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lJ ınumi istihsal 
durunıunun salah 
ve refahı davası 
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Yıızaıı : Fmı/ Ş11lıİl1 l~rluçin 
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Birçok şekillerle ifade edil

rnesi mümkün olan bıc çok 
rnühim davaya Türkiye zira- . 
atinin t 'i \ahı davası, Türk çift
cisinin kalkınması · davası da 
diyebiliriz. 

Zannedilmesin ki; yazıma bu 
hnşhğı koy nalda bu muaz
zaın meseleyi t:ıhlile kalkışa
cağım. 

Tek yapraklı mutavazi ga

zetenin cılız sütunları müsa
ade etse bile, aylarca yaz
makla tiiketilmesine imkan 
olmıyan bu geniş mevzuu tek 
başıma bütünlüğü ile konu
şabilecek kudrette olmadı
ğınıı tereddüt etmeksizin itiraf 
edenfcrcleııim. 

Esasen, fertlerin başarabi

leceği bir iş olmaktan ziyade 
devlet meselesi olan bu mu
azzam işin üzerinde duruldu
ğunu ve Ziraat Vekaletinin 
Y•llardanberi yurd içinde yap
tırmakta oldu~u etüd netice
sinde er geç bu işin de 1 pek 
~abii olarak proğramlanaca
gını kabul edenlerdenim. 

Ancak; bu mühim davanın 

~Ütün icaplarila kül halinde 
aiti işi nizamlanırken verimi 

~~u yıllarda alınacak işlerle, 
ıçınde bulunduğumuz şartlara 
göre heman alınması lazım 
?elen tedbirlerin aynlın~sı 
ışinin f·ı . • l . d b ı ı en ış a emın e uıu-
nan ·ht· 1 ısas erbabına bırakıl-
ması ı ·· · . . uzumuna işaret etmek 
ıçındir ki, satırlarımı karala
mış bulunuyorum. 

Ulus gazetesinin sayın Baş 
yazıcısı arkadaşımız· milli insa-
nın tem I' 1 ' " e 1 0 an istihsal un
suruuun t k . 
·f a vıyesi şeklinde 1 

ade ettikleri bu d. .. 
lllesele . h'. avayı uç 
su . ye ın ısar ettirmek 

tetıle tertip ediyorlar: 
Suıa . .r. • 

I .. ma 1i 1nı, topraksız köy-
uye arazi t .. 

k • evzu ve nüfus is-
anı rneseı . ·1 

esı ı e memleket 

il 

1 
• 
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AJANS HABERLERİ 

Vişi hül{ünıeti 

Mütareke şnrtıarını 
tetkik ediyor 

Vişi, 9 ( A. A.) - Bu daki
kada Suriyedeki Fransız ve 
İngiliz kumandanları mi.itareke 
şeraitini tetkik etmektedirler. 
Bu şartlar ayni zamanda Fran 
sız hükümctine tevdi edilmiş 
olup onun tarafından da tet
kik edilmektedir. Pariste bu 
lunan Darlan keyfiydten te 
lefonla haberdar edilmiştir. 
Ceryan eden müzalrnrclcr hak
kında ketumiyet muhafaza 
edilmektedir. 

--·): :c- -

Rus tayyareleri 
Moskova, 9 fA.A.) - Sov

yet sabah tebliğidir: 
tayyarelerimiz düşman motör
lü cüzütamlarına karşı hare
katta bulunmuşlar ve yerde 
düşman tayyareleri tahrip et
mişlerdir. Tayyarelerimiz kös
tenceyi, ve limanda bulunan 
naklldiye vapurlarını ve Sü
rosku petrol sahalarını bom
bardıman etmişlerdir. Kösten
ceye karşı yapılan hava har
bında bombardıman tayyare
lerımizden 9 zu 14 düşman 
tayyaresi ile karşılaşmışlardır. 
Vukua gelen hava muharebe
sinde bir tayyaremiz düşmüş 
ve dşmanın yedi tayyeresi dü
şürülmçştür. 

Amerika 

Posta için tctbir 
alıyor 

•Vaşington, 9 (A.A.) - HU 
kfımet erkanı Amerika ıne 

murlan il.! pos(anm İn~i!tere 
ye naklini temiı: içi:1 ordu ve 
hava kuvvetleri tat"atından 

yeni bir hava şe~·visi ihdas 
edildiğini bildirmişicrdir. 

Rus-Aln1cın harbı 
Prot istfl\a1netinde 
blitün şiddetile 
devanı ediyor 

Moc:kova 9 ( A .A.) -
Prot istikametinde düşman 

bu sabah taarruzunu yenile
miştir. Kıtalarım!z dil~manıu 
taarruzuna toplarımızın ve mi
taryozlarımızın öldüriidi ateşi 
ve kat'i mukabil hücumlarla 
mukabdc etme!.:tadir. Düşman 

ağır zayiata uğramaktadır. 

Lupd istikan~etinde b tala
nmız düşmana karşı muvaf
fakiyetli mukabil hücumlar 
yapriıaktadir. Noogracl ve po
lin istikametinrle bütün gün 
kıtalarımızla düşm<ının hiiyiik 
rnotöriü kuvvetleri <ırasında 

şiddetli çarpışmalar olrııu~tur. 
Diğer istikame!lerde kıtala
rımız anudane çarpı~nıakta 

ve mevzilerini muhafaza et
nıektedi r. 

----- ------- - -
y9llannın birden yapıhvermesi 
işlerini halletmekle memle
kette kıtlık korkusunun önle
neceğini, toprak mülkiyeti 

vazife ve mesuliyetinin tam 

ola~ak ifa ettirilmesi müm
kün olacağını ve yolların bir 
anda yapılmasila ikbsadi ve 

askeri ihtiyacın heman karşı
lanıvereceğini ve bu suretle 

büyük davanın başarılmış ola
cağını izah ederek ilk ham
lede yapılması lazım olan iş-

lerin ancak bu üç meseleden 
ibaret olduğu neticesine varı
yorlar. 

Filvaki, herkesin kabul et

tiği bir hakikat vardır ki, 

esası bir olan bu davaya giri
işrken, ilk h.ı.m!':!dc yapılacak 

işlerin tedrici yapılacak işlerden 
aynlması icap eder. Ancak 
bu iki bölümden hangilerinin 
ıtıüstace1iyetlc tatbik edilmesi 
lazım olduğu keyfiyeti üze
rinde fazlaca durulma zaru
retinin unutulmaması gerektir. 

Umumi ifadesile, istihsal 

unsur ve vasıtalarının tensik 

ve ıslahı. techiz ve takviyesi 
sınıfını teşkil eden anasırdan 
bir kısmi olan sulama işlsrin-

den almacak mevzii faydalarla 

veya aslında mütekasif nüfus 
taşıyan evrimli illerimizde tat-

Devamı ikinci Sahifede 

ŞİİR: 

Köy evleri 
••• 

Sızar sarararak her ölğün ışık 
Pencerelerinden ve hepisinin 
Duvarların da yaş tezek yapı 

. şık 
Bu köy evl:!rinin köy evlerinin 

Geni~ bir hayatın üstünde çatlı 
yaynaklar uzanır boylu boyunca 
Paslı çivilerde sararmış tatlı 
Kavunlar kızarır ve döner tun 

ca. 

Sızar sarararak her ömgun ışık 
Pencerelerinden ve hepisinin 
Duvarlarında yaş tezek yapışık 
Ilu köy evlerinin köy evlerinin. 

Lütfi Güney 

Rus TeBliğinde 
- ·--

Almanların 
Yarma hareketinin 
durdurulduğu 
bildirilmektedir. 

Moskova, 9 (A.A.)-Sosvyet 
sabah tebligi: 

7Temmuz bütün günOstrov, 
Polonlc, turguvan, istikamet
lerinde yarma yapmağa teşeb
büs eden büyük düşman zırhlı 
ve her türlü cüzü tamlarına 

karşı şiddetli çarpışmalar de
vam etmiş, kıtalarıır H adetce 
faik kuvvetlerinin ileri hare
ketine mani olarak anudane 
bir muharebeye tutuşmuş bu
lunmaktadır. 

İngiliz ta~·yarelerinin 
}\ ı ınan .Ya üzerine 

akını 
Londra, 10 (A.A.) - İngi

liz hava nszaretinin tebliği: 
Zaytung civarındaki elek

trik santralına hücum eden 
tayyarelerimiz bombalarını he
deflerine isabet ettirmişlerdir. 
Ceceryan eden hava muhare
belerinde 13 tayyare düşürül
müştür 8 tayyeremiz üslsrine 
dönmemiştir. 

Sayın abonelerimize 
Bazı gazetelerini alama

mış abonderimizin kollek
siyonlarının eksik kalmaması 
ıçın istiyecekleri gazeteleri
i d a r e h a n e m i z d en tekrar 
göndrilecğini sa"yın abone
lerimize bildiririz. 
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Tek büyük dava 
- · ). .,_ -

- Eirim·i :ıayf;u/;111 m:ıhaaf -

bikına imkan olmıyan toprak 
tevzii ve göçmen iskanı gibi 
harc~etlerle veyahut bir anda 
meydana gelmesi mümkün ol
mıyan yol işlerinin yapılıver
mesile bu günün ihtiyacını 
karşılıyabilmiş olacağımızı tah
mın e-lenlerden olmadığımı 

söylersem bir hakikatı ifade 
etmiş olurum:. 

Bahusus ki bu üç meselenin 
yapılabilmesi için ihtiyarı za
ruri olan masrafı rakamla gös
termek lazım gelse Toplanacak 
azametli ve kabartılı rakamlar 
karşısında ürpermemek elden 
gelmez. 

Kabul edilmiş olan 31 mil
yonluk tahcıisata ilaveten Bü
yük Meclise arzedilen 50 mil
yonluk teklife göre 81 milyon 
liraya baliğ olan su işlerinin 
yapılabHrnesi 10 sone gibi :..ızun 
hir zamana ihtiyaç gösterdi
ğine bakılırsa gazeteci arka
daşımızın ilk sıraya aldığı 
bu üç meseleden en başta 

geleni ve en ehemiyetlisi 
olanının tatbikattaki mevkii 
bize bu işlerin ilk hamlede 
yapılmasına imkan vermedi
ğini bütün çıplaklığıla göst~
rir. Nerede kaldı ki, tatbiki 
daha birçok yüz milyonlara 
ve birçok onlar senelere bağlı 
olan diğer iki meseleyi de 
bir arada kabul edelim. İlk 
sıraya alabilelim. 

Bizim biricik emelimiz, u
murr i i~tih~al durumunun sa
lah ve refahı davasını görür-

Güzel.. Zaten kurtaracak 
insan senin kale içinde oldu
ğunu gelip haber vermez. 

- Sussana sen! .. 
- Ha .. Hala ·seviyorsun o· 

nu. Bu da iyi. Sana bir insan 
nasihat vereyim oğul. Cenkte 
olsun, sair zamanlarda ols•ın , 
kadına sakın itimat etme; on
ların kara gözleri mehtaplı 
bir gece gibidir. İnsana sarhoş 
eder baktıkca! 

- Sus be!. 
- Dudakları ateş akıtır 

kanına. Saçları kement olur .. 
bağlar elini ayağını. Kılıncın 
körükörüne işler. 

Cüneyt bey, kin ve hiddet
le buı-uşan yüzünü çeviriyor. 
Çatık kaşlar altında birer kı
vılcım gibi parhyan siyah göz .. 
leri karanlığa saplanmıştır •. 
Hiddetten kuduracak. · 

Oigeri onun bu haline al-

Jliktiye: 

KAASILIKLI OYUN .. 
- Fransızcadan -

Dünkü sayıdan mabat -

- Oku, bak! 
Şu satırları okudum: 

Yine bir aşk faciası 
" Yirmi yedi y~larında 

madmazel (Lüsi) isminde genç 
bir kadın dün akşam vcronol 
içerek intihar teşebbüsünde 
bulundu. İlacın terkibi okadar 
kuvvetli olmadığından derhal 
ölmiyerek hastaneye kaldı
rıldı. Kurtarılacağı ümit edil-

ken ve bu iş için nizamlanır· 
ken bu günün ziraat ve istih· 
sal şartlarının icaplarına göre 
alınan tedbirlerin ön sıradaki 
mevkiine bir kat daha ehem
miyet verildiğini görmektir. 

İnkar kabul etmez bir ha
kikattır ki, içinde bulundu
ğumuz yılın ticari ve iktısadi 
hareketlerindeki ürkekliğe 
rağmen istihsal ve fiat bakı
mından alınan tedbirlerin fay
dalı verimine kavuşan çillekeş 
kitlenin bu günkü huzuz ve 
guruna bir had tayin edebil
menin imkanı yoktur. 

Kesafeti hergün bir kat 
daha artan bu san'at erba
bının bu günkü darumun~ gü
nün icaplarına gör~ perçin
leme işi milli davamızın teme
fini takviye işidir. İlk hamlede 
yapılacak işlerin en başta 
geleni de ancak bu iş ol
malıdır. 

Fuat Şahin Erlaçin 

mektedir. 
Bu intihar teşebbüsünün 

samimi kederler neticesi ola
rak husule geldiğine ihtimal 
verilmektedir. Madmazel Lüsi 

nin sekiz gün ~vvel ani ola
rak ölen bir d0stu vardı. S on 
derece meyus olan zavallı 
genç kadının sevdiğini kay-

bettikten sonra yaşamak iste
mediği anlaşılmaktadır . ., 

Jorj sar-:nlmışt-• , Y nkarıdaki 
satırları üçüncü defa oku-

duktan sonra şu kelimeler 
ağzından döküldü: 

- Hayır!... Bu bir çılgın-

lık ... Beni bu kadar sevd iğini 

hiç ümit eder mid in? .. Ac:ıba 
ne yapayım? .. 

- Hemen yatağının baş 

ucuna koş! .. 
O gece Jorj Paris trenine 

atladı. 
* 

"' ~ 
Dün ikindi üsti.i buh•arda 

bir köşe başında Liisi'~ e rast 
geldim. Zarif bir tayör ve 
giimüşi renkte nefis bir tilki 
&ıtkısı ile gözüme çarptı. Par-

lak, şa'şaalı çehresinden nur
lar saçılıyordu. Şaşırdım ve 
sordum: 

- Lüsi sensin ha! . . Bu 
parlak renk ve gül gibi pem-
be yanaklarınla sen ha!.. İşte 
yarım litre vcronolun senin 
üzerinde yaptığı tesir!... İna
nılmıyacak bir şey. 

- llıtnıcdi -
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ClYın~y'lt ~~v . 
NO. il 

dırmadan devam ediyor: 
- Kadın, güzel kokusu i

çinde en müthiş zehirleri ta
şıyan acayıp bir çiçek gibidir. 
Onu kokladıkça her an bir 
parça daha öldüğünü hisset
mezsin. Temaşası o kadar gü
zeldir ki.. Bu çiçek gözlere, 
uyku gibi zevkle dolar. Sar
hoş olursun:. 

Cüneyt bey, Gözler, kin 
ve hiddetten ateş püskürmek
tedir. 

Diğeri devam ediyor: 
- Kadın, seher vakti, sev

gilisine aşk ve minnet iön
deren bir bülbül gibidir. Oyle 
güzel, o kadar içten şakır ki .. 

Yazan: Ferruh Toksöz 

kulakların başka ses işitmez 
artık. Cözün ondan başkasmı 
görmez hatta bu bülbül, sana 
senin için her şeyi feda ede
ceğini söyliyerek efsaneler 
okur. · 

Şüphe, istenilmediği halde 
çok çabtık biten ve az bir 
zamanda ganiş yerler kaplı
yan yabani bir ot gibidir.. O 
düştüğç yeri goz açıp kapa
yıncaya kadar istila eder. 

Cüneyt bey, şüpgesini bes
liyen bu gaddar sözlere hedef 
oldukça kendini bir an daha 
kaybediyor. 

Gayri şuuri sevilen bir vü
cudun en küçük iyaneti bizde 

!RADYO 1 -
11171941 CUMA 

7 .30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saaH. 

12.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 12.33 Müzik. 
12.45 Ajans haberleri. 13.00 
Müzik. 13.15/14.00 Müzik. 

18.00 Program ve memle
ket saat ay arı. 18.03 Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Mü
zik. 18.30 Konuşma. 18.40 
Müzik. 

19.00 Konuşma. 19.15 Mü
zik. 19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 1945 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20. 45. Miizik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Temsil. 22.00 Müzik. 
22.30 Memleket saat ayarı, 

Ajans haberleri. 

22.45 Müzik. 22.55/23.00 
Yarınki program ve kapanıf. 

-
Riişdü Başkoru 

Zengin tuhafiye 
ve en son model 

şapkaları gelmiştir. 

çeşitleri 

bayan 

(9) 

Çırak arıyoruz 

Matbaamızda çalışmak ü

zere bir çırak arıyoruz. San'at 

ve iş sahibi olmak istiyenle

rın matbaamıza müracaatları. 

kapanması imkansız yeralar 
açar. Ve bu ihanet, gittikçe 
artan bir ıstırapla huzrumuzu 
kaüırır. 

Umur bey, aklına gelen 
yeni bir havadisle mevzuu de-
ğiştiriyor. 

Bir kaç güne kadar kızımın 
düğünü olacak. Harp içinde 
yapılmaz amma. Kızım da çok 
istedi bunu. 

Cüneydin ayaklan şimdi 
suy erdi işte: . K\lyu bir nef
ret şeklinde tecelli eden agkı 
güneş karşısındaki buzlar gi
bi bir anda erimiştir arbk .• 
ıganetine sebep bu imiş de-
mek ki .. 

Mırıldanıyor: 
- Beni kolayce ortadan 

kaldırıp evleneceksin ha? Ha
kikaten başına bir beli ola-
bilirdim. Fırsat eline geçti. 

- Arltası oar -
~--~--~~~-----------ili/ mi Tiikel matbasında basılmııtır 


