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Düşman bombolarına kurban 
gitmemek için kurbanlarımızı 

Hava Kurumuna vermek en 
akıllıca bir tedbirdir. 

Si ih Altındaki Erlerimizin Muvazzaflık 
Müddetleri Bir Sene Daha Uzatılacak 
HükUmetçe Hazırlanan Lô.giha 1 

Meclis Ruznamesine Alındı 
Ankara 3 - [HustBİ muhabirimizden, telefonla] 

- A~kerlik kanununun beşinci maddesine m·1vakkat 
bir madde ilavesi hakkındaki kanun layihası Meclis 
Ruzname.;ine alınmıştır. Hükumet, mucip sebepler 
layihasında aynen şöyle demektedir: 

"Ordumuzun bugünkü teşkilatı genişlemiş ve 
muvazzaf er ihtiyacı artmıştır. Bu teşkilatın kadro· 
larının ikmaline yetebilmek üzere halen silah altında 
bulunan muvazzaf eratın daha bir sene silah altında 

tutulması Genel Kurmay Başkanlığının gösterdiği 

lüzuma bın.:ıen zaruri görülmüş ve bunan iç;n işbu 
kanun layihası tanzim ve takdim edilmiştir.,, 

Layiha esaslarına göre, ilave edilen fıkra şudur: 

"Haler. silah altında bulunan 35 ve dah:ı. evvel

ki doğumlu muvazzaf erat ile bu doğumlulardan 

muvazzaf hizmete tabi eratın; sınıflarına mahsus mu· 

vazzaflık müddetleri birer sene uzatılmış olacaktır.,, 

1_941 Yılının 
başında 

Yazan : Cavit Ora ı 

Mecliste Dün Kabul 
Edilen Liyihalar 

Bunlar arasında devlet memurlannın ayllk
lannın tevhit ve tadülüne dair layihada var 

Bardigada ltalgan müdafaa•ını zorlugan lngiliz ağır taggarelerinden biri 

1- Ankara: 
1941 Senesinin ilk günlerinde

yiz. Geçen yıl beşeriyet için ızdı

raplı, felaketli bir yıl olarak geçti. 
Avrup1da bir kaç millet hürriyet 
ve istiklallerini kaybetti. Bir çok 
insan harp faciası ve işgal işken

celeri içinde memleketlerini, yurt
larını terk etmek mecburiyetinde 
kaldı. Binlerce masam, zavallı in
san bugün bu koca k1tada açlık 
ve perişanlık içinde kıvranmakta 
ve inlemektedirler. Şüphe yok ki 
940 senesi dünya tarihinin en ka
ranlık ve uğursuz yıllarından birisi 
olmuştur. Bakalım iyi bir sene ol
masını dilediğimiz yeni sene nasıl 
başlayacak ve nasıl bir netice ile 

sona erecektir? Fakat dünyanın 

bugünkü umumi manzarasına baka
cak olursak, yeni senenin bu ilk 
günlerinde içimize fer ah ve ümit 
verecek değişmiş ve değişeceğe 

benzer bir vaziyet göremiyoruz. 
Harp havada, denizde ve karada 
bütün şiddetile devam ediyor. ln
gilterede ve Almanyada büyük ve 
hummalı bir faaliyet, geniş ölçüde 
devamlı bir harp hazırlığı göze çar· 
pıyor. Lakin bu hazırlığın hedefi 
ve gaye'li olan o tarihi ve tarihlerin 
kaydetmediği müthiş, korkunç harp 
dramı nerede \•ukubulacak? Alman 
ve lngiliz milletlerinin uzun bir 
devre için mukadderatlarını tayin 
edecek o kanlı boğuşma hangi 
bahtsız milletin toprakları üzerinde 
yapılacak? Avrupanın ve hatta bü
tün dünyanın nizamını, bünyesini 
ve istikbalini tanzim edecek kat'i 
netice nerede alınacak? 

Bir çok ihtimaller karşısında 
bulunuyoruz. Bu ihtimaller daha 
çok Alman~ strateiisinin Önümüzdeki 
ilk baharda intihap edeceği hat 
tuhareket etrafında · toplanıyor. 
Çünkü Afrikada ve Arnavutlukta 
harekete geçmekle beraber lngil
tere hava akınları müstesna Al
manyaya karşı doğrudan doğruya bir 
taarruza geçmiş değildir. lngiltere 
hali bir hazırlık d c..vresi içindedir. 
Belki bu hazırlık devresi 1941 
senesind..ı de devam edecektir. 

Fakat Almanya ne yapacaktır? 
arkasında Amerika gibi büyük, 
zengin ve bitmez. tükenmez bir 
devletin kaynaklarına dayanan ln
giltere büyük hazırlığını yapmağa 
çalışırken, Almanya bu •hazırlığa 
seyirci mi kalacaktır? lngiltere Biı-· 
leşik Amerikanın hudutsuz mua
venetini temin ettiktensonra bu 
harbin bir mukavemet harbi şek
linde uzamasınada katlanabilir. Hal
buki Almanyanın uzun bir mukave
met lharbine dayanmasına imkan 
varmı dır? 

Vakıa bugün kimse Almanyanın 
birıene içinde teslim olacak gibi aç 
ve yoksul olduğunu iddia edemediği 
gibi dahili vaziyetinin de ltalyaya 
benzerliğini iddia edemez. 

Fakat iki tarafın mukaddera· 
tını tayin edecek büyük harp vu
ku bulmadıkça, bu bekleyiş dev
resının Almanyanın kaynaklarını 

yeyip bitirmiyeceğini kim iddia 
edebilir? 

Çünkü ortada bir hakikat var
dır. Bugün lngiltereyi besleyen 
Amerika ve Asya gibi iki büyük 
kıtadır. Halbuki Almanyanın isti-

Ankara 3 {a.a) - Büyük Mil- J 
Jet M~clisi bugün Rafet Canıtezin 
başkanlığında toplanarak haziran, 
atustos 1940 aylarına ait divanı: 
muhasebat raporunun sunulduğuna 
dair mazbata ile milll korunma 
kanununun 36 ncı maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkında ki kanun 
layihasını ve divanımuhasebatın 3 
eylül rc&porları üzerine ittihaz edil 
mekte olan kararların mer'iyet ve 
şumulünün tayinine mütedair maz· 
batayı müzakere ve kabul eyle
miştir. 

Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve taadülüne :dair kanuna 
ek kanun layihasının ikinci ; müza· 
karesi yapılmış ve kabul edilmiş· 

tir. Bundan sonra meclis, maaş ka 
nununa müzeyyel kanunun üçüncü 
maddesinin tadili, mer'i gümrük 
tıırifesinde muvakkat mahiyette de 
ğişiklikler yapılması ve yabancı 
memleketlerle muvakkat ticaret 

anlaşması akdi, ticari anlaşmalar 
akdine yanaşmayan devletler mü
varedatına karşı tedbirler ittihazı 
hususlarında hükumete selihiyet 
verilmesine ait kanun )ayihalarını, 
Turkiye-lngiltere arasında 2 birin· 
ci kinun 1940 da aktedilen tediye 
anlaşnasının tastikine ait kanun 

layihasının birinci müzakerelerini 
yapmıştır. 

Meclis gelecek pazar günü 
toplaaacaktır. 

----11 HARP ve DIPLOMASll ~ __ 
e 

In!iliz .. umu~!. karargahının bu- J zamanda hazırlıklarını bitirerek h~-
gunku tebhgınde, bu sabah şa- rekete geçmeleri mühim bir hadı-

fakla beraber Av B d e !sedir. Bu yarma 
ustralya kuvvet- ar ıya- harek~tinio bun-
lerinin, tankların dan boyle duraca 

da yardımı ile d •• ğına ihtimal ve-

Bardiya müdafaanın uşme- rile'.1'e.~ .• Mevziin 
hatlarına karşı derınlığilaz oldu

ğuna göre iki,üç 
l'ilnelkadar Bar
diya müdafilerinin 
teslim olmaları 
beklenebilir. 

asıl taarruza baş 
ladıklarını ve bir 
noktada müdafaa 
hattını yardık

ları bildiriliyor. 
Bundan bir kaç 

Son gelen haber 

siçokga
kındır lere göre Mı

sır harekatında şimdiye kadar ye
diden fazla ltalyan tümeni imha 
edilmiş ve üç tümenin de yarısın
dan fazlası dağıtılarak mühim bir 
kısmı esir alınmıştır. Şimdi üç tü
menlik bir ltalyan kuvvetinin Bar-

gün evvel, bu müdafaa hatlarının 

çok kuvvetli olduklarını ve bunla· 
rın düşürülmesi için büyük top
çu ve fazla miktarda tank kulla
nılma!it lazım geldiğini söylemiştik. 
Şimdi hakiki taarruz başladığına 
göre, on beş gün içinde bütün ha
zırlıklar itmam edilmiş demektir. 

lngilizlerin, bur çok kuvvetli 
müdafaa" hatlarına karşı kısa bir 

Lihi bugün Vişide olacak 

diyada muhasarasile ltalyanların 
on tümeni harp dışı kalmış demek-
tir. Geriye kalan ltalyan tümenle· 
rinin de esaslı bir hareket yapa-

( Devamı üçüncüde) 

Roman yada 
vaziyet karışık 

Hutzinger 

Fransada 
31er mec-

1 is ı r 
Başvekalet müsteşarı 
Boduvan istifa etti 

• Cenevre 3 ( A. A.')-- Vifiden 
resmen bildirildiğine göre Başve
kilet müsteşarı eski dahiliye na
zırı Boduvan istifa etmiştir. 

Nevyork 3 ( A. A. ) Vişiden 
öğrenildiğine göre, Hariciye Na
zırı Flanden, Bahriye Nazırı Darlan 
ve Harbiye Nazırı General Hut
zinger den mürekkep bir üçler 
meclisi teşkil edilmiştir. Nazaret
lerin ekserisini bunlar idare ede
ceklerdir. -
Bremen'e 

3,5 Saat suren . 
HOcum r 

lngiliz tayyareleri şeh
re 20 bin yangm 
bombası attılar Cenevre: 3 [a. ö.) - Vişi'de 

tahmin edildiğine göre, Amerikanın 
yeni büyük elçisi Amiral Lihi Cu
martesi günü Vişiye gelerek vazi
fesine başlıyacaktır. 

Denizaltıların inşa edilmek
Sovget elçisi, Komünistlerle teoldııiu tezgahlara ve /ab-
Demir Muhafızlar arasındaki rikalara isabetler kagdedildi 

nat ettiği kaynaklar ise, harap ol· 
muş, düzeni bozulmuş ve kendisine 
kin ve nefret beııleyen bir Avru· 
panın mahdut kaynak.landır. O hal· 
de 1940 senesinde kısa ve fakat 
kat1 askeri zaferler elde etmiş 
olan Hitler 1941 de de kendi mu
kadderatı için harekete geçmek 
mecburiyetinde kalacaktır. Fakat 
askeri sahada realist bir adam ol-
duğıınu gösteren Führer yeni te
şebbüslerini hangi tarafa ve hangi 
milletlere karşı alacaktır? Bugün 
için Almanyanın harekatını işaret 

eden şu dört ihtimal mevcuddur. 
1 ·- Bu hareket lngiltereye 

karşı m1, 2 - Bu hareket Fransa 
ve ispanyayı istila suretile mi, 3 -
Bu hareket Balkanlara doğru mu, 
4 - Bu hareket Sovyetlere mü
teveccih mi olacaktır? 

Şimdiden bu ihtimallerin nasıl 
sıralanacağıo.ı kestirmek güctür. 
Fakat 941 senesi içinde Almanya-

/ Devamı ikincide) 

anlaşmazlığa müdahale elti _ y 
3 

.. ..d 
azısı uncu e -

Londra: 3 [a. a.) - Royterin 

bildirdiğine göre, Romanyada da

hili vaziyet karışıktır. Romanyaya 

yeniden Alman kıt'alarının gönde

rilmesine başlıc11. sebep sol cenah 

unsurlarile Demir Muhafızlar ara
sındaki ihtilaflardır. 

Romanyaya komşu olan diğer 
Balkan mamlektlerile Almanyadan 

ve hatta doğrudan doğruya Bük
reşten gelen haberler esas vazi-

yeti bu şekilde göstermektedir. 

Bundan başka Romanyadaki 
Komünist ve Demir Muhafızlar 

arasındaki anlaşmazlık Rus elçisi

nin müdahalesini mucip olmuştur. 

Demir Muhafızlar ortalığı tedhiş· 
lerini Komünizme isnat ettirmekte
dirler. 

Muğlada yağan yağmur
lardan sular taşll 
Muğla 3 ( A. A. ) - De

vaınlı yağmurlar durmuştur. Sular 

Köyceğiz - Muğla arasındaki Nam

nam köprüsünün sedlerini götür-

' müş ve bu yüzden münakalat arı· 

zaya uğramıştır. 

iktisat Vekilimizin 
tetkik seyahatı 

Küta ya 3 a.a .)-Tavşanlı ve 

ve Dt.ğirmisan maden mıntakasın

da tetkikatta bulunmak üzere Tav 

şanlıya gitmakte olan iktisat Ve

kili dün buradan geçmiştir. 

1 

1 
1 

BiR NOKTADA 

Bardiya 
müdafaa
sı yarıldı 

ltalyan hav ameydanlarma 
şiddetli hücumlar devam 

ediyor 
Yazısı üçüncüde 

FIRTINA 
Arnavutlukta 
Harekatı 
Güç/ eştirigor 
Yunan kuvvetleri 
Beratın 19 kilomet
re yakınına vardllar 

Atina 3 [a. a.) - Hava ıerai· 
tinin son 24 saat zarfında cephe· 
nin büyük bir kısmında harekete 
mani olmasına rapen Yunar. kı
taları Kilisuranın şimalinde düşma
nın kuvvetli mukavemetine rağmen 
ilerlemişl~r ve bir çok köyü işğal 
etmişlerdır. Fırtınalar şimdi her iki 
t~rafın harekatını fevkalade gücleş
tırmektedir. Hava şeraiti düşmanın 
hava faaliyetini durdurmuştur. 

Yunan resmi sözcüsü, Kilisura 
civarında iki top ve bir miktar 
İtalyan malzemesi daha ele geçiril-
miş olduğunu söylemiştir. 

Yunanlılar Berada yaklaştı 
Londra 3 [ a. a. ] - Askeri 

mahfillerden bildirildiğine göre . 
Yun.anlılar Bence ırmağını geçerek 
5 kılometre kadar ilerlemişler ve 
12 top, 20 mitralyöz, 500 esir al
mışlardır. Bu hareket devam etti
ği taktirde Yunanlılar Tepedelen, 
Avlonya yolunu tehditleri altına 
almış olacaklardır. 

Berat etrafında ilerleyen Yu
nan kuvvetleri Berata 19 kilomet
re yanaşmışlardır. 

Y ıınan tebliği 
Atina 3 ( A.A) - Braş kuman

danlığın 31.ilk kinun akşamı tebliği: 
Muvaffakiyetli mevzii harekat 

yapılmıştır. Tarafımızdan esir alın
mış ve bir çok malzeme iğtinam 
edilmiştir. Bunların arasında 8 top 
vardır. Düşmanın bir tank taarruzu 
tardedilmiştir ve bir tank iğtinam 

olunmuştur. iki düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

Yunan $İvilleri arasındaki 
zayiat 

Atina: 3 [a. a.] - Umumi Em
niyet Nezaretinin resmi tebliği : 

Harbin ikinci ayı esnasında 

ltalyanlar hava akınlarının sivil ahali 
arasında sebep olduğu zayiatla iras 
ettiği maddi hasarat şudur: 

Erkek, kadın, çocuk ve kun
daktaki çocuk olmak üzeM 88 ölü, 
ayni zümreden olmak üzere 296 
yaralı. 

Şehirlerde ve köylerde 60 ev, 
1 kilise yakılmıştır. Yıkılmak 

üzere olan evlerin miktarı yüzü 
geçmektedir. 

1 
Orta şark lngiliz kuvvetleri 

başkumandanı Vegvel 

Yaz aylarında sey
yar mektepler 
açılacak 
Maarif müdilrlüi'ü lstanbuldaki 

mekteplerle talebe vaziyeti etra
fında dikkate şayan bir istatistik 

neşretmiştir. Bunu hulasa ediyoruz. 

lstanbulda 528 i resmi olmak 

üzere, hususi ekalliyet, yabancı 

681 mektep vardır. Bu mektepler

de okuyan talabc mevcudu da 
134,886 dır. Talebeden 1250 si 

ana mekteplerine, 88783 ü ilk 
mekteplere, 2000 i dershane ve 

yurdlara, 3644 ü sanat mekteple

rine, 26700 ü orta mekteplere, 

78 i muallim mekteplerine, 11574 ü 

liselere, 125 i çocukları kurtarma 
yurdlarına devam etmektedir. 

Bu 681 mektepten 7 si ana, 
526 sı ilk, 42 'si dershane ve 
yurd, 12 si san'at 51 i orta, 2 si 
öğretmen, 40 ı lise, · biri de Ço
cukları kurtarma yurdudur. 

Maarif müdürlüğü son iki ae

ne içinde üçü erkek, dördü kız 

olmak üzere 18 ortamektep aç· 

mış: Kağıthane ve Maltepede iki 
yatı mektebi tesis etmiştir. Yeni-

den 7 ilkmektep açılmış, 2 san'at 
ve beş te •ilkmektep l binasının in· 
şaatı bitirilmiştir. 

Bundan • başka Koska, Aksaray 

Yusufpaşa, Vefa yangın yeri, Kü

çükpazar, Karaköy, Ayaspaşa, Har 

biye, Nişanta,7ı tramvay caddeleri 

Beşiktaş, Rumelikavağı ve Yalova 
da birer arsa satın alınmıştır. Bu 

arsalarda birer mektep inşa edi
lecektir. 

Gene yeniden Çatalca, Büyük 
çekmece, Beykoz, Buzhane, Şile 

nin Teke köylerinde birer yatı 

mektebi açılmıştır. Vilayet köyle-

rinde 23 köy yatı mektebi açılmış 

tır. 23 mektebin de inşaatının 

yakında ikmali temin edilmiştir. 

Maarif müdürlüğü mekteLi ol
mayan köy çocuklarını yetiştirmek 
üzere önümüzde ki yazdan itibaren 
( Sl!yyar mektepler ) tesis edecek 
tir. Bu mekteplerde demircilik ma 
rangozluk! ziraat köy işleri, köy 
hıfzıssıhhası, yurd bilgisi' pasif ko 
ruma öğretilecek diğer köy mek
ta,pleri müfredat proğramı tatbik 
edilecektir. 
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HEK.ME Gd E DEA' 
iZDIYAC YE SAR. LARI 

- 1 -

lngilter~-
0UC de Westmins- nin en bü-

yük zen-
terin orkideleri g inlerin-
·-~~~~~~~~· le r inden 
biri Duc de VVestminster'dir. 
Londranın yarısı bu dük'ün malı 

dır. Dük henüz gençtir. iki sene 
evvel Pa~te Coco Chanel adın
da meşhur bir terzihane sahibini 
sevmiş, bu kadınla evlenmişti. 

1 
Elô.zık-lranDemirgolu-

1 nun inşasına Başlanıyor 
Tenasüli bayatın mihveri, cemi· lara tutulan münevver aile kızları 

yelle kadın ve erkek arasında- veya kadınları, kendi yaşlarına nis-
ki sevgi bağlılığile cinsiyetin yega- betle çok daha ufak yaştaki genç-
oe meşru mefhumu ve şekli izdi- lere gönül veren kadınlar için ide-
vaçtır. Moral Prensiplere göre an- al bir izdivaç düşünülemez. Ayni 

k b k d 1 d h ·ı· d t ismi taşıyan meşhur romanda Lady ca unun a ro arı a ı ın e e-
nasülihayat mümkündür. Chatterlay hiç bir vakıt sevgilisi 

Erkek ve kadın bütün bu ha- olan köylü için mes'ut bir zevce 
yat müddetince afif kalmayı der- sayılamaz. Düşünmeden, sırf cinsi 

Dük şimdi Amerikada Miami 
şehrinde oturuyor. Geçen halta 
bu şehre lngiltereden 15 büyük 
sandık gelmiştir. Bu sandıklar 

içinde dünyanın en güzel orkide 
çiçeği kolleksiyonu bulunmakta
dır. 

inşası mukarrer hatların 
keşifleri ikmal edildi 

uhte ederler; demek ki evliliğin hayatın erkek ve ruhi -cezbelerine 
ana şartı evlenmeden evvel illet ve kapılarak vaki olan izdivaçların ço-

Ankara [Hususi] - Cümhuriyet hükumetinin tatbik etmekte olduğu 
demiryolu siyaseti büyük bir faaliyetle devam etmektedir. 

battıi bekaret, evlendikten sonra ğunda nahoş akıbetler mevcuttur; 
da ancak karı ve koca arasındaki bir çok gençler bilahare ideal gü-
cinsi münasebet yani monugamidir. zellikten, kadınlığın meziyetlerinden 
izdivacın içtimai gayesi ve vazifesi mahrum olduklarını yana yakıla 

Dük de VVestminster'in bir 
kaç merakı vardır. Bunlarda ya
ban domuzu avı, denizde yatla 
gezmek ve çiçek yetiştirmektir. 

Bilhassa orkide'ye bayıldığı için 
15 sene uğraşarak dünyanın en 
mükemmel kolleksiyonunu vücu
da getirmiştir. 

Mevcut 3:.186 kilometreye ilaveten yapılan Diyarbakır - Cizre üze
rindeki 159 kilometrelik kısmın inşası bir hayli ilerlemiştir. Eliizık-lran 
hattının beş milyon liraya iha le edilen 70 kilometrelik kısmının inşasına 
da, kış mevsimi olmasına rağmen, yakında başlanacaktır. 

ancak çocuklarile hakiki bir aile I anlatırlar. Gerçi müstesna olarak 
kurmak ve bunu nesilden nesiln in- bazıları da bütün Ömürlerince, toy 
tikal ettirmekten ibaret olduğuna gençliklerinin ilk maşukasını daima 
göre, herkes dilediği anda ve şe- tahassürle yad ederler. 

kilde evlenemez. Meşhur lngiliz muharriri Dic- Kolleksiyonunda 671 bin orki 
de vardır. Bunların toplanması ve 
üretilmasi 27 bin lngiliz lirasına 
mal olmuştur. 

Diğer taraftan memleketimizdeki maden kömürü istihsaliitını arttıra

rak iktisadi inkişafı temin etmek maksadile Filyos Ereğli hattının 
Kozluya kadar temdidi için başlanan inşaat nihayete ermek üzeredir. 
Gittikçe fazlalaşan münakalala mani teşkil eden Aydın hattının bazı 
mıntakalarındaki meyiller tahfif ve giizergiih tadil edilmiştir . 

Bugün artık bütün evlenenle- kensin gençliğinde sevip de red-
rin mes'ut bir izdivaç kuruluşu için dedilmiş olduğu güzel kızı daiı:ıa 
hekimin fikrini ve mütalaasını al- kadınlığın bir sembolü gibi yaşat-
maları bir şart hükmüne geçmiştir. ması buna güzel bir misaldir. Bü- Dük lngiltereye hava taarruz

ları esnasında kolleksiyonunun 
mahvolmaması için bir cinsten bir 
miktar orkide'yi Miyami'ye getir
miştir. 

Nafia Vekaleti memleketin iktisadiyatı bakımından ehemmiyetli olan 
ve ilk planda inşasına karar verilen bazı demiryollarının istikşalıni ik
mal ettirmiştir. Bunlar arasında Bozöyük, lnegöl - Bursa - Mudanya ve 
Bursa - Okçugöl hatları vardır. 

çünkü artık evlilik hayatı hem ev- yük edip daima rnaşuk'alarını bu 
)enen kadın ve erkek, heın de [hayal] de görmek istemiş; fakat 
müstakbel nesilleri için bir saadet daima liziyolojik tenasüli münase-
ifade etmelidir; bu da her şeyden bellerden çekinerek platonik bir 

Bundan başka Adapazarı- Bolu, lsmetpaşa hattının Boluya kadar olan 
arızalı kısmının haritaları hazırlanmıştır. Vekiiletin, bunların ve diğerle
rinin ikmali için, baharla beraber, büyük bir faaliyete geçeceği beklen
mektedir. 

önce uzvi ve manevi sıhhatin mü- aşkla onları muhayyelesinde yaşat-
kemmeliyetine bağlıdır. mıştır. 

HükOmetler bu şartı ciddi bir Bu, Freud'in maddileşmiyen ve 
rapor talebileka "'if' AZ.ı@ı.INJ daima bekaretini 

nuni bir şekle l o R • Ad 1 1 muhafaza ederek 
sokmuşlardır.Ger r 1 as 1 m asa baş_ka şek~llerde 
çi ilim ve ·bilhas- . _ tavıze ugrayan 
sa bunlarla alakadar olan tababet 

1
. aşk şeklidir; bu bir nevi iilii, Dubli· 

izdivacın sıhhi ve ahlaki istikbali motiondır, fakat hakiki hayatta 
hakkında tam miinasile ve garanti Dickens, Beethoven. Leonard de 
kabilinden olarak bir kehanette Vinci gibi kaç şuurlu ve büyük 
bulunamaz; bilhassa mütekabil ruhi aşk bulabiliyoruz ? Binaenaleyh biz 
anlaşmaların, liziyolojik ve psiko- daima şeni adeseden cemiyete ba-
lojik sempatilerin bir mukavelesi karak, çokluk teşkil eden gençlerin 
olan izdivaçta bir ailenin istikbalde- saadetini düşünmeliyiz. 
ki veçhesini kestirmek çok güçtür. 
Bir an içinde ve gençliğinin toy
luğu ve heyecanlarile bir sokak 

kadınını görür görmez ve bir müd
det beraber yaşadığı profesyonel 
ve hafilmeşep bir kadına vurulup 
da anasından ve babasından izdi-

vaç müsaadesini istiyen bir delikanlı 
muvacehesinde hekimin rolü tıbbi 

olmaktan ziyade ruhi ve içtimai bir 
vasıltadır. 

(Ladam O Kamelya) romanın
daki sevdalı, maşukasının üçüncü 
devre vereminden ziyade takındığı 
ca'li hiyanetten soğuyarak izdivaç
tan feragat etmiştir. Gerçi roman

tizm devrinin insanları değiliz; fa
kat buna benzer misalleri cemiye
tin bütün tabaka gençlerinde her 
gün görüyoruz. 

(Romeo ve Julyet) arasındaki 
marazi aşkı taklit eden bir sevda
lıyı hafif ruhlu (Nevzoze) ve bil
hassa psikanalistlerin aşk telakkile
rine göra muhtacitahlil telakki et
melidir. 

1941 Yılının 
başında 

( Başfara/ı birincide ) 
nın bu dört ihtimal üzerindede 
harekette bulunması çok muhte
meldir. Her halde Almanya bu 
yıl içinde büyük kozunu oynamak 
isteyecektir. Hadiseler bilhassa 

Angılo-Sakson tesanüdü onu hare
kete geçirmek ve son taliini dene 
mek zaruretinde bırakacaktır. Bu 

itibarla içine girdiğimiz yeni senede 

1940 senesinden daha kanlı, daha 
korkunç harp sahnelerile karşıla
şacağımız muhtemel değil muhak

kak gibidir. Bize gelince; biz ge
çen seneyi huzur ve emniyet için 
de geçirdik, Milletimiz bugün de 
ayni mesut vaziyet içinde bu. 
lunuyor. Büvük Milli Şefimizin 
etrafında ı ... .ıi bir birlik ve milli 
bir tesanüt içinde muazzam bir 
kuvvet halinde yaşıyoruz. Hadise
lere karşı çok •uyanık duruyoruı. 
Müdafaa hazırlığımızı bir an bile 
ihmal etmeden tekemmül ettirme
ğe çalışıyoruz. Fakat bütün bun
lara rağmen temennimiz bu yeni 
yılın da Türk milletine geçen yıl 
gibi sükun ve huzur içinde uğur
lu ve saadetli geçmesidir. 

Dük sandıkların açılmasını 

nezarat ettikteıı sonra yatile bir 
seyahate çıkacaktır. Bu yat Gutty 
Lark isminde eski bir torpido 
muhribidir Torpido muharibi, 
ve,air techizatı kaldırılarak yat 
ha · e konMuştur. Sürati 35 mil 
oldufuna !?':ire dünyanın en yollu 
yatıdır. • 

• Cenubi 
Amerikada 
Amazon 
nehrinin 
yukarı 

Milli Şef ı 
Pamuk ihracatçıları Birliği
nın tebrik telgrafına cevap 

verdiler 
Yeni yıl münasebetile Çukuro

va pamuk ihracatçıları Birliği na-
mına Reis B lbrahim Burduroglu 
tarafından çekilen tebrik telgrafla
rına Cümhurreisimiz Milli Şef in
Önünden ve C. H. P. Genel sek
reteri Dr. Fikri Tüzerden gelen 
cevaplar aşağıdadır: 

Bir sandık sun'i 
inci yüzünden 

h a r p lbrahim Burduroğlu 
mecrasın- Çukurova Pamuk İhracatçılar 

da yaşıyan ·vahşi kızıl tenli kabi- Biriliği Reisi 
leler arasında bir kaç sene evvel A D A N A 
bir Amerikan filim şirketi adam- Yeni Yıl Size de kutlu olsun 

ismet lnönii ları sokulmuşlardı. Bunlar vahşi-

leri kıymetsiz, fakat parlak bon- lbrahim Burduroğlu 
Pamuk ihracatçılar Birliği Reisi cuk ve teneke hediyeler ile ken- Çukurova 

dilerine ısındırmışlardır. Yeni Yıl münasebetile v~ki o-
Filimciler beraberinde bir olan tebrikiitınıza teşekkür eder 

sandık sun'i inci getirmişlerdi. Ok mukabil tebriklerinıi ve sevgileri-
ve yay ile bir gösteriş muhare- mı sunarım, 

C. H. P. Genel Sekreteri besi yapmağa iki kabileyi davet 
Erzurum Mebusu 

etmişler ve bunda kazanan tara- Dr. Fikri Tüzel 
fa bu sandık inciyi vereceklerini 

söylemişlerdir. Kendilerine ilave ders 
iki kabile gençleri ok ve yay verilen öğretmenler 

kullanarak muharebe taklidi ya- Borsa umumi katibi B. Süley-
parken bu emsalsiz manzaraların man Sergicinin ticaret okulundaki 
filmi alınmıştır. Amerikalılar artık 1 k"I ı· 

ilive dersleri maari ve a e ınce 
maksatlarını elde ettiklerinden azaltılmıştır. 
kazanan tarafa inci sand1ğını ve· Ayni okul öğretmenlerinden 
rerek geri dönmüşlerdir. B. Tahsin Karayele yeniden ders 

Fakat bunlar gittikten sonra verilmiş ve maaşına zam yapılmış
tır. Kimya öğretmeni Bayan Nec-iki kabile sun 'i inci sandığı üze- 1 d 
miyeye kız lisesinde i ave ers veride kavga ederek biribirine kar-
rilmiijlİr. 

şı hakiki bir harp açmışlardır. • d h 
Senelerdenberi bu harbin denm Vilayetimız en ayvan 
ettiği ve şimdiye kadar iki tara- ihracı durdu 
lın bir çok insan kaybetmesine Vilayetimizden diğer viliiyetle-
sebeb olduğu Brezilya hükumeti re hayvan ihracı durmuştur. Böl-
taralından haber alınmıştır. gemize at, koyun ve sığır ithal e-

Kabileleri barıştırmak için dilmektedir. 
Brezilya hükumeti bir heyet gön- Sıgırcılığın vilayetimizde is-

i 
dermiştir. Aksi taktirde askeri lahı için köylüye damızlık __ boga 

verilmesi üzerinde teşebbuslere kuvvetle tedib edileceklerdir. 
1 L.:.~--------------' 1 geçilmiştir. 

- - --

Yarinki güreşler 
• Yarın öğleden sonra şehir 

stadında büyük güreşler yapılacak

tır. Öğrendiğimize göre, bölgemi
zin tanınn11ş pehlivanlarından Bal

cı Mehmet, Dişiçürük, Topal Meh

met güreşlere iştirak edeceklerdir . 

• Bugün Toros gençlik ku

lübü - Erkek lisesi, Demirspor -

Milli mensucat takımları •Tasında 

lig karşılaşmaları yapılacaktır. 

8 Bölgemiz kayakçıları kur

ban bayramını Toroslarda Şihli 

köyü civarında Topak ardıç mev
kiinde kayak idmanları yaparak 

geçireceklerdir, Bu hususta icap 

eden hazırlıklar ikmal olunmuştur. 

Yılbaşı piyangosunu 
talihlileri 

Yılbaşı piyangosunu en büyük 

ikramiyesi olan 100 bin lirayı ka

zanan talihlinin, Diyarbakırda ol

duğunu yazmıştık. 

50 bin liralık ikramiyenin ta

lihlisi de Afyonda bulunmaktadır. 
20 ve 10 bin liralık 

leri kazanan biletler de 

Tarsus, Ödemiş. Edirne 
bulda satılmıştır. 

ikramiye. 

Antalya, 

ve lstan-

10 bin liralık ikramiye, lstan
bulda Zeytinburnu hastanesi müstah

dem ve memurları tarafından alı

nan müşterek bilete isabet etmiştir. 

Biletine 10 bin liralık ikramiye 
vuran diğer talihli lstanbulda Meh
met adında bir işçidir. Hastalığı 
yüzünden bir müddettenberi işsiz 

kalan ve çok muztar vaziyete dü
şen mehmet, Milli Piyango idare
sinden paralarını büyük bir sevinç-

le almıştır. • 
.. . 

içtimai kaideleri tenasüli ilca
larla aşarak, cemiyetin ahlaki mef

humlarını hiçe sayan böyle bir 
cezbe ile bağlıyan sevgi heyecanı 
çok defa geçicidir; bir •n içinde 
parlak hulyalarla evlenmek istediği 

kadınla mesut bir aile yuvası ku
racağını kuvvetle sanır. Bu tezi 

maharetle tahlil eden romantik ro

manlar çoktur; fakat bunların bir- 1 ,, 

çoğunda his cephesi galiptir, hiya
net gören ve sefalete düşen sev
ğili alelade bir kadın olsa müda-

Bugün'ün Romanı: 44 

BU KADIN CASUSTURl 
faa edilmektedir. l.ı:::======================================= Çeviren : EF • KA ===ı .. • 

Gerçi olgun, tecrübeli ve cinsi Alman bunları anlamamıştı. Ce- kahkaha tufanına tutuldular. Küçük yardımile meramını ifade edebili-
hayatın bir çok tatlı ıztıraplarile bindeki cüzdandan çıkardığı bir kız kahkahalarını bir aralık yene- yordu. Aıılatmağa çalıştı: 
kalaca yorulmuş olan .bir insanın fotoğrafı madam Furmanuara uzat- rek; - Friç yaralı değili (Eliyle 

şuuri olarak hafif bir kadınla ev- tı. Kadın buna, elini sarmeğe cesa- _ Buna, dedi, kıvırcık diye- arkadaşının kalasını gösterdi) ba-
lenmesi baun bir saadet misali ret edemeksizin, baktı. lim! şına güm güm bombardıman ... 
olabilir. Böyle bir kadına vurulmuş, _ Kendisinde ıyı bir kadın Kahkahalar yeniden ve daha Şimdi hep böyle ... Anlaşıldı? Ama 
gözleri bağlanmış olan toy bir hali var. Onun da üç çocuğu var. kuvvetli olarak başladı. Bizzat kı- deli değil. .. 
genç cebir ve şiddet, tehdit çok Kadının damadı cephede idi. vırcık da solletle gülmeğe koyul- Konuştular. Yeni gelen Alman 
defa nahoş aksülameller verir; bil- Kendisinden haber alınamiyordu. du. Bu hal madam Furmanuarı da ziraat şeflerinin casus ve fena 
akis arzusunu teşdit eder ve hatta "h ·fı · adam olmadıklarına dair yarım ya-lhtiyar adam hor.ıurdandı: ırüldürdü ve nihayet ı tiyar çı çı-bazı hakiki ve ciddi intiharlara b" ·· malak Fransızcasile teminat ver-

- Eller"ıne baktın mı? Haya- nin asık suratında ır tebessum 
1 

k d" 
dahi şahit oluyoruz. d" dikten sonra tekrar ge me vaa •-

tında eline ziraat aleti sürmemiş, göründü. Fakat bu çok sürme ı .. 
Bu gibi vakalarda en kestirme .1 b Kendisini toplayınca bag-ırdı: le çıkıp gitti. 

k il k ·· k · Gelı"p de zı"raat şefi sıfatı e ana go""zlerı" dal-çare fırsat o ama , mum im mer- Madam Furmanuar 
bu mu kumanda edecek? Maksat - E yetişir artık! Çantanı çı- K d tebe oyalamak suretile vakıt k... mış, düşünüyordu. ocası sor u: 

d - ·1 b"l" El" · d 1 kar bakayım sen: F rans1zca bilir zanmaktır. lzmirde tanıdığım zen- o egı ı ıyorum: ımız e ne o - misin ? - Ne oluyorsun? Pek dalgın-
b - l duğunu hepsini müsadere etmek d k"k 1 k d gin bir aile ba ası, vurgun og u- Kıvırcık yarım a ı a ı e-
d ·ı ·· b t için, bu adama saydırmak istiyor- d 

nun bir bar ka ını ı e munase e - l All h b rı"n bir düşünce en sonra cev•p ar. a elôsını versin! 
!erini ıideta kolaylaştırarak, iizami Friç aksisada gibi tekrarladı: verdi. 
müsaQ>aha ile göz yumarak çok - Harbin Allah belasını ver- - Hayır! 
yerinde ruhi bir metod ile .. yüriı- sınl Çiftçi ellerini havaya kaldırdı: 
müş ve nihayet bu açık musama- Şapkasını çıkardı. Ustura ile - Nasıl anlaşacağız öyle ise! 
ha karşısında tahteşşurunun bütün kazınmış kalasını kazıyarak düşün• Bu sırada Almanın arkadaşla-
gizli seyeliinlarını boşaltan delikan- dü. Bir çocuk kahkahası işitildi ve rından biri içeri girerek bu için-

k Slu peşinden üç ç<>cuk, sin•İ sinsi baş- den çıkılmaz vazi.veti değiştirdi. lı bundan ·urtulmu.ı ve namu 
bir kızla mes'ut bir aile yuvası lıyarak nihayet tahammül edilmez Bir kaç yüz kelime Fransızca 

sın. 

- Gene taliimiz varmış. Ya 
bir ay evvel gelseydiler ne yapar

dık? Ben imkanı yok devam ede
mez, korkudan ölürdüm. 

ihtiyar müthiş bir hiddetle ba
ğırdı: 

- Susl 

_ Güvenilebilir mi? Bu kö

eklerden herşey beklenebilir. Di-
p ··- B d d lini tutmasını ogren. u a am an 
çekinmek lüzumsuz belki ama kim 
bilir? 

Friç çocuklar arasına karış-
mış ve piposunu yakmıştı. Çocuk
lar art~k korkmiyorlardı. Alman ise 
tatlı tatlı onlara gülümsüyor, ken
di çocuklarını düşünüyordu. 

••• 
F urmanuar babanın gene ta-

lii vardı. Komşularının çiftliklerine 
gelen Alman ziraat şefleri işten 
anlar ziraatçi çıkmasalar bile dik
katle işi kontrol ederken Friç 
çiftlik işlerine hiçbir alaka göster-

miyordu. b" k"" 
Almanlardan gizli ır umes, 

bile ekmek fırını, gizli gizli • buğ
day ve patates stokları,_ h~t~a. A!: 
manlarca kaydedilmemış ıkı ınegı 
olan ihtiyar çiftçi pek memnundu. 
Friç balık avına merakı old?ğu~~ 
keşfettiği gün bu memnunıyetını 
busbütün arttırdı, artık çiftlikte 
eskisi gibi serbest kalacaktı. 

ı~::::=::....::::::::::::::::::::::; 

Ma arif 
Veka leti 
Muht~lif vi-
1 ayetlerde 
liseler açacak 

Maarif Vekaleti, memleketin 
lise ihtiyacını karşılamak üzere 
941 bütçesile yeni liseler açmağa 
kararar vermiş ve her viliyetin 
ihtiyacını sormuştur. Gelecek ce
vaplardan sonra hangi vilayetler
de lise açılacağı tesbit edilecek
tir. Yeniden açılacak liseler 15 
dir. Bazı ortamektepler liseye tah
vil edilecek ve bu sene 9 uncu 
sınıf ilave edilecektir. Bunun için 
941 bütçesine tahsisat konacak
tır. lstanbulda da yeniden iki lise 
açılması ihtimali kuvvetlidir. 

• lstanbuldan bildirildiğine 
göre ecnebi tebaası olan mürebbi
yelerin hudud herici çıkarılmaları 
hakkında verilmiş karara istinaden 
lstanbul zabıtası bunların bir liste
sini hazırlayarak kendilerine tebli
ğ-at yapmakta ve on beş güne 
kadar hudud haricine çıkmalarını 
bildirmektedir. Polis merkezleri de 
ayrıca mıntakalarında İcab eden 
tahkikatları yapmaktadır. Bunların 

kati yekOnu henüz tesbit edilme
miştir. 

• Maarif Vekili B. Hasan. Ali 
Yücel ile Gazi Terbiye enstitüsü 
talebeleri, Cebeciye giderek ölü
münün 12 nci yildönümü münaıe
betile Maarif Vekili Necatinin kab
rini ziyaret etmişlerdir. Merasimde, 
merhumu sevenlerden mürekkep 
kalabalık bir kafile de bulunmuş
tur. 

• lstanbulda yapılacak pa
raşut kulesi için B. Prost eski Tak
sim kışlası arasını muvafık ğörmüş
tür. Mütehassıs kulenin tam yerini 
gösteren bir proje hazırlamıştır. 
Bu projeye göre kule, (lnönü gezi 
yeri) nin denize müteveccih arka 
kısmında ;yapılacaktır. 

Diğer taraftan kışlanın henüz 
yıkılmayan ön kısmı ile dört başın
daki binaların da ilkbaharda yık
tırılma" kararlaştırılmıştır. Bunlar 
yıkıldıktan sonra imar planı esas

larına göre sahanın tanzimine baş
lanacaktır. 

• Gümrük ve inhisarlar Ve

kaleti, tuz ihtiyacını lüzumu kadar 
karşılamak ve satış muamelelerinde 
görülen bazı formaliteleri ortadan 
kaldırmak suretile halka birçok 
kolaylıklar teminine karar vermiş
tir. Vekalet eksperleri bu hususta
ki tetkiklerine devam etmektedirler. 

Haber aldığımıza göre, memle
ketin muhtelif mıntıkalarında ant
repolar inşa ettirilerek buralarda 
mühim miktarla tuz stokları bu
lundurulacaktır. 

Bu suretle gerek halk ve ge -
rekse tüccar istediği zamanlarda 
kendi mıntıkasındaki stoklardan 
kolaylıkla ve lüzumu kadar tuz te
min edebilecektir. 

Bunlardan başka Erzurum, Si
vas ve Ankara bölgelerindeki tuz 
istihsalitının fenni esaslara uygun 
bir şekilde yapılması için tedbirler 
alınmaktadır. 

Yakın bir zamanda memleha
larımızın yüksek kaliteli tuzları 
memleket ihtiyacını lamamlie kar
şılıyacağı gibi, ayni zamanda ihra
cat maddelerimiz meyanında da 
mühim bir mevki almış olacaktır. 

Bir kaçakçılık vakası 
Jandarma ve inhisarlar muha

faza memurları tarafından Akkapı 
mahallesinde sıkı bir araştırma ya
pılmış, Palancı Kamiloğlu Süleyma
nın evinin içerisinde iki çukur mey
dana çıkarılmıştır. Çukurlara yer
leştirilmiş iki fıçı derünunde 200 
kilo üzüm salamı•rası bulunmuş, 
müS>dere olunmuş, suçlu adliyeye 

d · bir hale gelerek patlak veren bir biliyor, bu keliineler ve işaretler kurmuştur. Aşağı tabaka an ınsan-

Kadın şaşırdı. Yerinden sıçra
yarak Friçe bakarak mırıldandı: 

- Fakat o ... ( Devam edecek ) , verilmiştir. 

\ 

• 
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Harp ve diplomasi 
(Baştara/ı Bfrincide} -vaylarda, caddeierde açıkt:rn .çığa 

söylüyor. 

HARİCi HABERLER ı·-----1 BORSA 
miyacakıarını ve tnıriliz ordusuna R d i et 
ikinci bir hedef olacaklarını sanı- omanya a yaz y IRLANDA • yoruz. 

Tobrukta toplanan ltalyan kuv
vetleri üç, dört tümen tahmin e
diliyor ki bu kuvvetlere göre ln
gilizler iki, üç misli fazladırlar. Ger
çi Trablus ve Tunus sınırlarında 

ltalyanlarm daha bazı kuvvet
leri vardır. Lakin bu kuvvetlerin 
Tobruka nakli şüphelidir. Zira Tu
nusda bulunan Fransız kuvvetleri
nin nasıl bir vaziyet alacağı meç
huldur. Diğer taraf tan Tunus ile 
Tobru}c arasında en az iki bin ki
lometre vardır. Bu askerlerin kam
yonlarla nakli mümkün ise de bu 
kadar kamyonun bu civarda İtal
yanlar elinde bulunmasına imkan 
yuktur, çünkü cereyan eden hare
katta iki bine yakın ltalyan kam
yonu lngilizlerin eline geçmiştir. 

Yunanlılar Kilisuradaki İtalyan 
mevzilerine girme faaliyetini geniş
letmişlerdir. 

Lin istikametinde de Yunan 
kıt'aları ileri hareketlerini ~nkişaf 

ettirerek bir çok köy ele g~çirmiş
lerdir. Cenupta, Himaranın şima

linde de bazı ilerlemele kaydedil
miştir. 

Ounyamn bu gUnkU siyasi 
manzarası 

A lman tayxarecilerinin ltal
yaya gelmesi dc•layisile 

İtalyan hava kuvvetleri Kurmay 
reisi Prikoli tarafından neşrolunan 

emri yevmiden lngiliz gazeteleri 
şu neticeyi istihrac etmektedirler: 

Alman hava birliklerinin ltal
yaya gelmeleri ltalyan hava kuv
vetl•rinin İngiliz hava kuvvetleri 
karşısındaki aczini meydana cıkar
mıştır. 

Yine bu gazeteler ltalyanitayya
relerinin bir kaç defalar Londra 
üzerinde uçtuklarını fakat bir iş 

göremediklerini tebarüz ettirmekte
dirler. 

Alman tayyarecileri hangi cep
hede kullanılacaktır? Malumdurki 
şimdi akdenizde iki cephe vardır: 

Arnavutluk ve şimali Afrika cephe
leri. 

Eger Almanya tayyarelerini 
şimali Afrikaya gönderecekse, Avru
padan başka diğer bir cephe ile de 
meşgul olacak demektir. lngilizler 
bundan çok memnun görünüyorlar. 
Zira Almanlar iki cephede uğraşa
caklardır. 

Faka eger alınanlar tayyarele
rini Arnavutluğa gönderirlerse o 
zaman Yunanistana harp açmış 

olacaklardır. Halbuki Almanya mü
teaddit defa Balkanlarda harbin 
genişlemesini istemediğini söylemiştir. 

Maamfih, ltalyaya tayyare gön
derilmesinin üçüncü bir manası da, 
Almanya tarafından tedrici birsurette 
ltalyaya vaziyet edilmeğe başlanma
sıdır. Deniliyor ki; ltalya nl!l kadar 
yardıma muhtaç ise mahallinde de 
Faşist reıımının desteklenmeai 
lizımdır. İfte Alman tayyarelerinin 
ftalyaya gelmesi, dolayisiyle Faşist 
reıımının takviyesine matuf bir 

maksatladır. 

Vatan haini Mareşal! 

B
adogliyonun Vatan haini 
olarak sayılması için mek

tep muallimlerine emirler verildiği 

de söyleniyor. Fakat halk, Badog
liyonun kahraman olduğun, tram-

Tefrika No. 

43 
Artık benim buradan cenazem çı
kar. Bu sebeple sana yazık olacak. 
Düşündüm, taşındım, senin rızanla 
ayağının bağını çözmeğe karar 
verdim. Sen de gider, münasip 
birisine varırsın, Bana olanlar oldu. 
Bari sana olmasın. 

Bu sözleri işiten kadın; bir 
ceylan giLi doğruldu, bir iki yut
kunduktan sonra: 

- Efe, Efe; dedi; ben attan 
inip eşeğe binmem. Senin gibi bir 
efeye karı oldum. Senden ayrıla· 

mam. Allah b~yüktür. Sonuna kadar 

Roı:ıanyada v~ziyet oldukça 

karışıktır. Bırçok tren se
ferlerinin tatil edildiği evvelce bil
dirilmişti. Bu tatile sebep olarak 
kömür buhranı ve Tunanın buz 
tutmasile Rumen petrollarmın Al
manyaya demiryoluyle sevki göste
rilmiştir. 

Alman tayyareleri 
tarafından 

'bombalandı 

lrlanda hükOmet reisi 
Almanyayı şiddetle 

protesto edecek 

BiR NOKTADA 

Bardiya 
mDdafaa- · 
sı yarıldı Bununla beraber, son gelen 

haberlerde, Almanyadan Romanya
ya bir miktar asker getirildiği bil
dirilmiştir. iyi haber alan kaynak
ların bildirdiklerine göre, yeni ge
len Alman askerlariyle beraber Ro
manyada - Amerikan radyolarının 
bildirdikleri kadar çok değil -
ancak 3-4 tümen Alman askeri 
vardır. 

Demir muhafızlarla komünist
ler arasındaki gerginliğiğin izalesi 
için bu kadar askere ihtiyaç görül
müştür. 

Dublin 3 (a.a) - Resmi istih
barat bürosunun bildirdiğine göre 
evvelki gece ve dün sabah serbest 
lrlanda hükümetinin muhtelif kont 
luklarına bombalar atılmış, hasarat 
ve nüfusça bazı zayiat olmuştur. 

Elde edilen yangın bombalarının 

Alman bombası olduğu tesbit edil 
miştir. 

ltalyan hava meydanları
na şiddetli hücumlar 

devam ediyor 

• 
Londra 3 {a.a] - İngiliz res

mi tebliği, Avustralya kıtaatının 
bu sabah bir noktadan Bardiya 
müdafaasını yarmış C\lduklannı ve 
harekatın devam ettiğini bildir
mektedir. 

Londra 3 (a.a) - Müstakil 
Fransız ajansı bildiriyor. 

Yine söylendiğine göre, geçen 
haftalarda Demir muhafızlarla Ko
münistler arasında k:ınh çarpışma
lar olmuştur. 

Demir muhafızlar lideri Sima 
ile Antone5ko'nun aralarının açık 
olduğu bildiriliyor. 

Yıl başı münasebetile Roman
yada Transilvanyanın geri alınması 
için nümayişler yapılmış ve Macar 
ricali Rumenlere karşı ağır lisan 
kullanmışlardır. Bununla beraber 
gerek Macarlar ve gerek Rumen
ler Almanyanın tesiri altında bu
lunduklarından her iki devlet ara
sındaki vaziyetin tehlikeli bir hal 
alacağından korkulmaktadır. 

Bulga!istanda iki cereyan 

Serbest lrlanda hükumet reisi 
De Valera, bir Alman bombası 

parçalarının kendisine verilmesini 
istemiştir. 

Berlin ne~dinde şiddetli bir 
protestoda bulunacağı sanılmakta

dır. Işıkların tamamen söndürül
mesi düşünülmekte, çok şiddetli 
müdafaa tedbirlerinin alınma bek
lenilmektedir. 

Deyli Meyi gazetesinin Dub
lin muhabirinin bildirdiğine, lrlan, 
da da Alman hava kuvvetlerinin hü
cümlerine karşı gittikçe artan 
nefret dün P nazilerin büyük kuv
vı>tlerle ğelerek 5 kontluk üzerine 
bombalar yağdırmasından sonra 
gayz halini almıştır. 

Kahire 3 (a.a] - İngiliz ha· 
va kuvvetleri tebliği : 

31 tık kanunu ikinci kanuna 
bağlıyan gece lngiliz bombardı
man tayyareleri Timimi ve Gazal 
daki hava meydanlarını bombar
dıman etmişler, yangınlar çıkar
mışlardır. Bir düşman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Evvelki gece de 
Bardiya bombardıman olunmuştur. 

Demeye yapılan hava taar
ruzunda da bir miktar düşman 

tayyaresi hasara uğratılmıştır. Bü
tün bu harekat esnasında tayya
relerimiz zayiatsız üslerine dön
müşlerdir. 

Bulgaristanda komünizm cer-
yanın kuvvetlenmekte olduğu 

Amerikan haberlerinden anlaşılıyor. 
Şimdi · Bulgaristanda iki mühim 
ceryan başlamıştır : 

GENARAL ELEKTRİK 
1 - Sovyetlere yaklaşmak" ta

raftarları. 

2 - Mihverle iş birliH taraf
tarları. 

Fakat hükümet, her iki ceryan 
arasında bitaraflığını muhafaza si
yasetini tutmaktadırki Bulgar mil
leti tarafından· da bu hattuhareket 
tasvip edilmektedir. 

Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GENARAL ELEKTRIKin akü?1latör ve 
elektrıkle çalı-

Bulgar Başvekili Filofun Viya
naya gitmesi hakkında iki görüş 

vardır. Birinci görüş Filofun teda
vi için gittiğidir. Bazıları tedaviye 
inanmamakta ve yüksek Alman ri
calinin ve sofyadaki Alman Elçisi
nin3 Viyanaya gitmelerinin orada 
siyasi görüşmeler yapılacağı mana
sını çıkarmaktadırlar. Mamafih bun
lar ancak bir kaç gün sonra anla
şılacak meselelerdir. 

Fransamn vaziyeti 
Fransanın bugünkü durumu bah

si mevzu olurken iki nokta üzerin
de durulmaktadır: 

1 - Fransanın donanmuı. 
2 - Fran-nın müstemlekeleri. 
Vişide yapılan hükümet deği-

şikliği sonunda Flanden ve Hust-: 
singer'in de iştirakile üçlü bir ko
mite kurulduğu bildirilmektedir. 
son alınan habere göre Fransız 
donanmasına mensup iki harp ge· 
misi Fransız müstemlekelerinden 
biri olan Dakara giderken mechül 
bir deniz altı tarafından batrılmış
tır. henüz hadise hakkında fazla 
tafıilit yoktur. 

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 

Bu emsa\sız radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Burduroilu fabrikası karşısında 

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
361 3-10 

Koşunuz ... Koşunuz ... Koşunuz .... 
Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın-
da NECiP ÖZY AZGAN tincarethanesin 

Dünyamn en sağlam ve emsaısız bir bisikleti olan 
DÜRKOP 941 model marka bisikletlerin mevcudu 
t u k e n m e d e n b i r t a n e d e s i z a l ı n ı z. 

ÇAKICI EFE 
senin karın kalacağım ve sana ba
kacağım. 

işte bu kadın Yanık köylü Ve
liy~ tam on yedi sene çamaşır yıka
yarak, tarlalarda çalşarak bakmış, 
Velinin hapisanedeki bütün ihtiya
catını temin etmiştir. 

Meşrutiyetin ilanında hapisane
lerin kimilen boşaldıkları malOm
dur. Veli de bu meyanda serbest 
kaldı. 

Kalktı, köyüne gitti. Artık ka
rısının sevincine payan yoktu. Bir 
tanecik kocası işte 17 sendik bir 
iftiraktan sonra yine kendisine gel
mişti. 

Fakat Veli; alçak bir ruh taşı
yordu. bu zaten mel'un herif; karı
sına da hiyanette gecikmedi. Bu 
vef ah, bu bulunmaz kadını adi bir 
bahane ile boşadı ve başkasını aldı. 

* "'"' Rum çeteleri telaş içinde idiler. 
Çakıcı efe işi, gücü bırakmış, mut
tasıl zengin Rumları dağa kaldıra
rak para almak yolunu tutmuştu. 

Netekim ·işte Hacı Prodomos'un 

oğlunu Alamut çiftliğinden kaldırmış, 
Vangeli gütürmüştü. Bu sebeple 
çetelerinin de mukabeleye geçme
leri lazımdı. 

Milastan dağa kaldırdığı müte· 
gallibe yorginin o havalide Yani 
kaptan idaresindeki bir Rum çete· 
sine müzaheret ettiğini yazmıştık. 
Y orgi kurtulduktan sonra kaptan 
Yani'yi çağırttı. Ona Kızılcayıkık 
köyü ağası Hacı Ali ağanın dağa 
kaldırılması lüzumunu söyledi. Kap
tan Yani de derhal bu işe teves· 
sülden geri kalmadı. 

Filhakika 317 senesi :haziran 
ayı içinde Çakıcı efe Rum 2engin
leri ile uğraşırken kaptan Yani 
çetesi de Milasın kızılca yıkık köyün
den hacı Ali ağanın damadını dağ 
kaldırıyordu. 

Kaptan Yani: hacı Ali ağadan 
5000 lira para istiyordu. Bu para: 
Çakıcı efenin Milasın >-İki Rum 
zengininden aldığı paraya müsavi 
idi. Zaten kaptan Yani keyfiyeti 
saklamağa lüzum görmemiş, hacı 

Ali ağaya yolladığı haberde: 

- Çakıcı Mehmet senin sağ
dıc~n İmiş. Kendisi Y orgi ile Niko
lakıden beş bin altın aldı. Bu para 
Rum Parasıdır. Damadını kurtarmak 
için bu parayı bana iade etmelisin. 

Maamafih Yani; o mıntakadan 
uzaklaşmağa muvaffak olamamış, 
zaptiye kuvvetlerine müzaheret 
eden köylüler tarafından civarda 
muhasara altına alınmıştı. Kaptan 
Yani çetesi beş kişilikti. Muhasara 
edenler ise, üç yü2den fazla idi. 
Ne çareki, müsademeye girişmek 
kabil almıyordu. O takdirde eşkı-
yanın esiri derhal öldüreceği mu
hakkak idi. 

Kaptan Yani çetesi bir bağ 
kulesine tahassun etmişti. Esirin 
yanında bir kişi bulunuyor, diğer

leri serbest dolaşıyordu. Bu vazi
yette müsademe imkanı olmadığını 
eşkıya da takdir etmişti. 
Muhasara ve o meyanda müzakere 
beş gün, beş gece devam etmişti. 
Kaptan Yani, istediği beş bin altın
dan bir para bile tenzilat yapmıyor, 
bu hususta~ bütün şebbüsleri redet
dediyordu. 

Adana Ticaret ve Zahire Borsası 

1 3 lkincikanun 1941 
MUKABELE J Piyasa cetveli 
Bremen'in altı üs- 1 Enaz En çok 

Kr. S. tüne getirildi Kr. s. 
1 - Klevland 

l~giliz Tayyareleri 20 ıı -
60 
55,50 

bin yangın bombası 
attılar 

Londra 3 ( A. A. ) - lngiliz 

hava kuvvetleri evvelki akşam 
Bremen üzerine 20 bin yanğın bam
bası ile bir çok yüksek infilak kud-
retli bomba yağdırmışlardır. Bre-
mene yapılan bu büyük hücumun 
esas hedeflerini her türlü harp ge
misi ve bilhassa deniz altıların in
şa edilmekte olduğu deniz tezgah
ları, tasfiye haneler, demiryolu mü
nakalatı, limanlar civarındaki depo
lar, fabri\:alar ve diğer muhtelif 
endrüstri mıntakalar teşkil etmiştir. 

Baskın karanlık çöktükten bir 
saat sonra başlamış ve daha gece 
yarısından evvel 10 bin yanğın ve 
infilak bombası atılmıştır. 

Alman hava dafi bataryalarının 
baraj ateşi çok şiddetli olmuştur. 

' Bir çok deniz inşaat tezgahına, 

doklara ve binalara bir çok yük-

• 

sek infilak kudretinde bombalar i
sabet etmiştir. 

Bu akın Almanların g~çen pa
zar Londra üzerine yaptıkları taar
ruzdan beri lngiliz hava kuvvetleri
nin aynen mukabele için buldukları 
ilk fırsat olmuştur. 

Londraya gelen raporlar bu 
mukabelenin tam birlmuvaffakiyetle 
yapılmış olduğunu göstermektedir. 

İngiliz hava kuvvetlerine men
sup bombardıman tayyareleri dün 
gece de Bremendeki hedeflere kar
şı yeni bir hücum yapmışlardır. Ay
nı zamada Emdendeki hedeflerede 
hücum edilmiştir. 

Hücum 3,5 saat sürdü 
Londra 3 ( A. A. ) - Hava 

Na:zaretinin tebliği: 
Bu gece İngiliz hava kuvvet

lerinin başlıca hedeflerini Bremen 
teşkil etmiştir. hücum 3,5 saat sür
müştür. inşaat tezgahlarına, deniz 
tesi~atına ve bir gara toplu halde 
yangın bombalan ve \nfüaklı bom
balar atılmışıtır. Yangınlar çıktığı 
ve infilaklar vuku~ geldiği görül
müştür. Düşman işgali altında bu 
lunan yeıler ve bu arada Plesing, 
Ostand ve Brest te bombardıman 

edilmiştir. Tayyarelerimiziz hepsi 
üslerine dönmüşlerdir. 

Hava Nezaretinin teblili 
Londra 3 ( A. A. ) - Hava ve 

dahili Emniyet Nezaretinin tebliği: 
Dün gece diişmanın esaslı hü

cumu cenııbu Gaf ayaletinde bir 
şehir üzerine tevcih edilmiş ve ika 
meta-ihlarda, ticarethanalerde ve 
diğer binalarda mühim hasarlar 
vukua gelmiştir. Bir mikdar ölü ve 
yaralı vardır. Memleketin diğer kı
sımları üzerine "atılan bombalardan 
hasar ve zayiat pek az olmuştur. 

J stila limanlarına yeniden 
taarruz edildi 

Londra 3 ( A. A. ) - İngiliz 
Bombardıman tayyareleri dün ak-
şam yeniden istila limanlarına ta-
arruz etmişlerdir. Fransız sahili is
tikametinde aydinlatıcı fişenklerin 
ışıkları görülmüş ve uzaktan infi-
lak sesleri işidilmiştir. 

YAZAN il 
Zeynel Besim Sun JI 

Nihayet nişancıliğile miruf beş 
kişi seçtiler. Bunlar mahsur bulunan 
b91 eşkıyaya ansızın ateş ederek 
beşini de öldürecekler ve böylece 
esiri kurtaracaklardı. 

Plan tatbik edildi. Ani bir şe
kilde beş silah birden patladı ve 
beş kurşun muhtelif beş vücuda 
saplandı. E.ikıyadan dördü derakap 
ölmüş, fakat esiri bekliyen adam 

ağır şekilde yaralanmıştı. Bu mel'
un herif yaralandığını görünce an
sızın ve yaman bir sür'atle belin· 
deki bıçağı çelrti. Birdenbire esirin 
omzu başından kalbine doğru sap
ladı. Zavallı esir de o anda dünya

ya vedi etti. Nihayet kendisi de 
öldü ve bu macera da işte böyle 
altı kişinin kaniyle hitam buldu. 

• * • 
Bayındırlı Mehmet efendi müf-

rezesi Bayındırla Manisa arasındaki
Mahmut dağında Kirazoluk mevki 

·inde Rum çetesiyle müsademe va
ziyetinde bırakılmıştı. Bakkal zade 

(Devamı Var) 

.. 
Akala 
Kapu malı 
P. T. Engin 
Kozacı P 

1 • Ma.Parlağı 49 
Yulaf 
K. Çiğidi 
Y.Çiğidi 

Susam -----Ankara Kambiyo Borsası 
3 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr S. 

fr~•E>vl:t _] 
Ankara Radyosu 

{ 4 lklnclUnun Cumartesi ] 
8,00 Program ve memleket 

saat ayarı · 
8,03 Ajans haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Program 

(Pi.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko

nuşma 

13,30 Program ve memleket 
saat ayarı 

13.33 Müzik: Türkçe plaklar 
13,50 Ajans haberleri 

14.05 Müzik: Türkçe plaklar prog
ramın devamı 

14.20 Müzik: Riyaseticumhur 
bandosu [Şef: Ihsan künçer] 

1. lbo. Gotos: lspanyol marşı 
2. Richardy : lspanyol Rapso

disi. 
3. Keler. - Bela: lıpanyol o

pereti [Uvertür] 
4. Manuel de Falla: L' Amour 

Sorciler 

5. Raoul Laparra : Rythmeı 
Espagnols. 

15.00 Müzik: Operetlerden seç
me parçalar [Pi] 

15.30 Ankara devlet konserva
tuarından naklen neşriyat. 

Riyaseticumhur Filarmonik or
kestrasının konseri. 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Radyo caz orkes
trası [lbrahim Ôzgür idaresinde] 

18,40 Müzik: Halk türküleri 

19.00 Konuşma [günün mese
leleri ] 

19.15 Müzik: Zeybek havaları 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Büyük Fasıl Heyeti 

20.15 Radyo gazetesi. 

20.45 Müzik: Şarkı türkü ve 
taksimler 

21.15 Konuşma [Biblografya] 
21.30 Müzik : Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
aresidinde) 

1. Lindner. Bakanal 
2, Seymer: Solöga 
3. Ryming: Entermezzo 
4. Bergament: Mönüe 
5. Preuer: ltalyan şarkısı 
6. Brahms: Macar dansı No. 8 
7. Rossini: Semiramis operası-

nın üvertürü 
8. Alfven: Synnöve ıolbakken 
9. Lindberg: Vals 
22,30 Memleket saat ayarı, 

aians haberleri; ziraat, Ehsam-tah
vilat. Kambiyo - nutuk borsası 
(Fiat). 

22.50 Konuşma (lngilizce-yal
nız kısa - dalıa postaıile] 

23.00 Müzik: Cazband [Pi] [sa
at 23.10 - a kadar yalnız uzun 
- dalga postasile ] 

23,25 / 23,30 Y annki proı· 
ram ve kapanış. 

Ge~NQBETCI ECZANE 
istikamet Eczanesi 
( Hükümet yanında ) 

1 
ITAKVtMI 

4 lkincilc4ıuua 1941 
CUMARTESi 

YIL : 1941 - AY : 1 Giinı 4 
Rumi 1356 - 1. Kiııuu 22 
Hicri 1559 -Zillaieoe 6 
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• 
TAN SINEMASINDA 

~~-~- DU J\K~.!\tJJ Vıf OOGUN :Za30 OA ~ 
İki Heyecanlı ve Görülmemiş Maceralar Filmi Birden 

-1-
Yaşı Küçük Fakat Sanat kabiliyeti Büyük Sevimli Artist [ JAKIE COOPER'in ] 

Seyredenleri Merak ve Heyecan içinde bırakan En Güzel Filmi 

Sokak Çocuğu 
2 

Kovboy Filmlerinin rakipsiz Yaratıcısı 
Canlandırılan Emsalsiz 

[GENE AUTRY] 
Kovboy Filmi 

Çlfll KAllllllR 
Pek Yakında 

tarafından 

Pek Yakında 

Mandrake Sihirbazlar Kral ı 
30 Kısımlık Seryal Şaheser 
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ALSARAY SINEMASINDA 

Bugün 2,30 da Şimal denizinde Casuslar ·ve sonsuz istek üzerine (Çalınan Taç) 
Sabırsızlıkla Beklenen ve 1940 harbine aid yapılmış olan ~Mevsimin en büyük Filmi 

ııııt'i'11111ı Ş 1 MAL 1;' 1.1~1111 
DENiZINDE CASUSLAR 1 

Türkçe Sözlü Şaheserin lık Gösterilmesi münasebetile Büyük sinema Müsameresi 
Cephe gerisindeki gizli Kuvvetler Casuslar, İngiliz ve Alman Entelcans Servisleri 

karşı, karşıya Mukabil Hile ve Entirikalarla birbirlerini mağlup etmeye çalışıyorlar. Aşk, 
F edakirlık ve Vatanperverlik manzumesile dolu olan bu rakpisiz Filmin Baş Rollerinde 

CONRAD VEIDT VALERIE HOPSON 
Gibi~· iki büyük ve kudretli Artist Bulunmaktadır 

ILA YETEN : Nefis Bir MIKi .MAVZ 
Dikkat : Biletlerin Erken alınması Rica Olunur. Telefon 272 

PEK YAKINDA : PEK YAKINDA : 

ISIIKl!Il KAHXAMANI 
Orman emvalı satış ilanı: 

MiKTARI 

içerisinde çıkarılmak Üzere 24-12-1940 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konmuştur. 

• 
DiLBER kardeşler 

Hacmi 
Cinsi M3. 03. Ster Kental Kilo 

2 - Artırma 13-1-1941 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de Seyhan O; Ç; Md. yapılacaktır. 

3 • Beher kentalin muhammen bedeli Meşe kömürünün 
35 kuruş Mahlut odunun 8 kuruş. 

Tuhaf iye Türk anonim t i rk et i 
Cenu p vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 

ADANA da kapalı çarşda bedestan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu açdığını umum cenup vilayet-

Meşe kömürü 
Mahlut odun 

322 
402 

00 
00 4 · Muvakkat teminat 21 lira 73 kuruştur. 

1 . Seyhan Vilayetinin Karaisalı Kazazı dahilinde hudut
Marı şartnamed~ yazılı Karaçalı devlet ormanından 
( 322 ) Meşe kömürü ( 402 ) Mahlut odun On iki ay 

5 • Şartname ve mukavele projeleri Orman Umum. mü
dürlüğü Seyhan Çe. Müdürlüğü ve Karaisalı B. Ş. da 

( 

görülebilir. 336 4 . 8 

P lllLIPS --- :e 
AADYDLAAI .I 

isi 
Bu E'msalsiz Radyoları 
Gör11zek ve tecrübe et1nek 
i ç i n ., P H J L l P S 
satış Mağazalarını ve 
acentelerini ziyaret ediniz 

I'J~ l Phili1>9 abiael.rrl w•al lı. .. b.ıu:ıdıı, D~rlJ•ll •lı)ta. 

ft'l' t )'•D ı ... rrufuııd• "" •tlldcı 1tul bir IHıı.ıtle irıde tJ.i. 
,..,,.. f\c.-kalide tekıİ 1Dmü l e ll irllmit dıi~me lt'rl iNh N • 

ycı i ııck, bir diifmtycı lı•• o:ı ı klı ~toilco itt.ıyor:ı .. ,.et 
•~ r-ilıı •·c p iİi rÜıpÜa olınk ı lı nı bU 111 t" l.t t Jir. " 1 iNoıl,. 

~Utlndca ••mu: opırl ii rl f' r ile ıyı r l .. eNı ı lırıPli f•r.l•lıf

t ı nhıutt ı r. Pbili p ı" iıı )<'D İ h"•dı ('Ok İtl lrt li "U" l ım1Nı • 

t• r• -yn ia.t. ~rt)ID rarfi )aluıdao pc lı. lıii)iik bir lı· 

urnır lor•in tdılml"ıt ir. En kı)· mct li ı ıblıda n mamul, 

tlle f."İl ı lıı.amıt •Obltll:'ri oıodern .ıil'i11 t' ll tar i(, CD ıü· 

~I bi~r 11 uıuu11cıidir. Pbı li ,.. f• bri&.•l•rı bu H" De ıim• 

d i7e • • d• r ..,u ı ; ıörülmf'ıınlı «111hı ~titlc rla her ke

K)' f', bt'r IEC:"Y • e uyıua "'" CD mü-tkü1 pc.e.eadcri. eu. t ilİ:ıı· 

lt'rl bile ı.tnıhı edceck radyol•r Kriıhıi bcrkeııu iuti.• 

h•bıa• arı.eder. DGyük .. a·a ı t•ht1·e:rlc rl •Ürclı.11 , yorucu 

lıi r f•lıtm•dan dotdui u s;ibi bu N' l'l t' ll İ ll Phıllpı radyo

bn d•, " a ••rur tdı. ıı11yenltrin ıürtkl i , 1oruc• utr•t

mı lın 111yeslaJ e hiiyle ~rt lı. ~ lı.il, ı:; t rt'k k• llle iııı... 

~ i le k••nua bir .. ükrnımdiyet ed l aıı:nı t bıducuıyor. 

TESI 
lt1ER 

PHILIPS ACE 
!R~ Ş T 

Belediye caddesi No. 61 T.117 P. K . 20 
365 

"~1· "'~ :· . 

" 

~ """" ,, . . 

\. 

( 

leri müşterilerine bildirir. 304 19•26 

Adana ticaret hu
kuk mahkemesi 
satış memurluğun
d an: 

Devlet demir yolları Ada
na altıncı işl etmesi 63 No lu 
şube anbarında Hohtif şirke
tine izafetle Jahna teslim edil
mek üzere Mersinden seyru• 
hafifle Adanada Uğur iş evi 
Mehmet Pekmez komsüyon· 
!uğuna gönderilen 1018 tor
ba çimentodan 28 torbası 
mezkur şirket tarafından ka· 
bul edilerek alınmış ve mü
tebaki 990 torba çimentonun 
yağmur yemesi hasebile yüz. 
de yetmiş kıymctilli gaip et

miş ve yüzde otuzunun elen
diği takdirde yol döşeme ve 
alelade divar inşaatında kul
lanılabileceğinden mezkur çi
mentolar mürselünileyh tara
fından teslim alinmaması ha
sebile açık artırma ile devlet 
demir yolları 63 No lu şebe 
anbarında satılacaktır. Nak
liye ve sair masraf müşteriye 
aiddir. Mezkur çimentoların 
beher torbası raporlar veç
hile kırk kuruş değerindedir. 
talip olanların yüzde yedi 
buçuk pey akçasila birlikde 
6-1-941 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 14 de baş-. 
!ayarak 16 da kati ihalesi 
icra kılınacağından mezkur 
gün ve saatta yeni istasyon 
63 ncü şube anbarında hazır 
bulunmaları ilan olunur. 371 

İ LAN 
Halkevi reisliğin
den: 

Resim ve fotograf sergisi 
görülen lüzum.üzerine 7-1-941 
tarihine tehir . edilmiştir. İşti
rakedecek eserlerin en geç 
6-1 941 saat 14 e kadar 
evimize gönderilmesi rica 
olunur. 364 3 4. 5, 

iLAN 
Kızılay balosu 
geri kaldı 
Kız ılay cemiyeti Sey
han merkezinden: 

5 Kanunsani Adananın 

kurtuluş bayramına rastlayan 
pazar gecesi verilmesi karar 
altına alınıp ilan edilmiş olan 
senelik balomuzun hazırlıkla

ra ait çok mühim ve gerekli 
l e vazım ve eşyanın vaktinde 
hariçten gelmemesi yüzünden 
teehhurune mecburiyet hasıl 

olduğu, binaen'aleyh balo

muzun gün ve tarihinin ay
rıca illn edileceğini özür di
leyerek arz ederiz. 369 4-5 

İLAN 
Halkevi Riyasetinden: 

(MÜSAMERE) 
5 - Kanunusani - 941 ak

şamı asri sinemada saat 20 
de Evimiz temsil kolu tara
fından ( Sancağın Şerefi ) ve 
( Kafa tamircisi) adlı piyes
ler temsil edilecektir. Giriş 
kartlarının halkevinden te-
mini. 370 4-5 

••••••••••••••••••••••••••• 
i DOKTOR i • • • • i Kemal Satır i 
• • ! Hastalarını hergün ! 
: Kızılay caddesindeki mua- : 
• • : yene evinde kabul eder. (9) : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi neşriyat müdürü : 

AVUKAT KE.MAL ÇE.LIK 

Basıldığı yer : 
BUGÜN MATBAASI - ADANA 

Kaşeleri 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
7fer eczonecle aray,ınI~: 

, 



Ebedi Şefimiz Atat ürk 

Adanalı ne 
mutlu sana! 

Milli Mücadele esnasında Po· 
zantının Çöbeli tepesinde kahra· 
menca bir dövüşmede ihtiyat za
bitlerinden Hikmet Yalvaçlı adın
da bir kabr .. man şehit düşmüştür. 
Gene Pozantının Kocatepe deni· 
len bir yeri, Kasım ihoce adın

da bir kahramanın şahadetine 
sahde olmuştur. Bu tepelere, isim
lerinin unutulmaması için bu mü
cahidlerin adlarının verilmesini 
valimiz B. Faik Üstünden rica 
ediyoruz. 

~-

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE · 

• 

5 Kanunsaninin 
M a n·a s ı 

Yazan: Nihat Oral 

bilyüklüğünll, 

yakından ta• 
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==1 HARP NOTLARI 
,_ 1 

Yılbaşı nutukları 

Yılbaşı etrafında toplanan 
günler Noeli takip eden 

günlerden, harp bakımından daha 

Bundan dolayı askeri mutahassıslar 
Almanların çok kısa bir zamanda 
her taraftan lngiliz adalarıQ# karşı 
bir hücum yapabilecekleri ihtima
lini gözden uzak bulundurmamak· 

sakin, fakat söz 
bakımından daha 
hareketli geçmiş 

tir. Yılbaşı müna
sebetile bir çok 
devlet adamları, 

milletlerine,asker 
!erine, komşula· 

rına ve dostlarına 

tadırlar. 

'il JleSa'j·lar Aımanya,Ameri· J V .l l kan yardımının 
lngiltereye müessir 

a tasln min için daha h 1 
olmamasını te-

• şimdiden tedbirler 
düşünmektedir 

d Alman filosundan an sonra hanları münferid 
mesajlar neşret- bir halde lngilte· 
mişlerdir. Bunlar arasında şüphe- 1 renin Okyanusta yolunu kesmekle 
siz en mühimi, Ruzveltin söylediği ve Amerikadan gelen gemileri ba-
nutuktur. Amerikan devlet reisi !ırmakla meşguldur. Fakat büyük 
bu nutkile doğrudan doğruya mib- mikyasta sevkiyatın kafilelerle ya· 
vere karşı lngiltere ile beraber va· pılacağı ve Almanların zaten zail 
zile aldığını söylemiştir. Bundan bulunan filolarının bunu üfleyemi-
sonra birleşik Amerikanın hudud· yeceği aşikardır. 
!arı artık nazari olarak değil, bil· Almanlar şüphesiz, şimdilik gün 
fiil Taymis nehri sahilleridir. Çün· kazanmak ve hazırlıklarını mevsi-
kü Ruzveltin tabirile mihver taban· min müsaadesine uydurmak için 
cayı garp nısıf kürresinin alnına çalışıyorlar. 

dayamıştır. Bu nutuktan bir kaç ltalyanın Vaziyeti 
gün evvel, Amerikan devlet reisi- • ......._....... --.-- _ 
nin lngiltereye yardım hususunda Jtalyaya gelince, onun tek başı· 
söylediği sözleri hatırlıyanlar, he· na hiç bir şey başaramadığı 
men bir hafta zarfında Ruzveltin artık aşikar bir hakikattır. Afrika-
kanaatlerinde ne kadar büyük bir daki lngiliz taarruzu, ve Arnavut-
ilerleme olduğunu görürler. Filha- 1 luk dağlarındaki Yunan ilerlemesi 
kika Ruzvelt, lngiltereye yardım onun hakikaten belini bükmüştür. 
meselesi bahis mev V AZAN ltalyanların şimdi 

zuu olurken ev-ı M" t Faı'k Fenı'k yegane düşünce· 
velce demişti ki: um az !eri, harptan ev-
" Komşuda yan- velki vaziyetlerini 
gın varken, adacı elinde bulunan idame edebilmek olsa gerektir. !-
hortumu, komşuya vermeınezlik e- talyan filosunun mühim bir kısmı 
debilir mi ? Sunun için de o anda batırılmış ve yahut kullanılmaz bir 
hortumun parasını istiyebilir mi? hale getirilmiştir. balyan tayyare· 
Fakat komşudaki yangının Ameri· !erinin de pilotları kadar azaldığı 
kaya sirayet etmesi çok mümkün- muhakkaktır. [Derne, Tobruk ve 
dür. Rüzgar kıvılcımları bir başka sair ltalyan üslerine yapılan bom-
tarafa götürebilir. Ve nihayet yan· bardıman çok müessir olmuştur. 

gın kendi kendine söndürülebilir. lngilizler bu sahalarda bulunan 
Halbuki alına dayanan tabanca, yan- yüzlerce ltalyan tayyaresini yak· 
gından da çok daha tehlikeli bir mışlardır, bu hususta lngiliz teb· 
şeydir. Yangın nihayet hanüman \ liğlerinin verdikleri ma!Omatı ihmal 
söndürür fakat kurşun beyin ya- 1 etsek bile, ltalyan menbalarından 
kar. Demek Amerikanın hakikaten gelen haberler bizi ltalyanın tay· 
tehlikede bulunduğu kanaatı gün- yare zayiatının azameti hakkında 

den güne artmakta ve birleşik dev· tenvir etmeğe kafidir. Bunlardan 
!etler lngiltereye yardımı kendileri birisi, Mareşal Grazzianinin Seydi-Ba-
için bir hayat, memat meselesi te- rani mağlubiyeti hakkında verdiği 
likki etmektedirler. r-•yvıd.ur. Bu "'•Po"'do., '1.0 bin• ya 

Manş meydan muharebes~ kın İtalyanın nasıl esir düştüğü 
tevil edilirken, şiddetli yağmurlar 

yüzünden ltalyan tayyarderinin kal
kamadığı ve bundan dolayı ln
giliz harekitı üzerine müessir ola
madığı kayıt edilmektedir. Bu yağ
mur hakikaten Allahın rahmetimi· 
dir, yoksa, lngiliz tayyarelerinin 
bombalarımıdır, burası sarih de
ğildir. Bundan daha iyi eğer eli
mizde lngilizlerin sarih tebliğleri 
o 1 m a s a bile, şimal Afrika· 
sındaki ltalyan tayyarelerinin mü
him zayiat vermiş olduğuna sırf 

Grazzianinin raporile kani olabili
riz. 

A merikadan lngiltereye yardım 
süratle yapılacaktır. Bunun 

için Amerikan sanayii humalı bir 
faaliyet içindedir. Zaten İngiltere
nin bütün istediği tayyaredir. Ame· 
rikao .sanayii ise, zaten harpten 
evvel senede 12500 tayyare yapa· 
cak ve istenilen anda bu rakkamı 
250 bine çıkaracak tarzda hazırlan
mıştır. Bu yıl içinde lngiltere Ame· 
rikadan asgari 12500 •tayyare ala· 
bilecektir, Amerika çoktanberi tes 
lihatını arttırmış bulunmaktadır. 
D•nİz hakimiyeti lngilizlerde oldu
ğuna göre, hava hakimiyeti de ln
gilizlere geçtikten sonra artık teh 
like yavaş yavaş uzaklaşmış, bil'a
kis i büyük Britanya tam harp 
lnisiative ini kendi eline almış 
olacaktır. 

Alman yardımı 
• 
Italyanların havacılıktan yana 

mühim bir sıkıntıda oldukları· 
nın i\dnci delili, kendi hava üsleri
ni, Alman tayyarecilerine açmış ol
malarıdır. Bu yepyeni bir hadi
sedir. Bu suretle · Almanların 

ltalyaya yardımları fili bir surette 
başlamaktadır. Almanların balyaya 
girişleri, ltalyanların Arnavutlukta 
Yunanlılara Libyada lngilizlere 
mağlup olduktan sonra şimdi müt
tefiki olan Almanlara da mağlup 

[ Devamı beşincide J 

Kubelik'in 
Kemanı 

Son as
rın en bü
yük k e
man Us· 
tadı olan 

Jan Kubelik'in Prag'da öldüğünü 
geçende yazmıştık. Kubelik bü· 
yük bir sefalet içinde ha
yata gözlerini kapamıştır. Sa
natkar uzun müddet çalışarak 

mühim bir servet sahibi olmuş· 

tu. Fakat Amerika bankalarında

ki servetini 929 daki Amerika 
mali buhranında kaybetmiştir. Bu
nun üzerine kemanlarını ve Tiro! .. 
'daki şatosunu satarak geçinmiş

tir. Fakat bir müddet sonra para
sı tükenmiştir. Satacak yalnız bir 
kemanı, konserlerinin verdiği St
radivarius kemanı kalmıştır. Fa
kat artist bunu satmağa razı ol
mamıştır. 

Kubelin bu kemanı 45 sene 
evvel Almanyada konserler ve
rirken bulmuş ve satın almıştı. 

Keman eski eşya satan bir dük
kanda toz içinde idi. Sanatkar 
kemanı tetkik ederken Stradivari
us imzasını okumuş ve hemen sa
tın almağa talib olarak koltukçu· 
ya bunu kaça satacağını sormuş 

tu. Koltukçu "Kaç para verirsen 
veri., demiş, Kubelikte çıkarıp 20 
bin mark vermişti. 

Sanatkar kemanı temizledik
ten sonra bununla konser verme
ğe başlamıştır. Kubelik kemanını 
çok severdi ve bunu kolları ara
sında sıkarak ölmüştür. 

• 
Yiyecek azlığın
dan hayvanlar da 

müteessir 

Avrupa· 
da yiye· 
cek azlı
ğından 
müteessir 
olan yal· 

nız insanlar değildir, hayvanlarda 
bu yüzden çok sıkıntı çekiyorlar. 
Bilhassa hayvanat bahçelerindeki 
hayvanlar büyük ıztırap içindedir· 
ler. Bunların bir kısmı hastalana· 
rak ölmüştür. 

Lyon hayvanat bahçesinde 
bulunan Martina dındaki hayvan 
7aylf dUşnao • ticesinde öl~~f Ür. 

Buradaki maymunların lıaya· 
tı da tehlikelidir. Bunlar verilen 
fena yemekleri yemiyor. Diğer ta· 
raftan bulundukları yer bu sene 
ısıtılmadığından birçoğu hastalan
mışlardır. Bu maymunlar hergün 
gelen ziyaretçilerle şakalaşır, bun
ların verdikleri şekerleri, fındık· 

!art yerlerdi. Halbuki şimdi he
men h"ç ziyaretçi gelmemektedir. 

• 
Ayakkabı 

Müzesı 

Alma· 
yada 0-
l en b ah 
şehrinde ._ _______ _.büyük bir 

deri ve ayakkabı müzesi vardır. 

Bu müzede muhtelif memleket ve 
milletlere aid çok eski zamandan 
pek çok ayakkabılar mevcuttur. 
Son zamanlarda bu müzeye eski 
Mısırlılara aid 100 çift ayakkabı 
daha getirilmiştir. Böylelikle müze 
en eski ayakkabıları ihtiva eden 
dünyanın zengin ayakkabı müze;i 
olmuştur. 

Müzeye getirilen eski Mısır 

ayakkabılarından bir çifti 6000 
sene evveline aitmiş. Bunlar, bir 
mezarda bulunmuşlardır. 

Şurası muhakkatır ki lnğiltere 
daha henüz hazırlıklarını ikmal 
etmiş değildir. Buna rağmen Ak
denizde harbin b~şladığı andanbe· 
ri ilk defa taarruz tecrübesini yap 
mış ve ltalyanları Mısır toprakla
rından Trablusa sürerek bunda 
büyük bir muvaffakiyet elde etmiş 
tir. Almanyaya karşı •ydpılacak bü 
yük • taarruzun ne zaman başlaya· 
cağı hakkında henüz bir söz söy
lenemez. Fakat•lngilterenin her halde 
asıl düşmanı mağlup etmek için 
bir harekete geçeceği muhakkak· 
tır. lıalyanın mağlubiyeti kili de
ğildir. ltalyan mağlubiyetinin Al
manya üzerinde olsa olsa manevi 
bir tasiri olaLilir. Asıl d,ava Manş 
meydan muharebesini kazanmaktır. 

[ 
BugUn'Un Romanı: 45 

istila Planı 
Filhakika Almanların da lngilte-

reye karşı bir istila plan ıtatbik 
etmek için sıkı hazırlıklar yaptık· 
!art meydandadır. Alman orduları 
başkumandanı Mareşal Von Bronts
chisch in söylediği nutuk malOm· 
dur. Mareşal demiştir ki: 

"lngiltere, Almanyanın müsaade 
ettiği müddetçe, daniz seddinin 
arkasında kendisini mahfuz hisse-

debilir!., h k'k 
Bu sözlerin içinde a ı at te-

lakki edilebilecek nokta, Almanya
nın lrıgiltere isitila edilmeden hu· 
zur: ve sükOna kavuşamıyacağıdır. 
Fakat bu mümkünmüdür? 

Şüphe yok ki her geçen gün 
bu imkanı daha çok uzaklaştırm:ık· 
tadır. Onun için eğer Almanya 
büyük bir-koz oynıyacaksa, sür'atle 
hareket etmek cıocburiyetindedir. 

BU KADIN 
Friçe bütün halıkavı malzeme

sini verdi. Ona memleketin balığı 
en bol yeri, Maz nehrinin Gayyard 
Şatosunun metruk bahçesinden ge
çen bir yerini gösterdi. F riç artık 
bütün gününü orada geçiriyordu. 

Fakat, kendisinden beklenilmi
yen bir maharetle fişek ve konser· 
ve kutularile İmal ettiği bombalara 
müracaat ettiği zamanlar rnüstesna, 
balık yakaladığı yoktu. 

işte böylece yavaş yavaş Fur
manuarın çiftliğinde bir anlaşma 
havası hakim olmağa başlıyordu. 
Daima beraber yaşıyan insanların 
günün her anında mütemadiyen 
kavga etmelerine imkan yoktur. E
sasen uslu ve yumuşak tabiatli 
kıvırcık ile kavga çıkarmak müm· 

künde değildi. Ona hitap edilmi
yor, vücuduna müsamaha göste ... 
rilmiyor, kendi<ile, hoşa gitmiyen 
fakat ancak pek fazla can sıkma
ğa başladığı zaman baştan savılan 
bir ev eşyasından fazla meşgul o. 
lunmuyordu. 

F riç yemekleri aile sofrasında 
yiyor, akşam yemeklerinden sonra 
bir köşede oturup sessiz sedasız 

pipo içiyor, bazan görünürde hiç 
birsebep olmadan gülüyor, bazan 
da çiftliktekilere esrarengiz gelen 
ana lisanile kendi kendine konuşu· 
yordu. iki arkadaşı onun rahat ve 
emniyette olduğuna kanaat getirin
ce ziyaretten vazgeçtiler. 

Sekiz gun sonra Furmanuar 
baba bile çekingenliğini bırakarak 
Friçin önünde gizli erzak ticaretin· 
den bahsetmeğe başladı. 

Bu rahatlığı, görünüşte alela
de bir hadise bozdu. Friçin çiftli
ğe gelişinden on gün kadar sonra, 
bir gece, belediye reisinin Alman
lardan gizli bir ineğin doğurması
na yardım için bütün ~v halkı 

kalkmağı ve komşuları da çağır· 
mağa mecbur oldu. Belediye reisi 
doğacak buzağıyı Almanlarca ma· 
!Om bir ineğe maledemiyeceği için 
işi gizlice yapmak lazımgeliyordu. 

işi gizli tutmağa elden geldiği 

Kurtuluş Bayramımızı 
Nasıl Kutlayacağız ? 
Bugün tatbik edilecek 
programı bildiriyoruz 
Adana Kurtuluşunun 19 uncu 

yıldönümü münasebetile parlak bir 
kutlama programı hazırlanmakta 

olduğunu yazmıştık. 

Program şudur: 

1 - 4-Jkincikanun· 1941 sa
at (24) te Belediye tarafından top 
atılacak ve fabrikaların düdükleri 
beş dakika müddetle calınmak su· 
retile kurtuluş gününün başlangıcı 
ilan edilecek ve 5 lkincikanun sa
bahı saat 9,30 da top atmak su
retile başlanacaktır. 

2 - 5. lkincikanun. saat 9,30 
da Kurtuluş savaşında dövüşen 

kahramanlar, izciler, Kurumlar ve 
teşekküller delegeleri Belediye Önün
de toplanmış olacaklar ve tarihi 
bayrağı izciler elile önde Halkevi 
Bandosu olduğu halde Belediyeden 
kapalı çarşı yolile saat kulesine 
götüreceklerdir . 

3 - Saat ( 10 ) da HükOmet 
ve Ordu büyükleri Jandarma ve 
Polis kıtaları ve bütün kurumlar 
ve Parti idare Heyetleri saat ku
lesi önüde yer almış bulunacak ve 
bu saatte istiklal Marşile törene 
başlanacaktır. Bundan sonra (dikkat) 
kumandasile bir manga asker ha
vaya ateş edecek, bayrak • selô.m
lanacaktır. 

4 - Saygı susmasından ve 
bayrak- tamam çekildikten sonra 
bayrak hakkında bir kız talebe 
tarafından şiir okunacaktır. 

5 - Nutuktan sonra Bando 
önde olduğu halde izciler, Askeri 
rna.ng• vo ku.ruın\ar- d.•l•s•l•ri bü-

tün teşekküller adına hazırlanmış 

olacak bulunan çelenkleri Beledi· 
yeden alarak Atatürk parkına gi
decekler ve heykele koyacaklardır. 

6 - Çelenk koyma töreni bi
tinceye kadar merasim yen olan 
(Asfalt cadde üzerinde ve Atatürk 
parkı şimal kısmında ) bütün As· 
keri kıtalar, Jandarma,' izciler, mek· 
tepliler, Milli savaşa iştirak eden 
kahramanlar grubu, kurumlar ve 
halk krokide gösterilen şekilde 
yerlerini almış olacaklardır. 

7 - Bu toplantı yerindeki tö
rene aaat (11,30) da istiklal mar· 
şile başlanacak ve buradaki töreni 
Kültür direktörü, Jandarma komu· 
tanı ve Emniyet direktörü idare 
edeceklerdir. 

8 - istiklal marşından sonra 
Ebedi Şefimiz Atatürkün ve kur· 
tuluş savaşında şehit düşen kah· 
ramanların aziz h tıralarına olduğu 
yerde saygı susması yapılacaktır. 

Buradan sonra Adana kurtuluş sa· 
vaşma ait nutuklar söylenecektir. 

9 - Nutuklardan sonra geçit 
törenine başlanacaktır. Bu esnada 
asfalt cadde üzerinde durum ve 
halkın yer alması işinin düzer kon· 
ması Emniyet müdürüne aittir. 

1 r 10 - Öğleden sonra Halkevi 
tarafından şehir sinamalarında ma· 
tine başlangıcından evvel Kurtulu
şun ve Yurt müdafaasının manası
nı anlatan söylevler· ,verilecektir. 

11 - 15,30 da Belediye adına 
seçilecek bir heyet orduya teşek

kür için komutanlığa gidecektir. 
12 - Saat 16 da büyük gü· 

nun onuruna Belediyede bir kabul 
töreni yapılacaktır. (1) Saat süre
cek olan bu törene teşekküllerin 

delegeleri ve halkımızdan iste • 
yenler gelecek ve şehir kur • 
tuluş bayramını kutlayacaklardır. 

Bu esnada Halkevi Bandosu Bele· 
diye önünde çalacaktır. 

13 - Saat 17 den itibaren 
Halkevi tarafından halkımıza ho· 
parlörle müzik yayını yapılacaktır. 

14 - Saat ( 19 ) dan itiba· 
ren Belediye önünde Belediye ha
vai fişekler atılacaktır. 

15 - Saat (19,30) da da önde 
Halkevi bandosu olduğu halde fener 

al•yı yapılacaktır. Fener alayı Bele· 
diye:önünden yürüyecek Abidinpa· 
ş., Irmak boyu caddelerinden ge· 
çerek Asfalt dörtyol ağzı ve ku· 
ruköprü, Borsa önünden Belediye· 
ye gelip son bulacaktır. Fener 
alayı bir kıta asker, izciler, okul· 
!ar, Parti teşekkülleri ve halkın 

iştirakile yapılacaktır. Alayın ida· 
resi tümen tarafından göstailecek 
subay tarafından yapılacaktır. 

16 - Bu büyük günün onu
runa bütün dükkinlar, resmi ve 
husust daireler gUndUz. bayraklarla 

donatılacak ve gece ışıklandırıla

caktır. 

17 - Saat (19) da Belediye 
tarafından Kurtuluş savaşı kahra· 
manian şerefine akşam yemeği zi
yafeti verilecektir. 

18 - Bugünün onuruna Hal· 

kevi tarafından halka mahsus ol
mak üzre saat (21) de Asri sina· 
mada milli bir piyes temsil edile· 
cektir. 

19 - Kızılay tarafından bu 
ge<'e davetlilere Halkevi salonun
da bir balo verilecektir. 

20 - Kurtuluş Bayramı töre· 
ni için kimseye davetiye gönderil· 
memiştir. Bu program davetiye 

yerine geçer. 

ismet lnönü 
koşusu 

Bugün yapılması mukarrer "is
me~ lnönü., koşusunun, Adana 
Kurtuluşu münasebetiyle, Çukur
va koşusu ismi altında yapılması 
ve Türkiye birincilikleri koşusuna 

da "ismet lnönü Koşusu., ismi ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. 

CASUSTUR 
Çeviren : EF • KA : 

kadar çalıştılar. Fakat bu, hayva
böğürmeleri, tepinmesi, hazır bu· 
lunanların kahkahaları ve bağırıp 
çağrışmaları arasında bütün köyü 
uyandırmağa kafi bir gürültü ile 
cereyan etti. 

Ne ise, korktukları başlarına 

gelmedi. F urmanuar karısile yal
nız kalınca bu işteki hiç ummadığı 
taliine şükretti: 

- Ne dersin? Bizim Kıvırcık 

amada ağır uykulu imişi 

Kadın: 

- Buna pek aldım ermedi be
nim. dedi. Bu kadar ağır uyku 
olur mu? Demin kıyamet kopuyor
du! Git bak bakalım odasında mı? 

Friç üst katta, eski uşak oda
larından birinde yatıyordu. Furıııa· 
nuar karanlık mutfağa girerek 
bekledi ve saat dörtte Almanın 

döndüğünü gördü. Alman ona 
gündüzkü gibi kantal tavırlı değil, 
bilakis çevik ve hareketli göründü. 

Köpekler havlamamışlardı. Kı
vırcık geceleri hep çıkmak mı itiya· 

dında idi? 
O gaceden itibaren evde kor

ku ve endişe gene başladı. Görü
nüşte hiç bir şey belli etmemeğe 
çalışıyorlardı. Fakat sofrada çocuk
lar bile susuyorlardı. Akşam yeme
ği biter ~it~~.' gelin çocukları 
odasına goturuyor ve bir daha 
dönmüyordu. ihtiyar kadın sofrayı 

5toplarken Furmanuar baba Friçin 
karş~sına geçiyor, ara sıra ona ye-: 
ni bır tecessüs ve merakla bakar
ken piposunu içiyordu. 

Saat ona doğru Alman pipo· 
sunu boşaltıyor, ana lisanile hayır· 
lı geceler temenni edip odasına 
çıkıyordu. ihtiyar çiftçi lambayı 
söndürüyor ve pencere önünde 
kalarak hemen bütün geceyi ora· 
da geçiriyordu. Kıvırcık her ak
Şllm saat onda çıkıyor ve monta· 
zaman saat dörtte dönııyordu. 

Muallim olmadığı için orman 
bekçisi tarafından verilen birkaç 
saatlik ders haricinde her zaman 

( Devam edecek ) 

ZİRA-AT 
bankası 

Piyasadan ip a m u k 
satın almayacaktır 

Çukurova pamuk ihracatçıla
rı birliği umumi katibi (B. Zeynel 
Besim Sun'un pamuk kongresine 
iştirak etmek üzere [ Ankaraya 
gittiğini yazmıştık, dün kendisin· 
den şu telgrafı aldık : 

" Adana piyasasında bazı 
yanlış tefsirlere yol açıldığını ve 
bir kısım tüccarın mal arzında 
tereddüde düştüğünü Adanada 
iken zaten işitmiştim. Bu defa 
bazı ihracatçı firmalardan ayni 
vaziyeti bildirir telgraflar aldım. 

işe layık olduğu ehemmiyeti 
vererek keyfiyeti çok sayın veki· 
le arzettim ve vaziyeti kendileri· 
ne bütün etrafile izaha çalıştım. 
Çok sayın vekilimizin emirleri 
ve muvalakatlarile bu hususta pi
yasayı da tenvire çalışacağım. 

Çıkan kararnamede " müstah
silden gayri kimselerden., de ta
biri umumidir. Fakat kararname 
Ticaret Vekaletinin ziraat banka 
sına vereceği emir üzerine tatbik 
edilecektir. Ticaret vekaleti zira· 
at bankasına ancak ihracatçılar 

birliginden otuz bin balya pamuk 
alması emrini vermiştir. Bu emir 
sadece otuz bin balye içindir; 
muayyen şartlarladır ve muayyen 
bedelledir. Binaenaleyh ihracatçi 
olmayan mutavassıtların yanlış 

düşüncelere saplanarak pamuk 
piyasasını daraltmaları; sadece 
faydasız, hatta muzir olmaktan 
daha öteye geçemez. Bunların se 
bebi aşikardır, sarihtir: ihracatçı 
unsurlarımızı normal zaman i9in 
muhafaza edeceğiz. ihracat bir· 
liklerinin asıl faydaları harpten 
sonra görüleceektir. 

Vaziyeti telhisan bir daha 
bildireyim: Ticaret V .ıkiiletinden 
bankaya verilen emir, ihracat bir 
liğinin otuz bin balyesi içindir. 

Ziraat Bankasının piyasadan 
mal satın alması asla ve katiy
yen mevzuu bahis değildir. Otuz 
bin balyayı sadece ihracat birli· 
ğine mensup müteahhit firmalar 
vereceklerdir. Hatta bundan son· 
ra bu ihtiyacı yine ayni suretle 
ihracatçı birliği karşılayacaktır . ., 

ANfiULOPEDi 
Adriyatik denizi 

I• ngiliz filosu A?riyatik denizine 
artık mütemadıyen girip çıkıyor 

Bizim Venedik körfezi de dediği· 
miz bu deniz, ltalya ile Balkanlar 
arasında ve 131,500 kilometre mu
rabbaı mesahasındadır. Burası ha· 
kik.at.le, Akdenizin büyük bir kör· 
lezı?•~· Otrante kanaliyle lonyen 
den!z•.~ı; çıkar. Cenubu şarkideki 
genışlıgı 780, şimali garbideki ge
nişliği 230 kilometredir. En derin 
noktası 1589 metredir. Bu da Ot
rante kanalı civarındadır. Sularında 
90 santimetre kadar meddicezir 
hissedilir. Kışın cenubu şarki rüz
garları seyrüseferi güçleştirir. iki 
türlü akıntısı vardır. Biri, Otrante 
kanalından Balkan sahilerini taki· 
ben şimale doğru yükselir; diğeri 
ise 1 talyan sahillerini takiben şi-

• b . maiden cenu a ıner. 
Sahillerinin manzarası muhtelif· 

dit. Carpte ltalyan kıyıları az arı· 
zalıdır, yüksek değildir; hatta ba· 
zı noktalarda deniz seviyesinden 
aşağı kısımları vardır. Şarkta yani 
Balkanlar kısmında ise , arızalar 
çoktur. lstrie yarımada." muhtelif 
karekterli iki kısmı birbirinden 
ayırır. 

Şarkta gayet iyi limanlar var· 
dır. Flume, Split ( eski Spalato ), 
Kotor ( eski Cattaro ). Garpte ist 
pek az iyi liman vardır. 

Kurban bayramı 
Çarşamba günü 

7 lkincikinun 941 tarihine mü
sadil Salı gününün Arefe, Çarşam
ba gününün de Bayram olduğu 

Müftilikten bildirilmiştir. 

-



5 İlrincikanun 1941 (BUGÜN) 

•• 
Ovün Çukurovalı! 
Gi'ızleri kamaştırır, gövün Çukurovalı 1 
Övün yiğitliğinle, övün Çukurovalı l 
5 1 incikanunu,en büyük bayramın bit 
Arşa avize aslın. O gün, Çukurovalı 1 

Kurtuluş savaşile kapandı Türk yarası. 
Kaçkaçı anlatmanın şimdi geldi sırası. 
Yaramız kapansa da, hala gözlerimizden, 
Kaybolmaz kara günün o korkunç manzarası: 

Adananın işgali yürekler dağlayordu .. 

V~Z~INI--

A. HADİ OKAN 
Hele Kahyaoğlunda geçmiş bir facia var, 
Orada kan içenler sanki birer canavar. 
Vak'anın şahıdidir o yerdeki harabe. 
Koyun boğazlar gibi, insan boğazladılar 

Tahammül kalmayınca, işkenceye, dayağa. 
Kalktı, Adanalılar, l:ükreyerek ayağa. 
Kalem tasvirden aciz, kahramanlıklarını; 
Hepsi helal süt emmiş, '1epsi efendi, ağa .. 

Çeteler çalıyordu, düşmanı taştan taşa. 

Mehmetcikler geçerken göğsümüz kabarıyor 

Seyhan kıpkızıl olmuş, matemle çağlayordu. 
Norıııanlar, Bremonlar, Marseyyez çaldırırken, 
Ruhu kılınç arslanın sade kan ağlayordu .. 

Bir kuvvet dayanmadı, bu amansız savaşa. 
Kahraman mayetile Adana cephesinde, 
Destanlar yazıyordu; Tufan Bey, Sinan Paşa .. 

BİR GÜNDU •• 
Bir gündü, Adananın o zaman en biiyiik oteli 

olan binanın pencereleri, balkonları bayraklarla do
natıldı. Renk renk, çeşit çeşit bayrakl;ır Adananın 
en işlek bir yerinde bulunan bu otelin duvarlarına 
çarpa çarpa dalgalandı. Adanalılar hirer ikişer bu 
binanın Önünde durdular; bayraklara baktılar; lngi
liz, Fransız, ltalyan, Japon, Ermeni, Arap.. bayrak
ları vardı. Fakat yalnız, yalnız bizim bayrağımız 
yoktu. Orada ay yıldızlı kutsal bayraklarını göremi
yen Türkler, yürekleri parçalanarak, otelin önünden 
çekildiler ve gittiler. işte o gün; bu giizel Adııııa 
düşmanlar taraf ıııdan işgal edilmişti .. 

Bir gündii; Adanalı - kadınlı erkekli - yet
mişten fazla Türk, Fransızların şiınartıp başlarına 
çıkardıkları Ermenilerin hayvanca işkencelerinden 
kurtulmak için Toroslara doğru kaçıyorlardı. Fakat 
yarı yolda Ermeniler çevirdiler. "K5lıyaoğlu., çiftli
ğine doldurdul:ır; dövdüler, bıçakladılar, boğdular 
ve en sonunda ateş verip cayır cayır yaktılar! işte 

o gün; Kahyaoğlunun yanan ve yıkılan duvarları, 
düşman zulmünün bir anı<lı haline gelmişti .. ' 

Bir gündü. Şamar gibi şakladı, kar boğazı. 
Yüzünü ar~lanların pakladı, kar boğazı. 
O ne mucizedir ki: Bir anda kırk yiğitle 
Bir Meni! taburunu hakladı, Kar boğazı. 

Helal oisun, yurd için, akıtılan kanımız. 
Cumhuriyet yolunda, fedn olsun, canımız. 
Ebedi Şefimizin, çelik iradesile; 
istiklale kavuştu, mukaddes vatanımız. 

Kurtuluş giinümüzde, girerken, şehre ordu . 
Adananın gözleri sevinçle doluyordu .. 
Norm.ınl.ır, Bremonlar, lıacaletle kaçarken; 
Ruhu kılınç arslanın, şimdi şadoluyordu .. 

Gözleri kamaştırır, göviin Çukurovalı 1 
Övün yiğitliğinle, övün Çukurovalı 1 
5 lıcincikanl!'ıu, Kutla gurur içinde. 
Arşa avize astır::. o gün, Çukurovalı! 

Adana : S - 1 • 1941 

Altı kahraman 
Bir gündü; bıraktrkları güzel memleketi Tor.:ıs- Dört yıl süren genel savaşta düşmanlarla ars-

ların eteklerinden hasretle seyreden Aclnnalılar, şeh- !anlar gibi çarpıştık. Her savaşta karşımızdaki düş-
rin üstünde kocaman, yüksek, dağlar kadar büyük man bire ondaıı aşağı değildi. Öyle iken bir çok 
dumanlar gördüler. Yurtlarına koşamamak, ne olup utkular kazanmıştık. Fakat kötü idare ile silahımızı 
bittiğini, nerelerin y.ıkıldığını anlayamamak .ıcısı teslime me.!bur olmuştuk. 
içinde kıvrandılar. l,te o gün; Adanaya nteş vermiş Mo .dros mütarekesi yapıldı. Fransızlar ilkin 

bir alay Ermeni olan Er.neniler, şehrin büyük bir mahallesini y.ıkıp Ad tynya girdiler. Beraberlerinde 
kül etmişlerdi.. nskeri de vardı. 

Bir gündü; düşmanlarla çarpışan , dağ başların- Fransızlar şımarık, Ermenilerin Türklere karşı 
da keklik gibi seken, ovada ar3lan gibi kiikreyen her turlu kötuluklerine göz yumdular. Gün geçtikçe 
yağız benizli Çukurovalılar.Fransızltırın toplu, tüfekli zülu:n artıyordu. Herkes canını, şerefini koruyamaz 
bir kaç yüz askerini dar bir geçide kıstırdılar ve olmuştu. 
yendiler. işte o gün; sayısı kır.<ı bile bulnııyan bir Elime geçen bir Fransız gazetesinde bir harita 
küme Çukurovalı 1 ürk çocuğu "Karbogazı,, nda görmüştüm. Fransızların SJriyeden başkn Anndo-
Fransızların kocarn:ın bir taburunu esir etmişti. lud::ın alacakları yerleri gösteriyordu: Urfa ve Mar-

Bir gündü; Torosların karlı teoeleri arasında, dinden kuz.aya doğru çıkarak Sivac;ı aldıktan son-
Çakıtın ıslak kenarlarında, camsız pencereli kulübe· ra Kayseri ve Niğdeyi de alarak Mersinin doğusun-
lerde barınan Adanalıların tepesine be~ altı Fransız dan Akdeniı.e iniyordu. Do{ru Anadoluyu Ermeni-
uçağı birden üşüştli, bombalar attı, öldurc.lü, yaktı, lere, batıyı da ltalyanlarla Yunanlılara bırakıyordu . 
yıktı ve çekildi ~itli. işte o gün; karada gücünü Düşman bayrağı altında durumumuz ne kad ır acı 
söktüremiyen diişman, artık, Adanalıları - hava yo- idi. Bu kötülük karşısın<la içimizden Tnnrısel bir 
liyle-dağ başlarında da rahat bırakammaya başlamıştı. ses, ölPlim fakat yurdumuzu, bayrağımızı kurtaralım 

Bir gündü; Fransızlar, Mustafa ı '!';. ~;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'m'! diyordu. 
Kemalin kurduğu Ulusal hüküme- .41- 11 Bu sıralarda Sivas kurultayı 
tin neler yapabileceğini kestirdiler, • A N D J kulaktan kulağa duyuldu. Çok 

başa çıkamıyacaklarını an' adılar ve B ı• R K u R T u L u ş H ı• K AA y Es I •. 1 2'eçmeden Karai:mlıyı, Bilemediği, 
onun kapısına geldiler, anlaşmak Poza tıyı Türk çetelerinin aldığı 
istediler. Ulusal hükumet, onlaraı il duyuldu. Maraşta 22 gün süren 

~gal cltiiiniz Türk ~praklarını ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=YAZAN : RASi~ GuK~EL ~ sokak ~vqında F~nsıduınadam 
hoşaltııı ve oralarda bir iğnenizi a~ıllı bir dayak yediği haberi gel-
bile bırakmadan çekilin! dedi. Fran- ın do-rt ya•ında bir kız kardeşi Ortalık kararmıştı; (Çakıt) ı gibi babayiğit bir delikanlı olmuş, dı. Fransızlar bizden de korkma-

Duran, bir ağlama sesile uyku- y k b'I' k 1 l"k • b 1 d 1 Sızlar kabul ettiler. işte o aün; ve yı"rmı' be' gu"nlilk bir de erkek bir daha geçmenin a ı ı yo tu. pazo arı çe ı gibi tutuğunu ko- ga aş a ı ar. 6 sundan uyandı: yorganı fırlattı 
Ankarada, Hükl1metimizl., Fransız kardeşi vardı,· annesi; kız, bebek Tüfek patladığı zaman vurulan parıyordn. Korkularından ne yapacakla-

attı; kapuclan kurşun gibi fırlıya- h · 1 · · l 1 
hu .. kOmeti arasında bir anlaşma ya- ve bir iki de bohça ile suyu ge- seksenlik İ tiyar nıne erını ı gın a- Bir giin yurdanun, Adananın rını bilmiyorlardı. Hele çeteler"ın rak komşularının divarma tırman-
pılmıştı.. d l · · çemiyeceg· ini anladı·, bir daha dö- rın içine gömdüler ve " Korkma, Fransızlardan kurtulması için çete bağlara kadar gelerek şimendiferi dı. Hatça abla evinde, iz erını J • · d b 

Bir gündü; Adananın göklerin- \ nerim diyerek bebeg· i öptii ve ıl· gelip seni ziyaret e ecegız,, e- yazdıklarını bir yerden işitti; ha- ozmaları, trenleri bombalamaları 
döve döve, saçım yolarak şu söz- (D ) · b b - · l 1 

de kocaman bir albayrak başına, gının dibine bıraktı, öte başa geç.. ıliler. uran 111 annesı e egı a • sın:ı. koştu ve kendisi de çeteye on arı biitün bütün şaşırttı. Hü-
leri söyledig" ini işitti: k · · b' kaç defa kar l kt 1 ki\ 

biriken atmacaları koümuş gurur- (Ç k ) rna ıçın ır <ın 1 a yazı acağını söyledi·, babası zaten ·umete, Fırka kurag" ına ve yerl .. c:-
6 Vah evladım Alim Alim... Al- ti. (Duran)ın babası yükleri a ıt f k t b b b "" 

lu bi,. kartalın kanadı gibi süzülüp k 1 suya daldı, _a a a ası ırakma- çete idi; oğluna kendi elile bir tikleri evlerin kapılarına destek-nının yazısı bumu idi ... Ben sana ın öte başına geçirmiş solu a ı-
1 

ı k b 
dalgalandı! Sokaklarda, evlerde, b' dı; ağ aya ag aya ve ar asına a- mavzer buldu, verdi ve og" lunu al- ler, eamlara kum torbaları, mitral-aavur mahallesine aitme demedim- yordu; derken karşı tepeden ır il b b 
otellerde, dükkanlarda .. her yerde, 6 6 ka baka zava 1 anne e eğini ıl- nından öperek bağırdı: yözler koyarak korkularını açığa 

1 T k b mı idi, Alim Alim... tüfek patladı; hemen hepsi ılgının d'b'nde bıraktı ve h · b' 
her yerde sadece şan ı ür ay- b. k gınıo 1 1 epsı ır· - Og" lum, anamın ve karde- vurdular. Böylece çok gülünç bir - Duran ... Duran ... oğlum kalk! dibine pıstılar; ve öylece ır aç l ) d • 
rağı dalgalanmıya başladı .. Sadece! - Ne var ana, ne oldu ? saat kaldılar. Birde başlarını kal- den (Toros ar a * ogru yollandılar. şinin öcünü almadan dönersen... durumda idiler. 
bütün yabancı bayraklar, bir daha - Kalk çabuk, hazırlan oğ- dırdıkları vakit bir Ermeni jan- Babası biraz durdu, düşündü ve Çeteler bir düzüye demir yo-
görünmemek üzere yok olmuşlardı!. darmanın tepede nöbet bekledig" i- * * daha babayiğit bir sesle bağırdı: !unu bozuyor; Mersine, Ceyhana 
ı .. Ada a tamamen kur lum, dün gece baban dedi, gide- Duran Pozantı daO.larını aşalı . . . 1 1 şte 0 gun, n - ni ğördüler ve akşama kadar yat- 6 " Evet, anamı vuran ve toprağını hrenın gıtmesine enge o uyor-
tulmuştu. O günden itibaren Türk ceğiz ... Kaçkaç :ar... tılar. tam iki yıl olmuştu; arslan pis çizmesile çiğneyen düşmandan lardı. 
Adana, iki yıllık ayrılıktan sonra * * __ öç almadım ve g" üzel yurdumuz- Bu işi kökünden düzelmek 
yine Türklere, Türk bayrağına a- dan onu kovmadan geri dönersen ıçın ça ışan • ransız ar ir çare k Şafak sökerken üç araba bağlar · · t F l b 

arasında ilerliyordu; önde ( Du- b ld 1 z 1 k 
vuşmuştul seni ... kendi elimle ben keserim; u u ar: ırhlı tren; kır kişilik 

l · 5 K · ·· ·· ran) ın babası Kurt Mehmet ağa va· 1 · · [ ı ] b' ı· 1 şte o giın anunusanı gunu haydi yolun açık olsun. go arın ıçıne ır ı saç ar 
arabanın birini sürüyor; kimisi ya- f İL 1 k k 

idi 1 ya, kimisi arabada, kimse laf et- BENDE BU VEKA yf N K HİSSİ Duran Toroslarda aylarca bo- yer eştirere · arasını umla dol-
Şimdi anlıyor musun. 5 Kanu- meden gidiyorlardı. Yalnız arada ğuştu; bir Fransız taburunu durdular. Bıraktıkları maziallar-

nusani gelince Adanalılar niçin se- sırada bir bebei'in sesi duyulu- TEŞEBBÜSÜ BU MEMLEKETTE, BU (Menil) taburunu, kırk beş kadar dan mitralyözlarle ateş edecek-

viniyor ve bayram yapıyor? yordu. * Gu·· ZEL ADANA'DA oOGMUŞTUR. arkadaşile beraber esir aldı; daha terdi. Sevinçle yola çıktılar. Zey-
Hamdl. Akverdl • • tun istasyonuna yaklaştıkları sıra-

Güneş henüz (Cabbar dede) sonra tam asker oldu, Sakarya'ya da yolun bozukluğunu gördüler. 

5 ikinci Kinundul 
Bir zamanlar, bu, yurdun 
Düşmanlarla dolmuştu 
Sen beşikte uyurdun 
Penbe yüzün solmuştu 
Düşman saldırdı yurda 
Ne varsa benim dedi., 
BenLiyordu aç kurda .. 
Her yasa, 11 benim ,, dedi 
Geçti başa Atatürk 
Ulus boşalttı kını .. 
Tarihlerde en büyük 
Yönetti bu akını !.. 
Düşman yalvardı bize, 
Vatan, sizindir dedi .. 
Kapandı hemen dize, 
Her şan, sizindir, dedi. 
Beş ikinci kanundu .. 
O gün güzel Adana. 
Kavuştu öz vatana 
Bütün sevinç onundu 1.. 

Salt toraman 

dağının arkasından yüzünü 15 Mart 19 2 3 gitti, Yunanlılar,la vuruştu ve on- Hemen treni durdurdular. Irgat us
ları da denize döktükten sonra göstermişti. Bir de arkadan dört 

nal gelen bir atlı gördiiler; kafile 
duraladı. Anaların benzi uçtu; ço
cuklar babalarının yanlarına koş
tular, gelen atlı iyice yanlarına 

yaklaştı ve dediki: 

Amanın çabuk olun,Fransızlar 
sizin kaçtığınızı haber almışlar, 

Ermeni jandarmalarile beraber ge
liyorlar; hepinizi keserler ne ya
pın yapın, yarım saata kadar ça
kıtı geçin; haydi allah selamet 
versin ... Atını gerisin geriye sürdü, 
ve ağaçların arasında kayboldu. 

"' "'"' On dakika ya geçti ya geçme-
di, arabaları yolun kenarına 

çektiler, çarçabuk çok gerekli şey
lerini aldılar ve on beş dakika 
sonra (Çakıt) a ulaştılar. (Duran) 

-Gazi M. Kemal-• 
• 

EBEDi ŞEF ATA TÜRK, ORDU
SUNU SON DEFA DA ADANA'DA 
TEFTİŞ ETTi : 

-21-Mayıs 938-

ta indirdiler. Bozuk yolu yapma
babasının karşısına alr.ı açık çık-

ğa başladılar. Meğer yolu bomba
lı ve Adıınaya geldi: 

" 
Baba, sözünii yerine getir-

dim, ver elini öpeyim,, dedi. 
... 

"' * 

Çocuklar! (Duran) ın ılgının di
binde kalan kardeşi sagdır ve 

burada Adanadadır; ya sizden bir 
kaç sınıf yukarıda veya bir kaç 
sınıf aşağıdadır. Tam 14 yıl önce 
bugünkü asfalt caddeden bir iki 
yaşında geçen (adsız çocuk) bu-"" 
gün sizinle birlikte geçit resmin
dedir. Kendisini bulunuz, size ba
şından geçeni o daha iyi anlata
caktır. 

Rasim Göknel 

lıyan altı kişilik kahraman Türk 
çetesi oracıkta çarçabuk yaptıkla
rı hendeğin içinde saklı imişler. 

Bir yaylım ateş, Fransızlardaki, 

Erır.enilerdeki kaçışı görmel 
Sıra zırhlı trenin mitralyozuna 

gelmişti. işe başladı, ortalığı tarı
yordu. Vagonların ıçıne sığınan 

Fransızlar, Ermeniler birbirlerine 
yürek vermiye çalışıyorlardı! Şim
di çeteleri temizleriz, işimize ba
karız diyorlardı! Mitralyozu genç 
bi; Fransız subayı kullanıyor, yö
netiyordu. Şimdiye kadar düşmana 
ateş ederek yerini, sığınağını belli 
etmiyen, fırsat kollayan bir Türk 

/Devamı Dördüncüde} 
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ÇOCUKSUZ AiLE il DÜŞÜNCELER __ 

Tabiat her ferdi neslin bakası için yaratır. Onun için, biribirine eş 

olan kadın ve erkeğin tabii vazifeleri çocuk yetiştirmek, insan cin

sının devamına bizmet etmektir. İnsan cınsıoın tabii olarak çoğalması da, 
vasati olarak, her ailenin dört çocuğu olmasına bağlıdır. Bir memleke-

tin nüfusu 
!usu tabii 
mektir .•. 

bu nispette çoğalmazsa, orada, insanlar azalmasa 
nispette çoğalan memleketlere nispetle geri 

bile, nü
kalıyor de-

Fakat tabiat da her işini daima tamam görmez, Onun da aksaklık· 

!arı çoktur. Bunlardan biri bazı ailelerin çocuksuz kalmasıdır: istatistik
lere göre ailelerden yüıde onu, on ikisi çocuksuz kalır. Kendileri isti
yerek, çocuksuz kalan aileler, şüphesiz, bu sayıdan müstesna. Zaten 
onlar da hesaba katılamıyacak kadar azdır. Çocuk istemiyen ailelerin 
çogu bir kaç çocuk yetiştirdikten sonra artık çocuk istiyemez olurlar. 
Bilhassa kadınlar evlendikten sonra mutlaka çocuk annesi olmak ister· 
ler. Kendileri bu arzuyu kocalarını aile hayatına daha iyi bağlamak 

maksadiyle gösterdiklerini zannederler. Halbuki her kadının çocuk an
nesi olmak arzusu tabiatın kadınlara verdiği ihtiyacın tecellisidir. Bilir
siniz ki kadınlarda, biri kadınlık, biri de annelik hormonu olarak iki 
türlü hormon vardır, Birinci hormon karlını bjr erkeğe eş olmaya, ikin· 
cisi de çocuk annesi olmaya sevkeder. Kendileri anne olmıyan kadın

ların - dişi hayvanların bile • başkalarının çocuklarına seve seve, şef
katle bakmaları bu annelik hormonunun sevkiledir. Bu hormonun tesi
rinden dolayı çocuk annesi olmıyan bir kadın kendisinde bir eksiklik 
duyar ve bu eksikliği kendisine bir kabahat sayar. 

Halbuki çocukıuz kalan bir ailenin - iki taraftan biri yahut her iki
si çocuksuz kalmak için bir te~ebbüste bulunmamışlarsa - bu halinde 
bir kere, kabahat yoktur. Kabahat iki eşten birini eksik yaratmış olan 
tabiattedir. Tabiatın işini eksik bırakmış olması insanlara kabahat ola
rak atfedilse de bu kabahat her vakit kadında değildir. Gene istatis
tiklere göre yüzde 60 kadınlarda, yüzde 40 erkeklerde ... Aradaki fark 
o kadar az ki bu kabahati erkeklerle kadınlar müsavi olarak paylaşa-

1 

"'ıf!A. Z A INl--

G. A. 
bilirler. Bundan dolayı çocuksuz kalan bir ailede kabahatin hangi te· 
rafta olduğu"u aramak, kadın için de, erkek için de hemen hemen ay
ni derecedr bir vazife olur ... Zaten iki tarafın hangisinde " kabahat,, 
varsa o kabahatın tamiri daima imkansız değildir. Bu kabahatı anlıyan 

mütehassıs hekim çok defa ona sebep olan eksikliği düzeldir, aile de 
çocuk sahibi olur. 

Kaide olarak, zamanında bulUğa ermiş, o günlerini muntazam ve 
sancısız olarak geçiren bir kızın evlendikten sonra anne olmasına mini 
olacak daimi bir sebep olamaz. BulOğa geç ermiş, o günlerini intizam
sız ve sancılarla geçiren kız, evlendikten sonra çocuksuz kalırsa, buna 
sebep olan hal • mütehassısınca - araştırılır... Kadınlardan bazıları -
yukarda söylediğimiz annelik hormonunun kendilerinde eksik olmasın
dan dolayı anne olamazlar. Bu eksikliğin de bir iğne ile o hormononu 
şırınga ederek tamamlanır ... Bazıları kadınlık aletlerinin bir tarafında 

iltihap neticesiyle anne olamazlar. Bu türlü hastalıklarda tedavi edilir, 
kaybolur. 

Sözün kısası, çocuk annesi olamıyan hir kadınla kendisini iyice 
muayene ettirmeden, tedavi ettirmeden 0 kabahati,, kendi üzerine al
mamalıdır. 

Kabahat erkekte olursa onun tamiri daha güç olur. Mesela bula
şık bir hastalık baba tohumu ifraz eden uzvuna dokunmuş, onu büsbü. 
tün bozmuş olursa ... Ancak o bulaşık hastalığın mutlaka kötü olduğu· 

na hükmedilemez, çünkü çocuklukta gelen bir kab>kulak hastalığı bile 
o marifeti - nadir de olsa göstermiş olabilir... .. Kabahat ,, erkekte 
olunca bunun tamiri mümkün olup olmadığını mikroskop muayene neti· 
cesi bildirir. Şu kadar ki yalnız bir defa muayenenin neticesine göre 
kat'i hüküm vermek doğru olmaz. ilkin iki, üç defa, sonra da fasılalar
la tekrar muayene .. 

imkansız, 
hödiseler 478 

kiloluk· 
bir çift 

Çiçeron bir yerde şöyle der: "Sa- muş. Sokak kapısından çıkmışlar akrabası hep gülüştüler, alay etti-
na, miknatısın demiri çeken bir 1er ve onun korkusunıı büsbütün 

C• • old • ·· ı d' · · ve çıkmalarile beraber, koca ev, • 

Kadın seyahat ettiği zaman 
vapura vinçle alınıyormuş! 

A merika müzik hollerden birin
de numara yapan iki artist 

geçen sene evlenmişti. Bunlar dü
ğünler:nin yıldönümünü şimdi kut
lamışlardır. Bu yıldönümü Ameri
kada büyük bir hadise olmuş, gün
lerce gazeteler bundan bahset
mış~ı. lkı artısttn t:vh;unu:::~iııiu bu 

kadar büyük alaka uyandırmasına 
sebep bunlardan ikisinin tamam 

475 kilo gelmesidir! 
Gelin ve güvey Mary Vorth 

ile Cim Barney'dir. Bunlar evlen
melerinin yıl dönümü sabahı yap
tıkları sabah kahvaltısına bir ga
zeteciyi davet etmişlerdir. Gaze· 
teci bunların sabahleyin mideleri· 
ne indirdikleri yiyeceklerin karşı
sında hayretler içinde kalmıştır. 
Gelin ve güveyi on ikişer rafa
dan yumurta, bir kilo 300 gram 
soğuk et, bir kilo 800 gram tere
yağı, büyük bir kavanoz reçel, 
900 gram sucuk yemişler, yedişer 
fincan çay ve dört litre su iç

mişlerdir. 
Cazeteci bu iştihalı yemek 

karşısında öğleye kadar kalmış, 
yeni evlilerin nele~ yiyeceklerini 
görmek istemiştir. Ôgle yemeğinde 
gelin ve güveyi ikişer litre çorba 
içmiçler, birer tavuk, birer kilo 
domuz kızartması, birer kilo pa
tates, sebze, muhtelif peynirler, 
büyük birer torte ve mütenevvi 
meyva yemişlerdir. 

Dünyanın her tarafında insan
lar inceliklerini muhafaza etmek 
için uğraştıkları halde yeni evli
ler bilakis şişmanlaroağa çalışı· 
yorlar. Çünkü ne kadar şişman 
olurlarsa çalıştıkları müzik holden 
aldıkları ücret o derece artmak· 
tadır. Mary kocasından daha şiş
mandır ve seyahat ettiği zaman 
vapura vinçle alınıyor. 

• • • 
Diğer taraftan Robert Vad

lov adında Amerikalı bir t•lebe· 
nin de dünyanın en uzun boylu 
adamı oldugu anlaşılmıştır. Henüz 
18 yaşında bulunan bu talebenin 
boyu 2 metre 54 santimetredir. 
Vadlou'un boyu her sene 8 san
timetre uzuyor. Kendisini mueyene 
eden doktorlar otuz yaşına kadar 
boyunun uzayabileceğini söylemiş
lerdir. E.ğer bu tahmin tahakkuk 
ederse Vadlov o zaman üç buçuk 
metre boyunda olacak ağırlığı da 
260 . 280 kiloyu ğeçecektir. Bu 
suretle delikanlı ayni zamanda 
dünyanın en ağır insanı da ola

caktır. 
Genç talebe şimdi sabahları 

8 katı yumurta bir buçuk kilo 
ekmek, yarım kilo tereyağı yiyor, 
on fincan kahve içiyor. Fakat vü
cudu neşvünema bulduğuna göre 
her sene gıdasını artır!Dak lazım 
ifelecektir. 

'.' ~ ~ı ...... , ı.., ...... , .... , ... ,, .... ,rıh1~11 ,,jj_ 

ısım ugunu soy e ıgım zaman unutturmak için, kapının altından 

sen bu hadiseyi, izah edemediğin muthiş bir gürültü ile çökmüş bir kendisini zorla geçirmek istediler. 
için inkiır mı edeceksin ?,, h l Lakin kapının kanadı açılıp da 

M k 
taş ve toprak yığını a ine gelmiş. 

i natıs hakkındaki bu sözü, Agnes, istemiye istemiye oradan 

hayatın her saha- .------------------·------------... geçeceği sırada 

sında karşımıza Bı·r musı'kı'şı·nasın kehanetı· - o"ldu"ren tepesindekitablo, 
çıkan, izahı im- asılı olduğu yer-

~~.:~~;;~"~;~.~~ tablo - çocuğun ölüm rüyası - bir fal ~~;;Ü :~rd:~:~~~ 
tatbik edebiliriz. kız oracıkta ölü-
Mevcudiyetini bilmediğimiz eşyayı 

ve hadisatı inkar etmemiz nasıl 
doğru olmazsa, zahiren bir sır gi
hi ızörünf'!n, falcat hn "°nrilniicıii ~ı:ı.. 

dece izah edilmemesinden ileri 
gelen vakıaları da, derinine ka
dar gidemesek bile, hiç değilse 

oldukları gibi kabul etme•, belki 
gününı; birinde izah edilmelerine 
yarar. 

Yüzde doksan dokuz "telepa
ti,. tabirile ifade ettigimiz, fev
kalbeşer ·veya levkattabia adını 
verdiğimiz garip hadiselerden bah· 
setmek istiyorum. Maksadım, bu 
künhüne varılma<nış garibeyi izah 
değil, ona dair pek meraklı bir iki 
misal zikretmek. 

* * • 
Vak'a ltalyada geçmiş, 1865 

senesinde Qlmuş, hayli eski bir 
macera. 

O seneni~ bidayetlerinde, Vin
cet Sassaroli İsminde bir ltalyan 
musikişinas, Sarteano adındaki kü
çük şehirde oturmağa gelmiş. iyi 
bir sanatkiir olduğu için, kendisi
ni, bir musiki cemiyetinin idaresi
ne memur etmişler ve bir binanın 

üçüncü katında, cemiyetin toplan
ma~una mahsus bir daire göster
mişler. 

Musikişinasların yaptıkları ilk 
provadan sonra, Sassaroli, içinde 
bulundukları dairenin, bütün bina 
ile beraber yıkılacağını ve bir en
kaz yığını haline geleceğini söyle. 
miş. Hatta, dalıa ileri giderek, bu 
çöküntünün vukubulacağı tarihi, 
günü ve saatile haber vermiş. 

Bu kehanetin, dinliyenler üze
rindeki tesiri, sahibinin kaçıklığına 
hükmetmekten ibaret kalmış. Maa
malih evin sahibi, her ihtimale 
karşı binayı bir muayene
den geçirmiş. Mühendi•ler ve mi
marlar, evin, yıkılmak şöyle dur
sun, asırlarca dayanacak kadar 
sağlam olduğunu müttefikan söyle
mişler. 

Nihayet, muayyen gün gelip 
çatmış. Cemiyet azası evin üçün
cü katındaki dairede toplanmışlar. 
Az sonra, Sassaro!i, pürtelaş ve 

pürheyecan gelmiş.·• Öyle büyük 
bir korku içindeymiş ve öyle israr 
etmiş ki, nihayet orada toplu bu
lunanları evden çıkmağa ikna ede· 
bilmiş. Kalın ve sağlam kemerlere 
İstinad eden merdivenlerden indilr
leri esnada, Sassaroli, mütemadiyen 
0 Aman yavaş basın, lrica ederim 
yavaş yürüyün!,, diye yalvarıyor-

zünden tiyatro, sinemaya gidemi

yor, lokantada yeıoek yiyemiyor. 
Alelade bardaklar yüksük kadar 
geldiğinden genç talebe büyük 
hi" kA~e ilt>- so icmektedir. 

* * • 

Bir misal daha : 1564 seneisnde 
E.ssende doğmuş, protestan pa · 

paıu O .. vi.d Fabriciı..s, büyük bir 
hey'etşinastı. ismi, bilhassa, keşfet· 
tiği Mira Ceti yıldızile şöhret bul
muştu. Bu adam, kimbilir nasıl bir 
usule baş vurarak yaptığı bir he
sap neticesinde, 7 Mayıs 1617 ta
rihinin kendisi için pek uğursuz 

bir gün olduğunu görmüş. Kendin
ce o gün mukadder olan ölümü 
çelmek üzere, akla gelebilecek her 
türlü tedbiri almış. 

O gün, hiç bir hadise olma
dan geçmiş, Fabricius, gece saat 
onda, Azraili atlatmış olmak ka
naatile, biraz hava almak için so
kağa çıkmış ve... Jean Hoyer is
minde biri tarafından katledilmiş. 

Meğer katil, pabazın, bir vaız~es· 

nasında, kendisini hırsızlıkla itham 
yollu bir söz sarlettiği zehabında 

imiş. 

Jean Stoelfler isimli bir ilmi 
simya mütehassısı da, 1530 senesi 
içinde bir gün, kafasına ağır bir 
cisim düşmek suretile öleceğini 

keşfetmiş. 

Stoeffler, o gün, bir kaç arka· 
daşile beraber bir odaya kapanıp 

oturmuş. Orada kazasız, beli.sız 

akşamı etmişler. Stoefller, bir ara
lık, raftan bir kitap almak istemiş. 
Raf, pek sağlam değilmiş. Yerinden 
oynamış, bizim simyakerin kafasına 
çarpmasile biçareyi yere sermesi 
bir olmuş. 

Meşhur Radzivill ailesi hakkın· 
da da, gene felaketle biten bir 
hissi kablelvuku hadisesi nakleder
ler. 

Prens Radzivil!'in Galiçyadaki 
şatosunda, Agnes isimli bir küçük 
evlatlığı vardı. Bu kızcağız, şato
nun salonlarından birinde bir kapı 
üstünde asılı duran büyücek bir 
tablonun altından geçmek icap et· 
tikce kıyametleri koparıyor, ölüm 
halleri geçiriyordu. 

Agneı büyüdü. Fakat tablonun 
altındaki kapıdan geçmek icap et
tikçe, küçüklüğünde duyduğu kor· 
ku, gene bütün dehşetile yüreği
ne saldırıyor ve 2'Cnç kız, taş yağ· 
sa, bahçeden dolaşıp binanın öte 
tarafına gitmeğ'i, kapıdan geçme
ğe tercih ediyordu. 

Agnes'i nişanladılar. Şatoda 

bir kına gecesi yaptılar. Gençler, 
büyük salonda bir balo verdiler. 
Agnes, bir aralık, zahir o gecenin 
saadetile dönen başında tasaya 
yer kalmadığı için, dalgınlıkla o 

korkulu kapıdan geçecek ol
du. Fakat birdenbire kendini top
ladı, durdu ve korkusunu nişanlı
sına itiraf etti. Nişanlısı, dostları, 

verdi 

• J ngilterede, 
yan etmi,, 

bahsederler. 

* * • 
Edimburg'da cereyan 
töyle bir v.,.k'adan 

Villiam isminde bir çocuk, bir 
gün, birdenbire, sayıklar gibi söy
leniyor: "Kadife bir sandukaya ya
tırılmış bir çocuk görüyorum. Üs
tünde beyaz örtü, etrafında çe
lenkler, çiçekler var. Annemle·ba
bam niçin ağlıyorlar? Bu çocuk 
benim.,, 

Küçük Villiam'ın anasında ba
basında bir telaş. Çocuğun çok 
asabi olduğunu ve ara sıra kayıb
dan haber verir gibi sözler söyle
diğini zaten ·bildikleri ıçın, kor
kuyorlar. Fakat bir kaç'giin sonra, 
bahçede oyun oynarken birdenbi
re ortadan kayboluyor. Saatlerce 
meydanda görünmiyen küçük Vil
liam'ı nihayet merak edip arayan
lar, onu, tepe üstü bir havuza dü
şüp boğulmuş puluyorlar. 

• * • 

Bu vak'aların hepsi, ilim adam
ıarının ve ilim cemiyetlerinin 

tetkiklerine mevzu teşkil etmiş, 

hakiki vak'alar. Yakın zamanlarda 
bir alimin bizzat müşahede ettiği 
bir garibe ile, bu .. levkattabia ,. 
lar ıilsilesinc - nihayet verelim. 

Bu dediğim ilim adamı, tetki
katta bulunmak üzere, bir remil
ciye gidiyor. Remilci, kendine ğö
re bir takım merasimden sonra: 

- Sizi bir merdiven başında 

görüyorum, diyor, bir kapı çalı

yorsunuz,aşağıdan birisi size şöyle 
sesleniyor: " O ~orada değil artık ... ,, 

Bu ial neye tleliılet ediyor bil
mem 

Aradan üç ay geçiyor. Ayni 
alim, gene bir tetkikte bulunmak 
üzere, ayni eve gidiyor. Parmağı

nı kapının ziline dokunduruyor. 
Tam o sırada aşağıdan apartman 
kapıcısı sesleniyor: 

- Kimi istiyorsunuz? O ora· 
da değil artık. iki ay evvel öldü. 

* * * 
Telepatinin, münhasıran fena 

haberler, felaketli neticeler, 

kötü akıbetler müjdecisi olmadığı 
muhakkak. Bazan, sevinçli bir ha
dise ile karşılaşacak kimselerin de 
kablelvuku bir hisle, bunu evvel
den duydukları vakidir. Ancak • 
ğene izah edilemiyen bir sebeple 
bu ikinci şık, birinciden daha sey
rektir. 

Göz seyirmesinden, hazan iyi, 
ekseriza fena manalar çıkarmak; 
avuc kaşıntısını, gelecek bir pa
raya alimet •aymak; kulağın çın

lamasından, kızarmasından hilkilm· 

IS, AHLAKIN EN 
BİRiNCi NAZIMIDI 

Bırakınız " işten artmaz, di•ten artar T H 
Sözünü .. iş iştir ve kıymefyalnız ondadır 

Atalarımız ne güzel söylemiş
ler. "Yuvarlanan taş yosun 

tutmaz.,. Hele Namık Kemalin "iş
siz eilence tuzıuz taama benzer.,, 
sözü, bugün için bile ne kadar 
doğrudur. 

Hocam Muallim Cudi bana 
okuttuğu bir nutkunda : "Çalışan 
mahrum kalmaz,. darbülme•ell he
kimanesini filen tefsir ıçın 

ilah.,, demişti. iş, hayatın biricik 
cilasıdır. 

dılar, ofaladılar, yaktılar, erittiler 
neden sonra saf kurşun olarak or• 

, taya koydular.Antimuan da kim bi
lir böyle kaç ameliyeden sonra 
sal olarak kendini gösterdi. 

Ya bunları yerin altından çı· 
karmak için yapılan ··raletlerin ne 
kadar çok olduğunu biliyormusu
nuz? Bunları •yaratanlar insanlar
dır. Görüyorsunuz ki yalnız şu 0 • 

kudugunuz harfleri yapabilmek için 
kaç yüzlerce veyı. binlerce insan 

Bırakınız "işten artmaz, diş- kitaphanelerde göz nuru döktu la'. 
ten artar,. sözünü. İş, iştir ve kıy- boratuvarlarda tehlikeler geçirdi, 
met yalnız ondadır. kurşun tozile ciğerleri •ehirlendi... 

Hiç bir iş ba- ~ ~ ~ ~ ıM E. 

1 

v """""""""""" n ufak bir ihti-

ış, yalnız işliyen azım amı Duru iaac~~l~·yk~~~~: 
Y. ağı değildir; her K A N , 1 
içio değil, başka- _ mız bizlerce bi-
ları için de yararli olur. Bir alim, linmı·yen k · aç ınsanın elinden geçti 
ilim işi!e uğraşırsa, bir doğraroacı 

da tahta işile uğraşır. ilim işi yük
sektir. Fakat tahta işi hiç de al
çak bir iş değildir. 

Bize modaya uyğun ğüzel el· 
bise diken bir -terzi ne kadar la
zımsa, ayakkabılarımızı boyayan bir 
mostra c ı d.ı o kadar liiz,mdır. i şi 
iş olarak görmeli, işi işli yenlere hoş 
gözle bakmalı\lır. 

Her iş içtimai bir zaruretin 
neticesidir. So•yete halinde yaşı· 

yan insanlar işsiz kalamaz. Pek ip-

tidai olan insan cemiyetlerinde 
işin nevi çok azdır; fakat bugün

kü mudil cemiyetlerc!e sayılamıya-

ca k kadar çoktur. Şu yazıyı size 

okutmak için, onu dizecek bir mü
rettibe ihtiyaç var; onun dizdiği 

harfleri kurşun ve antimuandan 
yapan dökmecilerdir. Kurşun ve 

antimuan,böyle bir birine karışmış 
bir halde değildir; kurşun toprağın 

içinde antimuandan ayrı ve kükürt
le, kumla, toprakla karışık bir 

halde idi. Onu yerin içinde kuyular 
ve galeriler kazarak dışarı çıkar-

• • 

ve alın terinden bir damla yedi. 
Onlar çalışmasaydı, çay kaşığını 
değil, çayı bile buhmazdık. 

iş, iş .. '"'ayatta yalnız iş var
dır. iş, eğlencedir. Ben ölümüme 
kadar işsiz kalmamayı İ!lterim; çün· 

kü işsiz geçen her dakikanın bana 
verdiği ruhi iztırabı başka türlü 

yenemem. Yorgunluğumdan ürken 
bir arkadaş bana, yılda altı balta 

bir sı:s.tır bile okumadan gezmeği, 
sükOn içinde yaşamağı tavsiye etti. 

Bir gün istirahat bile beni ruhan 

öyle üzdü ki yine en büyük isti
rahatımı işlemekte buldum. 

iş sevilirse yormaz, iş bin bir 
ilham kaynağıdır da. işinde çalışan 
insan, dikkat ve basiretle hareket 
ederse, bir yaratıcı bile olur. Ka
şiflerin hepsi yalnız düşüne düşüne 
değil, işliye işliye birer şey keşf 
ettiler. 

fş, ahlakın da en birinci nazı
mıdır. işsiz, ahliıhsızlığa pek ya
kındır; onun uçurumuna düşmeğe 
hazırdır; fakat işliyen böyle uçu
rumları kolaylıkla atlar ve insani 
faziletleri kolaylıkla elde eder. 

1L1 M --------

HEKİME GOREiDEAL 
iZDiVAÇ VE SARTLARI 

- 2 -

Y AZAN : Dr. Rasim Adasal 
Her evlilik vak'ası karşısında çok defa hekimlerin halletmekle mü

kellef oldukları şeyler basit değildir, Yalnız bekaret gışasının ta
yini yalnız frengiyi istihdaf eden kanda Vas!!lermanın tcammülünün a
ranması veya diğer zührevi hastalıklarını tetkiki killi olmaz; çünkü iz
divaç, . bazı haşin moralistlerin sandıkları gibi basit uzvi bir vetire bire, 
hayvani mahiyette cinsi bir muamele olmaktan ziyade ruhi - içtimai bir 
hadisedir. 

Fakat umumiyetle evlilik namzetleri karşısında alemşumul ve riyazi 
mahiyette bir düsturumuz yoktur. Her vaka muvacehesinde başka şart
larla karşılaşabiliriz; yani her vaka ferdi olarak mutalea edilmemelidir. 
E.sasen tıp nazarinda hastalıkta böyledir; karşımızda muayyen bir has· 
talıktan ziyade, ayni hastalığı taşıyan muhtelif mizaç ve karekterde has
talar vardır. 

Göz kamaştırıcı idari ve ilmi inkılabımızın üstünden seneler geç-

!er ihrac etmek, insanların, gayıb, 
alemile kendi aralarında bir nevi 

telsiz telgraf tesisine nasıl Özen. 
diklerini gösteren canlı misaller

dir. Herkes, kendine gore, ufak 
çapta bir medyum, her göz ve 

her kulak, o eb'ada uygun birer 
ahizedir. Bunları büyütün, bir nevi 
telepati olur. 

iddia edenler var ki ati 
1 H H 

,.hal,. içinde mevcutmuş. Tıpkı, 
üstüne fotoğraf çekilmiş bir filim 
tomarı ğibi, Bir saat sonra, sine
ma perdesinde gösterilecek olan 
o resimler · bir saat evvelden, o ,_ 
filim tomarında nasıl mevcut bu
lunuyorsa, atinin de, hal içinde 
öylece mevcut bulunduğu büsbü
tün yabana atılamıyacak bir fikir 

olabilir. 
lzahi imkansız her şey gibi, 

esrar perdesi arkasında duran bu 
garibelere de, izah sahasında böy-. 
le emekleye emekleye, bir gün 
galip tam_manalarını belki vere

bileceiiz. 

(Devamı beşincide) 

A 1 t ı 
kahraman 

[Baştar/ı Üçüncüde} 
köylüsü mazgal deliğine soğuk 
kanlılıkla nişan aldı. Fransız su· 
bayım mitralyozla ateş ederken 
alnından vurdu; beynini patlattı. 

Neye uğradıklarını bilemiyen 

zırhlı trendekiler AL Ti TÜRKÜN 
Önünden hızla kaçıyor; sağ kalan
lar kurtulduklarına seviniyorlardı. 

işte çocuklar o altı kahra
mandan birine raslarsanız elini sı· 

kın, sayın kahramanın Önünde e
ğilin. 

Bize bu kutsal günleri bağış

lıyanlara, adsız kahramanlara son· 
suz saygılar. 

Vttsıf Canbay 

[ l ] En kalın demir HÇ 
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Yeni JJI me• J• 
ne,retmemlf 

wa::;:VllJ • l• ~..,. T-. •f-
y abu ı l!lMIPl~etler buuu, 

ı fM.. .... .,.... 
nin veyahut her hangi diter bir 
Sovyet razetesinin, Stalinin enter
n..,_.ı vuiyetia taWilini ihtiva 
edeo bir mablesiDi ve yahut bir 
yeni yıf me .. juıı notreylediii hak
kında bV ha'* ~ermiftir. 

Tu al-* aydarma olan ba 
halNrl hbibe ......,ettanbr• 

mek llzımdır. 

Abpanyada (ırkı ıılah) yolan· 
da yapılmıı 'olan icraattan bazısı 
çok bqin ve anti f deaıokratik ol· 
makla beraber, bir çopnun da 
modern tababet ve hıfzıuıhha 
amtc'larma idinat ettiiinde fllphe 
jottw, ... taoktalan batb Wr 

--~•r••••ı.ta .. '6• ca......_.. 

1Ma1tn ve dlrDl4N11M1~: 
(&ı,tarafı BiiineUI./ 

Am e • k 1 MUA YENENiN • ı 
erı a NETICESl-1 

bombalar lrlanda'da old ..... aclu 
lorilterede de endife uyandırmqbr. 
Almanlar bu bombaların tayyareleri 
tarafından atıldıjını inklr ediyor- l 1 ""-cMn• 1'AZA1t ) 
lar. lnrilizlene kendi tayyareleri- 9,00 Proıram .,. .ae.leket 
nin yanllflıkla bile olsa lrlandaya aaat ayan 
bomba atamıyacajım bildiriyorlar. ı 9,03 Alana haberleri 

frlanda l>o•b& parçalan 0ze. 1 9,18 M"lzik ı Hafif PrOrrm 
00 Ticaretva- Bombalar Al- rinde yaphjı tetkikatta bulana (PL) 

Alıaan bombuı old.+ aalqılm.. 8,45/9,00 Ev lraclmı - Ko-
ve Berliodeki mulabatrazan---;;: notma 

pur:. ,1!,~r.~f:::, man bombq- ııtuile Almanya nezdinde protea- 12,30 Pn>trrul •e memleket 
toda balmımaya tetebbilt e ... :.. aaat a_yan 
tir. '"'"'"' 1233 Mblk ı 11......- prkılar 

ton1uk olacek bu la r ı dır , 
v•purl•rd•n lngll- • 

Fakat barGa ual mabim olan 12,SO Aiul haberi.; 
mesele, ahlan bombalardan riyade 13.0S Mlbik: Tek earlalar 

ter• naaıı ldlf•de Berlindeki irfanda masllhat- lrlandanın tehlike ile kaqılıımak- 13.25-14.30 MGıik: ltaclyo uloe 
ta oldoiadar. lrlanda dliümGnll orkestram {V"doaiat NeciP Atkm 

• clec•? guzarma, protesto için 
• talimat verildi 

l'•liba Amerika çözecektir. Çünkil aruiclincle) 
lrlandalılar lnfilizlerdm hotlenmaı c-2~ ~ Bahçe k.,...Me 

V qinjton 4 ( A. A. ) - Roz-
velt razeteciler toplantısında, be
heri 7500 tonluk 200 ticaret va
purunun İnfuına bqlumak Gze
re tedbir abndıjını ve ha vapor
lann 300 .. 3SO milyon Dolara 
malolacajını aöylemiftir. 

• Ba inpat proframından lo
rilter.U. dojndan dotnıyamı, 
yoku dolaJİlllemi istifade edeceii 
...UOe kartı Razvelt clemittir: 

" - Vapurlar yeni inpat 
tezrWarmda yapılacak ve dev
letin malı olacakbr. Bu yeni proi
raaun tatbiki için lbım olan 
tahsilat aynlmqhr. Yeni vapar
ı...da buıJan bir 18De İÇİrade 

baflayacakbr.,, 
Amarilcanın Londra 6iiglilt 

e l ~i l ili 
Vqin;toa 4 ( A. A ) • Ruz. 

velt, Amerikanın Londraya tayin 
edecefi yeni b0y6k elçi taayyOn 
edinceye kadar etki ticaret mlls
tepn Hari Hopkioi phsi mGmes
IİIİ olarak lnpter,eye röadere
cepü ifp etmİftİr. 

Ruvelt demiftlr ki: 
" - Hopkin, lnriliz hGkGme

tile phlen temuı idare etmek 
&zere lnptereye fidecek ve bir 
N11Di ııfatı olmayacaktır. lnrlliz 
bakam.ti audiacleki Amerikan 
bDyOk elçlliain fatifuı herine 
tayin edilecek 1-ü. bGyük elçi
DİD ... ...,... W.Gzdeki haf
ta ayan meollsiae teklif edile
c"ktir.,, 

ELBASAN 
BOMBALANDI 

y_.. Wllll•ri 
Atioa: 4 [a. a.] - 29 numaralı 

Y onan teblitl : 
Ketif kollarımız ve topçu kuv

vetimiz mahdut faaliye_tte balaa
mqtar. 

Y aau dabllt emniyet near.ti-
nin tebliii: 

Dtlnka a'h memlekette sllkG· 
netle feçqriatir,. 

lar ve a11rlarclanberi de bunlarla ~ 
iMilif helindedfrler, fakat A.mka 2. Ferrariac Çipa -.ki 

DubHn 4 [a.a) - lrlanda ha· il~ doıtlaldarı çok yotun.ıkdır. A'I. S. GOIMCI Gavotte 
riciye nezareti aşaiıdaki beyan- nı zamanda aralarında ııkı bil- 19y; 4. Ancelı ıc.r...çita P.,... 
nameyi Defretmiştir : ri sefer mOnuebeti mevcaddar~ JOD Ent-euoe1_1] -

Kurarh, Julienstov, Dolik, Bo- Amerika lnriltere davumı benimse- S. Dvorak: Umonek 
ren Gzerin atılan bombaların mu- dikten aonra Irlanda ifini de kea- ~: = 3= .. Ltlfto-
ayeneıi neticesinde bwılann AI- di işi tellkki ve halledecek. hm 

man bombası olduğu anlaşılmlftır. ltalyaya giden Alman 8• Micblels: Çarclq, No. l 
lrlandanın Beı'lin masllhatl'üzan, t 9. Atı.berri Mata och Petter 
Alman tavwarelerinin lrlanda top- 1 a r 8 1 8 r i 10. Schmaltiacb; Ormanda qk 

ı ı 1 11. Bi&rkuulw: Atk 
raklarında yaptığı tecavüzden ve talyaya rüJen ,Alman · tayvreleriniıa 12. OlllOa: Ma,. 
banlann infilikile çıkan yanaınla- han fi cephede lmllanılaca.x.. he- 18.00 Prosram, ve m..a d uıt 
rm insanca ve madde olarak ıe- ntlz bilinmiyor. Söylenildiiin:• röre aaat a_1U'I 1' 
hep oldup 'Zal'arlar dolayıaile Alman ba tayyarfller Akdenizdeki Lifiliz 18.03 Millik: ibdyo cu ork.9-
hikt\ t' • "cld .. ı- kuvvetlerine bqı lıarekete pçm. iNii ~· o.oi illanllllde) 

me ını t• •uw jtrotesto • lecektit. B&yGk Alaaa yeM8 tay- Mllllta Su 111 lwl, 1U'9 
mege memur edilmiftir. Maslahat- yarelerinin Araavatlafa uker nak b ve tlrldll•. 
l'lzara, tam tazminat istemek ve linde kallanı,ldıjıd.a qlalJOf • ..Ba 1930 M...ı.ket aaat ayan, we 
bir dalı& bu flbi hallerin vuku h dil8 &it • ki. ı~-l.. .. ı..ı ...... .... 
bul • • r eriyor . " wy• "'"'.. 19.ö , ... 1.1--.& 

maması için lizım relen mGu- nizı kaybetmeklealmamq Aari 20.l5 Mazik: ~ Leanclw 
ıir tedbirlerin alınmuı hosuıanda yatik denizinide elindm bçırm11- plaklar' 
Alman hokameti nezdinde israr et- tır. 1 2030 K 
ınek için de talimat vefllmittir. tal7anlann, harbe baıt.d,W.- .90,"5 .;:,::~ ..n..• .. _ _._1 __ 

n zaman, 2500 ta,,....ıeft ftidi. 21•15 "-... -~• .,..._ 
Başka yerlere ablan bombala- ln-=ı:..ı • • ı .. _,_ ı.- kal ....... ___ ...... enn '" ._.,.,. _.._.,. • 2130 Mllila IU:.andinaw ve 

rın maayeaeıine de devam olan- Janddcları tayyare Medi ~ adı. Mac. ma-ildkili _ ıc- ,,. ..:.. 
maktadır. 1 Bu vaziyetle içe kartı - bu.... ._ ~ ...-

• lngilizler ltal,..lula J.JU..a_J ::.......: Vi:-L•- [ v J 
lngıltere Uzerinde Almu ralip reJmiflerc&r. ............, lll&IW ae-n ı 

hava faaliyeti Esrar erai .._ ~cı_ ' ~ ... 
.. *&&'. - ıs. 

Londra: 4 [a. a,)- Hava ve B 2. J Hala~~ ..ı.neleri. 
dahili emniyet nezaretleri~in tebllii: ulrar SqvekflinİD V-ipD&JI Iİ- 22.10 MIDla KalMın mbill 

Dlln fGndGz düıman, sahil l>öl- yareti etrafmcla ki _.... ,_. [ PL ] 
1 · d , b f 1 desi henGz kalkmlf de;ildir. a.p. 22,30 l'=lebt mt a~ 

re enn e cGz i ava aa iyeti rös- kilia huta oldap ve tMal w.. •lw balMlteds m-aat. l'wua-tah· 
termiftir. .,.... vlllt. ICmlıılt• _ atK bonua 

Bomba dllıtütünü kaydeden Viyaaaya fittiji Wldirilaı .. ıilr.. (Fiat). 
bir rapor Kent kontlaianda bir Sanala beraber Filorm ~ 2UO 1IWkı O.. lüdlt(PI) 
tehirden ,.-,tir. Huar çok ha- Almuı ricall ile de,._...__. '2':lS / ~ Y..akl. iros-
fiftir. luuaoa zayiyat yoktur. kDndOr. Ba ..,.Utia ol&ltlkp _... ,.. " 1ra11•1.. 

ı..dra: 4 [a. L] - Hava ve ıGreceif Balpr düiHye ·~ 
dahili umiJet neure~ tebliji; nam Bqvekllet muviPJlllM aa--e..._,. ~ ....... ,... .. ~ tlı un;b -·~ 
rece ddşman tayyareleri lfttiltere
nio rarbinde bir ~bir üzerine do
vamh bir hücum yapmlf ve yGk· 
aek in&lik bombalan yanım ve 
biaalarcla bayak huar nkaa I'• 
tirmiftir. Bir miktar öUj ve IMr mik
tar yarala vardır. 

Memleketin diter kli8"'m &ze
rine de bombalar at~ fakat 
hasar hAfif olanİftar. ~ \le yaralı 
yoktur. 

? .. .,; TD çe BA

LALAYKA plaklan 
HOAOZOÖ LU 
m•i•zasına gel-

l f tlr. 

... ta--.~ •olan ....... 
upk~JllDI~ 

iiılitan başlam..-...,. Banm da 18-

bebi müdafilerin c;ekilme JW'ekatı· 
na mani olmaktır. Aceba Garaz .. 
yani ba laveklta neden kanf
mam~tır? 

Maletti ltalyan motörl& koba
nun Seydi Bananiye de imha eclll
ıaesile Garazziyanm elinde tank 
kolu kalmamlftır. Tobraka yeni 
kuvvetler de retirilememiştir. 8a 
aebeblerden Garuziyanıin Bardiya
dalti MOclafilere yardıma cesaret 
edememiftir. ı ..... /ı ,.,_,./ ............... _ ....... 

borsalarda Mbp .,...._ ,....U. 

m ç A c 1 F E m Zeyneıv.::.msun ~~! ın !il kiWI• mOtabam.l.ma lflirakile 

===:~==.l::~~==-=======~~~~~~~==r~=;:=~~====~===============-""'toplaata,.,..._ larclır. nm sHlaJ, t .. killtiyle berabw W Halı llyaılarda istasyon mema- buul hazreti pbriyarl .,..... Ziraat Vekil 9. Mahlis Erbaee, 
Diter taraftua kaptan Andelya ktımetia _,._ ve Sait pqı• ra talyan tebauındaıı Nikoli mirlivuı Sait ,.._ ~ J ol- 1to.,...,ı kapa)'lf ..tk_., k'oas-

çetesi de • kaptan Ande&'J'• yaralı ortakllilllcla· ........... ~rebqı istuyonunda makuçı daktaa ~Mr Giliıılll kolcasa. n • •• ka1mtdi ...... larm-
oldap halele • ele Pfli v• ba çete • Filiialdb Çaka91 Mehmet ... acı Takfor ~~ .ım..inde ne fvka1a- elan ve lllll •ltıille11'm llativa et-
49 ba l1INtle orbMlan kalktı. kemmel lıir yatak t .. ldlltına ma• Ôdeaıifte eşraftan %alaa ofla delk olabilirdi? tftl dejwli direktllwden l9JZ al-

Söko ••alisinde doJHaa Ulabo likti. 'la t11Wllt JUm Tlrk k6yil- " Kırkataçlr Aiop Fettah efendinin vazifesi Çine- ": lljlıalltlr. 
cete1ine relince: lfetparmak dajın- sancı. ..Wat bir kısım adımlar Görül;Jyor ki Çakıcı çetesine den malOmat ve 1iWı yollamaktı. 4 

da otvan pınarcı otla melmıet •ta cleill, a........ da pek çok ~ yanlıaı edenler aruıoda yalnız Ba vazifeyi Jle bihakkin ifa eclenli. 
takip mlfrue lerini o ...-etle idare l• ..U ..... Sulardan bir kaç 1'ilrlder yoktu, Raa da; Ermeni de, F.uah efendi bir f6a biaat 
etti ki OD1UI bla,,.... a,.W. -..a wAf'.bir Yelika oı.. IJ- Yabadi de vardı. Çakıcı çetesi 91luyalık Japmak hevtıline dlltl-
ba çete efrach khaa-.. ~ ele likr..,.._ mevıuubaha olanca kaballati blıim -Ned111 hep badlti çahpm da 1.ı. 
reçti. Kala, bla ac.m---MYalilini Yalaklar köylüye atfedenler ne kadar aldan- DIS .. yeainclı? Keadill de pek.lll 
uap k ... Ur MiDa ~ bbyw.. c:lıklannı zannederiz ki ba isimi• z-rln olabilirdl. 
da. bmlr landarma alayı ba 'tc\ de ~baap ilpiro FMal7otl kartısmda anl•IDlf olacaklardır. Ba mOllhev lle Çinede tlo-
BaJ!i!dırlı ~t efen~ memur ~ celep Kotti Çakıcı ba yataklanna rayet carclaa'1tapcı Yorriye çoban Pet-
ettL Melaaaet erenas ... bir tladp Baymclria elbilıct ve celep tiddetli davrMlır ve onların Çakıcı ro ile bir 1aa1Mr yollada. 
aetlcellncle 1&6r ....,. Bodramla c.tl' hrmısmdıa lltffadeliae bt'iJJ98 - ile ...._ ~ t• tan 
Manwis arasmc:laki blylk ada cı- .,... ....... NlkOlald Bakalelri •ermezdi. Nitekim Çinede onun lira • Wr maıtilr tlfetl' ~ 
varmıda llkatbrda. lllllademe bat- Çkı .. tioJaa otla kllıya Ptıb'O kolcan Fett4 efendi ile olu _. d ... lh ~ .-.wet •b'la. 
lada ve ba çete do Umil• rober- ,. bo1.- • v.- cwuı baaa W. pek rGze1 p. mi idi? BoJacı ,.P derW • lliç 
tibaek 18retile ortadan kalc:bnldı. ... ormana Fettala .,_. teriyon vült reı;lnıecl• 100 altma •Jd• 

•*• 'Ba,.a Falaka k6y.W.baca Ba adata, Çabcı .ı.nin fwb· ve ÇIM'de Arapklr"ll -- IWa-
Balar 1Ji teylerdl amma hl· Huua aveeli Elif H. ilde itimat elllii _,ataklarilo& lllıthe ..WS un 1raJa Wr de mr-

ktmel Ram çetelel iDde ,&tercliji 1'hde bl Ha,.. Luea Abdtdlıamit ic:lareSinde Fet- tin alarak hediye elti. Çobm Petro 
mnaffaldptl Çakım çeteliu kut• ÇS.ede ,._ Peero tah eledi fiW laem meiuarliik, banlatt Fettala efeMWaı .._ P. 
Jlscl• bit f..W-ill&lr oJ.,a ~ ,, W.,.V... " tltlDcO bea ele ..U,a yatakbjı ,.,... .. tinP&ttL F~ oflDdi -.W 
~ Sudaki hikmeti ~es- laaci Ymtl ........ a deilcli- :a.tta (,m,I (0-.a V•} 

atala Rifat Eczal8Si 
( Kale Kap111nda ) 


