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Nevyork 19 ( A. A ) - Nevyork li
manında büyük bir yanırın çıkmııtır. 
Yanırın esnasında şiddetli infilaklar vu• 
ku buluyordu. Y anırının sebebi bilinme
mektedir. 

Sulama işlerinin tanzimi ve bataklık-~ 
ların kurutulmi)_!i• projeleri hazırla.ridı 

Adana 
bölgesinde 
başlana:n 
işler ta
mamlana -
cak; Sey-Nlkolayef'te in•• 

hallnde 

Rus harp 
gemileri 
ele geçti 

1 

han nehri 
Uz erinde 
toprak bir 
baraj ya
pılacak, bu-

Bunların arasında 
35 bin tonlak bir 
zırhlı, 7 O bin ton· 
luk bir kruvazör flar 

Budiyeni 
ordusu 

Dingeper nehrinin 
şark sahiline geçe• 
rek tertiplenmeğe 
başladılar 

-RADYO-
- Gazetesi 
• Askeri harekatın şimale 

intikal ettiği, ırelen haberler· 
den anlaşılıyor. Ukraynadaki 
harekat da henüz ta•fiye edil· 
miş değildir, Almanlar Budiye
ni kumandasındaki Ru• ordula· 
rının Dinyeper nehri batmoda 
kalan kısmıoı imhaya çalışıyor• 
lar. Rus kumandanlığı da ordu
larını nehrin şark sahiline çek· 
meğe ırayret ediyor. 

Londra, Budiyeni'nin ordu· 
larıoın büyük bir kı•mıoı ıreı1 
çekmeiei muvaffak olduğuna 
inanmağ'a mütemayildir. 

Çlü n k ü Almanlar Uk· 
raynada aldıklanl esir~ :mikta· 
rını tebliğlerinde zikretmemek 
tedirler. Bu Rusların, nehrin 
Öbür sahiline kaçabildiklerini 
ve orada tertiplendikrlerini gös· 
teri yor. 

• Alman radyosu, Karade
nizdeki Nikolayef Sovyet !ima· 
nında, inşa halinde bulunan ba· 
zı harp gemilerinin de tele ıre
çirildiğini bildirmiştir. 

Bu ıremiler 35 bin tonluk 
bir zırhlı. 10 bin tonluk h!r 
kruvazör 4 muhrip ve 2 denı
zaltıdan 'mürekkeptir. lngilizlere 
ıöre bunlar IAlmanların . eline 
bir harabe halinde gec;mış bu· 
lunmaktadır. 

• Orta cephede muvaffak 
olamıyan Almanların biri ıimal
de, biri ,cenupta iki cephede 
haınle :yaptıkları anlaşılmakt~
dır. Şimalde muharebeler Lenın 
iradın 100 kilometre yakınında 
Cereyan ediyor. 

Rusyadan ve Almanyadan 
relen haberler her iki tarafın 
kış harbine hazırlandığını .bil· 
dirmektedir. Moıkova, Lenıng· 
rat, Kiye! düş•e bile Rus mu~a 
vemetinin kır1lmıyacağı .. tahaıın 
ediliyor. 

• Temmuzun 10 undan cu· 

martesi gününe kadar lngilizler 
616000 ton Mihver gemisi ba· 
tırmışlardır. Bu ıremilerin 4330 
i Almanlara aittir. Yine lngiliz. 
lere ıröre, harbin başlanğıcın· 
danberi Alman gemi zayiatı 
4,700,000 tona baliğ olmuştur. 

• Japonyada gittikçe daha 
büyük bir sinirlilik göze çarp
maktadır. Amerika bükOmeti Ja
ponyadaki tabasını geri çekme
ie karar vermiştir. Ancak, Ja· 
Ponlar Amerika !abasının çık· 
masına mani olmUflar, ve bu 
Yiizden iki hükOmet arasında 
ihtilaf baş ıröstermiştir. 

Diğer taraftan, Ru•yaya 
Yardım yüzünden Amerika ile 
Japonya arasında daha büyiik 
ihtilaflar çıkabileceği tahmin 
llunuyor. Japonya, Japon deniz. 
erinden Rusyaya yardım görül

mb.esine likayd kalamıyacağını 
ıldirmiştir. 
• lnıriliz harbiye nazırı, ln

ıriliz kadınlarına hitaben bir 
nutuk söylemiş, kara, deniz, ha· 
Va ordularının yardımcı hizmet· 
leri için 100000 kadına ihtiyaç 
olduiunu, kadınların askerliğin
den çok iyi neticeler alındııfını, 
kadın asker mikdarının arttırıla
Caiını bildirmlıtir. 

radan ener
ji istihsali 
dUşUnUle -
cek 

Seglıan regüldtörü inşa halinde 

Cukurova 
144oôö'hekrarıik··münhi1 

bir saha kazanacak 
Ankara: 19 [a. a.] - Büyük Millet Mecli•i, tatil devresi?e ırir-

den önce kabul etmiş olduğu bir kanunla, yurdun muhtelıf yerle· 
~=deki suların islahı, sulama işlerinin tanzimi ve bataklıkların kurutul
ması için evvelce verilen 31 milyon liralık tahsisata ilaveten daha 50 
milyon lira verilmesini ve evvelce tesbit edilen ııuntakalar arasına 
Anadolunun garp ve cenup sahilini teıkil eden Akdeniz mıntakasiyle 
Orta Anadolu, Kızılırmak, Frat ve Dicle havzaları ve Sakaryanın 
bazı kısımlarının da alınmasını tasvip etmiştir. 

Bu işlere ait projeler bitirilmiş bulıınmaktadır. 
·=================! Verilen malOmata göre, Gediz 

nehrinin taşmasına mani olmak 
için bir baraj yapılacak, 33,000 
hektar araziyle baıi ve bahçeler 
emniyet altına alınacak, ayrıca 
69,000 hektarlık araziye su veri

lecektir. 
Bundan başka bu yerin Men· 

deres nehrinden Çivril ve Çal 
arasındaki geniş Balkan ovası ve 
ayrıca 70,000 hektarlık diğer 
arazi •ulanacak ve bataklıklar 
kurutulacacaktır. 

Adana bölgesinde ise başla
nan iıler tamamlanacak ve Sey· 
han nehri üzerinde toprak bir 
braj yapılacaktır. Bu barajda su
lama suyu toplanabileceği gibi, 
ayrıca enerj istihsali için de ter
tibat düşünülecektir. 

Bu şebekenin kurulmasiyle Ada
na ovası 144,000 hektar genişli. 
ğinde ve her türlü mahsule mü· 
sait münbit bir saha kazanacaktır. 

Malatya bölgesinde şebekesi 
kısmen bitirilen Derne tesisatının 
tevsii suretiyle 13,000 ve kurula· 
cak Sultan suyu şebekesiyle de 
15,000 hektar araziye su verile
cektir. 

Iğdır •ulama tesisatı ve ana 
kanal ikmal edilecektir . 

Yeşil ırmak boyunda taşkın
ları önlemek ve sulama •·için su 
tutmak maksadiyle bir baraj ya-

r.ılacak, Amasya, Geldingen ova• 
arı sulanacakıtır. 

Bu bölgede ayrıca E.rbaa, 
Niksas, Merzilonda da dörder bin 
hektarlık •ulama şebekeleri tesi• 
olunacaktır. 

Kızılırmak boyunda Avanoz 
Arapsun, çıkın ovalarının solama· 
sı derpiş edilmektedir. 20000 bek· 
tarlık Hamzalı, Salus ve 10000 
hektar ıreniıliğindekilo•mancık ova
sının sulanma!I düıünülmektedir, 

[ Devamı dördüncüde J 

Valimiz bir ay 
mezuniyet aldı 

Valimiz Bay Faik Üstün'e 
talebi üzerine, bir ay mezuniyet 
verilmiştir. B. Faik Ü•tün mezuni
yetini 5 eylül tarihinden itibaren 
kullanmağa başlıyacak ve Adana
dan doğru lzmire gidecektir. -Va
limiz, avdetinde Ankaraya geçe
rek vilayet işleri etrafında veki· 
!etlerle temastan ıonra Adanaya 
dönecektir. Kendi•lne 1vali muavl· 
ni vekalet edecektir. 

lzmir 
Fuarı 

Bu gUn ticaret ve
klli tarafından me 
raslmle açıhyor. 

lzmir, 19 ( Hususi ) - lzmir 
fuarı yarın merasimle açılacak· 

tır. Ô 
Ticaret Vekili Mümtaz kmen 

dün ırece Bandırma ekspresiyle 
lzmir Fuarını hükOmet namına aç· 
mak üzere şehrimize gelmiş ve 
Basmahane istasyonunda karşıl~n· 
mıştır. 

Vekil Alsancak'taki Demir ko 
nağa misafir olmuştur. Bu'jda. ?.ç 
gün kalacak aynı zamanda zmır ın 
ihracat mahsulleri üzerinde ıneŞ· 
ırul olacaktır. Fuarda hazırlı"!:.~ 
sona erdiii için bu akşamdan 1 1 

baren fuar meraoimle açılıncıya 
kadar fuar sabaoına kimse bırakıl· 
mıyacaktır. Fuara ecnebi devlet 
olarak lnıriltere, Almanya, ltalya 
ve lran iştirak etmektedirler. Fn· 
ardaki asfalt yol inşaatı sona er· 
miıtir. 

Şehirde ve •okaklarda büyük 
bir kalabalık vardır. 

==========================="'=-
Kuru Fasulga 

• • ve pırınç 
Ticaret veklletl 
bunların mubayaa 
ve satı,ıaran• top
rak ofisi memur 
etti 

Ankara 19 ( Hususi muhabi· 
rimizden ) Ticaret vekiletinin lü· 
zum göreceii ahval ve mahaller· 
de kuru fasulya ile pirinç müba
yaa etmeğe ve bu suretle mübayaa 
etti ii kuru fasulya ve pirinci vo• 
kiletin teshil edeceği zaman ve 
mahallerde satmağa toprak mah
sulleri ofisi memur edilmiştir. O· 
fis, ticaret vekaleti tarafından ta· 
yin edilecek olan fiyatlar üze in
den mübayaatını yapacaktır. Ofi· 
ıin yapacaiı kuru faoulye ve pi· 
rinç satışları, mahalli fiyat mura
kabe komisyonlarının te•bit ede
cefi fiyatlar üzerinden olacaktır. 
Bu makoatla ofise bir milyon lira
ya kadar kredi tahılı edilmlttlr. 

-Amerikanın Sovyet Rusyaya 
yardımı, Japonya ile Amerikayı 
silihlı bir ihtilila götürecek gibi 
görünüyor. Bu hususta verilen 
haberler « Radyo ırazetesi » SÜ• 

tunumuzdadır. Re•imde, bir bari
kadın arkasına ırizlenmiş Japon 
askerleri görülüyor. ( 

Odesa'ya 
hava 
hücumu 

Almanlar Dinyepe· 
rln gerblndekl bU· 

tun mıntakayı ••
gel ettiler 

Berlin : 19 ( a. a. ) - Alman 
tebliği : 

Nazilli ovası· 
sula111.a kanalı 

Kanal noksanlarının km•llve 
kanal Uzerinde yapılacak sı

nat ın,aat eksiltmeye çıkarıldı 
... .. ............ ... 

Ankara: 19 [Hususi muhabirimizden] - Aydın mıntaka•ı dahilin
de bulunan Nazilli ovaoı sol s•hil sulama kanalının nokıanlarının ik
maliyle bu kanal üzerinde yeniden yaptırılacak sınai inşaat eksiltme
ye konulmuıtur. !nıaat 530 bin kü.tur liraya çıkacaktır. 

Dijfer taraftan Bursa su işleri mıntakuı dahilindeki Kocaçay 
üzerinde bir regülatörle Kocaçay sağ sahil sulama kanalları hafriyat 
ve in~aatı ve Mürüvvetler deresinin ıslabı işleri de eksiltmeye konul· 
muştur. Bu inşaat da 268,000 küsur liraya çıkacaktır. -

Cenubi Ukraynada Alman, Ru· 
~e!'ı, t.:f~car ve ltalyan teşekkülle
rının sılah arkadaşlıiı içinde ya
pılan fevkallde mücadele ve çar· 
pışm~lar . netice•inde, Dinyeperin 
ırarbındekı bütün mıntaka işgal 
edilmiştir. Oda•a ıehrinin ve neh
rin qağı kısmında düşmanın bu-

Zeytinyağı ihra
( Devamı dördüncüde) 

i RAN 
lstlkllllnl, mllkt 

tamamlyetlnl mu
dafaaya va bitaraf 
kalmaya azmetmlt 
bulunuyor. 

~er~in 19 ( a . a , ) _ Yarı 
roımı bır ita ynaktan bildiriliyor • 

lnriltere ve Sovyetlerin lr~n 
hükOmeti nezdindeki te•ebb- 1 . · • hfi • us erı 
ııyası ma ilerde lran üzerine ya· 
pılm~kta . olan tazyikin devamı ta
lakkı edılmektedir. Tafsilat malam 
o~mamakla beraber, bu teşebbü-

f
sun1•. Alman ajanlarının lranda gizli 
aa ıyette bulundukları iddiasına 
dayandıiı tahmin edilmektedir. 

l~a_n hükümeti, bu gibi iddiala· 
~ı, mıllı v.abdetini sarsacak mahiyet
te talikkı etmediiini bildirmiş i•
tiklilini ve milki tamamiyetini 'mil
d~!~~ya ve bitaraf kalmaia azmet
dıgını tebarüz ettirmiştir. 

• Berlin l9 ( a. a.) - Yan reı
mı kaynaktan bildiriliyor: 
. lnriliz - Sovyet diplomasisi

nın lran üzerine yaptığı tazyik te
ıebbüslerini haklı ıröstermek için, 
lrana ıiden ırittikçe fazla miktarda 
Almanların ihtilil karıraıalıkları 
tehlikesini artırdığı •Öylenmekte
dir. 

Alman hariciye nezareti, bn id
diaya cevaben, tahkiki kolay olan 
şu vakayı ileri sürmektedir : 

Sovyetler Birliıfine karşı barbin 
baılamasındanberi lrana yeırine 
yol olan Türkiye yoliyle yalnız 2 
kadıA ve 4 erkek Alman ıreçıniıtir. 

Havene'd• bir bahçede 
bombe patladı 

Havana 19 ( a.a ) - "Şehrin 
ortaıındakl 1 umuma mahsuı bir 
bahçede kuvvetli bir bomba pat· 
lamıı, ballı ara11nda tellt oyan• 
dırmııtır. 

Cl durduruldu 
Ankara 19 ( Hu•u•i muhabi

rimizden ) - Ticaret vekileti 
zeytinyağı fiyatlarının tezayildü

nü ve istihsal fiyatlarını nazarı iti 
bara alarak yeni mah•ulün idraki
ne kadar zeytinyağı ' ihracının 

durdurulınuını kararlaıtırmıı, ali· 
kadarlar& bildirmiıtir. 

Bu sebepten lisan1 istihsali 
buıuııında vuku bulacak talepler 
yeniden bildirilinceye kadar ioaf 
olunmayacaktır. 

Mısır istihsal edilen 
mıntıkalarda tetkikler 

Ankara : Ticaret Vekaletince, 
Karadeniz vilayetlerinde, mısırın 

istihsal mıntakalarını tetkike me
mur edilen Toprak mahsulleri ofi•i 
umum müdürü Hulki Alisbab şeb· 
rimize dönmüştür, Umum müdür 
Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rize vilayetleriyle bu 
vilayet merkezlerine merbut direr 
istihıal ve i•tihlik mıntakalarında 
tetkikler yapmıı ve lüzumlu tedbir· 
leri tesbit etmiftir. 

Verilen malOmata nazaran mem 

Tarsusta ekmek 
buhranı 

Taraustaki okuyucularımızın ıi· 
kiyet mektuplarından öirendiii· 
mize ıöre, Tarsu•ta bir haftadan· 
beri ekmek bulunmamakta, halk 
aaatlerce fırınların önünde ekmek 
alabilmek için beklemektedir. 

Çukurova ve Ruim bey fab
rikaları, fabrika amelelerinin ek· 
moklerini Adana ve Mersinden te
miu etmek mecburiyetinde kalmak• 
tadırlar. 

Her ıeyln çok bol oldııiu 
Tilrkiye'de ve bilhassa bir çiftçi 
memleketi olan Tauuıta fırınlarda 
ekmek bulunmayııına cidden hay· 
ret ettik. Alikadar makamıa IH• 
bıaı bekllyoru. 

leketin muhtelif mıntakalarında 

Toprak mahsulleri ofisi tarafından 

ırerek hububat, ırerek Afyon mü
bayaasına devam edilmekte ve bu 
faaliyet gün ıreçtikce daha canlı 
bir hal almaktadır. E.I konma mın• 
takalarının ırenişletilmesi dolayısiy• 
le ofis de teşkilitını bu tevıie in· 
tıbak ettirmiye çalışmaktadır. lqe 
vaziyeti ehemmiyet keıbeden Kara 
deniz mıntakasında da ihtiyat de· 
po teşkilatı kurulmasına ırayrot 

edilmektedir. 

Mareşal Peten 
Royal'e gitti 
Viı 19 (a.a.) - Peten, mü· 

tarekenin akdini :milteakip Royal 
sn ıehrinde teşkil edilen devlet 
şQra•ı basının kendisine oadakat 
yemini merasiminde hazır bulun
mak üzere boırün Royal'a hareket 

etmiıtir. 

11 Miraç kendllll " 

Recep ayının iptidası 26 - te• 
mmw: 1941 cumarteal ıilnOne teaa
dOf ettijinden bu •kıam mirat 
kendllidlr, 
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HALK MASAL VE 
EFSANELERİ 

İnönü Ansiklo-
pedisi hazırlığı 

Evelki gün yapllan bir toplan
tıda, ansiklopedinin tertibinde 
göz önünde tutulacak esaslar 

l POLiTiKA 1 

Ruzvelt Çörçil 
mülakatı ve 

Japonya 
YAZ AN 

Ruzvelt ile Çörçil 
arasındaki mülakat 

Halk edebiyatı 
---~ 

Halka göre, halkın 
içinden doğma bir edebi
yattır. Bu edebiyat ayni 
zamanda Türk Ulusunun 
kavmi edebiyatıdır. lslami
yellen evvel Türklerin mes
kun bulunduğu yerlerde 

1 
yaşamış ve bu güne ka- ı 
dar gelmiştir. -
Folklor: kelimesi lngilizceden 

alınmıştır. Folk: Halk, millet.. 
Lorc, Bilgi, tetkik... manalarını 
ifade eder. 

Şu halde Folklor; halkı tetkik 
etmeği mevzu edinen bilgi demek· 
tir. 

Folklor kelimesi hemen bir 
çok milletler tarafından aynen ka
bul edilmektedir. Binaenaleyh bu 
kelime beynelmilel ıstılahlar me· 
yanına girmiş bulunmaktadır. 

Şu halde bizim de aynen ka· 
bul etmiş olduğumuz Folklor ke· 
limesinin manası Halk Bilgisi ve 
Halkı tetkik demek oluyor. 

Folkloru diğer bir tabir, « Hal
kiyat » kelimesi de 'pekala ifade 
edebilir. 

Halk bilgisi ve Halkı tetkik 
işleriyle uğraşanlara da Folklorist 
veya bizde daha ziyade kullanılan 
« Folklorcu » kelimesi alem ol· 
muştur. 

Fol klor tabirinin nisbeten ye
ni olmasından onun isimlendirdiği 
bilginin de yeni olduğu zannedil
memelidir. 

Halkın düşünce, muhakeme 
etme, hisııetme, iş görme tarzla
f'İyle alakadar olan bazı muharrir· 
4eri bir tarafa bırakacak olursak 
Folklorun ilim halinde sistematik 
bir şekilde tesisi lngilterede ( To
mas ) ın 1646 da yazdığı eseriyle 

başlamış denilebilir. 
Bizde de bu yolda çalışmalar 

son zamanlardı\ çog almış ise de, 
en büyiik :verimi Halkevlerimizin 
( Dil, Tarih, Edebiyat ) kollarının 
faaliyetleri olmuştur ve oluyor, 

Folklorun sahası 
jtk zamanlarda Folklorun sahası 

oldukça mahduttu, yalnız az 
çok fantazinin yarattığı veya ha· 
yali bir dünyada geçen peri ma
salları ve başka kevkattabii hika
yeler, Folklorik hikayeler, Foloklo 
rik mevzular telak,ki olunurdu. Bu 
hikayelerin ihtiva ettiği zamanlar 
tetkik edilecek olursa, onların mu· 
hayyel şeylerden çok daha fazla 
§eyleri mevzu olarak kullandıkları, 
bundan ba_şka iktidarın ve esk.iden 
mü5takil sistemler halinde organize 
edilmiş bulunan adetlerin bazılarını 
muhafaza ettikleri keşfeciiliyor. 
Mesela: Periler .. ve peri masalları 
tamamen hakiki bir kütle mevzuu 
olmuştur. Bırnlarda ulOhiyetin ha
yali şekilleri tebarüz ettirilerek 
halk terbiyesine büyük faydaları 
dokunmuştur. 

Folklorµn, edebiyat tetkikle
rine, Jisaniyata, dekoratif sanat 
ve müzik tetkiklerine temas eden 
müteaddit kı"lımları vardır. Bunun 
neticesi olarak folklorun hudutları 

daima çok kat'i olarak çizilmemiş
tir. Esasee beşeri faaliyetlerden 
bahseden diğer ilimleri de muhte
lif çerçeveler içerisine alarak tah
dit et~ek .pek kolay iş,. değildir. 
Mesela: lktı at veya yüksek sanat 
ve estetik tetkikleri, füaniyat ve 
coğrafya nereden başlar ve nere. 
de biterler diye tahdit edilir. bir 
şey değildir. 

Fol klor, sosyal hayatın başka 
hiç bir ilmin ilk plana koyarak 
meşğul olmadığı hususi bir unsu. 
ru ile onu ön planda tutarak rneş. 
gul oluyor. Bu hususi unsur halka 
mahsus ( popüler ) tabirinin gös

terdiği unsurdur. Meseliı: edebiyat 
tarihi, ismi maltlm, hüviyeti tesbit 

edilmiş şahıslarla, bir kelime ile 
ferdilere ait eserlerle meşğul olur. 
Buna mukabil halk masal ve efsa
neleri ferdi bir muharrire sahip 
değildirler. Ağızdan ağıza dolaşır

lar. Ve liunların edebi büyelerin
deki hiç bir şey onlara hususi bir 
muharrir röıtermiyo veya monıe-

leri olarak bir devir tayin etmiye 
imkan vermez. 

Diğer cihetten halk şarkıları 
metinleri bakımından edebiyatın, 

melodileri bakımından da müziğin 
birer şubesini teşkil etmekle bera
ber folklorun şumulüne girerler. 

Buraya kadar anlatmağa çalış

tığım folklorun sahası ve bu saha 
içine giren mevzular da şunlardır: 

1 - Halk sanatları, 
2 - Evler, kabkaçak, ve kı-

yafetler, 

ler, 

3 - Merasimler ve itikatlar, 
4 - Ma~allar ve efsaneler, 
5 - Ata ~özleri ve bilmece· 

6 - Halk edebiyatı. 
Bütün bunlar Fol klorun saha

sı dahiline girmektedir. 
Ben bu saydığım mevzulardan 

biri olan Halk Edebiyatı üzerinde 
duracak ve nümuneler okuyacagım. 

Halk Edebiyat 

Halk edebiyatı: halka göre, 

halkın .içinden doğma bir 
edebiyattır. Bu edebiyat aynı za
manda Türk ulusunun kavmi edeı 
biyatıdır. İslamiyetten evvel Türk
lerin mesktln bulunduğu yerlerde 
yaşamış ve bugüne kadar gelmiştir. 

dir. lslamiyetten evvel Halk ede
biyatı tabiri yoktu. Halk denen 
unsur birbirinden sınıf farkı ile 

ayrılmamışlardı. İslamiyetin Türk
ler tarafından kabulü bu havayı 
bozdu. 

Saray, etrafı ile ulus arasında 
kendiliğinden: bir zümre tesisine 
sebep oldu. Nihayet saraya ha5 

bir yüksek tabaka edebiyatı belir· 

di. Halk ilk zamanlarda buna ta

mamen bigane idi. Çünkü ne ölçü
süne, ne de kullandığı kelimelere 

alışıktı. O sanki hiç bir şey olma
mı~ gibi kendi hislerinin tercerna-

nı olan aşıklarını dinliyor, onları 
en yüksek sakatkar tanıyordu. 

( Halk Edebiyatında Aşık diye 

hem söyliyen, hem de sazı ile ça
lan şairlere denir ). Bununla bera-

ber yüksek tabaka edebiyatı da 
boş durmuyor, halka yanaşmanın 

yolların arıyordu. Bunu Mevlanın 
oğlu ( Sultan Velet ) te görüyo
ruz. Tabii bu kolay bir iş değildi, 

onun için de muvaffak olunamıyor· 

du. Beri taraftan halk şairleri de 

yüksek tabaka şairlerine imrenerek 

onlar gibi gazel, kaside yazıyor
lardı. Neticede , yiiksek tabakaya 

~ YAZAN hitap eden şairler meydana getir· 
1 dikleri eserlerin adına ( Divan ) 

1 
denildi, ve edebiyatımıza da bu 

Hakkı Yücel adla ır•ç•L rnğ., .... ı ••• halkm 
_ coşkun hi~lerine tercüman olan 

.. ••••••••••-_,. sa1\3tkarlar ise deyişlerini topladık
Şüphesiz ki tarihi zengin bu. 1 !arı defterlerin adına ( Cönk, Sı-

lunan Türklerin her sahada oldug· u J 

' 

ğır dili ) diyorlardı. işte edebiyat 
gibi sanat sahasında da yüksek h 
eserleri vardır. Bunlardan mimari- tari çileri birincilerin eserlerine 

görütüldü 
Ankara ( Hususi ) - Maarif Vekilliğinin bundan sekiz ay evvel 

yapmıya teşebbüs ettiği İnönü Ansiklopedisinin şimdiye kadarki hazır· 
lıklarını bildirmek i ve "' ilerisi için Ansildopedi bürosunca yazılmış olan f 
çalışma metodunu gösterir raporu incelemek üzdre evelki gün Ankara · 
Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesinde Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel'in 
reisliğinde bir toplantı yapılmıştı. 

Bunda Ansiklopedi heyetinin başkanı Hüseyin Cahit Yalçın, heyet 
umumi katibi Aliettio Gövsa, Marif vekaleti müsteşarı İhsnn Sungu, 

H~~uk llmini Yayma Kurumu Başkanı Refi~ ince, Talim ve Terbiye 
reısı Kadri Yürükoğlu, Fakülte Dekanı Emııı Erişirgil Talim ve Ter
biye heyeti azları, Vekillik neşriyat müdür vekili Faik Unat, Profesör 
Dr. Şevket Aziz Kansu, Genelkurmay m~messili Kurmay Binbaşısı 
Enver Sökmen, Hamit Zübeyir Koşay, Dr. Nevzat Tüzdil Bedri tuncel 
ve komisyon baş sekreteri Nihat Sırrı Bulunmuşlardır. Şimdiye kadar 
yapılmış olup heyete bildirilmiş olan işler şunlardır. 

1 - Yirminci Asır Larousse'unun (A) harfi fişlenmiş ve fişlerin 
çoğuna bunları madde halinde yazacaklar için istişari mahiyette not
lar ilave olunmuştur. 

2 - ( B ) h,ırfinin fişlenmesine devam olunmaktadır. 

3 · - ( Kamusu!' alam ), ( Sicilli Osmani ). ( Osmanlı Müellif-
leri ), ( Düveli lsliimiye), ( Meşhur Adamlar ), ( Dairetülmaarif ). 
~ .Hayat Ansiklopedisi ) ve daha bir kaç eser taranarak ( A ) harfi 
ıçın fişler vücuda getirilmiştir. 

4 - Türkiye Coğrafyasına ait bütün kelimeler ( Z'e ) kadar fiş· 
lenmiştir. 

5 - Türk ve fslam 
miştir. 

riealinin en meşhurları ( Z'e ) kadar fişlen-

6 - Yirminci Asır Larousse'unun bibliyografya madd 1 · ( Z' ) e erı ~ e 
kadar fişlenmiştir. 

7 - ( Serveti Fünun ), ( Resimli Kitap ) ve ( Şehbal ) gibi 
mecmualarla diğer müteaddit mecmua ve bazı kitaplar tetkik olu· 
narak bir resim dosyasının esası kurulmuştur. 

Bundan sonra Ansiklopedinin tertibinde göz önünde tutulacak esas
lar etraflı görüşülmüş, maddelerin yazılışında nisbet birliği yapabilmek 
içinne gibi hususlara dikkat edimesi hakkında raporda ileri sürülen fikir
ler üzerine konuşulmuş ve Ansiklopedininbir an evvel hazırlıklarını bitir· 
mesi için gereken cihetler ortaya konmuştur. Bu toplantıdan alınan fi· 
kirler ve telkinlerle Ansiklopedi heyeti çalışmalarına devam edecektir . 

ye ve buna mümasil malzemesi ( Divan F..debiyatı ) • dieer ine ise 
taş toprak, demir, tunç olan sanat topyekün sadece ( Halk Edcbiya- eveşilköyde inşaatı yeni bitirilen 
eserlerine ait örnekler zaman za- tı) dediler. Muhakkak ki bir ilmin, Nuri Demirağ tayy re tamir atel-

B. lbrahim Dlplen 
Koceili mebusu ; Bay lbrahim 

Oiplen dünkü ekspresle şehrimize 
gelmiştir. 

man yer altından çıkıyor. Fakat bir fennin, bir sanatın okunup an- yesi ile hangar ve uçuş meydanı 
güzel sanatların mühim bir şubesi lc.şılabiJmesi için tasnifine lüzum merasimle açılmıştır. 
olan edebiyata ait eserler maale- vardır. Bu bakımdan tarihçilerimi· Davetliler, sabah saat 10 da 

sef bulunamıyor. Bunda en büyük izi çok haklı buluyorul. Bunların Beşiktaşteki Nuri Demirağ etüt 

amil daimi akınlardır. Ve en önem- şüphesiz ki bir b i; ine benze- atelyesini gezmişler ve bliahare 
li mahsulleri şifahi olan bu edebi- miyen tarafları çoktur. Onları an· hazırlanan husasu otobüs ve oto-
yatın zamanla unutulması gayet cak böyle bir tasnifle tetkik müm- ınnbillerle Yeşil köye gitmişlerdir. 
tabiidir. Çünkü her hangi bir küt· kündür. Burada istiklal marşı ile merasime 
le ile temasa eelen Türkler kendi B başlanmış, bunu müteakip tayyare 

ugün şüphesiz ki edebiyatı· 
medeniyetlerini o kütleye a~ıladık· mızda böyle divan edebiyatı, Halk mühendisi Kudret Mavitan müesse 
ları gibi onların mütekabil tesirle- d b' t -'' b sesinin çalışma tarzı ve havacılı-e e ıyjl, ı .yıy.e ir ayrılık mevcut 
rinden de kurtulamamışlardır. işte ğın ehemmiyeti hakkında bir nu-
"lk h il . 1 olmam .. ~ ınııka.dderdir. Bu itibarla tuk ao··ytemı"•tı"r. 
ı ma su erın yazı ı, yazısız bu " v 

suretle kaybolması muhakkaktır. mevcut eserler gorek i 1 ierek Knp,ı~aı i kordela Ömer lnönü 
Bununla beraber büsbu"'tu''n bı"lg"ısı'z ifade bakımından tamamen halkın f .lan kes"ld"kt tara ın11 -r 1 1 en sonra davet-
de değiliz: ~Yine oldukça kudret anlıya bileceği tarzda olmalıdır. liler yeni tesisatı gı::ımişlerdir. 
ve kobiliyetimizi gösteren eserlere Edebiyat sosyal bir varlıktır. ,....e- l • · k l • şçı ve ış aza arı hakkında 
malikiz. Ger'i bu eserler vazıh bir ıniyetin bünyesine uyarak cemiyet- hazırlanan kanun liyilıası Büyük 
surette eski Türk lisan ve edebi- le beraber inkişaf eder. Cemiyetin Millet Meclisi encümenlerinde tet-
yatını gösterecek mahiyette zengin akıpırıa ayak uydurmıyan eserler kik edilıne~tedir. 
detillerse de her halde bir fikir ölij do~muş sayılır. Haber verildiğine göre kanun 

Bahçe hükümet 
doktorıuıu . 

Bahçe hükumet doktoru Nev· 

zat Arın.an, Beytüşşebab .hükumet 

doktorluğuna; Oltu hükt1met dok
toru Bedri . Görgün Bahçeye nak
len tayin edilmişlerdir. 

alacak ve Meclis umumi heyetine 
verilecektir. 

Öğrendiğimize gör~ iş kazala

rından mütevellid tazminat ala!::ak 

işçi ve ailelarine verilecek para 

'için hükı1met muayyen miktarda 

ve bir defaya mahsus olmak üze· , . . 
re mıtddi 'I rflı~da bulunmayı ka
bul otmi~tiı, 

F abrilr.a ve müessese sahipleri 
de sermayelerinin miktarına i'Öre 
bu tazminat faslına iştirak edecek 

A Ş bu mülakatı. takip . . 
Esmer eden Moskova gö· 

._ ____ , rüşmeleri Almanya· 

dan ziyade Japonyada endişe 
uyandırmıştır. 

lngiliz-Amerikan ve Rus te
sanüdüne doğru inkişaf eden bu 
yeni politika faaliyeti Almanya 
bakımından büyük bir değişiklik 

ifade etmez. ' Gerçi Almanya ilk 
adımda lngilterenin Rusya muha
rebesine karışmamaııını temine 
çalışmıştı. Fakat buna muvaffak 
l)lamayıp da Jngilizlet Ruslarla 
bir ittifak muahedesi aktederek 
Almanyaya karşı birlikte harp 
etmiye karar verdikten sonra 
artık bir lngiliz-Amerikan ve Rus 
cephesiyle karşılaşmakta olduk
larını anlamışlar ve hesaplarını 
ona göre lutmıya karar vermiş
lerdi. 

Halbuki Japonya için vazi
yet hiç de öyle değildi. İngilte
re, Amerika, Rusya ve çin ara
sında bir cephe birliğinin kurul
masına mani olmak ötedenberi 
Japon harici politikasının en 
esaslı hedeflerinden birini teşkil 

etmiştir. Ve Japonlar şimdiye ka 
dar buna muvaffak olmuşlardır. 

Japonlar, Çin ile döğüştük

leri zamanlarda Rusyaya karşı va 
ziyet alarak lngiltere ve bilhassa 
Amerika ile iyi münasebet ida· 
me etmiye çalıştılar. Rusya, yal
nız U:r.akşarkta deiil, Avrupada 
da kendisini tecrit edilmiş telak
ki ettiği bu zamanlar zarfında 
Japonyanın Çin'deki faaliyetine 
l:arşı seyirci vaıiyetini •muhafaza 
edeceğini bildirdi. • 

Almanya ile Rusya arasında 
1939 ağusto5 paktı imzalandıktan 
ve Avrupa harbi çıktıktan sonra 
Japonya da siyasefini yeni v zi
yete intibak ettirdi: lngiltereye 
~~rşı ~ziyet alarak Rusya ile 
ıyı geçınmek çareJerini aradı. 
Amerika ·ile lngiltere arasında 
bir tesanüt kurulmasına m~nı 
olma~ {if in rie her çareye baş 
vurdıı. 

lngiliz - Amerikan ıesanUdü· 
nünün kurulmasındaki on mühim 

amil, şüphesiz, Japonyaıun Alınan 
ittifakına girerek üçlü paktı 
imzasıdır.' 

Amerikayı korkutup .Avrupa 
işlerine karışmamasını temin ede 
ce&'i zannedilen bu pakt, tama· 
miyle maktls bir netice vermiştir. 
Amerika mukadderatını lngilte. 
renin mukadderatına bağlıyarak 

gittikçe kuvvetleşen bir Anglo -
Sakson tesanüdü kuruldu. 

Bundan sonra Japonya, Rus. 
y!Jnın lnıriltercye temayül etme· 
~ine mııni olmıya çalıştı. Bu, Al
rnanya Rusyaya taarruz etmedik· 

( Devamı Üçüncüde) 
vermek nasibinden de uzak değil- f Devqmı ~f!-r} layihası bugünlerde son şeklini 

[~I R~O~M~AN~:~23~_,~~=D~l~K~-T~A~T~Ö~R=D~.~N~A=-ş==K~I~:::~ 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş====• 

!erdir. 

- Böyle olduğuna sevindim. 
- Niçin? 

:-: Çünkii bu adam kaba ve merha· 
metsızın biri 'J'aldeı- · k d' .. d". . . ·• ,...ın en ısını ogme-
sının sebebi day•kla o"ld"' •. b" _ ' urecegı ır ço. 
cugu kurtarmak olduö-unu d . h b 

d. "? • a :ııze a er ver ı mı 

Sesi hiddetle titriyordu. Ronald bu 
müdafaaya o ~~dar şaşırdı ki otomobili 
durdurarak Mılıtzaya hayretle baktı: 

- Ne demek İstiyorsun Mariya? 
Taldek şimdi de kirnesiz çocukların ha-

misi rolüne mi çıktı? Şaşılmaz güzel bir 
kadının yanında insan ... 

Bu müstehzi tavır, genç kadının si
nirlerini büsbütün bozmağa kafi geldi: 

- Sus Ronaldl 'Ialdok dün şayanı tak
dir bir harekette bulundu. insan düşman· 
!arına bile adil olmalı! 

Otomobilin camlarına ve üstüne dü
şen yağmur ve dolunun çıkardığı sesler 
~r.asında bir müddet sustular. Arabanın 
ı~ınde. yanyana oturan bu iki kişinin zi-
hınlerınde d f'k" l b' f . di e ı ır er ır ırtına halındey-

Nihayet Ronald: 

- Pekala, dedi Taldekı' d.. . . b" n un ıyı ır 

harekette bulunduğunu kabul edelim. Fa· 
kat Mariya, Taldekl~ • beraber burada 
bulunduiunu haber verebilirken bu
nu yapmadıj'mı da sen kabul et. 

- imkan l.ulamadım. Bir saatten a:t 

bir ıaman ;arfıqqa ıh a z ı r 1 a n ı P 
yola çıkmağa mecbur oldum ve bu esna
da hiç yalnız bırakılmadım. Haber ver
seydim bile emin olmıyan vasıtalara mü-

racaat mecburiyetinde kalacaktıın ki bu 
bilhassa, azledilmek tehlikesile karşılaştı. 
rı için Klaynofun fazla gayrtıt gösterdiği, 
şu sıralarda hiç de füitjyatJı bir hareket 
olmıyacaktı. 

Ronaldın cevap vermediğini görünce 
omuz silkerek devam etti: 

- Zaten haber vermek bana pek 
lüzumlu da görünmedi. Taldek buraya 
istirahat etmeğe geldi şimdiki halde si
yasi faaliyette bulunduiu yok. Ne bir 
karar veriyor, ne de bir kararname çı
kıyor. 

Bana verilen vazifeyi ifade devam 
ederek onu takip ve tarasutla iktifa edi
yorum. Bu ormanda tam manasile harici 
alemle alakamızı kesmiş bulunduğumuz
danberi kimse ile görüşmedi. Bu vaziyette 
size verilecek bir haberim yok. 
GülCilJ)siyerek latife yolu ilave etti : 

Maamafih fevkalade bir haber var: 

Taldek üzümlü galetııy, seviyor ve çiçek 
buketi yapmasını biliyor. 

Ronald ona doğru iiidi soğuk bir 
tavırla sordu: 

- Bunları da sana o mu verdi? 

Geç kız anlayamadı: - Bilmem lazımdı Mariya... Muahe-
- Neyi? de projesini elde etmek burada Son Des 
F ak~t, delikanlının bakışının istika- l~.sa .~azaran daha kolaydır. Bunu hiç dü 

metine dikat edince gö~sünd~ çeketinin şundun mü? 

üstüne bir gun evvelki ~içeklerden bir- Biraz _evvel yalan söylemişti; bu se. 
kaç tanesinin iğnelenmiş olduğunu görüp fer apk sozlü tabiatinin galebesile: 
hatırladı. - Bununla beraber bana öyl r 

Kızardığını hissetti. Yüzünü gösterme yor ki... e ge ı-
meğe çalışarak: . Bel.ki de doğru yapmadım. itiraf ede 

- Ormanôa çiçek dolu, Taldekin rım Hıç .. "t t d' ·· umı e me ığim bu ani seyahat 
vcrbiğin nereden hükmediyorsun? b~~a, o kadar muhtaç olduğunu bir tatil 

Vahın söylüyorgu; bu ~içekler Talde· gı~ı ~nründü. mücadele t;tmek, casuslamak 
kin yaptığı bukettendi. · Benı çok yormuştu; şimdi bir87 dinleniyorum. 

Ronald bahsi de&'iştirme&'i münasip Sizden çok değil, iki gün daha mii 
buldu: saade istiyorum. Öbür gün akşam üstij 

Sen Desliisa dönmek üzere bur.adan hıı
reket edeceğiz. 

- Vazifem izden bahsedelim. Taldek 
seninle burada siyasi işler etrafında ko· 
nuşmamış olabilir. Fakat biz onun buraya 
mühim meseleleri rahatça tetkik etmek 
maksadile geldiğine eminiz. 

Mariya samimiyetle temin etti: 

- Zannetmem. Gördüğüm dosyalar 
gümrük ve maliye meselelerine dairdi. 

- .Fakat bizim kanaatimiz öyle de
iil.. Atamonya ile akdini tasarladığı gizli 
ittifak muhadesi projesini buraya getir
miş olması ihtimalini biz pek kuvvetli gö. 
rüyoruz. 

- Muhtemeldir, fakat ben emin de· 
iilim. 

Ronald sinir lendi: 

. Orada vazifeme döneceğim ve kay
bedılen zamanı telifı edeceğim. Sizden 
isstediğim çok bir milhlet değil... 

B8$ını cama dayamıştı. Ne kadar da 
güzeldi! Delikanlı pişman olarak kuzini
nin eline sarılıp öptü. 

- Nasıl istersen öyle olsun Mariya
cığıml Prens Matiyasa senin Taldekle 
beraber burada bulunmadığını söyliyelim 
mi? 

- Hayır. Ronald. Hakikati saklamak 
neye? Yalnız prense muahedeyi burada 
ele geçirmek hemen hemen imkiinıız ol
dağ'unu anlat. 

( Devamı var ) 
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-Leningradı müdafaa eden karşısında harp ederek k 1 
tedir. çe i mek· 

Dün geceki Sovyet t bl"" • K" 
53-

KIŞ 

HAZIRLIGI Voroşilof 
iset b · · e ıgı ın· 

g şe rının tahliye d"ld" - · · 
b·ıd· k . e ı ıgını 

ALMAN 
öfkesi Sadece navlun adam başına 

70 kuruştur. 
Denizde ne kadar kalaca&'ı

ınız belli değil. Binaenaleyh daha 
lS lira· tahsisat isterim, 

- Bunu valiye söylemek.Jazım. 
- Siz bilirsiniz ... 
Mazhar Bey kalkıp Valiye git

ti; komiserin mütelaasını söyledi; 
vali de haklı bulduğu için lS li
ra daha tahsisat verdi. 

işte hapishanedeki taharriyat 
bu sebflple yapılıyordu ve komise
rin hiç de haksız olmadı&-ını ispat 
eden S tabanca ile 6 bıçak hapi
sane müdürünün masasında duru· 
yordu. 

Şubat ayındayız. Şiddetli bir 
Y•ğmur yağıyor. Kafile umumi ha
pisaneden yaya olarak hareket etti. 
Çete efradının bileklerinde kelep
çe var. Yağmur altında ıslanarak 

sessiz sedasız, ıümrük önüne gel
diler. Oradan hazırlanan romorkö· 
re binerek Kışla açıklarında demir
li bulunan « Bahricedid » vapuru
na gittiler. K~file reisinin daha ev
vel satın aldığı 90 kilo peksimetle 
ı~ytin, peynir, limon vesaire paket
leride berab~rlerinde idi. 

Vapur levkalade berbad bir 
Şey .. Harap, çürük, mecalsiz bir 
tekne •. . 

Menfiler ambara dolduruldu. 
Eşkiya ile muhafızlar da ikinci 
lllevki kamaralara yerleştirildirildi
ler. 

Artık kar~ ile irtibat kesil-
ıııişti. Vapurda lazım gelen terti
t•tı P~ alınmıştı: Binaenaleyh zey-
•klerı kelepçe ıle bırakmak doğ-

k
ru değildi. Komiser kelepçeleri çı
arttı. 

Gemi gece yarısına doğ-ru ha· 

l
reket edeoekti. Kaptan •on teftiş-
er' • ını yaparken eşkiyanın yanına 

d.a u&-.amıştı . Gavur imamla avene
a~ni keJepvesiz görünce kafile rı:i-
1 komserı çagırttı: 

- Azizim; bu heriflere kelep· 
Çe tak ... 

b· - Siz ~ir defa ~ıkardık 1111 
ır daha takmayız .. • 

iyi amma ben hareket ede
"1eııı 

• . · Vallahi orası benim bilece· 
rıııı Şey değil, istersen hepimizi 
vapurdan çıkar; ben bunlara tek· 
'~r kelepçe takamam. 

,_ Ben <le kalkam~m, 
- Sen bilirsin , 

k'k Hareket kalmıştı. Kaptan ha
di •ton hareket etmiyor, komiser 
e kelepçe takmıyordu. 

1 Böylece sabahı buldular. Orta· 
t'.k açılıpta Bahricedidin hiilii ye· 
~?de olduğunu gören vali meraka 
'-luşıııüştü. Keyfiyeti polis müdürü 

ki~zhar. bey vapura giderek tah· 
p ettı. Kaııtan temin edildi, alı
rıı'" lertibat "sayesınde bir · · tehlik~ 
c:kc~! Qlmadıiına inandı , ve an-
v oglene doğru hareket emrini 
•••bildi ... 

4 Yeni kaleden bilitibar Çirgo a-.. ı.... .. - 1 
( ....... ~ ~::::::: ,:4~ar mükemmel bir 

"lına yiyen Bahricedid yolcuları :•k bitkin bir halde bulunuyoılaf· 
d 1• içlerinde ölüm korkusu da var
dı. Bilhassa Macar Mehmet Ali iki 
•, birde: 

1 - Bunlar bizi denize atacak. 
ar. 

el Diyor ve gözlerini kırpmıyor
u. De . t d" nız utması, uykusuzluk, en-
ışe hepsı' · d b"t" · · nı e ı ırmıştı. 

de . Fakat Çirgo adaları C!nünde 
lı nız sakinleşince iş değişti. Artık 
•nd;ı · · d Ze erıne emnıyet e gelmişti. 

Çı:b•kler birer ikişer, güverteye 

10 ••ak hiç görmedikleri denizi 
Ye~'.• daldılar. Yalnız Gavur imam 
ı, ınden kıpırdamıyor ve zaman 
ltı~~n köpürerek kayıplara hitaben 
~asıl sövüyordu. 

•in Mataban burnunu geçerek Mi
din 'Ya doğru ilerlerken Bahrıcedi· 
~il ansızın kazanı bozuldu. Üç 

n u 
ta t ç gece açıkta tamirden son-
~ltb•krar hareket ederek Trablus-

a vardılar ... 

•ay l<alile reisi evrakı alarak ka
ku: çıktı. Trablusgap da vali ve 
la b•ndan olarak Müşir Recep pa-l 
~nı Ulunuyordu. Komiser, paşanın 

Uruna çıkarak evrakı uzatt. 
-... Bunlar ne oğlum? .. 

'1100~ Gavur imam çelesile diğer 
•lerin evrakı efendim .. 
-... Gavur imam da geldi mi? 
....... Geldi efendim ... 

Getirin 

Komiser vapura dönerek ka- ' 
fileyi çıkardı ve Gavur imamdan 
başkasını hapishane müdürüne zim-

Moskovada kış sava 
şı ve ilkbahar taarru
zu için hazırlık ya
pılıyor 

ordusu 
çekiliyor 

ı ırme tedır. Kingiset'i t hl" . 
M 

n a ıyesı 
areşal Voroşilofun dümd 1 

L . ar arının 
enıngrad'ın tış müdafaa h ti Amerikada çetelere 

tatbik editen usuller 
Aflrupa milletlerine 
tatbik edilemez/ 

metle teslim ettikten sonra Ali k"ld"". . .. a arına 
çe ı ıgını gostermektedir. 

Mollaya seslendi: Stokholmdan gelen bir haber
de Peipus gölünün iki tarafından - Seni paşa istiyor ... 

- Paşa mı istiyor •.. Sade be• 
nimi? 

- Evet Yalnız seni... 
Bu davet biç te hayra alime

değildi, amma Gavur imamın mu
halefetine imkan yoktu. Çaresiz 
komiseri takip ederek Recep pa
şanın huzuruna çıktı. 

Recep paşa, hayalhanesinde 
burma bıyıklı, ay çehreli , çatık 
kaşlı; geniş omuzlu, uzun boylu, 
aslan gibi bir zeybek yaratmıştı 
Ali Mollayı bekliyordu. Karşısinda 
cılız, karakuru, çelimsiz, çirkin, pis 
bir herif görünce sinirlendi: 

- Alın bu herifi karşımdan 

Aldılar ve çetenin tekmil efra
dını muhtelif kazalara göndererek 
serbest bıraktıktan sonra Ali Mol
layı Fizana sürülen menfilerle be· 
raber bir arap çavuşun idaresinde 
ki müfrezeye teslim ederek yola 
çıkardıJar. 

Gavur imam üç gündür yalnız 
dı; arkadaşlarından ayrı düşmüştü 
Artık yeş'ine payan yoktu. Utan· 
masa oturup hünküre, hünküre ağ
lıyacaktı. 

Dördüncü gün yola çıktılar. 
Trablusla Fizan arasındaki çölü, 
normal şartlar altında 40 gUnı.le 
kum fırtınası çıkarsa 60 günde 
geçııceklerdi. 

Londra 19 a.a - Daily Tele
graf gazetesinin Moskova muha
biri Che~rtonun bildirdiğine gö 
re, Sovyet hükümet merkezinde 
kış savaşı ve ilkbaharda yapıla
cak taarruz için çok ciddi hazır
lıklar yapılmaktadır. Her tarafta 
petrol depoları inşa edilmektedir 
Her Sovyet şehrinde mahalli ihti-
yat yiyecek ve petrol stokları 
vücuda getirilmekte ve sevkülcey-ı 
şi kıymeti haiz dem.'.r~olları vası
tasiyle yapılacak m uhımmat sev· 
kiyatını tanzim etmek üzere ted
birler alınmaktadır. Bu yollar Mos 
kovayı Ukraynada aşağı Dinye. 
per bav zasındaki sanayi merkez
lerine ve Donetz havzasile mu. 
azzam bir mühimmat imalat mer
kezi olan Ural mıntakasiyle Sibir 
yaya bağlamaktadırlar. 

Sovyet Rusya topraklarında 
yaşayan muazzam insan kütlesine 
hakim olan şey yenmek kararıdır. -Toprağı bol olsun; Gavur İmam 'ı 
ettikler:ni kum çöllerinde can ver 
mekle ödemiştir... 1 

• • 
Ali Molla da dahil olduğu hal

de çeteyi teşkil eden zeybeklerin 
hepsinde de ikişer, üçer kurşan 
yarası vardı. Hepsinin de vücudla
rı delik deşikti. Yaralarını, fitil sal. 
mak suretile, kendileri tedavi et. 
mişlerdi. Şakavetleri müddeti iki 
seneyi bulmamıştı. 

Al l ilerliyen Alman kuvvetlerinı"o bu man ara göre 
gölü Battıktan ayıran SO kilometre 

Rus askerleri genişliğindeki Narvo dilinde birleş. 
meğe muvaffak olduklarını bildir· 

kitle halinde miştir. 
Nikolayef ve Krivoirog'un 

teslim oluyor kaybı 
M.oskova: 19 [a. a.] _ Royter 

Sovyet komiserleri Nıkolayef ve Krivoirog'un Sov
yaralııarı ve yUrU- yetler tarafından zıyaı muhakkak 

mlyenleri öldUrU· ki mühim bir hadisedir. Başlıca 
I hububat ticaret limanı olan Niko-

yor armı. layef'te mühim deniz tezgahları da 
Bertin: 19 [a. a.] - Air Alman vardır. Fakat, Almanlara hiç bir 

piyade tümeni 17 ağustosta Niko· şey bırakmamak siyaseti mucibin-
layef mıntakasında 4 Scıvyet cÜ· ce imha edildiğini tahmin edebiliriz. 
zütamının balcayaıını ihata ve ta- B d u iyeni orduları mamiyle imha etmiştir. 

Gece Sovyet bekayası Alman· tecrit edilmedi 
ların elinden bulunan bir şosayı Londra l9 [a. a.] - Askeri 
tutmağ4 teşeLbUs etmiş•• de sa. haberler hakkında «Analist» şöyle 
b 

yazıyor: 
alı erkende topçu ateşi açılmış 

S k 1 «Yeni Alman hamlesi Peypus ve ovyet ıta arının gizlendiği 

k gölünün şimalinde Estonya budu· 
öy ve çiftlikler yanmağa başla-

du ve Leningrad istikametlerinde 
mıştıf. 

yapılmaktadır. Smolensk etrafında 
;Hucuma geçen Alman piyadesi · b b nıs i ir sükOnet vardır. Kiyef 

karşısında paniğe uğrıyan yüzlerce 
mıntakasında dahi veziyet deö-iş-

Sovyet askeri Alman kurşun ve memiştir. 6 

obüsleri altında can vermiştir. 
Alman hamlesinin şiddeti cenu-

Demiryolu civarında Sovyet bi Ukraynaya intikal etmiştir . Mare-
kıtaları tekrar toplanmağa teşeb· şal Budiyeni orduları tecrit edil· 
büs etmişlerse de Alman piyade. miş değildir. 
'inin ateşi 4 Sovyet tümenindan • 1 ı 
b .-. man arın bu mıntakadaki mu· 

u geri kalanları imha etmiotir. fi k" J • va a ıyet erini inkişaf ettirerek 

Berlin 19 (a.a) - Alman si· 
yasi mahfillerinin mütaleasına gö 
re, Ruzvelt-Çörçil deklarasyonu 
b.akkında Amerikada yapılan neş 
rıyat Monroe nazariyesinin bütün 
dünyaya teşmil edilerek tatbikini 
ve dünya polisliğini yapmak sa· 
labiyetinin Anglo·Saksonlara ve
rilmesini istihdaf etmektedir. Ame 
rikalılar polisle eşkiya münasebet 
lerinde tecrübe sahibi olabilirler 
Fakat Avrupa siyasetinde hiç 
tecrübeleri olmadığını her gün 
vakalarla ispat ediyorlar. 

Avrupa milletleri eşkıya de
ğildir. Ve Amerikada çetelere 
tatbik edilen ayni usuller onlara 
tatbik edilemez. 

Avrupa vaziyeti münhasıran 
Avrupanın küçük, büyük bütün 
sağlam ve kuvvetli milletlerinin 
ırki kuvvetlerile taayyün edecek 
tir. Bu hayat sahasında hakket

tikleri mukadderata ancak onlar 
bakim olacaktır. Ve hakiki mil
letler camiası kurmak işinde Ok· 
yanusun ötesinde çıkan rehber· 
ler onları yollarından çeviremi
yecektir. 

ne derece müsaitti ? Belki Ame• 
rikanın Uzakşark hakkındaki çok 
yakın alakası olmasaydı, vaziyet 
bir ınüddet daha bu şekilde de-

Onsekiz gündenberi kum çöl
lerinde yijrüyorlardı. Susıızluk Ga· 
vur İmamı perişan etmişti. GPrü
nen seraplar boşa çıktıkça Ali 
Molla çıldırıyor, ç.tlıyan dudakla 
rını emerek istiman edeceğine dağ
larda vurulmadığına lanetler edi· 
yordu. 

Bu çete en çok Denizli Jıava
lisi takip kumandanı yüzbaşı Kas· 
tamonuhı Mehmet efendiden yıl· 
mıştır. Mehmet efendi Gavur imam 
çetesinin asla peşini bırakmamıı 
fakat ele geçirer•k tenkiline bir 
türlu muvaffak olamamıştır. 

Sovyet komiserleri yaralıları Don maden havzasını tehdit etmek 
ve yürümigenleri üzere dinyeper'i geçıne&-e teşeb- ı 
öldürüyor/armış/ büs edip etmiyecekleri bilinemez 

Böyle bir hareket Almanlar için 

vam edebilirdi. Fakat Rusya Ame
rikanın yardımına muhtaçdır. Ame• 
rikada bu yardımı ancak Rusya • 

' ' ' 
Ali,Molla suyunıı idare ede

memişti. Kafilede ihtiyad su da 
yoktu. Suyu ola~lar başkasına bir 
damla vermiyorlardı. 

Çöl yakiyordu, kavuruyordµ .. 
Ali Molla susuzluğun verdiği 

izdırap içinde çıldırarak baiırdı ı 
~ Heeeeeey arapl İmansız fel

labl Su nerede ? 
Gayur imam kendisini Bol~· 

daıı dağları11da sanıyordıı. 
Arap çavuş bu hakaret karşı· 

sında Givµr !ınama kinli kinli bak
tı ve biraz geriye kaldıktan son
ra martinini omuzladı, Ali Molla· 
nın kafasına niş•n alarak tetiii 
çekti. 

Gavur imamın leşi kum çölle 
rinde kaybolup gitti. 

* • • 
Aradan çok geçmeden meş

rutiyet illin edilmiş ve çetenin mü· 
tebaki efradı memlekete avdet el· 
mişti. Mahmud bey derhal Bolada. 
na giderek Hacı Emin beyi buldu 
ve iki elini öptükten sonra : 

- Allah senden razı plsqıı 
fiacı b~y·;'' dedi, . çok · sürıindülı, 
~mma o har,attan kurtulduk. Sen 
olmasaydın ölümUz dağlarda kala· 
caktı. Biz bu çeşit haydutluk ya
pacak insanlar değildik. Ona uya
duk, başımız dertten kurtulmadı. 

• • • 
Bütün bu maceraları safha 

safha l>ana anlatan, çapkın ve bıç
kın arkadaşıma sordum: 

-- Ner~den, n• mUnascbctJc 
(livQr imamın hayatını tetkik ettin? 

Gülerek cevap verdi; 
- Kurııcu l(ızını unuttun mu? 

Süleyman f;fe, Hacı Feyzullahı öl
dürdükten sonra ( Nasıl ? Gavur 
imam a-ibi becerebildim mi ? ) 
dememiş miydi ? 

- Evet ..• 
- Sonra, Tirede evde iken, 

Gavur imamı Kuyucu Kızından sor· 
dum. O işittiklerini bana anlattı, 

not ettim. Boladana, Denizliye, Uşak 
taraflarına gidip geldikçe cebimde· 
ki notıara dayanarak tetkiklere baı 
!adım; ilaveler yaptım, çizdim, boz 
dum; nihayet meydana, mahalli te\· 
kiklere mü,s\eni<l olııiak üzere, 
bu ıııacera çıktı, 

- Desene, yine ipin ucu Ku
yucu Kızına dayanıyor ? 

- Ona ne şüphe Her işte 
olduğu gibi bunda da aranacak 
şey, kadın parmağıdır. 

Son 

Japon 

Borlin: 19 [a. a.] - D. N. B: tehlikeli olur. Çünkü sol cenahta 
17 ağusosta tankların ve top~unun baha mağlOp edilmemiş büyük 
müzaheretini görnıekte olan Alman R '-us Kuvvetleri bulunmaktadır. 
pi~ade l~şekkülleri bütün Dinye· ,==========""";,;;;,~= 
per'in ağzında rical etmekte olan Ruzvelt - Çörçll 
Bolşeviklerin peşini bırakmamışlar· / 
dır. Hücum eden Alman piyadeleri mÜfakafı Ve 
küçük Sovyet dümdar kuvvetleri- Jap onya 
ni ezml,lerdir. 

Bitkin bir halde bulunan Sov- (Baştara/ı ikincide) 
yet askerleri oiperlerden ve sığı- çe mümkündü. Nasıl ki Ruslar 
naklardan kitle halinde çıkarak Avrupa harbine karşı L bitaraflık'. 
teslim olmaktadır. tarını muhafaza ettikleri , gibi Ja· 

Kamplara savkedilen uıun ~onya ile de bir dostluk paktı 
esir kafileleri, yolları dolduran ımzalıyarak Uzak şarkta Japonya-
harp ~a.lzemesinin ve mctrük. top. nın cenubuna doğru genişleme po· 
!arın onünden geçmektedir. litikasına engel olmıyacaklarını an 

E lattılar. Moskova paktının imza-
sirlerin söyledi<Fine aöre, o··nde d J 6 6 sın an sonra aponya • Uzahşarkta 

Alman askerlerini görmek arkada yalı:ıız lngiltere ve Amerika ile 
dd ellerinde rovelverleri 'bulıınan karşılaşmakta idi. 

siyasi komiserl~ri dü,ünmek çok Alman yanın Rusya 'ya karşı ta-
müthiştİf. ruııkü komiserler yara· arruz · -"' . . a geçmesı uzerine Japonya 
lıl-rı ve yürü mi yenleri öldürüyorlar. ıçın bir lngiliz - Rus _ Ameri-

Ruslar Kingiset şehrini ka tesanüdüne mani olmak güçleş-
tahliye ettiler ti. Bununla beraber, Japonya, şim-

d diıe kadar böyle bir inkişafı tacil 
Lon ra: 19 [a. a.] - Royter· d k d 

Mareşal Voroşilofun kum•nd • e ere a ım atmaktan çekinmiş-
d L . .ı• ~ ası tir. Ancak Rusya, ne zamana ka-

altın a enınira,. ı müdafaa eden 
~oy~~t ıırdusu, Almanların Eston· dar iki mihver ortağına karşı ayrı 

d ı kı ayrı politika takip edebilecekti ? ya an yap ı arı yeni bir hamele ! 
ngiltere ile ğiriştij-i ittifak buna 

gazeteciliği 
Japonyanın bugüm h'liz olduğu büyük 

devlet mevkiini kazanmasında Japon mat· 
buatının çok büyük bir hissesi vardıı. Japonyada 
bir çok şeylerde olduğu gibi Japon matbua
tında da müthiş seri bir inkişaf görülmektedir. 
Japonyanın ilk günlük gazetesi 1872 tarihinde 
intişara başlamıştır. 

için de gayet seri çalışan ve eli işe yatkın 
pek çok adamın kullanılması zaruridir. 

Ot b.11. 1 istihbarat 

gal ettiği bildirilmektedir. Gazetenin tahrir 

heyetinin bıdunduğu salonlarda büyük bir he· 
yeçan başhyor. Fransa ne istiyor; bahri üsler 

mi kurmak istiyor. Yoksa Japen aleyhtarı dev· 
\etlerle mi birleşecek ? .. Rengo ajansının bu 
haberi Tokyodaki Fransız sefirinin böyle bir 
işgal hakkında resmen malOmatı olmadığı için 
gayet ihtiyatkar bir dille verdiği beyanalile 
beraber le vkalAde bir nüsha ile halka ilan 

ediliyor. Bu haberin intişarı üzerinden daha 
henüz yirmi dört saat geçmeden idarehaneye 

bir Japon telaşla geliyor ve diyor ki : « Ada· 
lar Japonyanındır. Benim büromda bulunan bir 

adam bundan yirmi sene evvel adaları bizzat 
işgal ettiğini iddia ediyor tekrar fevkalade bir 

nüıba Japon lıükOmetinden bu müdahalenin 
önüne geçilerek Japonyanın haklarını müdafaa 

için enerjik surette hareket etmesi isteniyor. 
Puis protesto ediliyor. iddia sahibi Japonyalının 
iddiası tahkik ve tetkik ediliyor ve tesbit edi

liyor ki onun adası Fransızların işgal ettiğin· 
den dört yüz mil uzaktadır. Fakat gazetelerin 
heyecana getirdiği halktan şimdi artık faaliye· 
tini tatil etmiş bulunan bir fosforlu moireklte· 
bat şirketinin Fransızların işgal ettiği adalar· 
dan fosforlu mürekkebat istihsal ettiği öğreni
liyor. Mülkiyet ha~kı her şeyden mukaddHtir. 

Fakat bugün Tokyoda Nişi·Nişi ve Asabi 
gibi gazeteler bütün dünya gazeteleri içinde 
en iyi techizat ve teşkiliita sahip olanlar ara· 
sında sayılırlar, 

Tokyoda çıkan Nişi-Nişi tahrir heyeti sa
lonlarında üç yüz muharrir çalışır. Matbaasın. 
da bizzat Japonyada imal edilmiş olan on beş 

radyaosyon makinesi vardır. Bu makineler, ev· 
velce Amerikadan celbedilenlerden çok daha 
modern ve daha mükemmeldir. 

Matbaalardaki hurufat ve levazım pek 
çoktur. Bir Japon ga'Letesini okuya bilmek için 
insanın üç bin şekli bilmesi lazımdır. 

Zira Japonlar, hem çinlilerin yazısını, hem 
de kendilerinin hecelerden müteşekkil ikj nevi 
a b c lerini kullanırlar. Bu üç şekil redaksi
yonda her gün o kadar çok defatekrarlanır ki 
matbaalarda en aşağı bir milyon harfe ihtiyaç 
vardır. 

Tokyo Nişi · Nişi ve Asahi gazetelerinin 
hurufat sayısı iki milyondan fazladır. Bu şekil
lerin o kadar muhtelifve çoktur ki 

omo 1 1 ve servisinin ga-

tayyareli muhbirler yet . s•ri işle-
mesıne b; 1 • 

hassa ehemmiyet verlmektedir. Eğer herhan· 
gi bir yerdıı halkı alakadar edecek mülıioı bir 
vaka cereyan etmişse gazete muhbirleri kendi 
otomobil ve tayyarelerile derhal vaka maha· 
line koşarlar. 

Bir muhbir telefonu almayan bir mıntıkada 
bulunuyorsa gazete ona mektuplarını gönder· 
mesi için posta güvercinleri verir. Tokyoda 
Nişi·Nişi gazetesi idarehanesinde içinde yüz
lerce posta güvercini bulunan kümesler vardır. 
Alıcı, verici radolar ve tele vizyon cihazları 
da burada alade şeylerden sayılır. Mütehassız· 
lar Japon gazeteciliğinin Amerikan gazetecili
ğini geçtiğini söylemektedirler. 

Japonların nuluz mıntakaları saydıkları ••· 
ha dahilinde cereyan eden hadisata karşı Ja
pon gazetecilerinin ne büyük bir ılika gös
terdiklerini anlamak için aşağıdaki misal kili· 
dir. 

Heyecan uyandıran 
bir hadise 

Bir gün Nişi 

idaresine Re 
ngo ajansı· . . . 

nın, gerek Avrupa ve ırerek Uzak-
şark meselelerinde, Anglo - Sak· 
sonlarla tam bır tesanüt halinde 
yürümesi şartiyle vermiye hazırdır. 
Esasen bugün Japonya'nın Rusya 
için mi yoksa Aııglo - Saksonlar 
için mi daha yakın bir tehlike teş· 
kil ettiği münı.kaşa kaldırır bir me
seledir. Japonlar, hem cenupta 
Hindiçini'de hazırlanmaktadırlar k; 
bu hazırlığın hedefi Anglo _Sak· 
sonlar olmak gerektir. Hemde şİ· 
maide Mançukuo'da hazırlanmak· 
tadırlar ki bu haıırlığın hedefi de 
ancak Rusya olabilir. Rusya için bu 
şartlar altında yapacak iki şey var
dır: Ya Avrupa'da yaptığı gibi, 
S?n dakikaya kadar japon tehlike
sıne karşı gözünü yumarak hücuma 
uğradiğı zaman kendisini müdafaa 
eder, yahut da şimdiden Anglo -
Sak•onlarla cephe birliği kurarak 
bu tehlikeye intizar vaziyetini alır. 

Rusyanın bu iki şıktan birin .. 
ciyi tercih edeceği zannediliyordo. 
Fakat Ru~velt - Çörçil mülaka. 
tından sonra Uzakşarkta da mukad
deratını Anglo - Saksonlara bağ.· 
lamak niyetinde olduğuna delalet 
eden bazi emareler karşında Ja
ponya, Anglo - Saksonlar tarafın. 
dan takip edilen cemberleme siya
setine Rusya'nın da iştirak etmiş 
olmasından şikayet etmektedir. 

Filhakika eğer yeni kurul
makta olan lngiliz Amerikan-Rw.. 
tesanüdii Uzakşarka da teşmil edi
lirse, o zaman Japonya'nın çenber
lenmesi tamam olacaktır. Çünkü 
dört senedenberi Çin ile harp ha
linde Lulunan Japonya, lngiltere
nin Amerika1 nın, Rusya'nın, Çin'in 
v~ Hollanda Hindistanı'nın mütte
hit bir cephesiyle karşılaşacaktır. 

Japonya'nın hedefi, böyle bir 
cephenin kurulmasına mini olarak. 
Avrupa harbinin hazırladığı fırJat· 

!ardan istifade etmekti. Almanya
nın Fransa'yı yıkışı, Japonya için 
böyle bir fırsatı hazırlamış ve ja
ponlar silah atmadan geniş ve zen
gin Hindiçini müstemlekesini iş
galleri altına almışlardır, 

Böyle bir . fırsat Rusya hak
'tında da çıkabilir. Almanya Rus
ya'yı yıkarsa, Japonya, fransız Hin
diçinisi hakkındaki takip ettiği ti.
biyeye benzer bir tabiyesi Sovyet
ler hakkında da tatbik edebilece
ği gibi, lngiltere imparatorluğu za
yıflarsa, bu İmparatorluğun mirası
na konabilir. 
Fakat bu fırsatlardan tamamiyle 
ve külfetsiz istifade edebilmesi i -
çin. 

Uzakşarkta bir cephe birliği 
kurulmasına mini olmak lazımdır. 

Şimdiye kadar japonya buna 
muvaffak olmuştu. 

Fakat Amerika, lngiltere, ve 
Rusya arasındaki karşılı~lı m~na· 
sebetlerin girdiği son çıgır, boyl_e 
menfaatleri bir olduğu halde. hı
rbirinin mukadderatına karşı lakayt 
kalma siyasetinin ıona ermek üzere 
bulunduğunu anlatmaktadır. 

Bu .yeni inkiıafın japonya için 

• 
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4 BUGON 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektlAi malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu
sunda sayın okuyucu ve mUşterllerimden aldıAım yUzlerce mektup ve 
yapılan •lfahi müracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın istifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

A D R E S : Adana M e r k e z Oteli Albnda 
HOROZOGLU K·ARDEŞLER 

Odesa'ya hava 
hücumu 

( Baştarafı Birincide ) 
lunduiu köprü başlarına hücum 

ı başlamıştır. 
Berlin : 19 ( a. a. ) - Dün 

Alman tayyareleri dalgalar halinde 
Odesa limanına hücum etmişlerdir. 
ihata edilmiş olan Sovyet kıtalarile 
limanda toplu bulunan Sovyet ge
mileri bombalanmıştır. Evvelce ha
sara uirayan gemilerden başka üç 
büyük ticaret gemisile bir torpido 
muhribi tahrip edilmiştir. 

1 

1 

1 

Sovyet tebliği 
Moskova: 19 [a. a.J - Sovyet 

tebliği : 
18 agu~tos günü kıtalarımız 

bütün cephede düşmana karşı şid

detli muharebelere devam etmiştir. 
Çetin muharebelerden sonra kıta· 
larımız Kingiset şehrini tahliye et
mişlerdir. 16 ağustosta 25, 17 
ağustosta 22 Alman tayyaresi dü
şür~lmüştür. Zayiatımız 18 tayya
redır. 

20 Atuıtos 1941 

ÇUKUROVA 
( Baştara/ı birincide) 

Bafra ovasında teşcir sistemi 
tatbik olunacak, bataklıklar kurutu· 
lacaktır. 

Sakarya, Porsuk, kıyılarını su· 
lama için 120 milyon metre miki.· 
bı su toplamak maksadiyle Por· 
suk üzerinde lncesu mevkiinde bir 
baraj yapılacak ve kış sularile Es
kişehir ovasında 46000 hektarlık 
bir parça sulanacaktır . 

Sakarya başındaki bataklık· 
lar kurutulup vadilere su verilecek 
ve Akhisar ovasında 20000 hek • 
tarlık, Adapazarında 15000 hek
tarlık arazi sulanacak, Sakarya 
ve Mudurnu suları da bir düzene 
konacaktır. 

ı ' 
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Gambotlarımızdan biri ve hava 
kuvvetlerimiz Baltık denizinde bir 
Alman denizaltısiyle ilci düşman 
nakliye gemisini batırmışlardır. 

Moskova'ya, akim kalan 
bir hava akını 

Orta Anadoluda sıhhati bo
zan bataklıklar kurutulacak ve kış 
yaz sulamaları yapılacak ve yeral
tı sularından istifade edilecektir. 
Bu arada Konya Ereglisinin ba
taklığı kurutularak sulanacak, Kon· 
ya ovasının mevcut şebekesi go .. 
nişletilecek, Aksaray ovasının Ulu 

ırıaak'tan istifadesi temin edilecek; 

isparta, Eğridir, Niğde, Kayseri 

ve Develi'nin bataklıkları ortadan 

kaldırılarak istifade edilir bir saha 
haline gtirilccektir. 

:. : ., .--· .: . . . 1 

Harkulade Filimler Haftası 
Suvara -- Suvara 

BU AKŞAM - 915 9,15 ' 

AS,ll SINIMA~NIN 
V AZLIK BAHÇESİ DE 

Bütün dünyayı tatılmadık heyecanlarlarla gözyaşlarına 
boğan ve şöhreti cihanın dört tarafına yayılmış olan .. 

• EL VEDA GENÇLiK 
Meşhur aşk ve gençlik filmini göreceksiniz .. 

Beş Mümessili : ROBERT DONAT 
Pek Yakında Pek Yakında 

MADAM ve ŞÖFÖRO 

BALAST MÜNAKASASI 

Devlet Oemiryolları 6. ıncı işletme 
. Müdürlüğünden : 

Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve 
muvakkat teminat akçaları yazılı balast ihzarat münakasa 
ve ihaleleri 1 / Eylfı\ / 941 pazartesi günü saat 16 da ayrı 
ayrı yapılmak üzre kapalı zarf usuliyle Adanada 6. ıncı iş
letme müdürlüğü binasında komusyonumuzca eksiltmesi icra 
edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesikala
rı ve tekliflerini muayyen günde eksiltme saatından bir sa
at evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu 
işe ait şartname mukavele projeleri komisyondan parasız o
larak alınabilir. 
Balast ocağının bu-
lunduğu kilometre 

ve mevkii 

Miktar 

M3 

Mandason 78-82 Top 5000 
rakkale- lskenderun 10000 

Fi.M/3 
kuruş 

Muhammen Muvakkat 
bedel tutarı teminat 

190 
140 

1129 

Lira Lira 
9500 712.50 

14000 1050 
15- 20. 24· 30 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1163 1 - 15 

iLAN 1 Mobilya Yaptırılacak l 
ı C. H. P. Genel Pamuk deneme is -

lah ve üretme çiftliği 
1 

müdürlüğünden : · 
1.- Teahhüt sendi ile 

müessesemizden bu yıl akala 
Pamuk tohumluğu almış bu

lunan çiftçiler elde ettikleri 
Akala kütlülerini Adanada 
Sümerbank pamuk alım ve 
satım şubesi müdürlüğüne 

devredecekler ve kütlü be

dellerini mezkur müesseseden 
alacaklardır. 

2. - Akala kütlüleri Sü
merbank emrinde bulunan 
Şinasi fabriksına devr ve tes
lim edilecektir. 

3.- Teahhüt senedi\c 

Akala tohumluğu almış olan 

Çiftçiler, herhangi bir suret· 

le akala kütlülerini başka 

Fabrikalara götürüp çırçırla· 

tam azlar. 

4.- Elde edilen akala 
kütlüleri hiç bir suretle çift-
çi evinde ve anbarında 

hafaza edilemez. 

mu-

Derhal sümerbank Şinasi 

F abriksına devr ve teslim 
etmeleri iktiza eder. 

5.- İşbu ilan ve teahhüt 

senedi hükümlerine aykırı 

hareket edenler hakkında 

2903 sayılı pamuk isliih ka
nununun cezai hükümleri tat. 

bik olunur. 

1164 

20/21/22/23/24/ 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphanesin· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

idare müdürlüğümüze müra
caat olunmalıdır. 

Sekreterliğinden: 
1. Adana , İzmit, Çangırı 

ve Kayseri halkevleri için 
temsil salonu koltuklariye 
kütüphane mefruşadı ve İz
mit gazino mobilya aksamı 
yaptırılmaları ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2. Açık eksiltme ve ihale 
İstanbul C. H. P. Vilayet 
idare Heyetinin Cağaloğlun
daki binasında komisyon hu· 
zurunda 28. 8. 941 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 
15 te yapılacaktır. 

3. Tahmin edilen bedeller: 
Adana 33387 liradır. 
İzmit 32717 « 

Kayseri 21663 « 

Çankırı 17906 « 

105673 « 

4. Bu iş için izhar edilen 
projeler; şartnameler ve diğer 
evrak Ankara C. H. P. Ge
nel Sekreterliğine ve İstan
bulda C. H. P. Vilayet ida
re Heyetine, Adana, İzmit, 
Çankırı ve kayseri C. H. P. 
Vilayet İdare Heyetlerine mü 
racaatla görülebilir. Eksilt
meye iştirak edenler bunları 
rnakbuz mukabilinde alabilir-
ler. 20. 23. 27 1162 

SÜMERBANK 
Ereğli Bez Fabrikası 
Direktörlüğünden: 

Fabrikamızın k a n a 1 ve 
ınahzen tozları senelik mikta 
rı 1 eylfıl 941 pazartesi gü 
nü saat 10 da fabrikamızda 
açık artırma sure tile satıla 

caktır. Senelik tahmini mik 
tar 40 tondur. Beher kilosu 
nun muhammen bedeli 2 ku· 
ruŞ 6 santimdir. Taliplerin 
mezkur gün ve saatte fabri· 
kamıza müracaatları ilan olu-
nur. 17, 20, 23 1157 

Moskova: 19 (a. a.] - Pazar· 
tesi gecesi Alman tayyareleri Mos
kova'ya akın yapmağa teşebbüs 
etmişlerse de tek bir tayyare şeh· 
re kadar gelmeğe muvaffak olmuş
tur. Bu tayyare yangın ve infilak 
bombaları atmıştır. Hasar ehenı 
miyetsizdir. 

Cenup ve garp sahil bölgele· 

rindeki çay ve dereler islih ba

taklıkları kurutulacak, sulama le· 

sisatları yapılacaktır. 

Daima en büyük ve en güzel /ilimleri gösteren 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Yine en güzel programlarından birini sunuyor 

Senenin en büyük ve en meraklı casusluk filmi .. Beynelmilel bir casusun 
eııtirikalarla dolu maceraları, esrarenğiz tertibat.,. Kırılan kasa ... Atıl
mış bir sığaradan çözülen esrar perdesi... Baştan başa nefis ve he· 
yecanlı bir mevzu çerçivesi içerisinde seyredeceğiniz Franınzca sözlil 

KURTUN izi 
işte bütün bu enterasan evsafa sahip bir miikemmeliyettediı 

BAŞ ROLDE: Büyük Artist .. 

ILALETEN : 
VARREN VİLLIAM 

Gönüllü Kahraman 
TUrkçe sözıu 

Dr. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan 

10 dan 12 ye ve 15 den 
caddesinde Asri Sinema 
evde kabul eder. 

maada her gUn saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

Adana askerlik dairesi sa
tınalma komisyonundan : 

1- Adanada nokta amba. 
rında mevcut 78879 kilo pa
lamut 27 · 8- 941 çarşamba 

günü saat 16 da kapalı zarf 

usulile satılacaktır. 

2. Toplu tutarı 5521 lira 

ve ilk teminat akçası 414 

liradır. 

3- İstekliler muayyen gün-
de ıhale saatından bir saat 

evveline kadar teklif mek
tuplarını re'sen veyahut ta
ahhütlü olarak Adana satın 

alma komisyonuna vermeleri 
ilin olunur. 

11-14-17-20 1128 
-

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Rilat YA VEROCl.U 

Baoıldıiı yer : ( BUGÜN ) 

Matbaaoı- Adana 

~IA\ 1113A\A\~ll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çallşır. 

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

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

/şden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler 

ki, (BUGÜN) Gazetesi 
Binaenaleyh (BUGÜN) 

Gibi Siz de : 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir 
Matbaasında Vücude Getiril"n Tabı 

!! işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. Ei 
Cetvel kısmında: 

\lı.aıt: 

llU 'll& ____ _ 

Resmi ve ticari defterler, faturalar, 
ticaret makbul ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

ona temınatı ıııuval'l.n.""' 

Tabı kısmında: 
n gü•el düğün ve nişan davetiyeleri, e 

ilanları,kartvizitler,kAğıt ve zari başlıkları,her 
boyda mecmua,broşür basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : 8 ll!J 6 U iN - Adana 

.ı.a.vv 

ı. 


