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Vaşington 20 (A. AJ - Ru%
flelt, Harbiye na%ırı Stimson, 
Bahriye na%ırı Knoks ve Hari
ciye nazırlarile gi%li bir konuş
ma yapmıştır. 

Yılı 2 No. 
lıln tartları idare 111 

kararlattırı1ır . 

Kuru•tur ..J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

izmir Fuarı Dün Merasimle Açıldı 
Fuarı açarken 

Ticaret Vekili, Milli Se-
lin İzmirliler selönı

larını iblöğ etti 
Fuara Almanya, İtalya, Britanya, lran hUkO
metıeri lıJtlrak ediyorlar 

Ziraat siyasetin
den anlaşılan şey 

Yazan : CAViT ORAL 

IESl izde bilmem nedense zira· 
ıı;;;;a) at ,iyaseti çok dar bir 

lllanada anlaşılmaktadır. Ziraat si
Yaseti dediğimiz zaman aklımı.a 
gelen şey yalnız ziraatın teknik 
kısıııı ve teknik sahasıdır. Halbuki 
t~prak siyasetinin ifade ettiği milna 
hıç de bu değildir. Bilakis top
ra'ıt siyaseti d e n di ğ i z a m a n 
topraktan iyi ve randımanlı bir is· 
tifade temin etmek için tatbik edi
lecek zirai usul ve sistemleri bul
llla'ıt olduğu kadar, müstahsilin ik
tisadi, kültürel ve sosyal işleriyle 
de alakadar olacak bir siyaset an· 
l~şılınası icap eder. Yani müstah· 
sıl ve köylü sınıfını bir kül halinde 
tedkik eden, temsil eden hak ve 
ıııenfaatlerini koruyan bir mana ve 
filıııuı ifade eder. 
• Bu anlayış içinde ziraat siya· 
••tini ve bu siyaseti takip ve tatbik 
•den Ziraat Vekaletini birlikte na· 
ıarıdikkate alacak olursak o za· 
illan hu vekalete düşen vazifelerin 

Yalnız fenni bir sah•ya inhisar et
tııiyeceğini kolaylıkla anlamak im· 
klnını bulmuş oluruz. Bu izahatı· 
'."ızı biraz daha aydınlatabilmek 
'Çin ınevzuumuzu biraz daha geniş-
1•tıııeie çalışalım. 

B k' bütüu d.. ugün goruyoruz ı, . 
Unyada hüküm süren ekonomı 

dirije sistemidir. En liberal iktisat 
sisteıni tatbik eden memleketlerde 
bile Adam lsmit'in iktisadi oaza
riyye ve prensiplerinden eser bile 
kalıııamıştır. En müterakkki mem-
1•ketıerde bile devlet iktisadi ha
Y•lın her şubesine ve her sahası· 
na nezaret ve müdahale etmekte
dir. Bu müdahale iktisatta olduğu 
ıtibiezirvata da öyledir. Kendi ha
line ve müstahsilin kendi heves ve 

~~zusuna bu dünyada terkedilmi1 
ır tek çiltçi memleketi bile yok

~Ur, Her memleketin ziraati de 
evletin takip ettiiği umumi iktisat 

~e ziraat prensiplerine ve müstahsi
ın ınenfaatlerine uygun bir t•rzda 

0
'hnize edilmektedir. 

Her memlekette e'ıtilecek mah
:~liin nevi, arazinin verim kabiliye· 
ıne göre, mıntakalara taksimi. 
llıahsulün cinsinin iç ve dış piya. 
'•lar · b .. b' · l' ın ıca ına gore tes ıtı, ma ı• 
Yet liatlerinin iyi hesap edilmesi 
Ve b h b • .. b ·ı· u esa a gorc musta sı ın 

:ıııeiini karşılıyacak ve ona biraz 

4 
1 kar bırakacak bir şekilde satı

z~•n teınini ziraat teşkilatları ve 

dırıat Vekaletleri tarafından idare • ·ı il 1 lllekte ve tatbik olunmaktadır. 
t Undan da daha tabii birşey 

1'••vvur olunamaz. Çünkü devlet 
d•tkilatı içinde müstahsille yakın
d •n teınas eden, mustahsili yakın
ı:ıı'n llıüşahadesi altında bulund.ır· 
ih•• icabeden ve onun derdlerini 
ı,t'Y•çlarını en iyi bir şekilde an· 
k Yacak Ziraat Vekaletinden baş· 
' bir teşekkül mevcut deiildir. 

( DBflamı dördüncüd•) 

lzmir Fuarında Britanya ve 1 
lran pavyonları 

lzmir · 20 ( a. a. ) - Memle· 
ketimizin iktisadiyatında olğun ve 
dolgun bir varlık olarak her 
sene bir kat daha zenginleşen 11 
inci lzmir enternasyonal (uarı -1U 
anda açılmış ve sayısı on binler~ 
aşan kalabalık ziyaretci kütlelerı 
fuarı doldurmuş bulunmaktad~. 

Bu mutlu iktisat bayramı muna· 
sebetile şehir daha sabahtan itiba
ren donatılmağa başlanmışdı. Fuar 
sahası adeta bir gelin gibi itinalı 
bir surette süslenmiş, on binlerce 

ziyaretçiyi cezp edecek bir man· 
zara iktisab etmişti. Mudero sulama 
makinalariyle sulanan asfalt cadde· 
le r ve ç imenler fua ra bi r caolıhk 
veriyordu. Saat 17 den it iba ren 
fuarın Lozan kap1s1na giden ana 
caddeler ve bulvarlar fuarı ziyare· 
te gelen on binlerce halkla doluy-

du. T' 
Saat 18 den biraz evvel •· 

caret Vekilimiz Mümtaz Ökmen, 
yanında Vali ve Belediye re'.si. 0 .1-
duğu halde açılma merasımını~ 

yapılacağı Lozan kapısı.na. geldı. 
Merasim mahallinde şebrımızde bu
lunan mebus)ar, generaller, Roman· 
yanın Ankara büyük elçisi ekselans 
Telemak, lzmirdeki yabancı devlet· 
!er konsolosları. fuara iştirak eden 
devletler pavyonlarının mümessille· 
ri, mülki ve askeri erkan, gazete

ciler ve fotoğralcılar yer almışlar· 
dı, Merasime saat tam 18 de as~e
ri bondo tarafından çalınan lstık
lil uıarşile başlandı. Kürsüye 
evveli belediye reisi doktor Beh· 
çel Uz çıktı. Belediye reisinin iz. 
mir enternasyosal fuarının maksat 
ve gayelerini ifade eden nutkun
dan sonra Ticaret vekilimiz kür· 
süye gelerek nutkunu söyledi. Ve
kil bilhassa dedi ki : 

« Aziz lzmirliler; muhterem 
Başvekilim, lzınir 11 inci enternas
yonal fuarını açmak şerefini bana 

tevdi ettiler. Bu vazifeyi ifa eder· 

iken Cümhurreisimiz Yüce Milli 
Şeflmizin selamlarını sayın lzmirli
lere iblağı, önde gelen bir vazife 
sayarım.» 

Sık sık alkışlanan merasim ve 
nutuklar şehrin her tarafına oparlö
lerle yayılıyordu. Nutukları müte· 
akip mümtaz Ökmen «uğurlu ve 
hayırlı olsun» temennisini havi ka
pıdaki kırmızı beyaz kurdeliyı ke
serek fuarı açtı. 

Merasim biter bitmez fuar sa· 
hası bir anda ziyaretcilerle dolup 

taştı. 

1941 fuarına Almanya, ltalya, 
Britanya, lran hükilmetleri; Sıhhat, 
Maarif, Ziraat, Münakalat vekalet
leri, Milli Bankalar, hususi satış 
müesseseleri, bir kısım tüccarlar 
iştirak etmişlerdir. 

Başmuharrirlmiz 
Başmuharririmiz ,Niğde mebu

su Cavid Oral, Niğde ve kazala 
rıoda müntebiplerile temaslarda 
bulunmak ve intihap dairesinde 
tetkikler yapmak üzere dünkü 
Toros ekspresile Ni&-deye hareket 
etmiştir. 

Bir ihtimale göre 

Dinyeper 
sedleri 
yıkılacak 

Mareşal Budigeni 
Alman ordularını 
bataklıklara sapla
yacak 

Almanlar 
Novogrodu 
işgal ettiler 

Ruslar Odesa • gar
nizonunu denı%den 
tahliyeye teşebbüs 
ettiler, muvaffak 
olamadılar 

- Rady o 
- gazetesi -

' 

1 C. H. P Kon g re 1 eri ne haz ı r 1 ık 
Gençlerimiz işbaşı. 

na getirilece 
Parti kongrelerinde geniş ölçUde dilek ve 

şikayet konuşmaları yapılacak 

Ankara ( Hususi ) - Her sene sonbaharda partinin en esaslı umdelerinden birini teşkil etiğin · 
yapılmakta olan C. H P ocık, nahiye ve kaza den gerek olğunluklariyle ve gerekse iktidar ve 
kongresine hazırlık b. ş , .nıştır. kabiliyetleriyle muhitin sevgi ve saygısını kazan-

Parti Genel Sekret~rliği, kongrelerin ger- mış olan ve bilhassa şahsi ve mesleki meşguliyet-
çekleştirecekleri esaslar üzerine yeni talimat vermiş- leri kendilerini hmamiyle pa ti faaliyetlerine ver 
tir. miye nü•ait bulunan gençlerin iş başına getirilmesi, 

1 - Bu talimata göre en çok şu esaslara ö· ı 1 - Kongre müzakerelerine Parti nizamnam• 
oem verilmiştir. sinin 69 uncu maddesinde tasrih edildiği ve~hile hü 

a) Teşkilatın temeli olan ocaklardan başlıya- kt;met mümessilleri iştiriik edecek, dilek ve şikayet 
rak kongrelere bütün partililerin gelebilmesini ko- konuşmalarında İcap ederse malam.ı vereceklerd r. 
!aştıracak tedbirller almak, Parti nizamnamesine göre kongrelerin başlangıç 

b) Geniş ölçüde dilek ve şikayet konuşmaları tarihi eylal iptida .. dır. Ancak, her vilayetin, mevsim 
yapmak, iklim ve iş icaplarına göre, mahalli teşkilit, ocak 

c) Teşkilatın faal vazifelerini memleketteki U· kongrelerinin, başlama tarihlerini kendileri tesbit 
mumi ilerleme ve terakki hamleleriyle ahenkli bir edecekler ve neticeden Genel sekreterliği haberdar 

• Rus - Alman .~ar~inin 
ağırlığı biri şimalde, dıgerı ce· 
nupta ~lmak üzere iki cenahta 
cereyan etmektedir. Rusyadan, 
logiltereden ve Almanyadan ge
len haberlere göre, Almanlar 
Dinyeper nehrinin g.arp tar.afl~
rını tamamiyle ellerıne geçırmış 
bulunuyorlar. Nikolayof işgal ve 
Odesa tecrid edilmiştir. Şimdi, 
Odesadaki Rus askerleri için ya 
pılacak üç şey kalmıştır: 

1 iıolşlieiiikiiilıiidıiie-çaiiılıiiısiiaiıibiıiliıieiıiciıieiik-iiıeliıieiımıiiaiiiniiliiıariıııiinİıııılıiiıeliıiiiiniidıiiıemgliıöiiıriıimiiıeiiıkiil'iıı.-iiı"V;.IOıi v;;e;;c• ki •r<lir. ,. . ... , ............................ .. 

1 - Ya şehri müdafaa e
derler ve Todrukta, lngilizlerin 
yaptığı gibi Alman ilerleyişine 
engel olurlar. 

2 - Ya düşman çemberini 
yararak karadan ricata çalışır· 
!ar. 

3 - Y ahud da denizden tah· 
liye edilirler. 

Bunların hiç birini yapama
d ıkları takdirde AJmanlartn eJi
n e esi r düşecekleri t a biidir . 

Alman kaynaklarına göre, 
Ruslar Odesa garnizon unu deniz 
den tahliyeye çalışmışlardır. An 
cak bu teşebbüs al<im kalmış 
lim;nda bir çok Rus nakliye ge
misi batmlmıştır. 

• Gelen haberlere naza· 
ran Budiyeni ordularının büy~k 
bir k.ısmının Dinyeper nehrının 
karşı S>hillerine çekilmiş olma· 
sı lazım geliyor. Eger bu . o~du 
techızatıoı da kurtarabılmışse 
Almanların şarka doğru ilerle
yişlerinde büyük ~ng~llerle kar· 
ııtaşmaları mümkundur. 

Diğer taraftan, söylendiği· 
göre, mareşal B u d i y e n i 
Dinyeper sedlerini yıkarak bu 
nehrin etrafını bataklıklarla 

çevribilecektir. Bu takdirde 
Alman ordusu geçilmesi müm
kün olmıyan engelleri karşısın· 
da bulacaktrı. 

• Bu harpte şayaoı dikkat 
iki nokta görülmektedir: Bun: 
!ardan biri, beşinci kolun bu mu 
cadelede rol oynamayışıdır. Fran 
saya karşı yapılan harekatta bü· 
tün stratejik noktalar, köprübaş 
!arı beşinci kol tarafından tu · 
tulmuş, Fransız ordusunun mu
kavemeti bu suretle kısa blr za 
manda kırılmıştır. 

Rusyaya karşı açtıkları harp· 
te stratejik mevkilerden ve köp· 
rü başlarından hiç biri Almanla 
rın eline düşmemiştir. 

Diğer nokta şudur: Rus re· 
jimi bütün tehminlere rağmen, 
bu tazyıka mukavemet edebil· 
miştir. 

• Almanlar ,Novogrod,ı iş· 
gal etmişlerdir. Bu suretle Mos 
kova-Leningrat demiryoluna 60 
kilometre yaklaşmış bulunuyor· 
lar. Leningradın bir kaç gün 
içinde tecrid edilmesi uzak 
olmıyacaktır. 

• Çin lideri Çan-Kay-Şek'in 
Moskovaya gideceği bildirilmek 
tedir. Belkide, Çin'in iştirakile 
Moskova konferansı 4 devlet 
arasında aktedilecektir. 

• Vişi hükümetinin, Fransız 
mukadderatını mihvere bağladı· 
ğı görülmektedir. Uzakşarkta 

Japonya ile yapılan işbirliğin· 
den sonra, Amerika dakar ın Al
maıılar eline geçmemesi için 
şimdiden tedbirler almıştır. Ha
ber verildiğine göre, Ruzvelt 
- Çörçil mülakatında bilhassa 
bu mesele de görüşülmüştür. 

~~;~;~~" İhtikörla 
Türk mili~! mücadele 
m e S a j Ticaret vekaleti, 

1 

etiket usulünü bü-

" Kahraman/ ık: tün memlekete 
teşmil ediyor 

Türkün ana- Ankara (Hususi muhabirimiz· 
den ) - Ticaret vekaleti fiyat • h / f • mürakabe ve ihtiklirla müc3.deJo 

nevı as e ı,, işlerinin bütün memlekete teşmili 
' 'lzmlr fuarı, Tilr· •çın yeni kararlar vermektedır. 
klyenln e k 0 n 0 . Halen bütün vilayet merkezlerinde 

m 1 k istikbalinin birer fiyat mürakabe komisyonu 

1 kurulmuş bulunmaktadır. Bu ko· b r sembolidir. ,, 
L d 2 miyonlar bilumum gıda maddele-on ra O a.a. - Hariciye 

nazırı Eden, radyo ile Türk mil- rinin fiyatlarını tayin etmekle meş-
le_ti11e bir mesaj göndermiş ve ez• gul bulunmaktadırlar. 
cumle demiştir: Ticaret vekiileti, gıda madde-

0 - İzmir Enternasyonal fua- (erinden en mühimlerinin fiyatları-
rının açıldı&-ı gün asil Türk milletine m tayin etmiştir. Şimdide zeytin 
hitap .etmek benim için hakiki bir yağı ve sabun fiyatları üzerinde 
zevklır. Harp zamanında böyle bir tedkikler yapılmaktadır. Ônümüz-
Fuarın tanzimi çok güçtür. Bu deki birkaç gün içinde bu mad-
fuarıo açdması vo logıtterenio pav- d 1 • k k e erın aç uruşa satılacakları 

Osmaniye ve Ceyhan 
çeltikleri tetkik edilecek 

Vilayet çeltik komisyonu 3039 
numaralı çeltik kanununun tatbikı 

na şiddetle ehemmiyet vermekte
dir. 

Sıhhi ve zirai durumu bozuk 
olan bahçe kazasının 2 bin dekar 
lık çeltik sahası kurutulmuştur. 

Öğrendiğimize göre vilayet 
çeltik komisyonu, Osmaniye ve 
Ceyhan kazaları çeltiklerinin vilii
y~tçe tetkikine lüzum görmüş, bu 
hususta mahallinde tetkikler yap· 
mak üzere bir heyet seçilmiştir. 

Dörtyol mücadele 
mUdürU 

Dörtyol mücadele müdürü Eş 
re! Mras iki ay mezuniyet alarak 
dünkü ekspresle Ankaraya gitmiş· 
tir. 

Fare mücadelesinde çok 
·iyi neticeler alındı 

Vilayetimiz içinde pamuk ve 
hububata muzir farelere karşı açı
lan şiddetli mücadele .sona ermiş, 
çok iyi neticeler elde edilmiş· 
tir. tonunun bulunması Türkiye ve b kk d k' k ı · k a ın a ı arar i in olunacaktır. 

ngilterenın müştere istıkballeri- l 
. . l b' b b d Vekalet, diğer taraftan etiket Her sene pamuk tarlalarında ne olan ıtımat arının ır ür anı ır. f 

Bir kaç ay evvel sizleri Tür- usnlunü bütün memlekete teşmil azla tahribat yapan yeşil kurt 
kiyede ziyaret etmek ve Reisicum- etmektedir. Her mağaza, satmakta ( Helyotis ) haşeresi bu sene çık-
hurunuz ismet lnönü devlet adam- olduğu eşyanın fiyatını, tayin edil- madıgından mücadelesine nihayet 
!arınız ve askerlerinizle samimi miş olan liatlar üzerinden ilana verilmiştir. 
görüşmeler yapmak fırsatını bul- mecbur tutulma'ıttadır. Portakal ve saireye arız olan 
ınuŞ ve daha iyi bir İstıkbal vü· lstanbul ile Ankarada olduğu Krizom Falus hastalığı ile müca· 
cud•. g~fomek için çalışan mem- gibi diğer bazı yerlerde de ihtikar dele için, Me .. inden , bin litre 
leketımızın müşterek İmanını müşa· yapan 'kimseleri ihbar etmek için Volk ilacı getirilmiş ve bahçe sa· 
bede eylemiştim. Ziyaretimi takip müracaat yerleri ihdas olunmaktadır. hiplerine tevzi edilmiştir. 
eden bır kaç ay zarfında bir çok =--=-=~---:,....-~----------'---------~-~-~-====-"'-
büyük hadiseler olmuştur. Fakat E B"J • d " " • • 
bir unsur degişmeden kaldı. Tür- ge 0 geSJD e UZUm , IDCJr 
kiye herhrngi bir mütecavize Palamut Rekoltesı· barşı mevcut h a z i n e l e r i ıı en 
büyüğün~, İsiklalini muhalaza
y a katı suretle azmetmiş 
bulunmaktadır. Kahramanlık Tür
kün ananevi basletidir. Türkiye
nin yakın ve orta şakta şimdiye 
kadar oynadığı ve oynamakta de· 
vaın edeceği mühim rol bu kah· 
ramanlık üzerine kurulmaktadır. iz. 

mi~ !u.a~ı, Türkiyenin ekonomik 
!stıkbaının bir sembolüdür. Bu mü· 
nasbetle Türk hükilmetini ve mil· 
telini tebrik eder ~eud lo• ıne şi:n· 
di , ır~lece'ıt yıllar içııı ıam mu· 
valfakıyetler dilerim.» 

lzmir ( Hususi ) - Malilm ol· 
duğu üzere en büyük alıcımız Al· 
manyanın iki yıllık bir tevakkuf 
devresinden sonra, bu yıl, müstab
sillerimize geniş bir mikyasta pa· 
zar olacağı kuvvetle tahmin edil· 
mekle beraber, nakil vaziyeti tet
kikten uzak tutulmamaktadır. 

Ege mıntakasıoın 941 - 942 
Ü<Üm rekoltesi 45 bin ton olarak 
tahmin edilmektedir. Geçen yılın 
28 bin ton olan rekoltesi göz ö· 

Bulgar hUkOmeti halk tan Yabancılar Japonyadan 
nikel maden i toplıyacak hususi bir müsaadeyle 

Sofya 20 (a.a) - Bulgar hü
kilmeti tarafından neşredilen bir 
kararnamede halk elinde bulunan 
nikel mevcudunu harbiye nezare· 
tine bildirmeğe davet edilmiştir. 
Sanayide nikel ve nikel halitaları
nıo kullanılması menedilmiştir, 

B ulgarlstanda 12 casus 
tevkif edildi 

Sofya 20 ( a.a ) - Stefani 
ajansı bildiriyor: 

Bir yabancı devlet hesabına 

çalışan 12 casus Bulgar poliıi t a 
rafından tevkif edilmiıtir. 

ayrılabilecek 
Tokyo 20 ( a.a. ) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
Japon sözcüıü, yeni nizamna

me mucıbince, Japonyada yaşayan 
bütün yabancıların, Japonyayı t~rk 
etmek niyetinde oldukları takdır· 
de Japon hükQmetınden hususi._ ~i~ 
müsaade almaları lazımıreldıgını 
teyit etmiştir. 

Japonyada ikamet eden Ame
rikalılara bu müsaadenin verilip 
verilemiyeceğ'i Aualine cevap ola· 
rak söz:cü her vaka hakkında ay• 
rı bir kar~r vorilecejini ıôylemiş· 
t ir. 

nünde tutulursa, bu miktar mem
nuniyet bahştır. 

Bu yılın incir rekoltesi son 
yapılan bir tahmine göre, 40 bin 
tondur. Bu miktar geçen ve evvel 
ki senelerin rekoltelerinin aynidir. 

Palamut rekoltesi bu yıl 50 
bin ton olarak tahmin edilmekte• 
dir. Pamuk 90 bin balya, zeytin 
yağı 30 bin tondur. Umumiyetle 
nefis yetiımiştir. 

f Devamı dördüncüde J 

Pipo tütUnlerinden 
şikiyet ediliyor 

Adanada fazla miktarda pipo 
tütünü sarf edilmektedir. Fakat tü

tünlerin ekserisi sakat kutular içe· 

risinde bulunduğundan AdananlD 
bu mevsimde çok sıcak olan hava

sına dayanmamakta, kurumakta ve 
dolayisile tabii lezzetıni kaybet· 
mektedir. 

Pıpo tiryakiJeri iohiıar. ı:nüdll
diriyetinden pipo tütlinJeruıın te

neke kutularından retirilmesini is

temektedir. Bu dileğin nazarı iti .. 
bara alıoacajını ümit ediyorua: 
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'POLITIKAI 
Rus - Alman 

harbinin üçüncü 
ayına girerken Miniler Asker 

ailelerine 
yardım 

1Belediye,golf aa 
liyetine hız verdi 

Alman - Rus harbi 

Miniler daha ziyade 
bayanlar tarafından 

söylenir 
--~ 

Eskiden uzun kış ge-
celerinde evlerde toplantı 
yapan kadınların en çok 
kıymet verdik/el"i bir eğ
lence şeklidir. He r k e s 
içinden bir dilek tatar, 
dileğinin gerine gelip gel
migeceğini söylenen mani 
ile anlardı. 

Halk edebiyatımızın vezin şe

killeri divan t-debiyatında 

olduğu gibi kafiyelerine göre de· 
ğil, bestelerine, yani kendilerinde 
mahsu söyleniş tarzlarına göre 
ayrılır: 

Mani, Koşma, Türkü, Destan, 
V nrsağı, Tekerleme, Dilekler •e 
ilençler v. s. gibi. 

Mani 

nazım şeklidir. Keza bunun da ne· 
vi söylenişi ile olmakla beraber 
daha ziyade çalınış ile anlaşılır. 

Bu tar.ı adeta kabadayıca söylenir. 
ve ekseriya ( Bre ) , ( Behey ) 
gibi tabirlerle başlar. Bu nev'e ait 
misal verelim: 

Bre af'alar, bre beyler 
Ölmeden bir dem sürelim 
Gözümüze kara toprak 
Girmeden bir deın sürelim. 

Aman hey 'allahım aman 
Ne aman bilir ne zaman 
Üstümüze çayır çimen 
Bitmeden bir dem sürelim. 

Koşma 

Bu tar.r. da hece itibariyle 6-5, 
4.4.3 şeklinde olursa da mu· 

hakkak böyle olacak değildir. Ke· 
za koşmada kendisine mahsus bes· 
tesiyle diğer tarzlardan ayrılır. iş
te güzel bir örneği: 

Aşağıdan akar !gelir gemiler 
Yel vurdukça inil inil inilir 

Dahiliye vekAleti 
vlllyetlere bir ta
mim yaptl 

Ankara - Dahiliye Vekaleti 
asker ailelerine yardım kanununun 
yürürlüğe girmesi dolayisile vila
yetlere bir tamim yapmış ve bu 
tamiminde kanunun nasıl tatbik e
dileceğini bildirmiştir. Vekalet bu 
tamimde muhtaç asker ailelerine 
yardım hususunda azami alaka ve 
hassasiyet gösterilmesinin mütead· 
did defalar tebliğ edildiği anlatıl
dıktan sonra: 

Dörtyol tat ocaklar1ndan 50 bin 
bazalt parke ta,ı getirildi 

Belediye. vilayet dahilindeki yolların ıslahı, ana caddelerin par
kelenmesi işine hız vermiştir. Dörtyol taş ocaklarından birin

ci parti elli bin adet bazalt parke taşı getirtilmiş, ikinci parti elli bin 
taşın getirtilmesi de müteahhidine ihale edilmiştir. 

Vilayet dahilindeki ana caddelerden bir çoğunun ihalesi yapılmış, 
imlası hazırlanmıştır. Bir kısmının parkelenmesine yakında başlanacak 
tır. 90 bin küsi.lr lira ıarfile yapılmakta •>lan bu yollar önümüzdeki ilk 
baharda tamamlanacaktır. 

İmar planına göre hazırlanan yollar şunlardır: 
Tümen binasının garbından yeni 1alcılara giden yolun parl;e olarak 

inşası kararlaştırılmış, ihalesi yapılmıştır. Elektrik şirketinden yeni sal
cılara giden yolun da parke olarak yapılmasına başlanmı,tır. 

lnönü caddesinin imar planı hazırlanmıştır; lastik için bu günlerde 
nafıa vekaletine gönderilecektir. 

Sebze pazarı - Mirzaçelebi yolunun da parke olarak inşası ihaleye 
konulmuştur. Dörtyol ağ.ıı - Yeniotel arasındaki lağım inşası ve yüz
me havuzu kuruköprüye bağ'lıyan kanalın yapılması ihaleye çıkarıl· 
mıştır. 

Bunlardan 
başlanmıştır. 

başka, tozlu ve çamurlu olan ara yolların da ıslahına 

YAZAN 
A. Ş. 

Esmer 

iki gün sonra ikinci 
ayını bitirip üçüncü 
ayına girecektir. iki 
ay içinde alınanlar, 

1914 harbindeki Tanenberg zafe
ri ölçüsünde yarım düzine kadar 
meydan muharebesi kazenmışlar· 

dır. Şimalde Ruıları Baltık mem
leketlerinden atmışlar. Ortada 
Smolensk ötelerine kadar varmış· 
lar, Cenupta da Garbi Ukrayna'· 
yı ellerine geçirerek Nikolayef 
gtbi büyük transit limanını işgal 

etmişlerdir. Rusya'dan başka bir 
Avrupa devleti, bu hamlelerin 
şiddeti karşısında mutlaka y1kı
lırdı. Fakat ikinci ayla beraber 
yaz da çıkıp sonbahar yaklaşır

ken, on milyon askerin çırpıştığı 

bu muazzam cidali heyecanlı bir ali. 
ka ile takip edenlerin -zihinlerinde 
şöyle bir sual belirmektedir : 

- Acaba Almanya yaz çık· 

mazdan evvel Rus harbini tasfiye 
etmeğe muvaffak olacak mı ? • 

1 tiraf etmek lazımdır ki kaza· 
nılan büyük zaferlere rağ-

Daha ziyade Bayanlar tarafın- Vefasızlar ayda bir dost yeniler 

dan söylenir.. Eskiden uzun Güzel olsa eımer olsa elverir 

« Cephede vatan müdafaası 
vazifesini alan askerlerimizin tam 
bir huzur ve mutlak bir emniyet 
ile bu vazifeyi seve seve ve dü· 
şüncesiz olarak görebilmesi için ge· 
ride bıraktıkları aileleri efradının 
devletin ve milletin samimi şefkat 
ve himayesi altında bulunduklarına 
tamamen kani olmaları icap eder» 
denilmektede ve hazırlanmış bulu· 
nan talimatnamenin icra vekilleri 
heyetince tasvip ve vilayetlere 
tebliğine kadar aşağıda ki şekil· 
de hareket edilmesini bildirmekte· 
dir. 

---=~===-:~-=-=--,--~~:---=---~-==-==-=:=-= 

• Devletin hüküm ve tasar· 
rufu altında bulunupta ammenin 
hizmetine tahsis edilmiyen sahipsiz 
araziden bağ', tarla ve bahçe ha· 
line getirilen ve henüz tapuya bağ 
lanmıyan yerlere idare heyetlerin· 
ce bedeli misil takdir ve tahakk· 
kuk ettirilmişti. 

men, Almanların sonbahardan ev
vel bu harekatta kati netice ala
bilecekleri gittikçe şüpheli gö· 
rünmektedir. Çünkü iki ayhk mu
vaffakıyetli dövüş, henüz Alman-

kış gecelerinde evlerde toplantı Kadir mevlam ihsan eder yol 
yapan kadınların en çok kıymet verir. 
verdikleri bir eğlence şeklidir. Yaz gelince badem açar çiçeği 
Herkes içinden bir dilek tutar, Ağalar takınır hançer bıçağı • Alakal; makamlardan aldı

ğımız mali.lmata göre 30 ağustos· 
ta terfi edecek ~olan subay ve as
keri memurlara ait terfi listesinin 
hazırlığı bitmek üzeredir . lhtiyat 
subaylarından muayyen terfi müd
detlerini dolduranların terfileri ise 
peyderpey yapılmaktadır. Diğer ta
raftan iandarma genel komut1tnlığı 
da iandarma sınıfına mensup subay 
ların terfi listesini hazırlamaktadır. 

ları, ilk hedeflerini te4kil eden 
Leningrat, Moskova ve Kiyef,e 
bile götürememiştir. Almanya'nın 
giriştiği bu mücadele çok defa 
Napolyon'un 1812 senesiodeki 
Moskova seferine benzetilmekte
dir. Napolyon da günü gunune 
Rusya'ya karşı haziranın yirmi iki· 
sinde yürümeğe başlamıştı. Hede
fi olan Moskova'ya eylülün orta· 
larına doğru vardı. O zaman yıl
dırım harbi diye bir mefhum yok· 
tu. Binaenaleyh Napolyon'un yüz 
otuz sene evvel vardığı hedefe 
Almanlar, bu yıldırım harbi giln· 
(erinde çok daha evvel varmış 

bulunmalılardı. Halbuki Almanla· 
rın henüz Moskova'dan uzakta 
bulundukları ve orta cephedeki 
hıtrekitın inkişafına bakılacak 
olursa, eylül ortalarından evvel 

dileğinin yerine gelip gelmiyeceği- Böyle olur bu yerlerin gökçeği 
ni söylenen mani .-------------, Destan 
ile anlardı, bu 1 YAZAN 
adet hali eskisi 1 Destan, umu. 
kadar kuvvetli Hakkı Yücel miyet itiba-
detilse de yine riyle iki knma 

yaşamaktadır. Bil· •••••••••••-~ ayrılır: 
hassa Trakyamızm hemen her ta- 1 - Tarihi büyük vakalar ı 

Belediye meclisleri kendilerine 
:ıam yapabilmeleri için kanunla sa
lahiyet verilen vesaiti nakliye, sine· 
ma, tiyatro ve sair menbalardan 
elde edecekleri '1asılatla asker 
ailelerine yardım yapacaklardır. 

Maliye vekaleti aldığı bir ka
rarla bu gibi yerlerin işletenler 
ve imar edenler namına iskan had 
di dahilinde meccanen temlik edil 
mesine karar vermiştir. 

rafından Hıdrellez günü çömlek- anlatan destanlar, 
(ere yüzük, düğıne gibi bir şeyler 2 - Muharebelere, Kuman-

idare heyetlerince tahakkuk 
ettirilen bedeli misillerin bu karar 
üzerine terkini cihetine gidilecek
tir. 

koyarak niyet çekilir, ve bu çek- danlara, düşmandan alınan yerlere 
me esnasında söylenen maniler ait destandır . 

Bu menbalardan elde edilen 
hasılat ihtiyacı temine kafi gel
mediği takdirde halka ve memur
lara yardım parası tevziine tevessül 
edilecektir. 

yapılacak, mükelleflerin bu suret· 
le yardım külfetlerinin tadili da
ima göz !önünde bulundurulacak· 
tır. 

halk edebiyatımızın en canlı örne- Destanlar oldukça uzun yazı-
ğidir. lan şiir parçalarıdır. Nitekim birisi 

• Ziraat Vekaleti, limonların 
normal büyüklüğü olmadan, yeş!l 
olacak koparılıp sevkini menet
mi~tir. Ziraat mlHIOrlültleri böyle 
limvnlar için sevk vesikası vermi· 
yecektir. 

Bu maniler 
kıymeti yüksek 
ler mevcuttur. 

içeri"inde şiriyet 
pek çok nümunc-

Ey benim Bahtiyarım 
Gönlümün bahtı yarım 

Yüzünde göz izi var 
Sana kim baktı yarim. 

Dikltat edilecek olursa mani
deki büyük hususiyet asıl mananın 
ilk nhrlarda olmayıp son iki sa· 
tırda oluşudur. Şimdi şu yaı:&.ca· 

kım da böyledir. 

Bir ny doğdu Pasindcn 
Gökbnlut arkasından 
Ôyle bir yar sevmişim 
Katmer gülün hasından 

Bir ay doğdu meşeden 
Yarim çıktı köşeden 
Rengini gülden almış 
Kokuyu menekşeden 

Altın tasta yoğurdum 
Gam içinde boğuldum 
Ana belin bükül~ün 

Dert için mi doğurdun. 

• 

Maniler irticalen söylenir. Fa
kat bu sözler ağızlardan ağızlara 
dolaşır' nesillerden nesillere devro

lunur ve kimin tarafından söylen
diği de bilinmez. tamamen anonim· 
dir. Halkın kendisidir. işte Çatal· 

ca taraflarında söylenen şu mini· 
lere bakın. Ne kadar güzel ve ne 

kadar manalıdır. 

lodiler çaya kızlar 
Benziyor aya kızlar 
Benim bu ııüt gönlüme 
Kattılar maya kızlar. 

Giderim yola yola 
Kolun boynuma dola 
Yan yana iki bacı 
Birisi benim ola 

Ak taşı kaldır da gel 
yılanı öldür de rel 
Keseni {doldur da rel 
Madem bende göziln var 

Ocakta süt pişiyor 
Bülbüller ötüşüyor 
Yar aklıma gelince 
r.iierim tutuşuyor. 

Buraya kadar söyledirim ma
nilere dikkat 11dildiyse hemen hep-

sinde gönül ve aşk terennüm edil
mektedir. Ve bunların kimin tara. 
fından söylendiği de bilinmemek

tedir. 

Versağı 

Anadolunun cenup taraflarında 
dailık arazide yaşamış olan 

( Varsak ) Türk aşiretine ait bir 

hayatının uzun bir maıisi oldutu
nu y nınd kiler anlatmağa :iriş~e 
şöyle der: ( Benim derdim ya1ılftn 
destan olur ). 

Bu menbalara toptan müraca· 
nt edi\miyece\i:, ihtiyaca göre mftt· 
rah ve nisbet göz önünde bulun-

durulacaktır. 

Asker ailelerine yardım kanu
nu yen; hllkümler ve hmmsiyetler 
hrzctmo'k.tadır. Bunun için villiyel 

Destanların yazılış tarzları koş

malar gibidir. Fakat bunların da 

kendilerine göre besteleri, yani 
söyleniş tarzları vardır. işte bir 
mirasyedi destanı: 

Gurbet elden geldim malım 
sormağa 

Bunca eşya çanakçömlek ııi· 
coldu. 

Ey komşular gelin şer' e dur
mağa 

Memleketimizin arzettiği muh

telif iklim, çalışma vesait ve tar· 
zı, geçinme şartları, başka başka 
olduğundan bir had tesbitine im
kan bolunmamaktadır 

Bunun için asgari maişet had· 
di mahallin hususiyetlerine göre 
vilayet idare heyetlerince tetkik 
ve tesbit edilecektir. 

ve kaza merkezlerinde alikalıların 
iştirakiyle toplantılar yapılacak, 

anahatlar üzerinde lazım gelen 

esaslar müzakere ve bir karara 
bağ'lanacaktır. Vali ve kaymakam· 
lar asker ailelerine yardım ışıne 

lı1ami alaka ve mürakabe göstere· 
cekler, işlerin hiç bir aksaklık yap 
uıadan yürüyebilmesini temin için 
tedbirler alacaklardır. Asker aile
lerine yardım işi köy muhtarlarına 
ııçı k bir 'urette anlatılacak yapı· 
lııcak iş izah olunacaktır. ' 

• Maarif Vekaleti, memleke
tin muhtaç bulunduğu muhtelif şu
belere mensup kıymetli saanat a
damlarını yetiştirmek için, bir müd
detden beri hazırlıklariyle meşgul 

bulunduğu Ankara teknik okulu
nun açılması işin_i tesri etmiş bu
lunmaktadır. 

' Moskova'ya varabilecekleri şüp-
helidir. 

F akat mesele orada değildir. 
Rus ~ Alman harbinin ne· 

ticesini tayin edecek olan amil 
' Almanlar tarafından çok geniş 

olan Rus topraklarının işgali de
ğil. Rus ordularının imhası ve 
Rus mukavemetinin kırılmasıdır. 
Ordular imha edilmedikçe, Al
manların kışı Moskova'oın şarkı 

nda veya garbinde geçirmeleri 
ehemmiyeti haiz değildir. Ordu
ların imhası bakımından Alman 
muvaffakıyeti, hatta arazi işgalin
den de daha kısırdır. 

Köy kaduı kanbur felek nice· 
oldu. 

Bulamadım ciğergahım eridi 
Benim babam bu yerlerde er idi 
O husadan mintanının şeridi 

Enine geydiği yelek nicoldu. 

Günde beş on kere yıkar 
sererdi 

Gece anam gündüz babam 
giyerdi 

yapılan :lam, hal" ve memur· 
lardan alınan asker ailelerine yar· 
dım parası da ihtiyacı karşılama· 

dığı takdirde merkezdeki fondan 
para istenecektir. 

Merkezdeki fondan yapılacak 

yardım mahalli menbalardan elde 
edilen hasılatın yardıma kifi gel
mediğine dair kakiki rakamların 
bir cetvelle Dahiliye Vekaletine 
bildirilmesi üzerine yapılabilecek

tir. 

Bundan sonra her hangi bir 
haklı şikayete meydan verilmeme
sinine dikkat edilecek ve ka
nunla yapılan zamandan gelir 
teınin edilinciye kadar bugünkü 
yardım şekline devam olnnacak
tır. 

Vekalet son zamanlarda lüzu
mu pek ziyade hissedilmakte olan 
elektirikçi, motörcü, gibi diğer de 
mir sanayiine ait kalifiye işçi ye· 
tittirilmesi ıçın beş senelik bir 
proğram hazırlamaktadır. Hazırla

nan bu proğrama göre memleket
te mevcut olan sanat mektebinin 
keyfiyet bakımından daha mükem
mel olmasına çalışılacak, ve mem· 
leketin muhtelif yerlerinde mev
cut sanal mekteplerine ilaveten 
bazı sanat mektepleri daha açıla

caktır . 

Almanlar şimdiye kadar bir 
milyon kadar esir aldıklarını id
dia ediyorlar. Bu, doğru bir rakam 
olarak kabul edilse bile, çarpışan Yaka'ı yeni yok gömlek ni-

coldu. ihtiyaç ve zaruretler azaldıkça 

Kanunun tatbik şeklini göste· 
rir talimatname bugünlerde yük
sek tasdika arzedilmek üzere Baş
vekalete sevkolunacaktır. 

( Devamı Üçüncüde) 
/Dev•mı var} zam yapılan matrahlarda tenzilat 
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mem hemen imkansız olduğunu anlat 
Taldek herhalde üzerinde taşıyor. Fakat 
Sen Veslise döner dönmez vadimi tutmak 
için az.ami gayret göstereceğim. 

- Peki Mariya, istediğin gibi yapa
rım .. Hakikaten .senin istirahate ihtiyacın 
vardı, son defa gördüğüm zaman öyle 
yorgun bir haldeyid'n ki içim sızlamıştı. 
Fakat Kovitzarda birkaç rün kalınca ren 
rin yerine geldi. 

Mariya irkildi: 
- Ne? Kovitzar mı dedin? Biz Ko

vitzarda mıyız? 
Delikanlı da şa41rmıştı: 

- Evet diye cevap verdi. 
muydun? 

Bilmiyor 

- Hayır geceleyin seyahat ettik. Şef 
de nereye gittii'imizi söylemedi. 

- Seni nereye götürdüklerini öğren
mere çalışmadın mı? 

- Klaynofa sordum, söylemedi. Bu
rada da Taldekten ve hizmetçilerden baş
ka kimseyi gördüğüm yok. 

Hizmetçilere sorsam da eğer Taldek 
öirenmememi istemişse bir şey öğrenme
me imkin tasavvur olunamaz. 

Yağmur dinmişti, Genç kız, canıı in· 
dirdi, içeriye dolan taze ve saf havaya 
yüz~nü verdi. 

- Kovitzarl diye mırıldanıyordu. Bu 
rada yabancılık hisetmemem ve bazı yerle 

uııtı Lcııaıu.,.a.". ···-

. b ~ 'leri geliyor-
rı tanımam demek unaan ı 

muş. 

Halbuki burayı son 
zaman çok küçüktüm. 

defa gördüğ'üm 

Ronald konuştu: b b 
- Evet Mariya Koviuarda a anın 

d.•. 'k' 1~ k' 'le beraber mü. en sev ıgı ve ı ı em a ı ı 

sadere olunan malikanesinde!lin. Kenrli 

evindesin! 
Genç kız sevinç ve kederin karıstıtı 

garip bir hissin tesirile heyecanlı tekrar· 

ladı: 
- Kendi evimdeyim! 
Ronald, kin ve nefretle yuıünil bu· 

ru~turarak: 

- Stefan T aldek kont dö Bolıber
gin malikanesinde ... Baban bunu iÖrsey-

di 1 
- Babam! 
Mariya babasını, son defa, 

memleketteki öliim döşeğin,te 
halini hatırladı. 

yabancı 

gördüiü 

İki seneden fula olmuşlu, fakat bu 
sahnenin bütün teferruatı genç kızın ha
fızasında kızgın demirle dağlanmış ribi 
tazeydi. 

Genç kız o zaman Mariste üniversi
te tahsilini ikmal etmek üzereydi. Ders 
vererek fazla para kazanıp tasarrufa da 
fazla riayet etmek ıuretile babasını ha
va tepdiline, ı•n• menfi bazı doıtlarırı 

, .... ı-r-·--

yanına göndermişti. 

Kont çolc hastaydı.Fakat rahabnzlığı 
bedeni olmaktan :ıiyade ruhiydi. Umumi 
harpten pek az sonra ihtilal onu kızı 

Mariya ve karısı ile heraber memleketinden 
kovduğu zaman duyduj'u müthiş heyeca 
nın tesirinden tamamile kurtulamamıştı .• 

İkinci bir çocuğu hamile olan karısı-
nın firar yorgunluk ve heyecanına daya· 
namıyarak ölmesi de adamı bitirmişti 

Karısı da öldükten sonra Kont Ha· 
yatta bir raye ile çalışmıştı: Silvaniyada 
eski rejimi iade etmek .. 

On beş sene müddetle Sen Veslista 
biribirini takiben iş başına geçen ihtilal 
hiikQmetlerile mücadele için taraftar bul· 
nıuş, uğraşmıştı. 

Kont ve taraftarları ınuvaff ak olmak 
ü:ı.ere bulunurken Stefan Taldek, cüret
kir bir hamle ile mevkii iktidara geç-
mişti. 

lşte o zaman, kontun eriştiğini un
nettiği hedef birdenbire gerilemiş ve va
sıl olunamaz gibi olmuştu. 

Bir halk çocuğu olan ve halkın ar
zusile iş başına gelen Taldek, Silvaniya 
asilzadeleri için, ihtilalin bir zaferi teliikl..i 
edilmekteydi, Taldek, kont dö Bolsber
gin beslediği ümidi mahvediyordu. 

Bununla beraber Kon mücadeleden 
vaz1reçmomiıti. Fakat zayıf ve yorruo 

düşmüş olduğu için faaliyeti, partisinin 
daha genç uzuvlarına bırakmıştı. Bu par
tiyi ismi ve nüfuzu ile tutuyor, oğlu ol· 
madığı cih"tle kızını ba4ladığı esere de· 
vam etmek üzere kendi yerine bırakmağı 
tasarlıyordu. 

Genç kızın bu sebeble de tahsiline 
itina gösteriyordu. Mariya babasının ga. 
yosine dört elle sarılmıştı. Gecelerinin 
büyük bir kısmını hukuk, sosyoloji ve 
ekonomi politik kitaplarına göz nuru dök
mekle geçiriyor, gençliğini « ulvi gaye :o 

ye tahsis fırsatının çıkmasını sabırsızlık
la bekliyordu. 

Bu fırsat, umduğundan çok erken 
ve hiç ummadığı feci şartlar dahilinde 
kendisini göstermişti. Bir gün ~ir telgraf 
onu süratle b3basının yanına gitmeğ'e ça 
ğırmıştı: Kont ağır hastaydı. 

Mariya babasının başı ucuna yeti~tiğ'i 
zaman ihtiyar adam hemez hemen konu
şamaz hale gelmişti. Fakat ömrünün son 
senelerini uğrunda geçirdij'i gaye onda 
bir fikri sabit halinde kaldığı için ölüm 
döşeğinde bile aynı şeyi düşünüyor, an· 
cak merammı ifadeye muvaffak olmıya

rak mütemadiyen tekrarlıyordu: 

- Mariya ... Taldekle lizım ki ... 
lizım ... 

Taldekle ... 

( Devamı var ) 

' 

, 



, 
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« BUGÜN » Muhterem okuyucularına yeni bir hizmette bulunu· 
yor. Bu sütunlarda, memleket gazetelerinde gördüğümüz yazıla· 
rın arasıodan en güzel ve kuvvetlilerini seçerek iktibas edeceğiz. 
Bu suretle, bütün Türk matbuatıoı günü gününe takip etmek 
imkanını bulamıyanlar bu sütunlarda tanınmış imzaların seçme 

yazılarını okuyabileceklerdir. 

ÇAN-KAY 
ŞEK 

Daha müessir bir 
yardım istemek 
Uzere Moskovaya 
gidiyor 

Gizli bir Rus 
emriyevmisl 

Ricate 
nihayet 

EN BÜYÜK 
TAYYARE 

83 ton 'ağırlığında· 
dır ; Britanyadan 
Berline 20 ton 
bomba tatıyabi-
1 ece k f 

Ha yatta biraz sirilenle
rin vazifesi 

YAZAN 

VA·NU 

Bulunduğu 

seviyeden bir 
kademe yukarı 
çıkıp da muhi-

tin zıddına bumamak .• Güç şey •.. 
ister maruf fikir ve sanat ada

mı, ister servet sahibi, ister meş

hur siyasi olunuz; gözler üzerinize 
çevrilecektir. Ona göre davran· 
mak lizım. 

Bir kariimden şöyle bir mek
tup aldım. Sütunume dercetmemi 
arıu ediyor. 

Orta kamara doluydu. Alt kıs
m• girdim. Tanıdığım maruf bir 

zata selam -verdim; oturdum. Çan· 
tamdan bi; roman çıkardım. Oku
maya başladım. 

( Maruf zatın beni 
i'ını halinden anladım. 

tanımadı~ 

Netekim 

bana selim vermeden kamaradan 
çıkması da bunu ifade etti. ) 

Yanında tanımadıgım biri var
dı: Bıyıklı, bastonlu ve gözlüklü ... 

Kamara pek tenhaydı. Maruf 
zat yanındaki ile herkesin duyup 

dioliyebileoeği gibi ~üksek sesle 
konuşuyordu: 

Beğendiği mevzu 
de 15 saate kadar 
Mevzu yavan olursa 
saat. .. 

olursa gün· 
çalışırmış • 

ancak altı 

Kitap okumak için kitap oku· 
mazmış. Okuması için evveli bir 
haklkatin peşine düşmüş olması 

lizımmış. « LiRE » yokmuş « E
TUD IER » varmış. 

Bu iün yeniden dünyaya gel· 
•e, kendisine « Meslek beğen » 

Jeseler rene muharrir olurmuş. 
Maamafih doktorluğu da pek se
vermiş. 

Teşebbils fikri pek kuvveWy· 
miş. Bir şeyi yapmak istedi mi ya· 
parmış. Ama menli ~ekilde buna 

ıııuvaflak olamıyormuş; Yapılma· 
sı icap etmiyen şeyi yapmaktan 
nefsini menedemezmiş ( Bu sonra 
dan iyice anlaşıldı. ) 

Romanım oldukça güzeldi. Fa 
kat bir kelimesini anlamıyordum. 

Kendimi - istemeden - maruf 
zatın güzel konuşmasına kaptırmış· 
tım. 

Bu •ırada vapur Haydarpaşa· 

y& yanaştı. Alt kamara yolcuları 
da arttı. Bunların konuşmalarından 
maruf zatın anlattıklarını takip 
edemez oldum. Felsefeden konuş· 
!ular galiba ... 

Derken biletçi geldi. 
sini yapıp döndü. 

O ne? ... 

Vazife· 

Maruf zat tabakasını çıkardı. 
Y anındakile 1-terader sigaraları tel
lendirdiler. 

bu kamarada sigara içilmesini 
meneden okunaklı ihtara baka ba

ka keyif çattılar. 
Bir gri çeketli zat ile bir kah· 

ve renkli zat ta fınat beklerler

miş meğer. 
Onlarda başladılar fosurdatma· 

ya ... 
« içimdeki polis» bu zata, me

deni vazifesini hatırlatmıya davran 
dı. Onu eteğinden çeke çeke zor

la yerine oturttum. Bu zatı belki 
tanıyanlar vardı. Onu küçük dü· 
şürmek istemedim. Fakat bu düşün 
ce ile dahi olsa medeni vazifesini 
ihmal Ptmiş bir adam mevkiine 
düşmek istemediğimden size yazı· 

yorum. 
iki kişi, konuştuklarını üçüncü 

şahıslara zorla dinletmek hakkını 
haiz midiler ? 

Bir tanınmış zat aksini muda· 
dafaa edeceği hareketleri ve JiiJ. 
leri kendisi yapmalı mı? 

Mutat seviyeden biraz yu'<arı 

fırlıyan bir adamın tavır ve hare· 
k~tlerinde ne derece itinalı olma
sı icap ettiği nasıl meydana çıkı· 

YOr ... 
Hayır, sadece ayıplanmamak 

için değil •. Bütün modalar, fena 
ve iyi idetler, bir cemiyette yuka 
rıdan ışaiı doğru ııelir de onun 
için .•• 

Aktıun'dan -

,, lstanbul" un 
iki kusuru 

y AZAN Şehrimizin Coğ· 
refya bakımın· 

R E F 1 K dan büyük bir 
HALiT kusuru vardır : 

Şimalinde yüksek bir dağ silsilesi· 
nin mevcnt olmaması! Dünya kuru
lurken şayet Uludag, ufacık bir 
yer değiştirmesiyle gelip Trakya 
tarfından fstanbulu kuşaltsa, rüzgar· 
la soğuğu önleseydi, buraoın ha· 
vası büsbütün değişmiş; memleket 
tam manasiyle ve bütün meziyetle. 
riyle mutedil iklim çerçevesine gir
miş bulunurdu. 

Tokyo 20 ( a. a. ) - Ofi: 
Çan-Kay·Şek'in Mo•kovaya gide
ceği haberini tefsir etmekte olan 
selihiyetli mahfiller bu havadisin 
doğru olabileceğini söylüyorlar. 

Bu mahfillerde Sovyetler Bir
liği, Büyük Britanya ve Birleşik 

Amerika devletlerinin işbirliğin. 
den istifade ederek Çunking hü
kOmetinin daha müessir bir İmdat 
istemek üzere olduğu zannedil. 

mektedir. 
Çan·Kay-Şek'in Stalin nez. 

dinde şahsi bir teşebbüste bulun· 
mayı derpiş etmesi, gittikçe da. 
ha tesirli olan Japon ablokasının 
ve hava bombardımanları yüzün
den Çunking bükümetinin müsta
cel bir yardıma ihtiyacı olduğu. 
na bir delil telakki edilmektedir. 

Aynı mahfillerde, Japonya 
ile Sovyetler Birliği arasındaki 
münasebetlerde bir değişiklik ot. 
madığı beyan edilmektedir. Man. 
çuri ile Sovyetler Birliği arasın. 
da bir hudut anlaşması aktedil
mek üzere olduğu zannedilmekte
dir. Pek yakında beklenilen bu 
anlaşmanın resmen neşrini gecik. 
tiren şey tetkik edilmekte olan 

_:zı teknik meselelerdir. J 

veriniz! 
Paniğe sebep 

olanlar kurşuna 
dizilecek 
Rus tayyareleri Ploesti 
petrol mıntakasında 
şiddetli yangınlar çı· 
kardıtar 

Moıkova: 20 [a. a.[ - Dün 
&"ece neşredilen Sovyet tebliği: 

Bütün gece Sovyet kıtaları 
cephenin heyeti umumiyesi üzerin· 
de anOdane bir surette çarpışma· 
ğa devam etmişlerdir. Çarpışmalar 
bilhassa Novograt, Kingiset, Go
mel ve Odesa istikametlerinde şid· 
detli olmuştur. 

Mütemmim malOmata göre 
pazar günü · 22 değil 28 Alma~ 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Pazar gecesi kızıl bava kuv· 
vetleri Romanyada Ploesti petrol 
mıntakasını bombardıman etmiştir. 

Büyük yangınlar ve infilaklar mü· 
şabede olunmuştur. 

O zaman karayel semtimize 
uğayamaz, şiddetli ayazlar olamaz, 
kar yağıp zemberirler büküm süre· 
mezdi. Yaz kış bahçelerimizde ka· 
ranfiJler, yaseminler, mimozalar a .. 
çar, sahillerde portakallar yetişirdi. 
Buz keseceğimize muz keserdik! 
Konforlu denen apartımanlardan 
kalorifer derdi de • başka bir SÜ· 

rü kış eziyetleriyle beraber kalkar, 
Kanunlarda kır gezintilerine çıkar, 
Teşrinlerde muhtap safalerı sürer· 
dik. Yazık ki tabiat bir dağ sırası
nı bir kaç yüz kilometre geri çek· 
mek su~etiyle lstanbulu, hiç bir 
mevsimine güven olmıyan .,.kaprisli 
de titiz bir iklime mahkum etti. " Almanyanın 13 kUçUk 

Pazartesi günü 30 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. 12 Sovyet 
tayyaresi kayıptır. Baltık denizinde 
iki düşman nakliye gemisi batırıl· 

mış, diğer ikisi yanar bir halde 
bırakılmıştır. ikinci kusur tabii değil, bele· devlete ayrılması Ulzımr,, 

Gizli bir Rus didir: lstanbul haddinden ziyade Stokholm 20 ( a.a ) - D.N.B. 
yayılmış bir şehir... Sanki gökten ajansı bildiriyor: emri yeflmisi 
bir çuval ev ·ceviz gibi· boşaltı!- N 1 R · Beri in: 20 [a. a.J _ Alman-« asyona evıev » isnıiode 
mı~, bunun mühim bir kısmı küme f I , ların eline geçmiı olan gizli bir ki büyük ngi iz .mecmuasında ya. 
halinde birbirinin üzerine yıkılmış 1 Rus emri yevmisinde şöyle denil-

zıldıg" ına göre, ngiltere ancak Al 
üst tarafl yuvalanarak öteye beri· mektedir: 

manya inhilal ettikten sonra har· 118 · · 11 · · 180 
ye darma dağınık serpilmiştir. kavak· « ıncı, ıncı, ninci 

be kazanılmış nazarile bakacaktır. ve 90 nıncı fırkalar kumandanlık· 
lardan Pendik'e ve yeşilköye ka. 
d Mecmuaya göre, ~ Almanyanın 13 larına; ricatın devam etmekte ol-

ar uzanan bir sahanın • imarı ve 
küçük devlete ayrılması lazımgel- masına binaen şu emri veriyorum: 

bu sabaya nakil vasıtaları temini R mektedir. 1- icata nihayet vermek ve 
servet ve nufusumuz itibariyle hal- teşekküllerde nizamı tesis etmek 
li imkansız bir muadele teşkil eder. SUveyt limanında yan· için ber şey seferber bir hale ko-
lstanbul asıl bu sebepten mamur gınlar çıkarıldı nacaktır. 
oJamamışhr. BiJhassa yaz dolayısi- 2- Paniğe sebebiyet veren-
le çektiğimiz yol .sıkıntdarı bizi Bertin 20 (a.a.) - Dün ge· ler ve menzil hizmetlerini bozanlar 

ce Alman .savaş tayyareleri Sü- derhal kurşuna dizilecektir. 
manen ,madden çökertiyor; hatta veyş limanını ve Silveyş körfezin- 3_ Bütün hafif ve ağır mit-
i:imrümüzü kısaltıyor bile diyebili· deki iaşe tesisatını muvaffakiyetle ralyözler derhal ateş hattına sevk· 
riz. Zaro Ağa'nın ayran sayesinde bombardıman etmişlerdir. Bir çok edilecek ve emniyet altında bulu· 
mi' yoksa domates suyumu içerek yangınlar çıktığı görülmüştür. oan mahallerdeki tank dili topları 
ve meyva yiyerek mi bir buçuk ile teşekküller ehemmiyetli ve 

tehlikeli görülecek yerlere gönde 
asırdan fazla yaşadığı henüz J.eş- 1 l~ rilecektir. 
!edilemedi. Fakat, sanırım, haya· T H. .K V ~ Muhar.abe hatları gerisine ağır 
tını uzaltmak için onun en iyi yap· mitralyözler yerleştirilmeli ve mev-
tğı iş yazlığa, kışlığa taşınmaması, 21 Ağustos 1941 zilerlni terkedecek olanlar kurşun-
Tophane semtindeki karabaş ma· PERŞEMBE dan geçirilmelidir. 
hallesiden hiç bir yere kımıldan· YlL' 19• 1 • Ay 8 Güo, 233 Hızır 108 4- Müdafaa hattının derinli. 
mamasıdır. Sabit kalmak suretiyle Rumi 1357 • Atuatoa 8 gı müteaddit merhalelere aırılmalı 
u manendi sec.,r ,, ni.bit oldu. Hieri 1360· Recep 27 ve bir karışhk toprak mücadelesiz 

terkedilmemelidir. 
Yüz kerecik Kadıköy vapuriyle 

J 
5- Siyasi kumandan ve ko· 

veya Florya treniyle gidip &"elsey- 1 Bu miserler kumanda ettikleri teşek-
di ·Hammallıktan yetişmesine rağ· 1 

gece Nöbetci eczane küllerde intizamı 14 saat zarfında 
men· alim Allah, yüz yaşını güç !-..&;;..;;..;..... __________ .- iade ve tesis etmelidirler. Kuman. 

bulurdal yeni eczane da ettikleri teşekküller içinde bü-
Tan 1dan - ( Belediye yanında ) yiik mikdarda intizamsızlıkunsur-

Londra 20 ( a.a. ) - Kalifor
niyada imal edilen ve dünyanın 

en büyük tayyaresi olan Douglas 
B. 6 19 tipi 83 ton ağırlığında 

olup, Büyük Britanyadan Berlin'e 
20 ton bomba taşıyacak ve hiç 
benzin almadan sekiz sefer yapa
bilecektir. Ayrıca tam teçhizatiyle 
200 asker de nakledilebilmekte
dir. 

Bir havacılık muhabiri, Ame
rikan tayyare fab · ikalarını gezmiş 
ve muazzam bir sabada bu tay
yareleri görmüştür. Bu tayyare, 
uçan bir harp gemisi, göklerin 
harikası ve havai laboratuvar di
ye tavsif edilmiştir. 

Yarbay Collier, dün Birming
bamda demiştir ki: 

c Amerikan bava kuvvetleri 
fevkaladedir, ve tayyareleri bura· 
ya çok büyük miktarda gelmek
tedir. 

ları görülecek olan siyasi kuman
dan ve komiserJerio cümlesi harp 
divanına sevkedilmelidirler. 

Rütbe İşaretlerini çıkarmış olan 
biitün siyasi kumandan ve komiser· 
ler saat 17 ye kadar bu işaretlerini 
yeniden takacaklardır. Aksi takdir
de bu kumandanlar birer hain gibi 
kurşuna dizilecektir.» 

Bu emri yevmi 48 inci kolordu 
kumandanı Tuğııeneral Kosobutza. 
ij'in imzasını taşımaktadır. 

«Aslına mutabıktır• 
cümlesinin altında da birinci teşek
kül şefi kumandanı Stefanov'un 
imzası bulunmaktadır. 

Fin Muaflffakiyetleri 
Helsinki 20 (a.a.) - Resmi 

tebliğ : 

Sortavala'nın cenubu garbisin· 
de vucude getirilen çember Fin
landiya kıt'aları tarafından daha 
fazla daraltılmıştır. Düşman anu
dane mukavemet etmektedir. Fin
landiya topçuşu düşmanın tahliye
ye çalıştığı mevzileri fasılasız ola
rak ateş aJtlna aJmaktadır. KülJi
yetJi mikdarda ganaim elde edil. 
miştir. Bunlar meyanında her türlü 
harp malzemesini muhtevi kam
yonlar, zırhlı otomobiller, traktör
ler' atlar• toplar ve otoma tik si· 
liihlar bulunmaktadır. Harekata 
muvaffakıyetle devam edilmekte
dir. Zayiatımız mühim değildir. 

Helsinki 20 (a.a.) - Sovyet 
tayyareleri dün Ranma'yı bomba .. 
lamışlarsa da hasar olmamıştır. 
Fin tayyareleri Bnoktic üzerinde 
c_e'.?"6 Seden h<ıva muharebele
rı~ e_ ~vyat tayyaresi düşür
m~ştur .. Fınler 2 tayyare ka bet-
mışlerdır. Y 

Fin bemb~rdıman tayyareleri 
Murmansk demıryolu üzerinde bir 
merkezi bombardıman etmişler ve 
Ladoga gölü üıeriude nakliye ya. 
pan kayıklara tam isabetler kay
detmişlerdir. 

, ' 
~ Don Kisot gazetecinin macerası! 
'=====================~~=::=====================ı' 
Harp başlıyaliberi muharip devletler tayya· ğulduğu falanca &"ecede Saad ZaglQI cadde· giltereye taşıyacak vasıta beklemiş ve tam 48 

re hücumları esnasında büyük şehirlerde- sinden geçiyordum. işte bu adam ( gazeteci ) saat Alman bombardımanı altında bile yılma. 
ortalığı zifiri karanlığa boğuyorlar. işte böyle hiç sebep yokken başıoı• bastonile vurdu. miş' mütemadiyen arkadaşlarına metanet telkin 
gecelerc!en birinde sokaklarda başıboş dolaşan işin tuhafı şu: Vak• zuhurunda orada bu· etmiştir. 
bir gazeteci düşününüz• Onun başından geçen- lunan diğer şahitler de bu adamın yanında hiç işte tam bir seneden beridir en büyük harp 
ler de Mısırlı gazetecinin geçirdiği şu macera bir kadın bulunmadığını, hatta daha doğrusu meydanlarında döğüştüğu halde en küçük bir 
gibi bir şey olurdu, hiç kimse olmadııiını ısrarla söylemektedirler. yaribile almıyan kahraman Sanders geçen gün 

Allahın zifiri karanlığında Saad ZailOI cad- Sonunda anlaşılıyor ki bizim Mısırlı gaze· bir aylık izinli Londraya gönderilmiştir. 
d . d d 1 tecı· oldukça m"ıyoptur ve o akşam tes1tdu""fen Sanders şehre varır varmaz hemen nişan-
esın e o aşan gazeteci dört gözle ona yarın· 

k. k ao'"zlu"klerı"nı' de evde unutmuştur. !ısının Y"nına gitmiştir. On iki aydanberi görüş· 
ı e meğini kazandıracak bir vakanın çıkma· e 

Mütemadi.yen bir vak• bulmakla ug" raşan miyen iki sevgili ilk kavuşmanın hezecanile be· 
sını beklemektedir. Zira o hidise başına para 1 
1 d d Zl.hnı· go"zlerı"nı· aldatmı• ve ona buaazlanan bir men gidip ev enmeye karar vermişlerdir. Kız 

a an yazıcılar an ır. Hem yürümekte' hem dü· • e k 
d 

kadın <>Örüyor hissini ve.rmiştir. başına şap uını taktığı gibi hemen sokağa fır· 
şünmekte ir. e f k b" lamışlardır, Niyetleri iki mahalle ötedeki kilise-

« Ah, şurada bir kaza olsa, o da hemen Kendisi muhakeoıeyı u 8 ır ceza ile atla· 
tmı•tır. Fakat simdi bütün gazeteci arkadac. nin papazına gidip bu hususta onunla görüş. 

haber verip eline bir kaç metelik geçirse ve • • mektir. 
k f k 1 ları kendisine takıloıakta ve Ona olmıyan va- 1 a ayı çe se ... ., ki sevgili elele, sevinç içinde yolda yürür-

kaların kahramanlığını yaptığı için « bizim Don 
Zihni bu düşüncelerle meşııulken birdenbire 

gözüne biraz ötede birbirlerine sarılmış iki vil· 
cut görünür. Biraz daha dikkat edince iriyarı 
bir adamın genç bir kadını bogmak üzere ol· 
doğunu farkeder; hemen soluğunu onların ya· 
nında alır. Elindeki bastonu bir defa iri yarı he
rifin kafasına indirir ve sonra hiç bir şey ol
mamış ıribi yoluna devam eder. 

Aradan bir müddet ııeçer, bir gün kendi· 
sine mahkemeden bir celp gelir. 

Şimdi Mısır mahkemesinde gayet enter•· 
san şöyle bir vakaya bakılmaktadır. Bizim ga· 
ıetecinin karşısında davacı olarak iriyarı bir 
adam vardır. Kendisine : 

- B•n, demektedir, şehrin karanlıtı bo-

'- I ken birdenbire başlarının üzerinde uğultular, 
Kişot gazeteci ., diye ta..ı maktadırlar. 

• vızıltılar başlamıştır. Bu ani bir düşman bas-
kınıdır. Alarmlar çalmakta geç kalmıştır. 

N. 1 k met'ı Tegmen John San· işte bu umumi tel&ş arafında nişanlısı 
ışan ının IS ders lngilterenin Sanders'e : 

en nam almış askerlerinden biridir. Kendisi harp - Şu dükkana girelim demek üzere iken 
başlıyalıberi yer al~n bütün muharebelere işti- gelen bir bomba zavallı delikanlıyı nişanlısının 
rak etmiştir. yanıbaşında yere serer. Kız o kadar meyustur 

Norveçte bütün bir alayın düşman eline ki o da oracığa onun üzerine yığılıverir. Dünya 
diişmesine mini olan odur. Belçikada cesareti artık ona vız geliyor .. 
ve kahramanlığı sayesinde en Ön salta döğü- Tam iki saat orada cehennem iteşinin altın• 
şiirken yanıbaşında ölen kumandanının yerine da duruyor. Bombardımanı müteakip gelen mu· 
ıreçerek hemen kumandayı eline almış ve alayın hafızlar Sanders'i ölmüş, onu da bayırın bir ha· 
boııruna ujramuına mani olmuştur. ide bulurlar. Fakat kızın biç bir yerinde en 

DDnkerk'te tam üç ırOn 1ahilde onları in. ufak bir yarası bile yoktur. 
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Rus - Alman harbinin üçün
cü ayına girerken 
( Baştarafı ikincide ) 

kuvvetlerin büyüklüğü karşısında 
mühim bir yekun teşkil etmez. 
Yani Rusya için yıkım değildir. 

\ Rusların b•lki de en agır mağ'IO· 
biyetlorini teşkil eden Ukrayna 
harekatında da ordularının büyük 
bir kısmını Dniyeper nehrinin şar
kına almıya muvaffak oldukları 

anlaşılıyor. Eğer bu haber dogru 
ise, Nıkolayef ve Odesa gibi bü· 
yük liman'arın z.iya ı, bir dereceye 
kadar telifi edilmiş demekted;r. 
Çünkü bu nehrin gerilerinde Bud
yeni, Almanların şarka doğru iler
lemelerine karşı kuvvetli bir mu
kavemet cephesi kurabilecektir. 

Alman hamle-tinin c.:.:nuptao 
şimale intikal ettiği dün 

gelen haberlerden anlaşılmakta. 
dır. Bu haberlere göre, Almanlar 
Leningrat üzerine ..Joğru -yeni hır 
harekete başlamışlar ve hareki! 
Almanlara elverişli olarak inkişaf 
etmektedir. 

Münavebe ile cenuptan şimale 
ve şimalden cenuba tevcih edilen 
bu hamleler, Almanlara nisbi mu· 
vaffakiyetler temin etse bile, gar· 
bi Avrupa ve Balkanlardaki yıl· 
dırım harekitına benzememekte
tedir. Rus harbi, 1914 harbinde 
gördüğümü1. büyük ölçüdeki Al· 
man taarruzlarını andırmaktadır ki 
büyük muzaffariyetler temin etmek
le beraber, Almanları kati netice· 
ye götürememiştir. 

Binaenaleyh eğer gelecek bir 
kaç hafta içinde bir sürpriz ile 
karşılaşmıyacak olursak, Rusyada 
bir kış harbini emrivaki olarak ka 
bul etmek mecburiyetinde kalaca· 
ğız. Eiasen böyle bir kış harbine 
emrivaki nazariyle bakıldığına de· 
lalet eden emareler de vardır: 

1 - Evela 1 gerek Rusyanın 

ve gerek Almanyaaın kış harbi 
için hazırlanmakta oldukları bil
dirilmektedir. , Rusyada dövüşen 
lspanyol gönüllüleride kışlık elbi
se gönderilmek üzere • teşebbüse 
girişildiği de haber veriliyor. 

2 - Fakat bu, bir ihtiyat 
tedbiri olarak kabul edilirse bile· 
lngiltere ve Amerika'nın Rusya'y~ 
yardımda bulunmak için girıştikle· 

ri uzun vadeli teşebbüs, harbin ge· 
lecek seneye kadar süreceği fara· 
ziyesine dayanmakta olduğunu gÖ•· 
!ermektedir. 

Amerika Cumhurreisi ile İn
giltere Başvekili son mülak.tların· 

da buna karar vermişler ve bu 
kararlarını Sovyet liderlerine bil· 
dirmişlerdir. Bunun üzerine Mos· 
kovada bir konferans toplanacak 
ve Rusya'nın ihtiyaçları tesbit edi· 
lecektir. 

Ancak bu ihtiyaçlar tesbit e· 
dil dikten sonradır ki Rusya'ya yar. 
dım habis mevzuu olabilir. Henüz 
moskova konferansının toplanma ... 
dığ'ı bile nacazı itıbar alıncaak o
lursa, Rusyaya ilkbahardan evel 
yardım yetiştirılmesi düşünülmediği 
anlaşılır. 

lngiltere ve Amerik Rus yanın 
bu iki ay içinde mukavemet kabi
liyetini tet ik etmişler ve Fran•a 
da olduğu gibi, seri b ır yıkılışın 
muhtemel olmadığı kanaatine var• 
mışlardır ki böyle uzun vadeli yar· 
dımı düşunınüşlerdir. 

Hulasa alaıan-rus harbinin 
kinci ayı nihaetlenirken 

bu Lüyük mücadele hakkında te· 
barüz eden bir hakikat, bunun al, 
manlar tarlından bu yaz içinde tas· 
fiye edilemiyeceği ve galıp ihtima· 
le göre, mücadelenin gelecek ilk
babara intikal edeceğidir. 

Askeri hareki.tın inkişafı hak· 
kında bundan daha ilerisi için her
hangi tahminde buluomak mümkün 
değildir. mamafih uzun süren bir 
muharebe daima Rusya'nın işine 

daha elverişli oldnğuna göre, ge· 
lecek ilkbaharda harekatın büsbü. 
ton başka şutlar altında başlama• 
sı da bir ihtimal olarak ileri sürü· 
le bilir 

Akdeniz, dünyanın tanı
madığı bir muharebeye 

sahne olacakmıt 
Londra: 21 (a. a.) - M1nçester 

Gardiyen, başmakalesinde diyor ki: 
«General Smuts'un Akdenizin, 

beşeriyetin şimdiye kadar tanıma

dığı en büyük meydan muharel.oe· 
sin~sıh-ıe .:>lı~•l hı<<ıı i.ıc.i kehi:lo 

ti ancak almanın Mısır'a karşı büyuk 
bir taarruz derpiş ettiklori rnina• 
ıını ifade edebilir. Almanlar tara· 
fından Akdenizde yapılacak olan 
her hangi bir hareket ancak !tal· 

d nm.sı ve ticaret filosunuo yan ona 
ardımiyle tahakkuk edebilir. Bina• 

!naley hor iki•İnin de imhası za• 

rıırldir.• 
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ÇAKICI EFE 
B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 

çektlöi malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu

sunda sayın okuyucu ve mUşterllerimden aldıöım yüzlerce 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 azlıöı 
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 ez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 

Harkulade Filimler Haftası 
~".!!! A K Ş A M Suvara 
9,15 BU 9,15 

ASR) SINrEMA11NIN 
YAZLIK BAHÇ Sİ •DE 

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

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

Beş Mümessili : ROBERT DONAT 
Pek Yakında Pek Yakında 

MADAM ve ŞÖFÖRO 

BALAST MÜNAKASASI 

Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme 
Müdürlüğünden : 

Aşağıda muhammen bedel, bulunduğu yer, miktar ve 
muvakkat teminat akçaları yazılı balast ihzarat münakasa 
ve ihaleleri 1 / Eyliıl / 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 kılometre 

ve mevkii 

Miktar Fi.M/3 

M 3 kuruş 

190 

Muhammen Muvakkat 

bedel tutarı teminat 
Lira Lira 
9500 712.50 Mandason 78-82 Top 5000 

rakkale- İskenderun 10000 140 
1129 

14000 1050 
15- 20- 24- 30 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Tutarı 

L. K. kilo 

4200 00 30000 

4000 
4800 
1080 
500 

1200 
750 
500 
450 

1722 

00 8000 
00 3000 
00 2000 
00 1000 
00 3000 
00 3000 
00 500 
00 iOOO 
00 60000 

Belediye 
Fi 

L. 

1 

rayici teminatı 

muvakkate 
K. L. K. 

14 315 00 950 gram itibarile 

50 300 
60 360 
54 81 
50 37 
40 90 
25 56 

100 37 
45 34 

Ekmek 

Koyun eti 
Sade yağ 
Kesme şeker 

50 Toz şeker 
Pirinç (Maraş) 

25 Kuru fasulya(Maden) 
50 Zeytin yağı (ayvalık) 

Yeşil sabun 
2870tonul30 Maden kömürü 

(Kriple) 

Adana erkek lisesi pansiyonunun 25 eylul 1941 den 31· 
5- 1942 nihayetine kadar yiyecek ve yakacak ihtiyacı 7- 8-
1941 gününde eksiltmeye konulmuş ise de talip zuhur etme 
diğinden 17. 8. 1941 den 27. 8. 1941 tarihine kadar 10 gün 
müddetle temdidine karar verilmiş olduğundan isteklilerin 
ihale günü olan 28. 8. 1941 perşembe günü saat 11 de ma
arif müdüriyetinde müteşekkil komisyona teminatı muvakka· 
te akçalarını yatırıldığını bildirir makbuz ile müracaatları 
ilan olunur. 17, 19. 21, 25 1153 

Daima en büyük ue en güzel /ilimleri gösteren 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Yine en güzet programlarından birini sunuyor 

Bugün kadar güzel lisanımıza çevrilen en büyük bir 
sinema şaheseri, bugüne kadar memleketimizde hiç bir 

filmin kazanmadığı alaka ve rağbeti görmüş olan 

ERROL FLA YNN 
ın Rakipsiz Sinema Harikası 

Vatan Kurtaran Arslan 
Bu Akşam 

iLAVETEN 

21 Ağustos ' .. 

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

I B A 2 - Madeni eşyayı parlatır 

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

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

No. 99 1167 

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 gün saat 
18 e kadar Çınarlı 
karşısında 128 nolu 

869 

Adana Ziraat 
Mektebi Müdür

lüğünden 
18. 8/941 pazartesi günü 

aksiltmesi yapılmak üzere 15 
gün müddetle açık eksiltme
ye konulan Adana Ziraat 
Mektebinin 942 Mayıs sonu· 
na kadar 21 Kalemde et; ek
mek, mevaddı müşteile, ma
den kömürü ve muhtelif er· 
zakına istekli çıkmadığından 
18/8/941 tarihinden 28/8/941 
tarihine kadar 1 O gün müd
detle eksiltmesi uzatılmıştır! 

isteklilerin 28/8/941 Per
şembe günü saat 11 de di • 
pozito akçalarını mal sandı
ğına yatırarak Vilayet Ziraat 
Müdürlüğünde toplanan satın 
alma komisyonuna müracat
ları. 

1165 
Pamuk Tarım Satış !S,oo-

peratifleri Birliğinden 
Kamyon Ahnacak 

939 veya 940 modeli ol· 
mak şartiyle az kullanılmış 

tamire ihtiyaç göstermez bir 
halde beş tonluk uzun şase 
Ford, Doç, Enternasyonel, 
Şevrole, Opel Blitz marka 
kamyon alınacaktır. Lastikli 
veya lastiksiz olabilir. istekli· 
!erin Pamuk Tarım Satış ko
operatifleri Birliği Umum 
müdürlüğüne müracaatları. 

iki mürettip alacağız 

Ziraat siyasetin
den anlaşılan şey 

( Baştara/ı Birincide ) 
Şu halde herhangi bir memle

kelte ziraat işlerinin norma) ve 
verimli işlediği bahis mevzuu edil
diği zaman muhakkak ki, verile
cek ilk hüküm o memlekette zira· 
at siyasetinin iyi tatbik edildiği ve 
Ziraat Vekaletinin çalışmalarında 
muvaffak olduğu şeklinde olacak
tır. Fakat ziraati iyi işlemiyor, 
müstahsil emeğinin karşılığını ala
mıyor ve zararına istihsal yapıyorsa 
o zaman da zihinlerde hakim ola
cak kanaat o memlekette sakat 
bir ziraat siyaseti takibedildiği ve 
Ziraat vekaletinin muvaffak olama· 
dığı ve temsil kabiliyetini tama
miyle unutmuş bulunduğu tarzında 
olacaktır. 

Bu itibarla bizde de ziraat si
yaseti münakaşa mevzuu olduğu 

zaman herşeyden evvel Ziraat Ve· 
kalelinin ziraat siyasetini ne şekil

de ve hangi manada anladığını ve 
muvaffakiyetle, ademi muvaffakiye
tinin sırlarını ve sebeblerini de yi· 
ne aynı anlayış tarzı içinde ince· 
!emek ve gözönünde tutmak la
zımdır. 

--·· ·-
Eğe bölgesinde 

üzm incir palamut 
rekoltesi 
( Başlara/ı birincide) 

Harp şartlarına ve nakil müş
külatına rağmen, bu gün müıtah
siı ve tüccar eflnde geçen .!eneki 
mahsüllerimizden hemen hiç stok 
kalmamıştır. 

Bu yıl yapılacak ihracat hep 
bu sene mabsülüoe ait olacaktır. 
Şerait 'le olursa olsun bu yıl do 
mahsüllerimizin tamamen satılaca· 
ğına şüphe edilmemektedir. 

Almanyanın yeniden bizim için 
geniş bir pazar mevk.iini almakla 
beraber, lngilterenin de geçen ve 

Gazetemiz mürettiphanesin· 
de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

miira· evvelki senelerde olduğu gibi ve 
hatta daha fazla mal alacağına 
kuvvetle inandıran müspet delil.......................... ı ler mevcuddur. 

ldare müdürlüğümü7e 
caat olunmalıdır. 

i 22 Ağustos Cuma ı ihracatçılar birliğinde, fiyat 

ı SEYHAN PARKTA: Ve ."atış vaziyetleri tetkik edilmek 
ı ı tedır. i 0' GECE f l"-""--~l-m-tiy_a_z_sa-h-ib-i -, -C-a-vi-t _O_R_AL_ 

ı Bü ük i es [3) i esı tJ. Neşriyat Müdürü : Avukat 
ı y p y p y ı Rilat YAVEROCLU 

Kurtun izi ı Komik Hüsameddin i Basıldığı yer , ı BUGON ı 
BUyUk Casusluk filmi i Geldi Sahnemizde ı Matbaası- Adana 

HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 1 1163 1 - 15 
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~IA\ 1113A\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çahşır. 

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

lşden Anlll'!Jan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaaşının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

iş/erir.deki Ne/asetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir . 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

il İşlerinizi CIUGUN) Matbaasında Y.aptırınız. i!1 
Cetvel kısmında: Resmi ve ticari defterler, faturalar 

ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır'. 

Yeniistasyon caddesi : 

kil komlS)'.Ona tı::ııııuuu ... - • --

Tabı kısmında: 
n güıel düğün ve nişan davetiyeleri, el 

ilanları,kartvizitler,kağıt ve zarf başlıkları,her 
boyda mecmua,broşür basılır . 1 C

·ııt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : 8 U G Ü iN Adana 


