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Moskova Etçisile maiyeti bu gün Mos· 
kova'dan Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Yd: 1 No. 233 
lıan tartları idare Ilı 

kararlattırıhr. 

Piyata a Kurustur SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Darlan'ın hezeyanına Çukurovalı'nın 

B. S a r a c o ğ l u 

Onlara soru
nuz ve on/ ar-

. ı 

dan öğreniniz 
Yazan: CAViD ORAL 

Amiral Darlan matbuat mü

messillerine bir beyanatta 
bulundu. nihayet ağzındaki bakla
yı da çıkardı. Artık bu beyanatla 
Vişi hükümetinin siyaseti temamiy
le ve sarahatle açıklanmış oldu. Ar· 
tik Vişi hükümetinin takib ettiği 
ve takib edeceğ-i siyasetten zerre 
hdar şüphe etmeğe mahal kalma· 
nuşhr. 

Bu siyaset Alman dostluğu ve 
İp~iliz du,manlığıdır. Öyle anlaşı
lıyor ki L'entente Cordiale ile baş• 
llyan, samimileşen, umumi harpte 
silah arkadqhğı yapan, harpten 
sonra bazen aralarındaki siyasi ve 
ikti•adJ rekabetlere rağmen zahiri 
do•tlukları.11 muhafaza edebilen ve 
1939 da yeni bir ittifakle menfaat 
ve dostluklarım perçiml~yen Fran· 

~ ve lngiltere arasında ber şey 
t:iitmiş, her anlayış ve işbirliği zih
niyeti aoaa ermiştir. Çünkü Fransa 
dıı siyasetinde yeni bir Orientati
on yapmak kararına varmış ve bu· 
oun tatbikatına geçmiştir. 

Bıı yeni siyasete nazaran şim-
diye kadar lngilterenin arkasında 
.yürüyen Fransa bundan böyle de 
ikinci bir devlet rolünde Almanya· 
oın arkasında yürüyecektir. Vi1inin 
bu kararı belki doğru, belki yan
lıştır. Tabii bu kararı vermek Vişi 
hükümetinin selahiyeti, bu kararı 
tasvib etmek Fransız milletinin 
hakkı olduğu gibi Darlan'ın ağır 
ve ithamkir hücumlarına mukabe
le etmekte lngiltereye ait bir me· 
şeledir. Bu hususta bir diyeceğimiz 
yoktur. 

Ancak müsyö Darlan beydnatı 
sırasında gayet cahilane, düşünce
ıizcesine, tarihi hakikatlerden, cog· 
rafiya ilminden bih.tber ve bibehre 
olarak bizim hakkımızda saçma 
sapan bir kaç kelime kullandı. Bu 
yanlış ve idriksizcesine söylenmiş 
sözlere temas etmekten asli geçe• 
miyeceğiz 

Darlan diyor ki « ayni devir-
de lngil tere bize hu kukan tanımış 
olduğu şeyi kurnazlıkla ve cebren 
bizden koparmak için Türk ordu· 
sunu Kilikyaya saldırtıyordu» bu 
ne acaip ve garaip bir ifade tarzı 
dır. Aceba mösyö Darlan bu bi-
çimsiz ifadelerde bulunmakla her 
Türk vatandaşının tüylerini diken 
diken.eden o meş'um Fransız zulüm, 
işkencew devrini Fransız haksızlığı 
nı ve gaddarlığını yeniden hatırla 
t~rak, kinimizi gayzimizi tazelen· 
dırmek ve tahrik etmek mi istemiş
tir? Aceba mösyö Darlan hangi 
hak ve hangi hukuktan bahsetmek· 
ted!r? Bir harp talisizliğinin neti
cesınde zorla elimizden alınan ve 
işral edilen bir vatan parçamız 
~zerinde hangi hukuktan bahsedi
!ıyor ve tlstelik birde bir hakikati 
ınkir ederek iftirada bulunuluyor. 
Eter mösyö Darlan hakikaten kıt 
olduğu anlaşılan tarihi malumatı 
dünya hadiselerine karşı yarım ya 
malak alikaaile bir kahramanlık ve 
vatanperveri. k 
do· b 1 mucizesi olarak 
m gmf~ş. 1üyiiınüş. muvaffak ~ve 
. uza._ erd 0 anış miUi · mücadelemi-

zı ya~ın an tak' d 
na ne di eb' .. 1P e ememişse bu· 
lamalı 

0
t ılırız .. Y•lnız tarihi ma· 

. d mhayan dıplomasi incelikle 
rın en illa ruın l 0 an bö 1 b" d mın bir hükQ Y e ır a a· 

b met başında bulunma-
Jdma ~hy~ebt'lederiz. Ve ayni zaman 

a tarı ı ı fİıini ta- 1 k T ... am ama ve 
ürk ana vatanının ezelden ebede 

raru urupu toplandı _cevabı işte budur: 
Türk istiklal mücadelesinin en küçük noktasını 
d°.,hi, cehlinizden t1ega garazınızdan, tahrife kalkış· 
tıgınız . gün, hatırlamanız icap ederken, leşe kon· 
muş bır Sırtlan düşüncesiyle saldırdıimız Adana 
ve havalisinde sizi ters kepçe getirerek paçavraya 
çevirenler henüz hagattadırlar. 

Şükrü Saraçoğlu, son üç haftahk 
siyasi hadiseler hakkında izahat 
verdi 

Ankara 3 ( Hususi ) - Büyük millet meclisi grupu bu gün saat 
15 de toplandı. Ruznamede hariciye vekilinin harici hadiseler hak· 
krnda vereceği izahat ile, Milli Müdafaa ve Maarif vekillerine tevcih 
edilmiş bir sual takriri vardı. Celse açılınca kürsiye gelen Hariciye 
vekili Şükrü Saraçoğlu, son üç haftalık siyasi hadiseler hakkında 
grup umumi heyetini etraflı izahat ile tenvir etmiş ve bazı hatiplerin 
bu mevzular üzerindeki suallerine cevaplar vemiştir. Vaktin gecikmiş 
olması dol;yısile ruznamedeki sual tahriri başka bir içtimaa bıraicı
larak riyasetce celseye saat 19,30 da nihayet verilmiştir. 

===--

Suriye'de 
Alman zırhlı 

fırkaları 

, ... ------------------

Londra: 3 [a. a.] - Deyli He· 
rald gazete9inde çıkan bazı haber· 
lere göre, Suriyeye kamyonlar ve 
her nevi malzeme ve sahra topla
riyle Alman zırhlı fırkaları çık
mıştır. 

Berlin: 3 [a. a.) .- Yarı resmi 
bir kaynaktan bildirildiğine göre, 
bir Suriye· limanına Alman kıtala
rının muvasalatını iddia eden ya
bancı haberlerin hakikate uygun 
olmadığı bi)tJ rilmektedir. 

' 
Yeni Irak 
hükOmeti 
Bağdat 3 (A. A.) - Cemil 

Masha hü~fimeti şu tarzda teşek- I 
kül etmişti; 

Başvekil Cemil Masha, hari
ciye Cevdet, maliye ve adliye na· 
zır vekaletine İbrahim Kemal, 
nafıa ve münakalit nezareti veki· 
letine Cebbar Benan, maarif Ru. 
da Saddi, milli iktisat ve içtimai 
muavenet Nusret, dahiliye Musta-
fa amııri. 

kadar ayrılmaz, ve ayrılamaz bir 
parçası olan Adananın Fransız esa· 
retinden ne suretle kurtarıldığını 
öğrenmesi için Fransızcaya da ter· 
cüme edilmiş bulunan yeni Türk 
tarihini okumasını tavsiye ederiz. 

Çünkü o kitabı ve hatti ken-
di vatandaşları tarafından yazılmış 
Adana mücadelesini canlandıran 
kitapları okuduğu zaman başta 
Fransızlar olmak üzere müstevli· 
lere karşı Anadoluda büyük bir 
Şefin idaresinde uyanan mılli ı.in'in 
milli gayzın istiklal aşkı ve inan
cile nasıl başladığını, nasıl büyü· 
d-.ğünü ve uzun çetin, şanlı bir 
mücadeleden sonra Fransızları Ada 
nadan nasıl çekilmek, kaçmak ve 
bir sulha razı olmak, hakk.ımızı ve 
hürriyetimizi teslim etmek mecbu
riyetinde bıraktığımızı daha iyi 
öğrenecektir. 

işte mösyö Darlan iyi bilme
lidir ki o ruh, o vatanperverlik 
ve istiklal aşkı bu gün de hikim
dir. Bu gün hatta düne na.ı:aran 

daha canlı, daha kuvvetli ve daha 
yaratıcıdır. 

Çünkü biz dünyanın bu karı· 
şık zamanında şefine inanmış bir 
millet, milletine güvenmiş bir şef 
ve bunların muhassalası olan milli 
birlik ve milli bütünlük içinde bü
tün dünyaca malılm olan bir Türk 
kudretini ve vatanperverliğini ifa· 
de ve temsil ediyoruz. O ruhtan, o 
mücadele ruhundan, mösyö Darlan 
sizde bütün dünyada sakmınız. 
Ona dokunmayınız. Onu rencide 
edecek sözlerde bulunmaymız. 
Onun önüne çıkmayınız. Onun 
kinini gazebini tahrik etmekten 
çekininiz. Çünkü bir hiçten ne 
yapmak, ne lıarikalar yaratmak 
kudretinde olduğunu gösteren o 
ruhu belki siz tanımazsınız. Yahut
ta t afızanız unutkan olabilir. Fa
kat o kahramanlık ruhile kaşılaş· 
mak bedbabtlıgında bulunan za
vallı vatandaşlarınız pek çoktur. 
Onlara sorunuz ve onlardan Öğre
niniz. 

NOT : Baş muharririmizin ev
velki gün Ankaradan uçakla gön
derdiği bu yazı, bava muhalefeti 
dolayısile tayyare gelmediği için 
elimize ancak dün varabilmiftir. 

Brenner mUIAkatlnda 

Yeni bir 
h a·m 1 e 
hazırlanmış! 

Suriye'nin isoali 
mevzuubahs imiş 

-RADYO-
- Gazetesi _ 

• Brenner geçidinde Al
man ve İtalyan şeflerinin gö
rüşmesi günün en mühim ha
diselerinden biri olmakta devam 
ediyor. 

Mülakatın mevzuu hakkında 
henüz etraflı malümat yoktur. 
Ancak Amerika Kolombiya 
Radyosu dün gece yaptığı neş· 
riyatta, Giridin işgalinden sonra 
iki devlet şefinin yeni bir hamle 
hazırladıklarını ve bu hamlenin 
Libyaya müteveccih bulunduğu 
nu bildirmİftİr. Bugiln Londra
dan 1relen haberlere 1röre; ıeli· 
hiyettar lnrHiz mahfiJlerinde bu 
g-örüşmeler hakkında benilz 
mutalea yürütillmemiştir. Bitaraf 
mahiiUerin kanaabnca Balkan· 
ların istilası, Amerikanın aldığı 
yeni durum, Vişi hükOmetinin 
hattı hareketi dolayısile hasıl 
olan yeni vaziyeti gözden geçir· 
mek için böyle bir mülakat la 
zımdı. •Ayni mahfillere göre; 
bu mülakat esasen evvelce 
Mussolini tarafından istenmişti. 
Fakat Girid harekatının uzama
sı bu mülakatı da geciktirmiştir. 

Londradan verilen bir tel
graf ta şu mutalea vardır : 

Anlaşıldığına göre hareket 
sahnesi Sovyet menfaat mıntaka 
larma yaklaştığından Musolini 
Sovyet· Alman münasebetle~inin 
hakiki mahiyetini anlamak ıste· 

miştir. 

Bu mülakatlarda askeri ku· 
mandanların da hazır bulunması 
askeri planların tetkik edildiğini 
de ortaya koymaktadır. Bu ara· 
da Suriyenin istikbalinin de ınev 
zubahs edildiğine hükmedenler 
pek çoktur. 

Mareşal Göring'in Alman 
hava kuvvetleri başkumandanı 
sıfatile Giritteki harekata iştirak 
eden hava kuvvetlerine neşretti 
ği bir emriyevmide bilhassa şu 

nokta naz·arı dikkati celbetınekte
dir. Göring; bu tayyareciler.e 
Führerin emirlerini yerine get~r 
diklerini bildirmiş ve « zaptedı
lemez bir ada yoktur »demiştir. -
Bulgar ve İtalyan 
askerleri arasın
da kavgalar 
Lonara 3 (A. A.) - Taymi

sin bir muharriri, ltalyan ve Bul, 
gar askerleri arasında Almanlar 
tarafından hem Bulgarlara ve hem 
de ltalyanlara vaad edilen Sırp 

topraklannı ayni zamanda işgal 

etmek istemeleri yüzünden kav
galar çıktığını ve bu sebeple 
Bulgar hükOmetinin Alman hükQ
meti nezdinde Protestoda bolun-

B. Ruzvelt 

Heyecan il 
bir haber! • 

Amerika Groen!anda 
asker gönderdi 

Vaşington 3 (a.a.)- Ruzvelt, 
hava üsleri kurmaları için Groen· 
landa kıtaat göndermiştir. Bu he· 
yecanlı haber, Amerikan ordusuna 
mensup transatlantik bombardman 
tayyarelerile diğer tayyare d~vri-

. yelerinin Atlas denizyolunda do
ııanman!n yaptığı \taragol faaliye
tini takviye etmeleri mümkün ol
duğu hakkında çıkan haberden bir 
kaç saat sonra öğrenilmiştir. 

Bu bombardıman tayyareleri 
bu mıntakada zikzaklı uçuşlar ya
parak ıdeniz üstündeki en büyük 
korsan gemilerile denizalbl•r1 ba
tıracak büyüklükte bombalar taşı-

' ~yab~klerdir. 

Roman yada 
Alman aleyhtarı 

Nümayişler 
Bükreş 3 (a. a.) - Romanya

da bir futbol maçı esnasında Al
manya aleyhinde hasmane nüma
yişler olmuştur. Nümayişçılerin ek
serisini üniversite talebesi ve kız
lar teşkil ediyordu. 136 kişi tev
kif edilmiştir. Bunlar derhal Bük 
reş divanı harbine sevkedilecek
lerdir. 

Londra 3 (a. a ) - A tinadaki 
Alman askeri kumandanlığı, Akro
po~dan k~ldırılmış olan Nazi bay
ragının suratle bulunmasını k . 

k 
. , a sı 

ta dırde şiddetli cezalar le t' 
olu • b' ld r ıp .. naca~ını ı irilmi~tir. Çolakoğlu 
hukOmetı de bir beyanname neş· 
red.~rek hasmane hareketin fena 
h:hceli' . ?oğu_rabileceğini ve bil-

s.sa ııgılız f\sırlerine karşı gÖs· 
:erılen hüsnü muamele ile Alman· 
~ra gö~terilen fena hattı hareke
tın tehlıkeli olabileceğini bildirmiş 
ve halka ta d . . . . . vrını egıştırmeyı tav-
sıye eylemiştir. 

R u s y a, Y u n a n 
elçiliğini tanımıyorl 

Moskova 3 (A. A) - Sov
yetler Birliği, bugün Yunanistanın 
hükümranlığını kayıp etmiş olma· 
ıından dolayı bundan böyle Mos
kovadaki Yunan elçiliğini tanıma
dığını bildirmiştir. Bu karar son 
Zamanlarda Yugoslavya, Belçika, 
Norveç elçilikleri hakkında alınan 
kararın aynidir. J 

Balkanlardaki Alman ha- l 
va baş kumandam öldU 

Londra 3 (A. A) - Royter 
muhabiri, Blllk .ınlardaki Alman 
hava kuvvetleri başkumandanınm 
Bağdat mıntakasında bir tayya
reyle dolaşırken lngiliz avcı tay
yareleri tarafından düşürüldüğünü 

bildirmektedir. 
Başkumandanın tedfini askeri 

\ merasimle yapılmıştır. 

duğunu ve yakında yeni bir ha-

l kem kararı beklenditini yazmak
tadır, 

Sizi dinledik Amiral 04rlan; 
sizi de minnet ve şükranla oku· 
duk Türk gazeteleri; şimdi sıra, 

Çukurovalınındır. l*J 
Zaten evvelce de böyle ol

muştu: ilk silah sesi ~lmarık Mar· 
ya'nın züpbe çocuğundan geldi; 
Dost ve düşman yıllarca konuş
tular; son sıkıyı biz boşalttık. 

«Sekiz kişilik milli kuvvetlere 
tabur, tabur teslim olan kahra
manların hamaset destanlarını» 
İstiklal mücadele tarihinin ÇukU:"· 
ova sahifeleri ne güzel tasvir 
eder?. Orada Ermeni'nin himaye· 
sine sığınmış Fran!lız kuvvetleri
nin ağızdan dol 
ma tüf eğe bir ba 
tarya top teslin 
edişlerini, hayreı 

ve ibretle, okur 
sun uz. 

çocuğu, ran~ız tarıhiııde ıyı ez· 
berlemeniz lizımgelen o sahife
leri burada; yani adına Kilikya 
demek küstahlığında bulunduğu
nuz Çukurovada yazmıştır. Türk 
çocuğu ölmedi, kazma sııpı da 
buradadır; icabederse o sahifelerin 
daha mufassalları yazılabilir ..• 

* • 
* 

Ermeni çetelerini Türk köy
lerine saldırtan-~ Fransa 

• ıngiltereye karşı 'haktan, i~alet-
ten bahseden amiral Darları; u· 

murni huptf! silahlarını muzaffer 
"' ı,ir şekilde bırak· 

nış olan Türk 
oilletinin T ü r k 
Adanasını iş g a 1 
için Franşada na
sıl ve ne şekilde 

Kilikya; Er hak tasavvur edi-
menistan; Fransı; yor?. 
müstemlekesi; çol Adanayı işgal 
güzel_ Fransa için bir 

Fakat Trafal· hakmıydı, Ermeni 

gar'la Abukır'uı • · çetelerini T ü r k 
acısından müte ' köylerine saldır 

vellit hınç ferya· tarak :ıkla, haya· 
dını, ancak erı Je gelm~dik şena· 
son müstevli düş atler irtikap et· 
m a n çizmesinin tirmenin adalet 
t aban çivilerini· mefhumiyle telif 

t"Öperer.- k.opar4· götüren t a r af ı 
bilen Darlan; dün ıeresidir?. Hayata 
lngiliz f ılosu ile I efendi doğan ve 
Alman yanın ablo- l __ ._A_m_ı_·r_a_ı:ııı;ı..D_a_r_ı a;..n;.,-._...J. bütün tarih bo-
k asına iştirak ederl..eıı ıııçın suıu· yunca kendi mukadderatını ancak 
yordu?. kendi benliiinden ilham alarak 

Ve bupOn, eski bir milletin yaratan Türk milleti, istiklal mü. 
idaresi mesuliyetini yüklenirken cadelesi zamanında bir lngiliz ale-
neden hiç olmazsa en yakın ha· ti miydi?. 
diselerin, içinde yaşadığımız, ta- Darlan, galiplere tekapu he-
rihini okumak zahmetine katlan- · l b ı vesıy e u anan beynini, taşıdıaı 
mamıştır?. ._ • as11.eri üniformanın haysiyetıne 

Kilikya'da Türk ordularını h:.k· k 1 k b '-F • ım ı ara .,n it11.in sanılan 
raosız işgal kuvvetlerine karşı günlerinde Fransız istila kav • 

lngiltere kullanıyordu; Ôyle mi?. vetlerine dayak atan bir milletin 
O halde Son ekselans Amiral iııtiklal tarihıylo oynamalı mıydı?. 
Darlan; müsaade buyurunuz da En bitkin sanılan g-ünlerinde 
size şukadarcık bir hadiseyi ha· diyoruz; Filhakika silahını bırakan 
tırlatalım: T.ü~k'~ , şimdiki Fraosaya olduğu 

Türk kuvvetleri, Çnkurovada, gıbı bır tek Almanya değil, 0 za-
Menil taburunun bayrağını zap- m.anki yokluğumuza göre her biri 
tederek sekiz kişilik derme çatma b~rer Almanya olan dÔrt düşman 
mevcudile bin ikiyüz Fransm ko- \ ırden saldırmışh. Fakat biz, içi-
yun sürer gibi esarete doğru ırü· mizde tıpkı 1941 in aroiral Ddr· 
derken Entelicens servis hesabı· lanı gıbi galiJ,ılere kuyruk salla-
na Anknra'da suikastlar hazırlı- mak için her şeyi feda eden bir, 

iki şahsiyete raimen Atatüı k 'ün 
yan Mustafa Sagir de darağacm- benliğinde şahlanarak müstevlıle· 
da can veriyordu. re boyun uzatmak ve galıplerin 

Bir numarah düşman kılıcını öpmek zilletine düşm•-
- ~ _ di._; mitralyöze karşı orakla, to 

V e çok gariptir ki. 1941 in 
hezeyan ve cehalet şam

piyonu Amiral Darlan; o zaman 
bir numrah düşman sizdiniz; eter 
başkalarından evvel, kırık dökük 
silahlarımızla, size diz çöktürdü 
isek sebebi budur. 

Trafalgar ve Abukır hadise}e. 
rinin tesiri altında lngiltere'ye is
tediğiniz kadar söğebilirsiniz; bu, 
için~e yaşadığınız şartlau rağ'~ 
men dünkü müttefikinize karşı ve 
bugünkü aziz dostunuza karşı ka· 
rakterinizi ~östermek bakımından, 
bütün dünya için ibret verici bir 
levha :ı~kil eder. Ancak Türk 
istiklal mücadelesinin en küçük 
noktasını dahi, ceblinizden veya 
garazınızdan, tahrife kalkıştığınız 
gün, hatırlamanız icap eder ki, 
leşe konmuş bir Sırtlan düşünce· 
siyle saldırdığınız Adana ve ha· 
valisinde sizi ters kepçe getirerek 
paçavraya çevirenler henüz ha· 
yattadırlar.; cehlininizi veya ga. 

razınızı, Taşnaktan, Hınçaktan 
meded umarak yeryüzünün en 
vahşi ve en pespaye komitecile
riyle birlikte çil yavrusu ribi da
ğılışlarmızt saya saya yüzünüze 
çarparlar. 

Tankınız• sıçrayarak kaıı:ma 
aa j le be ninizi da ıtan Türk 

pa karşı tüfekle savaşmasını ve 
hepsinden evvel Türk Adımayı 

iual küstahlığında bulunan Fran
sız kuvvetlerini tepelıyerek haysi
yetimizi, milli şerefimizi vt: v.&rh 
ğımm kurtarmağı bildik. 

Ebedi Şef diyor ki 

Bunu eşsiz ve Ebedi Ata· 

tllrkümüz tarihi nutukların· 
da aynen şöyle izah ediyorlar: 

( 0-ığ-rudan doğruya Adana 
mıntakasında, Fransız kıtaatına 

karşı, Mersin, Tarsu<ı, İslahiye 
mıntaka\annda ve Silıfke havali 
sinde milli kuvvetler teşekkül et· 
miş ve çok cesurane faaliyete geç· 
mişlerdi. Milli müfrezeler, Mersin 
Tarsus, Adana şehirlerinin med-
hallerine kadar tesisi hakimiyet 
ettiler. Pozantıda Fransızları mu 
hasar. ve ric'ata mecbur ettiler. 

Fransız işğ-ali mıntakalarında 

ve cephelerinde milli kuvvetler, 
her gün daha esaslı bir surett" 
taazıuv ediyorlardı. Milli kuvvet
ler, nizamiye kıtaatiyle · tak· .. iye 
olunmağa başlanmıştı. IJj·al ku~· 
vetleri her taraftan ııkı ve şedıt 
bir su;ette tazyık edi!iyordo. • 

Efendiler· bu vazıyet ozenne 
M' ,. 336 ibtidaJarın· 

FranıızJar, ay _,,. .J ) 

(Dtloa"'' c./çilncilue 
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1 GELiŞiGÜZEL 1 

Kendisini mil· 
Jetin en ndi ele· 
manları seviyesi· 
ne indiren ve bun· 
farın yüzüne gül· 
mek için en kaba 
insiyak 1 arından 

Fransa 
Yıkılışının 

izahı 
başka bir şeyleri· ,--
ni bilmezmiş gibi 
davranan; uhdesi· 

YAZAN 

ceklerdir. Zira bu 
gibi büyük hiz· 
metler an cak za 
mania iyi taktir 
edilir. Bize düşen 
ilk vazife adi 
e'erlerinde ken 

Tüccar 

T üccar denilince akla ilk 
gelen şey ticui ahlaktır. 

Tüccar, devletin iktisadi teşki· 
fitile işhirliği yapan ve bu iş· 
birliğine layık görülen İnsandır. 

iş ve işCi -bulma 
1 

f eşkilô.t ı 1 
HükOmet hazırlanan kanun IAyl· 

laval'den 
af dileyorum 

Yazan ' itiraf ederim ki 
Laval balr.kıo-

T. 1 da bir hayli 

ne düşen moral Lyon Fakültesi Profe3Örü 
vazifeyi ihmale· .ı...---------------1 

--- disine yardım et· 
mektir. Bir insan 
istisnai yaradı· 

lışta da olsa tek 
başına her şeyi 
yapamaz. Onun 
arzuları memle· 

Luis Reynaud Bizde tüccar ve ticaret yan· 
lış anlaşılmıştı. Tüccarı münha· 
sıran kesesi için çalışan ve şah· 

hasını B. Millet Meclisine verdi 

A nkara 3 - iktisat Vekileti tarrfından hazırlanan iş ve ışçı bulma 
te~kilitı hakkındaki kanun layihası dün Büyük Mıltet Meclisine 

takdim olunmuştur. 

şeyler yazdım. Onun koyuca renk
li çehresinden, daima beyaz bo
yun bağından, yüzllniln çiz&"ile
rindeki kabalıktan bahsetmiftim. 
Hatta arkadaşlarımdan birisi, 
Fran•a'nın yıkılış günlerinde da
ha ileri gitmiş: 

derek Endividüa· • 6 • 
~ 

si menfaatı uğrunda her şeyi fe 
da eden adam sananlar, dünkü 
sakat zihniyetin esiri olanlar· 
dır. Tüccar muhtekir olamaz, 

lizmi telkin etmek,ihtilalciliğin mera 
kını tob !il et'Ue<, dini tanımamaz
lıktan gelmek veya menetmek SU· 

retiyle hatta doğrudan doğruya 
kendi menfaatleri aleyhine çalışan, 
son zamanlarda bilmem hangi İp· 
tidai ilimciliğe hoş görünmek için 
Fransanın uumariste ananesine 
karşı koyacak kadar ileri giden 
bir rejimin bozukluğu değil miydi? 

Yukarıda adetlerimizin Anglo 
-Sakson'laşmasından bahsetmiştik. 
Fakat bu keyfiyet demagoji Ruhu· 
nun la kendisini temsil eden ma
kina prestliğe ve maddi terakkiye 1 
karşı perestişe uığun değil miydi?. 
lfsad edilmiş bir rejimin bir mem· 
lekele mucip olabilecrği bütün za. 1 
rarları tarif etmek güçtür; Memle
ketimizin rf'jİoıi ise f~sada uğra

mıştı. 

Tarihimizde buna bir benzer 
bulabilmek için ihtilale hakiki mu· 
kaddeme teşkil eden X V Louis 
devrinin son senelerine çıkmak la· 
zımdır. Bunun gibi, işlenen hama
kat ve mazarrat bakımından 19 .9 
harbi, Fransayı monarşiden ayırmış 
olan 1756 harbiyle mukayese edi· 
lebilir. 

imdi bütün bunların karşısın
da, yani Şark hududumuzun ötesin
de nenin, mevcut olduğu malum· 
dur: Var kuvvetiyle çalışan, disip
linli atisine karşı hararetli bir iman
la müteheyyiç, fedakarlık ruhu· 
nu, vatan sayğısını göklere çıka
ran, sözle iktıfa etmeyip dahilde 
olsun hariçte ohun her şeyi olduğu 
gibi gören, düny•yı olduğu gibi 
kabul eden ve dünyadaki yerini 
yeniden ka1anmağa çalışan bir mil
let vardı . Ôyle bir millet ile rej;mi 
itibariyle bulundnğu vaziyetteki 
ınilletimiz denk değildi ve girişile· 

cek bir harbin neticesi şüpheli ol
maktan kurtulamazdı. 

Siyaset adamlarımız politikacı 

taslağı olmasaydılar bunu gör
meleri icap ederdi. Zira tarihin 
bir ahlak dersi vardır ki bu ders 
insanların değil bayatın dersidir. 
llicenabane dahi olsa niyetleri de· 

gil, büyük jestlerle natıkalı sözle· 
ri deıi'il fakat sıkı çalışmayı, basİ· 
reti, şeniyet hiısini, enerjiyi müki· 
fatlandırır. 

1940 la bizi mağlubeden bun· 
lar olmuştur. Bizi değil rejimi, zira 
Fransanın degeri, idarecilerinkin· 
den üstündü. Bütün bugünkü ve 
yarınki vazifemiz bu müşahedeye 
davan1r. 

Felaketten 
alınacak 

dersler 

Zira n i h a y e t 
anlamış olma
mız t 'menni 
edilir. Darbenin 

doşarıd•n ziyade içeriden geldiğini, 
şüphesiz kendi kusurlarımızın ır.ah
sulü olduğunu, fakat darbeyi -Lil· 
hassa acınacak siyasl ve ictimat 
vaziyetiaıizin indirdiğini anlam11 
olmamız tem,nni olunur. 

Berhayat kalmak istiyorsak 
jade eşyaya değil ruhlara şamil 
euslı bir yeniliğın elzem bulundu· 
ğunu anlamış olmamız temenni 
olunur. Bulunduğumuz felaket içe
risinde beklenmedik bir nimet zü 
bur etti. Batmak tehlikesine maruz 
geminin dümenini ele alan adam 
gemiyi su üzerinde tutmağa mu. 
vaffak oldu. Bır deha nadirattan 
ol;u-ak feliketimizin tam sebeple

rını farketti, fenalığın köklerini 
gösterdi, kullanılabilecek ilacı sağ· 
lık verdi. Dünün kusurlarını orta• 
ya koyarak .afsat.lı ve müphem 
olduğu kadar boş kelimelerle dolu 
zamanımıza ait olmıyan bir fikir 
ve ifade ıelabetile yarının kalkın
ma programını çizdi. Çürümüş ve 
milleti çürütmekte olan müessese
leri al aşağı etti. Yeni kuvvetli ve 
sıhhatlı bir devletin temellerini 
attı. Bütün bunlar bize •imdi tabit 
geliyor. Hakikalta bu bir nevi 
muı:ızedir ki mislıne tarahimizde 
belki ancak iki defa rastlanır. 
Janne d'arc ın misyonu ve birinci 
konsülün eseri. Kanaat getirmek 
için bu günkü vaziyetile ihtiyar 
askerin aramızda bulunmaması ha• 
!inde ne olabileceği arasında bir 
mukayese yapmak kafidir. 

Fakat ırelecek nesiller bunu 
iter halde bizden daha iri ıöre-

ketin umkuna kadar nüfuz ve fi. 
kirleri teferruata varıncaya kadar 
tahakkuk etmelidir. Bunun için de 
herkesin sıhhat ve müsaraatla el 
birliği etmesi lazımdır. Bu .,J 
birliği şüphe yoktur ki milletin 
ekseriyetinde mevcuddur. 

Fakat bazı karanlık köşelerde 
mukavemet hisse ilmektedir. Maş· 
ka türlüde olamazdı. Zarar gören 
yahut tehdide maruz menfaatler 
kendilerini nıüdafaa etmektedirler. 
iki asırdanberi dimağlara yerleş. 
miş fikirler bir anda sökülmek 
istemezler. Daha dün bir nevi 
meşru mevcudiyeti olan kusurlar 
kolaylıkla tashih edilemezler. Ve 
daha şimdiden bunlardan bir kıs• 
m1 beıerin müruruzamana tabi 
olamıyacak haklarından bulunmak 
iddiasile baş kaldırmağa çalışmak· 
tadırlar ki hiçte böyle degildir. 

Esassız fikirler tekrardan or
taya atılmak için istifadeli şekilde 
kılık değiştirmekteler, meş'Qm iti. 
yadlar yeniden toparlanmak talar. 
Endivi.ilizm'i yalan y a n 1 ı ş 
tenkit etmek ihtiyacı ve sırf doğru 
prensiplere, faydalı inkiliplara karşı 
tereddüdü ifade eden fakat muga· 
lata ve şarlatanca vaadlar mevzu
bahis olunca hürmetkar bir sade
liğe inkiliip eyliyen septisizm bizi 
elzem olduklarına ikna etmek, eski 
Fransız fi ... ir istikli.li meziyetlerini 
temsil eylediklerine kandırmak is
temektedirler. H•yır, bunlar demo
g'>jİnin tesiri altında daha ziyade 
mübalagaya uğramış eski Fracsız 

nakiselerini temsil edeıler. 
He•kesin gördüğü halı.ikalı yal

nız anlamamış biz olmıyalım. Al· 
manyanın en büyük romancıları 

arasında yer almış olan ve üstelik 
Fransız milliyetçilerinin ahfadından 
bulunan Thodor F ontane bize bu 
hususta yaptığt meraki.ver bir teş· 
hhnni bildırdi. 

1870 de esir edilen Fon tane 
temasa geldiği vatandaşlarımızı 
dikkatle müşahede ediyor. Karak
terlerini ancak senaya layık görü· 
yor, Kendilerini ekseriya açık söz· 
lü, milli husumet hissinden muarra, 
lQtufkir ve son derece semptik bu
luyor. Fakat her fırsatta izhar et
tikleri sepatisitizm, çekiştirme ruhu 
ve değişmiyen hürmetsizlik karşı· 
sında mütehayyir kalıyor. Bunun 
sıhhatlı bir hayatla telif edilemiye· 
ceği kanaatine varıyorlar. 

Fontane'nin hakkı vardır. Aki· 
delerle iosanlarıq en fenalarına 

umulmadık safderonlukla kanmala· 
rın katmerlediği bu kusurlardır ki 
bizi sık sık feliket uçurumunun 
kenarına sürüklemişlerdir. 

Dikkat edelim! bu sefer Fran· 
sanın mevcudiyeti ve halli her bi 

-Devamı Üçüncüde-

yalancı olamaz, haysiyetsiı ola· 
maz, hiylekar olamaz, şahsi men 
faatini milli menfaatin üstünde 
gören bir parazit olamaz. Tile· 
car, bilakis, haysiyttli, vekarlı, 

içtimai mevki ve seviye sahibi 
vatandaştır. 

Tüccar 3018 numaralı ka· 
nunla teşkilatlandırılmıştır. ibra· 
cat ve idhalit birliklerinin mahi 
yeti budur. Fakat münhasıran 

idbalatcıyı ve ihracatçıyı alaka· 
dar eden bu teşkilat kifi değil· 
dir; bu zümrelerin dışında ka· 
lan ticaret erbabını da teşkilata 
bağlamalıyız. 

Tüccar, bugünkü müşkülleri 
yenmek için hükOmet., yardım· 

hususunda azami feragat gö.ter· 
melidir. Zaruri ihtiyaç madde e· 
rinio israfına meydan vermek 
hususundar tüccarımızın halkla 
ve hükOmetle elele yürümeoi ve 

~ 
ihtikar denilen ahlaksızlık ve 
alçaklık icabını ticarethanesinin 
semtirden dahi geçirmemesi la-

~ 
zımdır. Muhtekir bir şakidir, bir 
ırz düşmanıdır; bir yılandır; tÜC· 

l 
car ise şaki, namussuz ve yılan 
d~ğildir. 

Dünya harbinin memleketi 
mize tesiri meydanda duruyor. 
Bu tesiri asgari haddine indir· 
mek. hükllmetin belli başlı meş
ırale, i oldu .Tüccar, bu işde, bil· 
kametin en yakın ve en emin 
yardımcısı vaziyetindedir. Tüc
carımızın bu hakikatlori tama· 
miyle müdrik bulunduğuna ka· 
naatimiz vardır. 

~ - * * * .............. - .............. . 
Gölgede 40, Güneşte 

71 derece sıcaklık! 
Bölgeırizd~ 31 Mayis ve 1 Ha· 

ıiranda hararet derecui gölgede 

40, güneşte 71 e çıkmıştır. şiddet· 

sicakların ani bastırışı şehrimiz 

bağlarının üzümlerini yüz de 30 
nisbetinde hasara uğratmıştır. 

Kozan şosası 
lntaat için 40 bin liralık 

bir keşif hazırlandı 
Nafia daire•i Adana - Kozan 

yolundd yapılacak inşaat için ha
zırlıklarına devam etmektedir. ilk 
iş olarak 54+ 888 ile 58+ 107 ki· 
lometreler arasındaki şosanın inşa• 
atı için 40,000 liralık keşif hazır

lanmıştır. Yakında, tasdik için Na
fia vekiletine gönderilecektir. 

Layiha esaslarına nazaran iktisat Vekaleti iş dairosine mülhak olmak 
üzere iş ve işçi bulma teşkilatı kurulacaktır. Bu teşkilatın vazifesi iş 
veren veya İş veren vekillerinin talebi üzerine işçi tedariki ve iş isti
yenlerin vasıflarına göre elverişli oldukları işlere yerleştirilmesi imkan· 
!arını aramak ve bu hususlaraa tavassutta bulunmaktır. 

iş ve işçi bulma teşkilatının faaliyet sahası, bir senede kullanılan 
işçi sayısının gündelik vasatisi mikyas ittihaz edilmek · ve iş muv , uu 
esas tatuımak üzere iktisat vekaletinin teklifi ile icra vekilleri heyetince 
le.bit ve İcab na &'Öre iş kanununun hudut ve şumulü dairesinde tevsi 
edilecektir. 

iş ve işçi bulma talepleri hakkında işbu kanuna tevfüan yapılacak 
olan bilcümle tavassutlar hiç bir ücret karşılığı olmaksızın ifa edilecektir. 

Askerlikten terhis edilenlerle cezaevlerinde mahkOmiyetlerini ikmal 
edip çıkanların İf bulma talepleri, meslek bakımından müsavi şartlar al
tında bulunan diğer taliplere tercihan neticelendirilecektir. 

iş ve işçi bulma teşkilatı bu kanunun meriyete girmesinden itibaren 
en çok beş sene sonra kati şeklini almak ve bu baptaki kanun liyihası 
Büyük Millet Meclisine takdim olunmak üzere, bu müddet zarfında me· 
mur ve müstahdemlerin aylıklariyle .. ir her türlü idari masraflar için 
iktisat vekaleti bütçesine konulacak hhsisıt ile idare olunacaHır. 

Mibzer makineleri şeh
rimize getirilmek üzere 
A merikaya ıipariş edildiği bildirilen mibzer makineleri Baoraya 

gelmiş ve oradan da memleketimize müteveccihen yola çıka· 
rılmıştır. 

MalOm olduğu üzere bu makinelerden bir kısmı Adanaya tahsis 
edilmiştir. Ziraat vele.ileti, Adanaya verilecek olan mibzer makinelerini 
te•ellüme ziraat müdürü Nuri Avcı, pamuk üretme müdürü Zeki ve 
ziraat mektebi müdürü Muzafferden müteşı:kkil bir heyeti memur etmiştir. 

Mibzerler pek yakında şehrimize gelecek ve ziraat mektebinde 
monte edilecektir. 

İaşe müsteşarı 
Cenup oilagetlerimiz
de tetkik segahatma 
çıkan .:)efik Soger şeh 
rimize de gelecek 

Ankara - iaşe müsteşarımız 
B. Şefik Soyer cenup vilayetleri· 
mizde bir tetkik seybati yapmak 
üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

l&Şe müsteşarının bu 'seyahati 
bir hafta kadar devam edecektir. 
B. Şefik Soyer bu seyahatte pet· 
rol ve ticaret ofislerinin. yurdumu 
zun cenup kapılarındaki vazifeleri 
ni tanzim edı:cek bu mıntakanın 
bubu!Bt vaziyetini de toprak mab 
sulleri ofisi bakımından tetkik ey· 
liyecektir. 

Müsteşara petrol ofisi umum 
müdürü B. Talha sabuncu ve tica 
ret ofisi umum müdürü B. Ahmet 
Cemil Conk refakat etmektedirler. 
B. Şefik Soyer'in Adanaya da uğ 
raması muhtemeldir. 

Domuz mücadelesi 
Kozanda Mayıs ayı 

domuz öldürülmüştür. 
içinde 168 

Memleketimize 1700 oto
mobil IAstiği geldi 

Ankara - Geçenlerde mem
leketimize ithal edılmiş olan 30 
bin çuval kahveden 10 bin çuva
lının muhtelif vilayetlerimize dağı 

tılmasına başlanmıştır. Dağıtilan bu 
kahve memleketimizin iki aylık ih 
tiyacını karşılayac .. k nispettedir. 

Diğer taraftan gene son gün
lerde Türkiye'ye 1700 otomobil 
lastiği gelmiş, bunların da ihtiyaç 
nispetinde vilayetlerimize tevziine 
başlanmıştır. o ... ıomobil lastikleri 
valilerin nezaretleri altında hakiki 
ihtiyaç sahiplerine verilecektir. 

Kaçak kahve satıyormuş 
Elinde kaçak kahve bulunduğu 

iddi•siyle Ahmet oğlu Cafer Gizir 
isminde biri ihtikar suçundan mah
keroeye verilmiştir. 

Kaçak kumaş satıyorlarmış 
Antakyalı Zekeriya kızı Fat

ma ile Mehmet kızı Ayşe 12 met· 
re kaçak İpekli kumaş ile 2 adet 
ikekli peştemal satarlarken yaka
lanmışlardır. 

• Onun lıoyun bağı bana teıli 
bayrağını hatırlatıvorl demişti. 

Bir başka &"Ün, galiba &'eoe 
ben , " O sağ mıdır, sol mudur? 
belli değil.,. demiştim; " Çnnkn. 
onun ismi soldan tajra dojrru da 
Lava!, sağdan sola doğru da La. 
val okunur.,. 

Ben yazmıştım, el demİfti; 
birisi söylemişti; ötekisi çİZIDİflİı 
hülisa, şu Lava! hakkında elden 
geldiği, dilin döndüğü kadar öy· 
le sözler ve yazılar ıöylenip ya
zılmıştı ki bunları fÖyle bir ara
ya toplamıya bile imkin bula· 
mı yorum, 

Esasen maksadım Lava! bak· 
kında söylenmiş olanları tekrar
lamak söylenmemiJ olanları ye
niden yazmak dejril, bilikiı Mös
yö Lav al' den af ve özür dile
mektir: 

Beni affediniz Mösyö Lavalı 
beni ve sizin hakkınızda kimler 
neler yazdıysa hepsini ve hepi· 
mizi affediniz! 

Siz ki 1935 senesinde açık· 
tan açığa ltalya'dan yana ıiyaset 
gütmüş, lngiltere'ye karşı oldn· 
ğunuzu meydana vurmuş bir ıi· 
yaııet ve devlet adamıydınız. 

Sizin lngilizlerle ittifaka ve 
lngiliz siyasetine benzer bir ıiya• 
sete taraftar olmadığınızı Mısır'· 

daki sağır sultan bile duymqtu. 
Almanya'ya karşı muharebe

ye girişildijri zaman, siz demok 
rat F~ansa'nın bajrışladı~ı hilriyet 
sayesınde kasabalardan birinde • 
gerçi yarı sürgün durumunda· 

' fakat ziyanı yokl - oturuyordu• 
nuz. Almanlara karşı harbe ta· 
raftan olmadığınızı şarktan rar
be, şimalden cenuba kaclar bet 
kıta .sakinleri b.ilirdi. 

Günün birinde fran1a1nın 
son felaketi patlayıverdi. Ba ıize 
göre felaket mi idi, defi! miydi? 
Emin değilim. Fakat ne olana 
olsun. felaket felaketti. 

Ondan ıonra aahneye çıktı• 
nız, hariciye nazırı oldunuzı haf· 
vekil muavini oldunuz. lft• o 
zaman aleyhinizde bulunan bulu
nana idi. 

Affediniz, mösyö Lava!, ıi
zin aleyhinizde bulunan herkea 
haksızlık etmiştir. Siz oldum ola
sına almanlardan yana idiniz, ln
gilizleri sevmezdiniz. Banu da a• 
çıktan açığa meydana vurmqta• 
nuz. 

Mösyö Lava!, lngtlizlerle iti· 
faka taraftar, lngiliz donanma. 
siyle işbirliği eden Fransız do
nanmasına kumandan olan hale. 
finiz muhakkak Alman diifmaoı 
ve lngiliz dostu olduğuna dair 

- Sonu ü üncüde -
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Hallo'nun rıcıklı se•i, dik bayırda 
vites değiştiren yüklü bir kamyonun mo· 
törü gibi inledi. 

- Tuuuh geçmişine •• Aksilllı:, aksilik! 
Tam karşıdan, gürültüye bir ba,ka 

devriye geliyordu. Kıçamadılar. Koll•rı 
kanatları kırıldı. Zınk diye durduları 
soludular. 

- Ulan soymağa kalktıjrınız yerin 
neresi olduğunu biliyor musunuz ? 

Valinin konağı be 1 
- Bizi koğduracak mıydınız ? 1 
- Bizi ekm~ğimizden mi edecektiniz?! 
- J3iz size rösteririz ••• 
- Gösteririz biz size .•. 

Hiç bir suçları almadan yakalandık· 
!arı zamanlar, onlara karakolu süpürtür· 
!erdi; kirli aptesaneyi temizletirlerdi; yı· 

kık mer.iivenleri uğdururlardı; sonra da : 
- Haydi gidin işinize 1 
diye, koğarlardı. Bu gece öyle ap

t•••neyi temizlemek, merdivenl~ri süpür· 
mekle yakayı sıyıracaklarına benzemiyor• 
du. U•un boylu ı..omiser, öfkesinden ku
dur•yordu. 

Fanti bilmiyordu. Fakat H•llo'nun 
da, Sadık'ın da, Şaıı'nu, d; gözlerinin 
önünde, karakolun o mütbi, falakası 
vard1 : 

Önce insanın bacaklarını, çıplak 

tabanlarını birer kova soğuk ıuyla ısla· 
tıyorlardıı iki kışi karşılıklı geçiyor, de
miri döver gibi, vuruyordu. Ve •onra, 
sabahın rlonduruca ayazında, avlıda ba. 

bire koşturuyorlardı. 
Çok defa karakolda falaka beklenir· 

ken, punduna &'etirip, c horain • çekilir, 
zehirin seraemlijrile, kırbacın sanem biraz 
olsun hafifletilmejre uğraııhrdı. 

Hikmet'in içinde aiır bir sıkıntı, 
yürek ezici bir tasa vardı : O da artık 
sabıkalı olacaktı. Onun da on parmajrını 
birden deftere basacaklar, künyeıine sa
bıka damgasını yapıştıracaklardı. 

O böyle düşünmüyordu ki 1 Kafa11n· 
da, he geçen gün biraz daha süsleyip 
püslediği bir ideali vardı : Bir &'Ün ııene 
mektebe dönmek; okumak, okumak, oku. 
mak ... Ve, adanı olmak •• Artık bütün bu 
hayalleri k ö lt ünden kopa rı P atmak 
lizımdı. 

Karakol uyuyor. 
Tahta kapının açık kanadından •üzü

len zayıf bir ışık, tat merdi"enin aşın· 
mış basaı.oaklarına dökülüyordu. Karan
lık sokağın sonunda, küfilrlere, homur. 
danmalara karışan ayak sesleri yakınlaştı. 
Uyuyan karakol harekete geldi. Sağda, 
kapalı kapının arkasındaki horultu orkes
tratı durdu. Karakol efradı, ırerinerek, 

altlı üstlil 
uzandı : 

kar y o 1a1 arından birbirine de buldular. Kapı kapandı. Vurulda kol 
demiri •.• 

- Ne olmuş? 
- Ne olmuş? 
- Ne olmuş? 
Siyah gözlüklü. nzun boylu komise· 

rin ıeıi boru gibi öttü ı 

- Nezarethaneye 1 
Sofanın yıkık tahtalarında tokurda. 

yan ayak aesleri .•• Sağdaki odanın horul· 
tu orkestra11 başladı. Dik aşağı inen ka
ranlık tahta merdive~ gıcırdadı. Taş 
dehlizde nalçalı bir çift kundura öttü. 
Sonra, bir ba,ka kundura... Bir daha, 
bir daha- Sesler karıştı. 

Ufak, tozlu ampulün aydınlattıjrı dar 
koridorun ıu sızan dıvarlarında, göl&"eler 
oynaşıyordu. Bir büyük anahtar taşıyan 
pos bıyıklı, sırtı çıkık memur, dehlizin 

sonundaki demir kapının önünde durdu. 
Kapı karanlıktı. Sade: üzerindeki aıusta
til ufak delijrin, karşı dıvarın yosunlu 
çıkıntılarına vuran donuk ışığı, •• Birden, 
mu•tatil delikte iki yorgun göz ışıldadı. 
Posbıyıklı, sırlı çıkık memurun haykırışı, 
dehlizi çın çın öttürdü : 

- Bire katır, zıbarmadın mı sen 
daha? 

Anahtar döndü. Kilit gıcırdadı. De
mir kapının kanadı, paslı rezelerinde 
oynadı. 

Dört çocuk, kendilerini nezarethane· 

Yirmibeş mumluk tozlu lAmba, laf 
dıvarlarından şırıl ıırıl ıu sızan bu mab· 
zene benzer dar, pencereıiz odayı &'0Ç 
aydınlatıyordu. Ne bir kanepe, ne bir 
iskemle, ne de oturacak bir yer vardı. 

Ôlil gözlü, sarı yilzlü yabancı aeraeri, 
üzerinde iri yazıyla ı 

Zalimin zulmü varsa mazlıı· 
mun da Allalıı 11ardır 

yazılı 11lak dıvarın dibinde, ılmıiyab 
pöstekisinde kıvrılmıştı. Tahta döıeme 
vıcık vıcık çamurdu. Dar odanın bir 
köşesi, nezarethaneye ririp çıkanlara, 
orada kaldıkları müddetçe, apteaano itini 
görüyorJu. Genzi yakan sidik kokusu, 
insanı boğacak kadar keskindi. 

Hallo reis, Şaşı lbrahim ve Sadık, 
alışkan bir tavırla, vıcık vıcık çamar 
döşemeye oturdular. Ve, pofurdayarak, 
yasladılar ıtlak dıvara arkalarını_ 

Şaşkın Hikmet, korkudan bllyllmDı 
gözlerile ayakta taş &'ibi kaldı. 

Meğer « Nezarethane • ne 
bir yerdi 1 ••• Ayaz, otuziki diıe 
çaldırıyordu. 

berbat 
mızıka 

[ Devamı var ) 
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Mehmet efendi çakısını çıkar· 
dı. Cesedin üzerindeki kanlı göm· 
leti boydan boya yırttı ve korkunç 
bir nlra atarak haykırdı: 

- 811 Çakıcıdır! .. 
Karilerimiz: balabanlı karye

ıinde Molla Halil oğlunun evinde 
ceroyan eden çamlfar değiştirme 

hidisoıini unutmamıı olacaklardır. 
Bayındırlı Mehmet efendi ile 

Çakıcı beraber çamaşır değiştirir· 
lerken Mehmet efendi; efenin sır· 
tında bir «ben» görmüştü. 

lıte ayni yerde ayni ben var
dı ve buna nazaran şu başsız' el· 
ıiz_, röiüs derisi yüzülmüş ceset; 
bizzat Çakıcı efeye ait olmak ge· 
rekti. 

Bayındırlı Mehmet zabitlere 
dönerek tekrar batırdı: 

- Beyleri Bu Çakıcıdı ... 
O zaraan Ahmet Anzavur, Çer 

keı E.ıref ve saire hep beraber 
~i1lli4tiller. Anzavur o çetrefil di
IUe cevap verdi: 

- Hayırdır i'lşallah Mehmet 
efendi! Rüya görüyorsun. 

- Vallahi deoğill Binbaşı beyi 
Bu ~eset Çakıcının cesedidir. 

- Haydi canım sen de ... 
- Yemin ederim .. 
- Sual Nereden bildin? 
- Sartandaki beaden .• 
Yioe hep beraber gülüştüler. 
O zaman Melamet efendi Cid-

diyetle şunlara ıöyledi: 
- Siz rülünüzl Buna ait ra· 

Ppru bbzat ben yazıp imzalıyaca· 
iuaa ... 

* * * 
. Çakı..:ı efe; ü~l~meleri teınia 
ettikten sonra gece yarııu son ate 
tini yaptmrkeo bulunduğa taşın 

dibinden 11çrıyarak biraz geriye 
ait mek ve oradan firara başlamak 
istemif, ba tasavvurunu derhal 

tatbik sabasıaa da koymuştu. 
Kızanlar; karanhkları yarmığa 

çplı4an gözlerle muttasıl tetıkte du 
ruyorlar ve en küçük bir hareket
ten dahi tevabhuı ediyorlardı. 

Klrfıdıki kuvvet çoktu. Ger· 
çi kendilerinin bulanduklars mevki 
çok çetin, çok sarptı. Fakat elli 
~&Mır aaattınberi uykusuz, durak· 
ıız mitemıdiyen pençeleıiyorlır, 
muttasıl kurtun abp korıun yiyor· 
lardı 

Ôlüm lcaıısında yemek yiye· 
memekten mütevellit bitabiye bir 
de müaademe yorgaalup inzimam 
etmiı, bunun üatüne Je uykusuz· 
hak bitkialitl çÖkmiiftli. Bu halin 
aonaada büsbütün· kuvvetten dü· 
terek ölümün kucağına düşmek 
vardı. Halbuki bunlar henüz genç 

tiler. Y44amak, daha biraz adam 
öldürmek, yuva yıkmak, para çal· 
ınak, holba en ıeni, en alçakça 
yoldan ıöhret yapmak istiyordu
lar. 

Çakıcı; bulonduto taşın di
binden reriye doğru bir sıçrama 
yaph. Daha evvel kızanların başı
na çahlar taktırmış, fakat keodiıi 
takmamaşh. 

Bu bir bata idi, fakat böyle 
hatalar da olmaaaydı Çakıcı efe. 
nin vuralacatı, öleceği yoktu. 

Ef eoin zifiri karanlıkta sıçra
ma yaparak kıpırdamaaı ve küçük 
to 0111 bir rürültü yapması; elleri 
tetikte, gözleri karanlığın ıiyah 

boıhıklarnıda baıyetle bekliyen 
k1Zanlardın birisinin yüreğini hop
l~tb . Üçloıne denilen sacayağı va· 
ııyetın her zaviye.inde bir kızan 
baluaayordu. 

Çalc~cınuı aıçradıiı taraf zavi· 
YMinclekı. daha dotnııu mlieeUesia 
~- tarafa bakan re'sindeki kızan; 
•illhının kundafını sıktı. boynunu 
biru daha uzattı, dikkatini hami 
4okHde ~rhrdı 

b
• Evet.. lıte karanlıklar içinde 
ır •. 

._ Clllaı oynıyor ve yerde ıürüne 
re.. kendiıine doğru ilerlemek İl· 
ti yordu. 

811 bir dilfaaındı. 
Buraya kadar sok 1 Şimdi daha u ınu4tıı. 

diıini faıkeder ._Y~kl&facık ve ken 
... oldıırecekti. 

Nedeca kendisi d h 
davranıp ta dllfm ... a a evvel 
di ? anı oldilrmesin-

. · Zihninde bir . 
b. d . aa ıçlnde çakan 

, Gşilace fttllfekleri Ölü k 
••nd ki k m artı· 

a ıza04 IOQ karar.ıoı d hal 
v-dir~=ı er -er. 

Kızan; siper tuttuğu kayanın 
yanından namlıyı uzattı 

Tetikteki parmağını doğru· 

lttu. 
Sol gözünü yumdu. 
Sağ gözüyle karanhklara 

deldi. 
Tetiği çekti. 
Silah p:ıtladı ... 
Hayvan iniltisine benziyen bir 

inilti işitildi. 
Çakıcının gece yarısı baskın 

ateşinden sonra duyduğumuz tek 
!'ilah sesi işte bu idi. 

O zaman; pek yakında bulu· 
nan Hacı Mustafa bir yıldırım sür 
atile kayadan kayaya atlıyarak 
koştu. 

Yerde yatan adama yaklaşb. 
Karanlıkların sükOnetini yaman ~ir 
nlra yırttı: 

- Eyvah... . . . . 
Hacı Mustafll fütur ıçınde ıkı 

kolunu iki yanına bırakmış, tekal· 
loı eden çehresini gözyaşlars ya· 
lama(• başlamışb. 

Evet .. O hunlar, o taş yürekli, 
o cellat, o biç bir şeyden mütees· 
sir olmaz Hacı Mustafa ağh • 
yordu. 

Hacı Mu!Jtafa eğildi. Yerde 
ölüm harhaları içinde bitap kıvra· 
nan adama bıçkıraklarla hitap 
etti: • 

- Ne oldu, nasıl oldu efe? 
- Beni ... aba ... şuracia duran 

kızan vurdu .. 
- Mahsus mu vurdu? 
- Hayır ... yanlışlık ... olacak.M 

ölüyorum Hacı!. 
Çakıcının ağzından, burnundan 

kan boşanm14b. 
Kaza kurşunu boğazının bir 

tarafındao girmiş, diğer tarafından 
çıkmıştı. 

Çok zayif. çok hafif bir ses 
işitildi: 

- Hacı! 
- Buyur efe .• 
- Vasi)et". Vasiyet ... 
Çakıcı alt tarafım ikmal ede· 

memişti. Artık konuşmata iktidara 
kalmamııtı. Bu sebeple karanlıkta 

sağ elini kaldırdı, beline götüre· 
rek ailihhtının arasındaki küçlik 
bıçağı i4aret etti 

(De11amı var) 
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BUGON 

HARİC.i HABE.RLER.·\ 
Mücadele iyi 
neticeyle 
bitecektir 

Kanada Batvekf 11 
ve Çörçll, radyo 
ile mesaj taatl et
tiler 

Londra 3 ( A. A) - Çörçil 
ile radyoda mesaj taati ~den Ka
nada başvekili Makenzi King ez. 
cümle demiştir ki: 

«- Her an müdafaamza iştirak 
etmek üzere yeni Ka'Jada kuvvetle. 
rinin geldiğini göreceksiniz. Sahille
riniz tehdit altına alındığmdanberi 
K.tnada askerleri sizinkilerle birlikte 
o sahillerde nöbet beklediler. Bu 
sene içinde lngilterede üçüncü 
bir piyade fırkası bir tank livası, 
bir zırhlı fırka ve masrafları tara· 
fımızdan temin edilecek olan tam 
techizatlı bir çok takviye k1taları 
ıöndereceğiz. » 

Çörçil de, dominyonlar tara
fından mütefiklerin davası lehinde 
yapılan yardımları takdır ve lıııil
teredeld Kanada askerlerini tebcil 
ettikten sonra sözlerine ıöyle de
vam etmiştir: 

« - içimizden hiç kimse bü. 
tün Jmparatorluk yan yana, eski 
ve yeni düya yan yana oldukca 
mücadeleyi iyi bir şekilde bitire-
ceğimizden şüphe etmiyor. Müca. 
dele iyi neticeyle bitecektir. » 

Irakta askeri 
idare 

Yeni hUkQmetln te 
tekkUIUne kadar bU 
t Un itlere ordu ba 
kacak 

Bağdat 3 (a.a ) - Umumi 
emniyet komiteai halka aşağıdaki 
beyannameyi neşretmiıtir: 

~ Büyük Britanya ile bir mü· 
tareke akdettik. Bu mütareke va. 
tanımızın şeref -ve istiklililo ordu· 
muzun şerefini korumaktadır. 

Yeni hükQmetin teşekkülüne 
kadar memleketimizin tarihinde 

yeni bir safba açmak üzere, ordu, 
işlerin idaresini eline almıştır. Mil. 
letin orduya itimat edecej-inden 
ıüphemiz yoktur. Dün ve bugün 
vu kubulan kargaıalıklar üzerine 
saat 17 den sonra seyrüseferin 
yaaak ediJmeaine karar verilmittir. 
Her türlil yağma hareketleri der· 
hal ölumle cezalandırılacalltır. Irak 
milleti hükOmetin teşekkiilüne ka· 
dar asıl orduya . müzaharet gös· 
terir. » 

Tahran 3 (a.a) - Irak asile 
rinin reisi Raşit Ali dün akşam 

yanında doııtları olduğu halde Tah
rana gelmiştir. Bunlar seyyahların 
oteli olan Firdevıi'ye inmişlerdir. 

Laval'dan af 
dile yorum 

{Baştara/ı ikincide) 
kılıcı iızerino yemin etmişti. 

Şimdi onun söylediği sözleri 
duyduktan sonra sizden af dile· 
mek mecburiyetindeyim. Hele 
tarihten, coğTaf yadan, istiklal· 
den ve milliyet aşkından ınla· 
ınıyan yampiri bir ağızla bizi de, 
Türkiye'yi de söze karıştırdıktan 
sonra • • • • 

Bizi affediniz Mösyö Lavall 

İngiliz hava kuvvet
leri tanf ından 
Berlin'e 
hücum 
Şehrin kenar ma· 
hallelerlne lnf&I ~k 
ve yanğın bomba
ları atlldı 

Londra 3 ( A. A) - Selahi· 
yetli m ıhfil!erden öğrenildiğine 
göre lngıliz hava kuvvetleri dün 
gece Berlin mıntakasını bomba
lar atmışlardır. 

Berlin 3 ( A. A) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Dün gece lngiliz tayyareleri 
şimali ve garbi Almanyamn bazı 
şehirlerine tnrruz etmişlerdir. Bu 
arada Berlin'ininde kenar mahalle· 
lerine infilak ve yanğın bomba
ları atmışlardır. Binalarda basar· 
lar olmuştur. Sivil halk arasında 
ölü ve yaralı vardır. Askeri 
ehemmiyeti haiz hedeflere isabet 
olmamıştır. 3 düşman tayyaresi 
dü4ürülmüştür. 

Londra 2 ( A. A) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretinin 
tebliği : 

Düşmanın lngiltere üzerinde 
dün geceld hava faaliyeti küçük 
nisbette olmuştur. lngilterenin 4i· 
malinde ve şimali şarkisinde vo 
Mizlend'in garbinde bazı yerlere 
bombalar atılmıştır. Bir kaç ha· 
sar ve iki yerde de ins.nca bir 
miktar zayiat olmuştur. Avcıları· 
mız Manş ilzerinde bir Alman 
av tayyaresini ve şimali şarki 

hudutlarında da bir düşman bom
ba tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Darlanın nutku 
Amerika da 

iyi karşılanmadı 
Vaşington 3 (a .a.) - Geçen 

cumartesi günü amiral Darlan'ın 
nutkunda lnriltereye karşı yapılan 
şiddetli hücumlardan ıonra, resmi 
mahfillerce fimdi her bakımdan 
Fransanın filen nazi sahasına gir
miıı tellkki edilebilecrjinde hiç 
füphe edilmem.,ktedir. Bundan böy· 
le Fransanın jeıtlerine, marefal 
Peten tarafından Amerikanın Vi~i 
deki büyük elçisine ve Fransanın 

V qingtondaki büyük elçisi tarafın·' 
dan da Amerika hariciye nezare· 
tine Fransanın mütareke şartlarının 

icapların dan fazla ileri gitmiyecrği 
hakkında verdiği teminat nazarile 
bakılmıyacaktır. 

Vaşington Star diyor ki: 
« Geçen h:tfta Fransız büyük 

elçisinin -verdiği nota Darlan'ın 
nutkundan sonra tekrar tetkik edil 

. melidir. Şayet Fransa Darlan•ın 
gösterdiii yoldan ıidecekse Ame 
rika ile Fransa artık yolların ay· 
rdd ğı noktada bulunuyorlar de
mektir.» 

Bu 
ıece Nöbetci eczana 

ALI NASiBi 
( Y ağcamii Yanında) 

lngiltereye 
T opyekiin ve 
derhal yardım! 

icar ve iare kanu
nunu tatblka me
mur Harrl Hop
klns'ln beyanatı 

Nevyork : 8 [A.A.]- icar ve 
iare proğramını tatbika memur 
Harri Hopkins, bir mecmuada 
yazdığı makalede diyor ki : 

1 - Hitler hakiki bir deniz 
kuvvetine malik değıldir. 

2 - H.tva üstünlüğünü yavaş 
yavaı kaybediyor. 

3 - lngilterenin ve bizzat 
bizim seferber edebileceğ'imiz kay
naklar derecesinde menabii yoktur. 

4 - Hitlerin hak~ız olarak 
eYde ettiği kazançları tarsin etme
sine müsaade eylemek <iktisadi, 
siyasi ve ahliki bütün Amerikan 
menfaatlerine muğ'ayirdir. 

Hopldns, Hitleri ve onun 
idaresi altında büyük movaffaki· 
yetler kazanan dünyanın en kov· 
vetli Nazi harp makinesini hafifse· 
memekle beraber diyor ki : 

« - Hitlerin bombardıman 
tayyaresi itibariyle üstün kuvveti, 
İngiltere daima artan miktarlarda 
bomba tayyareai elde ettikçe haf. 
tadan haf taya azalmaktadır. İngi
lizler ona yetişiyorlar. Ve bizim de 
yarJımımızla bir sene sonra De· 
mokrasiler hemen hemen müsavi 
kuvvetlerle Almanya ile çarpışa· 
caklardır, Bundan sonra da demok
rasilerin kat'i üstünlüğü gelecektir » 

Hopkins lngilterenin deniz 
hayat yollarını açık tutmak yolunu 
bahis mevıuu ederek demiştir ki : 

« - Şimdi çok genişletilmiş 
olan devriyelerimiz Amerikaya 
karşı da hayırlı düşünce>ler besle
miyen akıncıları ve Denizaltıları 

tarassut edeceklerdir. Onları araş· 
tıracağız. Yerlerini tesbit edece· 
ğiz. Dünyanın bu kısmında dost 
olmayan nazi kuvvetlerinin, meş
ru hayat yolunu kesmelerine mani 
olacak vasıtaları bulacağız. > 

Hopkins, Amerika hakkında 

da şöyle diyor : 
« - Amerika, demokrasilere 

topyekQn yardımda bulunmak •İ· 
yasetine kat'ı olarak karar ver
miştir. Bu yardım hesap11z olarak 
ve derhal yapılmalıdır. Hitler 
kuvvetlidir, fakat demokrasiler 
daha kuvvetlidir. » 

Bir Kayıp 

Kadın aranıyor 
Cuma günü öğleden sonra 

Kurt tepe yolunda Bağa gel 
mek üzere arabadan inen 60 

yaşlarında annem Fatma yal

man, yolu şaşırarak gaip ol-
muştur. Görenlerin insaniyet 
namına haber vermelerini ri
ca ederim. 

Osmanlı Bankası 
karşısında Hulusi 

Yalman 
859 

Çitleri elektrikli mandralar 
• 
Isveçte, elektrik ceryanı, dünyanın her mem· 

leketinden daha ucuzdur. lsveçliler, elektrik 

deniz içinde yüzenleri muhtelif vaziyetlerde 

gösteriyor. . h r 
imalinde kullanılmaz. Suni yün ve harp mık • 
utları için de reniı bir surette sarfedıliyor. 
Şimdiye kadar sellüloz, ıığaçlardan, odunlar·· 
dan iıtih11l ediliyordu. Bu ıebrple gittikçe ar
tan ıellüloz istihlaki yilzünden yüzlerce hektar 

cereyanını kömür aarfetmete mecbur kalmaks1· 
zın, çığlıyanlardan .stibsal ediyorlar. Elektri· 
iin bu derece ucuz olması, birçok çiflik H· 

hiplerini mandara ve ağıllarını çeviren çitleri 
elektrik cer.,yaniyle teçhiz etmeie sevket· 
mittir. 

Ba tertibat ile bıııbot bırakılan hayvan· . 

ların ağ'ıl ve mandıralardan dışarı çıkmalarına 
mlni olundutu gibi aç kalan kurt ve ayı sürü· 
terinin mandıralara girmelerine de aed çekil· 
mektedir. 

Mandara ve ağılları ihata eden çitlere ve· 
rilen ceryan, buna dokunı cak hayvanları öl
dürmiyecek kadar hafiftir. Esasen çitlere ve
rilen cereyan, yaklaşacak hayvanları yalnız 
korkutmağa matuftur. Elektrik cereyanından 
müteessir olmıyan bir hayvan varsa o da ko· 
yun dur. 

• 
meye aıd bır takım esim erden yUz-ı Bir Ame~ikalı. tibı yüz. 

me ö ... ren ili or! kartpoıtallar bastırmış· 
tır. Bu kar.tpoıtalJar, 

• 

Bu kartpostallar s~rı". a ındedir. Elli tane
lik ıeriyi almak,yüzaıeyı ogrenm,ğo kafidir. 

Bu kartpostalların başka bia hikmeti de 
vardır. Bunlar, amud veya mail bir fekilde de· 

nize ıtıldıklan takdirde . bir · yijzrecin denize 
bu şekilde atladıiı takdırde su içinde alacağı 
muhtelif vaziyetleri ve hareketltri de röste
riyor. Bir çok Amerikalıl~r, bu kartpostallar· 
da gösterilen ıekilde denızo atlamak suretiyle 
yüzmeyi öğrenmişlerdir. 

Bu kartpostallar, Amerikada 0 kadar bü· 
yük bir rağbet rörDJfiltür ki büyük bir sigara 
fabrikası yüksek bir bedel ınult~bilinde, sigara 
kutuları U?.erine bu resimleri baımak için ti· 
biden müsaade alırıı4tır. Bu itten hem tabi 
kazanmıf, hem de 5iıara fabrikası ıigara sa
tı4larını birkaç misli artırmak ıuretiyle kir 
etmiıtir. 

• p a t a t e s t e n Sellülozun istimali fÜn· 
den J'Üne çoj'alıyor. 

sellüloz İstihsali SellüJoz, yalnuı Uj'ıd 

ormanlar mahvoluyordu. Bir meınleltetin milli 

servetinde büyük yer •lan ormanların bu su
retle mahvolmaması için sellüloz yapmak üze
re baıka memba aranmıştır. MalOmdur ki, 

Almanyada patates çok istıblik edildiğinden 
3 milyon hektarlık araziye ekilir. Bu ren~ 
sabadan alının parateıten 3 milyon ton kadar 

o t kalır. Şimdiye kadar hiç bir ıeye yaramı· 

yan bu patates 11klarından beaap edildii'İne 

göre Almanyada Hnede 675 milyon kilogram 

sollüloz istihsal edilecek tir. 

• 
• • • sındakı kavrıda kavga-

[:. İ meden apan-ı Ameri~ada iki kişi ıra-

dısıt amehyah cılardan biri, farkında 
a m 1 $ olmadan, dij'er:ine mü· 

kemmeJ bir apandi•t ameHyah yapmıftı~. Ame
rika J'azeteJeri bundan luırarede b.ııh••dıyorJar. 

3 

Fransa yıkllışının 
izahı 

( Baş tarafı ikincide ) 
ri uizin mukadderatı mevzu bahis· 
tir. Şıı anda dışarıdan ve içeriden 
gelen sinsi sesler bizi i(vaya çıslı• 

şıyor, bunlar bizi içinde bulundu· 
gumuz sefalete sürüklemiı olan 
insanlarla hükOmetlerin se~idir. 

Sefaletten kurtulmak için baı· 
ka rehberlere ihtiyaç vardır. Bun• 
larsa mevcuddur. takip edeliml fa· 
kat bir defa menfur buhran atla· 
tıldıktan sonra·ki atlatılmış olmak 
tan uzaktır· ilerisi için de tedabir 
almamız lizımgelecektir. ltina'1zlı· 
ğı, israfı, nizamsıı.lığ'ı ve iktidarsız 
lığı bir nevi zaruret şeklinde istih 
sal etmiyen bir devlet kurmakla 
mükellef olacağını, zahiri refah 
devrelerinde bazılarının işine elve 
ron suistimale artık musamaha 
etmiyeceğiz. aklımızdan dahi geç· 
miyen korkunç meseleler hallede
ceğiz, memleket içinde sıkı çalışı 
cağ'ız, taurruf edecf'ğiz, temeline 
kadar iflia etmiı bir memleketi 
kalkındırmak için lüks masraftan 
mızı acımadan feda edecetiz. Meaı 
leket dışında teref ve itibarı ma-
bil korkunç maniaları yıkmak,Fran 
saya cihandaki yerini iade etmek 
için sürat intikal, itidalidem ve 
mebaret röstermek, artık bilmedi· 
ğimiz bir sanatı diplomasiyi yeni· 
den öğrenmek mecburiyetindeyiz. 
Artık rürültülil nutukların. meclis 
milnakaıalar·nın zamanı değil, ses• 
siz ve sebatlı faaliyet limmdır. 
Bunun için de kendilerini umumi 
seçimden beklememekte isabet rde 
ceğimiz yüksek evsafta devlet 
adamlarına ve bilhassa milletimizi 
kavi bir el ile idare ede::ek, bu 
sefer telifi edilemiyecek şekilde 
yeniden yolunu şaşırmasına mey
dan vermiyecek bir şefe ihtiyacı
mız olacaktır. 

- Son -
_..,.,. 

Adah köyünde yeşil 
kurt görüldü 

Adalı ~öyünde çıktığı haber 
alınan Y eıil kurda karşı ziraat 
mücadele teşkilatı derhal faaliy te 
reçmiş ve mahalline giderek 60 
dönüm tarlayı ilaçlamıştır. 

D ·ğer köylerde yapılan t~tki· 
kattı henüz bıı haşereye tesadüf 
edilmemiştir. 

Darlanın hezeyanı
na Çukurovalı'nın 
cevabı işte budur: 

- Baştara/ı Birincide -
dan itibaren bizimle temas vo 
müzakere aradılar ) ... 

Nutuk bundan ıonra Mösyö 
Döre'nin gelişini ve mütarekenin 
imzasını anlatmaktadır. 

Görülüyor ki ortada fngiliı 
teşvikiyle vücut bolmuş bir 
Kiliky• davası yokt11r; sadece 
istila ve işi'al edilen bir Turk 
bölgesinden sırf Türk ilhamı 
Türk kararı, Türk idaresi v; 
Türk kudretiyle Fransızlarla hem
paları komiteci Ermenilerin reza
letle koğulmaları vardır. 

Darlan 1 sana güleriz 

Amiral Darlan ya bir garaz• 
kir veya bir cahildir de· 

miştik; rarazkir olduğuna göre 
söyliyecek sözümüz yoktur; onun 
bugünkü haline bakar, acımayız, 
füleriz, 

Cahil olduğuna göre ise ken
di,ine Türk istikJil mücadelesi, 
tarihinin Fransayı alakadar eden 
kısımlarını hediye etmek suretiyle 
bu vadideki cehlini izale, bileme
yiz, bizim için fazla bir külfet 
sayılır mı?. 

Zavallı Fransaf. ne betbaht 
imişsin ki kölele~tirildin. Her 
millet maj-IOp olabilir; fakat mağ. 
IObiyet hiç bir milleti ba derreye 
dü4üremez; feilla başında Lavala 
çoktan rahmet okutan Darlan 
gibiler buluna-

( • ) Ami,.al Darlan bizden 
bahsederken aynen şöyle demiş· 
tir: « Aynı devirde İngiltere 
evvelce bize hukukan tınımıı 
olduiu şey'i kurnazlıkla ve ceb
ren bizden koparmak için Türle 
ordusunu K i 1 i k y a ' y a ıaldırtı• 
yordu. :o 

Halk evi 
Reisliğinden : 

6/6/94 l cuma günü sa:~ 
( 16 ) da daktilo Jcur•u talk 

. T "caret me • belerinin yen• 1 • • 

b . b. •••na gelmelerı din 
te ı ın- 867 1- 2 
oJuaur. 

' 
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Alsaray Sineması,"'" 
VASi SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FiLiM BiRDEN 

1 
Türk müzi_9inin en güzel sazı Müzeyyen Senarın 

En Güzel Şarkılarigle Süslenmiş Olan 

TUrkçe sözlü en bUyUk aşk ve sergUzeft filmi 

JJACI RESUl 
Büyük Okyanusun ortasında dünya cenneti HAITI 
adasmda geçen en güzel aşk, ve nıacera filmi 

il 

1 rllifiii"C< ·s·i"i'f~:~ I, : ~... . ~ı B u A K ş A M E • ~ : i ... ~....... 1 1 1 - ~ .... i 
1
• • 

1

: Emsalsız musiki netell sahneleriyle bUtUn : 
• • 
: film merakhlar1nı memnun b1rakacak : • • 
: mevsimin birinci ,aheseri : 

l=fNa:şlELI SJlHA Fi 
:-'1:@=yZ.:t:~ı_q:...-...z...-...:rxir1-r%I-rI-I.......-I--1-ı::I;J#LrI-r:::I#r-9= ::ı:;~i-: 

! 1 1 1 : 
i f1 p LUCIJ;N BORQX C1J j 

4 Haziran 1941 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
BU AKŞAM 

iKi ŞAHESER BiRDEN 
1 

.1!\ c·~< l!\~~UI--S!\,ırDARSTORtJJI 
LONDRA BAT AKHANELERI 
Aşk. esrar, muamma ve heyecanla dolu super film 

il 
· Meşhur çalgıe1 KOVBOY - FRED SKOTU'N 

Kanun Fedaileri • • 
: TARAFINDAN TEMSiL EDiLEN FRANSIZCA : 1001 hegecan ve maceralarla dolu serıüzeşt filmi • • 

Hissi, acıklı sahnelerigle vücude getirilmiş olan 

LULICE BALLIN : SÖZLÜ ve ŞARKILI FİLMİNİ TADiM EDİYOR : BugUn gUndUz matinada iki film birden: 

i Filme ilaveten .. i 1· Demir Kapu 2· Kanun Fedaileri • .. b ı • : Pl\:~J\tJJONJ Dünya Ha er eri : .._ _____ ..._ _________ _ 
EN GÜZEL FiLMi 

PANAMALI KIZ i GELECEK PROGRAM: i Askerlik Dairesi Levazım 
PEK YAKINDA : • •• 1 •• • 

Gu .. LNAZ SULTAN : uç 5 LAHŞORLER : Amirlig~ inde·n : 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

! PEK YAKINDA İ 
1...-------~----.. : CiNAYET SAATi i 
İLAN İLAN : .............................•....................... 

Muhammen 
fiyata miktarı tutarı 

Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

ı. Kanaranın 941 yılı ih· 
tiyacı için alınacak olan 1 O, 
000- 12000 kilo saman açık 
eksiltmeye könulmuştur. 

2. Muhammen beher kilo 
su 150 kuruş olup muvakkat 
teminat 18 lira 00 kuruştur. 

3. İhalesi haziranın lOuncu 
salı günü saat 15 de belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 

Görmek istiyenler orada gö 
rebilirler. 

5. İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müraca 
atları ilan olunur. 

27. 31. 4. 7 807 " 

• iLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ihti 
yacı için alınacak olan 300 
kılo amonyak gazı açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
500 kuruşdan olup muvakkat 
teminat 1 12 lıra 50 kuruştur. 

3. ihalesi haziranın 10 un 
cu salı gü:ıü saat 15 de Be 
lediye t:ncümeni:ıde yapıla: 
caktır. 

4. Sartnamesi Belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Görmek istiyenler orada gö 
rebilirler. 

5. f stekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 805 

iLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yıb ih 
tiyacı için alıöacak olan 1, 
008000 adet 70 sandık ga· 
zoz kapsülii açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. Muhammen beher san 
dığı yetmiş lira olup muvak
kat teminat 367 lıra 50 ku 
ruştur. 

3. lna\esi haıiranın 1 O 
uncu salı günü saat ! 5 be
lediye encürneninde yapıla 
caktır. ' 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 

. Cörmck i::.tiyenler orada gö 

re bilirler. 
S. İstekliler ihale gunu 

yatırmış oldukları teminat 
mal..:buzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 803 

Kanara Müdürlü•· 
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı için alınacak olan 2500 
• 3000 kilo asit karbonik 
açık eksiltmeğe konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilo
su 66,825 kuruş olup muvak
kat teminat 150 lira 36 ku
ruştur: 

3. ihalesi haziranın 1 O ncu 
salı ğünü saat 15 de beledi· 
ye encümeninde yapıladaktır. 

Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. 

görmek istiyenler orada gö
rebilirler. 

5. İstekliler ihale gunu 
yatırmış oldukları teminat mak
buzlarile muayyen saatte be
lediye encümenine müracaat
ları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 804 

iLAN 
Kanara Müdürlü· 
ğünden: 

l. Kanaranın 941 yılı ih 
tiyacı için alınacak olan 8000-
10000 kılo arpa açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
3,75 kuruş olup muvakkat 
teminat 37 lira 50 kuruştur. 

3. İhalesi haziranın 10 un 
cu salı günü saat 15 de be 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. Gör 
mek istiyenler oraaa görebi 
lirler. /9 

- 5. istekliler ihale gunu 
yatırmış oldukları teminat mak 
buzlarile muayyen saatde be 
ledıye encümenine müraatla
rı ilin olunur. 

27. 31. 4. 8 806 

iLAN 
Kanara Müdürlü -
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı için alınacak olan 800 
teneke 10000 kılo benzin açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2. Muhemmen beher tene
kesi 490 kuruş olup muvak
kat teminat 294 lira 00 ku-
ruştur. a 

3. İhalesi haziranın 10 cu 1 
cu salı günü saat 15 de be- 1 
lediye encümeninde yapıla- 1 ! 
caktır. ! 

4. Şartnamesi belediye ya ! 
zı işleri müdürlüğündtdir. Gör ! 
mek istiyenler orada görebi 1 
lirler. 1 

5. istekliler ihale günü 1 ! yabrmıt oldukları teminat ! 
makbuzlarile muayyen saatde t 

~ 

belediye encümenine müra 1 

caatları ilan olunur. 
27. 31. 4. 8 808 

Erzakın cinsi kuruş ton kilo lira kr. 

İkinci İcra Memurluğundan -
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne ol 

duğu: Tarlaların altı hissede üç hissesi. 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu

marası hiristiyan köyünde vaki 2 hektar 6660 metre murab
baı ve yine ayni köyde 5 hektar 2400 m2 tarla 

Takdir olunan kıymet: Beher dönümüne 12 lira kıymet 
takdir olunmuştur. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: Adana 2 inci icra 
dairesinde 3/7 /941 perşembe saat 10-12 biririnci ve 15/7 /941 
salı günü ayni saatte ikinci artırma. 

1- işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 3 6.941 tari· 
hinden itibaren 941-986 No. ile ikinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lıinda ya
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 

hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müıbitelerile birlikte me
muriyctimize bildirmeleri icap eder. Akai halde hakları tapu 
aicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
tahahüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istıyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artır{lna ıhale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilc:mezse ihale yapılamaz ve satış talebı düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verileu mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunm.azsa heınen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasında~ 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faız. 
ve diğer zararlar ayrıca hükıne hacet kalmaksızın memurı 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Gayrimenkulün yukarıda gösterilen 3.7 941- 15.7.941 tarihinde 
Adana 2nci icra memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 858 

DOKTO R 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Miitahassısı 
Kızılay ulucami caddesi lstiklil lık Okulu karşısındaki 
muayene henesinde bergiln hastalarını kabul eder. 680 

----
M D -ID E 

Sığır eti 22,5 20 4500 
Yağ sade 115 1 200 1380 . 
Fasulya kuru 24 ?O 4800 
Mercimek 15 20 3000 
Bulgur 21 20 4200 . 
Nohut 15 20 3000 
Taze kabak 5 9 450 -
Taze f asulya 10 9 900 
Patlıcan .. 9 ··-
Domates 20 9 1800 
Yeşil biber 20 4 800 
Kuru soğan 5 9 450 
Yeşil soğan 7 1 70 
Taze bamya --·· --- --··-
Niğde askerlik dairesi satınalma 
komisyonu Reisliğinden: 

Niğde askerlik dairesi eratının bir senelik i•şe ihtiyaçları 
için. 

1- Unu ciheti askeriyeden verilmek pişirme ve tuzu ve 
saire masarifi müteahide ait olmak ve her gün için 300 .. 
gari ve 1500 azami miktar olmak üzere ekm~k pifirme iti 

2- Miktar ve bedeli mubammenleri yakanda yazılı yq Ye 

kuru sebze ile yağ ve et ihalesi 10. 6. 941 salı günü Ah' 
14 dc. askerlik dairesi garnizonu dahilinde müteahhitlere iba 
le edileceği. 

3- o/o 7 buçuk hesabile teminatlarını ya nalcten ve ya• 
hut devletçe muteber hisse senedi olarak müteahhitlerin ha
zırlamaları ve ciheti maliyeye teslim etmeleri ilin olunur. 

4- Evsaf ve şartname Adana a1kerlik dairesinde levazı• 
mında görülebilir. 858 

Adana Sulh ikinci Hukuk 
Mahkemesinden : 

Deruni kale mahallesin -
den Mehmet kızı Gülizar ile 
Mehmet oğlu Hasan Basri 
ve rnüşterekleri arasında mü
tehaddis izalei şüyu davası
nın yapılmakta olan muhake
mesi sırasında hissedarlardan 
Osman oğlu Ali Rızanın ika 
ınetgahı meçhul olduğundan 
mumaileyhe ilanen tebligat 
ifasına ve muhakemenin 20/ 
6/ 941 saat 9 a talikine ka· 
rar verildiğinden hissedar 
Osman oğlu Ali Rızanın mez 
kur gün ve saatta mahkeme 
de hazır bulunması ve aksi 
takdirde gıyabında muhake
meye devam olunacağı tebli
gat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 856 
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iLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

( 15 Ton Asfalt alınacak ) 
1 - Şehir Asfalt yollarının 

tamiri işlerinde kullanılacak 

olan 15 Ton soğuk Asfaltın 

mubayaası açık olarak eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - lmaliye, nakliye ve va

riller dahH Adana teslimi be

her Ton muhammen bebeli 
210 liradır. 

3 • Muvakkat teminata 
236.25 liradır. 

4 • ihale 1 o. 6. 941 tarihi
ne rastlayan Salı günü saat 

15 de Adana Belediye encü· 

meninde yapılacakbr. 

S - Şartaameai Belediye Fen 
işleri mlldürlliğündedir. isti· 

yenler oradan paruız alabi· 
Hrler. 

6 - Fazla mal6mat almak 
istiyenlerin Adana Belediyesi 

Fen dairesine ve ihale günü

de muayyen satte teminatla· 
rı ile birlikte Belediye eneli· 

90 LİRAYA RAD-YO 

1 
menine müracaatları ilin olu· 
nur. ı . 
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ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR I 
1 

Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çahşır 6 Lambalı ve ! , 
Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N ~ 
Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. ~ ı 
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Halkevi 
Reisliğinden : 

4/ 6/ 941 Çarşamba günü 
saat 21 de evimiz orkestrası 
tarafından bir konser verile· 
cektir. Halkevimizden girit 
kartı alınması rica olunur. 
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