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IDAll• YUl ı Yonı 

l•taııew udftıl • Adlırıt 
ftltfGll 1 138· PMI• K .... Kalılre 3 ( a.a.) Otla ırrrka 

bügük kıtalarda Amerikan harp 
malz.enıeıi ge/m,.ktedir. Amed· 
kan limanlarından orta ıarka 
gitmek üzere üst üste lıergiln 
bir vapur harekel etmektedir. 

AbDM , y .11.;t t4, Altı 
Blrlncitetrln •rlıl• 1 ~ıra, ••11• 1 ı.2ll Kr 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

1 9 4 1 f lıın ,.=.dare 11• 
Yıl ı 2 No. 338 1taıar•••11111 " 

P'ly•tı 9 Kuru•tur 

Bu muharebe ne- j 
rede bitecektir? l!<remlinde 

bir muhtıra 
imzalandı 

Yazan : CAViT ORAL 
~>polo ditalia f82etesinin 
LF""' askeri mubarriıi Almanla· 

rıo birkaç ay sonra l.gilltrtye 
karşı da taarrozda bulunacaıdarını 
yazmakt•pır. Bunun içın de şu iiç 
misali gö.ö.ıüno koymaktadır: 

2- 1,.ı li• filosunun Gırit ada· 
ııuı müdaf.ıa edemeyiş:, 

1- 27 eylülde c.belilt•rıktan 
kalkan laıi i• filolarının M hver 
tayyareleri t.trafıod:ın dağ'ıtıloıası, 

3- 26 Temmuzda Maltaya, 
27 eylülde Ceblittarıka lıslyan do
nanmasının nüfuz edebılmiş olması. 

Mubaır;r bu üç nolı.ta üzeriode 
turmakta vo bunlara bir de Fürer• 
l•, Amiral Redorin laıi tere istili.
aını ırrçekleştir<ceklerine dair 
ıöılerini hatırlatarak bu taanu:ıun 
yapılacağını iddia etmekted r. 

Şüphe yolt bu bir tahmin ve 
kanaat meselesidir. Fakat biraz da 
hissi ve iltizami olarak ileri sür:.i
len bir fıkire benzemektedir. 

Alman•ar lngiıt~reye taarruz 
eder veya etmez bu husu•ta şim· 

dıden kat,yotle bir ıfadede bolun· 
mak imlı.aoı yoktur. Ancak içinde 
ya4adıiımız hadisel•rin seyri dık· 
katlıca talı.ip edilirse Almanyaoın 
doirodan dogıuya Büyiik Bıitanya 
adalarını istıl•y• teşeDDiıs edece· 
cejini zanoetmiyoıuz. Vakıa Mis. 
ter Çörçil de •Öyledigi her nutuk· 
la boı l•hhkenin daima mevcut ol· 
dujcuou ifade e•iiyorsa da biz bu 
ıö .. eri de lnıiliz mılltıni bir yumu 
faklıga, rehavete sevlr.etmeıı.elr. ve 
nyanık huluoduı m• k ıçın tckı ı.rla· 
01~1 kanao.t,oı taşı,tuı uz. . 

E.ııer Almanlar liLyiık Brıtanya 
adalarına taaıruz cln.<k ıstestludi 
veya ôa bo)le b.r taaıı oıuo mİIS· 
b.ı bir net.ce V<r~c• gıLe lı.anaat 
gctırmif olsalardı bıııi tuedı:üt 
aıyobıhıu: iı t.u hü .. um11 !)o~ }'1.t 

kıııyaya lı.arşı bu lı.aı:.h ve Liı, ük 
led•ı..&rlıj'ı ıc•p tlllı<n nltıe IU· 
1Um aoııı.eden yapaılaıdı. . 

<.,uı:.kiı kabul tlmtk liıımdır kı 
buııun Almaı)anın kaışı>tLda en 
buyuk vo tn t•hlılr.eli bir dü~mao 
olaıak ayalı.ta cuıan lqılltutoır. 

AımaD)a ptk ili. bıli)~ı ~ı lnıııl· 
l•ıe maat•p <dilıı.tdtn, lı &illtıe 
bır ıı:.lha ıui ol..,acLn lu l.•ıb.o 
ıu •. t'"~a..nı 1t.l&ı.U,J)AC•""lır. 

M.demı..ı •••• cuımao lrgilt .. 
red~r o baide ev" eıa iL gıı.u::r ')' İ 
mariup etmek.le esa~t,r. Fak.t oy•o 
anıa.ıuyoıki Alma11lar Coı.lıut..ı?le 
da bır çok ordu.arı mahvetwca-e, 

----------------------Murahhaslar Le-
• • 

nının mezarını 

ziyaret ettiler 
Lord Bverbruk'• 

göre, Rusyeya mel· 

zeme çok çabuk \ 

gönderilecektir 1 
Moskova 3 (a. a) - Üaayted 

Pres: 
Konferansının 6 komilHinio 

kararlarını ihtiva eden bir mıhtıra 
dün Karamelinde 3 heyet reisi, Mo 
lotof Bverbruk ve Haariman tara· 
fınclan İmzalanmıştır. MurahhH be 
yelleri azası dün Leninin mezarını 
ziyaret etmişlerdir. 

1 B.H}TLER j , ____ _. 

HiTLER 
DEDİ Ki: 

Lord Bue,hruk'un heaanatı 
Moskova 3 (a. a) - Üaayted 

Pres: Moskova konferansında lngiltereyl temsil eden Lord Bverbnk'in beynnatına göre, pek yakında Rus 1 Lord Bverbralı: ıazete mnhar• 

=~:;;:;:;;:;:;;:;~c~•~p~h~•~s~in~d~e~A~l m~a~n~y~a~y~a~k~a:rş~ı;;;;;:h;;;a;;;re;;;k;;;e;;;t;;;;;:e;;;g;;;e~c;;;ec;;;e;;;k;;;;;::,;o;;;la;;;n~f~n~g~il:iz~=ıa:n:k:l•:r:ın:d:•:n::b:;:r::i:::::;;~! riı I eri ı e yaptığı gör üşme de ayrıca 

48 saattenheri 
şarkta büyük 

harekat başla
mış bulunuyor 

--- demiştirki: 

• 1 c- Stalin, Molotof, Litvinol 

azamı ve Harrimanla birlikte Kremlinde 

her ır•ce çafıştık. Tercumanlıiı - R A D Y O -
yalnız ben ve L•t•inof J•ptık." _ Gazetesi _ 

Bulgura 
Sovyetler birli,iine y•pılacık Alman Führeri Hitler, dnn bir 

yardımın çok x-eç olacağına dair nutuk ver.role, Almanyada ikti~ara 
Alman iddiaları hakkında ne diişiln· 
düğünü bir muhabir Hoıd Bverbrulc x-•ç;ıind•noeri cereyan eden ıiy11f 
dan ıormuıtor: h•di .. lorin bir tarihçe ve tahlilıııl 

fiyat konuyor 
_ Bazı mıntakalarda buğday· -

lar bulgura tahvll edilerek 
c- O kadar ııeç değildir. yapmi4; Almanyaya yeni bir bayat 

Bence konferans bu kadar çabuk verdiiioden, fakat bunan d•ıııokra• 
- yUksek fiatle satılıyormut - bittiğine göre, malzeme de 0 ka· ıiler tarafından iyi lr.arşılaıımadı· 

Ankara, 3 (Hurn · İ mubobiıimi2idn) -1 i rııel \'tlilıti l'nı ist ih· 
sal mıntakalarmda daha )Ü~srk fiat verdiHeri için lujdayın lulitera 
tahvil edıl•rek 1&-ıldığını ve el lorma hülrmlerinden istıhde rdild iir.i 
haber alırıtış ve lu nalutla lu'guıun i.ami utış liatını l•)İn için 

viliy• tlrre lı bfg•~,Junrr us_~'="='·==== 

dar çabuk ııönderilecektir ıo iıııd•n babsrlmiştir. 
Moskovatla bügük bir Htler harbe meydan verme• 

agun oynanmış/ mrlr. için elinden x-eleıı bor ıeyi 
Y• ptıtını ve demokrasilere iktisadf Berlin 3 (a ı.)- Alman f1Ze• 
bir iş birliği teklif etıiiiııl, fakat telrri, Moı ova k.onırııinde Sov· 
bu teı..Jıfı bir tu.ıa kabul •llİreme yetlore hakiki y•rdım meıeltıinin 

Basın birliği 
Birinci umumi kcı r.gresrnl 

ikinci letrlnln UçUnde 

Ankarada yapıyor 

Ankara ( Husust muhabiı i 
mizden ) _ Türk buın biı liğ'i bi· 
rinci umuıti lt.orgre6ioin 3 ıon t~ş· 
rin 1941 pazartesi günü Ankarada 
toplınması hrorl•şt rılmı~tır. 

Ruzname şudur: . • 
l _ R ... b.lık divanı ıeçım~. 
2 _ Merkoz idaıe beyetı ra· 

poru. , • 
3 _ E•cümenler seçımı. 
4 _ Birlik n zımoameai pro . 

j •si . 
5- Dilek, ht1ap ve nızamna· 

me komisı onlarının raporu. 
6 _ !J.re meı kezi 

seçimi • 
7 - Yüksık haı sıyet 

hryeti 

divanı 

Avam 
kamarası 

Rusyayı mütte
fik oİ~;ak kabu
le- karar verdi 

ancak ikinci derecede bir rol oy· d 'iini ve nıbayet harbe ririımek 
nam11 ve üç devlet delegeleri ara. zaruretınde kaidıtını ıöyle"'if, hal· 
sındaki ııöriişmelerin bılh•Ha pro- ya ile J•ponyanııı doaılujaııdan 
pağanda bedefıni fÜlmOı bulaııdn· bobıetmıı, lnıiltere ve Ru.ya Ue 
ganu bıldırmetedir. bir türlü aolafınak lmUoını bala• 

Berl ı oer Böraen Sıytanı •Moı· madığ'ını ilive ederek, böyle bir 
Ruz.veli • Çörçil müliika· ı ı kova konferanaıoda her feyden aolıtm•ya yanıımay•n laritıerouio 

tmdnn bi,. intiba evet s~vyet ve loriliz halkına c.. fİınai kapı kapı dileodijıol aıılat· 
------;===~~==::. ıaret vermek ırayeıini gören büyük mııtır. 
A bir oyun oyaaomııtır.• domoktedir. Hitler ıöıll yahadilerle Maıoa• 

Loodra, 3 a.a. - Avam .K: •: merı•ka Berliaor Lolr.al Aaıa)ger di· lora ıretirerek, ırıtileo miicaoole• ınara1t. bük Qmete itimot tokrı· ınt yorkı: de bu aoıurlarıo meaul oldujuna 
itıifakla tasvip elmİf ve v•bşl le· i stı• k laA • •• •B1hls mevzuu olan ı•y Sov. izah etmiıtır. Daha ıonrı, barpteıı 
c•vıize kaışı yapılan bu miıcade · yellere hakikaten yardım etınelc evvdki Mo•kova ıal fınasıot &D• 

ledo .Rus mılıetıni ıı. iitltlilr. dank t eh d •. t dejıl. fakat Sovyetleri bu yardım'o J.t.a F ubrer, Almınyanın M"ıko. 
H•İo\le kabul etmt ie ve onun kendılerine vorilecetioe iaaodor· anlaşmasını daima sadık kalaığını, 
mümkun ol.n lüıüa vasıtalarla a 1 tın· da' mak Olmuştur. Ru•ya aleyhine hiç bir kötü niyet 
mulr.avtmetiı.i Lu-.tı.ndiıııa;o k•· • . Nutuklarda karş lıklı olarak be•lemed ii halde, Moı•ovının, 
rar Vtrmi~tir. Ruzveltı• n mu·· - büyük ıözler söyle ·ıitaikten çeki· filnün bi11nde mütecaviz bir vazi. 

Reis oemi~t:r lı.iı o ilmiş, umumi d .ar için parlak yet aldıtıaı ıö1lemi4_ ve delil olarak 
"- Rusı.., M.rksist ikidele· h• b• cümleler uıl edıtın·ş, fakat mii•bet b,rp b•şlamadan önco badndlarda 

ri deiıl mukaddes ku•ya'yı müda· lffi Ir yazısı te•li.,.at iaıkauları b.hoinde çok cı· 3 Alınan tü:ııeniae karşı 23 Ruı 

h•r çok. memıeıı.t.tıeri t!ıUll. tllDLjtıı 

mu•..ıt .. k uıauklar• halde lufılte•.:ye 
kartı aalcıi Lır U>pedı>yoo le· 
ıe~buıun<le buıunwadıtu. liuuun 
ıebcbicrıni biıme.k. ac,ın aalerı b.r 

muııarıır otm•ıra ıbuyaç olmasa 
ıereı..tir. Almanl.r lugıılereye le· 
ca11Ü2 tlaı"au~le.rdir. <,.un1.u oı t"da 
bır Maı j deLızı vıun.r. y,. tu ce 
oUi mi.ı.teaıadiyen kontrol e.ıcı.ı 

duoyanıo ea bi.ıvi.ık. bır dooanmaaı 

mevcı.ıltur. Sunra 1. i'·İ.ltre ne (.;ı 

• . ı. b ca çır· " H" l lız netıc•lero varılmıştır,. tümeninin mevcut buıunduc>"D" faa eımek ıçıo •• ı•m•n ı erle mu-mku-
11 

1..ı• J · ı d •- • f ıl mız "" opon gantesinin ı • • eıtıkt ,n sonra: 
p şma< tadır. l:liıim men •• eıı 1 b 

srçimi. 1 1 · b r olou O an anş, onun nıut · 1nu"taleası - Buıüa bu toplantıya lıti-ılo Husya'n,n mt.n aat eıı ı , l k B. Su .. kutİ Sözen ;uı.u •Llan.amalr. akıJ,,zlık oıur" a surette teslim ol· Tokyo 3 )ı.a) -O ıayted Pr••: rak edobiıaıeın ç>k zur oldu; çun-

rit adasLdır ve ne deı M~Jt.ı veya 
Cobelüıtarıkla ınukayeıe olun•bi: 
l.r. Hu adılard4 ild ıeoedeol.ıtrı 

ıeceli g üodü~tü sahiller mi tabııt 

v,. tahkim eden, eo m~dern ıılah 
larla techiz e<Iİ.miş ol.o adodi ınil· 
yoııları bulan ku •vetli bir ordu va 
her led.kirlıia hazırlanmış yetiş· 
kin bır mıllet oturmalr.tadır. Buauu 
iı;;n 1 , ı.ltorenio işıali m11barıirin 
ifade ettiği ş•kiide kolay bir Ş•y 
doğ IJır. E.ıer bu istili hareketi 

buıt, olay ve mümkün bir ş•y ~!saydı 
ço '< re af., t olan ve aolr.eı i kudret ini 
tatl:.ikat saLasında i•bat etmiş bu · 
luaan Alman x-enel kurmayının bu 
teşebbüse çoktan ıeçmiş olduğunu 
Ye ıark CeJJheıinde kan ve ınsan 
t'9arruluou tercih edeceğini kabul 
etme le doğ'ru olur. 

Fakat bu nıtmkiin olmadıgı 
içindir ki Almanlar günün biı İn· 
de loıriltere ile tqıiki me1ai ede· 
ce~iai kuvvetle tahm;n ettikleri ve 
gittikçe tah2idatı Almanları endi· 
şeye dütüren Sovyet Ruıyaya ta. 
arruz etmek liizumanu duymnş. 
!ardır. 

Şn halde bugünkü şartlara gö· 
re Al nanlar lagilizleri · adalarda, 
lnıiliıler Almanları Avrupada mağ 
"up edemiyecekleri nezarı dikkate 
alındıi'ı takdirde bu ınuharebe ne 
rede bitecektir.? 

Mioter Çörçilin de 

"'--··--

tlne masın-don sonragapı· Yumurı Şimlim aazetesi, Mos· kü 48 aaattenberi şarkta büyük Sabık Şahın aerve • b ' h k't b d Malatya fabrikaları locok barı•tır.,, kova kod,.aosı bakkıoda diyor ki: ır are • a4la 
1
• du lüğu 

el kondu y o,u.iştır. Umum MU r ne I p c Dünyanın en büyük komünist 
tayin edlldl Tabraıı 3 [a. a.J - rao ar• N~vyo•k 3 L~. a] - Ruzvelt vataniyle kud•şço b•ğdaşabılece· Bunu bdber vermeıini mnte .. 

Mnsin Ziraat bankası Müdiiıü lameot..ııuoda üaşvekil ~u bty•· •Kolyers Mag,zrio» mecmaasın iini sanmak ahmaklık olur. M~sko kip, ıö.lerini Çanakkalayo latıkal f b 
'k ı ll•lta bulunmu•tw· da d • b' 1 etııren Alman devlet reiıiı B S:ikQti Sözen M>latyı arı a arı ' • • yaı 1&1 ır na ta ade di· va koof•ransı suf bir propaganda 

Umum Müdürlüğüne tayin edil· •- s~bıi< Şah R za P.blevı· yor ki: ıayesini iütınüştür. Bu kor feran· - E.vot, Rusya brnden, Ça· 

nin 680 milyon real kıymetind~ • cH:tlerle miiınkün olan ye. 1 0 Ru•yaya yardım bakımından nakkaled•o üsler iıtemi,ıır. Fak.ııt miştir. b" • · d tabmiıı edıleıı menkul ve i4Y
11 

"•ne b 1 le ıim.ıi iakir ediyor. Yarın onlar Sonelerdrn'leri, mu ılımıı ~. 6 arıı, onun muta surette biç bir t •siri ıö,ükmiyecektir.• İ•i il•, sempati.iyle k•ndini se.vdi_r· men>ıul ıerveıiııo, bayır müe11ea•· teslim olmasından ıoora yapıla- Murahhaslar sıgwınaklara M"skovayı da iukir edeceklerdir. 
• S , ,. S lerı menlaatıne olarak el kooul· cak barıştır. Bu harpt• mu-ıak•. demiştır. mi4 ve tanıtrımıı olan üaulı 0 

v v iltica ettiler B k S d :! flaıı.1 muştur. 1• reli bir barıştın nuıl bahsodıle· unu m1tea ip, Alman ovyet zene veni işio • can an muva · Hazinei hiıua'ya ait kıymet ı b'I" ? Ç Moıkova 3 (a •) - Dün ıaat barb" H 1 h ı.4 '>1 

' ı ır iinkü böyle bir barışta ıne ııeçen ter, are. tııı ~ Y
elltr dileriz. e•ya tamdır. S•bık Şıh'ın yaban· 20 35 de M>skovada bava hücum· H ıi a b b b 1 d · 

• i•ogsterler ve kanan dı•ı ohn. • ' n 11 a 1 •fa •ııını ve ara· d f 
· b' · ~, memlekete çıkarken beraborin· • !arına kar•ı alarm işareti verilmi4 . daa 3 b çu' . . . l sonra Kafkularda le a üı ır vazı· ~ lar taahhütlerine ne kadar baö-lı • • ' ay geçtııını an ata• Akd 

· de kıymetli e•ya aötürmü• olduiu• • ı tir. Alarm ırece yarısından sonra rak •unl - I . . Y
et alacak ve harbi yine eaız • • ... iseler Naziler d• yapaca'-ları ' • arı soı emıştıa. k 1 1 

.
1
. · v ~ aaat 1,15 de ıona ermiştir. Mos. Al sah;llerine, Mı5ır çöllerine mi na · nu ya an ıayı ırım. barı• muabedesı'o• okadar baalı I manlar İnsiyatıfi •ilerinden k Ş h
• b b ' d ö • v • kovadaki ngiliz ve Amerikan de· h b ledectk yoksa Avrupada ve 4ar • Sıbık • ın era erın o ı • kalacaklardır. Amerikan milleti- iç ir zamaa bırakmadılar ve biç d k 

J rak ınrdu·g· u· e•yaoıo mufassal bir fia. leııeleri aıgınaklara iltica etmişler. b" d ld d l y 
1 

b" ta müdafaa durumun a a a • nin büyük bir ekseriyeti Hıtlerin dir. ır şoy e a anma ı ar. anız ır deniza!tı ve bava miicadelesioe lesi Parlamentoya bildirilecektir. muzaffer olması ne demek olein· feyde aldandılar: 
bir h·z vrrerok ve bu sabada kuv Sabık S•h, yabancı meml•ket· tnnu anladıktan sonra, bitaraf· it mUkellefiyetlne 8lf• Rus hazırlığının müthiş~nd.'.'.:_ 
vetlerini teksif ederek yeni iş· lerde bulunan bütün alacaklarından lık hakkındaki fikrini deiiştir. kırı hareket edenler Parti ocak kongreleri ıal ettiği araziyi istismar el· vaıg•çtiiine dair bir vesikayı da mi•tir. Ş'mdi ilk def.t olarak 1 d 1 

k h 
• ceza an ırı ıyer b •' ı • d ı mek suretile bir mu avemet ar. İmzalamıştır. • 'k" d k" A ·ı. B' 1 'k 

aıı ar ır ı merı~a ır eşı Ankara 3 ( Huousi muhabiri· Merkez kazaya baıılı ıekiz bi mi yapacaktır? Her halde bu d 1 1 • • dd 
b Pollgond. "/.pılacak ev et erının ma i emniyet vo mizden) - Zonguldak kömür ma. Nıhiyedtn Yu"reır· ir, Karataş, Tuıl.• meseleyi buıünden çözmek iraz k d b k l 

l istiklali tehdit altında bulunmak· denleri oca ların a tal i edi · Mısi• Karahacılı •Pt• caoibiı•hır yorucndur. Fakat önümüzde i gün· mUsababakalar tadır. mekte olan iş mükelltf,yeti büküm· C. H'. P. ocıklarınıa konırelerl lor ve haftalar içinde harbin müs. Adana atıcılık, avcılık Spor 1 h k d 1 -
d b

. f Demokrasinin de, müesseoe )erine aykırı are et e eo er ıro· 1 teırinievvolde başlamıştır. ta
'-bel c•reyanı hakkın ' ır i· le )'"bl · "d re h•y•tı• du-n Beden ı b J h kk d k 1 1 
• 

0 

u erı 1 

a • ve yaşayış tarziyle birlikte ayni rü mOş ve 00 ar • ın a anuo Bunlardan Misis, Kırahacı ı n•· k 'ır edı"nmek miimkün olacaktır. terbı"yesı· S•yhan bo"laes"ı Mu"dürlu"· t k'b ı 1 •tır Verı"len malo ı k I• 
u • ' 1 tehlike karşısında kaldııfı mey· a 1 

• yapı ını, · . . biyesine bııflı ocak arın OD8r• • Ancak •imdide~ bilinen ve gö. ô-ünde bir toplantı yapmı•tır. mata nazaran, b;nden fazla ışcı . . 
Y • " dandadır.» I d ki · ri ikmal edilmıştır. rüoeo bir 4ey varsa o da, bu mn· Bu toplantıda, yakında PoJj. Nevyork 3 [a. a.J _ Galnp vaktinde vazifelerine ı• me i ';:' Bu Konırrelere ocaklarda Jcayıllr 

harebenin ne J,..giltere ve ne de O'Onda yapılacak atı~ müsab&kala- A k I için elJişıer Jira para cez:asıaa ma • bu"tO• iıalar tamamen iıtir•k et• 
• enstitüsüne ıöre, meri alı arın kQ.n edılınişlerd r. ,. 

1 1 

k 
Alm•nyada bitmiyecrıfi ve başka rının proıramı üzerinde fÖ7üşül- yiizde 62 si Amerikan donan· l<tisat Vekileti, kananda da. mişlerdir. Ocakların konıro or ço 
memleketlerin ıırtında, toprağı ve müş:tür. t masının Alman remiJerioi her ha tiddetJi cezar tehirlere Jüzom c•oh ve ıamiınf bir hava içeriı~acl• 
araz;si (horinde bitoceği kanaati· Yapılacak müsabakalar t~şvik ırörüıte at•ı etmelerine taraftar, ha•ıl ol'!P. olnndr~ı haklcıuda tet• ••cııaiııtk. X...i,id••'ft.;~!='1 _.._ 

· k ti d' · ti rı·a çok mabıyetinde olacak ve Potöıron ,..ı • .,,., ı.-.. -·-.-·.r.. • - .....,arıa'I'. ifa or- d d _. d · • 
at uvve en ıren . •fare e • ...ıı,•Y>•ınnı,-·7ır&teırıad-. dalor •••p• Bi,aU.tolı, Jliock - ea ve o•• H ç••ıraıı1 ola oJaaaaktadır: I ~~v;~:;:•bı~ı't·c~i!~~~ta~bi:'t~ed~d<J~·~·./J~ı..r==ı=v:a~k~a;.~.;.ı~m~•~•~t~e~ol~ •• ı::~;:;::__.j;;:;,:.~:::;~~:.'.::::;~_!~~~--''-'._~....::...~...;.~...;;.;:,..;;::~1ıı..~~,... 
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TUrki nin en biiyUk Profesörlerin tagi-

Su a a Kanalı n.!_ B~~~!!. ... ~~~~~.~ 7 

Sulama tesisatı tama !anıp çalışmağa baş
landıktan sonra Çukurovada Yılda 300000 

Balya Pamuk alınabilecek 

========= Bir mukaye e 
Osmanlı imparatorluğu 

malıallelerJe çeşme gaptı

"'" lıagır Jua alı•11111 , 
Türkige Cumharigeti gıır
dun bütün topraklarını su· 
lagıp r1atana kan ve can 
f!ermaie cauşı or. 

-
3 _ Beton vasıtasiyle feyezan T abıata hükmedilen yer 

----- --sularını h3psetmek. 
Bu iiç etüdüo üçüocilsü tercih Reırülitörüo beton yapııı 

ü•tünde dolaşıyoruz, Yukarıda, 400 
edilmiıtir. 

Bunun keşif bedeli 7 milyon beiirlik bir elektrik motörüoün 
liradır. Projesi do hazırdır. verditi ceryao ileri teknik vasıta-

Sııyu ovaya alabilmek üzere, larını, iletleri, makineleri dıırma~an 
Adananın bir kilometre ıimalindo çalıştırıyor. Afıtıda kaynaşın yuz· 
bn rördüiünüz rerulatör inşa edil· !erce iıciye dikkat ediyorum. Fon· 
miş ve huonn için do iki buçuk nin, teknitin, otomatik faaliyetine 

Şahmerdanların biri inip. biri çık1° milyon lira sarfedilmiıtir. kendilerini uydurmuş, durmadao 
yor, Delı.oviller koşuyor, Elevatörler Bu reııulatördeo ıat ve ıol didiniyor. 

f.a lyo'' etoDl'yerler dur!lladan 1-.. Her şey hendesenin, fernin • ovayı sulamak üzere iki büyük ka· 
eunr, ilte•adiyen dö~ülllll topra• H şaşmaz ölçüsünde.. Taşı, topr•i•, 
r- • nal ayrılıyor, ırörüyorsonuz. er · 1 k ı. · d' 

tın lrtlDda « ı...r · a» ı r zıbla- 1 1 k çaırı ı, umu taşıyan mhıoe ıq 
"" iki kanal da ıulama kana ı o ara k 

yor, per ratiıler açılan kanalları Türkiyeoio en büyük ıulaıııa kana• ayıran, temiıliyeo, yıkayan v~. a. 
didı'kleyor. Ve, Seybaoın Lör"rüo· li"'' 30 d'" . rıp beton yapan ırene ma 10

•·-lıdır. Birinin ıreııiş •ı , ırerınin 1 
de beadesenio, fennin m zzam 24 metredir. Kanalları kazın makine, demir eri 
be•-- •-i yilk .. liyor k ld da • çakan makine, taşları yontan ma-""' Bu iH ana an ova tarla· k • 

Nafia Vekiletinio Adanada yap· !arı ıulayabilmek üıero yedek ve kioe, toprakları deı•n ma ıne .• 
bfılı&ı Rcgiilalördayix. Ve nehri ronifliilne kateden ırra. 

ark denilen afak kanallar ayrıla· ait taşlarla yükseltilmiş koca be. 
Osmanlı imparatorlnp, mahal· caktır. Sulama bo ufak kanallardan ton yapı, aanki, kışın azacak olan 

l•lerde ç•şıae yaptırır, bayır dui yapılacaktır. Seybanın köpüklü aj'zına vurulmuı 
alıraı•ı. Tı!rkiye Cıımboriyeti, yor· Bu solama şebekesıne mütena• fennin remi olacaktır. 
dun bütilo topraklarıııı aulayıp, va· ı zır olarak rerek anlamadan fazla Artık azğıo nehre ırehi rüzel 
tana kao ve cau verm.t• çalışı. kalan suları ve rerekae yaimur delicu;ne lıyduı& ve aararlı akup 
yor. Bıriaciıinio kazancı, ıslanıto sulırını toplayıp • denize vermek ritmek yok. 
dndaklardan dökülen kuru bir fa· Qzere bir tabliye kanalları şebekeıi R•rülitörü rezerkon iotao, 
tihaı ikincisinin kazancı ıulana~ yapılacaktır. tabiata da bükmeden Cumhuriyet 
topraklardan fışkıran milli servettır; 0 V~ataklıklarının SUYU bükBaıetinin iradesini rörüyor. Dai· 
biltün bir milletin hayatı, refahıdır. ların 11rtındao bııımle inüp, ıo-

Seybaoın b.ri Yüreair ovası- Bataklıklara gelince; esueo nelerce Çukurovada yapmadoj'ıoı 
na, dıteri Tarsoı ve Mersine ka· bu tahliye kanallarının bir bıralı.Qllyın serseri Seyhanıo bai· 
dar uzanarak bütün Çukurovıya vaz'fesi dıı ova bataklıklarının sn· rında yükseltilen bu rranit kale, 
bayat verecek olan iki kanalın '\ • -~ T 
merkezinde yilkıeleo beton reııöla-ı •ı---Y-A_Z_A_N_______ 1 erı m .. ıeniyet ürkiyosinin baıı 

boş tabiat varlıklarına karıı cdu» 
töre yukarıdan balı.arken, Mıili ıef· diye kaldırılmıı inzibati elidir, 
in SD işi hakkında söylediklerini Neı· at Bög" Ürtlen kudretinin küçük bir delili, büyük 

kanun projesi hazırlamağa 
ba,ıadı 

ANKARA' DAN . p rolesör ve ordinaryüs profesör olmak ıçin ırerçi şimdi bazi talimat 
ve nizamnameler vana da tayinlerdeki usullerin kanuni hükümlere 

hailanmaaına lüzum ırörülmüş, bu yolda bir kanon proje•i hazırlamak 
Ozere Mauif Vokiletiode bir komisyon kurulmu1tur. lıhobul Üniversi· 
lesi Rektörü Cemil Bilse!, Siyasal Bilğiler, Ankara Dil, Tarih ve ·Hukok 
Fakültesi dekanlarile Yüksek Öğretim umum müdürü Reşad Şemseddin· 
den milrekkoh olan komisyon burüo de toplanarak çalışmalarına devam 
etti. Kabul edilen esa~a röre meseli Vekalet makamının emrine alelıtlak 
bir Profesör tayin edilemiyecektir. Bu tayinler umumi kaidrye ve ltaou· 
nl hükümlere batlanmaktadır. Diğer taraftan, Meb'uslardan açılı. kalan 
Profosörlüte bu hafta içinde tayinler yapılacaktır. 

Tarsus'un ekmek 
Derdi alledi me idir 
22000 nUfuslu Mersine gUnde 12 ton buğday 
eyrıldıAı halde 27 bin nUfualu Tarausa yalnız 
7 ton eyrılıyormuşl 

Tarsus ( Huıusi) - 22000 nü· 
fuslü Mersin ıebrine ründo 12 ton 
buidıy ıyrıldıit halde 270CO oil· 
luslü Tarsus şehrine •)rılao ııüclük 
buğday mikdarı yalnız yedi tondur. 
Bu yüzden şehrimizin e~ mek işi 

bir türlü tanzim edılememekte ve 
sağımızdaki Adana ile •olomuzd•ki 
Mersin bolluk içinde yaşarken Tar• 
ıus zaman, zaman ııkıolıya düş· 

mektedir. Adana çarşısında ıer
bestce on 11tıldıimı ve vataodaı· 
larm dilediti kadar nn vo ekmek 
almakta aerbeat bu1uoduiunu ırıpta 
ile işitmekteyiz. N<teHm Adana 
lisesine ridip relen ırençleıimiz, 

avdetlerinde T .ırsosa bambeyn 

ekmek ıretiriyorlar. Buna mukabil 
biz~ekl fırınlarda ilk işideceiioiz 
ihtar şodnr: 

- Bir kilodan fazla alamaz11• 

oızl-
Tü•kiye, Hamdolson, bolluk 

içindedir. Anadolunun her tarafın
da yıtıo yızın bujday var. Ôyle 
anlaşılıyor ı.i bizim mahalli idare. 
miz Tarsusou bu bayati işiyle ili· 
zıııou kadar alakadar olmamalı.ta• 
dır. Aksi takdirde biz de Adana 
ve Mersin g.bi bolluk içinde bulu· 
nacaktık. Salahiyet aabiplerinin 
Tarausun ekmek ıaetel~iyle daha 
iltili ve daha yakından bir durum 
almal•rını rica ederiz. atırlayorum: ı bir ifadoaidir, 

Ç 
'l' hJBl •ta _____________ .. B inodan •eller. nehirler akar 

c etıt ı ma ' ıar ma !arını alma'·tır. ı 1 t '· L • Ll l"' k 
1 'l'k b 1 J .. eyezen ar taıar .. eıı .. o.ı.oca ilo.ti- •• o .. unlu imtihanını ı Şehrimizdeki nençllk 1 

batlıomıı çi tcı 1 . •. 0 U • ' t b d aad! Çukurovayı bataklıklar içinde • 
ve nefıs mahsul, IMl ıhtıyacı· momı vazıye u ur. kazanan kızlarımız kaalUpleri faaliyete geçti 
Din tam•lı'nı' ve fenuı'o ıul- Soruyorum: • bırakmak, suJDzluktan konıt· Ad k L' . . E 1 1 d l:! d b' 

" ı. T k' l ıoa ız ı sesının y O ev· . . • ~n le~ ıyesi .. mükellefiyeti 
ta11 dahilinde tanzimini iste- - Sulanacak 1abanın reuişliği? mad' ür ıye rejiminin ID amadığı resi oljonlult imtihanına riren 24 l Bmoc:ı Teşrıııdeo ıtıbareo mtri. 
yor. Bu mfeledke~iıı, on,_ onbql - Çukurovayı Seyhan, Cey- ıey s~. bayattır ve biç bir zaman talebe;ltn 16 Si kazanmıştır. Bun· yet ıaevkiine girmiş hulunmakta-
aeue zar ıo a ılı.ı yuz mı han, Bordan (Tarsııs çayı) üçe 1 dır. Bu ıebeblo şebrımizdeki aer.ç· 

ı.ı · f t Türkiye için felaket olmiyacaktır. ardan 10 u Edebiyat, 6 11 Fen ko· • 
yon lirayı ıu 'i orıoe u.r e • ayırmaktır. Tarıuı çayı ile Seyhan * !ondandır. isimlerini yaz.ıyoıuz: lik kulüpleri foaliyete ır•çmiıtir, 
mesi lizımdır. ,. nehri arasındaki kısım, 600 bin • * Se)han bolgosi !:leden terbi· 

Hatırlar11nız: Şef loönü 936 dekardır. Nehrin balıkları da duşu- Edebiyat koluodao: yesi müdürü B. R za Salih bu mü· 
ki d h t d H•lide Tay•i, Lamia Gür, Bel- nasebetle du" o M lal M t da yaptı arı yor oeya 1 ıo a, Ceyhan ile Seyhan 1ra11odaki, - • • ya ensuca 

Toprak. m_abıulleriıoi~in buırünkü yüreırir OVHI da bir milyon dekar 11Ulmüş ki• Menemencioj'lu, Noriman Şatır, fabrikası rençlilı. ku übünü telt'ş 
weriminı bır kaç m11h artırmak ve üzerindro beıap edilmiıtir. ikiaoln Rerülitör, beş ayak üzerine Meli.bat ôıetürk, Saadet Caııgo, etmiştir. Teftişlere devam edile· 
bo iştıi reç lı.almadmak neticesi.o~ mecmuu bir milyon 600 bin dekarı yapılmıştır. Bu ayakların ü- NScl~a loBandılc, Rahile E•ltilı.aya, ceıı.tir. d b 
.oraratak biltüo yor u proırramı ıçı· bulmaktadır. erıme ~tut, Samime Ramazan• Be en t.,r iyesi mükellefleri· 
ne a'lao bir 10 aiyaaetine ıririşilme- çil bitmiş, dördüncüsü yarımlaıımış, otlu. nin Cümhuriyet Bayramında yeni 

· t t · t Tarını, Mersin ara11odaki ova- befiociıine de başlaomı•tır. 
al l!lıuımnna ışare • ıaış 1• d • Fen kolundan•, kıyafetleriyle ae~it resmine iıtirik 

ÜZ 
• 9.,7 de da 220 bin dekar tutmakta ır. Nehrin ıoları, bu reaoülitörde • T , Bu işaret erme ,, pror· • A K leri içın şimdiden hazırlıklara ha .. 

1 Y mi bil tün sabayı bir milyon 820 muhtelif taksimlere narayor yteo aouoi, N' a•r Ônol, • 
•amlanan ıu ;.teri· içı'n 31 mi yon· • • •" laomııtır. • • bin dekar üzerinden kabul etmek Kih mahsuı mahallerde birikİ· Münevver lzri, Vesile Soykan, 
l.ar~. ayrılmıştı. ' . 

4 5 
lizımdır. Bu iki milyon dekarı ıu. yor, kilı açılan demir kapaklardan Fatma Binici, Naciye Ersoy. Adana kıymetll bir 

Baılanao ba muazzam •ı • lamak için, aaniyede 85 metre 'k' f yUzUcU kazandı 
d 

reçiyor ve 1 1 tara ta açılmış ka-
ıene için e ayrılan bu parayı eri· mikap ıu ı•rfiyatı alınacaktır. nallara takıim ediliyor. Girintili, V e f 8 t Ônümüıdeki Pazar rünü öğle. 
tivermlı ve bıı •ene Büyük millet Bu kanallarda aeliı, aeçişi k 1 ki t" il' b' M den sonra •ehrimiz yu"zme bavu-
m.oclisi iıe devam için !ıO milyon • • çı ıotı ı, oyu u, une ı ır yapı.. ürettiplerimizdeo Bay Sabri • 

temin etmek üzere köprüler, ya°'· O kadar ince dn•üo!ilmü• ve be- zunda teıv'k mu"sabak ) r 1 lira daha ayırm11k lüzumunu duy· • ..., • Bicitio teyzesi Bayan Ayşe Gö· ı a a 1 yapı a-
mor ıularının kanalları ıreçmeıi sap edilmiş ki; nehir balıklarının f caktır. 

muıtu. l S için ailonlar yapıldıtı rıbi her ka• neslini kurutmamak için bile terti- ker ve at etıoiş ve dün cenazesi Türkiye yilzme relr.ortnıeoi Ha· 
31 milyon lira 1 e, usurluk, ı d' • · d k d • kendisin, i sevenler ve yakı··ları ta• l'ıl Tablan dün ıehrı'mize aelmı'• ve M d na ıırerın en ayrılır en e atız· oat alınmış .. Nehrin taşkın zaman· ~ • • 

Bakırçay, Gediz, Büyük en eres, lılr.lar yapılmaktadır. Ağızlıkların· larıoda, yükıek ıuda yumurtlamak rafından kaldırılmıştır. Seyhan bölre yüzücüleri kadroıu-
Yeıilırmak, Adana, lj'dır ve Ma· da bir kısmı tamamlanmıştır. isteyecek balıkların relip ıreçme· ailesi efradına taziyetlerimizl oa girmiştir. Rekortmen Pazar rü-
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Harp notları 

Harbin ve 
yardımın 
inkişafları 

YAZAN 
MÜMTAZ 

FAiK 
FENiK 

Düııkll aske-
ri "" ıiyari 
durumun bi· 
riz kara ter. 
leri şunlardır. 

Askeri du, 

ı u ııda esaalı biç bir deiiıilr.lik ol· 
mamıştır. Leninrrad kendiai mil· 
dafaa etmektedir. Almanlar, Din· 
yeper'in şarkında rene lıalyanları 
kullanmaktadırlar. Bu vaziyet böy 
le devam ederse Harkol'a yapılan 
taarruzun daha fazla şiddetlenece• 
ti ümit edilmez. Kırımdaki hare· 
ketten haber yoktur. Almanların 
Azık denizine indilı.lerioe dair 
ber gene hiçbir yerden teyit ır•l· 
memiıtir. Fakat şark crpbeıiode· 
ki b•I fırtınadan evelki dorırıın
lukları hahrlatmaltadır. Çünkü 
Almanlar, kendi reıml toblitlerio 
de cenuptan ltalyan(4rın, şimalden 
de Finlerin elde ettiklerl muvaf· 
fakıyetleri nyarlar~en' elbette 
kendileri de bir hazırlıkta bulun· 
maktadırlar. Bu hazırlık nereye 
karşıdu? Şüpbeaiz, Moakovanıo 
ilk bedel olacaiı, ve lotiliz ame· 
rikao yardımları relmedeo, up· 
broin bilbaua orta kısmında )'e· 
niden bir ptest'j harbine bql.ıuı· 
cait ümit edilebilir, 

Siyasr durum 
Dünün en önemli siyasi hadi 

sesi, Moskova'da toplanan lariliz 
Amerikan Ruı konleraHının ov· 
velce teıbit edilen müddetten da 
ha az bir zı manda h.itir ilmul ol 
muştur. lnriltero ve Amerika, Sov 
yeller Birliği'ne izami yardımda 
bulanmayı kararlaşbrmıılardır. 

Bunun açık Türkçeai ıudur: 
Şırk cepbesiode Sovyetler har· 
bedecek fakat blllllara lizımreleo 
taokı, t,yyareyi, malzemeyi, ham 
maddeyi, tıbbi maddeyi Amerika 
ve lorıltere vorecak.iir. Bu ııunt• 
le üç devlet aresında bir vazife 
talı.simi yapılmalı.ta ve loriJiz cep 
besi de ıarka nakledil-ktodir. 
Aaıerika'nın vaziyetine relioce, 
o artık demokrasi ordusııuuu lr 
vazım subayı rolündedir ve reri 
hizmetlerini üzerine almıttır. 

Harbe devam 
Fakat Mo;i.ova konforınaının 

maddi neticeleri dıflada bir de 
mloevi neticeleri olınuıtar. O ela 
Am,,.ika ve le rilterania Sovyet· 
ter Birliiinio sonuna kadar daya• 
oac.klarını bir defa daba yakın, 
dan vo Sovyetler Birliti ıefleılnln 
ajzıodao Öfrenmiı olmalarıdır. 
Şüphesiz ba iki devlet bundan 
sonra takip edecekleri hareket 
tarzını ona röre tayin edecekler

dir. Ruzvelt'in dün Moık ·va kon· 
foransı bittiti ıırada verdiil be· 
yanıt bu bakımdan diklı:at.ı yan 

dır. Amerika c!lmhurreiı~ ... ki 
Ameriba Birleşik • devletleri Al· . ' manya ıle harp h !inde imif fibi 

( Devamı üçüncüde ) 
latya ovalarında işe. başlaomış~ı. • bildiriirz. nü bir ıröıteri yüııne•İ yapacaktır. 
timdi 50 milyon lira ıle bu ışlcrın =====~~======~=~(~D~e~v~a~m;ı~u~·ç~u~-n~c~u~"d~e~)~~;:;:==========;========================~;;;;~ 

ZIRHLI il 
devamına çaııfılıyor. # ı-------------
ÇukurOvanı~Ç- il ROMAN: 4 K o R s A N 
b~yük derdi _::;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;~============== 
B eni, Reııülatör'ü rezdir· •;;;;; 

mek nezaketinde bulunan 
Sıı işleri Müdürü Bay Hikmet 
Turat'a ıoruyoruaı: 

- Çukuroayı sulamak hangi ib· 
tiyaçtao dotmuıtor, derdi nedir 
bu bölrenın ( 

Konuşmalarında işini iyi kavra• 
mıı bir insanın vnkutlu ve ihatalı 
lfaoieleri, ıozıer!nde len adamlarıua 
-lııos . zeki bir ışık, düşünüyor 
v• belli iti bu bayati ou iıınde ıu
dao bır cevap veı:aek iJtemı)or ı 

- Oemiryolile deniz ara11nda 
t•luiben ilı.iyüzbio hektarlık Çukur· 
ovanın liç buyüıt derdı varı 

1- Nehir taıkınlıkları, da&' 
ıtllerl tahrıbatıı 

2- Ovadaki bataklıkların 
k ıırııtıılıuaıı 

3- O•aııın ıulaoma11. 
T aıkınlık vaziyetinde, Adana• 

nıo bet kilometre yukarı11nda ba· 
ziıı• bendi yapılarak t~kında ıre· 

l•" nehir sularını burada toplamak 
•• nehrin iıtııp nziyetine &öre 
uun zamanda sevlı.etmek. 

Bu neticeye varabilmek için, 
nehir taıkınlıklarıua mani olmak 
üzere üç ıekıl etüt edilmiıtir: 

1 - Nehre muvazi bir tabliye 
kanalı vaaıtasiyl• fazla suları da.ıi. 
zo ctarıtmak, 

2 - Nehrin iki tarafına ba-
Ok aedler 

Meşaleler, fenerler yakılmıştı. Ka. 
dıolar bunları taşıyorlar, erkekler kürek. 
)eri omuzlarına vurmuşlar, koşuyorlardı. 

Gemiye ritmek içiu aabahı be~lem•io 
tahammülleri yol. tu, kayıkları hemen de
nize indirip küreklere oarılacaklardı. 

Denizde bir reminin adaya yak!q. 
mıt oldopnu haber veren yalnız projek. 
töı ü idi. Geminin baıka bir ıııtı röıün· 

mü yordu. Proj •ktör sanki remiden deiil 
de deniılo içinden çıkıyormuı fibiydi. 
Biraz ıonra ikinci bir projektör yakıldı. 
Birinciıi kumluk aablle inmekte olan bal· 
kı rııneı r.bi ziyaıile talı.ip elti, lıalk 1&• 
hile inince ıöndil. 

Trlataolılor lr.ayıklanuı denize indir. 
mrıl'• vakit bulamaııuılardı lı.i, bir motör 
rürilltil•il iıittiler. 

Ruırlr kuvvetli eımekte devam edi· 
yor, dılgalar ıahil• vurup kırılıyorlardı, 
Fakat yıimur dinmiıti ve ba iyi bir ali· 
metil 

lıık ı!lımeai içinde bir motörlii tek· 
ue röıüodü. Viıli Rocen, motörüo ka· 
yalara çarpmaaıodau korkarak dikkat et. 
meler! için baj.,rdı. Motör arızasızca , .. 
bile yanaştı, yirmi çift el birden onu 
tuttu ve bat tarafını kuııılar lizerino çek· 
ti • 

Bir zab;t karaya atlayarak ıordaı ...... 

lngilizce koouşuyor<Jıı. Rim;tto ~İr 
adım ileri atarak nnikane ceva verdı: 

T . t d K obada efendim ... Bi· - rıı an a u '? 
ze pollayı retirdloiz deiil mı 

- Posta11 mı? 
- Gelen bir lnril'.• harp reaıiıi d .. 

til mi? 
Z bit cevıp verdi; 
Hayır. Ateşçilerden birini karaya çı· 

karmak icap etti; uabt bit rabd11zlık 
reçlriyor. 

MaUnelerln rıırültıh!lne tahammill 
edemiyor. Doktorun e.,rile kendisini der• 
hal karıya ç karmamız lizun ... Altı ay 
ıonra ırelip alacai z. 

''Koloni., ye bir k;ı daha mı r•I•· 
cekti? Tristiyanlılar titrediler. Riıo.uo 
iubat vermeie lüzum ri;rdü: 

- Biz ad•ya bir ln!rilia bırp c~mi .. 
sinin r•lmcıini bekliyodult. Ba ıen•ki 
patates mahsulümüz çok feaa oldu. Yi · 
yecck erzakımız k.Jmadı. 

"Y anqılaıaz,. a boı yere y•ptıkları 
aoyabati uzun uzadıya anlattı, Zabit ona 
bfş dakika tahammül röstererok dinle
dikten ıoora söıünil ketti: 

- Adamımızı biz baıınıza yil bıra· 
k•c•k drj'i\iz. Kendisi iç'n bir aenelik er• 
zak da vorecrfz. Yalnız kendisine y•ta. 
cak bir yer ırö•terebilir milİııiz? 

~ .... c:::;;;:;; 

Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl al 
Zabit onun lifı uzatmamasına 

dan vermedi: 
- Pekili, pelr.ili-. 

Motörden çıkmış olan Oç 

döodüı 

- Hans'ı kara)'& ç•kırın. 

mey· 

tayfaya 

Motördeo f'şlcın f •ıkın baltan bir 
adamı adeta lı.ucaklıyarak karoya çıkarıp 
zabitin önüne ırcıtirdıler. zıbit: 

- Haoı, dedi, burada k'llacakaıu . 
Bu adamcaiızlar seni möoafir etmej'i lı.a. 
bul ediyorlar. Onları bu kararlarından 
dolayı p'ıman etıoiyocek şekilde haroket 
etıoeı.i iıterlm. Şiliyo yapacaıl'ımıı ikinci 

ıeyahat•mız..teo dö ıCıt• ıeoi almak ü,era 
bııraya ır•ıiıiz. Anladıo mı? 

Mohat•bı, cevap vermedi. K~odisini 
tutan iki bahriyeli kollarını b:rakınca ye· 
re çöl<til vo baş•oı ıallamakla ikt,fa 
etti. 

B>briyeli'er motördeo bir hamal<, bir 
ıilte, mutfak takımı, kooıerve kutuları, 
çoullar çıkardılar. Zabit bu ç·ıvallard•n 

birini açtı, içinden iki ekmek ç.lr.ardı Ri· 
mettoya uzattı: 

- Şimdilik bunları alınız. 

Ekmekleri rörüoce Triatanlılar ,.. 
vinçten ç•ıi"ıkları attılar. R•metıo derbd 

tahim iıin• ririşti. Ekmekleri 

nanlora rlaıi ttı, 

Setti R->cors, • tzı dolu, baıtaya 7ak-
laşto: 

- Üzülm•yin, biı ılze iyi bakanz. 
Zıbit haber verdi: 

- Gemiye iU ıefer y•p•p arkadaıa 
erzak ıretirec• jiz. Bılhaa .. isteditiniz b'r 
ıey vor ını? 

Herkes bir arzu izharına 
ederken en cOretl 0 leri Pe er 
ç•kh. Mabcubano: 

tereddüt 
KomlllOa 

- Bir ba;uiyeli 11ndıtını& var mı ? 
dedi. B•u evlenecetim de onun lçto ıa. 
zım ••• 

Z ıbit ona hayretle baktı, ıoora o 
mu ıilkfı 

- Pekl!I ... 

Dit•rlerl bir arın izbamıa nkıt ba· 
lamadan zabit, tayfalarla beraber motö·e 

r•çmişti. Tdıtanlılar rö·iinmeyen r•miye 
kadar motöre ref 1kat içıo kayılı.farına 

binmek istedıkleri vakit emretti: 

- Hayır ıiz relmeyiıı. Yardıma ihti
yacımız yok, 

Triıtanlılar ıarara ceaartt edemedi
ler. Ekmeklerini yiy:p molörüo karanlılı.ta 
uuklaş11asına bakarak ıahilde kaldılar. 

Bir sabitin ıözünden 10pha etmek 

- ·' _ . ..,.,._._ . - . 
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4 Birinciteşrın 1941 

Türkinin en büyük sulama kanah 

"Olmaya Devlet cihanda,, 
Yazan N3ksan ekmek çıkaran fırınlar çoğalmış : Ani bir 

bukın yapan memurlar, bir günde vo yalnız üç IOm 
Refik tto dokuz yüzden fazla ekmek müsadere etmişler. 
Halld Ayrıca, bazı fırınların hamur ve bozuk ekmek çıkar 

dıklarını da daima görütoı; batta görmekle kalmıyor, bunları bem haki
ki, brm mecazi mi.aasiylo yutuyoruz da 1 Sulh, isayiş, refah, bolluk za
manlarında b'lo aavıaklokla karşılaoması caiz olmıyan bu ihtikar, apaçık 
çası bJ hırsızlık vo dolondırıcılık vakaS> - Avrupa bir dilim oltm.ğ-in 
peşinde altın arayıcm gibi, bin çileye katlanarak midesi boş, dizler mo. 
calıiz b•ti b<nzİ uçmuş, f,k,t götler;nde hırs ateşı, koşar, didinir, bol• 
yasıyle ıreçın'rllen - Velovld, memlekoti'1lizdo bolluk hü<Ü n •ürsiln, 
yine belealyo n·~•moamelerindo yadı aleli1o maddelerle cezaland.rıla. 
cak cürümlerd.a deiildir. Şeni bır cinayettir. 

E.ıki zımanl U'daobeıi ekmeğin tarlıs•, nev'i şekli vo bunlara riayet 
etmiyenlerin idı:ııa k \dar varan cez uı hakkında çıkarılan kanunlar top 
anılan B•yazit kütüphanosıoın kt b'ıe boya dolac•ğ'ına şiıpbo yoktıır 
Tarihte e«mek m•salesi b•ıl bııh va pk önemli bir mevki \utar: o ka· 
dar ki, d•vl ,ılerin vo mil\e~ların m hd;! eratı üzorin le bile r~l oynadı· 
i• göıül.ir Biiyük bir mü,.rrih taraf ondan bonüz ( okm•k vo diloya} 
ünnnlı muhiS&I bir es'1 y ızılma 'D "' h ·ıyreto şayandır. Fransr1cada 
" hürriyet ve sıc•k ek!Dek 1 " ıuretiodo torcü.uo odeceiim bir Liberto 
et pı.in cult ,, ıöıü vardır ki, bu-ıunla dlay.ı niınetlt:ı i ve saadetlerı 

iki kolımede çok güzel hüla•a olun ouşlur. H >r ikisiıoJeo de mahrum 
kalın bugünkü A-.upı, bilbusa Fr•nn, o·ıun mıhuını ıiındi ldmbilır 
no kadar derinden onlamal<ta va hı.ı .. asmı y na yakıla anmaktadır. 

B.zde de " E<meği<i yedim,, ı3zü ebtdi n.ionettarlığı ve lekbaş,na 
bir .. eltmeku kelimesi nimet ve ye.nt-i'in envaıt:ı ifa.de eder Bütün bu 
Hb•ple•ledir ki. b'jyük şebirlord~ki belod•y•lor, artık mo•eleye lizıın· 
ırelon ehommiyeti veror•k ıronit sal.i'ıiyetli bir okınok müdürlüğü, ib· 
da1 etmelidirler. Şu arada D! kuhi vaz;fodir o •.. vo no mut"udur bıı işi 
muvalfakiyetle başaran büyük adam 1 Han '' su idarH',, oluyor da nİ· 
çin bir ekmek idaresi,. bulun'11asıo 1. H•r iki h•yati un ur dahi asriloş· 
tirilmiyo vo trşkilallanclııılmıya muhtaç bir baldo drğil mi ? Kanuol Sj. 
leyman " Olınıya dnlet cihanda bir nefrs ııhhat ır bi,. demiş ; ali 1 
Fakat buıriln Avrupa b.kımındın mısraı d•ğiştirerek şöyle söyliyebiliriz' 

Olmaga Devlet Cihar.da Bir Dilim Ekmek Gibi l 

• 
Alışmak lazım 
ve alışacağız 

YAZAN 
vA-NO 

işgal altındaki mom 
lekotlordeo, bele 
en yık>n kon-şu· 

!ardan ırelen ba· 

herler korkunç vo iç yakıcıdır. 
Dün, bollukta yünn zevgin millet 
Jer bt•&'ünk.ll yokauHui•. ölmecl.,n 

dayaoıcak l•dbir ini dü~Cnm• kle· 
dirler. No en es~i devirlerin oıta· 
lıiı talan eden kıyuıya savışları, 
ne orta çıiın Avrupaya zaman 
zaınan musallat olan kara kıtlıkla· 
rı vo tlun belaları, insanları bu 
d- aefaleto düşürmemitti. 

l 

[ Tan'dan ) 

• Hey gidi 
insanlar! 

-YAZAN Muhalaza~ir 

olmak şüphe· 

N A O 1 R siz iyi b"r şey 
N A D f d•ğildir. Es. 

•----- kiye bailılık 
insanları kalıbıa~tırır. Vo crmi) eti 
ııcayip bir mumya haline eolı:ar. 
Faydah bulduj'umuz: yenH kferi b ... 
nim1emek ve bunları bünyemize 
uyrlurmakla insanlığın akıı dery•aı 
içinde ytrimiıo hık kazanmış olu· 
ruz. F•kat köıükÖı üoo uyulan mıt· 
lak bir garbcılık aşkına no d•rsi· 
niı? Hele hayatı a?•P ö Ü!Dden ıon
rasına kadar varan b;r ırarbcılık 
hay•anlığını ırülünc bulın.z mııı· 
nız? 

Bu beni ıin'r ondiriyor, üzüyor 

' 

Bulgaristanda 
isyan çıkmış 

isyanı bas~ırmak 
Uzere ltalyan fırka 
aları gönderilmı9 

Londra 3 ( a.a ) - Londr1 . 

da Sovyet b ubine dair neşredi 
len bab.,lerdon öğ'ronildi{ine ırö 
ro Bulgari<tanı s~vyellere karşı 
ba•b• sürüklemek isteyen Alınan 
larıo bu teşebbüsü Bulıra•istanın 
bazı mıntakalarrnda iıyanlar çıı.· 
masına ıeb•p olmaıtur. Ayni h1 
berlero ıöre, isyanı bastırmak 
üzere bu m•ntakalara •i'ntle hal 
yan fırkaları ııöodorilmiştir. 

Ordunun bnı eüzütamların· 
da da isyaola~ ~l"!uş. fi~ar hadi . 
sehri kaJdedılmıştır. Bu ır uistan 
daki biitün hububat Almanyaya 
sevkedılmekttdır. 

Bulrari•taoda büyük bir et 
yağ'h maddeler, şehr, ••hun, P;} 
nir kıtloğı vardır. Hayat p;ıbııl.Jı. 
ğı yüzde kırk ni.petinde artmış 
tor I 

Almanlar Ba gar rndilstriıi 
nı do kontrol el:n•ktediıler. Meır 
l•k•tte temerküz kampları kurul 
muştur. Siyasi cin•yetler olmak 1 
t•d•t· 

8ır gün ~elece~, . mıJH hüviyeti;;;;--: 

Zio h~~usı)etJt:ıını unutarak koz . d ,_ , mo. 
polit olac•ı•z ıyo .. oı.uyo:uın 

Gtçenlerde, misal diye :sri 
m•Z1rlık modas•ndan b•h•etnıiş!I 
Şarkın ağrrl>aşlı, kendi ~alinde ,m. , es. 
sizlik içinde, çok şey •Öffoyen nu· 
nalı vo uil muarlıklarını temizi 
mek, bakımlı tutmak ve devam 

0
"1 

fümek varı.en resimlerle va h.;. · 
kellerle bezenmiş Avrupa meıar
lıklırını nldui~ gibi lal.tld etm•yi 
doğru bulmad gımı yum·ştıaı, 

Fakat ıen misio yazan? Üjn oku· 
duğaın bir gazete bav adisi b r tokzib 
tokıtı ır•b•. yanal.tarımı kızarttı. Ba· 
kıoız rıe dıvor: 

«Asıi Mezarlıkta Beledly•d•n 
yer Atın alarak aile mezaılı&'ı ba· 
ııdayanlar çoialmıştır. Meıabiıe ve 
maruf uvata ayrılan yerlerden baş• 
ke mez rlılı.ta aatılık ana az kal· 
mııtır,. 

Hey gidi innnbr he}! Ne ba it 
şeylerle ••unuyor ve ırarbcılık ıı· 
kını ne gillünç hallere ıokabillyor· 
!ar? 

Asri mnarlıkta bir buçuk met· 
re murabbaı bir yer edwip üatio• 
bir büst otart-.W. ~r Sea•r ve
ya bir N•poJyon ebediyetine ~u· 
fUVerenJere no muth.f 

Ôlüm teıell aioi bile garbda 
aravan bu insanlar, ıraıbın en kov· 
veıli ıairlo·ioden olan Baudelair 'I 
neden dinlemiyorlar bilmem: 

M•şhur libidlerden uzakla 
Bir ısoız mua.ı ta ıloıi'ı a 
Yorıuo bir davul ı'bi hlblm 
Matem teır poıile )Ol almakt&I .• 

[ Cumbarl1et 'tın ) 

Alman kıtaları 

Kırım'a 
ıiooııiiıııilliiiiıııııiıllliiiıııiiıııtiııııılllıi--

g i r m emiş 
Alman ilerleyişi 

çok ağırlaştı 
Bir lngillz genera· 
llne göre Rusların 
mukabil taarruza 
geçecekleri an ya 
kındır 

- Loodra 3 ( -;.a. )-=-Ask..rt 
darıım bal.kında Aaoalist şöyle 
yazıyor: 

Kıı ım'ı !ulaya bailıy•n Pere. 
kop bor>ah ınd• şiddetıı muharebe· 
leıin cereyan ettiği Londnda le· 
eyyüt etmiı e de Alm•olorın pek 
ağır ilerlemtkte ve beoüı Kırım,a 
girmemiş oldul.ları öğrenıl.nı~t;~. 

Loud;r. 3 ( ~.a ) - R 'rte 
:-in askeri muharriri ~~"'~ral Sir 
Hube·t Gough şöyle yazıyor 

A•k•• ba;umdıın M. Çö·çain 
nutkunun b ıriı bir vasfı nazı bava 
k•ıvvetioin ~ali olın1dıiın• dair 
beyanatıdır. 

Havalardaki bi\.imiyetiıniz ay
dın aya artmaktadu. Karada ve 
denizde elde edebileceğimiz üsliln 
lük no kadar büyük oluua nihai 
zafere o kadar yaklaşmrş oluruz. 

MilJofaa ve ricat mukavemet 
vuıtalarıdır. Z 1 r ancık taarruz 
barektllcri ile elde edilebılir. Hu 
taarru1lara g•çild;gi zaaın kulla· 
nılabilen her İoaau_ biit.ü..ı, ırayre· 
tini sarf"tmelidir. 

Rusların müdafaadan taarruza 
ıreçeceğl an yakl~Dıaklıdır Lib· 
yada nuılere kuıı büyük b:r m•y· 
dan mubarebHi vermek f.raah da 
b•lulunabilır. 

Londra, 3 ( a a. ) - Leoir ır
rad'daki milleba1111 İfç 1.r tarafın· 
dan ıon baftalor içinde imli edi'on 
52 toaluk y•ni t&nklar, şehri tob • 
dit eden Alman mevzilerine karşı 
yapılan bir mukabil taarruzda mü 
him rol oynamıştır. Bu büyük tank. 
!arla Alaıaolua bir baakın bücu. 

mu yap lmıthr. Otomatik !Ulenk· 
!erle mücehhez aeçına kıtalar bn 
çelik devleri takip ederek Lenin 
l'•ad'ın 20 kilometre kadar cooob 
do,insun~ bulııoan Ko'p'ro'da Al· 
..., • ._. yap&ıU.rJ ikıi •ı'• aıitr•J· 

>'~' yuvası hatleruu z•ptetmitler .. 
dır. Almanlar bir mayn halt aın ıra 
rlal_n! çekilmti• ve Sovyet ilerle· 
Y'4•nı durdurmak için muharebe 
,. danına piko boebardıman tay . 
yare aa'ır•lırı atmaiı mecbur kal. 
ınııtır. 

8 ırila tank mıbırcb,.i "•na· 
2'6ta 1000 kadar aıkor kaybeden 

aocu Alm•n tümeni filen İm· 
l .. dilmiı hulnomaktıdır. 

( Boştaro/ı ikincide) 
11nı temin eden üstü örtülil majıı
racıklar vücudo ıretirilmiş. 

O ~adar ben~ .. eli vo bes p ı 
ki, bu Rt&"ülitor Çukurova i ti a• 
di bünte•İain kalbônl t•,kil edi· 
yor. 2 mölyon dekara yakın araıi 
hayatiyetini bıı işliyon kalbdon ala· 
cak .. D•mırlara y•yılan kan ıibi 
sıılar, Çukurovayı yaşatacak, 

Reırülitöro karşıdan bakıyoruz 
vo Bay H·kmet Tıırat izah tı.ııa 
devam ediyor: 

- Rrırilitör ln~a.ıı bir. iki 
aya kadar ıkoıal odileco~ tir. • Yal· 
nız hali b .. zır vıziyet do~ayiıile 
rrgülitör.ie demir k•p•kların to· 
mln ed•lememeıi ihtimaline karşı 
muvakkat tedbirler aıaıımıştır. 
- Regülatörün kfş' f b .. doli2,5 
milyan liradır. Solama şobokesln· 
do iki tarafa gidon iki büyük ka· 
nal irıtatı, butün sınıai imalat. ıi

lon, köp•ü aiulık, şut tama:ııi!o 
ikmal edil'1liştır. 

Şimdiye kadar sari edilen pa 
ra 2 mılyon 4 yii1b'n liradır. Bun 
dan başka, b•ş mılyon lir•lık ıula 
ma şob~•esinin büti>n tafsiliit pro. 
el~rı de 1ıazıı lanmıştır 

'f.•üd f rrj •si ikmal edil mi; cc. 
yalnız Yüre'\ i r ovası le.almıştır. "t ü 
r<iır ovası da dabıl, kalau işler 

için sarfedilecek para 20 ıLilyon 
lıiayı b~! nakr• iu·. 

Çuır.urovaaıa bütün sula'lla iı· 
l•ri içi~ , kanolan kar u·ıi roüddtt 
altı s.-ncdir Y ::.:ıi 6 ıene ıonra 

Çu~ arova tftmar:ne11 :.~?!•·11nış ve 
maksat temin edilmiı olacaktır. 

4 misli fazla pamuk 
allnacak 

H kmet Tur•t'a teşekkür 
edip ıyrılacağım aırada, 

diyor ki: 
- Bü•On bu iş şüphe yok ki, 

tamamen İıı.ti-ıadi ve bunun için 

hayalidir. Size bir küçlllt miıal 
vere ıİ n: 

Şimdiki halde Cuhrovıaın 
va•ati pamu'< rekolteıl 170 1 in 
baiy•dır, d•til m•? Yatmurlu oe· 
nelrrd•, bir de~a-dan 20 kilo oaf 
pamuk alınır. Y •kmnrsuz so~elerdo 
bu miktar 10 11 kiloya düıer. Ya 
ni vasati olarak 15 lı.iloıram Şim 
di, IJlanın araziden yıpılın trc· 
rübele•o ıröre, bir dönumden 60 
kilo aaf pamok ılın'1laktadır. Fule 
ıörüyiior.uouz ki 4 ıniılıdir. 

Bıı,dıa bqka, bithbil ıu' un 
araa-ide ıeker kaım•ı•. ya~hJt' mab • 

aul, p;rinç, pıncır ekimi baılıya. 
cak vo geuiflİyeco~tir. 

Buırün nehrin ıulıdı(ı 1rni
den elde edilen pamuk 80 bin 
bal yadır. Yarın ıulınacak olan 
araziden elde odılecek pamuk le· 
rab faralı 300 b:n bal y balacalı.· 
t.1r. 

Sulama iti, çok şnmollndnr, 
tamamen mili! 1arvetle .. lilcalıdır. 
DAha sulama mrvzuu ortaya at.lır 

Bu perişanlık ortasında barp 
llatiadea enils maıun kalın meın· 
leketlmiı, bolluk ve ıaadet içinde· 
dir. Bunun kıymetini biliyor mu· 
yoı? Bı ıulo «eveti » cevabı vo
rilemeı. 

B!ltün Avrnpıda bir dilim ek
mek bulanmaz ve para ile satın 
alın-az bır ıervet il.en bizde b.ili 
.t<metln iaral eolildi&'ine baniiz. 
Otıllorde, lokantalarda, evlerde 
ıolralardan artan ekme&io toptan 
tutarını buapluak aklımız durur. 
Batkı ıeylerde1 yiyecekte, ıriyecek· 
ta da böyledır. 

LAKA gündüzden 1 lstiklöl savasından notlar 

E•k• ldet vo ihtiyaçlarımızdan 
biç birini bili bırakmak isteıniyo· 
ruz. Hayat, bunun için pahalanıyor, 
lbti•lr bundan doğuyor. Yarın hil· 
küme!, bn iaralın önüne ııeçmek, 
buıünkli barbo ıöre diıginsiz .g~· 
den lıtiblakı mü•antlaştormak ıçıo 
v .. iı.a uauliinü ıhdua me<bur ~a 
lıru, ıebebi, bid;ıeleıin vebametİ· 
ni kavramayan 4uursuılu&umuz ola 
cal.tır. 

Bu bilmemu1'ği~, anlamamızlıiın 
başka b:r tezahiırü do, bazı boınut 
şu.ı.uk.la11m11, ş liyelleıia.iz<lır. Kab 
v• yahut çay bol dtıi'•l diye şi•ayet 
ed ri:ı. Halbu~ı butiın dünya açtır. 
Odun, kömür işinden memnun o;te 
iılıı, Lalbulli bcr t.r•fıa, d•h• go 
çen klf çocıu.lar iCı~u.tan Ö.dıi. 
f•k•ilerıo azlırından, benzinin L.ıt 
tıiından, tramvayların kalabalıgın-

an ıiz.rmııa f<"ler.i ıöyıeıiz Va2i 
yeti, Annp•dan ır l•nlere ıorunnz, 
in_,.an]a,. n111ıl ya 1yoı 1 

Al•ş iç'ndo b'r dünya ortasın· 
dıyız. Bu 11ırJa hiç bir millet bü· 
tün ıbııyaçlırıoı lf'k b•şına teının 
edemediğin• ıöro, bıı do bu hal
den mütet-ııiriz ve harp devam 
edorı•, daba da mülee .. ır ol•c&· 
ğız. Baırün ıikiyot etligimiz şeyler 
yarın çoğıhcak, buırü~ b ze yet 
miycn, biıi tatm n ~t.uıy ... n vasıta 
lar yarın dabı çok azal•caktır. 
Bütün bunlara alıımak, hoın de 
tilkrodorek alıımak lizıındır. Alı· 
t•c•i•%. « Bir bııka, bir lokma» 
devrindeyiz. Ôıle bir devir ki ... 
ıı;c r kürklero al•şmış mılletlorio 

sırtında yırtık bir hırka, zenırin 
ıolralar görmüş milyonlarcA İn••· 
nın ağzında loilma kırıntıaı bile 
k·'····ıbr 

' J 
Köylül~r (Gaz;)nio 

Ana sözü en eık•, en can· 
dan ahpaplandır. 

~~~~~~~~~~ 

( Gazı ) ~öyılllerle ber vakit ıeoli benli ko 
nuşur, dertıe,ir, şakalaşır ve onları çok ıover. 
Onlar İçin ç•l ı•rdı. 

( Gui ) geno bir ırOn g•pbe arka1ıodakl 
lr.ôyler! dolaşıyorda. Y anınd•kilerin .ıvlerine 
uıi'rıyor, kimiodo bir kahve içiyor, kiminde ıl· 
ıraruını yakıyordu. 

O &"Üne kadar h'ç görmodiii ibtıyarca bir 
kadına rast ıreldi. Koouıtu abpıp oldu. Kadın 
onun Gui olduğ'unu bılıoiyordu ama hiç ald.,. 
mıyordu. Sanki kardtşi, Ofu, ytğ'ooi ile konu. 

şurmu~ gibi konuıuyordu. 
Bır yarı:ıı saat hdır dereden t~en, 

şundan buodao lr.onuştular. Bir aralık G.ı.ıi ka· 
dına ınrdu 

- Senin 
mı ? 

- Ojlom var, oğoll 

kimin 

Baı~a kimin nevin var mı? 
- Hıç kimsem yok, 

- o,!unn bi• mi aldık yoksa 
derdin? 

lı.im1 u nr 

n mı go 

- H• ın o ıstedı bPm brn gônd rdim 
- M.drmki başl<a kimseD yokmuş bir or· 

•unu ne diye ııönderdin? 

- Ne yapayım ni\'u'I B"r tane vardı bir 
tane)'İ gönderdim. Üç tane b~~ tane olsaydı 
üçüoü 1 beşini birden gönderirdim. 

( G ızi ) elioi kadının başıııa koydu va ya 
ıoındakılere dedi ki: 

l~to bunu dünyada yalnız Türk ana11 
yapar. 

1 

~ Pencereleri y ğlı 

_ı_s_ti_k_ıa_ı_u_ö_r_u_n:ı ~:;::a~::,~ ;::~'. 
do oturanlar, muhtarın dere yolandan koıako. 
şa geldiğini ıördüler: Köyün en ş•n ibtiym 
olan Kanber ai• hemen ayaia kalktı, ll%W> 

çuboğ'ucıı aallayar•k h•ykırdıı 

Atkol..., ıııabtara bal lıa. Jq&.La. ._ 

1 

Nalbant Osman UJt& cev•p wrdi: 
- Ey oiull iyi haberler yaradı, Bak b•pİ· 

mize taı çıkarıyor. Muhtar nele1 nefeıo ıreldi, 
Oradakiler hail fülüyor'ardı, 0 koynUn<lcn ÇI• 

kardriı kij'ıdı gösterere~: 
- Hemferıleıl cledı, lauır o a di!iii 

vaıl 
Gürü'tn ıottıı, berk" dofrnldo, h•p•i be-

- li • • . -yaz sakallı muhtarın •0 Y Y c•gı 6ozil bekliycr. 
Muhtar plerok aöziiıı• devam ettiı 

- Anlımadınız mı? bayram var diyorum. 
işte böccetıl ş;mdi iki J ındarma ır•tirdi. Mıllt 
1.ıilı.lil ordularımııı Afyon C•plı .. inde ta•nuza 
ıreçmôşlor. Bütün dünyanın göıü bizde imiş, 
liız imanımız vo G.zi babamııla tek batımıza 
kılmış z. ihtiyat kovvetler toplanıyor, b.yJi 
bakalım, ihtiyatta lı.iın varaa huır ol ti.. 

Bu babPr oradakileri Hvindirdi. Tekrar 
ıordular: 

- Afyon cephesinde mı taarruza goçm;. 
,;. ? 

Mabtar tesbıhıoi ,ııurdaıarak ccva ver-
i i 

- Evet Alyondı. ilk hamlede cen~evı 
mı~ız. 

bt yar Kıanbor ığ'a b•gırdı 
- AU .. b Allah! Y~asın Türk stikJAI or· 

tl u'.arıl 

aylı\c ırelin güveyıiniz. Y• ben diy•m lı.i altı 
fünlük nışınlı İken Hacı Baban Moskof lı.av• 
r sına fitıni,ti.. . 

- l:Sen bir t•Y demıdim E.ıma Nin•I 
- Bir ı•y demedıo ama ıröı var i:ı' an 

, şu halin ne? 
- H iııçl 
- Alyanalı.lıml Hacı Bab n b•r ftkıt ba· 

na derdi iti: ( Bir Türk < i u ocağını ıenlen. 
d rmek için İki dola evlonrr. Bıri i düıman •İ· 
lihl<rının atoıilo, öteki de nişanl1111iyle •. ) An· 
!adın mı Emınea.I 

E niue anide yaşına&"ını çekti ve ıröılerioi 
ıildi. Alyanaklırı d.ba ponbeleşmiş, dudakları· 
nıo eıki reı·l'ı f<'tmı.,tı ... 

Köy meyd.nı dotmuıtu Uzun boyla, geniş 
omuzlu, ın•sır pü•küllü yanık pıla bıyıklı To· 
sun baştaydı. Sütün yiıit ihtiıarlar muhtarın 
etraf.na t p 'andıJ.r. 

Tosuuuu omuzundan ıreçen ır·niş k•yt,oın 
ı.ıcuna 1'.öy saocağ'ının ilivıi demiri g Ç'llİıti. 
1.nam dua etti, kadınlar ibtôyarlar. çocuklar 
ellı rini k l.lırarak amin drdiJer. E1ma Nıoe 
bir kıioıoın uıtündeydi, d•yanamadı yaşma· 
,i'ını Çt!OC'!rn ailloa çekli ve a.uıal.ı 2.dyif elini 

Tosunun tultuğu sancai7a doiıu nzan.rak luy• 
ku-a•: 

- Y•ğitler, yııitleıl E.ına Ninenlıi din\o. 
yıaııl Ba aantoğ• jpıiıyo, mu10nu1ı' ÜJU nb. 
metli .H •CI Baba Moalr.of kavgasından ı tirdi. 
Düşman ırüll.leriıle p•rc, r•rçe dan ba :ı.tbayraiı 

ihtiyarlar ~oyCu meydanına tnptanırktn, lr.01rtaıdı~ı için oua Bayrat.tar ata dediler. Es 
kırmızı, mavi dokuma pürgülü köy kadınlan lr.i Yunan muhuobeleriode ondan bır parça 
da b;,biıhriylı kon •şuyorlardı. Aı.gözüo E.ıııine kt'pmuıtu. 
surdu: Hacı ona bana vardi, beod• y•vrn"D Ah· 

- H!psi do c~phoye mi gidecek? medimo beşik tal.kesi yapın>ştım. O Takkroin 
Muht.rın gelınl cevap verdiı altında bOyily•n Abmetç iin de S•karyada 
- Hıml Hep•i do.. ıebıt düştü. işte ey yriitıeı I Ş mdi si• de b• 
F.nino yaımai'ını biraz daha indirdi "'' aaacafın altındasıoız. l<mirin yolları ıizi ıröz 

bir d mla yaıla ıslanın gözlerini kapa,.rak loyor. Ahınedi•le H •CI B•y-aktar l'Öderden 
( D<mek tosu da ıridecekl ) diye dilflindO, aWı Wıyorlar. Ya h....,i y.ıJaw Ya ır.,i dö..-
ve ta orada. çamlıt•n öte•İndo d•var yayao moyioial. • 

Horku aevinçle ail•yorJa. Artdt Ea .. 
Tosıın ıröziiniln ôoüno ıreldi. 

Nine de 8Ö• yıılarını zaptedemedi. 
Bayraktarıa E.a.& Niff, E.U-lıı halini 1....,... barw.ia - h•=• 0 ı'•• in 

an adı: Urlla •••d•t;ı.a •&r·dll• .. •ada H.c:ı ~ ... 

- A ıı-l!!.!4,t6,•P.:Jlıı911Nlfi, ... fftd..,. ~..._ dlll..,. r•pm Bi....... BG = 4-
._, ,,akıla .... 

ken, boı lir•hk top•alt parça 
25 l'ray• çık!Dııtır. S•l•mı m..,• 
z11u ile birliktl', b:tiyorsoruz, dr,,.. 
l•t yurdul dört bir tıu·alıoda aa· 
n•t me•tepleri açınııtır. Çü 1<11 
lıöpr!Jer, ııfaıılv müteınadı t.uıİI 
iJtu. 

• • • 
R"flllitöre soa bir defa ba 

kıp ayrılırken, düşünüyordum: 
- Su deyip ır•çıniyel.ın, blç 

d. ıudan bir iş deKil. 

Harbin ve yardımın 
inkişafları 

( Baştarafı ikincide) 
Hitler'lo bir suıb mlizakrreıi yopı • 
masının imkio•ı:ı olduiunıı sö ılr 
miıtir. Ruzv lt'in lagiltore braabı· 
n.a bu kadar açık konıışmuı ilıe
rın;le aliu ile du, 111 .. bılir. Bu ı,.. 
pat o<ler ki, Amerika harbin bil· 
ıü ı manevi mesuliyetlerini kabul 
etmekte ve sulbuo bütün ıartıarı 
içio<le rul ıı.lmıf boıunmakta..ıır. 
:;>ı.x.uı Amtri""n vo lngıliz kaynak• 
ıarı müşterc:k. Ct"pbe tclak.\ı.i edilen 
Şcirk crpneı.ıudo harekete rrçcco;ı. .. 
t•r Vo b•tla nrr M ·•kova t< g'•fı 
dlin bu barok.etin ço .. tan ba~ı"Jı 

ğını bıldırmi,tir. Bil tel~rafa ııöro 
yar<&.1m cOı:neı tçe oJmUf ve dı r!ldl 
.S.>vyet k.u ..,t!tiJerioin wü.Jafdal,rını 
tAk.vıye elmclerııu vo llıUtecavtz 
orquıara kCf'.!lı- .ııirf:ietle h·icu.n.lar· 
da. bulunmal~r;n; müm"ü.n kılanı· 
t ır. 

Kılaya asker çıkarmak 
ı.g.ıterasovyetıer - s-;i;8 ine 

d ha O•J a şekılde yardım •demu 
rniycıı kıtıaya aik.er çıc.aramazmıyda? 
B.ı sua11"'rın ce-abıc.ı e"elr.l 
gjn de yazdığ'ımız gıbi Çö• ç 1 
vormiıtir. lorilız Bııvekıtioe ıö •• 
B"JU" füıtaoya ad•l•rıod&ai a.ker 
fer burasının müdalaaaına memur 
edılmışlerdir. Çuu. ü bir iatit& ta· 
ş=b•ÜHi daıma yapılob 1 r. 

Z;ton lnğ'.ltero kara askerlırl 
bakımıudao, •ıtada boy ö çüı,cok 
kabıliyelte drğildir. O.uu ıçın ••· 
ntioi başka ub•l•ıoa topıamak• 

tadır. Çörçiliıı bıı .Ö<lerioi, lııırılu 
leıin lı.ıtıya as.er ıönjeıa.emelt 
ıçio bır .bah.ıoe teJi< .. ı eJeof4:.';r, bir 
h-lı•n ırautoaioio, P~polu d'lt•lı· 
a'oıa yudıtı bir makaleyi alllta 
ile ol<uyac.lr.lardır. Çiln•ü bu ı..ı· 
yan f uete•ı de 1 ır•1ız H ı•e"li• 
nın ltllırlorıni yay .... •ta ve oırk•9 
aya kadu lııgıliz ad4larınııı mub ıc· 
kak aatu.i ooi..ecoi'•Odoıı bt1b ... t.&.1.•"-• 
ıedir. 

Bu makale, acıb., lt.lyınların 
R 11 ceph .. ın e barbı moc~ut e.ııl· 
me.ai u.ıt.o,.ıoe lıaJy h.1.l•.na oır l&•h 
Y•pmak ıçın ını y •z•l..uı~ıır ? Y .,,.. 
•• lı.ıK"ı1ız a.Y.v~eı,.,ıaı ac.ıa.aa ıut• 

ınak ıçin mid r ? t!u k•>lırilemu. 
}o'•k&l l1alyı1110Jar,D O;r bıAl'ıı• .. ,, .. 
ıı aöıttı::•C·c.Jeıı ııuy.&:a "91.CWlDi 
t•bo11ın d• pu zor degııgır. Ôılo 

l.e bıı makalı horhdJı Çôrç•ı'i 
haklı çlkaraa, .. t•D zıy•4• 1&.-.y4 a 
n.lkınra ııö lıinı u oerp.11ak ıı;ıu 
yuılm.141 o • ..,4c.m~&.ıac.ur. 

Netice 
Biz bu,.enlttı rınrnııda laıil. 

tere'y• k•••' Dar ••tta )'•P•l.ııbull' 
veya yap lamıa a:ııCıa•k•t.ıı.aı UJettD• 

d• d"-ıu.ı. Y•C.W a. Çuııku ~P•.>c• 
.z.am oı.Ja.aac-rı koout .. ıwuı 0 

1 "d ·~ ou meat .1'1• ha ı•eıer hı.ıw.u· m . . ı•ru.u wer 
mı,tır. Y aln z . fil DOdaya lfaret 
edelım kı, ç~, çıı boyı. Dır ı.t ı4 
ıçın Alm n bav~ ku,.ıları~ia "'" 
l•yel.Ji•liıınden b• a t.,...ıır. tsu, 
lngıltere'de hava bikımıı• tıoin ırun• 
dtıu fÜne ar thj'ını ve •' n .. o.41 n 
iiıerıno çık.tıiıoı ıö,terır. H..abıo 
b•~langıcıouaabera a.ıma tııayyare· 
ıizlıkten tikiy•t eden 1 ır•••• oıön 
şıwdı ıyı bir dura.o& &ır'1ıkieıtnl 
kendı aırıılarındu duım.ııı: dı~ut• 
ıa;aad..-. Fuat yal•uı bua hl...i· 
ıniyeti ile, yalnız R11aları dö,Q 1ıQ. 
r_er~k, yalnız baıkaluına çd1< y•• 
tıştırerelc b r lwrp k..ıanıl..oilır m ? 
Mudofaa ile .. ıer elde odılomıye• 
caırını va bizzat loır liz devlet •d· 
amları ıöyloaıiJlernir. O baldo 
me-:cat başk• cepbeler üzorind; 
gooıı b r barokd ıbti...Uori çok· 
tur. 

Ôyle anla2ılıyor ki, eior, Ruı· 
lar, ıark cepbrıindo biraz daba 
çekilmeie mrcbJr olurlar da Af. 

J 

m•ular K.f.ua dojru ilerlerler. 
ae, o zam.an bıuaıınto mil ıat..aı· 
nı Orta - şark ordu•u elioo la· 
caktır. Bu mudJet zarlond~ lulyın· 
bra ltar~ı Alrık,.'d& da bır k•f rıar• 
bıno başlanması uzak bir ihtim.J 
degiiciir. Binıazı'nın Trablo•'u•, 
tayyarelerle, mıbvtr kahlelerıo.ia 
hımaye utraiı olan Pantelıeria ad 
Blnın dO(jiıden bo111bardım1n e ,J .. 

' 

meıio11 bu hareketin ilk b,zırlıkl•· 
rı nızariy•e bakmamak ruü.a~o 
Ol;ıJ!'.ıız, -

ı -.ı, 11. l~ v ı ~ 
4 Birincileşri9 1941 
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r YAZLIK Si NEMA vAzLıK aAHÇESiNDE Dr. MARKO iKiZ 
iKi MÜSTESNA FiLMDEN HAZlRLADICI ŞAHANE 
programlarının en m ü k e m m e 1 i n i göste rec ek 

• 1 iNCi FiLM ~t;ı.. 
E. 1 fa:r.la oe•·ôlen ve s;oem•nm en sahhar J:'.>~ PRO:v!IYERI ERR0L 
fL YNN - OL\VAI de H \ VILl.l\ND ile oer. b•r >.r•tı,~ı~rı su 
' n~ drın i:~ri ~·i gö ülrnerciı nı'll volkan ' ~lh• K .;,!ere ~·ğT ı·acak ••. 
Ştıcfi d:ir.ya!.\t' da" bulac2 ~ ... '-1.ı! ırct~ı L·~\ü iSnG'~er' k···~rrc.:ı~ tek f':!~t 

~·~1 KEŞiF ALA YTJ~~~J -· 

:••••••• •••••••: ısuvarı: 
:su AKŞAM: --
:....... • •••••• : 8,30 

Suvarf 
8.30 

Büyük Türk Şairi ( FUZULİNİN ) 
ölmez eseri 

Birinı i T cşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 
Eczahaııesi üstündeki binadı kabul ve tedavi edeceğini 
ilan ed~r 1299 

......... : ... -=--·-----------------= 
:----------------------------~ 

1-1 ROZOGLU 
KARDEŞLER 

TUdtçe söı.J.; 
1 ~ 
ji Görülmemiş bir h .. lk k tles:nir silrc~li alkışları ıçlcde devam ediyor. 1 Kitabevine 

Soy:;;:z yı!!aroan om e:r.saii yara ıim,yan f;Jm •i ı-rı ka•ırır, ır• b• Pek yakında., Pek yakında 
dünyayı •aran ordu'ar . Fııttn 1 gibi ülkeler dolaş'o alaylar 

;. .... za.fe•r•g•ib•i•ik.lim•l•er•a•ı••n .. şe.re•f•le•r•do•lo .. şa•h•a••er•i•ır•ör•ün•ü•z ... :mmıi .ı .. 191~ .. ftımım( .. lVIı .. a .. rai .. J\ .. n ... t•U•Vnma•n .. e•t .. )mı:ft ....... m:mmil 

• 
ÇAKICI EFE 

B U G O N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesine 

çektlAI malQmdur. 
ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması husu· 

eunda sayın okuyucu ve mu,terllerlmden aldıAım yUzlerce mektup ve 
yapılan ,ıtaht mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın ıstlfadelenmeslnl temine karar vere l 'c, Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azhAı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize muracaatla lslmlerlnl yaz· 
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımız da adresiır, ı.ı:e (100) 
kuru' göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

"'O OZOGLU KARDEŞLER 
- ~.. • ol .: .. • .... ' 

SLA.~· T. iŞ BANKASI 
syfıar P .tir t~f~~r!'~~ur.aEıı ·i Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELER: 

• ıdarr .. ıız2e -;,21.t.al ır;aq'ı ..-e i:r.1.'.li ..:(muriretiere J 
~ cr ı tl• • !r f)crhl..l~re S'ı'.a n.d .. tcn meun!uı -r.üsab:.ka ile 

alma taktır. 
4Şubat, 2Magı$,1 Alusl0$,3/kinciteırin tarihlerinde yapılır. 

2- MGsa.hakada 10, 9, 8, 7 nıınııra alnıak sı:rctiyle pek· ..---- 1941 iKRAMIYELERI 
İ)İ, iyi denude lraııııa.nlar 15 liı a n uşlı \C)a (0 lira i;c
rttli merr.uriyetlere 6,5 nı:mua almak ıuretiyle orta derece

. de muvaffak olanlar da takdir LaU.ı idarfye ait olmak üzere 
20,75,30 lira a) lık i;cntli slafücılıllcre hyin cdilccddudir. l 

3- Staj devruinde rr.uvalfak olanlar maa~lı veya ilcıct· 

li memurluklara geçirilirler. 
4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin tcllif ede· 

ceği yerde vazife kabul etmesi şarttır. 

5- Taliplcr:n 7f8 sayılı mcrrı:r · n ~an:nunı:n 4 üncü 
ırac'irs'nc<l..i ıutluı laiz olıtt~la ltııltı Dtvlet rr.tmuıi

yetine ilk dtfa giıec~klerin 30 yaşını geçmemiş olması la

zımdır. 

6- Müsabakaya girmek isti) enler 18/10/941 Cumarte
!İ s&&t 13 çe lEC21 dılılçe \'e {\Jd ı n i ,bı1eıu:) le bera· 
ber Styhan Vıliyet P.T.T. Müdilıltğüne n.iııa(a~t dmeli 

:li-l•r. 
7- J\iü 3abaka 20 B"rinci Te~r.r. s-.ı ?az::: ·cc; giirıü E.:ı· ' · 

l Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
3 " 1000 .. - 3000. .. 
2 

" 
7SO 

" - 1500 • .. 
4 500 = 2000, .. .. .. 
8 250 = 2000. " .. n 

S3 H 100 .. - 3500. .. 
80 

" so .. - 4000. n 
300 .. 20 ,. - 6000. .. 
TUrklye it Bankasın• para yatırmakla yal· 

am para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 
zancfa talllnlzl de denemlt olureunuz. 377 

Mütehassısı 

t , ıli ) da yııpılacakt:r · ?8.«. l < 12 77 1 1-ier ı(ir. i:ıı?stalarm: Abıd:n Psşıı r r c i c s: r c ıJ 1 l ~ ~ r 
- c •• · -- -, . "Jumı:.ralı mı:.ı>c-ııanesinde ke.bul ve tedaviye başlaını•· ~ 

ımı.'a• ni.ibi ı Cavit Ol<A ı. ~uıldı"• ! s•1··0N ı •17 Y " 
, L • yer ' "·• • : ır. 1:. t -1 ç il V. Ne•rıya Müdürü ı Avu.-a• r 

Ni'•• v,. VFROCL.I; •!•• •· - ·\' "' 1 \ ====- -~!l!!!S ID 

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

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenif, Arlon, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

1 Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

1 Lokman Hekim 1 
Dr. Rıdvan Lokman 

Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 
kabul eder. 

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

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

._ ...................................................... . 

İLAN 
Ceyhan belediyesin
den: 
Memur alınacak 

1- Ceyhan belediyesin· 
de münhal 40 lira ücretli 
zabıta memurluğuna imtihan· 
b:r memur alınacaktır. 

2 - mÜiabaka 16/10/911 

Perşembe günü saat 15 de 

belediye encümen salonunda 

yapılacaktır 

3 - l~teklilerin evrakla· 
rıyle biı \ikt ~ riyasete müra· 
caatları. 

1-4·7 1290 

• 
iLAN 
At yansıan 

Yüksek yanş ve islih en· 
cünıeni namına 5/ 1 incıtrt· 
rin 9H ve 12/ 1 inciteşrın 
941 Pazar günleri at koşula· 
rı olunacağı ilin olunur. 

1 ').3 4 1 '2119 

-'~~~-~ Refika Recep 
Tümerkan 

Adana Bicki Yurdu 
Yeni sene' Talebe kay

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

1-15 1206 ....................... ...;~ ... 

En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte
k a mi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe -
şitlidir. 

fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

/ştlen An.lagan Eiıtün Tiiık /!asn Me11s11pları ittifakla Bildiriyorlar iti, (BUGÜN) Gazetes 
O, (BUG.CN) Matbaasının Birinci Sınıf Tek11isgenleri Elinde Hazulanır • Binaenaleyh (BUGÜN) 

iş/erir.deki Ne/asetin Cn Açık Bir Delilidir. Resmi f/e Hususi Müesseseler Gbi Siz de ' 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasıoda Viicude Getirilen Tabı 

eI işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. fi!! 
C t 1 k d Resmi ve ticari defterler, faturalar, e ve ısının a: ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

n güıel dügün ve nİş<1n avetiyeleri el 

Tabı kısmında. ilanlarr,kartvizitler,k_•iıt ve zarf başlıkları,her 
1 boyda mecmua,broşur basıhr. 1 C

'lt k mında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 1 IS ı malzemelerle ve sür'atl~ ciltlenir. 

-
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