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TETKiK 
VOLGA'NIN 
Ru• harp •anayii fabrikalarını 
beslemek hususunda 

Rolü mühimdir 
:::--.-::::::..-::::::::::.::~:-~:::::.::::=::-::::: 10We 46,700,000 

Volga yoliyle cephe 
gerisini ve fabrikaları 
beslemek için sonsuz 
dalgalar halinde eşya 
taşınmaktadır. Volga-

hrtRaı,anın en da iıliyen vapurlar hiç 
"" ana yolla· bir zaman bugünkü 

iMian biridir. Raı· 
m P.eodifer kadar çok petrol, buğ· 

den battdan day , tuz , kereste ve 
harp sanayii için ham 
malıeme nakletme • 

m i ş t i r • 

ton tlcui .. ya 
aakledilm1ttir 
S. ...U,attan 
16,600,000 tona 
V olra ile aalde
dU.lttlr ki, ba ,. 
ua u. ırmaklar· 
dan J•pılu Ru 
nakU1ahoın y&z· 
de 35 ine ••adil 
dlr. Ba ticaret et· 
yuı ırumda bq 
mnkil petrol 

itral MiJOr. 1935 
MD•İade Volıı 
7ollle 6,600,000 
ton petrol tqın• 
m11br. Petrolden 
tonra k..,t•. 5 
mll7on tonla ikin 

~--~~--~-~~~~- ci mevkii t•tayor. 
dan bu ııaf ıoı cenaptıki bil· tzweıtiya ıueteel 3 Hulran 942 
nehirler telifi eder. tarihU n&alauında Volranın 
Ba bliy&k nehirler, birbirine RH harp sanayi fabrikalarlGI bg. 

Uar vuıt11il• baih oldata ıe .. k buuanda oynadıjı blıük 
waparlarıa ..,rnMferiae elwe· rolü ı• kell .. lwle bellrtirorda : 

llllmlldlrller. V olıa yolUa cephe l'erlliai ve 
itte ba ana 10Uarmtlaa blrlal fabrlUluı -....ık itin IODRZ 

w b•ttl .a m&bimaini, ,.karıda dalplar balladı .. ,a tqn .. k· 
fledijialz ribl Volrı t .. kil eder. tadır. Volıada ifleyeo waparlar, biç 
psımızdı Volra nehri hakkın bir zaman b•rllnkll kadar çok pet· 

ia okayacalarımtı• biraz mahlmıt rol, bajday, tas, kereste laıut ve 
y ... k lıteriz. 1ana1li harbiye ipa bam aabemı 

Volıa nehri, Oioeper v• ıarbi aaklet...ı.tir • Uaaalyet itllMrUe 
Dvlna o•irleri ribl ValaaJ Volsonın mecruını takibea ılma. 

ıa,lumda 2~0 .. tr• JlkHklliia· le doira çıkan wapar kafileleri, 
.. bir tepeci• çıklaakta«br. Vol- •alz .. • almak için Kabiıere aj• 

tol taraftan k•6a• d6kll• radıktan toan K ... nıhrinia Vol· 
\ı& çok a,.klann Jltlbakile blJG· ra1a döallldlliil nokta11 kadar 
.. ili• H renltl•••ktecllr. Yakan reJmektıdir. 

rumda Volr•, ancak nlabetea Ba .... vapulana Kuw.ef't• 
lk tonajda , .. u.in HJril•• du.alan kaldanllllt " ..,abat 

1'.rla• elverlflldlr. aldcleti 11 1Ut kadar k•l•lfbr. 
Sowy•t hllkOmıti, Volrayr da· Volranın mecrumı tamim et. 

.. elwerifll bir bale tokmak lçlD •H aa7..ıade k1J11ardakl teWrler, 1 
rblDık civarında c Ru denizi it IOD OD ••e zarf ıadı fevkalida 

....._ ,,. 200 klloaetn uunla· blrl•llfl- ve iakitaf •tllltlerdlr· 
• olan bir ••ol ıölln ı• • Ba h•ıalla Stallnrr.. ...,. .... 
Volruın b1ı k111•ında az owak röaterlleblllr. S. ......... 

.,_ ıalannı arttırmak ve akıah• nlfaıa 1917 ... 11inde 132,000 

1 
taallm etmektedir. ik• 1930 MDeılade 200,000 nl 
Son barpden az bir alddet IMlla8f ve toa Mnelerde a.. , .. 

nv•I bltlrllmlt olan ba Ru it d• 11• mll1ona reç•iftlr • 
.. .. ,..... Volıa 3,000 kilo
_.,. ribl H1ID bir ......... -
llJOk tonaidaki ,...Uerio HyrO• 
.. ı..sae elveriıll bir hale konul· .... 

Ba •ük....a au ,oı., kı· 
ıın Raı lkUalalD aert fUl· 

luıadan m&t .... ir oJ .. ktadır. Kıı 
_ .. _.. V olra clonaakta ve ... 

ancak 210 ... n HJflHf.,. 
tlYerifli balaoaaktad.r. Nehrin mıc· 
,... Haıer denizin• yaklıtbkçı 
lkU. prtlan yamup...,,tadar. Ka· 

f ile Aatrıun arıııada nıbir 
JOlle yapılan nıakliyat lizerlnde 
...... t .. lerlnl röst•r••k lçla bir 
Uf raka• zllr.redelill. Volr• Ka
...., civarında 170, Sarıtof'ta 165, 
'llallarrad'da 148 ve A.araku'da 
109 ,an yani vıl'att bir h...,aa 
•ed• 5 ay doomaUadır. 

e..an n1tic11i olarak ıs toa-. 

--- itibaren ba r•nlt nehrin 
lfW• .,.,.rıar buzlardan dolayı 
19)W1Mfer edıa .. ekt• ve ancak 

....... bazlar çözOlerek Jlne 
•klfat baflamaktadır. 

Bn,ak ehtmmlyetial anla
.. k için blyOlr. a7aJdan. 

_.. da ..,,a..I•• aaUh oldajaa• 
_t .. .U lln.,.•. Volıınm bl

a,aklanadmn Ota 1472, Kama 
J112 kllo..trı •ıulatudadırlar. 
~- aebrl, Kazan nehri ciwanada 
:Ural datlarmın ••111 

.. ıa U. 
111 ... i Volranınklae katmaktachr. 

Yolsa ile a1aklanadakl aakll-
111e,a U. nelalrler ...tulle J•• .. ..,. .... , .......... 

,. ....... motatltl ., .. talana 
~ elWlıl w.+tadw. 

Yinı ....ı a. lltatlltlklerlat 
waa 1935 

o ...... ,. ...... ,. 
Relallll 

Oımaniye (Hual) - Barla 
... t oa mçatıa toplanaa Beledi7e 
Maa .. , Beledl,. RiyaMtine Ab
dDrreızak Gnvenci, encümın aza. 
lalr.lanna da- Salih BabçeU ile Ali 
Keıklal ittifakla 11çti. Seçilen ar• 
kadaflan mavaffakl1etler dileriz. 

E•r•r ••tırorlarmıtl 
HllHyla ojla Abdi Y uamlft 

SaUh ojla Mehmet Bü71llr.d•iıia 
ıvlerbule 11rar aattıkları zabıtaca 
t..Wt .m .. ,, ,., .... arqlırmada 
400 ır.. earar bulanarak ıaçla· 
lar adUye,. werlt.iftir. 

aır l•tltcı d.,.a r•ll•r• 
ele verdi 

Kabwtcl Abd611r.adlr oifa Ş.. 
kir Oilldba evinde ıtok ıem, 
kala"•• Jel ..._daja ...._ 
alan• .. 1-..ılan a,..brlla nellc•· 
tinde 16 lrllo 800 paa ..wrd•k 
kahve, bir aancla teker " 10 
teneke nebati Jat ..._nuak bak· 
kıada maı .. le ya,......_. 

........... •klllekllk 
un lhtlJ• .. 

Aaltar• 6 (Hatul Malaablft. 
mildea) - lıtubala verlleeô 
b•ida1m detfrmeolerde ofle "Ja 
Wecllye tuafmdaa iljlttlleceilal 
Tla.Nt V .W.tiDclea tahkik ,ıt 
u.. 

Alalr.Marluıa bana vercUji 
lzalaata aauran, lıtubalu alela
•• ek .. kllk • lhtiracı toprek 
..bnUerl oflti tarafındlıa beledi· 
,.,. aa wecUaek ıarıtiyl• t..m 
tdlllcellndea beledlyeala aa laal 
................... defidir. 
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Akdenizi 
kurutmak! 

Son zamaalvda Akdenlzia 
kuratalauı projeaiodeo b8htedil 
••i• bı1lana11tır. 

Ba proi•yl ortaya alan Mü 
alhU profelÖr Sorpldir. ProfelÖ 
rGa fikrine• biri CebeUlttanktı, 
dlprl Çanakkalede iki maazzam 
baraj 7apdacakbr. 

Amerikadan şeker 
ithal edeceğiz 

Ankara 6 (Hasaıi mahabirimlzdeo) - Ameriudan •lhlm miktarda 1---;;::::;:=====:--
ı•k• ithali için bazı teauJu yapılmakta oldaiu haber ...U.ektedir. Kızılay& 
Alman1adan dı ketea tobaaa, anit•ii .. bunan gibi NZI maddel• 
mukabili bir miktar ı•ker retirilmeıla• çalaıılaaktadar. yardımlar 

Ba barailar Akdeaizia dii• 
ıalarla allkuını ke1ecek, buruı 
bir iç deniz halini alacaktır. Ha 
d.Uzde bahar olaa ıalar, dökll· 
I• nehir •lenadan fada oldu· 
juaclaa d•ialn IUJD Mned• bir 
baçak ••tr• kadar alçalacak, H 

•an reçtlkç• ba alçalış çabak· 
la1arak 100 aetr•Jİ balacakbr. 

o:;er taraftan M111rdan pirinç ithali itin bazı tacirl1tr alakadar ••· O U.c11 lliıte) 
Ura kamlar nezdinde t .. ebbllılerde balaomqlardır. 

Baaaa netlcuJ olarak SicU1a 
Ue Taaaı arasında denlzia dibin· 
deki dailar aeJdaaa çıkacak ve 
ba ıaretle Akd.UZ iki k11ma ar 
nlacakbr. 

Borcunu ödemiyen 
müstahsile son ihtar 

Evwelki rilokll Y eken 
Ômer Sabancı ye Ahmıt 
Sapmaz 
Rıza ve AYDI Ôaphin 
Hakkı Wb Marath ve 
Kardet'-i 
Zekeriya Bakar 
Mehmıt 
C.mall Ôztllrk ve Maıtafa 
Koçak 

1000 
500 
500 

500 
500 
310 
300 
300 
300 
250 
250 
250 

AJDı za1DUda 500 bin kilo
metre marabbaı topnk kazaaıla· 
cıkbr. 

Prof eaör prktaki röl6a HYi 
retlnia daha 100 .. tn fndlrH .. 
rek bananla 150 mllyon beyrlr 
ka.vetlnde ••il elde edilebil• 
eetini ıö1ı...ktedlr. 

Ba ••il b&tlla Avrapa ve 
Afrllr.anın elektrik ihtiyacını t•· ..... ,.t .... 

Sovyet Elçlsl 
Ankarada 

Ankara 6 ( Huul aüablri
mlzden ) - Sow,.t lhtlliUDin 2S 
laci ,.ı döalail olaa 7 lklncltetria 
ıtaO Suw,et BIJDk Elçillifndı 
Wr bRI nemi yapılacaktır, Sov. 
J•t BllyDk Etçiıi Vlnorradof ba· 

rDakü Toroa ebpr1al7le ıehrlmlze 

relalı, lıtupada SoYJıt Mfanti 
erklaı we ruatecller tınfıadan 
karıılanmııtır. 

Ankara 6 (a.a) - Ticaret Ve 
kileti valiliklere bir tamim rön
dererek borçlandıkları habab8t 
miktarını maaneo alddetler ao
nanda alım merkalerine t11Um 
ıtmemlf olan müıtabtillerln blla
mam babab8ta el ko7ma hQkmllne 
tlbi olacata we ba ıaretle el ko· 
nu habab8tı da vaktinde teılim 
etaiyenler hakkmda Milli Koran-

TUrk - l•vlçre Ti· ~ 
caret gllrUtm•l•rl 
Ankara 6 (HUIDll aüablrl· 

mizd••) - lıwitN Tlpret U,.· 
t11l•Jd\d~ aisak•ler• mll11it 
bir dew .. edilmektedir. 

10 sin• kadar bir aeticıye 
vanlauğt Dmlt ohuımaktadır. 

l!hlf h•rv•nl•r ••rıl•I 
Y 111n tayyare me7dını 7a• 

aındıki koıa alanında vill1•t eblt 
ha7vaolar _.,ıti açtlacakbr. 

Blleclk ve l•P11rla v•H· 
eri becarlt .. ttller 

Ankara 6 (Huaıi ••hablrl
mlzdın) - Bilecik Valltl Rifat 
Şabiobqla lıparta Valisi Sallhaddln 
Ooer becnyfi ıtmlflerdlr. 

mı Kananaaan •aadll 55 ve 65 
inci maddelerinin tatbik edilecejl 
baıulannda borçla mllıtab.W.ın 
her vaaıtadan lıtlf,de edllenk 
ıydıalatılmaia devam edUaetlal 
bildirmlftir. 

V eUlıt ba tamimiyle hakta. 
nnda böyle arar mlleyylclelı.ıla 
tatbikatından borçla atlttab ... l 
tlyanet ıblek ı.-..u ..... 

EMI ildim Vekilinin 

••Aa/cemesi 

lıtıobal - lıtaabal Cuaewi 

Mildiiril Hüınll, lıtaabal birinci 

aaliye ceza mabkea•inde maha· 

kımı eclllmektecllr. Davanın MH• 

bl, timdi lıtanbal Hdacl afır c•aa 

mahke-inde ••wkaf olarak ma· 

hakeme eclilea 11ki lktiııt V ekiU 

ve Kocaeli meba• Sırn Belllof· 
lanan, Cezaevlodea Oalverıitı Rek· 

törl&i&oe ve bafka bazı yerlere 

1olladıtı aıkt.plan daha evwıl 

röMI• reçirmecllii iddlatıcbr • 

~ 

lsa ~lr J..kdofın 
Jori Zablit 
Aziz Kösıoif a 
Alu.ıl Toraman 
Salih Zıkl Baray 
Mahmut " Kard .. lerl 
Jak Nataı M Çeralyalr. 
Tahir d&aaez ve Ort•i• 
EaiaÔJlll&veY..ı 
s.lkı• 2.50 
Meh•et Y •ilıcı 250 
Ahmet Oıman ve OpUara 200 
Ziya ve Ah .. t Hida1ıt 200 

YekGa 384fO 
HIHJin" Maıtafa ~ 

Aptallab G&lek 250 
Mutafa s-raı 100 
Maıtafa ilfat ve H. Mıhaat 
Gllek 500 
lı..U Çorat 150 
Mab .. t ô1111pr 100 
AU Galip ikiz 500 
Maıtaı. ve Maba•t Akko· 
yaalar 250 
Aziz Naci Gillrllalp 150 
ADtallab Akcan 150 
Ab1e Y erdel• 400 
VltaU, ü•azi ve ıedki 

250 
250 
500 

Ali Dıy_ı 
O. M. Koklnıkl 
YeUa 42560 

Bir Günlük Harp Masrafı 
A wrapa harbi bqladıktan bir da, fatatltlik aerıkldarı ba harbin 

mabtellf memleke\Jer• sllnd• b.. yllz all1oa liraya mal oldu· 
iana hesap •baltlerdi. O zaman ba mllthit rakı•• klmtı loaamım11 , 
birçokları. «Kabil dejil, ba kadar para aarfedllemız.» 

Halbuki Raı7a, Japon7a, Aıa•lka harbe rlrdikten, dllnyanın bıı kı· 
tauacla b-- •-1 bir Mf•berlik yapddaktao ıoDra ba beı yGz ali· 
yon elaeaaiyetals bir nkaa ribi rörllnm.,ı bqladı. 

1942 ..... 1aamdı lkl ••harip .n ..... aha mabarebı mısralı rinde 
bir .U7u 250 milyon lirayı balda. Harbin ıebep oldaia tahribat, uru· 
lar banan cbtmdadır. 

Harp için ba kadar aarfeden insanlar ıünd• yedikleri Gç , ... k 
için ne kadar .... ı ediyorlar biliyor muanaz? ... Ba pata tabii berk•· 
ain lttf .... i mewaa ıonra, 1940 1•111 iptldalarıaklne, kazancına ık• d• 
iifir, 

Fakat bir wuatiti vardır. lnrilter• ve Avutralyada ba vasati Tlrk 
,.,..U. rW. 1 Ura, Amerikada 12S, lıvıçdı 115, laviçrede 87,5 Al· 
maafada 75, Fraaaada SO ...... 55 Ru1adı 25 karqt•· Japqoyı Çin vı 
Hlndlltanda bm auraf rlade 10-15 kanp kadar ..... 

Vuıtl bir heNp 1apılıraa bet kıta lflo rOncle ada• bqma 37,5 
k9111 eder, Y• 1DzGnde 2 aUJar 200 llllJOD İnlln balandajaaa röre 
bir flade bitin llllUllnD JİY9Clk ... afı 875 aiJyoa lirayı balmakta• 
dır ld müanbe içha aarfeclilen paranın üçte ikiti kadardır. 

Şa halde .. harlp devletin bir rOa aarfettiklerl para Uı b6tla 
insanları beclawa belle.- bbll.Mr" berbH 20 kal'llf cıp hartbiı 
da kalar. Ortada ba kadar btlfad.U bir .-kil varken iuaalır bir tirli 
bana Janaımıyorlar. Her,On mllyoalar havaya ridiyor vı yer yllıllnch 
a01onlarca lnnn açhk, Mfılet çıkl1on 

• 
1 sviçrede giyecek - ' 

sıkıntısı var r 
Awnpum ber tuahada ylııcek ıalunb11 darm.dan ırtmaktadar. 

Soa umanlara kadar laYitrede ek••k il• tlt wlllka1a tlbi deiiJcli. P •· 
kat 16 llkt•laclee ltlbarıa ba memlekette de ek .. k vlllkaJ• t&bl ta. 
tat.lif, ılltla de 1 10Dt.mc1ea itibaren vlllka U. nblmuına ka· 
,., ....... tir. laYitre raıetelırbade okandatana ı&ıı ba tahdit tedbi-
rlala ........... Hbep olu ,..., 1Ulanlın 

1938 .. 1939 ... .ı.rlad• lawiçredı niifu bqıaa rllade 175 ıra• 
ekmık aarfediU,orda. Fabl harp patladık tın IOllrı ••mlekett• birçok 
ylyıcek maddelerinin ualmuı ve 11bfının vıtlu7a t&bi tatulauı, lı· 
vlçnllleri fua. .aktarda ekmok ,. .. ie aewkıtmlt ve lıwiçrede aarfecll
len ekmek ilik_.. aOt•ıdiyın artarak fOode nllfu bıııaa 275 ,.. .. ı 
bal•qtu. S. arbf hllkOmeti ekaetl v11ika7a tabi tataıia •ecbmt 
•taittlr. 

16 Ukt•fl'laden itibaren lıviçrede rinde nllfu bqıaa vetlu ile 225 
,, .. ekmek verılmeaine baılan ... br. J9 Jlf&n• kadar olan l'•tlere. 
orte ltfll .. rlladı 100 rra• fazlııil• 325, •i•r itçiler• de 425 ,..... 
ekaek v.Uıcıktir. 

lıvlçre razeteleriae ıöre ba alıpet azan allddet mabaf ua edileWt 
lebektlr. Banan da Mbebi, ba aene lıvlçredı hababıt rekolt•inla bltlti 
Dmit vı tab.ınleria billfıaa olarak b.,.ketli olm11ıdır • 

Yiyecek vellkalannda IMWnt olaa ve her ay nlifaı baıuıa veri• 
mıktı alan 400 rr•• an kapona Jpka edllalftir. Bu buuta bir tabdl 
konalmuı dllf&nlllmllyor. Yal,aız p11tıcılar H pıkçller tahdide t&t.I 
tatalaaılarcbr. 

Puta blıkQYi ve ç&rek almak iıt., .. ı., o ılln• ait ekmek vlliU-
kapooaaa kesip ••••ie mecbardarlar. e. tahdit teclbirl tatbik ....... 
ine konalancııa kadar halkm ibtl7acmdu fazla biıklvl, ti.at •• çarek 
alamam111 lçla rerekea tedbirler eneldea abnm11t tekıif edllmlt ıOtlet 
ve tGt ... a1&b da dahil olaak il••• b•alana tat• wedll•lftir. 

Hutaluıa we .....deki çoeaklarm beal .. .ıne ,.,.ba ılt ... 
•alltıam tedariki, ancak doktoran ve elaelırlD raporlrle UWI olabile' 
cektir. • 

Sltlin valka7a tabi ı.t.-.. ltla ... ıha hlkiimler, ıilt .. tlh11IA• 
bnın harpta enelldae ...,, .. , fa.le onbef azaldıtı halde-..,,.,_ 
utaumclan Deri awl•'ıllr. 

Sat tRald ...,....,.. tablt edllalftlrı 6 a7lıktu kltlk pcdll-
lara 7. ahi • • doka Jlf aruuıdıkllere 6, on doku U. aıı..11 bit 
,.. .,..da W.aaaları 4, altm1t bet 7qından J8Un olanlara ..... 
5 clllllltN ılt werllecıktir. 

Gebe kaduaJara vı ı...w.n fazla ılt taymı verllıcektlr. Aiw iP 
9l11r, yınl bir tare kadar flnd• bir d..Wtre fala ıat alaeıldarcbr. 

Tue dttın ,.,.._ fOivt, u...ı. ılt " tacleJajlu da taJu11M.: 
t&bl tat ..... a.r. S. •eldeler •beat .. alamp aablam,.caktar. Sil 
1ene1.ı, teklif edfl-'ı ••tos balla• retlrilmlt lltl• de a,.. ~ 
tlbl tmt.qa.. Slt taladiclaba• y8rGrllp Ptnil 1 IODt .... ~ 
r..- alddet sufaaU, halka lbtlyaemdaa ful& lllt " ıltt• y'dlllıllllli'L 
-detti• ....... ..... bulum hlwl bir .,...... ... .. ...... 
illa ıdllalttlr. lıvlfra Wkma llt kaıtluı .............. 
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YAZAN Doiruınoo söylemeliyiz. Milli Şefin Büyük Mil· 
let Meclisinin açılışında ıöyledlği nutuk tam za 

B. felek marnnda lıalka, matbuatıı ıımumi hizmet erbabı· 
na ve nihayet soyıudara ayr1 ayrı tesiri olan derin tesirli, muhakkak 
ıslih edici bir deva rlbi geldi. 

Sıkıntılar1mız var, iokir eden yok ki: düoya buhranmıo teılrlerİn· 
den «tı)!llmh bir tedbir• ile baric kalamazdık. 

Vaziyeti fır1at sayıp ihtikar edenler, politika yapanlar, şamata eden 
ler var .. izale etmek lazım .. 

Biitüo bunların hepsinin başında memleketin ve milletin selimetl 
reldlğinl unutmamak gerek iken bu an:ı brenslp bir ara ikinci safı düş 
müş gibi hal aldı. 

Sıkmtılarıırm:ı, ;htikirı ve polltika oyunlarmı ırlderecek kuvvet lıü · 
lıGwet doill midir? Onu takviye etmenıek bu badireden nasıl çıka· 
biliriz? 

Blodlği dalı keımek hiç birlmizln ne hakkı, ne hadidir. 
Böyle anlarda milletle bükümet ancak sırt sırta birbirine dayanmış 

olarak yürüyebilir. 
Her zorun her yolu ba yoldur. Kendi kurduiumuz hükOmeto kon• 

dimiz müzahir olma:ı:sak, ondan ne beklemeğe hakkımı:ı: vardır? 
Sıkıntılarımızın bugünkü durumunda acaba kendimizin do hissemiz 

yok mudur. 
Acaba kar~ılışlıiımız :zorlukların artmasında bizim payımız yok 

mudur? 
Size uf ık bir misal: 
Pek muntazam istetiıtiklerl olan şeker ıirkeUnln kayıdlarını röre 

lstanbulan aeoelik normal şeker iıtlhlikl 23 bin çuval iken bu ıene şe· 
kor işi vesikaya bailanıocayı kadar on aylık sarfiyat 32 bin çuvalı bul· 
muş ? Bunun suçu bize yani millete düşmez mi? 

Vaziyet açık, K'ldllecek yerine yol meydandadır. Gafil olmıya• 

lırn , 

• Y apajayis bir 
kolaylik 

YAZAN 
VA· NO 

Eş dolt otar· 
muş, eıkl bol· 
lak rüolerioin 

hasretini çekiyordu. Kimi puf bö 
re;inden ve baklavadan, kimi tro• 
ne binince rahat Vichy lu plıcala· 
rına gitmenin daassılasıodan dem 
vururordu. 

Herkes içini döktükten sonra, 
nihayet bana döndüler: 

- Sen? ..• 
- Ben... - dedim. - Benim 

hısretim bambaşka ... Mal sahipleri· 
nin ve esııaf ın güler yüzünü, ikra
lllını, cbuyurun»u rörecejim reldi ... 
Ah, nerede o şoför muavlnlerlnln 
kapılara ardına kadAr açarak: 

«- GötUrolim beyim .. , Şl41lye 
•ili kuruş... - tllye yol kesmele
ri? .. , 

«Ah gafil bizleri Bir de bun
dan şlkiyet ederdik... Ben bile , 
lurıla11 kalemimle, kaç yazımda 
bu litlf idetla aleyhinde bulunmuş . 
tuın ... 

cl31r i'nn Mahmutpaşadao re
çiyordum: 

« - Japonyadan yeni mallar 
keldi... Dampiog ... Dampiol"I ... -
diye haykırıyorlardı. 

«Beni de iideta zorla dUkkinı 
•olcmak istemişlerdi ... 

«- Canım ... Birşey almak li· 
~ıın orsa kendim girmeııinl bllmi
)'or mıyım ? .. - diye ki"ıpürmüş· 

tüııı. 

«Onlarsa, hil:t arkamdan yal· 
'tllrıyorlardı: 

«- Boyef endi... Bir kere ba. 
tını Yedi buçuk kuruşa metreıl ... 

cTakıimdeo, Maçkadao reçer· 
ten, leofavi başımızı kald111p et· 
tlfı !eyrederdik: «Kiralık ev». cKi · 
tıdık haneıt, cKlralılı: aparhman», 
tl\iralık daire» .. • mal uhipleri 
~ll yaftalarla yalvarırdı, kiracılar 
•sı müstağni.,. 

«Sağda çat çat... Solda pat 
S>at ... 

«- Nedir bu? - diye ldeta 
lııardılc. - Boyuna apartıman, 
boyuna aparbmao.ı. Sermayeyi ko• 
~acık başka faydal1 yer yok mu? .. 

«Beyo;lu mıtazalarındao en 
lllkailoe girerdik. Kasadar, patron 
~ırak, tezrihtar, hepsi blrdeo, 
'Efendimiz hazretleri teşrif buyur· 
: 11larl• tolişlle yerlerinden fırlar, 
•rııcı çıkardıı Tnrkçe mi, Frın· 

•ı2!c:a mı, Ermenice mi hftıb.de· 
C•klttinl ıaşırırlardı. 

YnzJerlne bile bakmndtkı 

( Climlıurlyeltcn) 

• « - Kaça? ... Bu salon takımı 

1
150 lira ha? .. Haydi haydi ... 

Bu adamcaiız lı:aoburunu ÇI• 

kara çıkara DJütevazilaşırdı: 

« - Takıit ilen verelum pa
saml ... 

c - Fakat ben bu ronri 
beğenmiyorum... Cllisını değişti· 
riu ... Hem oakliyeıi de sizden ola• 
cak ... Sonra yüzde 1 O iskontoya 
da kabul etmeliıiniz .. 

«Patron, ellerini uiuştararak: 
« - Y apaiaylı bir kolayllk. 
«Hülisa, şimdiki ribi tenlen· 

mezdik. İsti.kıl olunmazdık. Müş· 
teri ağa, sahcı uşaktı. Çarşıda 
pazardı kurula kurula dolaıırdılc. 

Elimizde aopamız eksiltti. Şimdi 
l1e paramızla bir şey alırken öyle 
horlanıyoruz, öyle sümürülüyor11z 
ki bir dayak yemediğimiz ka· 
hyorl 

«Ah, işte benim huretim o 
•Yap• jayb bir kolaylikl » Dıvrl
nedlr. 

*** 
Babam valiydi. Çocuklaiumda 

bl.itüo muhitim bana: «Aman, dün• 
den burün ıüzelsioiz paşam! ,. 
muamelesi ederdi. Ben gafil de 
bu iltlf atları kendi kara rözlerim 
için sanırdım. Derken kaoad101n 
altına sıiındıiım adam öldü. ls
tanbulun kalabahiındakl yüz bin 
bedhaht çocuktan bir yetim de 
ben oldum. 

O zaman meseleyi anladım. 
« Meier o ikraml:ır, o mışallah 
lır bana deiilml1 ... » Ve felekten 
bir sille yedim. 

Şimdi diier bir ~illeyi yemlı 
ofu yorum: 

- Buyurun bey•feodi huret· 
leril. .. Şunu 1atın almu mısınız . ' 
efendim ... Orilti pasam... Götüre. 
Um... Hatti o melon Vudezlre 
Mösyö? ... 

Meier ba tarz iltifatların hfç 
biri bi:r:e dejllmiş ... Meier o tath 
teraneler iktisadi bir devrin ica· 
bıymıf ... 

Geçtit Gitti! 
işte bunlırao hasretini çeki. 

yoruJö ... 
Ve bunlar az şey deiildil 

(Akşım'd.ın) 

-----------------------·---Satdık ev 
ÇukurJöeıclt maballHinde itfa· 

iye kırajı yanında fevkani üç oda 
ve bir aofa bir matbab klllr Ye 

hamamı cami ve alt katta bir odun• 
luk kömiirlük ve bir de koza ve 
1alre koymai• mahsus maiaza 
ve avlaıu olan ev tablıktır. Almak 
ilteyenler iıtikımet eczaaeafue mil· 
racaat ettin. 
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BUGON 

Müttefiklerin harbe vermek iste
dikleri istikamet, malzeme yardı· 
miyle neticeyi almak keyfiyeti için 
Afrika harbi biçilmiş kaftandır. Zira 
Afrikada harp fazla kuvvetle değil, 
iyi Kuvvetle, modern Kuvvetle ka .. 
zamlabilir 

M111rda İngiliz taarruzu Laş• 
lamış bulunuyor. Şartlar, 

kuvvet üstünlüğü, muvaffakıyet 
şanıı hep Müttefikler yani logiliz 
ve Amerikalılar tarahodadır. Fa· 
k•t Afrikada herkesin ağu ıütten 
yanmış bulanduiu için bu sof er 
yoğurdu üfliyerek yemek mecburi· 
yetlodedir. 

Geçen senenin sonbaharında 

Cuolnrham'ıo başladığı taarruz da 
ayuı şekilde şimdikinden ddha ÜS· 

tün bir vaziyette bulunuyordu. 
Mlıter Cuhurchill lle beraber 

berkH de bunun muvaffak olma. 
masında bir sebep görmüyordu. 
Rommello sevk ve idaresinin üstün 
lüiüdür kf bUUin kuvvet fazla1ım 
ve tahminleri altüst etti. Evvela 
logiliz taarruzu çok ıürüldeodi, 
uzatıldı. 

Sonra da rayet mahirane ya
pılan bir sürü ileri ve geri hare
ketlerden sonra barünkü vaziyet 
meydana geldi. 

Bineaneleyh şimdi asıl muvaf. 
fakiyetin ıırrı lngilizlerin tarafında 
ki hava ve kara üstünlüj'üodeo da 
hı ziyade Cuninrham ile şimdiki 
sekizinci ordu komutanı Mootgo• 
merinio tevk ve idareıiodekl fark• 
lara bağh olacaktır. 

ilk harekette kara ve hava 
kuvvetleri arasındaki müttehit sevk 
ve ldara logilizler için ümit veri· 
cidlr. Şimdiye kadar Afrikada hep 
aksi vaki oluyor, kara ve hava 
hareketleri bir türlü birleıtlrileml· 
yordu. Yalnız taarruzun başlama-

1101 hor tarafa ilan eden hareket 
reçen 1eoeyl hatırlatıyor. O vakit 
de taarruzdan evvel yine raıete
cilerle konf er anılar aktedilmlı, 
uzun liflar söylenmiş ve taarruz 
emirleri her tarafa ilin edilmişti. 

ı 
Bu sefer de öyle oldu. Harp bu 
çeşit demokr11i seremonilerini pek 
devmez. Taarruz haberini mUtear
rız taraf deiil, müdafi taraf ver· 
melidir. Ar.ııda reçecek OD iki 
veya yirmi dört saathk müddetin 
daha büyilk bir önemi vardır. Ba 
1aatler müdafi için daima meşkt1k 

kalmah, kati kararlar verememeli· 
dir. Eier şimdi baıhyan taarruz 
bir şaşırtma hareketi deiil de ha. 
kiki bir taarruz İ!le, bu bakımdan 

lnrilizler hili düşmanı on iki saat 
tereddüde sevketmenin ehemmlye· 
tini aolamamış bulunuyorlar ve bu 
ehemmiyeti teşrifata feda etmekte 
beis rörmilyorlar demektir. 

tık haberler bu hareketin bir 
ceplıe larruzu olduiıı h111lni 

veriyor. Fakat büyük muvaffakıyet 
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ler elde etmek için replıo laarru- j 
zu kiH deilldlr. 

Cepheden piyade ve tanklarla 
taarraz yapıp dar Mihver cephesi 
tespit edilirken sol yanlarından da 
zırhlı kuvvetlerle bir çevirme ha· 
reketi şarttır. 

vercilerin sol yanları ve gerilerini 
Blnrazi veya Trablusgarbı hedef 
tutan bir taarruza da vakit geçir· 
medeo girişmelidirler. 

Taarrozlar böyle Hd yandan 
ve bütün düşman üılorinl hedef 
tutar vaziyette olursa büyük mtı· 

....................................................... 

ASKERLİK 
.................................................... _ .. 

Başka türlü Rom10el kuvvetle 
ri imha edilemeı. imha için mü
dafaa kuvvetleri şimdi tataodok· 
ları mevzilerden geri atılmalı ve 
Hrl birliklerin taarruzile geri ile 
irtibatları kesilmelidir. 

Cephe taarruzu adım adım çe 
kllmeyi mümkün kılar ve müdafi 
için büyük zayiatı mucip ol • 
maz. 

oaha11 var: Eğer müttefik-
ler Afrikada kati ıalibl· 

yet lstiyorlar1a yalnız Elalemeyn 
mevziinin cephe ve yaoların1 çevir 
mekle de kalmamalıdırlar. Daha 
geniş bir harekete, bütilo Afrika 
harekatını lehlerine çevirecek bir 
harekete girlşmelidirler. 

Evveli AiDerikalıların aon zı&· 
mantarda ihraç yaptıkları Liberya· 
dan başhyarak de Gaal ~avvetle· 
rlaln hakim olduğa Fransız hattı 
üıtüva müstemlekeıl üzerinden Mih 

muvaffakıyetle temin eder. Ba ha· 
roket için lnrllz ve Amerikalılar 
artık kuvvet veya tayyare kifayet· 
ıizliğlnde~ bahıedemez_ler. Bunlara 
artlk bol bol sahiptirler, 

Şimdi malik olmaları lizımge· 
len şey, büyük bir cesaret ve bil
gi ile bu kuvvetlerini barb sahne
lerine atmak ve kullanmaktır. 

işte bu bakımdandır ki Afıika 
harekibnın büyük önemi vardır 

ve mareş•l Smuts tarafından ilin 
edilen milttefik taarruz safhuının 
ne derecelerde gelişmiş olduiaou 
rösterecektir. 

Vakıa müttefikler Afrikayı 
mihvercilerdea tamamen te• 

mizlemlş ve Akdenizio cenap kı· 
yılarını tamamen elJerloe geçirmiş 
dahi olsalar harp bitmiyecek, bili· 
klı müteakip büyllk h.treketler an 
cak ondan ıonra ba~hyacaktır. Yal· 
nız Afrikada cereyaıı ederek harp 

Sayın müşterilerimizin 

dikkatine: 
nazarı 

Fabrikamız anbıularıoda çlilt ve çekilıni~ pamuiu olanlar azami 
bir hafta zarfında m:ıllarıoı kaldırmadıkları tak.tirde vuku bulacak her 
hangi zarar, ziyan ve kazadan müeHesemiz biç bir mes'uliyet kabul 
etmiyeceii gibi 1ıbu nıallar1nı göıtermlş oldoiumuz tarlhde kald11ma· 
m1ş olan siyın müşterilerimiz hakkındı Borsa nizamnamesinin maddel 
mahtosana teve11ül etınek mecburiyetinde kalscaiımızı i!an ederken 
utış ve prcıe f abrikasma yapılacak nakliyat ve manafların kendilerin· 
den tahsil ediJeceğini arzedorken ayrıca yevmiye beher balya başına 
50 şer kuruş para alıoııcajmı bildiririz, 

Aziz Pamukçu Vereselerl 
Un ve Çırçır fabrikası 

..._,----------------------------------------------------Halk evi 
Reisliğinden: 

Dil Edebiyat komlte~iade açık 

olan bir azabk için 14. 11· 942 
cumartesi rünil 1aa,t (17) de llal. 

kevinde ıeçim yapılacaktır. Ba şu· 
beye kayıtlı olanların o 11atte 

1 lalkevine ırelmelerl. 

2701 

Satılık ev 
Çmarh malıallesinde 120 

nci sokakta 2 nolu 2 alt ve 

üst bir mutfak kiremitten 

bir ev satılıktır. 

Müracaatlar ayni eve 2700 

AŞKIN MUCiZESi 

harekata iştırak 
eden loiiliz bom 
ba uçaklarından 

b l r i 

müttefiklerin eski dünyadaki lıare
kita ne derece ehemmiyet verdik· 
lerioi ve ne dereceye kadar ha· 
zırlanmış bulunduklarını gösterdi· 
ğl için mühimdir. 

Sonra müttefiklerin harbe ver• 
mek istedikleri istikamet, malzeme 
yardımUe neticeyi almak keyfiyeti 
için Afrika harbi biçilmiş kaftan• 
dır. Zira Afrlkada harp fazla kuvvetle 
değil, iyi kuvvetle, modern kuvveti 

kazanılabilir. Müttefiklerde ise mal· 
zemeola mihver tarahodan bol ol· 
ma11 lcabeder. Mesela Fransız hat. 
tı üıtüvası üzerinden hareket yap• 
mak için bava oakllyatile çölde 
ikmal üsleri meydana retirmek, 

bir çok yerlerde ikmali nakliye 
tıyyarelerile yapmak liizımgelecek• 
tir. Keza ba 1ahrada motörlü va. 
ııtalar, motörlü nakliyat olmadan 
bir bir hareket düşünülemez. Bu 
bakımdan da ıınüttefilderia mlbve· 
re üstün olmııı gerekir. 

Gerekir diyoruz: Çünkü naza· 
ri hesapların bu tarzda rösterdiğl 
bir sürü hallerde de müttefik ta
rafta üstünlük olmadığı görülüyor. 

Hülita her şey ve bilh111a 
Almanların henüz Raıyıda me~
rollyetleri müttefikler muzafferlye. 
ti lehine kaydedilecek imillerden· 
dlr. Bundan ne dereceye kadar 
istifade edileceii, mllttefik devletle· 
rio büyük imtihanlarını teşkil eder. 

Adana as. satınal
ma komsiyonundan 

1- 60.000 Kilo Sığır eti 
kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Muhammen fiyata 42.· 
000 Lira ilk te'minatı 3150 
liradır. 

3- ihalesi 14111/942 Cu 
martesi günü saat 11.de Adana 

Askerlik Dairesindeki satınal 

ma komsiyonunda yapılacaktır. 
4- Evsaf ve şartnamesi 

210 kuruş mukabilinde komsi 
yon dan alınabilir. 

S- fstekliJerin teklif zarf 
larını ihale saatından birs aat 

evveline kadar komsiyonda bu 
lundurmaları !uzumu ilin olu 
nur. 2668 28- 3- 8- 11 

1 
NAKLEDEN 
Mecdi Enön 

Biraz sonra kolla11 gevşedi ve Cemil kendine gelip kızcağızı yaka· 
lıyımıdan .:ıyaklar1nnn:a dibine bir kül~e gibi yıkılmıştı. 

bıtt gündüz gibi aydıolatınış olduia denizi seyrediyorlardı, 

Kurtulmuıtu ... , 

Aoneıl kızının üıtüne kapanıp fÖzyaılarJ İfinde, ıoli'UD yUzüoü 
buıelere garketti. Bütün odada buhınınlar iilerlndeo Allaha ıUkretti
ler• 

Dııırıda çılııcılar durmadan çalıyor, halk ıabltl bekllyordu ı 

-10 -
08ıt ay sonra çoh rüiel ve nı~ktıph bir eylOl ıeceıinde, l.tanbnl· 

dan Ere limaolarma rideo yolcu vapuru, her zamanki gibi, bizim küçilk 
kasabammn limanını uirıdıktao ıonra demirini ıılmıo ve blltün sürafly. 
le yol almaia başlamııta. 

Sular d kadar dıırrandu ki vapur hiç bir sarsınh yapmadan dellit• 
de adeti kayıyordu. 

BlltOn yolcular rOverteye ıkmıılarl bol yddıdı temayı vı mıhta. 

Kaç tarafta vapdran j'iltlil iıtikametin akıl cihetine yüzlerini ç6vir· 
ttıiş, ve bqbaşı vermiş bir çift herkesten ayrı bir köşeye çekilmişler, 
denizi seyrediycırlardı 

Uzaktan hayal nteyıl rorüaeo adaya gözletlnl dlkmiılor1 hiç konuş• 
nıadan daruyorlırdı. 

Uzun bir mUddet hareketsizce or11ınt oyrettiktın ıonra kadın ba. 
tını erkeie d1>jru çevirmeden: 

- Ba çok ıstırap çektiğim ve seni ilk defa olarak rördüğıtm, ba. 
na ha9atımı iade ettin memleketimden uzakla11rkeo lçiın burkdluıorl 
dedi ve alnını eşinin dmuzana dayayarak hulyıllara daldı. 

Delltaolı Cemil, Ayfonla rüıel r8zlerlnl mehtapta bir 
bıııot çeırlrerek fısıldadı: 

- Bit gün burayı yine geleceğiıl 
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