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itn. lfrı ı' ... • \ ·L· o) "'sı ~anunu mucıuıcce 
llrdı.ın h ılt er taraf ıcda birçok 
lı KulUblcri açıldı . Faalivete 
L·u tc§kilatın ehemmiyeti Uı:e· 
oıraz d ._ • urmak i~teriz. 
aılabç b. . . 1 ır mcmltkctın Gençh-

d
rck fikir ve gerek beden ba· 

l~b"saslı ve ı;ııglam bir şekil.le 
a ln .. 

0 :z. prensiplerine uygun 
Orgıı, • 

'tn 
1
. ~ızc dmek , bir meııele· 

a ~- 1lf1 dağınık , Gençliği mak· 
f!ore i .... · t' t' ·ı . b bir ., 1 ye ış ırı memış , er 

/tlerllltnıleketin uğrayabileceği 
pler 

1~. Çeşidlilerici çok yakın 
hu . •ze gösterdi. 

r, ltı 'b 
._,_. 21 atlı, sa~lam bir Genç· 

t
.,oru:ı; B 

e · u ar.zulnr yalnız mcın· 
id:Udafaası bakımından görUl· 

· G, ı· · b ola nç ıgı inzibatlı ve sı -
ai hn l~e~lekctlerin ikti.!ladi ve 

t i ı ~ erı de bambaşkadır . Sıh
lll~i a~lbo~ bir memleket halkı 

asrın .ht·ı~ d •e b 1 ı açlarına ayana· 
l lı\lhu .)'Uzden de memlııket dul'lll 
i..o raıı!a 
ırıakin, ra, 1'&rı;mblara uğrar . 

ı 'V•· .\ elektrik , veni harh va-
~ •11.t• ~ 

. •ldu~ •s~d.i çalışmalarda , her 

J 
•nsan . rıbı vine insan kuv-

1 ·. liaJlt 'nıibatı hakim görUnmek· 
•nırı b l lrıertı)ek Unyesi ~aglam • ma· 

laııa k etlerde , yirminci asrın 

l liJ }e i 1 °.Yduıu \,utun ,.a~ıtabr 
~ G,ş el~enıektcdir. Hangi mem· 
l:ı. llç ııı· 
~ itib e~ gcrtk beJen ve ge· 
._t fiı . 

1 
arı,yle iyi yeti~tirilıııi~ 1 

l •ır er' s• ırıu}s~ o •ne riayetkar bir hale 
ılarıı~ınd nıca:leketin gerek harp 
' U\tu " Ve ıerek digcr saha· 

nlu~u dt'rhııl görUlmUş· , 
Ucudu 

•tti b· ınukaveınctsiz bir in~anın 
~lranır çakmak kıvılcımına ben· 
l'tt d Parla,., ve söner. Halbuki 

.J iıı2·~'Vanıia, nıuk.avemetli ve bil
pi" ltir 

0
; ~~)~ el ursa hedefine karşı 

tJJ, 4e to al ılır. Biz Gençlik Kulub· 
tıf• nett atlan Gençlcrimizc:lcn böy-

lfcıru ce bekliyoruz . 
tel, .. · Yalnız fc:rc:llcrin , kuçuk 

•n l ıa. S illa ı olarak kabul etıni· 
a §a p~;u butun Gençliğe , butUn 
ıde ~1 bir mrselc elarak ıöz 
ini b utuyoruz ve ıcnra Turk 
tir. h"CCtriksis , irade ve inzibatı 
41c Itır J'•l•n olarak şu veya bu 
itiy Cildi kendine bir takım mu· 

511.ını~:l•rla mr,gul gBrmeyc asli 
".J.ı~ ~~Uz yoktur . İnsan işe 
f' a

111 1 }Ç~n. dunyaya gdmiştir. Bir 
de ayık1yle işe yarayabilmesi 

fbr. A~larıı ve inzibath olması 
srıınızdn insan her zaman· 

;ird:h~ zi~·ade iktisadi elmuş· 
ind a an •11n memleket istih
~la e tam faydalı olabilmesi için 
llıl .rıt olması lazımJır . Çunku 

ınsan iradeli, ce~ur, tuttu~unu 
o.ıı • 

6- -· ' ınsan demektir . Yeni Tur-
.,,f 1

" beyle bir in~an tipine ihti· 
:,, t~ardır. Buı:ıun içi.ndir ki Gc11ç· 
• -' 1>1r 
,1 f'. c , araya topl:ı"yıp ııUr'atle yetiş· 
11' G ~ e ~arar vermiştir. 
- j&) ençlık Rulublcrini idare edecek 
/J,. ar ' çok mUhim mes'uli.yetlcrle 
,; •. karJıya bulunuyoı·lar. Hu mes'· 

_-~etin hududu memleketin ha vat 
W ( Gcri&i dördUncU sabifed;) 

rl 

Sıtma 
büyük 

ile memlekette 
mücadele var 

2.675.441 
ve 8425 

vatandaş muayene edildi 
kilo kinin tevzi edildi 

• 

Transilvanya 

halkı son gUn • 

lerde yapılan 

sokak toplan· 

tısında Tran· 

sil \7aı:ıyalı bir 

hatibi dinliyor· 

• 

Macar - Romen 
nümayişleri oldu 

Macarlar bankalara hü
cum etti, dokuz Romen 
Jandarmasını öldürdü 

ROMEN KÖYLÜ PARTİSİ 
MACAR lSTlLASlNA MU
KAVEMET KARARI \'ERDt; 

Bükreş : 4 (a.a.) - Royterin bil
dirdiğine göre, Kulujde Romenler, 

(Gerisi UçUncU sabHde ) 

1 EDENiN BEYANATI 1 
~ 

lngiltere Jlarbiye Nuzırı Eden 

Londra : 4 (A. A .) - Dun <;öy · 

ledigi bir nutuktıı Hnrbiy e Nazırı 
Eden şö,·le demi .. tir: 

BUJ~Uk Brif~nya ınuhnrcbesi. et-

rafımızda butun "iddcti)•lt: huk&m .;Ur· 
. b' ' için bir mektedır. Ağustos ıı~ a ızıın 
· ( Geri i UçUn~U snhifrJS) 

Ankara: (TurkzözU muhabirimiz• 
den) - Devlet mUcadele [teşkilah e
liyle fakir halkı, sıtmanan baslıca i· 
l~çlıırından olan kinin ile tedavi et. 
mck: için her :ı:anıan para.11z kinin 
dağıtmıştır. Yeşil renkte olan bu ki· 
nin kananda plıızmodi bulunan ve 
cııtmaya musap olduğn ıınl:ıJı lanlara · 
verilmc:ktediı-. 1925 de devletin da
ğıttığı kinin 87 kilo 540 grnm, 1930 

• da 2.846 kilo 38:3 gram, 193:> de 
ı>.~16 kilo 5~1 gramdır. 1939 da bu 
rakam çok yUk<ıelmi~tir. Sıtma mU· 

( Grric;i ikinci sahifede ) 

Fransaya Japonyanın 

verdiği ültimatom 
Saygon : 4 (a.a) - Royter, Ja· 

pon kıtaatının HindiÇiniden geçme· 

!erini Fransız makamatından talep e· 

den bir Japon ülıiınatomu Fransızlara. 
verilmiştır. Bu ültimatom redolunmuş

tur. 

Amerikalılar izmirden 
tütün almağa geldi 
lmir : 4 (a.a) - Bir Amerikan 

varuru tütün götürmek üı.ere fzmi· 

re geldi. Bu vapurun mrnsup olduğu 

şirketle Yugoslav şirketi lzmire mun 

tazam seferler yapacaklardır. 

Almanya - ltalya 
üzerine baskın 

İtalya ve Almanyada bir 
çok mühimmat fabrikaları 
ve Cenova bombardıman 

edildi 
Londra : 4 (a.a) - lngiliz hava 

nezaretinin tebliğine göre, Jngiliz bom
bardıman tayyareleri dün gece de Al-
manya ve ltalyada mühimmat fabrika· 
}arını, 5ena} i müesseselerini müessir 

bir tarzda bombalamışlardır. Bütün bu 
harikaltan lngili:ı tayyareleri zayiatsız 
dönmüştür. 

Londra : 4 ( A.A. ) -
Hava nezareti tebliği, dün yirmi 

beş Alman tayyaresi düşürülmüş, 15 
lngiliz tayyaresi kaybolmuştur. 

Roma : 4 (a.a) - Bir çok lngiliz 
tayyarele ri şimali ltalyanın bazı nokta· 
lan üzer nde uçmuşlar ve Cenovaya 

bombalar atmışlardır. Hasar, ölü ve 
yardı azdır. 

HITLERİN T AKTİGİ 
ve KÜRDÜN HiKA YESf 

Nevr.ad GtlVEN 

Bir Eylülda harp bir yaşını. bitirdi. 
Bu müthiş çocuk bir sene içinde· 

hayli gelişmiş, hayli tombullaşmıw ve 
inkişaf elmiş bir halde ikinci yaşına
girdi. Bunu anlamak için Avrupa ha-· 
rilasına şöyle bir göz atmak kafidir_ 
Bugün on iki millet ortadan kalkmış, 
on üçüncüsü de ( Romanya ) kuşa 

benzemiştir. 

Bu bir sene Almanyanın zaf cri 
ile dolu olarak geçti. Bu münakaşa 
götürmez bir realitedir. Almanya bu 
zafer yılını, mükemmel surette tatbik 
ettiği bir politika ve harp taktitine 
borçludur. Bu taktik şudur: 

Hasımlarını daima, tek tek karşı
.,ına almak, ve tek tek temizlemek.. 
Hitler'in bu usulünü milletler bir türfö 
anlamak islemedi. Milli egoizmleri bu
na mani oldu. Her millet komşusuna 
gelen beladan kıırtulmak için ( Bita· 
rartık) denilen can kurtarana sarılmak 
isledi. Fakat bu can kurtaran simit 
kendini her boynuna geçireni boğdu.' 

Hitler'in tatbik ettiği bu usul yenii 

( Gerisi ikinci .;ahif ede ) 



Hitlerin Taktiği ve Kür
dün Hikayesi. 
( Birinci s:ıhiieden artan) • 

bir şey değildir. Zaten bütün mahareti 
de, böyle bir usulü keşfetmekte de· 
ğ-il, onu muvaffakiyetle tatbik edişin· 
dedir. 

Mamafih bu vaziyet aksi şekilde 
izah edildi~i zaman daha iyi tarif 
edilmiş olur: Hitlerin bu usulü tatbik
teki muvaffakiyeti kendi maharetinde 
değil, diğer milletlerin egoizminde ve 
hiçbir zaman ölümlerine mani teşkil 
edememiş olan korkulanndadır. 

Almanyayı şimdiye kadar hep 
muvaffakiyete götüren bu taktiğin yeni 
birşey olmadığını söyledik. Şu vak'ayı 
okuduktan sonra buna daha iyi ina
nacaksınız: 

Vaktiyle: Bir hoca, bir papas ve bir 
bektaşi birlikte yola çıkmışlar. Kızgın 
bir güneşin altında uzun ve tozlu bir 
yola düşmüşler. Bir hayli yürümüşler. 
Fakat, yürekleri susuzluktan cayır ca
yır yandığı halde ne bir kuyuya, ne
de bir çeşmeye rastgelmişler. Dur
manın hiç bir fayda vermiyeceğini 
bildikleri için yollarına devam 
etmişler. Yine bir hayli yuru-
müşler. Yolun bir dönemecinde kar
şılarına birdenbire bir bağ çıkmış, 
üzüm mevsimi olduğu için kütükler, 
tıklım tıklım salkımlarla dolu imiş. 
Birbirlerinin gözlerine bakmışlar, fet
vayı papaz vermiş. Zaruret halinde 
başkalarının mallarından mütenaim ol
manın günahı olamıyacağını ileri sür
müş, bilhassa, mukaddes şarabın anası 
olan üzümün her yerde ve her za
man mübah olduğunu söylemiş. Hoca 
efendi tasdik etmiş, bektaşi baba da 
bir mürit mutavaatiyle onlara uymak
ta hiç bir mahzur görmemiş. Üçü bir· 
den pürihtiras bağa dalmışlar. Henüz 
kanakana susuzluklarını gidermeğe 

vakit bulmadan karşılanna bağın 

sahibi olan palabıyıklı, dev cüsseli bir 
kürt dikilmiş .. Fakat, bu kürt ayni za
manda çok akıllı bir adammış. Bütün 
kuvvetine rağmen bu davetsiz mi.safirle 
başa çıkamıyacağını anldmış. Ve 
evvela papaza dönerek başlamış küf
retmeye: 

- Ula papazi Ula kafır papazi ne 
hadde bağıma girersin .. Hadi bunlar (Ho 
ca ile bektaşiyi göstererek ) dindaşla
nnın malını yirler.. imam efendiye 
malım kurban! Bektaşi baba benim 
şeyhimdır; ona da canım kurbanı Ya 
$Cn ne halt işlersin, Kafır papaz! 

Bir taraftan bu sözleri söylerken, 
diğer taraftan da elindeki mehabetli 
sopa ile· papazı bir temiz pataklamış 

ve mecalsız bir halde yere sermiş. 
Hoca ile bektaşi, papaz dayak yer
ken, ses çıkarmamanın en münasib 
hareket olacağına karar vermişler. 
Ve içlerinden biraz da memnun ol-

-- .. 
Beş senelik bir şilt 
programı y:apıldı 

lstanbul, Mersin , Diyarbakır, · Malatya , Elazığ 
ve Adana gençleri Adaoada toplanacak 

1 Eyhllde yapılan Malatyadaki rv•_...._._ - ............... - .. ...,.., 
atletizm müsabakalarında Adana spor· > < 
cularının yüksek kabiliyetlerini takdir ! p k f • l 
eden atletizm federasyonu Adana, ' amu satış tat arı 
Mersin, lstanbul, Diyarbakır, Malatya 1 * t b"t d"ld • 
ve Elaıı~ atletleri arasında beş sene l i es ı e l 1 
devam edecek olan büyük bir şilt ! p m k t f"yatları tes· 
tertip etmiştir. liu şill 1941 \'Ilı 1 Ey . a .u .•• '' ' 
Hilünden itibaren başlayacak ve ilk bıt edılmı! bulunuyor. ~·•· 
müsabaka Adana Stadır.da icra edi bit cetvahn• göre, blrıncl 
lecektir. Müsabakalara her sene şilti i klevland 60, ikinci kleY· 
kazanacak bölgC? gençlerinin. s~hala· i land 58, kapımah 52, piya -
rında devam edılcc~k ve bu musaba- sa parlaiı 50, piyasa temi· 
k~l~rl~ y\lrdumuıda yeni bır çığıra zi 45 kuruftan, yajimur ya-
gırılmış olacaktır . Beş seııe sonra . 11 d b·r·nc' klav-
derecelerin tasnifinde en iyi neticeye mı• ma ~r a ı ı ı 
varmış olan bölge şilt şampiyonu sa· I land 50, ıklncl klevıand 48 
yılacaktır. l kapu mall 45, piyasa par· 

Malatya müsabakalarında Çuku- tağı 42 ve piyasa temizi f 
rova atlet~erinin ~ok kıymetli isti_dat~ da 40 kuru,tan alınacakur. ? 
tarını yakınen gore Beden Terbıyesı • 
G 1 D. kt~ - G 1 C ·ı T h" ................. -- ,. •• •• " 0 •• •• •• • ....-. .. ene ıre oru enera emı a ır 

Taner, Çukurovada sporun sür'atle 
inkişafı ve gençlik kıt'alarının iyi or
ganize edilmeleri için bir çok emeller 
beslemektedirler. Esasen bölgemiz 
Beden Terbiyesi müdürü de Çukuro· 
va çocuklarının b iltıassa milli sporla 
ra karşı olan büyük kabiliyetlerini 
iyi bildi~inden onların layık oldukları 
derecelere çıkabilmeleri etrafında tak 
dire müstahak gayretler sarf edil
mektedir. 

muşlar. Fakat kürt, papazı nakavt 
ettikten sonra bu defa da hocaya 
dönmüş: 

- Ula kafır hoca! Hiç utanmi· 
misin! Kuzulkurt yer gibi elin üzümü-
nü nasıl yersin? Bektaşi babaya ca· 
nım kurban! O, benim şeyhimdir. Bü· 
tün bağımı yese laf etmem. Ama sen 
ne hakla malıma el uzatisin? 

- Hocanın sakalı titremeğe baş

lamış, . fakat korkusu akibetine mani 
olamamış. Aradan çok geçmeden pa· 
pazın yanıbaşında o da yere seril
miş. 

Bektaşi kürdün taktiğini ve ayni 
akibetin kendi başına da geleceği ve 
onunla başa çıkamıyacağını pekali 
kestirmiş. Kurtuluş çaresini pazusun
dan ziyade, zekasına müracaatta bul-
muş ve kürde hitaben: 

- Erenler l demiş. Şeyhin, başına 
geleceğini biliyor. Fakat benim bu 
işte günahım yoktur. Fetvayı papaz 
verdi. Hoca tasdik etti. Ben de onları 
takip ettim. Baş1anna gelen müstahak-
larıdır. Papazın cebinde, yediğimiz 

Gazianteb valisi dün 

şehrimize geldi 

Glzİanteb valisi Bay Cavid Ün . 

ver şehrimize gelmiştir. B:ıv Üııvcr 
valimiz Faik ü~tün'u dün ziyaret et 

mişlerdir. 

üzümü bol bol ödeyecek altın var. 
Hakkındır. Al on ları ve bu fakir bek· 
taşiyi salıver. 

Altının sesini işiten kürd ün göz· 
leri dönmüş, ve papazın üzerine atıl-

mış, ceplerini yoklamağa başlamış. Bir 
an evvel altınlara kavuşmak için iki 
elini birden kullanmayı tercih ettiğin
den sopasını da bir tarafa bırakmış. 
Bektaşi baba bu fırsatı kaçırdığı tak-
dirde akibetinin papaz ve hocanınkin
den daha feci olacağını kestirdiği için 
yavaşça kürdün yanına yaklaşmış ve 
sopayı yerden alarak : 

- Destur ya Ali ! diyerek kürdün 
kafasına indirmiş. Zavallı kürd, ihtira
sının kurbanı olarak cansız hocanın 
üstüne yıkılmış ... 

Görüyorsunuz ki, kürdün taktiği, 
Hitler'inkinin aynidir. Ve bugün onun 
karşısında bektaşi baba gibi olarak 
lngiltere kalmıştır. Eğer İngiltere de 
bektaşi baba gibi Almanyayı bir yan 
bağdasına getirip te kat'i darbeyi 
vuramazsa vay başına geleceklere, ve 
vay dünyanın başına geleceklere 1. 

Pamuk kooperatifine Ziraat bankası 
Yarım milyonluk krede açtı 

Osmaniyede parke yollar 

inşaatı devam ediyor 

Osmaniye : 4 (Türbözü muha) 
birinden - Osmaniye belediyesi, 

şehir içinde' parke yo!Jar inşasına 
devam etmektedir. 

Pek yakında beş bin liralık ikin 
ci kısım yol inşaatı da ihale edile· 
ccktir. 

Haber aldığımıza g·öre şehri

miz pamuk kooperatifçiler birliğine, 
Ziraat Bankası Umumi merkezin· 
den 560 bin liralık bil' kredi açıl· 
mıştır. Bu husustaki emrin bu hafta 
içinde şehrimiz Ziraat bankasına 
gönderilece~i öğreniloıiştir. 

Kooperatifin elinde şimdilikbir 
milyon kilo kadar 'pamuk bulunmak

tadır. Kooperatif ortakları günden 
güne çotalmaktadır. 

• 

Bir hamal bir evi 

soymak istedi 

Hamza Şenel adında bir bamal 

demiryo'u ateşçilerinden Kemal U. 
zun'un evinin pencer~sinin camlarını 
çıkararak içeri girmek suretiyle 45 
Jirasiyle bir takım elbisesini çaldı
ğından yakalanmıştır. Hırsız Hamza 
Şımel adJiyeye verilmiştir. 

B. Osman .ı. 
Uzun zamandan~ 

Malatya M~nsucıt 
dürlüğünü yapan b•1 
çam dün şe-hdnıizde~ j 

.• 1 e" 
Muhitte kendısın 

1 

olan Osman Alcçadl 
fabrika arkadaşl~r•. l Qİt 
retle teşyi edilınıştı~ ar 
çam'a uğurlu yolcu 

ede-riz. •ı 
Sıtma ile ıne 1 

büyük müca 
( Biriaci sahifede~ ~ Or 

cadele teşkilah fakır *&i 
da 8.625 kilo 41 l grı' 
etıui~tir· 

1925 seııesiııcle 11111 

kalarmdaa labor&.tıaf 
kan muayene edilıııif'. 
nUn ka ·unda plaımedı n 
sıtmalı ..oldukları aol• ~ b 
da kan muaycne~İ 5309 ih 
adedi 45.653 dur. ~ ~e 

tıC· kau muayyenesi ne 
sıtmalı görUlmuş , bı.ı 
914.344 muay ene .,e 
olarak kaydedilmiştit• ıra 

Adanalı çocıı ~: 
mekteblere , z 
Lise, orta ve ilk 

talebe kayıd ve kabU 
mıştır. Kız çocukları 
bu sene kız san' at eıı• 
laca rağbet vardır. "'' 
ni ataka ve rağbet ka 

Ankara Devlet fif 

li 
bal 
ık 

Bu 

pera Akademisiyle, ... ~~er 
enstitüsüne, tıbbiye "e ;rin 
ge san'at ve inşut 8) 
askeri liselere, tayare_.k 

!una bu sene rağbet pv· 

!
Malatya fabrika51 

Malatya fabrika!•~ 
kez muhasebe müJürıJ 
Tezcan, Osman ·Ak 

• 1 

dolayısiyle şehrirnıı • 
kası müdür vekaleti11e 
miştir. Bay Nazmi feS 
fakıyet~er dileriz' •• ı/ Za 

Şehır OtobuS f 
şikayetler ço~ 
Şehir dahilinde se 

otobüslerdeki irıtizaır>~ 
.. jJ 

manlarda almış yur 
durak r.oktalarmda ~ 
halde durmamak ve 1 
hayli gicikmek gibi b ~ 
bir şekil almıştır. bit ~ 
arabası vaziyetine gı 
bu otobüslerden halk•0 

tur. Cidden mühiın bİ~ 
si o lan bu otobüsler " 'i 
dar makamm bir kerre 
dikkatini çekeriz. ~ 

ş~~~!~D!.~ 
hava haflf rüzgarla idi- .) 

En çok sıcak gölı' 
cıeyi bulmuştu . 

tı 

s 
k 
~· 

o 

y 
d 



TÔRKSôZO ~ Sahife 

URK.SÖZÜ 
' CUNJ.>EUK CAZETE - ADANA _. 

- ---- - -------
Abone Şartları 

12 Aylık ıwo Kuruş 
Aylık da abone yapılır 

1-Dış memleketler için 
Abone bedeli degişmez 
yalnız posta masrafı 

zammedilir. 
2 - llıi.nlar için idareye 
müracaat edilmelidir. 

Ordu tipi halk 
arabaları liakkında 

illi Müdafaa. ko-
• 

a _MI ısyonu raporu 

Almanyanın kaybettiği 

tayyarecilerin sayısı 
• Londra: 4 a. a. - 10 Mayıstan 

beri Almanya ölü ve esir olarak haf
tada takriben 550 tayyareci kaybetti. 
Bu rakam Almanların zayi etmiş ol· 
dukları tayyare adedine müstenittir ki 
bu zayiat dahi 15 hafta müddetle haf
da takriben 220 ye baliğ olmaktadır. 

Ölen ve esir düşen lngiliz tayya
recilerin adedi tayin edilememekle 
beraber, bu mikdarın Alman zayiatı
nın bir kısmından ibaret olduğ'u zan
nolunmaktadır. 

~ ger bir menbadan bu arabalara 
_Ordu tipi halk arabalara için mulctazi demir aksamını seri halinde 

~ Müdafaa Vekaletinde toplanan yaparak ucuz fiyatla halka mal et· 
'~on , halkımız için istifadeli melidir. 

ilrar vermiştir • Komisyonun C) Devlet müesseseleriyle nim ;u ~lıdur : . resmi müesseseler ve yol işleri mü-
Urdı.ırnuzun coğrafi ve halkı- teahbidleri ve alelumum Devlet ile 

n lllali vaziyeti ve buna Ordu- iş görenler ve nakil vasıtasana müh· 
.~ir •tferberlik vukuuoda yük· taç olanlar bu vasıtaları kullanmaia 
1 

tiyaçlan gözöoünde tutularak mecbur edilmelidir. 
v~ çift dingilli olmak ve muhtelif · D) Şimdilik bilhassa şehir ve 

t.t'Yvanla ( Beygir , Katar , O- kasabalarda yeniden araba imalatı 
lr ~nd~ gibi ) çekilmek üzere bu tipler esasına göre yaptınlma· 

1 
• bpi kabul edilmiş ( Arı· lıdır. Tedricen köylere de teşmil 

rn ••keri fabrikalardadır ) ve edilmelidir • 
lelera bütün tecrübeler yapıl- E) Kabul edilen plan ve proje 

İı ~~at Vekaleti ile Dahiliye ve normal zamanlara aid eb'ad ve ev· 

1 
Udafaa Vekaletlerince de bu safa göredir. Bugünkü şerait altında 

1 arın ·· ~ b' d k .. nurnune ve planları mu- proje ve nümunelerdeki e a ve 
Bui0rülrnüştür • muayyen şekillerdeki esasata doku. 

arabaların halka tamimi için nulı:namak şartiyle malzeme cvsa-
•sı I" J k 

ad 
azııngelen tedbirler aşa· fında tadilat ve değişik i ler yıpı-

ır: 
la bilir. 

v A) Ziraat Vekaleti halka kredi • F) Bu maksatları temin edecek 
.''di~i arabalara bu tiplerden bususatın tedvinini vazife itibariyle 
~den vermeli • Dahiliye ve Ziraat V ekileti vücude 

Karabük fabrikası veya di- getirmelidirler • 

el 

ıl: Zatı.: DAVID GARNETT Çeviren: NEVZAD GUVEN 

O~ Bunun için uzun müddet yorulmadı. Onun, pencere.?in ~a· 
rıında asılı kafesteki güvercine baktı~nı anladı. Bu guvercın, 
k.arısının en çok sevdi~i şeylerden birisiydi. B. Tebrick kan-.. 
&ıyte konuşmayı denedi.' fakat o, bundan hiç memnun görün
ttıcc)6. B. Tebrick elindeki kitabı bir tarafa koydu ve bir_ daha 
btı kitab okuma işini tecrübe etmedi. Mamafih ayni akşam 
Yanında tilkisi olduğu halde bürosunun çekmesini karıştırıyor
du. Omuzunun üzerinden onu takibeden tilki iskambil kaQ-ıtla
tını g-örünce kocasını evvela onları çekmeden, sonra da kutu· 
sundan çıkarmaya zorladl. B. Tebrick şunu, bunu tecrübe eder
k~n nihayet kansının kendisiyle! piket partisi yapmak istedi
~ıni anladı. Önce tilkinin iskambil kağıtlarını tutabilmesi ve 
oyun oynıyabilmesi için bir çare buluncaya kadar epeyce 
i~çlük çektiler. Fakat sonradan bu güçlüğü, kağıtları eğil~iş 
hır tahtaya altları boş >duracak bir şekilde dayamak suretıyle 
hallettiler. Bundan sonra Bayan Tebrick kendine sıra geldik
çe kartları bir pençesiyle mükemmel surette yerinden alıp 
a~~~iliyordu. Bu suretle üç parti oynadılar. Tilki oyundan 
buyuk bir zevk alıyordu. Dahası var: Üç partiyi de kendi 
kazanmıştı. O ııünden sonra sık sık böyle piket partisi 
ya~mağa devam ettiler. Şunu da söylemek isterim ki sayılan 
daıma B. Tebrick ya:ı:ıyordu, Çünkü karısı ne fişl~ri1 ne de 

• 

• 

_' a x 

İngilterenin siyasi 
vaziyeti 

Lonra : 4 (a.a) - Royter ajans•· 
nın siyasi muharıiri harbin yıl dönü· 

Edenin Beyanatı 
( Birinci sahifeden arbın ) • 

çok noktalardan harp se11eııiniıı en 
İ,Yİ bir ayını teşkil etmi~tir, Son Ba· 
har yaklaştı diye istila tehlikesinin 
bertaraf olundu&unu duşttnmt-k hata· 
lıdır. Parolamız: Gö7. leıuek ve hazır 

mü münasebetiyle lngilterenin siya· olmaktır. 
si vaziyetini tetkik ederek bu ilk se 
nenin siyasi ve askeri muvaffakiyet· Romen kabinesi istifa elfi 
sizliklerine rağmen lngiliz hava kuv 
vetlerinin kazanmakta olduğu fazla 
zaferlerle birlikte siyasi mı..vaffaki · 
yetler de kaydedildiğini ve edilece· 
ğini yazdıktan sonra, Türkiye ile o· 
Jan paktın bütün propagandalara 
mukavemet ettiğini, Cenubi Ameri
ka devJetlerinin lngiltereye an'anevi 
dostluklarını mubaf aza ettiklerini, 
Birle~ik Amerika devletleri ile İn
giltere arasındaki münasebetin her 
zamankinden ziyade iyi olduğunu, 

ileride herhalde . anlaşılacağını teba

rüz ettirmektedir. 

Macar - Romen nüma
yişleıi oldu 

( Birinci snbif eden artan ) 

Macarlar k a r ş ı J ı k 1 ı nümayi:iler 
yapmışlardır. Yüz Macar yakalanmış· 
tır. Bütün dükkanlar kapalıdır . . Talu· 
maride, Macarlar bankalara hücum 
etmişler, dokuı Romen iandarmasım 
öldürmüşıerdir. 

Köylü partisi lideri Manyo Kuluj 
de teşkil olunan mukavemet komite
sine seçilmiş mücadeleye devam ede
ceiini söylemiştır. 

T ah iti halkı de Döğole 
iltihak etti 

Londra : 4 ( 11.1 ) - · , Fransız l 
müstemlekelerinden Tahiti adası da 
general Dögole iltihak etmiştir. 

kalemi kullanabiliyordu, 

Bükreş : 4 - (a.a) - Bükreş 
kabinesi iistifa f'tmiştir. Kral Karo! 
bu sabah general Antonoskoyu ka· 
bul etmiştir 

İstanbul'da bazı manifatu
ra eşyasının fiyatı indirildi 

lstanbu\ : 4 ( f elefon\a) ·- Fiyat 
murakabe komisyonu bugünkü top· 
lantısında bazı manifatura eşyasL 
fiyatların la tenzilat yaptı. Paltoluk 
ve mantoluk kumaş fiyatları yüzde 
15 indirildi. Nebati yağ fiyatlarının 
toptan satışında 70 kuruş fiyatın 
yalnız Hindistan cr.viıinden istihsal 
ediJe neln ti p~a ait olduğu tasrih 
edildi. 

---
Osmaniyeoin dokuz köyü 

mel< tebe kavuşuyor 
Osmaniye : 4 ( Türksözü Muha· 

birinden ) - KdZaıı ın ls~ızca, Cevde· 
tiye, Yeni köy, Tt cirli, Hemite, En
de!, Kırmı ıı ı, Kişn 11, Yarpuz köyle
rinde yenide Mektep inşa edil· 
mektedir. Mektepler maarifin verdiQ'i 
plina uy~un olarıık yapılmaktadır. 

İnşaatı bitt n ok ullaı a bu sene eğil· 
men ve o~ etmen verilecektir. 

Sa~nak halinde yağan yağmurlar neticesinde sisli ve ru • 
tubetli geçen havalar ikinci haftada bir hayli iyileşmiş ve ikinci 
kanun aylannda ekseriyetle olduğu ıribi güneşli bir çok günler 
geçmişti. Rüzgar yoklu. Hafif donlar oluyordu. Günden giine 
biraz daha so~umağ'a başlıyan geceler k"arm yaklaştığını gös· 
teriyordu. Bu güzel hav"larda B. Tebrick'in tilkisinı gezdir· 
meyi düşünmesı çok tabii fakat henüz tecrübe elınedığ'i bir 
şeydi. Evvela yağmurlar müsaade etmemişti. Sonra onu dı· 
şarıya çıkarmak fikri kendisine bir çok endişeler veriyordu. 
Hatta bazı anlar o kadar endişeye düşüyordu ki derhal bu 
f ikrınden vazıreçiyordu. 

Çok uzak bir ihtimal olmakla beraber yalmz tilkisinin 
kendim bırakıp kaçmasından de11"il, daha ziyade dışardaki 
serseri köpeklerden, tuzaklardan, yaylı tüfeRlen.kıı ve bilhas
sa komşuları tarafından onunla beraber görülmekten korku· 
yordu. M<1mafih nihayet kararını vcrmiştı. Çünkü k.:ınsı tallı 

bir ısrarla kendisinden hiç olmazsa bahçeye olsun IJiraz çıkıp 
çıkmıyaca~nı sormaktaydı. Fılhakika ts. Tebrick ona kendı-

siyle beraber görüldüğü takdirde komşularının tecessüs.ünü 
celbedeceğ'ini söyledi~i zaman karısı büyük bir mutavaatla 
onu dinliyordu. Ve ekseriya kocası kendisi için köpeklerden 
ne kadar korkmakta olduğunu da ilave ediyordu. Fakat yine 
bir ~ün B. Tebrick ayni sözleri tekrar ettiği zaman onu ete· 
ğinden çekerek eşya odasına götürdü ve silahırıı işaret etti. 
Bunun üzerine B. Tebrick onunla çıkma~a karar verdi. Fa-
kat mümkün olan bütün ~edbirleri almayı da unutmadı. l • 
?•.nda: ~a~a~ilmesi için evin kapısını açık bıraktı. Üşümem~:i 
ıçın tılkıyı bır cakete sardı ve silahını da kolunun altına ala· 
rak çıktı. Onu kucae-ında ırötürınayi çok istiyordu. 

• - Sonu Var -
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= DUnkU Ba,makaleler = 

) UI 1 
1 

Hüseyin Sami , maki 
u• a .. k" .. ne; motor1 ımya mu 

cac1elesi başlığı altmda yazdığı Baş 
makalede lngiltere imparatorluğu· 
nun daima harblcre hazırlıi(sız gir
miş olduğunu, fakat harb esnasında 
herşeyi iyi bir tarzda ikmal ederek 
bütün muharebeleri kazanmış ol
duğunu misallerle anlatmaktadır. 

1-;::::;.ahl Hüseyin. Cahid Yal 
~- çın 11 S.yaset bakı -
mıodan lngiltere 11 başlığı altında , 
harbin lngiltc reyi siyasi sahada za· 
yıf olduğu bir anda yakalamış ol· 
duğunu, lngiliz milleti bugün bütün 
dünyaya göz gezdirdiği zaman ayak 
taki devletler arasında kendisine 
dürüst, samimi ve s:ıdık dost, müt· 
tefik olarak yalnız Türkiyeyi göre
bileceğini f"lzıyor . Çünkü diyor , 
siyasi realiteyi derhal ve en iyi an
layan Türk diplomasisi olmuştur , 
Belki başka memleketler de hakikati 
idrak etmişlerdir . F.aic:at Türkler 
kadar cesaret ve metanet göstere· 
mediler. Korkak davrandılar . Ya 
)ancı vaadlere aldandılar ve sonunda 
da korktukları akıbetlere uğraC:lr 
]ar • 

1 1 
Zekeriya Sertel "Ro Tan ,,_ ____ manya büyük bub. 

ran geçiriyor ,, başlıklı makalede 
Viyanada verilen hükum kararını 

mevzuu bahsederek , sözüne şöyle 
devam ediyor : Romen milletinin 
bu kararı inf ıalle kuşıJadığı ve mez
kur kararın Balkanlarda sulh değil 

huzursuzluk ve emniyetsizlik getir· 
diiini tebarüz ettirmektedir. 

1 
V t ı Ahmed l::min Yal · 

8 en _ man ıbugünkü Baş· 
makalesinde ihtisasa kıymet veril · 
mesi lüzumunu müdafaa etmekte· 
dir • 

Panıuk - Hububat 
-~--~~~--~~IL-o~=Fl~A-'1-.l~-ı 

C[NSI _ E_n_ az EôÇOk" 
____ =- _ K. S \JS _ S_· 
Kozacı 50 4!J 
Ma. parlağı 55 :- 4- 9 ___ , 

Ma.- temızı 45 45 
Tapıınaı-,- - oo _ _ _ ----ı 

Y.Pamuğu - 43 _____ 47 

Klevland 1 - 57 ,lffi- 56~~ 
Susaam OU ı 14 
K.Lugday 00- -;-ı,:.-'_0-_~~-ı 

l:Suğday To. 

,, yerli 
Arp_a __ 

Yulaf 

5,75 
3,GO 
4,13 

4,875 
a,825 
4,a5--

4 I ~ I l 4J40 
Kambiyo ve para 

iş tsankasından ahnmıştır. - ---
Lırcı 1 

mürgelerine 
* 

iklim - tabiat ,. ham 
içtimai 
yerdir ? 

bakımdan 

Fransanın 

maddeler 
buıaları 

buradan 

- nüfus ve 
nasıl bir 
istifadeleri 

* 
Afrikada bazı Fransız müstem ~ 

lekeleıiorn hür Fransızların şefi olan 
General Dögole iltihak ettikleri 
malumdur. Bunlar arasın .fa bilhas 

sa Fransız Kongosu ile 
mevzuub~ histir. 

Kamerun 

Kısaca, Afrika Fransız müstenı· 
lo:kelerini tt>sbit edelim : 

Senegal • Gar:bi Afrikadadır. 
Merkezi sahilde Saint Lou;stir. 

Maritanie-Senf'galin şima!inde 

büyük sahranın Atlas , okyanusuna 
açılmış bir parçasıdır. 

Garbi .Südan · Bir yandan sah-

Gençlik Kulüpleri 
( Bafmakaleden artan ) 

hududuna dayanmaktadır. Alakadar• 
lar, mukelleflere, her bakımdan bu 
işin değerini hisse:ttirerek , insan. 
sıhhatinin, bilhassa; inzibat ve mUş· 
terek hareketlerin faydasına, gerek 
memleket ve gerek şahsi' menfaatler 
bakımından onlara inandırarak çalış

tırmaları lazımdır. En kuçuk bir 
gevşekliğin, en ufak bir tereddud 
ve ihmal, iyi. niyetlerle vUcude geti
l'ilroiş olatı bu mUesseseleri işlemez 

bir hale sokabilir. Bu suretle işin 
ciddiyeti bir defa bozulunca, yeni
den tanzim, yeniden yapılacak gay· 
retler de mUeqı.İI' olamaz. 

Veril~n mal n.nıata göre Adana• 
mızda 3000 kadar genç .Becılen Terbi· 
yesi mllkcllefiydine dahil bulunuyor. 
l3u muhim bir yekCtodur. Eğer bu 
:ıooo genci maksatlara tam manasiy
lt" uygun yetiştil"ebilirsek ·az zaman 

PORTRELER 

ra yolu ile Atlas memlek.etlerine, 

bir yandan Çat gölünden Afrik E 
katoriyal Franseze ( Franc;a hattıüs 

tüva Afrika!!!ma ) bağlıdır. 
Fransız ginesi, Fildaşi sahili, yük 

sek Volta, Dahomey, Nijer .. 
Ayrıca Gabon, Orta Kongo, 

Abangi · Şari ve Çat.. (aunlar fran · 
sa hattıüstüva Afrikasına aittir.) 

Togo ile Kamerun un!umi harp 
ten ev~· el Almanyaya aitti. Versay 
muahedesi ile Fransaya verildiler. 

Bu arazi, kenarları dağlık geniş 
bir yayla şeklindedir. Bu müstem· 

içindt: bu mUesseselerin kıymetini 

~özlerimizle görmUş olacağız. Sporu 
bir fanta?.İ olarak telakki etmiyoruz. 
Spor her unıf halkan bir davası ol
malıdır. Çunku bu iş ferdlerin malı 
olmadan çoktan çıkmış, cemiyetlerin 
mala olmu~tur. İnsan nasıl kazancı ve 

gtınluk hayatlaranın temini hususunda 
dikkatli ve ihtiraslı ise spor işlel'İn· 
de de öyle dikkatli ve ihtiraslı ol· 
malıdır. Çunku; sağlam, mukavemetli 

insanlar ancak arzu ettillleri hedef· 
lere varabilirler. Sıhhatsiz, çUrUk 
insanlar, daima, sıhhatli in.<ıanların 

aksine olarak, neş'esiz, isteksiz, dedi 
koducu ve bozguncudurlar. llalbu ki, 
biz, neş'cli, istekli, yapıcı, idareli bir 
millet klltlesi olmaya doğru gitmekte· 
yiz. İnkılabın prensibi budur. Gençli], 
kulubleri bu esas ve maksad Uzerine 
kurulmuştur. Ve bu esas ve maksat
lara hizmet en buyuk vazife ve vatan 
sevediktir. 

Ferid Celll Goven 

Artist Ceoıôl Sahir 
1 

A Janaya ilk gelişiyle bu defa.ki gelişi ara~ınJan 13 seue sibi u:zuo 
lıir zaman geçti. 

HenUz 14 yaşmJa iken Viyaua'<la arti-ıtler arasıuJa <ıabalılııyau ve 
san'nt hayatına bu suretle intisab eden Cemal Sahir, Opereti Tuı·kiyeye 

ilk ısetiren oıau'atkar olmuştur . .M.illi Turk iııkılabiyle başlayan c Ce· 
mal s~bir Opereti '> İstnnbul san'at hayatıuıu inkişaf anda ıuUslıel: roller oy· 
uamıştır. Turk san'atkarı opereti Coı:ma! Salıir'<leıı öğrendi. 

Adanaya ilk geli}inde bize Nuvart lrın.ımı, .Muaıumer Karac.:ı'yı tanıtan 
Cemal Sahir o zaman yalanız operetle nıeşğul oluyordu. :>imdi İge operetle 
beraber dram, komedi ve vodvil perdele:ri Jc açıyor ve sabnemiziu wUstak· 
bel bir yıldızına takdim ediyor : Leyla. 

Daha evvelce, Ertuğrul Sadi Tek'in tesis ettiği Turk Akadewi Tiyat· 
rosu'nc.la görduguruuz bu genç san'atkar Leyla'yı , Lııı1'un yahıııı; Ce::miil Sa· 
hirin en kuvvetli arkadaşa olarak d;gil, Turk Tiya(ro~uııutı en kuvvetli bir 
elemana olarak alluşlayoruz. Bu da şu deıınektir, ki Cemal Sahir ayni za· 
manda ınUkemnıd l.ıir tiyatro hocasıdır da. 

Cemal Sahir'in " Ramona ,, , " Kastııdiva 11 , ·' Mariça ,, 1 " Çar· 
daş ,, operetlerini sahneye koyduğunu görUrltz. Bu eııerleri salıneyC: korken 
belki zengin dekor, kostum , ışı! c Vtı orkestradan nıahruıuı.lur. Fakat Cemfü 
Sahire bu eserleri sah.neye koym.:ık cesaretini veren oncla hala ruevcut olan 
ateşli, heyecanını kaybetmemiş, enerjik ruh. san'at a~kıı.lır. Ona artist di· 
yoru:c. Zira,.Cenıal Sanir aktör, rejisör, mUzisy1:n, nıuhnrrir ve mllter· 

• cim<lir . 
Artukulasyonu kuvvetli olan Cemal Sahirin ağzından çıkan fo. 

nemlerin nıukenıuıeliydi ancak " ona mahsus bir kabiliydin ifade· 
!;idir. Cemal Salıiriu dik!liyouudaki varyasyon Lir şahe!!erdir. 

' YUSUF AYHAN 

• 

bak1~ pa 
lekeler her yerde iklirıı ~ıh·ı
bariyle birbirinden fa ft ilk

1 d 
kısmı kurak ve çoraktır. ,.,'it. be 
da sıcak fazladır, fakat~ 40( 

vardır. Akar suları. b ~ se11 
münbittir. Garbi Suda~ka-f arış 
memleketleri iklimi hıı . Jl•rın 
Buranın en mühim şehr~ LQ 
Garbi Afrika müsteınle ~ tek 
milyon insan yaŞar. eur ~ne 
den içeriye doğru yapı:-rıurıı 
Jarının uzunluğu !800 ~ di 
Bu müstemlekelerde en ~eç 
Araplar, Tavarikler ve ı f-Olit~ 

fa 
Kongoda vaktiyle ~nın 

kauçuk istihsali çoktll• ~ ~. 
yapılan avcılık yüzünöeıı 'J du 
racatı 600 tondan 300 İQ 
müştür. ~İnd 

Afrikada Madagask.•' /...llJ.ü 
bir Fransız müsteml~ke ~· t 
vardır. Burada 3 mıJyoll fiin 

şar. ~~a 
.• ...;ifor 

Adana Asliye f P9'ra 

kimliğinelen : eo ,,•da 
Mühendis Hikmet n•'°'l>uç 

De~iet ~emi~.y~Harı. G•:~ A. 
gelip murselunıleyhı ta J lii 
sellüm edilmeyen kuılll 1 il"'na 
ve bir kısmı ar :bçtaP tı' lrar 
8, l 0-6-4,50-8,02 ın.'y itası 
ve O 30-0 22-0 32-0, "o 

, 1 1 - " 

(34) adet topak ağaçlarıP~ad 
ma suretiyle satlığa çık1~gt!e, 
ğundan ihalei katiyesi l~oiAind 
rihine müsadif Cuma gtı .. ..; .. 

· bıP''liin den başlı yarak 16 da , 
cağından talip olanların ~ 
atında Yeni istasyon ·~~ede 
rında hazır bulunmaları 1 rG 

l ı281 )tilin 

RADYO 
tir.lif 

j a.aı 
liye 

ı\~ ltıı.ı 
7 .30 Pro~raın 1 Saat :;l'-nıı 
7.35 Müzık : Hafif ~l •ld 

• \t 
8.00 Ajau!! l laberler•, ,,i: oıul' 
8.10 Ev Kadına • \d lı.a 
8.20/8 30 Muzik : Hafif İlkte 
12.:30 Program, Saat •! altın 
12.35 Muzik. : Tork hiç 

12.50 · Ajans llaberlc:ri il ı;o 
13.05 Müzik : Tu.rk T.,r:ıe 
13.~0/14.00 l\\uzik : or)J:d• 

18.UO Program, weınl~~ ~· g 
t" •. 

18.0l l\luaik: Konser C)J "'~ 
18.40 Muzik: Radyo ..ı ıN.. 

·tr 'I""· 
lU.30 Muzik: Fa:ııl tıe' İi'er 

A'JP' 19.45 Saat Ayarı, J 
1
,r !!t. F 

:.!0.00 Muzik: Saz ese' lçlıı.ı-
20.30 Konu~ma , İl' 

·c• 
20.45 ' Muzik: DiuleJ'' t Cö:d 
~1.15 Konuşma (Sihb.I ard 

21.30 Radyo gazete i ) ' 

21.45 Muzik: Rad.Y0 • aa Jc 
·~rı· 

2:?.30 Saat ayarı, "1 d 
22.45 .Mu"ik : Co.zb""' "jJ 
~: .25/1'. 3 .:.. tı Y ıını• ki F'" 
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1 

ve spanyada güreşler 
~üüırDeırü 

ar~ ~hili harbin hitamından sonra 
, Sif le k d~fa ol~rak Madrit şehrinde , 
'fi. boga gurcşlcri yapılmış ve 

Tevfik Fikreti tekrar okumalısınız 

bol, ' 400,000 kişi tarafından heye· 
:aııdJ ( seyredilmiştir. 
ii~ü'jl arış ıahasına çıkarılan azgın 

elırİ ~rın ?oğunu meşhur boğa gü · 
lek,11 Lolıto öldürmüştür. Bu gü· 
ur•dlı tek kolludur. Zira bundan on 
lall ~ne evvel bir bota güre~inde 
k-1~.nu kaybetmiş. Fakat sağlam 

,0 k Jl 
1icr k.olu ile dövüşmekten 

ze11r eçnıcrniştir. 

f- f'Olito bundan bir ay evvel ls
ı.ı. ~il~: en. güzeJ kızı addedilen 

11 ~I) dü '.~8 al~ nişanlanmıştır. Ya· 
"1 • ~Unlerı yapılacaktır. 

. •ndistan haşeratı 
•' ~=~ı~hyvanat ilimi ve haşerat 
e ~J, t asaı.sı Af sal Husan Kal· 
rA 'Hind~Platı1ln alimler kongresin· 

Od ısb~anda yaşayan haş~rat 
a ırk " .Aö onferans vermiştir. A. 

iel' ,, ... ::· Hindistanda 100,000 ne. 
,Ooo ~a~ıyormuş. Bunların yal· 

..1Ddıı 1 tetkik celil miştir. Hin· 
111111' mu · a "l!urw,.k. 21~ haşarettan senede 

ar Jil Afs 
1 
ıtıılyon kişi ölüyormuş. 

ar ~ liırıd~ f-fusanın hesap ettiğin• 
ı • '7na •standa haşeratm ev hay·I 

1 Ve t 1 ) 11 tı'•rarJ ara arda ekine yaptık 
e.,, jrası ar ~cnede 150 milyon in· 

B. Muzaffer Esen'e : 
28-Ağ'ustos-1940 tarihli Bugün 

gazetesinin ( Arada bir) sütununda 
intişar eden ( Şiirde şekil garabeti ) 
başlıklı yazınızı okudum. 

Büyük Fikretin ölümünün 25 inci 
yıldönümü münasebetiyle Eyübteki 
mezannda yapılan ihtifal tenha imiş. 
Ve bunun sebebini araştırırken Fikre· 
tin inkılabçılığından, idealinden mem· 
leket kültürüne ettiği hizmetten bahs 
edilmemiş, şiirine ve şairliğine dair 
tek kelime yokmuş .. lnkılabtan evvel 
Fikreti tanıyan, seven, beğenen ve al· 
kışlıyan zümre Fikretin şiirimize hedi· 
ye ettiği tekamül hamlesi dolayısiyle 
değil, rübabiyle zulmün gazup ayak
larına köstek vurdua-undan Clolayı şa· 
ir Fikret değil, ihtilalcı Fikreti seviyor 
ve tapıyorlarmış .. 

1908 inkılAbından sonra yine Fik· 
reti sevenler: Şair Fikretin şiirinin 
hayranları değil bir hayli peşinden 
koşan, gayesine erdim sandığı günde 
umduğunu bulamıyan idealistlerin hüs· 
raniyle Aşiyanına çekilen Fikretin in
sanlardan kaçışını beğenen hayalle 
beslenen idealistlermiş. 

Tarihi kadimin ve zeylinin neşrin
den sonra Fikret etrafında toplanan 
zümre ise, şairi taşa tutan zümre imiş. 

Hülasa : Fikretin ŞllR cephesine 
yaklaşmıyoruz. Çünkü sadece şiir as· 
rında değilmişiz. Fikret ihtifaline işti
rak edenlerin azlı~ı. kütlenin ruhunu 
şiirin ahengiyle mest etmek san'atını 
unutmuş olduğumuz içinmiş. Netice 
itibariyle de şiir dünyadan göç etmiş 
ve hatıra bırakmamış değersiz bir ölü 
imiş. 

O,Y Çok n~ uluyormuş. Hindistan· 
ıol!ada a·l·k·· sivrisineklerden yani 
ar r'e sil oluyor. Hesap edildiği· 
3": ~İ~dı·e~.cde Malaryadan bir mil 
~o~ ı olnıektcdir. 
bit,-tn T erb. . .. d .. .. 
,~ ıyesı mu uru 

:.,iled teftişe çıktı 
·ı~ en 'r b' • ı ı rij 8 er ıyesı Adana bölgesi 

llilin;; ~-ıza Salih Saray böl· 
/- dun teftişlere çıkmış· 

Dar bir çerçeve içine girme zo· 
j· rundan baştan sona kadar kat'i hü
r kümlerle dolu olan yazınız üzerinde 

hayli düşündüm. Hele Fikretin şiir 
sanat tarafını inkar eden satırlar i1ze· 
rinde pek durdum. Kitablanm arasın· 
da yıllardanberi sakladığım Rübabı 
şikesteyi, Halükun defterini bir def'a 

Yazan 

IHSAN OLGUN 

daha elime aldım. Hüzün içinde sahi
felerini açarken Fikretin yeleli bir ars
lan gibi oturmuş bulundu~u cemiyc· 
tin fikir ve mütereddi telikkilerini par
çalıyan temiz ve asil ·simasını hürmet· 
le bir def'a daha seyrettim. 

Bence Fikret hakkındaki hüküm· 
!eriniz tamamen yanlış olsa gerektir. 

Biz edebiyat dünyasına ölmez şi· 
irler arma~an eden şair ve büyük bir 
Fikret tanıyoruz, Onun şiir ve edebi· 
yatımıza ve Türk azim ve kudretine 
saçtıtı ışıkların keskin hüı:meleri altın· 
da hala yanan aydınlık bir edebiyat 
yaratan şair Fikreti biliyoruz. 

Bence büyük Fikret herşeydcn 
evvel bir şairdir. Onun şiiri ve şiirdeki 
kudreti hertürlü şiir telakkilerine uy
iUndur. O zamanına, heyecanına, ye· 
rine göre ferdci, cemiyetçi, münzevi 
fakl\t hepisinin başında şairdir. 

inkılab, ihtilal, isyan, gayz ve kin 
duyğusunun ulvi heyecanına karışınca 
şiirlerinin birer aksisedası olurlar. ihtilal 
heyecanı, vatan severlik, cemiyet . ya· 
ralan büyük Fikrelin şi i ·ine mevzudur. 
Bu . mevzularda muhteva öz bir şiir 
damlasıdır. 

Biz Fikreti : Sis, Rücu, S.:ıbah 
olursa... Halükun defteri, Ümid öl· 
mez gibi cemiyet dertlerimizi ifade 
eden şiirlerinde bile bu büyük mev
zuları şiire sokarak en kuvvetli en 
heyecanlı ve en beliğ olar<lk bizo 
duyurduğu için yani şiir san'atındaki 
kudretinin heyecanını, zevkini bir şim· 
şek gibi karanlık ufoklanmıza uzandığı 
için seviyoruz. Ve bu ölmez ahenge 
tabi olarak mısrağlannı tekrarlıyoruz. 
Modası geçmiş, tarih olmuş hadiseleri 
bize kuvvetli bir şiir olarak sunma· 
saydı hadise şiir değil, dünün tarihi 

llıalio. 
_.......... • l<' 0 adama bir (Ur! l1 kanı 

lr.tif· ""-•t herif Nihale ev len· 
ılıaıet.tt~~ bulunmaz mı ? 

'TOR KSÔZ ü'NÜN KÜÇÜK H 1 K A YE S ti ---
liye tore herif bnbamı kur• 

JP.'. ls.e.ı 0114 ölunceye kadar mia.· 
~~ l.llı1ıtı~Qıız lazımdı. 1~te onuıı 
1 •ld •bul etti. Ooa varıp, 
• ob:a G~be kalıp bir kız ço· 

e""' h 11
• Zaten Kadri gibilcria· 

~ il.Yır ı· fil •ı_, ge ır ? Aradan bir se· 
1 :loqen 

•J lk •onra artık karısının yU· 
ıtıaz ld • lıı· o u. Çocuguysa .onu 
ç al•k • a adar etmedi. 

r• il ç 
'~Ilı ocukları bir, köpekleri iki 

~, •· enı, diyordu. 
r ,.>dan d .. 
~crlıan ort ıtene geçince Nihal 

c: ld· gene çatallımdıiı bir geçi
t" ı. li:endi.ııi şiiyle VeJ·a bö.>·le °" '-'llt-"'- :Vermek mecburiyetiyle 
·tt' , .. 1. I{ 1 

' }.' arşı aştığı mecburiyetin 
ıtı>* erdi idi.. Ben bu herife de 

,ıl •· Ferdi uzun boylu, yakı· 
~larına kır duşerck gUmu,-

;ci 1~ adanıda. Eliylo bir siıara 
ı Coderini ~Uzerck bir MS:ı: söy· 

' enım •ınıruao okunu· )&1-dı B . • . . d 

. şıı* la lı.alaru. laer Jle kadar Ferdi 

ııd 
,o'I 

Kızı ve sevgilisi 
hoşuma gitmezse de, Nihal cesur 
davranıp ıla, bayat olmıyan hayatın· 
da devam etmiyerek hayat olan yola 

girişseydi: eb 1 Boşu boşuna yaşamış 

sayılmazdı. 

Pervin o sıralarda İstanbulda 
mektepteydi. Ve kendisini bitirmekte 
olan tahsilini bitirmekte idi. 

Aradaıı bir kaç sene dalıa ıeçti. 
Ben n:ıuvakko.ten saku:cbyım. Nihali 
oraya çağırdım. < Gel, otur, hem 
tebd;Jlıııva etmiş olur, dinlenir, dinç· 

leşir, kendine gelirsin > dedim. Nihal 

gelmemezlik etmedi, geldi. Fakat şöy · 
le bacaklarını uzata uzata dört beş 
ay kalabileceğini söyledi. Sebebi de 

neymiş ? On beş gUo sonı-a Pervinin 
yirmi birinci yaşının yıldöoUmU imi' 
te, mutlaka o gUn lstan.bulda kuuwı 

ziyafetinde bulunmahymı,. 
NihAli görllr görmez, yllreğindc 

rUzgarın hangi taraftan estiğini erte· 
si gunu M.ecuinin elinde kocaman iki 

buket kırmızı gUlle gelmesinlilcn anla· 
dım. Sevgi oku :i.& vallının yUreğini 

bir taraftan öte tarafına, zımba gi· 

bi delmişti. Ben çifte kumruların yal· 

nız kalmak istediğinde bulunacakları· 
m hemen kestirdim ve öyle de yııp· 

tun. Güneşle kavrulup yanan adayı 
kaç kerte dolaşmadılar. Kaç kerre 

denize beraberce dAJıp beraberce 
yUzmedi1cr. 

Gunler geçiyordu, Artık Pet"f"İ· 

nin ziyafetine bir glln kalmıştı. 

O akşam aababın UçUnde dön.• 

duler. Kapım nçıkh. Herlıalde aşatı· 

da içiyodardı· Çunku töıt yapıp 

ve unutulan bir mazinin. sönük hikıi- ' 
yesi olurdu.Halbuki biz onu hala tek
rar ediyoruz. Ve bu kadar kuvvetle 
tekrara esas olan cevher ise yine şiir
dir. Ve hiç bir zaman hadise de~ildir. 

Tarihte, istibdatta hürriyetsizliğc 

bin kerre taş çıkartacak hadiseler 
geçmiştir. Fakat kuvvetli bir şairin 
hisli kaleminin kudretine dayanmadıtı 
için tozlu raflarda nisyana esir olmuş-
tur. Fikret ıairdi : (Fikri hür, vicdanı 

hür, irfanı hür bir şairim. ) Fikir mu

kaddestir. Fakat Fikreti tekrar oku· 
malısınız. 

Realiteyi aydınlatan, sisleri yırtan 
şiirin yayından bu ilk oktur. Fikreti 
tanıyanlann adı bir listede geçmeıs 

ve bu günkü şiir telakkisinde Fikreti 
inkir eden bir dejenere zümre yok-
tur. Sevg-i kalabalıkta de~il onun 
kalbindedir. lh••n oııun 

Osmaniye - Zorkun yayla 
yolu inşa edildi 

ÜJmaniye : 4 ( Türksöz.ü Mulıı
birinden ) - Çukurovanın ve Os· 
maniyenin en güzel yaylası olan 
<1500• metre irtifada Çam ağ'açla
rıyla bezenmiş «Zorkun,. yaylasının 

yolu kamilen açılmış her türlü motör
lü ve tekerleklı vasıta tehlikesiz ola
rak kaza merkezinden yaylaya işle· 

miyc başlamıştır. halen yaylada ''2000,, 
nufüs barınmakta , yaylanın temiz 
su ve havasından istifade etmekte· 
diri er. 

• ::= GARDENP ARTI --
Seyhan sporun Gardenparti ha· 

zırlıkları bitmiştir. Biletler tanınmı~ 
tuhafiye m.;ıgazalarında ve elden 
satılmaktadır. Gardenparti 7 Eylül 
akşamı Atatürk parkında verilecek· 
tir. 

• 

bardak tokuştururlarkeıı çınlayan 

cam sesini duydıım. Derken Mecdinim 

çıkıp gittiğini duydum. Nihal yukarı 
çıkta. Tam odamın 'önUndı.s geçerken 
onu çağırdım. Yuzundeıı hem çok 
mes'ud lıem de muteessir bir bal 
vardı. Kirpikleri yaşlarla ulaktı. 

Biliyor musunuz, bana ne dedi? 

V o.zifesinia. kudsiyetini korumuşmnı 
Mctiıı dııvranm1şmış. Kadriyi bırak

mazmış, çUnkU Ferdi için bırakma

mışmış da, cAcr şimdi .Ferdiden baş· 
kası için bırakırıııaymı;ı, Ferdi o in ca· 

nı sıkılırmış. Eh ne yapayım, inat 
edip kendini mu~ınulaya beo:ı:etiyor· 
du. Butun gece uyumadı. Ben kalı• 

valtımı bir tep~ise koyarak ontı ken
dim göturdum. Bir de tt!lgraf gelmi1-

ti. O da tep~initı Uzerindeydi' Aldı 

açtı. Telıraf Pervindendi.. Kız c Duo. 
Ferdi ile evlendi ın Birırı.enalcylı zİ· 

};af eti telıir ediyorum > diye ,yaaı· 

yordu. Ben pencereden ba.ktun. Mec· 

dinin vapuru Sakızdan ayrılmış, uf

ka doaru u:ıaklaııyorda. .... 



Sahife 6 TORKSôZO 

aa sumer bank 

MaOat:va Şörket:n 

Kütlü . mubayaatına başla 
Muhterem çiftçilerimizin Sümer B 

Mübayaa Bürosuna ve Malatya Şirketi M 
sucat Fabrikasına müracaatları rica olunu~ 

,,_ 
TÜRK SÖZÜ 

T 

MATBAASI 
lı. 

Getirilen yeni malzeme ile Türksözü en 
güzel işleri süratle çıkarır 

B KIT APLAR, MECMUALAR, GAZETELER, 
------ CEDVELLER, ÇEKLER, BiLETLER, KART

VlZITLER, HARiTALAR, PLANLAR, MAK
BUZLAR, HER BOYDA DEFTERLER 

CİLT 

RENKLi AFiŞLER 
HER TÜRLÜ RESiMLi VE RENKLi BAS
KILAR SÜR'AT VE NEFASETLE TABEDILlR. 

KITAPLARINJZI ŞARKKARI VE YAHUT 
AVRUPAKARI NEFiS BiR CiLT iÇiNDE 
GÖRMEK iSTiYORSANIZ TÜRK SÖZ 0 
MÜ CELLITHANESINE GÖNDERiNiZ. 

ZARİF SAGLAM 
BiR CIL T BÖLGEDE ANCAK TÜRKSÔ
z 0 MÜ CELLITHANESINDE Ç JKABILIR. 

Çocuğu refaha kavuşturmak istiyorsanız Çocuk Esirgeme Kurumuna 

Yılda Bir Lira verip Üye o]unuz 1 Çocuk Milletin en kıymetli hazinesidir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi 

• 
T. iŞ BANKA 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
ikramiye Planı 

t.n 
Kefid•l•r : 1 Şubat. 1 Mayıe, 1 Aju•ıo' •ıd 

1 ıkincite,rin terlhlerlnde yapıflr. ~ir 

• ır r"' ıt a Kllmhara1ı ve kumb:ı.rasız hesaplarda en az e ı ha 
bulunanlar karaya dahil edilir. li, 

-- 19 4 O 1 K R A M 1 Y EL E R 1 ~~· 
1 Adet · 2000 Liralık 2.000 Lira a~tı 
s ,, 1000 ,, 3.000 il 

' " 500 ~' 3.000 " 
lt2 : ı 260 ,, 3.000 ,, 
40 ,, 100 ,, 4.000 ,, 
75 ,, 50 ,, 3.750 " rdi 

210 ~' 25 ,, - 5.250 ,, ~ -B 

T. iş Bankasını para yatırmakla, yalnız para :iri~: 
miıı olmaz, ayni zamandı talihinizi de den•~·:::: 

Adana askeri satınalma komisyonundan ;,iıl!t 
Cinsi Miktari Muhammen bedeli Muvakkıt le 

adet lira lir• nda 

600 15,000 1125 Tevhit 

151~ semen 
Çift atlı araba 350 21,000 
Koşum tıkımı 
Tekath 11 ., " 350 10,500 

Yukarıda cins ve miktarlariyle muhammen bedel 'tt ~ 
natlan yazılı üç kalem t~çbizat pazarlıkla ya~~ır.~lacaktır. 1(1; 
rin ayrı, ayn pazarlığı 12·9·9~0 Perşenbc g~nu ~a~t bait• 
Adana askeri sahn alma komısyonunda her gun gorule 

2 
belli gün ve saatte teminatlariyle mü r acaa ti arı. 12 

. ,r 
Umumi neşrı)'. G'"' 

Macid 

Adana Türkseı' 


