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Cenevre 1 ( a. a ) - Llzbondan ır•· 
len hıb,,lera röre, Ye,il Burou'a yeni· 
dan Portekiz askerleri ırönderllecektir. E· 
yl malOınat alan Portekiz kaynakları, y•· 
şil Burun'• y•niden Portelı.iz esktrleri 
ırönderilmesini, bir kaç !!'Ün evvel Afrika 
1ahillerinde Preetovn'a lng;liz askerlerinin Yıl ı 2 No. 336 

Plyat:ı S 

hı.. tartları idare ı .. 
kararlattırıhr. 

Kuru•t:ur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELIK~GAZETE ~ıkarılmıı olmasiyle alakalı rörüyor. J 
-!~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~!!!!!!'.!!!!!~~~~~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 

iplik ve mensucat fabrıkalarındaki 
pamuklara hüklimetce el kondu 

Şimali Afrika 
vaziyeti 

Yazan : CAViT ORAL 

A lman . Sovyet harbi her şeyi 
ıınııtturur gibi oldo. Dünya ef. 

klrı ıımumiyesinin biltün gözü ve 
kıılatı Moskova Vf'J Berlin radyo. 
larının haberleriyle meşguldur. Bu 
müthiş facia karşısında Atlantik 
mubarebeıl, Libya harekatı, Londra 
ve lierlin bombardımanları ikinci, 
uçüncn derecede meseleler şeklini 
alJı. Fakat l!luharebenin umumi 
safahatı nazarı dikkate alındığı 
zaman bu harbin bundan sooraki 
inkişafları, bu muharebenin uzun 
veya kı•• sürmesi bakımlarından 
diter c•phelerdeki hadiselerin de 
büyük ehemmiyeti olduğuoa şüphe 
yoktur. Bu itib3rla bu güu Libya· 
da logiliz vo mihver durumunun 
bir huıisaunı yapmak hiç de faide· 
siz olmıyacaktır. 

Libyada barek.it başlayalı bir 
une oldu, 

Bu müddet zarfında üç taar· 
ruza şahit olduk. Fakat bu üç 
taarrozon da müıbet bir notice~i 

görülmedi. Ne lorilizler ltalyanları 
Şimali Afrik.adan tımamon silip 
ıüpürme(e muvaffak oldular ve 
ne de lıalyaolar en büyük gaye· 
!eri olan Mısırı ve Siiveyşi zaptel· 
mete muvaffak olabıldi~er. 

Bu rünkü vuiyet adeta •~ne 
başındaki vaziyetin aynıdır denıle· 
bilir. Geçen ıene Aiustos ayın~• 
Mareşal üraziani taarruı~ geçm.ış 
Sıdi · Barani'yo kadar ı!erııyebıl· 
mişti. Herkes bu bareketın devam 
edece&ini ve ltalyanların Mısıra 
hücumda bulunacaklarını bekler 
va tahmin ederken rünün birınde 
Caneral wavel'ın molöri:.. \ut'aları 
kırlı. tün içinde bütün dünyayı 
hayrcıto bırakan bir eür'allo Uın
ırıziye kadar ltalyanları lı.ovalad~. 
Fakat ltalyanlarıo Mısıra .tecavuz 
edemedıkleri rıbi o da Garbı Trabl~s 
bododandan ileri ritmedi. Sebebı 
nadir tabıi bizce meçhuldür. Fakat 
o zaman Ceneraı w.sve:i'ın kıt'alarıo · 
dan Giride asker röndermek za. 
ruıctı hasıı o:dut.ı ıçio Trablusa 
taarı w: e.ıemedııcı !Öylcrmııti. 

Belki o eınada Tr.ınıusdan 
ltalyanları uzaklaıtıracak bir lu"'t 
mevcutken bunun rapılamaması 
ba dala mıhvtrin ı;ioe yaradı. 
Alıı.anlar Ceneral Rommel'ıo ku· 
mandası altında Ş.mali Afrıkaya 
ıeçirilen beş Alman motörlü fır· 
kaaıyle lıalyanlarla bırhkte inısiy.a· 
tıli ellerıne aldılar ve on beş .ıı un 
içınde Topruk müstesna logılızler 
tarafından zaptedile~ bütün _ y.~r: 
leıi tekrar inal ettıler. l:Su yuruyu· 
ıüo de Muıra . dotru. devam ede 
ecri :zanedıl. r ~en yır mı lr.ilomeıre 

kadar Muır toprakları içinde 
durdu. Tabıi araya yaz me\lsiıııi 
airdi. Bu yüzden iki tuafın hare· 
lı.ell de tadıle utramak mccbıııi. 
yetinde kaldı. Sıcak mevıimde iki 
tarafın teşebpüsleri de yalnız tayyare 
akıolarıoa inbısar eltı. Aocak bu 
hareket durııunluiondan i•lifade 
aderelı. fOrel< lngilızler ve_ gerekH 
mibverclier mücnkün oldugu dere· 
codo kuvvelltrıni yeni kıt'alarla 
takviye etm•ğ4 çalıştılar. 

~imdi run geçtikçe havalar 
asktri hareket içın müsaid olmak· 
tadır. Fakat bu defa inisiyatifi 
banıri taraf ele alacakt ır? Mubalt
kak ki Libyadaki vaziyet buırün için 
loııilizlerin daha çok lebinedır. 

Çünki Habeşistanda tasviye muba· 
rebesini netıcelendirmiş olan lnril · 
tere karadan ve kolaylıkla Şimali 
Afrikaya ashr ve malzeme getir · 
mek imkinlarıoa maliktir. Şu halde 
avantajlı bir vaziyettedir. 

Halbuki Mihverin vaziyeti pek 
o kadar kolay delildir. Çünkü nak· 
liyatı denizden yapmak zaruretin· 
dedir. Bu ualı.liyat ise her an lnri · 
llz donanmuının ve denizaltıları· 
nm tehdidi altındadır. Şimdiki bal· 
de ılmıli Afrikadaki loıriliz ordu· 
ıundan miktarı ırayet iyi techiz o· 
dilmiş ve biiyük mikyasla tayyare 
kuvvetlıırile takviye edilmiş bir 
dorumda üçyüzbin kişi tahmin o· 
!anmaktadır. Buna karşı Mıhver 
kuvvetlerinin de on iki ltalyan fır· 
kaıile bet Alman fırka11?dan iba· 
ret oldu(u söylenmektedır. Yalnız 
ıon askeri barekitı yapan ıreneral 
Rommel'in Afrikadan ırrıldı(ı ve 
Bulıraristanda bulundu(ıı rivayet 
edilmektedir. Tabiatile bu kııvvet· 

r de hem Afrikada mevcut olau 
ınibver tayyarelerile ve hemde Gi· 
ritJe hazırlanan bava Qslerl va11· 
tuila takviye edilmektedir. Zira 

Lenin1tradın 

Moskov a 
konferansı 

Dün Umumi celse 
akdedildi; komls
yonlar mesaileri-:- ı ;ıı«;·;:,""11\ 

n i bitir eli lerl 

-Leningrad
topçu ate
şi altında 
Mühim endüstri 
tesisatı 
bombalandı Mosknva 1 ( a. a, ) - Moı· 

kova konferansı bnııün öğleden 
sonra nmumi celsnioi aktetmiştir. 
Komısyonlar mesailerını dun akşam 
bitirmiştir. 

Umumi celsed~n ıonra hükO· 
met namına bir auvare verilecektir. 

Mosltova 1 ( •· •· ) - Diln 
gazeteciler loplan!ısın~•· üçlü kon· 
lerans hakkında ıoı ıovleyen Lo· 
zolski Alman radyosunun bunu 
b 'r al~y mevzuu yaptı(ını, bu rad; 
yoya röre Lord Bverbrııkle H~rr.1• 
manın Rusyaya ancak c. ":aza'.ı ~ır 
t•selli ,. verebileceklerını bıldır· 
miştir. 

lozolıki demiştir ki : «Bu na· 
zari tesellinin iyi bazı muhartbo 
vasıfları ve taarnz kuvveti vardır 
ve Almanlar üzerinde öldürücü 
bir tesir yapıcaktır . » 

Merhum Ne-
cip Ali Küçüka 

Meclis Reisi ve 
Başvekilin de ha
zır bulunduğu me 
rasimle dün An
karada defnedildi 

Ankara 1 ( Hususi muhabiri. 
mizden ) - Cumartesi gecesi l:ı
tanbulda Büyül< adada nıisafir bu
lunduğu arkada1mm evindd kalp 
riurmaıı neticesi vefat erlen Deni. 
zli Mebu•u Necip Ali Küçükanın 
cenazesi bu•aya getirilmiş ve bu· ' 
gün merasimle yeni mezarlıta gö· ·ı 
mülmüştür. 

Ce~aze töreninde Meclis Re· 
isi Abdulbalik Renda, Başvekil Dok· 
tor Refik S•ydam, Vekiller, Parti 
i.:laro heyeti azaları, Meclis Rıva
set Divanı azaları, Vekaletler Müs-

teşar ve Müdürleri, Basın meo•upları 
hazır bulunmuşlardır. 1 

Cenaze alayına piyade, jandar
ma, Polis müfre2eleriyle bando J 

mu2ika refakat eylemi~tir. . 

harp uhuile Girid •rasındaki me· ı 
safe dörtyüz kilometre kadardır. 

Görülüyorki hem lngilizler ve 
hemde Almanlar ve ltalyanlar mev· I 
simin gelmeoi münasebetile büyük 
bir hamlık faaliyeti ıö.termekte• 
dirl<r. Çünkü Afrika harekatının 
iki tara! içinde çok büyük ıtra• 
ttjik ehemmiyeti vardır. 

Çünkil şimali Afrikayı tamami· 
le kaybetmek Mihver de".l~tleri 
için istikbal bakımından telif111 çok 
güç bir ziya olacai'ı gibi. lnırilizler 
için de Mısırı ve Süve~şı ~ayb~t· 
mek bayati bir ehemm•yetı baız. 
dir. Bunun için iki batını? hazır· 
lığ • nı da tabii görmek ıcabeder. 
Ancak bu defa da lngilizlerin müte
arruz ve Mıhvercilerin müdafi vo· 
zivetinde muharebenin Şimali Af. 
rikad• da yakında y~niden b.aşla· 
yacaiın• tah0>in ettırecek bırçok 
işaretler ıöıülmektedir. 

;.;;;Biiiiiiii. İİİİİK;;-n-o-:k::s:---1 
Amerika 

Mihverin mağ-
lubiyetini temi
ne çalışacaktır 

Bahriye nazırı Albay 
Knoks'un beyanatı 

Alman tayyarelerl 
MOSkOYaa. J'•n • 
gınlar çık•rdtlar ve 
9ldde t ll lnfll llı klara 

sebep oldular 
Berlin 1 (a.a) - Alman ıtır 

topç.usu 30 eylülde Leniorrattak.l 
mu~ım endüstri teaİlahnı çok mü. 
.... , b' 

ı . ır tarzda ı bombardıman et· 
m ştır, 

. Berlin ı (a .. ) _ O. N. B. 

'1'01111
• bildirildiiine ıöre Alman 

Hvaş t I . ' M k •yyare erı dün fece de 
01 ovaya karşı hOcumlarına mu• 

Saffakiyetle devam etmişlerdir. 
ovyet hükOmet merkezinde bir 

çok .. kert bedefltro va iaı• teıi• 
satına tam isabetler kaydedılmiştir. 

Moıkova ı (a.a) - P,a,da 
ırazeteıiuin verdii'i bir habere gö· 
re, Kızılordu Leningrad mıntaka· 
sında teşobbiisil mulıafaza etmek
tedir. Ruslar bir kıç güodenberi 
muvafl~l<ivetli taarruılar yapmıı· 
lar ve :.!69 uncu Alman tümenine 
aiır zayiat verdirmişlerdir. 

. Moskova 1 (a.a) _ Bu ıabah 
kı Sovyot tebli(i: 

_ 30 eylül ıreceıl kıtalarıınız bü. 

d
tun C•phe boyunca muharebeye 

ovam etmiştir. 

1
.,.,. Berlin, 1 (a.a) - Alman teb· 
ıat z 

Dioyeperin doğusunda ileri 
~arekitı eskisi gibi muvaffakiyetle 

ovam etmektedır. Dinyeper Pet· 
rovsk'b~ do(usunda bir zırhlı tü· 
men, ır baskın neticesinde düş· 
manın •• t dd' . mu 0 ıt bataryaların it· 
~ınam. etmiftir, Daha şimalde di· 
ırer b~r zırhlı tümen, düşman kuv. 
vetlerıyle karşılaım1t ve Sovyet 
tan~ından 45 ini tahrip etmiştir. 
Gerı kalınlar kaçmıştır. 

Alman ıavaş tayyareleri Mos. 
1 kovadaki askeri tesisatı bombala. 

~ışlardır. Yangınlar ve şiddetli in· 
fılhlar olmuştur. 

loıiltere ve lskoçya sahillerin· 
de bulunan tesisata da hücumlar 
yapılmıştır. 1500 tonilitoluk bir 
ticaret gemisi batırılmıştır. 

B~r l in ı •·•· - D.N li. Aj•n· 
aının selihiyetli bir kaynaktan Öğ · 
rendit'ne göre, fngiliz ve Alman 
ıj' . r harp yaralılaril~ esir edilmİ$ 
olan dok.tor ve aıbbiye memurları, 
Almanyanın trıeıbbüsü üzerine mü· 
badele edilec•lttir. Bu mübadel~ 
ilk trş•inde, Mans kıyısında iıgal 
altında b•lwıan bir limanda yapı· 
lacaktıt. 

Mant sahillndekl Al. 
man topları tekrar fa-

aliyete geçti 
Londra, 1 a.a. - Fransanın 

Manı sahilinde Griznez burnunda 
bulunan Alman topları dan akşamı 
g•ç vakit ateı açmış ve Alman 
tayyareleri de gece yarısından OY• 

vel lnrilterenio ıimal doiuıu H· 

hilinde iki noktaya bombalar at• 
mııtır. 

Bir yerde evler b11ara uira• 
mrıtır. Bası kimselerin enkaz al· 
tında kalmlf olmuındaıa korlr.ıal
mıktadır. 

--• .... ,.t:e.. teabit •diJ- b --·---· • Hltteırınd•a· 
eri vuka• ••lmeitte °'•• N 0 

AKALA PAMUK FIAT
LARINDA DEGISikliK 

Çukurova yerli kapı. 
malı için 54 kuruş f iat 
teshil edildi 

Ankara 1 (Hususi muhabirimizden)- Bu gün ç1kan bir kararname 
ile iplik ve mensucat fabrikalarındaki pamuklara el konıılmuştur. 

Bu kararnamede, el konulacak olan pamuklar bir liste ila tesbit 
edilmiıtir. 

Yapılan incelemeler neticesind•, akala pamuk nevilerioin fiatla· 
rında kiiçQk bir değişiklik yapılmıştır. 

Fiatlor şunlardırı 
Akala birinci nevi 65 
Akala ikioci nevi 62 
Akalı üçüncü oevi 60 
Akala dörôüocü nevi 65 koru1tıır. 

Bu liatlar evelkilore uiobetle 20 para, bir kuruş farklıdır. 
Listede, Çukurova pamukları liatı da göıterilm;ştir. 

Çukurova yerli kapımalı içi .. 54 kuruş fiat konmuştıır. 
Bu kararname 4 N sandan itibaren meri olacaktır. 

Alman iddiaları 

Çörçil 
Rusya' yı 

avutuyor 
Nutuk, Başvekilin 1 

·ı· &AJ,2S.A ·~ 
.._;11 .... : __ 

karşı müşkül bir 
mevkide bulun • 
duğunu anlah
yormuş 

Berlin, 1 (a.a.) - Çörçilio ıon 
nutku Alman ıiyasl mablillerince 
enteruan te1'kli edilmektedir. Nu· 
tok, lntilterenin aıkerl, ıiyast ve 
iaşe vaziyetlerine aıt yakından 
bazı tahilitı ihtiva etmektedir. 
Almaay•nın durumundan tamamen 
bihaber olan Çörçilio bizzat lnıri 
liz milletine karşı p•k ınüıkil bir 
mevkide oldutu anlaıılma<ta~ır. 
Çörç;lin Rıısyaya yapılacal< yardım 
hakkındaki beyınatı Rusy yı avut· 
maktan baıka bir ıey dei'ildir. Zi· 
ra Çörçllin itiraf eltii'i ıribi, loır·l z 
kara ordusu tocrübe1iz bir küçillı. 
teşekkülden başka bir şey,odeğildir. 

logilterenin iaıesine geliucri 
sulh zamanında ıründe 100 bin to>n 
i•şe malıemui boşaltan 150 (eıni 
limanlarına ririyordn. Burün iso 
bu ırayri mümkündür. 

Gemi zayiatının nal111ası bak· 
kında ki sözler doi'rııdur. Zira logıl
tere limanlarırıa eskisi ır bi gemil<r 
işlevememektedir. 

AMERİKAN 
YARDIMI 

Amerika, mUhlm· - ....... ----- ~ 
mat lmllatının yUz - .......... ....... .............. ---
de elllslnl mihver 
le Ç•_!Pıtan kuv-

vet14!!.!...Dönderecek 
Vaşinırton 1 ( a a ) - Ruz· 

veli dün matbuat konferansında 
Birl~şik Ameril<a devletinin bütün 
ıilih imalitını bir müddet lnıril· 
tere ve Ruıyaya tahsis etmesi 
için bir teklif yapıldığındau ha· 
beri olmadı(ını söylemiştir. 

Ruzvelt kendisine ınrulan bir 
suale cevap olarak demiıtir ki: 

c - Bidayette loriltereye 
tahsis edilen Amerikan mübimma 
tının bir kıamı Rıı•yaya gönde· 
rilmiıtir. Amerika mühimmat imi 
litmın yüzde ellioini mihver dev· 
letlerile çarpışmakta olan kvvet 
lere göndermeğe devam edecek 
ve geri kalanını da kendiıi kııl· 
!anacaktır.» 

Razvelt, başka bir anale de 
ıu cevabı vermiıtir: 

c: - KirA ve ödDnç. verme 
kanıınuoun Rusyaya da tatbik 
edil~p ediJmiveceiini bilmiyoruz.» -
·-··.,, -------. 

lngiliı başvekili B. Çörçil 

Çörçil'in 
son nutku 

Mümtaz Faik Fenik'in, nut· 
kıı tahlil eden yazısı 2 inci 
1&hifemiz1edir. 

Faşist 
rejimi 

ı--~~-- ~--~--. 

Fakir sınıfı açlığa 
mahkQm etmekl8 

İtham ediliyor 
Bom 1 (•. a. ) - Mılano'dan 

relen bir telrrafta, ltalyan razete-

1 o r i başmakalelerinde yiyecek 

tahditleri ile mali tahditler hakkın· 

da artan endişeler anlatılmakta • 
dır • 

Torioo'da çıkan Stampa ıraze. 

tesi, yiyecek maddeleri t~bdidatını 

dair ntşrettiği makalede, hükQmetl 

daha şiddetli davranmaia davet 
ediyor ve diyor ki: 

«Fiyatların mütemadi sordte 

değişmesi, enflisyon havası ve mil· 

li para ile milli tasarrufıı tehlike· 
ye düşüren bir kararoıdılı: hissi 
verebilir.» 

Faşist partiıinin eski sekreter· 
leri Liberal Farinacei, faşist rrji· 

minde birçok ltalyanları apekülis· 

yon yaparak para biriktirmekle it• 
bam ediyor ve diyor ki: 

«Bina, mücevher ve lükı ~şya 

satın almaHa yarış yaparak piya· 
sada ciddi bohranlara ve fiyat 

yükaelişlerine sebep olanları, ırörü• 
yoruz. Adi toprakların fiy•tı be~· 
tar başına 60.000 lirete yilkseldı. 

Evler in bedeli de dört ınisli 
arttı. Altının ırramr 120 lireti bul• 
du. Faıiıt rejimi. fakir •ınıfı açlı• 
fa m•hkOm etmek iotemiyoru, bu 
hale nihayet veri!rnılidir,.o 

.a 

1-

c• 
r•· 
l•ı 
eti 
yıl 
lra 
ve 
er-

-

ııa .,. 
;özOr 



1 
i 

2 
BOG6A 2 1 Teşrin H<ı1 

- ~ ------ -.---~ 

M~ır®l\dn b®hil~U~!l" l '1 
\ · A AbA B. R JI :-- -· • . iJı,; a 1-> rıotı rı 1 
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l '"glllz mUhendlslnln ~=~========= tik. Memle~et i>u o!ju,ı ve ·ültiir· b içi . d"d 1 YAZAN F.peyco ... .. - iü ioidlip ge~cindan çok şeyler ayee n şım 1 en ' mandanberi 

,. 
____ nazariyeaı. ___ _, Frtesi gün,,ü akşam gazetelerinde bekliyordu. 3;, ona, o d1 hi1mete bcıışına geçtiler Mu·· MTAZ aükOtu ihti 

hir yacg>n hJbtri. Tekerlek !asli· b 
Mu

"h<>ndis Dunne, rii.qalar· -. doy•madan gitti. Bu ac: ba er A 11 k 0 , a 7 F A I K yar eden in· 
- k gı y•pon biı fabrika yanmış, bina· onu tanıy•n ve seı·e~lerirı ~alb'n" 1 giliz S.şve-

dakı• r.akı'katı o"lçmek en- oın bal"onu " · · '- zl B 1 il · FJ:"' K " • na •!yan ışçı ~ı a•, de büyük bir y~ra açn.ışlor. N»ik agü, çıkan hir hrarnaaıe _ı e, e erınde yapai• bulunanların mal· -n kili Çôrçil 

dı'sı'nde bı'r meleke haline yanaa kauru~ların boıoucn dumaci ld • k ~ d f ı " b 1 h"kQ t 1 k?nuııııo•tu• • • o uıru """ a ve • • Dır ~· a•ın~ ıı ".le çe ~ ' · • dün Avam K>m.rumda harp maı· 
gelince, bır hafta sonra 1 le zeb'.rlenerek ölınüşler. j •iyili. Nocip Aliyi mebus arkaJ•ş Kara•oameye gö. •· elleriıorle •·! kan M:rıno• v~ y•rli vap<ğı, diiz •afiarı için bir milyar logiliz Jira-

k • b b • Ot.o·ıe, bi: aece, kendi91n: \ 1 d' - · k d b t k b • b okugocr;ğı ıla ın ır $Og• ı • arı ıev ıırı • ar, mat ua men· u70 yünleıi, derı malları, kas•p •t• y•paır• ı lunan~•r b'r~r bev"•"a· ' ık bir kredi isre•ken uzun bir 
1 HG;tum •ehrinde görüv_ or. Periıan ı p · · 1 • 'e m b ~ l 

lcsırıi, h~kıkcıten oö, Ü!JOI• I • sup arı ve ıırtınm genç erı u ' >zırlıyarak on ;rü 1 iç i :ıd& balun,u'< arı m•ballb Zıraat Baoİ<a<ı nutıık söylemi~tir. Çörçil harbin 
6 kıy•f<tii, ırüneşten ~avrulmuş üç d b ı 

mu
., gı·L1·, go"zünün 

0
-nu-n• 1• I s~v r ı. şu •erine vereceklerdir. buırünkü .Jurumunun ana h'tla•ı-

r o " ogili1le konuşuyor. Bunlar, yaya B 1 

l·ı k N<cıp Ali Küçüka siya•i ha· u kararname ile beyannameye tabi tutu •D vilayetler ~u,(ard•r m çizmiş, n:hai zaferi elde etmek 
"etirmf'ğe mu va ı a olırıuş. l olarak K•p ruüst•mlek .. ..nden gel. d E. l 1 ı B ı · ç A yat• Sıva• kor.&te•ine D•nizli en ı irne, Kırklareli . Tekird•ğ, stanbu, a ıltesir, an•kkale, lzmir, ıçin ş;mdiye kadar elde edilenlerı 

-i diklerini içleriodc.rı biıisino iarı . 5· Af F. d s· Eı• s 1 

M
azi, hal ve ıstikbai diye ! ilJUnbhu seçiltrek k•rı~mı~tı. ı · JO" 1kişehir, Konya, Van, Ağrı; Nığ e, ıvas, •Z•ğ, eyhan, Mar· anlatmıştır. ngiliz Başvekili filba 

hummadan Öiınesinfl ramllc. k ... J.hiı-1 d' U f E V S b 
d 

...,,=- ~c. ngr,sinin i'-ı renç iıası ın. r .ı: Kaı~, Maraş, rzurum, 1'rabıon, aa. üm't ank ekipleri kika bundan sonra yapılacak. iı· 
isim ver iğimiz iiç zaman- • nı sÖyiüyorlar. Bir iı:aç giin ıonra ! 'b 

h b ı b
'ld 1 var:!ı. Biri lstanbn! mu,aiıbası ola· m. u •yaat için şimdiden iş başına g•ç!DİŞ bulunmakt.ıdır. Bu kararname leri katiyen aır· zına bile almamı•· 

dan, sa ı o a ı iğimiz bir taneıi bu rüya da hakik•t oıuyo•. lrr · 1 • 
O 

rak i•Iİ'a;, e ;•n genç 'bir tıbbiye- ı •, el konulan yapajılarrn başka yere satılması vrya kaçırılması yasak tır. Fakat nutuk umumiyetle çok 
yanı «hal» insanları biç bir ZA· nokt•sı müstesna. ç lnırilizden • dil l 'ı d'ır"e · d• Nec'p Al" ı'di e mıetır. nikbi~ bir bava içı'nde so"ylenmı'• 
man ıııemnun edememiş. Elinde birı, tarı hummadan değil, dizante- • 1 rı 9 1 1 

• • 

• 
! 

b 1 h 
. - 'd •. An'-ar•da 

1
: •n S•.vas kongre• V.,, Ağ•ı, Kars viliyetlerind" el konulan yapojıların wüb,yaa ve Avam Kamarası izaları tara 

o unan er nımeti bakir goren rı en oıüyor. ~ ~ --
d b d D

.• b' d sıne ait hatıralarını n·'t etmi•tiın müddeti bir ı.yd r. Diğer vilayetler için bu müddet b r buçuk ay olaralı: lından hararetle alkış!anını•tır. Bu 
ırözü oymaz eşer, için e ya- ıırer ır rüya a, bir yolqn v • b • • d , 

1 
f d k MMahbas ol•rak Sı'vasa ırelı'rken tes it edilm;şıir. Mübay•a fiatları n>mla~a f;atları olacaktır. nntkun esıslarını üç nokta Ü•e-

şadıgı zamanı a bir türlü begen· ao tara ın a i tarladan fırlayıp • 
il d 1 t b 1 b 

.. k · · rinde toplıyabilirız: 
mez. Maziye tahas•ür ve istikbalı kaçan ırayet büyük bir al görüyor. Y0 ar a ' an u u Ometının va· B keşfe ırayret, Adem oğlunu:ı ezeli Rüya, b'r ırün sonra tıpkı ötekiler !ilerinden neler çektijini ve bin eden terbiyesinin tenis sahasın- 1- Atlantik meydan muhare· 
v .. ebedi iptiliıı. Maziy.. hasret ıribi tahakkuk ediyor, şo farklalr.i bir zahmetle Sivasa ırddijini an· besi bu yaz lngiltere'nin lehine 
çekerken. o geçmiş zamanı bir haıdkatta tarla yolun solunda de· latmıştı. Türk milletinin mukad· dan Ve 1"imnastik malzemesinden bir inkişaf göstermiştir. 
v•litler « bol,. olarak ya,adığıaı jil, sağındadır ve beygir kocaman deratına ioııil olan Siv., kongre 2- lngiltere artık yalnız de• 
ve 0 itibarla her gördüğünü dü- dejil, ufacıktır. sinin müzakerelerine iştirak etmiş talebelerde İstifade edecekler ğildir. Gtrek batıda, gerek doğu 
şü,miyen insan, istikbali araştırır- Tayyare motörlerini mükmmelleş- ve rey vermişti. Hukuku bitirme· da kendisine muzahir olan müt· 
ke• de ayni ıraflet içindedir. Ge· tirmek gibi son derece maddi ve ğe bir senesi kaldığı için Sivas Beden terbiyesi Seyhan bölıresi ••h•lardan ve jimnastik vasıtala· tefikleri vardır. 
lecek günlere kavuştugu zaman, inee bir meslejin •Jabibi olan mü- kongresi biter bitmez, Ankara babçesindeld polijon ve tenis ma· rından okulların da istifadeJİ te-
onları d 3 bejenmiyecektir. Buna hendis Dunne, kendisinde, birdeabi yolula lstanbula ırizli olarak ıridİ· hallinin inşaatı bitmiş, jimnastik min olunmuştur. 

3- Harbin bitme•ini bekle· 
mek için 1942 yi ıreçirmeğe ve 
•onra harbe nihayete kadar de· 
vam etmeğe hazır olmak lizım· 

dır. 

rağmen, haline şükretmez de ileri· re falcılık istidatları keıfediace, yordu. Atatürk, Necip Aliye malzemesi de gelmiştir. Kız ve erkek talebeler, haf. 
yi vaktiuden evvel görmeğe yel- pek tabii olarak önce hayrete, ıon· Ankarada bir müddet kalarak bal· Beden t<rbiy .. i mükellefleri tanın muayyen günleıinde bu sa-
tenir. ra da endişeye düşüyor. Fakat ak- kın Milli hi11.y•tını ıraleyana ıreti· eksersizlerine başlamıştır, halarda jimnastik ve eksersiıler 

Bir gün ırelecek, bu da ko. lı ıelimi ıralip geliyor. Rüyalardan rec .. k bir hitabede bulunmak va· Aldığımız malQmata ıröre, bu yapacaklardır. 
!aylıkla olacak, diyen fen adamları nazariye imilioe başlıyor. ı zifesini vermişti. Necip Ali Kü· 
var. Kahin, sihirbaz, falcı, med- ilk takıldıır·ı mühim nokta •u•. çüka Ankarada Milli mücadele D. D. yolıarında gaza· Hakem kursu '-d • Çörçiı'in •Öylediklerine göre 

Ticaret gemilerı kayıbı 

yum ır bi profoıyonellerin na• e Rüyalar her ne kadar tahak'-uk hakkında ilk hitabeyi vermek şe· tecil"r için yeni Beden terbiyesi S•yhan böl-• [ "< Hitler'in ilkbabard•, denizaltı bar· 
• tahvil ettikleri bü ıerler, herkesin ediyorsa da hakikatle aralarında refini kazanmıştır. stanbula ıride- bir ücret tarifesi resi diplomalı hakemlerinın mik. 

ı'k • binin ş ddetleneceği hakkında sö~ 
yapabileceii alelide, ıründe ı ış· mühim farklar mevcuttur. Rüyalar rek hukuku bitirdikten ıonra ikin- darını artırmak maksadivle yakında 
1 

• ki' 'b' b'r h · d d N · Al' · D · ı· Ankara, 1 ( Hu•uıi muhabiri· bır hak~m kursu açı'acaktır. !ediği sö.!erden çok istifade edil 
er sırasına ırıreoe ır, gı ı ı mü endisin ervah aleminden aynen cı evre e ecıp ıyı mız ı d 

. k d B' b b 1 k 'l · - d" k mizden) - Devlet Demiryolların a Lı"k 1 h I k mi• ve ona göre tedbirler alın· 
nozarıye arşısın ayız. ıze u temaşa ettiği sahneler gibi dtjil- me usu o ara seçı mış ıror u • maç arına &Zir 1 • 
imkinı rüya verecekmiş. de, önce ırörülüp sonra rüyaya ıri·. M ilet Meclisinin ve Parti grupu· seyahat edecek ırazeteciler için Lik maçları hazırlıklarına baş · mıştır. Biiyük Britanyanın, mütte. 

B. 1 g'l'ız mühend'tsı'nt'n t · • 1 d buıründen itibaren tatbik edilmek lanmı•tır. Futbol .ı. ını doktor Ethem fiklerinin ve bitarafların, temmuz 
ır n 1 ren ve alemi maniya bas bir ta- nun en a eşın aza arı arasına er- y 

nazariyesi 

Bundan b•ş sene kadar evvel 
bir lngiliz mütl.ifinin yazdı;ı 

bir uer !larbın feıı muh:fnıle, 
nayu geôıı- bır münak&~a zemıoı 

açmış, rüya ve halı.ikat mevzuu 
üzerinde, bir hayli fikir çarpışma· 

lırı olmuşta. 
l•mi J. W. Dunne olan bu mü

elrl, ••erinde, zam>n mefhumunun 
bizi'D istedimiz gibi ku;p 1'i,f4i- j 
ıııir, parçalay.p uô<;lüjümüz müteca· 

1 is bir büiiln olmadıır·n, isbata ça· ı 
lısıyor. Mü,llilr ıröre zaman, t•m 
ed dl:r semı ır'lıi bir ıilsiledir •e 1 
bı silııle n!hıyohizdir. Zamanı, 
.. .,oooyrte lo.ad.r yük•elen mütesel 
ail taba'..alardac ınüteş~\ kil bir ,. 
lib~.ıhr scri•i; yaharl her biı isi 
ke:ıÖİ •~lhınd~ki bay.li Öleki.ıe 
aksettiren ü•:üste birl<~lirilJ>iŞ ~'/· 

1
1 

nalar gibi ta9&\'VUr eGebEir;ı.. Yal 
nız, bu aynabrın !..irbi,ine •kJct- l 
tirdiği t.zi. bir btpl d~ha v~c <i, I 
0 d•. isti~bal. 

Muellifi~ oaza•iyesiue temel 

kım hayali ş~killerle karışık ve hal dahil oldu. Ben onu istiklal üzere y•ni bir tarife yapılmııtır. Göktaşın reisloğinde ırençlik kulüp· ağu•tos, eylül ayları zarf ondaki 

hk · d "dd · 'l'k B t 'f - 15 • ı·k ıraze lerı murrhbaslarından mürekkep bir t' t ·ı · kayıbı b d müteırayyir bir haldedir. Şu halde me emesın e mu eı umumı ı u arı eye ırore ırun u · ıcare ıremı erı , un an 
·ı · · ' d k ı· b' · · L' heyet Önüın&z.delci pazar ırünü be- )'-" - .. ı b' 'd' H 1 rüyaya mazi •afbaları cribi atiye vazı esını yapar.:en tanı ım. teci artının ücre ı ırınct mev-..1· eve -.ı uç ayın uç e ırı ır. .tı • 

6 den terbiyesi Seyhan bölıresi mü· 
ait bazı ıabnelerin de, parça par· Bundan aonra Pa,ti idare hey de 840. i.ki.nci mevkide 656. üçün· d 1 bu'ıci Almanların "ayıpları bundan ür üiün·le 1oplanacak: V'tı proi-
ça, ıızıotı halinde solcnldnönn• ,tine iıa olmustll, Halk.evlerinin -:ı.. ---· :..1 ...... ..,, ı.---,., g: ... --yı.ı. ramı hazırlayacaktır. evelki üç ayl. göre bir buçuk 
~-·---·-~• •••ım. kuruluşu sıralarında Halkevleri g azeteci kar tının ücreti birinci C ı f 1 eyhanda ilk reıt·k misi azladır. ~te Çörçil'in bu 

Dunne bu hükme varınca, bun· bürosuna bakıyordu. Bu zamanlar ,. 
1 

d mevkide 1264, ikincide 877, üçün· mahsulü al d hesaplarından Atlantık meydan 
an bir başka netice çıkarmaia Ankara Halkovinde bir odası cu" de 700 kuru• olarak tesb'ıt ed;l- ın 1 

h b 1 
1 

• C h ·ı1c l mu are oıinin nailterenin lehinde 
ça ışıyor. Aceba bu •ek ilde göru". vardı, bu oda partili ırençlerin · ey anın ı çe tik mahsulü • 

b 
• miştır. Ancak ücretlere birinci biçilmeır· e ba•lanm • d" .. ink;•af ettiır· ini öır-reniyoruz. Hal. 

len ir rüyada, hafızanın, tahteş•u· bir klübu halinde idi. Onun el· • 
1
• ve un nuınu. bu'-',·, log'ılı"z B••v•kı'll bu d•n'ı· h l • \ mevkide yüzde 15, il.incide yüzde n•si şehrimiz ziraat müdürlüğüne • , ~ ~ 

~~~~r;e aya İJ rolü ne nispetin· rafında toplanır, H•lkevlerinde ne 10 üçüncüde yüzde 6 nakliye ver• ırelmiştir. zattı muharebesi şiddetlendiii za· 
seklide ç:l•şıoak müfit olabilı 1 b' . . k' . Ziraat Bankası memur · ı d' · 

Tecrübe müspet uetice veri· riı? diye ıröruşıirdü\<. Hor uşam ıri'i. ya rıı ırıncı ve i ıocı mev- man soy e ığı nutuklarda biç de 

G k d 1 
kilerde yüzde 3 a•lcer ail~lerine alıyor böyle nikbin deiıldı. Alınan de· 

yor. .;,re k .. n i rüyalarının safa- H..-lkevine g...,Jir, ıece yarıs·na ka· bat•nı Kem .. lı itina ıle bır tarda dar aramızdan ayr-1 n'zdı. yardım za:nını hhi il~>e eı!ilece~· Habtr aldıJi"ımıza göre, T. C. nizalt•larının l•ıgi!tere'nin etrafın· 
•. d k b I ı tir Z·raat Bankası Adana •ub•_si. 1'çı·n d abluk 'dd ti d' I "'ayde ı:n, g~ıe a p;;,p ıırıPdoı.n N<!ı::.:p Ali Küçük.a ll'illiy,.t • .,. a ayı '' e en ırll'\e erin. 
b

. · 15 .. . lise mezunn Haylln mtm 1r • '.•nıa. i • ,k d d' d y ır çoıru a gun ıçirdA gördü'< pe. ver ve inkilipcı bır şah .iyetti. Okullarda kayıt ve kabul ~ ' M ~ e • ışe e ıvor u. e 
leri nuhin üy,ları net ettiren Dun O bütll'l hayatını P•rtı işlerine ra.tır. Talıp ,..,(a .. hrın Ön'imii7Jeki Çörçi.'in o >&<Dil ıl.i kdca•tine ırö 
ne Lu - ı , ı . b . B l 

1
1 rnUdddati uzetıldı paz1tcte111 ırünü d.p1om~ ve nüfu"' . . • k • ruyJ arnhı adi9elerden ver'llı~ti. ;, ara ılı: da matbuat re, tıcar " t ırem•l•rı ayıbı böyle 

bir çoğunun. bir ~aç ıriln sonra büro•una bakıyordu. Bu zaman l.•okul.orda düoden itib:.ren kagıtiariyle Banka miidüdüğüne bir temp> ile ıriderse, vaziyelin 

J h 1 d tere bo•I ı Ş b 4 

• müracaat etmeleri Iiz1mdır. cereyan e. •n •k.ıi;at sahnelerine beni yanına a mıştı, Partide iki ers • anmış ır. ' rımız ma çok cidJi olabileceği merkezinde 
bir l.ir, hmam~ıı benzediğini görü sene kadar beraber çalıştık .. O arif müdürlüğü, bazı talebelerin M E V L O T idi. Çünkü lngiliz adaları her bir 
yor. Ôiçüye varu!u•ca, •u da ay- 1 kuma!lnl ve yazmasını çok sever- kayıt ve kabııl muamelelerini Ey· T 1 b le M d taraftan kııkıvrak beır" lanacaktı. , arsus ş an ası ü ür ve. 
rıra hh~• ~u\ı; ediyor ki, rüyada di. En fazla meşırul olduiu kendi tülün 28 ine kadar ikmal edeme- kili Kemal Lilci'nin babası Cemil Şimdi ise yalnız denizdtn nefes 
~ ... :ye mutoal!iic s.hrecikl•l~, ;1 • 1 •1ha11 olan hukuktu. Hukuka ait di:Olerini görmüş be kayıt işlerini Lalcının ruhuna yalsı namazından ve gıda alan lnıriltere'nin vaziye· 
l·rbole öİd •>.hneler hemen hemen iki de eser yazmıştır. Ulus ıraze· bu Cuınaıtesi ırününe kadar uzat· •onra Tarsıı•da .,ki camide mevlQt ti bü,bülün 'yileşme yoluna ırir· 
aynı nİ•pette mevcuttur. teıinde bit çok makaleleri çtk· mıştır. Cumartesi günü öğleye o\c:unulacaktır. Merhumu seveolerin miştir. 

• • • ( l>evamı üçüncüde) okullar• müracaat edenlerin kayıt· mevJQLte hazır bulunmaları rica ( Devamı üçüncüde ) 
( Dev«mı üçüncüde) !arı vaılpacal.tır. olu,ur. -------~_;,,::.:.;::;,..:,. __ , ohro;. ort&yı koyduğu bu eo .. ı 

et· · oilıc ı anlaıuıudar evvel. naza 
rıyevi ..:.nrma"·na sebep olan mo·· 
raJ J,i-jıselerden ba~sedeceiim. 

Duran saat 

#:=:::::::::::::::==~~~=============:::::::::==================================, 

ili I ROMAN: 2 . K o Fi s A N z 1 R H L 1 1 
~,:::::=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~==========.::;::::::;:======== D.ınne, yani müellif, hır ırece 

ı Qy,ıınd..l kendisini, ıaati.Je ha· 
karlo.en ırôrmüş. Sa•t tam o anda 
durmuşmu~ ve yelkovon, "ördü 
ıröıteriyormuş, kalkıp m••arın Üs· 
tünde duran saatine ""ku.ıı HÜı· 
kaıen dC.r. •e 1aat de durmuş 

Dahası V•r Ayar irukanı ol· 
madıi• 1çin, ibreye dokunmadan 
saatı tekrar kurmuş, yalmış. Ertesl 
güo, kenda ıaatinia, memleket aya~ 
rına elifi elifine mutabık oldujunu 
hoyr .. tle ırörmüı. Demek oluyor ki, 
DJnne, saatinin bir iki dakika \ 
sonra, yani yataktan kalkıp maoa-
11010 başına ırideceği ana kadar 
aradan &•çecek zamanın ıonnnda, 
tam dörtte duracaiını, rüyada ırör
müş oluyor. 

Bu garibeyı, ertesi seneler 
zarfında, dah~ başkaları takip et· 
miJ. Meseli, mütllıf, bir adada bil· 
) ı;~ bir felaket vukua geldiğini ve 
ııöıt bin kitinin öldü&ünü, gene 
rüysda ırörüyor. iki ırOn ıonra, 
ır•zeteler, Pele yanardaj'ı indifaını 
b .. ber veriyorlar, kırk bin kişinin 
öldüiünü yazıyorlar. Bir 11fır farkla 
hakikat olan bir rüya! 

Zehirlenerek ölen kızlar 
Gene bir baıka rüya. Büyük 

bir yargın; yınan binanın damına 
11jının ır•nç kızlar, kara dumanla· 
nn lıüc•mile boinlup ölüyorlar. 

Ada halkını, hhakkuk etmediği tak 
dirde d•ba fozia yei•e düşürec•k bir Ü· 

mide düşü•m .. kten koı kuyordo. Koc•sına 

tavsiye elti: 

- Hıydı sen yat. Ben ıeni uvandı· 
r1ıı ve çıy v_.,:rim. 

Adad• birbç ırr•nı c•:v• o!aı. yegi· 
ne aile bunludı. idareli oldukl~rı ıçın 
çayluı daha fazla buh~abil~cekt; f3kot 
"Fok körlczı,. ne yaptığı bır seyahat eı
nasınrla elinden kaçırdığı deniz koşu yu· 
mnrtası dolu bir sepeti yakalamağa çalı· 

şırken denize düşüp yarı boğulmuş hir 
halae knrlarılan Bob Svenin karısına e· 
pey çay vermişlerdi. 

Villi Rocers ıoyu,du, yajmurdan ıs· 
lanmış elbise'erini bir isk•mle üılüne at· 
tı. Fakat yatai• ırirec•ği 11rada leler r 
uyumaktan vazgeçti. Kıpının arkuında 
&11lı duran kuru elbiselerini aldı, ıriyindi. 
Pantolunnn ü~tünden dizlerine kadar ıre· 
len beyaz yün çoraplar ıiydi, ayaklarına 
da çarıklar ır•çirdi. 

Karıaı, onn ayakta gördüğü için hay· 
ret izbar •I nedi ve ses çıkarmadı. Çay
danlığa ıu koydu ve masanın yanındaki 

İ•kemleyi çekerek oturmuı olan kocası. 

nın karşısında ayakta durdu. Bir miiddet 
ınstuktan ıonra tereddütle: 

- Belki de, dedi kesineii meie lüzum 
kalmas, keçi kili gelir. Vapur yakında 

gelirse •. 

Vil!i R~con cevap verdi: 

- beği İı;eomeği vudettiın· 

B k b
. • ı büliın "ko· u ararı ır guo e vve • . 

1 . • 1,, d d f ı.a•ado mesele· 
onı,, yı a a.<.a ar e en ev • . • 

l<ri ırörüşmek üzere t;p anan aıle r~ı~le. 
ri medisiııJe vermışti. Adadaki yegane 
otorite teşekkülü bnydo vıo bizıat pıpas 
V.!li R~ccrs'in teşebbüsile vücuda ıretı. 
ril·uişb. 

Bünuk Biritanya imparatorluğunun, 
diinyan~n bir köşuinJeki bu küçük ada· 
daki üç beı kişi ile fazla alakadar oldn. 
ğu yok to ve onları yüz ıenedenberi hiç 
bir kanun takyidatına tabi tutınamışlı. 

Aile reisleri meclisi, Tom Rocers'. 
ın teklifi üzerine (adada beş Rocors aile· 
ıi vard>} toplanmış ve kıtlık meselesini 
münakaıa etmişti. 

Tom Rocers içtımı davetı, bir tel.ti· 
fi ileriye sürmek için yapmı1tı. Tek.lifi 
şuydu: Adanın bütün yiyecek menb.lerı· 

nı, her ailenin elinde kalmış arzakı, an· 
cak birkaç çuvaldan ibaret ve o Ja çü

rümeie yüz !otmuş patatuleri, birkaç a
vuç unu, "Fok balığı körfezi., ndeki ve 
••yanaşılmaz., adasın la ki ehli b •yvanları, 
"Koloni,. nin çifte tiifeklerile vuracak !a
rı bir araya ıretirip sonra herkeoe mÜsa• 
vi miktarda daiıtmak.. Ayrıcı bir ırrup 
pek boıulınamıı yumurta bulınai• çalıı•· 

--- - --'-

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

cakl ı ; mam,fib bu 

mıtli dtğildı, yaz.o 

kokm~mış yumurh 
azdı. 

on nokt• d• p• k ü· 
yakacı güneşi a!tında 

bulmak ibtıwah pek 

Aile re11leri içtımaa fazla tehalük 
ıröstermek•izin ıcabel etmişlerdi. Bu ara• 

da Tom Rocers düşünüp taşınmış ve CÜ · 

retkirane projesini meclise arzetmekteo 

vazıreçmişti 

Tristau ahalisi has11 dı;ase de şahsi 
mallarının üzerine fazla titriyen kimse· 

!erdi. 

Celse pek hararetsız ~eçmışti. Bn 
baait kimselerin sükQtiliie konuşulan mev· 
zuun yeis verici hali iozımPm edince le.im. 
te çare düşünemez olmuştu. lmu sıraaile 
ıöı alıp itlerin fena, bittiğini tekrarladı· 

lar. 
Kulakları pek işitmiyen ihtiyar Cim 

Kommon birkaç tekrarlanıştan ıonra ar· 
k•daşlarının o aeneyi Tristan ahali11nin 

bildiklui senelerin en feliketlisi telikki 
ettijini nihayet anlıyaLildi ve: 

- Hayır, dedi, 11S11sse x 1
' in ikinci 

senesi çok daha fenaydı. 

Hıdiselerin gemilerin adaya ujrayış 

tarihleıiyle heıaplandığı Tr;stan adasında 
11Su,srxu gemisinin ziyareti efsane hali-

ne ırelmişti. 

"Suııex· T ristan adaaına 1896 da 

uğrı>&cak ola~ ırem ;ydı. Ümıt burnundan 
MJntev.<.i~oy" b- ıt.1'.e.t e.tmiş, bir daha 

t..·ndan h.ıot:;r alau olma:n.~tı. Mürette

b~tıcdan ~im~•- kutlulm,mış, karaya bir 
ttk tahta~h bıle vıırm1'mıştt. 

Trıstan ahılisi onu~ ıretirecrği erzak 
ve malzemeyi beyhude y .. re beklemişti. 
Aylar geçmiş, Tristana başka bir gemi 
de uiramamıştı. 

lngilterede Trıstan adasını hatırlıyao 
kalmamıştı. Bu adı harita üzerinde nok· 
ta kadar bile görünmüyordu ve meıkQo 
yerlerden o kadar uzıl.ta idi ki. Kaptan 
3 bin, Montevideodan da 4500, sent E. 
lenden 2000 kilometre mesafede. 

Cim Kommon ilive etti: 

- O sene şimdikinden çok fazla ıı· 
kınlı çekilmişti. Adada ptnguen bile yok. 
lu, bilmem nereye tritmişlerdi. Halbuki 

o haziran pek soğuk g•çmiştı, bilmem 
lc;14 mevsi:nlerioin en soğuğu ... 

Odun yedık, Karım çorba yapmak 
üzere tablaları bıçıkla kazıyor ve talat 
haline ıretirdikten sonra kaynatıyordu. 

yenecek şey deyil ama hamdolsun ölme
dik. 

Sonra yaz mevsiminde, k.inunuevve
lin ırüzel bir gününde bir ıremi ıreldi, er· 
zait ıretirdi. 

/ Deflamı oar J 

" 
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Çörçil nikbin konuştu 

'' Basit,,i '' muğlak,, 
yapmıyalım 

Yaz an 
Refik 
Halid 

Dört t11n1dık 

idik; birbırimize 
Ecninönü mey· 
danında rasgel. 

dık. Eırode ·· SignaJ ,, mecmuasını 
tutan bir tane"'• tramvayları iıaret 
eıi•rek dedi lr.i : - T •şkilat, ni· 
x•m, otorite ittt>r. H:tr arabada 
tam salahiyeti haiı ünılormalı bir 
memur bulunmalı, verdiğı emirler 
k•t'i olmaı :; me9ela ban.ı 14 sen 
bekle ! " ötetc:İ!'le "' ~öyle 01:11.,. " 
bir bışhıın• " kalk,'yakta dur!" 
demel;; bu surtıtleı de nen İ'7din ı· 

mı önl.meli, hem d yaşlılara, h;s·ı 
talara, sakatlara yer vermeli. O 

d. . . ı· N ı zaman 9eyr.? ın sız ın ızam1- e 
ititme, ne kakışma rahat rahat 
gider, geliriz ! 

Cebinden " lmages ,, taşan 
diğer biri cevap verdi : - · Ben, 
mal<ine halbe getirilmiş ve bir ki. 
şinin hükmü altına sokulmuş inli· 
zama şu karraşalığ1 tercih ederim, 
lıte, iyi kötü, sıkışa e>ile, hlcat 
<eyfimizce binip iniyor, yine yerle· 
rimize varıyoruz . Her meselede 
otoritenin sert yardımına maruz 
kalmak hoş bir ş•y deıl:il •.. insan 
biraz da kenJi havasına uymah, 
oaşı boş bıralulmanın zevkini duy· 
malıdır ! 

Koltuğunun altında " L'lllust· 
re ,, guetesi göze çarpan öteki 
söze k.ırıştı : - Hayır, ikiniz ele 
yanlı, söylüyorsunuz ; fikrimce bak .. 
lı p•dag<ik. usullerle tedrice~ ~n 
tizama, teşlulita alıştırmak, durust 
hareketi, l<ontrole lii2um hissettir
miyen bir adet haline getirmek li· 
ıımdır! 

Üçü de yüzüme baktılar ve 
•ordular : - Sen ne dü2ünüyor
sun? 

Dedim ki : - Asıl çare şu· 

dllr : Yarın sulh olunca tramvay 
arabalarını ihtiyaç ni•belinde ço· 

1 ğalımak 1 O umrn ne biı'.niıin 
istediii otoriteye, ne ötek~ni,in hoş 
görmeğe çah,tığ'l anar~iye, ne de 
diğerinin lüzumlu addettıği uzun 
boylu bir terbiye sistemine ·mahıl 
kalır. Zira idarelerin . mü<j~j.•ı;, 
İn!ana lüzumlu olan1, ıosan ı ay· 
. t' doı·unmadan ve z&bm•te 
ııye tne "' .. 
so~madan kolayca trmin edenıdır. 
IJtanbulda cihan sulh iç'nde iken 
b&le bir tramvay ro~se!e,i mev~ut 
olması taşıyaca~ları )Olcu adedıne 
nazaran tramva~ arabalarının azlı
fınJan, yini sadece eski .$İrk~tten 
mira! kir hırsına müst •nıt bır he· 
up boıu<luğunJan ileri geliyor. 
,, Karacümle " ile ha\l.diltc•~ da· 
valara bir •• ceb·r ıt 1LUadefesı ma
hiyeti vermiyeiim ; .. basit,, i u mu· 
ğlilc " yapmıyalım ; gözle görünen 
h1bbeyi mikroskopta kubbe CÜ!SO· 

ıine ookmıyalım 1 
[ Tan'dan ] 

• Tam Rahat ... 
YAZAN 

Bir arkadaş, - za• 
bir şu dünyayı al· 
tü•t eden hercü· 

VA • N O mercden iliillah 

demiştı ~ 1 - ıçioi çekti . 

yet tabiı olırak gel mi' .. Peki, onı 
niçın ısyan •d•yorsu,uz? 

clnkl •p;:ı: 
« - Ev.,t • - diye cev•p ver

miş. ,- . N ızi•~ye doğru.. l,tibdat 
t.ırıbı hır akış·n zaruri neticesi. 

«V.11i, ilı:am ettifa için mem• 
un, gözlrri parıldayarak: 

« - Gördücüz mü ya? .. Her 
ne mevcutsa tabıi imiş demek. ... 
M!vı·uda karşı koymamalı. 

« - Ô ıle nım•, d ,vletlim , 
bend~, ben'.m fikirlerim, benim ha
reketlerim de determinizın hudud· 
ları dahilinde ... 

Sen de tarihi zaruretim öyley
se .... H.ızurunuza mevcuden getıriJ .. 
dim .. Haydi karşı koyalım .•• Ser
beı tnrakıa. 

«Gülüşmüşlor. 

«Voli, bu lif ebeligine lÖyle 
da devam edebilirdi. 

«- B•nim sizi hapsetmem de 
tarihi zarurettir •• ilh .•• 

•Maamafih, doğru olan bir ci. 
bet var: Kafalarımızın içinden ge. 
çen bir fikir bile, hbiat hudud ' arı 
dışında değildir ... O ıleyse, « tam 
rahat» düşlincf'Sİ de şu muazzaaı 

tabiat sabneoi içinde aykırı bir şey 
sayılmaz. 

Tefolsüfte devamla mücadele 
tarallı91 arklldaş şöyle dedi: 

Ôyle olsun, amma cLi ra· 
hale fi'd - düny•I » di;e senin 
gibi şilciiyet edenler, bahsettiğim 
muazzam tabiat tiyatrosunda oha 
oha, sabit dekorun beliti liİif fa· 
kat her halde biçare bir parçası· 
nı t•şkıl ederler. 

A•ıl aktörler, öbürleridir: Mü· 
cade!eciler ••. Kahramanlar onlar 
arH.sın:ian çıkıJr ... Evet, rahat, iyi, 
ili .. Yırtıcı ku.şun ömıü az olur. 
O d• doğru ... 

F.kat bunu kafi şekilde ka· 
bul etmek, insanı rehavete, cemi
yeti de teredd;ye sürükler.. c Ha· 
zır ol cenge ~ter ister isen sulh 
ve salah• m başka türlüsünü !Öy 
liyeyim dostum: 

A,abıoı b;r gün olsun c tam 
rahat arzusile gevşek tutma ..• Şu 
sahnenin ıçinde erg•ç ütorine bü· 

yük ro_!ltr terettüp ed•c•ğ'ni, hii· 
şa sakın bır de~or olmadığını ve 
muhakkak ki kahraman olduğunu 
ve olacatu'lı aklından çıkarma ... 

- Akıam9daa -

Satıcı 
• nezaketi 

·-------
YAZAN 
YAŞAR 
NA B 1 ---·-

Yüksek bir 

apartımanın 

önünden ge· 
çiyoıum, Ta· 
en üst kat 

~encrrelerınden bırinden iple ~oka· 
ga sarkıtılmış hir stpetıeı sıtıcıt 
hblasırıdaki palamutlardan bir.ni 
koydu. Yukarı•lakiler çekip muay" 
ne ettıler. Anlaşılan taz,, bulma· 
~ış olacaklar ki almakt.an vazgeç .. 
blcr. K.ısketicıi kaıl .. rı Ü:ttline yık 
mış satıcı, başını kaldırıp müıküla 
pesent müşterılerinı şöyle bir süz 
dü, sonra en nazik tarafından bir 

- RUSY ADA 1 A 1 m a n 
ÇEK ORDUSU ! ilerleyİŞİ 

Moııkovada, Sov· • 

yet ve Çekoslo· durmadı 
•al< hükOmetıeri 

arasında yapılan 

askeri anl••ma 
- ---

Londra 1 ( a.a ) - Royter 
aj:ınsının diplomatik muharriıi 

yazıyor: 

Mo•kovada Sovy•t hüknme. 
tile Çekoslovak hükOmeti arasın 
da yapılan askeri anlaşma, Çe 
koslovakya ile lngiltero arasında 
ki &'-keri aDlaşmanın umumi hat 
larma dayan mal tadır. Rırsyada 
teşkil olunacak Çekoslovak ordu ı 
su, Çekoslovak kanunlarına ve 
nizamlarına tibi olacaktır. 

Rusyadaki Çekoslovak ordu
su kumacdan!ığrna Çeko•lovalt 
orduları baıkumandanı tayin edi 
l•cektir. Maamalıb bu tayinden 
evvel Rus ba~kumandanlığile mu 

tabık kalınacaktır. 

çıkıştı: «fotcğralıoı çıkardın Dıı , 
fotoğrafını?» 

Bu bir ıokak satıcısının. neza-
ketidir. Fakat en lüks mağazanın 
tezgahtarları arasında bile insanı çi· 
leden çıkaran bir terbiye nok•aoı. 
nın büküm sürdüğünü hepiniz bi
lirsiniz. 

Gerçi itiraf etmeli, müşteriler 
arasında da, en aklı başında ada
ma muvazenesini kaybettirecek kı 
ratıa anıi<alar yok d•ğildir. Eğer 
satıcı terbiyesi, yaloız bu g bilere 
karşı sürçse yine bir diyecogimiz 
olmaz. Fakat iJ öyle dtğildir. Alın. 
gan bir insanın öte beri almak için 
çarşıya çıkıp da bir koç defa ba. 
karete maruz kalarak bir haylı si· 
nırJenmeden evioe dönmesi bir is
tisna teşkil eder. 

Meseli önünüze bir mal çıka· 
rırlar. istedikleri fiyatı fazla bula
rak itiraz edersini•. Derhal cevap 
hazırdır: « Daha ucuzu da var. » 
Bu, mü~teriye bir hakarettir, zira 
«para bunu almaya yetmiyorsa, sa· 
na daha adi hır mal verelım» de· 
meye muadildir. MJşteri daha ucuz 
birşey arad.gınr söyiemeden satıcı· 
nın ona böyle bir ıhtarda bulun
m11•1, en basit nezaket kaideleı İo~ 
den habeıai.ı.. olduJiur.u aö,.terir. 

Biz.im •atıcılar istiyorlar ki. 
müşteri önlerine ilk çıkarıJan ~eyi, 
hiç bir ş•y sormadan, hiç bir DıÜ· 
naka,a etmeden derhal sardırsın. 
En hıfif bir müşkülpesentliıre bile 
tahammül gö.teremiyor, derhal ne
zıket h•dutlarından dışarı çıkı· 
yorlar. 

Gorçi, ticaret aleminde, tam 
ınaııi·ile İŞ.DİJ eri, nazik, terbiyeli 
vatanJaşlaıdı buundugunu her 
gü nkü müşahedelerimizle bıliyor ve 
lınlara minn,ltar bulunuyoruz. liun 
),,rın en iyi i~ yaplnl ve en çok 
kazınanlar oldug• d• muhakkak. 

s .. tıcı, nezakctsiyliiı.oin yalnız 
mil.ıteıitine değiJ, ~endisırıe de z~. 
zararı doknnduğur u idrıık rtt gı 
g-ün tıkiy,timizın mevıuu da ktn· 
dılitinden ortadan k.J, acaktır. 

(Yeni Sabab'tan) 

__ , _____ ... --· 
Rumenlere göre: 

Harkof ve Ros- 1 

tov düşmek 
üzere! 
Sovyatlerin Donez 
Uzerinde mukave· 
met göstermeleri 
mümkün görülü-
yor 

Bükreş 1 ( a.a) - Oli: 
Bükreş mahlillerıne göre, Al· 

rnan ordusJnun vaziyeti miikem
aıel, Rus ordusunun vaziyeti ise 
ümitsizdir: 

Üaiversal gazet~si diyor ki: 
« Alman kıtalarmın ileri yü· 

rüyüşü ciddi engellere uiramaks•· 
sızın devam edecektir. Sovyıetlıe· 

rin Doııez üzerinde mukavemet 
göstermeleri mümkDndür. Fakat 
burada muvaffak olmak ümidi pek 
azdır. 

Timpul gazetesi, Harkolla Ro.
tov'un düşmek üzere olduğuuu ve 
Kafkasya yolunun artık açılmış bu· 
lunduğunu yazmaktadır. 

Berlin 1 ( a.a ) - Rus cep• 
hesinin bütün bölgelerinde, pek 
büyiik hava teşekkülleri, düşman 
toprakları üzerinde havaya hakim 
olarak. taarruzlarına devam etmiş
lerdir. Bütün ceph boyunca Al· 
illan savaş ve av tayyareleri düş
Dıanın mtlnakale yollarına hücum 
etmişlerdir. Mühim demiryolları bir 
çok noktalardan ke•ilmiş, köprü
ler mühim te•isl" tahrip olunmuş 
tur. Bundan başi<a asker topluluk· 
larına da muvaffakiyetJe taarruz 
edilmiştir. 

Moskova 1 ( a.a. ) -
i•tihbarat bürosunun dün 
teblıii: 

Swyet 

rece ki 

30 eylül günü kıtalarımız bü· 

tün cephe boyunca düşmanla çar
pışmıştır. Ş•dd•tli muharebelerden 
sonra kıtalarımız Poltava'yı tahh · 
ye etmiştir. 

Sulh #ogiaları rre Macar/o• 
Budapc§te 1 ( a.a. ) - Al· 

manya taraf.odan sulh teklifleri 
yapıldığına dair çıkan haberler 

Budap•ftede tamamile asılsız ola. 
rak karşılanıuaktadır. 

Gazeteler Alman tekzibini ilk 
sayfalarına koymaı t R 1 . a ve Ilı arın 

Çın mu.vakavemttine rafmen Al 
manya ıle Dıüttelıklerio bütün cep 
helerde hub' k 
maktadır 1 azanaca~larını yaz 

lnglltere Uzerlnda dU· 
•ürUlen mihver 

tayyar el eri 
Londra, 1 a.•. - lngiliz Hır· 

biye N~zarotiııin bir teblığ'ine gö· 
re, şiınd:ye kısdar logiltrre üze· 
rinde d.tı topçu•U t.r.f.ndan 600 
dütman tayyaresi düşilrülmüştür. 

( Baştarafı ikincide) 

Atlantik İlıeydan harbi ----- - --lng lızlerle mü telı~lcr'nin ve 
bitarafların gemi zoyıatının bu de 
rece ıza.lma!unda ıijpbes:ı;, Alman 
S>•y~t harbinin büyük rolü var 
dır. Çıin<ü birç>< Alman deniral· 
tıları B.ltılc denizinde do va.ile 
al nrşlardır. Fakat d;ger taraltrn 
A-neriltan yardımının, bahn gemi · 
ler tlntjınıo azalma,ınd3. hızmrti 

ÇJk fazlsdır. Bu yaJım. bibuu A 
m!!rİk.lnırı kendi enniytt saha.•ı te 
lik~i •ttigi sularda ontrolü arttır 
m .. ile kuvvtt bul.nuştur. B rlcş'k 
A'D"'ri\c.a Grotnland'don soora. lz· 
landa'ya kadar uzanmış, gerek ora 
da bolunan ve gerek Spıhb•rg'i 

iş,ral ed•n lngılu ku vetleriyle At· 
lantiK'ın l,o t ol zıocirıni tamam · 
lamıştır. Si.ıdi Amerika' da bitaraf 
lık kanuuları kaldırılacak olur~• , 

logıltorıe içio işJ;yen ticaret gemi
Je,i ton•jı çok daha fazlalaşacak, 

ve mühim boılukları dolduracaktır. 
Fakat Çörçil, geoe de deniz 

altı 1ıarb:nin yakında şiddetlonece . 

ğine k•nidir. Fakat bu den'zıltı · 
ların gerek kendi tedbirleriyle ve 
gerek diger yerlerden artan mik· 
tarda gelen yardımlarla batmlaca
ıi'ım söylerken şüphesiz rene At
lantik konleransında Ruzveıt'le be
raber te•bıt edilen yardımları ak· 
lından geçirmiştir. 

llerdeki stratejı 
Bugün lıalya'da bütün ırıda 

maddeleri tahdıt edilirken, ve ltal· 
yan gazeteleri, fcışist rejiminin h:ıl
kı aç bıraktııfından şikayet eder· 
kon, Çörçil, Büyü< Britany~'da gıda 
maddeleri stokunu!l şimdi harbin 
il.in ed ldiği zamankinden çok faz· 
la olduğunu •Övlemiştir. Bu yıl in 
riltere'de" Noel yem•ği diğer 

yıllardan daha iyi olacaktır ... Çün 
kü gene tekrar edelim lngiltere, 
bir sene evelki gibi yalnız de;il 
dir. Fakat Çörçıl'in sözlerınden 
henüz lngilterenin harp gayreti 
hazırlıklarına devam ettigi mina•ı 
çıkarılmamalıdır. lngiliz B•şvekili, 
ılerdeki stral•ji meo~lelerinden bu· 
a-ün için bah•edemiyec~iim demo· 
ıine rıfllğ'nıe:n '• Ru!lya'oıo yükünü 
hafıfletmek ;çin Avrupa kıtasıaa 
asker çıkarmalı mı, çıkarmamalı 
mı ? .. gibi bir sual üzerinde dur· 
Dıuşlur. Filhakika bu sualın ceva· 

hını ver'll•miş. çünkü du7mandan 
b ışi<a le.im senin bundan i•tif•de 
•dem yeceğini ilive etmııtir. F .. at 
Sovyetler IJir!iğine yardım me•ele. 
si bahis mevrnu olurken; ve batti 
bu iş için Moskovada t<'plıanan 
konferan.tita ipticıai maddf", hıu·p 
malzemesi gibi askeri yardım mo
sel•ıi de bahis Dıevzuu edilirken • 
Necip Ali Küçüka 

( Başatra/ı ikincide ) 
mıştır. SJn zamanlarda da (Haki· 
kat ) ıraıeteaini çıkarmai<ta idi. 

Necip Ali Partili arkada1la· 
riyle beraber ilim adamlarını ve 
b.lhassa es•r veron müellif genç· 
leri çok severdi. Q.,Iarıa sohbet
lerinden hoşlanır, onları daıma a
rardı. 

N •cip Ali Küçükanın ölü'llü 
meml•k~.t ra"11in1 buyük b'r kayıp· 
tır. H~nuz 49 yaşında İken ardın z 
~an ayrılması onu tanıyanlar üze· 
'ı'"~~ kapan'llaz bi,. y.1ra aç'llıştır. 
rıkılabımıza dah ... büyük hizmetler 

~d_ec•ği bir ç•iia ik<n ne yiiz.k ki 
olurn onu &ra'!nızrl.an al iı. 

Mangal kömürile iş iyen otomobi er 

böıle bir suıl n Çôrçil'in aiıından 
i k l•fa olarak ortaya atolaı "I dile· 
kate değor d•gıl midir ? Çünkü 
genoral V•vell de Loııdra'da te 
mular yaptıktan ıonra Tahran'• 
g iniş ve orada Ru• r•nerallerivle 
koo•1tuktan sonra Baıi'dad'a dön· 
müıtür, Kıh ile Yakın şnk'ı ka· 
rışttrmak İ;temiyoruz. Fakat siya .. 

' 

silerin ekseriya sı•ilı konuımadık· 
ları ve kullaodı~ları keliın•lore oo· 
lordan uzak manalar atfettideri 
d~ muhak .. ktır. 

1942 den sonra 
luıriliz B·şvekiliıiliı işaret etti· 

gı diırcr mü!ıi:n bir nokta, barbic 
19n den sonra da devam edebi· 
ıec~i'ıdir. Bu ı;Özler harbin bir an 
•vel bit•coğini umanları herbalde 
hay&! sukutuna uğratacaktır.. Bu· 
nu1 iç n mütemadiyen hızırlanmak 
ve bılhass.._ ordunun motörıü vaıı· 
talarını kuvvetlendirmek. lizımdır. 
Ş •r4taki c•pheyi tutmalt ve S >V• 

yet!ere vadım etmek için, lnriliz· 
lerin ledakirlıklara katlanmaları 

icabedecektir. Çüokü Alman plioı 
malQm dtğıldir, 

Afrikadaki harbin şidd•tlen• 
mesi kadar bir İstila teşebbü'5ü 
de, lspınya üzerinden şimali Af. 
rİ<.aya inmek: de bahis meVZilU o .. 
labilir. O zıman Almanlar, şark 
cepbe•inde b;r müdafaaya ır•çe 
ceklerdir. Görülüyor ki Çörçıl bn 
ihtimallerden bahsederken Amerİ· 
kan mümeniller meclisi harbiye 
encümeni reisinin dün söyledii'i 
gibi, Sovyet!ere tam yardım olmaz• 
sa, orada bir mürakabe yapılabi· 
leceği ihtimaline kadar ıritmemiş

tir. Çünkii lngiliz Başvekili bu şe
kilde konuım•k için Sovyet!ere 
yapılacılc yardımın miktarını bil· 
mektedir 

Netice 

Çörçil, her ıeyi anlattıktan 
. _sonra, lngiltereye yapılacak 

bır ıstıli teşebbü•ü üz"rinde ehem• 
miyetle durmuştur. O, itkbah.r 
için ıarkta şimdiye kadar cereyan 
eden muharebelerden çok daha 
ağ" muharebelerden çolc daha a· 
ğır muharebelerin inkişaf etmesine 
ve i•tili teşebbüsü tehlikesinin da· 
ha vahim ve şiddetli bir tarzda 
kendisini aröJtermeıine mubalı..lcak 
oazariyle bakmaktadır. 

Çörçilin şüphesiz bu ıözleri 
Sovyetler Birliğı için pek ümitli 
haberler vermo•todır. ÇIİnkü bir 
istila teşebbüsünüa olman için , 
ftrktaki muharebeleıia bitme•i li· 
zımdır. Bu bıt'ş nasıl olacaktır ? 
l.ıgılız Başveluıi buou izah etme
moktedir. Fakat her şeye rağmen 
•zimlıdır. 

. _Yazımıza ba~larken Çörçilin 
nıkbın konuştuiunu sö ılemıştık. 
Onun bu sözleri nikbinlikle telıf 
edılebilir mi ? Fakat unutmamak 
lazımdır ki, lnrilız!er bir iıtili te· 
şobbü•Üne karşı daima hazırlıl<lı· 
dırlar. Ve Çôrçil, Avam Kamara
sından bir milyar log ,t iz lırahk k· 
redi i•terken, ba~ka türlü konuş•· 
mazdıl Nıhayet ef<irı uyuşturmak 
da istemez. O h ılde cümlem zi 
tur h edelim: Çôrçil dün, barbın, 
bugünkü ~ey•i ve neticesi b.1k.k.ıo· 
da l.ıg•llere için ni1<bin lı.oouıınuş• 
tur. Çjakü Z.5f~re inanını bir defa 
daha teyit eylemi~tir. 

Hakikat olan rüyalar 
( /Jaştarafı ikincide) 
ııu vakıadan nasıl bir hil~ilm 

çılr.artabilırız? 
Acaba, hakikatle temuımııı 

kesen uy11.u, bizi Dı.1ane'ua nazari· 
yeıine iÔre tabakalaşan zamana 
ithal edıyor da, m ızt, bal vo iı .. 
ti~b•I arasıoda biç bir mania kal· 
madıgı ıçın, halaeo bakıp tJtıkba· 
li llli göıü;öruz? - Li rahate lı'd - dünya 1 

diye homurdandı. 
Ôbüril cevap verdi: '===~~=:===============~==:=~===============' F ransada büyük bir bon2in 91kıntısı var. diye bağırmış, pek çok uğ'.aşmış, faltat bir ne Kömürün du'tlanı geriden çıkıyor. 

!lu usule kendimizi yavaş ya· 
vaş alışhrmık ıuretite, K"Ünüo bi· 
rin:le, hepımiz, ır•leceri bütün te
fe,roat•le görmege mııvaffak ola
cak mıyız/ 

_ Elbette dünyada rahat ol· 

aıaz ..• 
Zir04 tabiat kaidelerine muha· 

lif.. SiıkOn yok, hareket var .•. 

Mütema~iyen, mütemadiyen mü 
cadele .• 

- Fakat, harpten sonra sulh 
hrtıoadan sonra sükQn oluyor. 

- A•lolan mücadeledir, değ~· 
medir.. Sulh devri, sükı'ln devri 
midir?. lıiıhı • Bizzat sükOn bile, 
ancak harekete nazaran sakin bir 
noktadır. Senin o tii9&vvur ettiğiu 
tam rahat, tabiat dışı bir şeyi. .. 
Kafanın mabsülü l 

- Unutuyorsun ki, benım ka 
larn da tabiat dışı değil... Münha· 
ııran kafanın mahsülü olan fi~ir 
bile tabiatın ımırları içindedir.. 

Meşhur ihtilalcinin müstebit va· 
liye verdiği cevabı bilmiyor mu· 
ıun ?.. Yakalanıp huzura çıkmış. 
Vali, müıtehıi müstehzı: 

c - Siz, bir fel•eli meıleğin 

mensubusunuz ! - dem~. - Da· 
terınioİ9lıiniz... Oetrrmioizcnl Yani 
mukadderatçılığıo bir nevi yeni ve 
fenr.İ ismi L. Her şeyi hadisatın 
icabı, cemiyet tekimülünün neti
cesi sayıyorsunu1 ... Cökteo zon'oil!e 
inmiş bir rrjim bulunmıyacağma, 
vekayiin tarıhi zaruret olduğuna 
röre, hükümdarımız efendimiz haz. 
retleri de milletimiziıı başına ıra· 

Bunun için hü<Oınat bütün hususi otomo· tı'ce elde edememi<ti. Şimdı _bu zatın tavs:yesi- y . b' v 1. ena otoflıO ıHer ve mad~n kö:nürü sıkın. 
billerin i•lemeoıni yasak etmi• ve muvcud ben ne avdet •dı'lerek maraal •

1
°mürile i•ler ara t d F 

• • , b • ısı yüzün en ransada kö:nürcülük mühim bir 
zinleri toplamıştır. balar yapılmasına başlanınış .ır: sanat halim almoğt başlnıııtır. Yalnız odun-

Resıni ot~mobillerden başaka ancak hül«ı. Bir litre benziuin yerın.ı 1500 - 1600 lar değil, ağaç dalları da 7 santimetre boyun· 
metten vesıka alan doktorlar, baytarlar otoma· fram kömür tutmaktadır. lBınaenal•yh uzun da kesilerek bunlardan ~ömür yıpılmakttd'f 
Lillerıoi kultanabileceklerdir m~safelore gıdecek otoınobi !ere _birkaç çuval Bir zam•nlar kömur yapılacak odunlartopraida 

1 kömür almak lizımaeliyor. Bu komüıü •akla· ııvanırdı. f ransa Avrupada otomobilı en çok o an • h 
mak için eıya· konma•••• mu. >Us yerler kö.,,ür ş· d' d memlekettir. Amerikada her a:!•ye bir otomo· B ım ı o unun dah • çobuk kömür olması 

l deposu haline aetirilm;.ıir. ır aralık İ<Ömür · · k · bil düşer. Fnnsada i•e ıld ait.ye bir otomobi 6 • ! ıçın topra yerıne saç kullan:lıyor. 
Yerine o.dun yakılma;r düşünü müştür. K düşmelc.tedir. . ömürıe işler otomobil ve kamyonların 

Fakat bir litre b•nıinin yerıni ancak 3 • 4 
Yalnız şehırlerde d•ğil kuabalırda, hatta b'li çıkmasına intizaren Franıada çok garip nakli 

kilo odun tuttuğundan otomu ı n hemen yarı. 1 
köylerde bile otomobil sahipleri pek çoktur k k ye vasıta arı görülmektedir. 

aını odun deposu haline oyma l.izııo<>elm;•, CI F d'd -k· b ı · Bunlar hemen bütün ıeyahalerini otomobillerile- • -. ermont erran a eşya o uz ara ı arı· 
bundan vazgeçilmiştir. ı ki d'l' B. k h' ı d t k .. yaparlar • eşyalarını otomobillerile taşırlar. e n1 e ı ıyor. ıtço ıe " er e a sının ye-

Bu hem daha kolay , hem daha az masraf· Mangal kömürile iıliyen Otomobi!!er •aite rini eski arabalar. tutmuştur. J,tasyonlarlarda 
lıdır 70 - 80 l<ilometre süratle gidebiliyor. Masrafı yolcuların eşyalm el, hstti çocuk arabaları 

da azdır. Fakat buna mukabil bu arabaların il~ taşınmaktadır . 
HükOmetin yaSRğı, otomobil sahipleri bu 

kadar çok olduğu için, herkesi müteessir et· 
miştir. 

Fransızlar otomobille seyahete çok ahştık 
lerından şimdi bu itiyatlarını bozmıyacak bir 
çare aranıyor. lık bulunan çare otomobillerde 
benzin yerine mangal kömürü kullanmaktır. 
Fransada 20 sene evvel otomohil Fabrikatör
lerinden Panhard Levasseur tarafından maural 
kömürile işler kamyoolar yapıl mı§ it Fabrika. 
tör: c F ranıada Petrol madeni yoktur. Memle. 
ket bütü~ benzin ihtiyacıoı hariçten getirtmek 
mecburiyetindedir. 

Bir gün her hangi bir ıebeple benzin ge · 
tirtemezsek halimiz ne olur? Bunun için man
ıral lı.ömllrile işler arabalar yapmak lbımdır • 

-~. r 

birkaç büyük mahzuru vardır. Biıinci•i otomo· r--------~· 
bilin büyük bir kısmının kömür deposu haline y ~ Hayvanat mütehas. 

sı•ları bugün yer· 
yüzünde 365,000 
cins hayvan yaşadı-

retirilmesi ve yer ltaybedılmesi, ikincisi her se- eryürtinde kaç 
yahatten sonra külleri çıkarmak ve temizle. cins hayvan var 
mek mecburiyetidir, 

Küller her tarafa girdiğinden 800 - 1000 
kilometrelik seyabett•n sonra otomobilin her 
pırçuın:n sökülerek lemi• !enmeıi ve yeniden 
takılması da lazımdır 

Bu mahzurlarına rafmen, buıünkü vaziyet 
devam e.~erst>, kömürle işleyen otomobillerio 
teammüm edeceği anlaşdmaktadır. 

Araba hareket edeceii zaman kömür elek· 
trik cereyanı ile yakılmakta ve bir vantilatör 
bunlarıo çabuk ateı almasını t•mİn etmektedir. 

ğmı kabul ediyNlar. Bunlara göre 2,000 cins 
memeli hayvıo, 12,000 cins kuş, 4, 400 cins 
ynde sürünen hayvan, l 2,000 cins balık, 20,· 
000 cins kabuklu hayvan, 10 000 cins örüm· 
cek, 230 000 cins haşerat, 6,000 kurt·ve tırtıl, 

18 - 20 bin pek iptidai hayvan mevcuddur. 
Her cinsin kendine mah~u11 bir takıııı nevileri 
de vardır. 

Meıeli. bugün yeryüzünde ha,"rat cİn•f, 
muhtelif nevilerilo beraber, 500,000 kadar tab 
mİll ediJıaelı.todir. 

• • 
_____ .,.. __ . 

___, ......... .... 

Dunn~, bu sahada bir h•yli 
ilerlediginı sö ylUy,,r. 

Mo•eli, rüyalardaki hakikati 
ölçmek, kendısınde bir meleke 
halıne relince, hir hafta sonra 
okuyacagı yeui bir kitabın bir ta· 
hife•inı, hakıkatea görüyormuş gi· 
bi, gözünün önüne getirmeie mu ~ 
vaffak olmuş. 

Dunne'un rüyaları ribi, bu ha. 
yal de beliti guoün birinde haki· 
kat olabilir. 

Fakat o gün ırelinciye kad~r 
ıosanların daha nice zaman, maz:i: 

1 
ye hasret çekip hale şükretmekle 
avunup gidec.,klerine şüphe yok. 
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4 BUGON 

Adana sulh birinci huukuk mahkemesinden: 
No. Tarihi Mevkii Cinsi Muhammen 

kıymeti 

Hududu 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~--~~----~~~~~ 
Hane \ken Lira Yemini tarikihas Yesarı 112 Atusto~ Sarıydkup M. si. 

926 Nalbantogiu s. gı 

111 c c 

114 c c 

elyem ars.:ı (300) Temur Mustafa veresesi, 
arkası tarıkıhas ve Necip 

Tahtani ilç oda (600) 
ve uır bala ve bir 
matbıılı ve bir su 
ttılumbasını şamil 
bir hane 
F cvkani iki ve tahtani 
iki ve ikinci katta iki ki 
ııltı oda bir mutbah, bir 
kile(, bir hamamlık ve bir 

veresesi, Cephesi F eyzul· 
lah veresesi 
Cephesi ve şarkı Külahi 
zade veresesi, Şimal Ha
san Kavas veresesi, G.tr
bi taril..ihas 

Yemini Ali, yesarı Hacı 
Osman, cephesi tarıkıhas 
ve arkası tar kıhas 

• ıu kuyu~unu şamil hane 
Avukat Mahmut Alemdar ve Bekir zevceı.' Afıfe ve oğulları !\hmet, Salahaddin ve Ab· 

dulkadir ve kızları Refika ve Zehiyenin mÜiaan müştere~ hulundukları yukarıda mevki, hu
dut ve cinsleri yazılı üç darça emvalı gayrimenkulenin kaLil• taKs;m olmadığından hilmü
zayede satılarak esmanı hasılasının hin~darana icrayi taksimi sureti:,rle şuyuun izalesine 
dair mahkemenin 12-12-936 tarih ve 3097 numaralı ilamı mucibirıce mezlc ır emvalı gayri 
menkulenin Adana Belediye müzayede sıılonunda açık artırmı suretiyle satıl:nasına karar 
verilmiş olduğundan mezk~r gayri menkullerin birinci artırması 4-11-941 tarihine müsadif 
Salı günü saat (9) da başlıy:ırak saat (12) de kat'i ihalesi icra kılınacaktır. Ve birinci iha
lede gayri menkullerin muhammen değerinin yüzde yetmiş heşinı doldurmadığı takdirde 
ikinci artırma günü olan 15-11-941 tarihine musadif Cumartesi günü saat (9) da başlıyarak 
(12) de kat'i ihalesi icra kılınacağından talip olanların yüzde yedi buçuk pey akçasiyle 
birlikte o günlerde Belediye mezad salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 1292 

~__;~.:..!~::.:.:::....::=::.::.:;:..:...~:.:.:...:.;.~~~~~-~~·~------~~--~~~ 

ASRI SINIMA°'NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

~uvare 

8,30 
!eu AKŞAM!~~ 
........ ........ ,~ 

:....... • •••••• : 8.30 

Büyük Türk Şairi ( FUZULİNİN ) 
ölmez eseri 

\ İLAN 
Halkevi reisliğinden: 

Belediye sokağındaki Halk
evi kütüphanesi, bundan son
ra saat (12) den evvel ve 
aalı günleri açılmıyacaktır. 

Buna mukabil pazar günleri 
de dahil olmak üzere her 
gün saat ( 15) den (2l) ye ka
dar açık bulundurulacağı ilin 
olunar. 1294 

T. C. Ziraat Bankası 
pamuk müessesesin
den: 

Çolcurova mıntakasında bulunan 

Yag fabriltalarınıo çiğit ihtiyaçları 

yülo:sek ticaret vekaletinin emrü 

tensibile münhasiran müessesemiz 

tarafından temin e füeceğinden sa 
yın çiltcilerimizin satacakları çiğit · 

leri almak ve bedelini ödemek için 

2J9 941 tarihınden itibaren Borsa 

civarında Mehmet Sabuncu yazına· 
nesinde buluo'ln memurumuza mü· 
racaat eylemeleri ilin olunur. 1179 

27-28-30-1 2 

ILeyla ile Mecnun~ 
.,.;:c....,.... . ...,.,.._._,_ - -·-·-•-rg.-..==-•- -·-·-··-----.~ ıı 

,.. ................................ .. 
Yazlık Sinemada 

Görülmemiş bir halk kitlesinin ıürekli alkışları içinde devam ediyor. 

P k k da Pek yakında BU AKŞAM e ya lft .. iki gUzel tllm birden 

;l .. _.~.• ... <_M
1 
•• a.r_i_A-•n•t•u-v·a~n ... e~t-)_•_• ___ , ~'"''" ıno." ... ,. '"t•~. "'"" '"" ,., ,. •. ...,,,.-

2 1 Teşrin 1941 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

KitabevinP -
Okul Kitapları geldi 
lık Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLAhl 
K E Ş 1 O E L E Rı 

4Şubat, 21.tagıs, I Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

3 

2 

4 
8 

3S 
80 

300 

1941 iKRAMiYELERi 
Adet 

" .. 
.. .. 
• .. 
.. 

2000 
ıooo 

750 
soo 
250 
100 
so 
20 

Liralık 

" 
" .. .. 
" .. 
.. 

2000. 
3000. 
ısoo . 
2000 • 
2000 . 
3500 • 
4000 • 

6000 . 

Lira 

.. 
.. 
• .. 
" .. 

TU rklye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 
am para blrlktlrml• ve faiz almıt olmaz ,aynı 

zanda talllnlzl de denemı, olursunuz. 377 

Dr. Ziya TOmgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye baılamıı· 

tır. 1271 1-15 

h ık / !ere dınme:: bir acı veren korkunç harpler karşısında Fransa fılim· J 

Adana a ına 1 ciliğinin en kudreHş~d~tlan Casusları:-,--... L-o_k_m_a_n __ H_e_k_im __ ,_ Sayın 

Belediye RiyaseUnden : 
1- Hdzc:tde ve 8efcrd.! kırk-beş günden fazla müddetler· 

le E:lah altın!:: alınanların a·leleröndcn muhtaç olanlara kanu
r.< ı· ; a pıla.calı. yardıma karşılık olmak Ükere 423 numaralı Be-, 
lt'dıye vergi V<" resimleri k;ır.u!lı:nun. . 

5 v<.: 7 ınci madde.erinde yazıh Tanzıf.tt, T r.nvirat 
12 "' « "' Tente, sipeı ve saçak 
14 c c c Levha !ıa!l 
15 c c « KB1an, Motor 
23 c c « Ves.tııi nakliye 

40 « • « . c Şeı efiye vergi ve resim-

Bilyülı: harpte İsmi gölı:l~re çıkan adı her duılalı:ta lcorkn ile dola
f&n mevsimin bir şaheseridir. 

// 
Esrarengiz memleketin harikalan 

en büyük Türkçe filmi 
alevler saçın Volkanlın ıenenin 

Pek 
( Ateş Kraliçesi ) 

yaklnda ... 

Keşif Alayı 
Tilrkçe sözlU 

25 c c " Sus v~ av köpekleri 1 
lerine 1 /Haııraıı/941 tarıh'nde muteber o.mak üzere % 50. 

8 inci maddede yazılı iuşaat ve tamirat ruhsati1 esi =--••ı•--------------------1 
ıO < " « Numara 

1
1 , c « Tebhir 

ıJ c c c fsğal 
9 , c " Oyun ve eğlence yerleri 

17 c c « Ölçü, tartı, damga ve muayene 
22 c c « Dellaliye 
21 c c « Hayvan 
27 c c c Pıyango ikramıyelerinden Bde· 

ci.y~ H. 
43 c c c Koyun, kPÇİ arziye 
28 c « c Gaz depoları lirziye 
28 c c c mü~tail maddele~ ıstihlah 1 
4'2 c c c imtiyazlı şirketi~. :1::n beled:y~ 

hisse ve re~imlerine 1-10-941 tarihınden mııteL;;r o!.aıa!c 1 
üzere yüzde 50. 

İLAN 
Belediye Riyasetinden : 

1- Bt:l,diye emlakinden aşağıda numaraları muham
men bedel icarlariyle mevkileri ve muvakkrt te'minatları 
yazılı sebze halindeki toptancı dükkanları l /10/941 tarihin
den 31/5/942 tarihine l:adar icara verilecektir. 

2- İhalc8i 14-10·941 Salı günü saat 14 de belediye 
daiı esindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi görmek üzere Belediye muhasebe kalemine 
ve ihale günü Belediye encüıı:ıenL-te müracaatları ilin olunur. 
Muh.tmmen Numarası Muvakkat cinsi Mevkii 

19 uncu maddede yazılı kontrato resmine 1-10-9.tı 
den mutebe.- olmak üzere yüzde 25 

icar b~deli teminatı 

2 - Sınayı müeueselerde kullanılan hariç olmak üzere 
Belediye hududu içinde iıtihlih olunacak elektriklerin be
her kılovatına 1-10-941 den muteber olmak üzere 1 kuruş. 

3- Şehir dahilinde işliyecek olan otobüslerin biletlerine 
1·10-941 den muteber olmak üzere 1 kuruı. 

4- Tiyatro, ıinema ve konser biletlerine 1-10-941 den 11 
muteber olmak üzere yüzde 10 zam yapılmasına. 1 

S • 1076 ve 1111 numaralı kanun hükümlerince askerli- I 
A'e alınmıyanlardan beher muracaat senesi için beş lira ve 1 
dı:faten alınmasına. 

1 ve 5 inci maddelerde yazılı zambr ve beş lira be;.;_.11 
diyelerce. ~ 
2, 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı zamların alakalı daire ve 

müesstselerce tahakkuk ve tahsil ettirilmesine. 
4109 numaralı kanun hüküınlrrine tevfikan belediye mec

lisinin 19· Eylül941 tarihli fevkalade toplantısında müttefikan 
karar verilmiş ve icaplarına tevessül kılınmış olduğu ilin 
Glunur. 1293 

rvı ao.,~·· ~-----------

Liı a Kuruş Lira kuruş 
~-------~~~~ 

66 
66 
46 

70 
70 
65 

31 
32 
41 

5 
5 
3 

00 Toptancı D. Sebze hali 1 
00 
50 

28.2.5.10. 

« 

« 

« c 

c « 

1280 

Saatçı Vehbi Çömel ek 
Saat Kulesi Karşısında 

c 1 

c ı 

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

Dr. Rıdvan Lokman 
Gündür saat 16 dan 

kabul eder. 
sonra • Gece heı vakıt hasta 

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

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 124! . -iLAN 

Pamuk deneme, islah 
ve Uretme çiftliği 
müdürlüğünden: 
1. Müessesemizden böl· 

ge çiftçilerine mukavele ah
kamına göre tevzi edılen A· 
kala pamuk tohumluğundan 

bu yıl elde edilen Akala küt· 
lüleri, nazaretimiz altında 

bulunan 2 No. lu ziraat çır
çır ve Sümerbank tarafından 
işletilen Şinasi çırçır fabrika
larında iılenecektir. 

J.. Şinasi ve iki N o.lu 
ziraat çırçır • fabrikalarında 
işlenecek Akala kütlülerinden 
çıkacak akala çığitleri fahri· 
kada münferit anbarlarında 
muhafaza ve çiftçiye iade 
edilmiyecektir. 

3. Şanasi, 2 No.lu zira
at çırçır fabrikalarından baş· 
ka çırçır fabrikalarının henüz 
depolarda bulunup fabrikala· , 
ra götürülmeyen akala küt-
lülerinin icabeden tedbirleri 
almak üzere müdüriyetimize 
bildirilecektir. 

4. Yapılacak kontrolde 
adı i'eçen iki fabrikadan baJ· 

ka, diğar çırçır fabrikaların
da görülecek olan Akala 
kütlü ve çiğitleri hakkında 
( 2903 ) sayılı pamuk islih 
kanununun cezayı ahkimı 
tatbik edileceği ilin olunur. 

1283 30-1-.J. 

Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Biçki Yurdu 
Yeni sene Talebe kay

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

1-15 1206 

İLAN 
At yanşlan 

Yüksek yarış ve islih en· 
cümeni namına 5/ 1 incitet· 
rin 941 ve 12/ 1 inciteırin 

941 Pazar günleri at koşula· 
rı olunacağı ilin ol,ıınur. 

1-2-3-4 1289 

imtiyaz ubibi : Cavit ORAL 
U. N~riyat Müdürü ı Avmkal 

Rlfal Y AVEROCLU 
Ba11ldıiı yer ı [ BUGON 1 

Matbaası -Adau; 
--·~~~~~~~~~~-


