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Japonyanın kararı 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Bali 5 { a. a. ) - Japon hükOmeti, 

aldığı kararı resmen Almanyaya bildir

miştir. Almanya buna dair bir tebliğ neş· 
retmiş fakat bunda tafsili! verilmemiştir. 

o 
ll'lrrtlA 

• 

Vilayet gazetelerini havadisle beslemek, onların 
memlekete dah11 faydalı bir · şekilde intişar/arını 

temin etmek ve bu suretle memleketin her tarafını 
ayni zamanda hadise/eden haberdar eylemek Gum
huriyet hükumetinin fle bilhassa muhterem Başve
kilimizin her vakit ve her an göıönünde tuttuğu 
esaslı meselelerden birisididir. 

R' .. •'-••• xuu &ıymt;UI n~vca.ıu· 
Yazan: CAViD ORAL 
es•.e;e karşısında vil.iyet gaz~tel•
rile \stanbul gazeteleri arasında 
ne fark vardır? Hepimiz ayni 
maksat, ayni gaye uğrunda çahş
miyomuyuz? Fakat maalesef ajans 
lstanbul gazeteleriyle vilayet ga
zeteleri arasında daima bir (ark 
gözetmeğe gayre! etmiş ve bütün 
dikkat ve itinasile yalnız lstanb~l 
matbuatı için çalışmıştır. Bu bakı
kate dikte servisinden evvel tel~
rafla verilen havadislerde de şahıt 
olduk. Bize gayet kısa, baştan 
savma havadisler verilirken \stan
bul gazetelerine tafsilatlı, teler~u: 

de ~tM,..lct"'A;. n gu· 
açılması gıbı ımar ve ş~nrı 

ı...miz Doktor Relik Saydam 
Büyük Millet Meclisinde gerek 
Türkiye ve gerekse dünya efki.~ı 
umumiyesini tenvir eden gayet mu
him siyasi bir nutuk söyledi. Bu 
güzel, güzel olduğu kadar da kuv
vetli va açık nutku radyo baş~a
rında dikkatle ve merakle dinledık. 
Bir ırazete için okuyucularına bu ka· 
dar ehemmiyetli bir nutku okut· 
mak zevki ve heyecanı içinde de 
Anadolu ajansının sözde verd'.ği 
dikte servisini saatlerce bekledık. 
5,5 servisinde verileceğini tahmin 
ettik. Fakat verilmedi. Onbir ser
visinde verilecegine muhakkak na· 
zariyle baktık. Maatteess.üf bu se'.· 
viste de dikte ettirilmedı. Bu vazı
yet karşısında hayret ettik, şaşır· 
dık. Bu nutku dinlememiş olan rad

yosuz bir çok okuyucularımızın '."~
ahezeleriyle karşılaşmamak ıçın 
telelonla gece saat yarımda •iansı 
aradık. Karşımıza bir zat çıktı. 
Meseleyi anlattık. Ajansın nutku 
vermediğini söyledik. O verildi 
dedi, biz verilmedi dedik. Nihayet 
ısrarımız karşısında o da verilme-
ditine kanaat getirdi. , 

Kendisinden telefoııla bıze 
~öylemesini reca ettik. Y ~lnı~ım 
yapamam dedi. Bunun uzerıne 

gece saat ikide sizi de rahatsız 
etmek lüzumunu duyduk . Fakat 

bütün bu çırpınmalarımız, bütün 
bu uğraşmalarımız bir netice ve 
laide temin etmedi. Tabiatiyle 
bizde bu mühim nutkun tam met· 
nini derç edemedik. Ve okuyucu
larımızın büyük bir kısmı bu nut
ku kırl< sekiz saat sonra okumak 
mecburiyetinde kaldılar. Fakat 
artık bu hadise üzerine öteden
beri Anadolu ajansının vilayet 
ırazetelerini ihmal eder, hiçe sayar 
vaziyeti karşısında sabrımız ilken
di, tah~mmülümüz kalmadı. Maka· 
mınıza açıktan açığa şikayet et
meğe, derd yanmağa lüzum his 
ettik •. Şimdi Matbuat Umum Mü
dürlüğünden soruyoruz . Biz vila
yet gazeteleri niçin bu kadar ih
mal ediliyoruz ? 

ll bol bol havadisler verıldı 
a ı, ·ı h 
durdu. Ajansın bu bareketı ,e a· 
vadis kıthğile karşılaşan bır çok 
vilayet gazeteleri lıanbul gazete
lerinin karşısında zarar gördüler 
vo kısır vaziyetlere düştüler. La
kin bu vaziyet, bu kadar ehem· 
miyetsiz bir fedakarlık bile ajansa 
ağır geldi. Bunun üzerine dünya
nın hiç bir tarafında görülmiyen, 
işitilmiyen bir şekilde radyo ile 
göpe gündüz, gayet isabetsiz sa· 
atlerde bir dikte servisi icad edil
di. Halbuki dikte servisi vilayet 
gazetelerinin bütün bütüne tirai .. 
larının düşmesine, kıymetlerinin 

azalmasına sebep oldu. Çünkü 
ayni servisleri muayyen zamanlar
da karilerde birlikte dinlemeğe 

alıştılar. 
Öyle anlaşılıyor ki, ajans bu 

kadar bir zahmeti de çok görmüş 
olacak ki, muhterem Başvekilimizin 
söylediği bu derece ıiyasi ehem
miyeti olan bir nutku bile vilayet 
ırazetelerine bildirmekten kendisini 
müstağni gördü. 

Bilmiyoruz ki; acaba bu acıklı 
vaziyet daha ne zamana kadar 
devam edüb ıridecektir? Ve bu 
muammayı halletmek (için de me
rakla sizden şu noktaları öğren
mek iotiyoruz; matbuat bizde bir 
kıymetmidir? Matbuat efkarı umu
mi yenin aydınlatılması için lüzum
lu bir vasıtamıdır? Matbuatın, 
esas gayesi olan memlc~etin, mil-

zelleştirllmesine matQf hususatta 
bu maddeden istifade mevzuu 
bah.s olamaz. Mülkiyet hak.kının 
kudsiyetini esas kanunlat'ımızla 
kabul eden Cumhuriyet hükOme· 
tinin bu sa"rıılmaz prensibine karşı 
en basit bir şekilde olsa dahi 
aykırı harekete biç bir _veçhi~e 
musamaha edilemez. Kanunı sela
hiyet ve müeyyedelerin amme em

niyet ve itimadı.ot. s~r~~ıyacalc 9.U· 

rette tatbik ve ıstımalı ıdare amır· 
)erinin bilhassa ehemmiyetle ve 
hassasiyetle göz önünde tutmalar'. 
lizımgelen bir vazifedir. Mahallı 
teşekküllerin her hangi bir gaye 
ile olursa olsun ittihaz eyelecek
leri bu kabil kararların tatbikine 
geçilmeden Vali ve Kaymakam
larca esaslı surette tedkike tabi 
tutulmasını ve yukarıda işaret 
edildiği üzere sırf tehlike göst~-

k il · b" r ettı· ren gayri men u ere ın ısa 

ı · · reca rilmesi hususunun emını 

olunur. » :: 
b k, biz 

inhioar ettiriyoruz? Hal u 1 

k ·ı· t gaz•· gayet samimi olara vı aye • 
tele~inin daha çok alaka ve yar 
dım görmelerine kani bulunu:j>r~· 
Çünkü lstanbul gibi zeng.in ; 
vilayetimizde radyo adcdı ço ,' 
lıavadis vasıtaları boldur. Fa kat bır 
çok vilayetlerimiz bu vasıtalardan 
mahrumdur veya da bu vasıtaların 
adedi sayılacak kadar azdır. 

Vilayetlerde havadisleri daha 
ziyada oralarda intişar eden gaz_e'. 
teler vermektedir. Ve bu bavadısı 
vilayet gazetelerinden bekliyen v.• 
okuyan memleketin büyük eksetı· 
yetini teşkil eden rencberler ve 
köylülerdir. Sonra mesafeninde 
halkımızı ve köylümüzü tenvir ~i
mek hususunda büyük rolü goı 
önünde tutulmalıdır. Mesela lsta;~ 
buldan Adanaya bir gazete . 
saat sonra gelmektedir. Bu vazı· 
yete nazaran buradaki okuyucu 
gerek memleketimize ait bi~ ~a: 
beri ve ırerekse dünya hadıse e 
rine ait bir havadisi ancak 36 sa· 
at sonra okuyabilecektir. 

T~erak Ofis Teş • 
kılalı Genişliyor 

-- Ofis, mUbayaa olunan hububatın naklinde bazı mUtkUll 
tesadUf ettiği için yeni tedbirler almak Uzered:re ---

Ankara 5 { Hususi muhabirimizden ) - Toprak almak üzeredir. 
masull ~ i ofioi hububat mübayaatına hız vermek Ve ·ı IQ rı en ma mata nazaran b .. d 
· · k"J • 1 , u sene ıçın e yapı-ıçın leş ı atını tevsi etmektedir. Ofis, bir müddet- acak olan hububat mübayaasında f ti 

k . . ıya arın - geçen 
!enberi kursa tabi tutmak suretile yetiştirmiş olduğu 98.~e ~ h mevsımınde artırılmış olduğundan _ bir 
60 kadar müfettiş ile 40 mu~asibin imtihanlarını mı tar a • arttırılma., bahis mevzuu değildir. 
bitirmiş ve tayinlerine başlamıştır. Diğer taraftan pamuk ve bakliyeninde 

1 
k 

h il . f• . . , , _ opra 
Ofis, mübayaa olunan hububatın naklinde bazı ma su , erı o ı~ının ıştıgal mevzauna girmeleri hak

kındakı koordınasyon kararı vekiller heyetine sevk 
müşküllere tesadif ettiği için yeni bazı tedbirler edilmiş bulunmaktadir. 

Suriye harekatı 
bitmek Üzere 

TüdmürUn z a p t ı 
Humusun [işgaline 
yol açtı; Vitl mu
kavemeti kırılıyor , 

Kahire 5 [ a. a, ) - Tüdmü
rün zaptı Suriye harekatınn neti
celenmesine doğru müttefikler ta
rafından atılan mühim bir adım· 
mahiyetinde addedilmektedir. Ar
tık Vişi kuvvetlerini ikiye böle
cek olan Humus'un işgali için yol 
açılmış bulunmaktadır. Tüdmür'de 
10 gün mukavemet edilmiş olma· 
sına rağmen Suriyedeki : Vişi kuv
vetleri tarafından gösterilen şid
detli mukavemetin gittikçe kırıl
makta olduğunu belirten alamet
ler vardır. Kısmen •general Katru 
nun Suriye ve Lübnan'a isliklal 
verileceği hakkındaki beyanatı 

bunda amil olmuştur. 

lngiliz ve Avustralya hava 
kuvvetlerinin mütemadi bombardı-

._ıtnA • .,,. \"• ••J yuı.u ua .... 

bii hayat yeniden tesis et":'i!tir. 
Avustralya buğdayının gelmesı ıaşe 
bakımından vaziyeti hayli dü7elt

miştir. 

Münakalit ve :telefon m~ha
beratı tekrar başlamıştır. Harıçle 
telgraf muhabera~ı temin edil~iş· 
tit. General Vi.lson Şamı son zıya 
reti esnasında Suriyeye istiklil 
verileceği vadini tekrarlamış· ve askeri 
harekat yapılırken balkın durumun 
dan memnun olduğunul Suriye hü
kOmetine bildirmiştir. Suriyede 
Fransızlarla \ngilizler arasında tam 
bir işbirliği yapılacaktır. 

Vişi 5 (a.a) - Dün neşredi
len Fransız tebliği: 

Son yirmi ldört 
umumi vazıyette hiç 
lik olmamıştır. 

oaat içinde 
bir değişik-

Deyrizor garnizonuna karşı 
ileri harekat yapan kuvvatli bir 
lngiliz motörlü teşekkülü müdafi
lerin mukavemetine rağmen adet· 
çe üstünlüğü sayesinde bu şehri 
ihataya mavallak olmuşa benze· 
mektedir. 

Dün gece lngiliz hava kuvvet
leri Beyrut üzerine büyük çapta 
infilak , bombaları atarak şehrin 
muhtelif mahallerindeki umumi bi
naların ve evlerin sistematik bir 
tarzda tahribine devam etmişler
dir. Maddi hasar çok büyüktür. 
insan zayiatıda vardır. 

Cebelidüruz'un •merkezi olan 
Süveydaya da her gün ·tayyareler 
vasıtasile bomba hücumu yapılmak
tadır. 

Vişi hatları gerisinde 
Sabotaj hareketleri 

Londra 5 {a.a) -Royterin Bey
rut sahil yolundaki muhabirinin 
bildirdiğine göre, Vişi hatlarının 
gerisinde mühim sabotaj hadisele
ri olmaktadır. Beyruttan Rayak,a 
giden bir trene bomba atılmış ve 
milhimmat yüklü vağonlar tahrip 
edilmiştir. Beyrut radyo istasyonu 
da tahrip edUmiş ve V şi tebliğle
rinin küçük bir mürsile ile veril
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

r-~-------- - -~~ == 

İngiltere 
Hitlerle 
Müzakereye 
girişmiyecek 

Eden'in 
mühim nutku 

"Soflgetler Birliği
ne, Hitlerle müca
dele edenleri;, he-
pisine yardım ya-
pacağız.,, 

Londra 5 { A. A.) - Bay 
Eden bir nutuk söyliyerek de
miştir ki: 

« - Hiç bir zaman, biç bir 
mevzu etrafında, veya her han
gi bir sebeple Hitlerle müza
kereye giriımeğ-e amaılP ,ı.;..ı:

Dü~ya~ Üzerinde Hitlerin hayat 
şartlarile bizimkilerin ayni za· 
manda bulunac11.ğ-ı bir yer 
yoktur. 

Sovyetler birJiiine ve Hit
lerle mücadele edenlerin hepisi· 
ne yardım etmek için her şeyi 
yapacağız. Her hangi bir mu
harebe meydanı üzerinde Al· 
man hava kuvvetlerini geçin· 
ceye kadar hava kuvvetlerimizi 
arttırmağa devam edeceğiz. Bizi 
ancak bu tatmin edebilir. Bir 
tek gayemiz vardır. O da mil
letlerin hürriyeti ve mesut sulh 
emniyeti içinde yaşıyacak bir 
dünya kurmaktır.» 

Başvekilin 
nutku ve 
Mihver 
Berlln ve Roma, be· 
yanatı memnuni
yetle karşıladllar 

Berlin: 5 (a. a.J - Türkiy.ıı 
basvekili Doktor Refik Saydam 
tarafından dün Büyük Millet Mec
lisinde söylenen nutuk Alman si
yasi mahfillerinde müsaid bir intıba 
uyandırmıştır. 

Refik Saydamın beyanatı, An· 
kara hükQmetinin Türk menfaatl~
rinin müdafaası hususunda takıp 
ettigi realist siyasete tevafuk. e~
mekte, fakat ayni zamanda Turkı
yenin beynelmilel menfaatler! kar
şısındaki mesuliyetini müdrık bu· 
lunmakta olduğunu da göstermek
tedir. 

Türk - Alman dostluk paktı 

Sovyet -ordusun 
da bir isyan 

20,000 kişi, sigasi ko
miserlerini öldürerek 
k a ç t ı 

Moskovaya göre: 

Alman zayiatı 
700,000 

Moskova 5 ,{a.a) · - Sovyet 
istihbarat bürosunun tebliği: 

4 temmuz ırecesi muhtelif nok 
talardaki askeri vaziyette büyük 
bir değişiklik olmamıştır. Brezino 
nehrini geçmek 1 için Almanların .. ,_ ... :... ·-· .,.. . 
mışlardır. 

Sovyet kıtaları Novograd 
Olinsk mıntakasında Alman tank· 
ların"ın hücumlarına karşı movaf
fakiyetli muharebeler v"rmişler
dir. Alman kıtaları Prut nehrini 
muhtelif yerlerden geçmeğe muvaf
fak olmuşlardır. Fakat bu yeni 
hareket kıtalarımız tıarafından 
durdurulmuştur. 

4 temmuzda Sovyet hava kuv
vetleri 43 düşman tayyaresi tah
rip etmişlerdir. 24 tayyare kaybet 
tik. Murmansk mıntakasında Kare 
li berzahında kıtalarımız Borisok 
istikametinde münferit düşman 

cüzütamlarile muharebeye devam 
etmişlerdir' Tornapol yakınlarında 
ki harekatın muvaffakiyetsizliğe 

uğraması üzerine düşman hücumla• 
rmı Novograd, Volinsk istikame
tine çevirmiştir. Fakat burada da 

muvallakiyet elde edememiştir. 
( Sovyet-Alman harbine ait tafsili! 

üçüncü sahifemizdedir.) 

Belediye reislerinin 
mezuniyetleri 
Ankara 5 {Hususi) - Beledi

ye reislerine ne suretle ve hangi 
makam tarafından izin verileceği

ni bazı vilayetler Dahiliye Veka
letinden ıormuşlardir. V 6ki.let be
lediye reislerinin mezuniyet taleb
lerinin meclis tasdikine arzedilme .. 
sini ve mezuniyetlerini mahallin en 
büyük idare amirlerinin muvafaka· 
tiyle istimal eylemelerinin muvafık 
olacağını alakadarlara bildirmiştir. 

Eğitmenlerin ücretleri 
Vilayetimiz köylerinde çalışan 

eğitlerin bir senelik ücret karşılı
ğı 10056 lira, Maarif ilk tedrisat 
umum müdürlüğü büdcesinden le· 
diye edilmek suretiyle vilayetimiz 
muhasebe müdürlüğüne gönderil
miştir. 

Öğrendiğimize göre, vilayeti
miz dahilindeki -eğitmenlerin işle

miş ücretlerinin biran evvel öd~n
mesi, ödenmiyen ücretlerin mücip
sebeplerinin bildirilmesi vilayetimi
ze tebliğ edilmiştir. 

Biz, .viliyet gazeteleri nıçın 
• lstanbal gazeteleri gibi alaka ve 
ehemmiyetle nazarı dikkate alın
mıyoruz ? lstanbul gazetelerine 
her havadis, her haber vaktinde, 
zamanında ve hem de fazlaJiyle 
vorildiji ve verilmesine son derece 
itina gösterildiii halde biz neden 
üvey evlat muamelesi görüyoruz ? 
Aians denilen teşkilat bir devlet 
müessesesi deiil midir ? 

letin tenevv!ir etmesine çalışması 
matlubmudur degilmidir? Eğer 
matlubsa dünyanın her taralında 
son derece ehemmiyet verilen, 
halkın idaresinde, rejimlerin ide
oloji hareketlerinde, yayılma ve 
kökleşmelerinde en mühim lıir va
sıta olarak kullanılan >oatbuata 
biz neden değerinde ve lüzumu 
kadar kıymet vermiyoruz? Yahut
ta bu kıymeti ve alakayı ni~in 
yalnız bir vilayetin ırazetelerıne 

Netekiuı Başvekilimizin ajansın icar Konturatlarını Bele
diyeler tasdik etmeyecek 

hakkındaki Türk başvekilinin söz
leri Alman devlet merkzinde pek 
tabii olarak Bilhassa memnuniyet 
uyandırmıştış. Çünkü bu sözler A!· 
manyanın Türkiyeye karşı takıp 
ettiği hattıharekete bir bakımdan 
tetabu etmektedir. 

!etleri ve Roma ile Ankara arasın
daki siyasi münasebetlerin tav•i~i 
için yapılmış mühim bir te~ebbu• kabahatı yüzünden nutkunun 

yirmi dört saat sonra okunması ~İ· 
bi. Halbuki biz bugün bütün hadı
seleri, dünya vukuatını günü günü
ne memleketimizin her köıesine, 

her bucağına bildirmek, haber ver· 
mek, halkımızı, köylümüzü rejim 
hareketlerimizle saati saatine ve 

[Devamı Dördüncüde/ 

Ankara : 5 [Hususi) - Dahi
liye vekaleti, icar konturatolarının 
belediyeler tarafından tasdik edil
memesi hususunu viliyetlere teb
liğ' etmiş, bu vazifenin Noterlik· 
Jere Aidiyetini ehemmiyetle hatır· 

latmıttır. 

Roma: 5 [a. a.) - ltalya ga-
•eteleri, Türkiye başvekili Doktor 
Relik Saydam'ın nutkunun _ehenı· 
miyetini tebarüz ettirmektedı~Jer. 

Jurnale ditalya gazetesı bu 
boy•natı, TUkiyo ilo Mihver dev· 

telakki edilmektedir. , . 
ltalya Türk harici siyaset~nın 

aldıg· ı y;ni cereyandan meınk~nıy~t 
1 1 a Tür ıyenıo 

duym•ktadır. ta y ' • 't b' 
f d ·aıa ınusaı ır 

milli inkişa ıpı aı • 
k ı • ve bu husustakı nazrJa arşı amı.,. 

TOrk menfaatlerini her zaman tak ... 

dir •tıniftir. 
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B-lYı-D ylQık Müllll~'Ü: M~~llÜ~Ülfl)<dJ<® • 1 Harp Notları l 

B a. ş y ek i 1 i m İ z İ n Çekirdekli Kah- Almanlar 
Stalin 

tarihi nutukları vedesatılacak hattına 
Fiyat mürakabe komisyonu ,eh· 
rimizde çekilmiş kahvenin kilo· 
suna 2701 çekirdek kahveye - Doktor Refik - ====== edici emarelere de malik bulundu

ğumuzu söylemek isterim. 

gak/aştı 
y AZAN -~ar~ te.~Saydam diyor ki: 

Dünyayı yerinden sarsan bu 
badire içinde harp felaketlerin· 
den bu güne kadar uzak kalabil
miş olan aziz vatanımız bu sa· 

adeti Türk milletinin ruhunda 

mündemic mertlik, dürüstlük ve 
açık kalplilik hissiyatına ve bü· 
yük Şefinin etrafındaki milli bir
lik kanaatına ve durumuna med
yun bulunmaktadır. 

Sayın Başvekilimiz Doktor 
Relik Saydam'ın evvelki 
gün Büyük Millet Meclisin
de irad buyurdu ki arı nut
kun metnini, Anadolu ajan· 
sının ve radyo idaresinin 
ihmali neticesi dün vere· 
medik. Okuyucularımızdan 

i.izür dilerken, Başvekilimi· 
zin bu tarihi nutukları~ın 

metnini aynen neşretmeği 

vazife ~bildik. 
Ankara ( A. A) - Büylik Mil

let Mecli•inin bu günkü taplantı

sında Başvekil Doktor Relik Say
dam, memleketimizin dahili ve 
harici durumu etrafında sık sık 
şürekli alkışlarla ve bravo se•lerile 
karşılanan aşağıdaki beyanatta bu

lunmuştur: 
« Aziz arkadaşlarım; bir aylık 

bir tatile karar verdiniz. Hepinize 
neşe ve sıhhatle seyahat ve avdet 
dilerim. Bu vesileden istifade ede
rek dahili ve harici vaziyetimiz 
hakkında ma!Omat vermeği faydalı 
buldum. Sözüme derhal Türk or
dusu ile başlıyacağım. Vatan mü
dafaası ve milli menfaatlerin ko
runması için kendisine verdiğimiz 

emek yerindedir v~ kendisinden 
beklediğimiz fedakarlığı hepimizin 
-~;;..,,;o";; 11tih:.r hi'>1Pril~ doldura-

Dahilde bütün dikkatimiz dünya 
buhranının iktisadi inkişaflarını 
o:.r.a.\t.maga matuf çalışmalarla . ve 

müdafaa vasıtalarımızın , tekemmü

lü için her fırsattan istifade et

mekle huld•a edilebilir. Cumhuri

yet hükOmetinin karşısında bulun
duğumnz müstesna vaziyette Türk 
vatanının ve Türk milletinin yük
sek menfaatJerini bünyesine en 
uyğun bir şekilde temin için sarl
ettiğ'i emekler iyi neticeler vermiş 
ve ta~vibinize mazhar olmuştur. 
Bütün bu çalışmalar esnasında 

Türk milletinin gösterdiği yüksek 
birlik ve derin anlayış manzarası 
Cumhuriyet hükumetinin v•zifesinı 
çok kolaylaştırdığı gibi istinat 
eıtigi milli kuvvet saye•inde vata. 
nın refah ve selıimeti için en güç 
işlerin zamanında ve muvaffaki
yetle göriilebileceğinde bir kere 
daha isbıt etmiş bulunuyor. 

Hiç bir işimizde miişkü-
lümüz yoktur 

M emlckctimiı. in asiıyişi ye
rindedir. Büyük Meclisin 

verdiği yüksek ve yerinde karar
lar 5'yesinde herhangi bir işimizde 
de müşkülümüz yoktur. Buhranlı 
giinlerin İcab ettirdiği tedbirleri 

almak ve elimizdeki vasıtalarla 
azami hasılat elde etmek için ça
lı,maktayız. Daha lüzumlu görüle
cek tedbirler olursa onu da büyük 
meclİ!ıİn tasvibine arzetmekte ge
cikmeyeceğiz. 

Muhterem arkada~lar ; 
Harici ~iyasetimiz hakkında 

yüksek huzurunuzda vaki olan son 
maruzatımdanberi altı aya yakın 

bir zaman geçti, dünyanın geçir
diği büyük buhran içinde hadise. 
!erin taakubu adeta baş dön
dürücü bir ~ekil alwakta ve son 
altı aylık devre zarfındaki siyasi 
veaskeri faalıyetler böyle kısa bir 
zamana maddeten sığmayacak ka
dar hacim ve ehemmiyet itibariyle 
hayret verici bir manzara R"Ö!itcr
mekte<lir. Son zamanlara kadar 
bizden uzak sahalarda cereyan 
eden, fakat inikıisları bütün dünya 
ile beraber memleketimizde de ken 
dilerin his ettiren harp faciaları 
nihayet Türkiyernizi her taraftan 
çeviren yanğınlarla ta yanıbaşı

mıza kadar •okuldu geldi. Balkan 
harekatı ve onu takiben Irak ha-
diseleri, Suriye vakayii ve en ni .. 

hayet dünyanın en muazzam iki 

ordusunu biaman hamlelerle birbiri 
karşısına diken Alman·Sovyet mu
harebesi bu son ayların as1rlarca 

anılacak hareketleridir. Bu muaz
zam inkişaflar önünde Türkiye si
yasetindeki istikrarı ve hedef bir
liğini isbat etmek için geçen kô.
nunsanide size vaki olan maruza· 
tımı kelimesi kelimesine tekrar 
etsem bu günün icablarına olan 
mutabakatına ilave veya tayyedi
lecek hiç bir cihet olmadığı te

barüz eder. 

Türk. Alman munase-
betlerinin aydınlanması 

E vet arkadaşlar, bu gün de 
size altı ay evvel söyledi

ğim sözleri tekrarlıyarak hitabedi
yorum: Milletin ve memleketin se
lameti için ittihaz etmiş olduğu

muz hattı hareketin isabeti, görü
len inkişaflarl•r bir kere daha te
eyyüt etmiş ve bizim yegane ga· 
yemiz olan ma5tıniyet umdesi taah· 
hütlerimiıe tamamen sadık siyase
timizdeki şuurlu ist•krardan ıyı 

neticeler ahnma~nnı intac etmiştir. 

Bu iyi neticelerin en başında Tür
kiye-Almanya mUnasebatının aydın
lanması ~e Türk-Alman dostluğu
nun filen ihyası gelmektedir. 

Geçenlerde yııkaek tasvip ve 
tasdikinizı! iktiran etmiş olan Tür
kiye-Almanya muahedesi imza gü
nünden itibaren ıner'iyete girmiş 
ve akdine saik olan zihniyet da
iresinde her iki tarafça tatbik edil
mekte bulunmuştur. 

Bu mnahedenin gayesini ve 
hakiki manasını hariciye vekili 
25-6-1941 tarihinde yüksek hu
zurunuza arzetti. Ayni ~özleri tek .. 

rardan içtinap ederek şura•ını bil
hassa tebarüz ettirmek isterim ki 
yarı yacılK lıKıbierden - ırıigııdır;• i'ıı · 
bit ve devamlı bir vaziyetin ifade 
ve tesbitini tazammun eden esaslı 
vesikalardan biridir. 

Müzakeıesi esnasın~a gösteri
len hüsnü niyet ve biran kararmı
ydn samimiyet havası bu sözlarimin 
kuvvetli delillerini teşkil eder. 

Suriye ve Irak hadise
leri ve Türkiye 

Muhterem arkadaşlarım, mu· 

harebenin son zamanlarda
ki inkişafları önünde hükumetiniz 
daimi bir teyakkuz içinde ve tas· 
vibinize iktiran etmiş olan siyase
timizin ana hdtları üzerinde yürü· 
yerek faaliyetlerde bulunmaktan 
hii.li kalmamıştır. Asırlardanberi is
tiklal uğruna kan dökmüş olan 
Balkan ınemleketlerirıde yarınki 

teşekkülün istikliile müstenit bir 
teşekkül olmasını hararetle temen. 
ni ederken bıı diltklerimizi tatmin 

Irak hadiseleri çıktığı vakit dos· 

tumuz Irak milleti ile bizim ve 
onların müttefiki olan lngiltere ara
sındaki ihtilafın kan dökülmeksizin 
halli için yapmış olduğumuz teşeb
büsler maalesef müsmir olamamış 

ve hadisat bildiğiniz şekilde inki

şaf etmiştir. 
lrakın bu vaziyete rağmen is

tiklalini tesis etmek suretiyle müt· 
tefikimiz lngilterenin göstermiş ol
dukları itidal ve hasiretten dolayı 
kendilerini ve Irak milletini şayanı 
tebrik görürüm. 

Suriye hadissatın Türkiyenin 
coğrafi rolü tahmin buyuracağınız 
vecihle çok naziktir. Suriyenin sah· 
sah vaziyeti emniyetimiz bakımın

dan haiz olduğu ehemmiyet ve 
sonra da ortada birbirleriyle çarpı
şan iki devletin bizimle ayrı ayrı 

olan münasebetleri bu nezaketin 
derecesini göstermek için kafidir 
zannederim. Bu hadiselerin akibeti 

ne olursa olsun Suriyenin 
için haiz olduğu ehemmiyet 
ıriiyeceği gibi Suriyelilere 
olan sempatimize de halel 

yecektir. 

bizim 
değiş

karşı 

gel mi· 

Alman . Sovyet muhare-
besi ve Türkiye 

Alman - Sovyet muharebe

si müvacehesinde Türkiye 
siyasetinin coğrafi mevkiinin tabii 
icabı olan hattı hareketi derhal 
ittihaz ve ilanda tereddüt etmemiş 
ve hükümetiniz bu muharebeden 
doğan vaziyet önünde Türkiyenin 
bitaraflığını Almanya, Sovyetler 
Birliğine ve diğer dev !etlere res
men tebliğ etmiştir. 

Bu hattı hareket ahdi vaziyet-
bır yoldur. 1 ~~-'-: ..... - ....... ttL 

J\rkadaşlarım: yine bu geçen 
aylar zarfında muhtelif devlet 

adamlarının söyledikleri nutuklar 
siyasi ;faaliyetin mühim anasırını 
teşkil etti. Bunların umumi mana
ları üzerinde tevekkuf etmiyerek 
her bi inde bize ait olan kısımların 

ta evveldenberi takip edea-eldiği
miz •İyasete hiç kimseye dokunan 
bir ciheti olmadığını gösteren söze 
!erin muharipler arasında bile bir 
fikir vahdetine vesile teşkil etti
ğini ve bunun dünya mukadder>tı 
için hayırlı bir alamet olduğunu 

ehemmiyetle 1.ikretmek isterim. 

Tarih bir gün bu muazzam 
mücadele e•nasınd' Türkiyenin ro· 
lünün ne kadar insani, ne dereceler
de hüsnüniyetle ;meşbu olduğunu 

kaydedecektir. Fakat daha bııgün
den hayat ıniicadelesi bütün şid

detile devam ederken sarfeıtiği-

( Devamı Üçüncüde ) 

226 kuruş fiyat tespit etti 
olan 233 çuval kahve 
elite kuru kahvecilere 

Vilayetimizin iki aylık ihtiyacını karşılayacak 
Mersinden getirilmiştir. Bu kahveler 15 tüccarın 
ve bakkallara tevzi edilmektedir. 

Dün mıntal:a iktisat müdürlüğünde topfanan fiyat mürakabe komis· 
yonu, çekilmiş kahvenin kilosuna 270, çekirdek kahvenin kilosuna 226 

kuruş fiyat tespit etmiştir. 
Toplan1:ıda, bu defa kahvenin çekirdek halinde de satışa çıkarıl-

ması kararlaştırılmıştır. . 
Kahvenin çekirdek olarak satışından doğacak her hangı bir mahzu 

ru karşılamak için bu partide gelen kahveden 100 çuvalı htiyat ola

rak ayrılmıştır. 
Her şahı5 istediği dükkandan 500 gram · çekirdek kahve veya kuru 

kahveciden 250 gramlık p•ket halinde çekilmiş kahve alabilecektir. 
Kahve satışı 7.ab•ta ve•belediye memurlarının daimi kontrolu ; altında 

'M8idin·;iö;, diı·ıere·d·esıan, ! 
güzel Hayriyesi öldürüldü 

Mardin 3 ( Huııısi ) - Dün yanında bulunan karısı Hayriye 
şehrimizde feci bir cinayet işlen- anne ve babasını görmek için 

b. · · k Şa. klan'a gitmiş, bir daha kocası-miş, Hakkı adında ırısı arısı 

H ·ı -1d·· ·· tu··r nın yanına dönmemiş ve halta bo-ayriyeyi tabanca ı e o urmuş · 
1 • - şanmag· a kadar gitmiştir. Hakkı Cinayetin sebebi namus mese esı-

dir. Bu hususta elde ettiğim ma-

lumatı yazıyorum: 

Öldürülen Hayriye 21 yaşla
rında bir kadıodır. Görenlerin an· 
!attıklarına göre, bu köylü kadın, 
siyah kaşlı, siyah gözlü, ceyan ba· 

kışlı, narin vücutlu ve emsalsız 
bir güzelliğe malik bulunuy'>rmuş. 

Hakkı Mardinlidir. iki sene 
evvel kendi köyü olan Şağlan'da 
bu güzel kadını görmüş, binlerce 
lira kıymetinde bulunan bir çok 
arazisini satarak Hayriyeyi nikahla 
•lorı• '(~ sehre ıretirmistir. Hakkı. 
sahılii bır adam olduğundan karı
sına çok güzel bakmıştır. 

Bir seneye yakın Hakkının 

Lamba camları kaçe 
satılacak? 

Şehrimiz ihtiyacını karşıla-

mak üzere bir mikdar lamba camı 

geldiğini yazmıştık. 

Fiat murokabe komisyonu bu 

camların tanesini 10, toptan satı

şında da 9 kuruş fiat teshil et
miştir. 

Camlar '3tışa çıkarılmıştır . 

Nikah merasimi 
Gazetemiz mürettiplerinden B. 

Derviş Üzglin'ün övey kız1 Bayan 
Nahide ile gençlerimizden B. Yu
suf'un nikah törenleri dün beledi· 
yede yapılmıştır. Tebrik eder, sa
adet)er dileriz. 

bunun üzerine bu işin sebebini 
araştırmış ve karısı Hayriyenin 
aynı köyden lbrahim oğlu Aziz 
adında karılı ve çoluk çocuklu 
bir adamla sevişmekte olduğunu 
ve onun yanına kaçmış bulundu· 
ğunu işitmiş, karJSı hakkında zina 
davası açmıştır. Mardine getirilen 
ve muhakemeleri m~vkufan yapı
lan Hayriye ile aşıkı Aziz, ikişer 
buçuk aya mahkOm edilmişlerdir. 
Kadın dün gününü doldurarak 
hapishaneden tahliye edilmiş, yol· 
da gelirken kocası Hakkı ile kar
şılaşmış, kadın kocasını görüıı.ç_e 

mış, H~kkı da bundan kızarak ta
bancasını çekmesile Hayriyeyi yere 
sermiştir. 

Cemal lşınay 

Merkeze nakledilen 
hariciye memurlarımız 
Ankara 5 ( l{u-ıusi ıuuhabiri 

mizden ) - Atina Hüyiik elçiliği 

miisteşarı S.1ib Kıraıı, başkatibi Is. 

mail Uşşaklı. ikinci katibi Necdet 
Kent ve Belırrat elçiliği başkatibi 
Füruzaıı Selçuk, ikinci katibi Şem· 
seddin, üçüncü katibi Mustafa Ka
yagil merkeze nakledilmişlerdir. 

Devlet şurası baş 
muavin ı ikleri 

Ankara 5 ( Hususi muhabiri 
mizden ) - Devlet şurasında mün 
hal baş muavinliklere birinci sınıf 
muavinlerinden Arif Uvan ile Tev· 
fik Gerçeker tiiyin edilmişlerdir. 

MÜMTAZ 
FAiK 

FENiK 

lıglerıne gore 

Dün Sovyet
Alman har-

bine dair gelen 
·----"'.'"-"~' haberler; cephede mahsus bir şe-
kilde hiç bir değişiklik olmadığı-
nı göstermektedir, Alman motör-
lü kuvvetleri şüphesiz ileri hare
ketlerine devam etmektedirler. 
Fakat Umumi hareket, şimdi da-
ha ziyade üç bölgede mahsur 
bulunan Sovyet kuvvetlerinin 
imhası üzerinde temerküz etmiş· 
tir. Bunlardan birisi, Riıa'nın ce· 
nubunda Dvina nehri ile, Libau 
arasında bulunan mıntakadadır. 
Nitekim cuma sab• hı neşredilen 
Sovyet tebliği de, Yakobstad'da 
ve Dvinsk bölgelerinde çok şid· 1 
detli muharebeler olduğunu bil
dirmektedir. Yakobstod, Dvinsk'le 
Riga arasındo bulunmaktadır. Bu 
hesapca Almanlar sa~il kıs~ını 
bir tarafa bırakarak ılerlemıfler 
ve gene Sovyet tebliğine göre, 
yeni kuvvetlerin müzah~retiyle, 
Dvina nehrini geçmeğe muvaffak 
olmuşlardır. Bu ileri hareketlerin 
hedefi Londra'nın kanaatine göre 

Leningrad'dır. 

Bialistok ve cenup mınta-

kasında 

Bialistok'la, Minsk arasında 
çenber içine alınan Sovyet 

kuvvetlerinin esir edilmesi veya 
imhası bitmiş gibidir. Almanlar 
burada yeniden 20 bin esir al
dıklarını bildirmektedirler. Fakat 
yeni bir çenber de Minsk civa
rında kurulmuştur. Burada bulu
nan bir Sovyet ordusunun da 
müşkÜI vaziyette olduğu söylen-

' -L-1-: 

hakkında bugün &aha sarih ma
lumat almamız kabildir. 

Pinsk bataklıklarının cenu-
. bundaki harekata gelince, dünkü 
Sovyet tebliği, burada Rovno 
ve Ternopol mıntakalarında şid
detli bir mukavemet yapıldığını 
söylemektedir. Faknt diğer ta
raftan Mocar tebliği de, Macar 
askerlerinin Galiçya ovasına ine· 
rek buradaki Alm•n kuvvetleriy
le iltisak peyda elliklerini haber 
verıniştir. Demek burada da bir 
ihata hareketi yapJmakta veya
hut mevcut hareket itmam edil
mektedir. işte dünkü tebliğlerden 
ve haberlerden şark cephesinin 
umumi vuiyeti hakkında çıkar
dığımız mi.na budur. 

Umumi ricat 
Berne'Jen gelen bir haber, or. 

duya umumi ricat emrinin ve-

( Devamı üçüncüde) 

[ l._RO_M_AN_: 7_2 j KALDIRIMLARIN KOKUSU 
Reşat Enis 

ne kırmm ipekten gül işlemeli lolıusa ta
kımları arasında soluk yüzlü bir kadın 
yatıyordu: Kendisi. Yanı başında kol ka
dar bir kundak vardı: Yeni doğan Ha· 
yati. Baş ucunda ak arap bir ebe kadın. 

•Bir ses, hiç durmadan viyaklıyordu: Ha
yati'nin sesi. 

Bu çirkin seste herkes bir güzellik 
görüyor, neşeleni}'ordu. Hayati'nin doğu
mundan sonra, üç gün böyle geçti. Ve, 
garip bir tecellidir, dördüncü gün, baba
sı, o seneler pek salgın olan koleraya 
tutuldu, öldü. Oiinyadan haberi olmıyaıı 
Hayati, işte böylece, hayata gözlerini aç
makla bir ölüm getirmiş oldu. Herkes 
ondan biliyordu. En başta annesi olduğu 
halde ..• O doğmamış olsaydı, kocası san
ki ölmiyecekti. «Bir kedi al, uğrunu de· 
ne 1 » ... 

Nazire Hanım bir çocuk doğurdu 
ve bu çocuk evin içine uğursuzluk, felii· 

ket getirdi. 

Atlas izerine kırmızı ipekten gül iş-
1•"'.eli lohu•a yatağında viyaklayan kun
d~gın sesi, artık betleşınişti. Herkes, bu 
ugursuı ,esi duymamak için kulaklarını 
tıkıyordu. En başta annes· ld - h ld 

ı o ugu a e ... 
Hayati, talihinin bu gar' .1 • •• 

ıp cı vesı yu-
zünden, senelerce hırpalandı. Dövüldü· 
sövüldü. itildi; sümrüldü. Haşlandı. Haş~ 
lak kaldı işte. 

• 
Şimdi, bir damlacık vücudile, gecesi. 

ni gündüzüne katarak di,Jinen, '.htiyar 
anasına bakan Nazire Hanımın ugursuz 
saydığı ve hiç' sevmediği Hayati'sidir. 

O, altı çocuk doğurmu~tu. ilk ikisi 

oğlandı. Sabri ile Faik... Sonra doğan 
üçü kızdı. Kızlar, kısa fasılalarla, ardısı
ra ölmüşlerdi. Sonuncusu, Hayati. 

Faik, mücadele senelerinde Anado
luya geçmiş, Püsküllü çetesinde, Yunan
lılarla çarpışmıştı. Zavallı Faik'in birgün, 
suları sarı bir derenin sazlıkları arasında 
başsız ve bacırksız göğdesini bulmuşlardı. 

Sabri hayırsızın biriydi. Nazire Ha

nım, gelin arabaları yaparak epeyce bir 
para biriktiren kocasının varını yoğunu 
Sabri'nin adam olması uğruna harcamıştı. 
Ötekileri ihmal etmişti. Uğursuz saydığı, 
ittiği, sümürdüğü, hırpaladı&'• Hayati'sinin 
bir gün ekmeğini getireceğini, kendisine 
bakacağını hiç mi amma hiç mi dü~ün
memişti ... 

ihtiyar kadının Hayati'ye sık sık tek
rarladığı bir sözü vardı şimdi: 

- Yumurtanın . derdi - akını sana, 
sarısını ona içirirdim ... En hakikatlisi sen 
çıktın! 

• • • 
Alaturka saat: Sekiz. 

YAZAN: 
Olııklar sustu. 

Mavi boyası dökük geniş çinko tas, 
kalaylı maşrapa, yarım çamaşır ·tenekesi, 
bulanık sarı bir suyla ağız ağıza dolu. 
Maşrapada, tasta, tenekede; kalın, biraz 
daha kalın, daha kalın damla sesleri sey-
rek: Lıp ....... Lıp ... . 

D. A markalı kanbur kunbur kalaylı 
maşrapadan taşan sarı su, çıplak 

menin kirli tahtalarında kıvrıla 

uzanıyor. 

döşe-

kıvrıla 

Zayıf, buruşuk, sarı el; bu kıvrılarak 
uzanan çamur suyu İri bir paçavraya içir
di. Tası, maşrapayı kaldırdı; l;oşalttı. 

ihtiyar kadın, birinci kat oda
sında, alçak sedirinin üzerinde kıvrddı, 

kaldı. Uyku bastırmıştı. 

Gebeş saç 
fıkırdıyordu. 

mang-alın üzer(ndeki sahan 
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Tırak ... Turuk. 
Tırak ... Turuk. 

Karanlık, ıslak caddenin en sonund• 
biri kaba, biri ince iki çift ayak se•İ. 

Yaklaşıyor. Yaklaştıkça irileşiyor. Karaıı 
lıkta iki kırmızı ışık; iki benek:Oynak. 

Tırak ... Turuk. 

Biri kaba, biri ince iki çift ayak 

si birden kesildi. iki kırmızı ışık, iki be-

nek, hızla birbirine yaklaştı ve söndü. 
Bir şapırtı ve bir kısık kadın kahkahası. 
Yeniden ayak seleri. 

Tırak ... Turuk. 
Birinci katı sağa, üst katı sola kay

kılmış, kara yüzü yamalı ufak evin yan. 
pırı kapısı önünde iki karalh durdu. Tıs 
yok. Zifiri karanlık : Elektrik cereyanı 
ke•ileli belki bir çeyrek oluyor ... 

Kalın ses ( hafif ) • Moruk uyumuş 
olacak! 

ince ses - Nereden bildin? 

Kalın ses - Birinci kat odada ışık 
yok ... Karanlıktan müthiş ürker anam .. 
Bazı «Yarın gireceğin bir karış toprağın 
zindan karanlığına gözlerini alıştır.!• di· 
ye lambayı söndürüveririm ... Ödü patlar 
adeta ... Moruktaki titremeyi, çone atışı 
bir görsen! 

ince ses (hafif) - Hah hah hah! 
Kalın ses - Suuuus 1 
Erkek, çelimsiz omuzlarile kapı ka

nadını yavaşça kaldırdı. Açılan aralıktan 
kadını içeri soktu. 

ince ses - Korkuyorum! 
Kalın ses - Dört buçuk lira kira 

veriyorum bıı ölüsü kandilli eve işte ... 
Tıs yok. 
Kalın ses - Kadriye! 

[ Devamı var ) 
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Başvekilimizin 
tarihi nutukları 

( Baştarafı ikincide) 
miz mesai, dostluklarımıza ve te. 
ahhütlerimize vermiş olduğumuz 

kıymet, sözümüze !olan sadakatı
mız medeniyet dünyası önüne açık ı 

alınla çıkmamızı temın etmiş bulu 

Berlin 5 [a.a.]
Alman başkumanlıl 
danlığının levka· 
!fide tebliği : 

Minsk civarında 
muhasara edilmiş 

Sovyet 
ordusun-

tayyaresi düşürül 
müştür. 

Alman zayiatı 

3 

Almanlar Stalin 
hattına yaklaştı 

-17 -
nuyoruz. 

Hitlerin nutku bulunan sovyet da b·ır ·ısya 
Moskova 5 

(a.a) - Moskova 
radyosu, Alman 
kayıplarının ölü 
ve yaralı olarak 
700 binden aşağı 
olmadığını ve Al 

man işğali altında 
ki bölgelerde yüz 

binlerce Alman 

( Baştaraf ı ikincide) 
rildiğini bildirmiştir, Her halde bu 
haber de olmasa, dünkü yazımız
da da tahmin ettiğimiz gibi Sta
lin'in beyanatından Sovyetlerin bir 
rical hareketine başladıkları ko
laylıkla anlaşılabilir. Sovyetler, çe
kilirken düşmanın işine yarıyabi· 

lecek bütün malzemeyi, gıda mııd· 
delerini imha emrini almışlardır. 

Bunun üzerine, Opolsevia ismi ve· 
rilen çeteler teşkil edilmektedir. 
Bu çeteler düşman gerilerinde sa
botaj ve imha faaliyetlerinde bu
lunacaklardır. Bu suretle Sovyet
ler, Almanya'ya karşı lngilizler ta· 
rafından tatbik edilen ablukaya 
karada iştirak edeceklerdir. Fa
kat Almanlar, Stalin'in bu kararı 
üzerine Berlin'deki yarı resmi 
mahfillerin bir tefsirini neşretmiş· 
!erdir. Bu tefsire röre, bu imha 
hareketleri Alman ordusunu değil, 
bizzat Rusları aç bırakacak, çün
kü Almanlar, girdikleri yerde bu· 
lunan Ruslara bir lokma gıda 
maddesi vermiyeceklerdir. Alman· 
!ar bu tefsirle sabotaiın ve gıda 

maddelerini imha etmenin Önüne 
geçeceklerini tahmin etmektedir· 
lor. 

açlık yüzünden ölümüne sebep O· 

lıtrsun değil mi? .. Seni dinini, im"· 
nını ... 

Efenin fırladığını, havada şim· 
şek gibi bir cismin parladığını, bir 
kan sütununun fışkırışını, efenin 
tekrar yerine oturuşunu, zeybek 
Süleymanın bir başı bir gövdeden 
ayırışını,1 hizmetimizle meşgul köy
lülerden ikisinin bir cismi ortadan 
kaldırışlarını, birininde hala çenesi 
oynıyan vücutsuz bir başa bir 
tekme vurarak yuvarlayışını gör· 
dük. 

Ortada müthiş bir sükut hü· 
küm sürüyordu. Başta Kuyucu Kı
zı olmak üzere meclisteki kadınla· 
rın bizden çok daha cesur olduk
ları muhakkaktı. Onların yuzun· 
de, böyle şeylere alışık bulunan· 
Iarın alikasız sükilnetini görüyor· 
duk. Fakat ben, Rıza, Necip, Saf. 
fet, hepimiz bitmiştik. 

- Aman etme, eyleme. 
Diyemezdik, efenin işine karı· 

şamazdık, ağzımızı açıp müdahele
de bulunamazdık. Asabımız peri· 
şan olmuştu. 

Evet, vaktile çocukken lzmi. 
rin Alipaşa meydanında Balyoz 
oğlunun katili komiteci Vahanı a· 
sılmış halde görqıüştiim amma 
gözlerimin önünde adam boğazla· 

nışını nerede görecektim? 
Zavallı Hacı Feyzullah nasıl 

<la çırpınmıştı? .. Ölüm ihtilaçlarile 
nasıl da kıvranmıştı? 

Bıyıklarını sıvazlıyan efe: 
- içelim .. 
Diyor, fakat rakı ·bana kan 

renginde görünüyor; içemiyorum. 
Dik~at ediyorum; efenin bü

tün hiddeti zail olmuş. Bir dakika 

evvel şurada bir cinayet olmamış 
gibi konuşuyor: 

- Bunun böylesini gebertmek 
sevaptır efendi efe; değil mi? 

istersen; 
- Değil, 

De bakalım; 

- Öyledir efem ! 
- Faizci zina; amma da çn· 

buk geberdi be .. 
- Öyle efe .. 

Keşki zorla öldürseydik. 
Hiddte kapıldım işte .. 

- Doğru efe .. 
Efe dikkatle yüzüme baktı: 
- Sana ne olmuş be elendi 

efe? Yüzün solmuş.. Yoksa Hacı 
Feyzullaha acıdın mı? 

Derhal kendimi topladım: 
- Amma yaptın ha ele; ae· 

dim, bunun böylesine acınır mı 
hiç?. iki gecedir uykusuzum da 
benzim ondan scılmuştur. 

Kuyucu Kızı bile bende bu 
kadar kana susamış bir ruh bulu
nabileceğine mütehayyir; yüzüme 
bakıyor. Zavallı kadın, sarhaşlukla 

ne vaziyette olduğumu muhakeme 
edemiyor. 

Halbuki ben bitkinim, ölüyüm, 
nerdeyse bayılacağım; fakat ira· 
demi nefsime hakim kılıyorum; ba
yılmayışım zorakidir. Arkadaşlar 
da tıpkı benim vaziyetimdeler. 

Efe muttasıl anlatıyor: 

- Nasıl ? Gavur imam gibi 
yaptım mı?. 

- Gavur 
kim efe?. 

imam mı? Bu da 

- Amma yaptın ha; Ali mol· 
layı bilemedin mi?. 

- Ha ... Evet ... 

- Onu gibi yadabildim mi? 

- Neyi? 
Ele kızdı: 

- Elinin 
F eyzullahı .. 

körünü.. Şu hacı 

- Evet, evet .. O Gavur 1. 
marn nasıl yaparmış ~e?. 

- Yolcuyu yakalarmış, parası· 
nı alırmış, sonra sorarm\ş: 

Paran kaldı mı? 

- Kalmadı efe .. 
- Öyleyse parasız yaşanmaz, 
Der, öldürürmüş .. 
- Peki,. Kaldı derse ne ya· 

parmış?. 

- Kalan parasını da alır, yi· 
ne öldürürmüş .. 

- Şu halde Gavur imamın 
eline dü~ene kurtuluş yokmuş .. 

- Öyle.. Yeryüzüne bu ka· 
dar canavar adam gelmemiştir. 

- Mademki öyle; kendini o· 
na ne diye benzettin efem?· 

Lif olsun diye hani .. Hacı 
F eyzullahın parasını ald d . ım a .. 
Ha.lbuki. b.en .~nu para için değil, 
intıkam ıçın oldürdüm. Bu suretle 
hem intikamımı almış oldum, hem 
de tekmil köyleri bu herifin elin-

den kurtardım. Hacı Feyzullahın 
ölümünü duyan köylüler düğün, 
bayram edeceklerdir. 

- Allah, Allah .. 
- Evet, Bu adam muhtaç 

köylüye beş lira verir; elli liralık 
senede parmak veya mühür bas• . 
tırırdı. Köylü okuyup yazmak bil· 
mediği için daima bu mel'un he· 
rifin ağına düşerdi. Köylü ne ola· 
cak; rençberlik eder. Yazın güne
şin altında, kışın yağmur altında 
çalışır, çalışır; varını yoğunu bu 
herife götürür, fakat borcunu elli 
liradan kırk dokuza indiremezdi. 
Günün birinde de hükumet kara· 
rile tarlasının Hacıya yüz edildiği· 
ni öğrenerek boynunu bükerdi. 

i Sen onun ettiği yemine mi 
aldandın? .. Bunun böylesi Kabede 
anasına zina eder be .. Hacının hiç 
yoksa hazırda on bin lirası vardır. 

Ben im nineciğime de ayni o· 
yunu etmiş. Bizim öküzün biri öl
müş, ben askerdeyim. Nineciğim 

bu Hacıya gidip ödünç yirmi beş 
lira istemiş. Çıkınında altmış lira 
daha varmış, Hunları birleştirip 

yetmiş beş, seksen liraya acarca 
bir öküz almağı kıırmuş. 

Hacı parayı vermiş, nineciği· 
me yüz elli liralık bir senede par· 

mak ba•tırmış, senedin altını da 
mnhtara iki lira verip köy mührile 

mühürletmiş. Alı o muhtarı da bir 
ele geçirsem, iki liraya köy müh· 
rüiıe yalancı şahitlik ettirmeyi ona 
öğretirim. 

Neyse.. Nineciğim ertesi sene 
Hacıya yirmi beş lirayı götürmüş, 

Hacı faiz kabul etmediğini söyle

diği için para ile beraber iki ok· 
ka kaymak yağı, bir sepet yumur· 
ta hediye götürmüş. 

- Hacı faiz kabul etmiyor 
mu imiş? 

- Evet .. Şer'an haram oldu· 
ğu için kat'iyyen faiz kabul et-

mez, Yüz liralık senedi beş 
lira olarak yazardı, Böyle bir 

yustur .. Birisi para islemeğe 
mi; 

yüz 

<ley-: 
gitti 

- Bak yavrum, ben haram 
yemem. Faiz almam. Sana iyilik 
olsun diye bir yardımda bulunu· 

yorum.; Lfikin benim de baktığım 

yetimler, dullar var. Onların kim 
olduklarını, nerede oturduklarını 

size söyliyemem, günahtır. işte 
onlara sen de bir parça para he
diye eder.in, senedi ona göre ya· 
zarız. 

Der, zavallının canını bu su
retle yakardı. Neyse.. Nineciğim, 
bir sepet yumurta ile iki okka 
kaymak yağını Hacıya verdikten 
sonra, Hacıya yirmi beş lirayı say-

mış ve: 
- Hacı .. Senedimi geri ver. 

Demiş. Biraz evvel geberen 

namussuz ne yapsa beğenirsiniz. 

[Devamı var} 
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Nöbetci eczane 

Ali Nasibi 

Alman devlet reisi Hitler 
4 mayıs tarihli nutkunda 

Türk-Alman doıstluğuna verdiği kıy 
meli. tebarüz ettirirken memleke\i 
miz için kullandığı kelimeler hari· 
ciye vekilinin de size arzetmiş ol· 
duğu vechile bütün Türk milteti· 
nin kalbine hitap eden ve o kalb· 
de hakiki makesler bulan kelime· 
!er olmuştur. Bu kürsüden kendilerine 

hararetle teşekkür etmeyi vecibe ad. 
dederim. Biıim hissiyatımızda bü.,.. 
yük Alman milleti için aynıdır, 
onun sözüne ve dostluğuna kıy. 
met veren medeniyet alemindeki 
yüksek mevkiine hürmet ~eden bir 
milletiz. Aydınlatmış ve ihya et. 
miş olduğumuz dostluğun saf ha
vası içinde bundan böyle hiç bir 
suitelehhüm zehirinin karışmaması 
nı bütün kalbimizle temenni ede· 

riz. . . M 
ltalya hükumeti reısı ussoli. 

ni de 10 haziran tarihli _nutkunda 
bize dostane kelimelerle hitap edi 
yor. Kendisine gene huzurunuzda 
taşekkür etmek isterim. 1928 mua 
hedesi bizim için ele mer'idir ve 
Türk·ltalya münasebatı o esaslar 
dairesinde dostane bir seyir takip 

etmektedir. 
Türk-Alman muahedesinin ak

dinden sonra Avam kamarasında 
cereyan eden müzakereler hepinizin 
malumudur. Başvekil Çörçilin müza 
kerelere yaptığı muhtelif müdahale 
!er ve hariciye nazırı Eden'in nutku 
Türkiye-lngiltere münasebatının 
hangi esaslara istinat ettiğini bü. 
tün dünyaya göstermiştir. 

Türkün ahde ve!ası 

ordosundan20000 n 
kişi siyasi komiser ______________ _ 

!erini öldürdükten 20000 kişi, siyasi ko· 
sonra ordudan • l • . "ld.. k 
firar etmişlerdir. 

mıser erını o urere 

Sovyat tebliği k a ç t 1 

Moskova 5 (a.a) Moskovaya göre: 
s11.~1~,yet sabah teb Alman zayı·atı askeri cesedinin 

6 
yerde serili bulun 

4Temmuı bütün 7 o o o o o · doğunu söylemek· 
g ü n Dvinsk, tedir. 

Borisov, Bobrun ve Tarnapol isti· Almanlar en iyi tümenlerini 
kametlerinde [şiddetli muharebeler kaybetmişler 
cereyan etmiştir. Cephenin diğer 

bölgelerinde işğal ettikleri mevzi· 
leri sıkıca tutmakta olan kıtaları· 
mız arazimiz dahilinde kendilerine 
bir yol açmağa teşebbüs eden düş· 
mania muharebeye tutuşmuşlardır. 

Dvinsk istikametinde vukua 
gelen muharebelerde kıtalarımız 

düşman tanklarına ağır kayıplar 
verdirerelı. mevzilerini sıkı surette 
tutmuşlardır. Yalnız düşmanın mu- • 
harebeye ihtiyatlarını da sokması 
üzerinedir ki kıtalarım1z en yakın 
mevzilere çekilmişlerdir. Ayni za
manda Lepe! bölgesinde de ağır 

muharebeler olmuştur. Burada kı· 
talarımız düşman tank cüzütamla. 
rının bir çok kısımlarını muvaffa. 
kiyetle geriye püskürtmüşlerdir. 

Moskova 5 [ A.A. ] - Prav· 
da gazetesinin iddiaasına göre, 
en iyi Alman 1kıtaları ve malzeme· 
si tahribata uğratılmıştır. Faşisit 

propağandacıları Alman ordusunun 
yenilmezliğini dünyaya ilan etmiş· 
!erse de 11 günlük muharebe es· 
nasında Almanlar en iyi tümenlerini 
hava filolarını kaybetmişledir. Şim· 
di muharebenin cereyan ettiği mu
harebe meydanları bu tümen ve 
kuvvetlerin m~zarı olmuştur. 

Sovyet çetelerinin faaliyeti 
Moskova: 5 (a.a} -Tas ajansı 

bildiriyor: Düşman işgali altında 
bulunan Sovyet topraklarındaki 
çetelerin faaliyeti hakkında haber· 
ler gelmiye baslamıştır. Bu haber
lerden biri şudur: 

Alman topçu kuvvetleri için 
gönderilen cephane yüklü bir tren 
dekovil hattiyle cepheye sevkedi
lirken yolda trenin muhafızı hattın 
iki tarafında dumanlar, sonra alev· 
ler çıkmıya başladığını görmüştür. 

Öğleden sonra kuvvetli bir 
tayyare hazırlık faaliyetini mütea· 
kip düşman, cüzütamlarımızı şarka 
doğru bir çok kilometre geri çe· 
kilmek mecburiyetinde bırakmıştır. 
Bütün gün Tarnapol civarında şid
detli muharebeler cereyan etmiştir. 

Burada çok büyük düşman motör· 
lü cüzütamları kıtalarımızın cephe· 
sini cenubi şarkiye doğru yarmağa 
teşebbüs etmiştir. Bu muharebeler 

Türk ve lngiliz milletleri esnasında kıtalarımız yeniden mn· 
tam bir siyasi olgunlukla kavemet göstermiş ve düşmanın 

Teklikeli mıntakadan &'eçmek 
istiyen makinist trene büyük bir 
sürat vQrmiş ise de bu teşebbü· 

sünde muvaffak olamamıştır. Yan· 
makta olan ormanın ortasında bat· 

birbirlerini tanıyarak ve 
1 anlıyarak faik kuvvetleri tarafından yapılan 

münasebetlerini bugiinkü itimat, hücumları tardetmişlerdir. 
hürmet ve muhabbet seviyesine Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
isal etmişlerdir. lngiliz milleti Tür tayyare meydanlatına ve motörlü 

kün ahde vefasını bir çok vesile- cüzütamlarına darbelerler indirmiş, 
!erle denemiş anlamış ve ona iti· bunların ileri hareketlerini kesıııiş 
mat etmiştir. ve düşmana ağır zayiat verdir-
Mevzubahsettiğim müdahale ve nu· ' ' miştir. PerşemDe günü 62 düşman 
tuklarda bize karşı gösterilen an· 
lay1ş ancak birbirlerinden şüphe· 

lenmiyen (iki memleket arasında 
vukua gelebilir kanaatindeyim. Jn .. 
giltere !devlet adamları Türkiye 
siyasetinin esasen bu sulh yolunda 
inkişaf ettiğini bilirlerdi. Binaena· 
leyh Türk-Alman muahedesind.e 
kendilerini hayrete düşürecek bır 
nokta mevcut değildir. 

Buna rağmen büyük düşmanı 
ile dostluk muahedesi yapan ve 

o dostluğu tutacağı malum bulunan 
müttefikinin hareketini samimi zih· 
niyet ve anlayışla telakki etme.k 
tam manasiyle centilmen olan bır 
millete has bir fazilettir ki bunu 
burada söylemekten hususi bir zevk 

hissetmekteyim. 

Memleketimizin bir par-
çası üzerindeki emeller 

Muhterem arkadaşlarım; ge· 
ne son zamanlarda nutuk

larında ve neşriyatında sizi üzdüğü· 
nü bildiğim bir nokta belirdi. Me~· 
leketimizin bir parçası üzeıinde ~ır 
takım emeller izhar edilmiş oldugu 
resmi ağızlardan ~iddia ve ge~e 
mukabil resmi ağızlardan tekııp 
olundu. 

tün bu haberleri ilk gününden itibaren 
hassasiyetle takip etmiş ve velev 
ki hayil sahasında olsun bu sözle
rin kulnktan kulağa söylenme,ine 

alikasız kalmamıştır. 

Size bütün • kuvvetimle temin 
edebilirim ki bugün de yarın da ayni 
hassasiyeti gösterecek ve nerede, 
kimler•· arasında olursa olsun bu 
gibi faaliyetleri -yakından takip e
derek icabeden karar ve tedbirlere 
tevessülden geri kalmıyacağız. 

Aziz arkadaşlarım; dünyayı ye· 
rinden sarsan bu badire içinde 
harp felaketlerinden bugüne kadar 
uzak kalabilmiş olan aziz vatanı· 
mız bu saadeti Türk milletinin ru· 
bunda mündemiç merdlik, dürüst
lük ve açık kalblilik hissiyatına ve 
büyük şefinin etrafındaki milli bir· 
lik kanaatına ve durumuna med
yun bulunmaktadır. 

Milletimizin sarsılmaz azmi her 
kendini sayana karşı saygı hisleri 
beslemesi, her seven kalbe kendi 
kalbini açması bizim için bugüne 
kadar olduğu gibi yarın da en 
kuvvetli tahaffuz amili olacaktır. 

HükOmetiniz bu' hasletlerde 
bulduğu kuvveti müzaheretinizle 

b'.~. k~t daha arttırarak sizin~ çiz
dıgınız yoldan vakar, sükOnet ve 

tın üstüne alev alev yanmakta 
olan ağaçlar konmuştu. Tüfekler 

ve hafif makineli tüfeklerle ateş 

edilmiye başlanmıştır. Çetecilerin 
bu cürekarane hareketi muvaffa. 
kiyetle neticelenmiş ve cephane 

treni berhava olmuş, bu trene re
fakat eden ekip de imha edilmiştir. 

Rusgada büyük mitingler 
Moskova: 5 (a.a) Stalinin 

nutku yeniden vatanperverane te-
zahürata vesile olmuştur. ' 

Murman•k'dan Tiflise ve Tal· 
!inden Vladivostoka kadar her ta-

l rafta büyük mitingler akdedil· 
mektedir. 

Stalinin nutkundan ilham alan 
Sovyet vatanperverleri 

0

Sovyet top· 
raklarının her korışını müdafaa 

etmeğe ve kanlarının son damla -
sına kadar döğüşmeğe karar ver. 
mişlerdir. 

• Finlandiya ordusunda 
hizmet edecek lsveçliler 

Stokholm: 5 [a. a.J - Bir ga
zetenin verdiği habere göre, lsveç 
Milli Müdafaa nazırı Skoelt beya· 
natta bulunarak, Finlandiya ordu
sunda hizmet edecek fsveçlilerin 
tecili hakkında Finlandiya hükQ. 

meti tarafından yapılacak taleble· 
rin hük6metce hüsnü nazarla kar· · 
şılanacağını söylemiştir. 

ispanya · Hırvatistan 
siyasi münasebetleri 
Madrid: 5 [a. a.] - Resmen 

bildirildiğine göre, ispanya 26 ha· 
zirandan itibaren Hırvat krallığila 

diplomatik münasebetlere başla-1 
teyakkuzla yürümekte devam az· 
mindedir.~ 

Bunlar üzerinde tevakkuf et· 
mek ve muhakemeler yürütmek 
niyetinde değilim. Y aloız şurası~! 

(Yağcamii Yanında) söylemek i•terill) ki hükOmetiniz bu• mıştır. 

,~~~;;;;;========:::::f~===========================~ 

KADINLARIN CENNETi 
C enubu şarki Afrikada Zenğibara tabi 

Oregos adası kadınların cenneti sa· 
yılır. Bu adada yaşayan kadınlar, çocuklarını 
emzirmekten başka bir iş görmezler. Erkekler, 
daha küçük yaşta iken çocuk salıncağını sal· 

lamasını, çocuk uyutma"'ını, yemek pişirmesini 
ve bütün ev işlerini görmeği öğrenirler. 

Bu adada tarlarda kadın hiç kullanılmaz. 

Grip bir mah· 
keme usulü 

Garbi Afrikada Kame· 
run. ve Nijerya müstemle· 
kesınde, davacı iki taraf· 
tan hangisinin doğruyu 

s'"o-. y~l-e-d-iğ-i-nı-. _m_e_y_d_a_n_a çıkarmak için gayet basit 

bir usul kullanılmaktadır. Bu usulde davacı iki 

tarafın da, civarda kain olup korl<unç ve yır· 
tıcı timsahlarla dolu olan bataklığa girerek 

yüzmeleridir. Yerlilerin kanaatine göre haksız 
davacı timsahlar tarafından parçalanmakta, bu 

müthiş canavarlar tarafından parçalanmaksızın 
öbür sahile sağ ve salim geçebilen davacı da 
haklı telakki edilmelr.ıedir. 

set eden sihirbazlardır. 

Bu yerli mahkemeler, davacı iki tarafa 
yemin yerine bu tehlikeli bataklıkta yüzmeyi 

teklif ediyorlar. Bataklığa girmekt<t tereddüt 
eden taraf, haksız addolunur ve diğer tarafın 

artık iddiasını isbat etmek için bu tehlikeli 
bataklıkta yüzmesine lüzum kalmaz. 

• 
8 d Dünyanın en küçük genç 

yaşın a Papazı Çurls Cens 11 ya

PapaS şına basmıştır. ve Amerika-

Sovyet müdafaası 

B ütün bu hareketler, Sov. 
yetlerin topraklarını kanş 

karış müdafaa ettiklerini göster· 
mektedir. Bir D. N. B. telgrafı, 
Sovyetlerin ilk hatlara Türkmen
leri, Kırgızları ve Tatarları gön· 
derdiklerini ve bunların son at ve 
son askere varıncıya kadar çar· 
pışmıya devam ettiklerini bildir
mektedir. Fakat her şeye rağmen, 
belki Sovyet ordusu büyük ku· 
mandanların yokluğunun ıstırabını 
çekmektedir, Rical bunun üzerine 
başlamıştır. Gen~ D. N. B. eski 
Sovyet hududunun çok aşıldığını 
haber vermiştir. Alman ve mütte
fik kuvvetleri şimdi Stalin hattı 

denilen hatta çok yaklaşmışlardır. 

Bu hat Dinyester' den geçip, Din· 
yeper'e atlamakta, ve bu nehrin 
vadisini takip ederek, Vitebsk'ten 
ıreçip, Peisus gölünden, Finlandiya 
körfezine müntehi olmaktadır. Bu 
takdirde birinci safha bittikten 
sonra ikinci Sovyet müdafaası bu 
hat üzerinde kurulacaktır. O za
man, belki Kiyef de feda edile. 
cektir. 

Netice 
Mütehassısların kanaatine rö 

re, Stalin hattı bilahssa 
merkez taraflarında kuvvetlidir. 
Bu hat şimalde Finlandiya körfezi 
ne doğru biraz zayıflamaktadır. 
işte bunun içindir ki, Almanlar 
evvela Baltık sahillerinden bu h~t
ta muvazi bir şekilde yukarı tır· 
manmağa başlamışlardır. Diğer 
taraftan Finliindiyadaki harekat da 
hafif inkişaflar göstermektedir. 
Belki merkez kısmında temizleme 
bittikten sonra şimalde Finlindi. 
yadan cenupta da Romanyadan 
taarruzlar daha şiddetli olacak ve 
Almanlar Stalin hattını bir kıskaç 
ıçıne almağa ugraşacaldardır: 

Askeri vaziyeti bu suretle bu 
!asa ettikten sonra siyasi vaziyete 
gelelim: onda da dün hiç bir ye
ni inkişaf kaydedilmemiştir. Japon 
ya hala sükut etmektedir. Matsuo 
ka alınan mühim kararı henüz il
şa etmemiştir. 

Amerikan Cümhurreisi Ruzvelt 
ise, Amerika istiklalinin yıldönü

mü dolayısiyle söylediği nutukta 
evvelki ifadelerine yeni hiç bir şey 
ilive etmemiş ve yalnız Ameri
kanın hazırlanması lüzumundan 
bahsetmiştir. Anlaşılan Amerika 
Japon kararı ve harbin inkişaf 
tarzı tebellür edinciye kadar inti· 
zarı muvafık bulmuştur. Rıızvelt' 

in sözleri, Knoks'un birkaç gün 
evvel söylediği nntuktan da çok 
daha temkinlidir. 

işte dünkü haberlere göre 
Avrupa harbinin ve siyaset alemi· 
nin Ümumi manzarası budur. 

Çin ordularına 
verdirilen zayiat 

Tokyo: 5 [a. a.) - Japon im· 
paratorluğu umumi karargahının 

altı aylık raporlarından anlaşıldı
ğına göre, Japon kıtaları 1941 se
nesinin ilk altı ayı içinde Çung• 
king ordularına bire karşı 37 niı• 
betinde zayiat verdirmişlerdir. Bu 
müddet esnasında 12 büyük muh~· 

h . 18 bın rebe olmuş ve ta manen 
"ıademe vu .. kadar çarpı-'ma ve mu 

Haftada bir defa erkekler çamaşır yıkarlar, 

erkekler biitün işleri görürlerken kadınlar, 
bahçelerde, mesirelerde dolaşmakla, sahilde 

balık avlamakla vakit geçirirler. Fakat bu ra· 
hata mukabil ada kadınlarının kocalarına karşı 
mutlak bir itaat göstermeleri lazımdır. Erkek

ler, en ehemmiyetsiz bir sebepten dolayı, ka· 
rılarını evlerinden kovabilirler. 

• 
Avrupalı müstemleke d•vletlerinin bütün 

gayret ve memnuuiyetlerine rağmen Kamerun· 
da ve Nijeryada yerli mahkemeler mevcuddur. 
Bu mahkemelere ri1aset edenler, kabilelere riya-

'-------• dadır. Bu çocuk papaz 8 
yaşından itibaren papazlık etmeğe başlamış 

ve 8 yaşında iken ilk defa olarak 23 yaşında 
Klilton Brankam ile Floran• namında iki ıren· 
cin nikAhlarını kıymıştır HükOı:nct, bu nlkihr 

kua gelmiştir. 

1 
Japonlar bu müddet zarfında 

SI19 ölü vermi~lerdir. 
tanımııtır. 

r 
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dairesine müracaat 
3- 6- 10- 13 

istiyenlerin 
eylemelerı 

961 ... 
Mevsimin geçmiş 

vanlilıilörlerle 
olmasına 
serin bir 

rağmen müteaddit 
hale getirilen 

Alsaray Sineması 
BU AKŞAM 

Sayın müdavimlerine yine iki büyük film birden sunuyor 
I 

En büyük rağbeti ve en çok alakayı celbetmiş 
olafı film milyonll!r sarfile vücude getirilen bir 

Sinema şaheseri 

UNGADIN 
F e d a i le r A 1 a y ı 

Macera 
il 

filimlerinin 
• 

en heyecanlısı 

Şark Cesareti· 
Ticaret Lisesi Müdürlü

ğünden : 
Okulumuza orta ticaret, 

orta okul ve lise mezunla
rından müsabaka ile bir ida
re memuru alınacaktır. Şart-

ları ve imtihan gününü öğ
renmek istiyenlerin e-n geç 

temmuzun 15 İne kadar her
gün 9-12 arasında okul mü
dürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunar. 6-8-9 97G 

BUGÜN 

Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğünden: 

Cinsi 

Orman emvalı satış ilanı 
Gayri mamul miktarı 

Hacmi 
M3. D3. Ster Kental Kilo 

Çam 124 000 
1 Hatay Vila;etinin Dörtyol kazası dahilinde hudut• 

!arı şartnamede yazılı Bülke devlet ormanından numaralan
mış (124, '1etremikap muadili adet çam ağacının ( 12 ) ay 
içerisinde r,. ... 3rılmak üzere 23/6/941 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Artırma 8/7/941 tarihine müsadif salı günü saat 11 
de Or. Ç. Mü. binasında yapılacaktı~ .• 

3 - Beher gayri mamul metremıkabın muhammen be
deli (490) kuruştur. 

4 Muvakkat teminat 45 lira 57 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri ~<;~han, Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum Mü. ve Dörtyol Or. B•~ef.~ıgınde görülebilir. 
6 Teklif mektupları 8/ 7/ 941 gunu saat 11 e kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
7 isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli 

olan gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (Bu ve-
sika köylülerden istenmez. 24-· 28-2-6 937 

Stajyer Memur Alınacak 
Çukurova Pamuk Tarım Satış 

Kooperatifleri Birliğinden: 
Halen mevcut bulunan ve ileride kurulacak olan satış 

kooperatiflerimiz için müdür ve muhasebeci yetiştirilmek 
üzere stajyer memur alınacaktır'. Aranılan şartlar şunlardır: 

1) En az lise veya ticaret lisesi mezunu olmak, 
2) 20-30 yaş arasında bulunmak, 
3) istihdamına mani kanuni bir kusuru olmamak, 
4) İki ay ücretsiz, dört ay umum müdürlüğümüzün tak

dir edeceği üçretle stajyer sıfatiyle çalıştıktan sonra yapıla
cak meslek imtihanında kazanmak. 

Talipler arasında lisan bilenlerle satış kooperatifleri or
taklarının birinci ve ikinci dereceye kadar kan hısımları 
tercih edilecekdir. 

Bu ve mütemmim şartlarımızı kabul edecek gençlerin 15 
temmuz 1941 tarihine kadar bir mektupla umum müdürlüğü· 
müze müracaatları ilan olunur. 6- 8- 10 977 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rifat YA VEROGLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbaası- Adana 

6 Temmuz 1941 

MU~DE 
Suvare Suvara 
9,15 9,15 

ASRI SİNEMA'nın 
Y AlllK DAU ÇISINDE 

Asfald cadde de Bu akşam 
Dünya şaheserlerinden 1941 senesi süper filmiyle 

açılış töreni yapıyur 

Tyrone Pover - Alıce Faye 
ALJOLSON 

YAll~K SiNIMA 
Müdüriyeti (B U A K ş A M) uzun zamandan 

beri sabırsızlıkla beklenen ve sinemanın eşsiz 
iki Harikalı Yıldızı 

ZARAH LEANDER VE MARIKA ROKK 
Tarafından binbir harikalar filmi olarak yaratılan 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
Şaheserini mevsimin en bUyUk Sinema 

galası olarak takdim edecektir • 

Bütün kalplere hitap eden bir film. Aşkı anlayan 
Seven ve sevilenlerin hazin romanı 

iLAVETEN: 
DOLORES DEL RIO ve JOEL MAC CREA'nın 

misilsiz temsilleri T!lrkçe sözlU filmlerin en güzeli 

Cennet Perisi 
Dikkat: Yer bulabilmek için masaların erken işgal 

edilme~i bilhassa tavsiye olunur. 

GARDENPARTİ 
Adana gençlik kulubü tarafından 12 temmuz cumartesi 

günü Atatürk bir parkında gardenparti verılecektir. Mevsimin 
en güzel eğlencesini teşkil edecek bu gardenpartinin bi
letini arzu edenler şimdiden Halk Eczant'si ve beden ter
biyesinden te•nin edebilirler. 

Bir daktilograf 
aranıyor 

Çukurova ~amuk Tarım 
Satış kooperatifleri Birli -
ğinden: 

Birlijimizce, eski ve yeni 
harflere aşina en az orta 
tahsil görmüş bir bayan dak
tilograf alınacaktır. Lise tah
sili görmüş olanlarla, lisan 
bilenler tercih t:dilecektir, MÜ· 
racaat tarihi 5/7 /1941 cumar
tesi günüdür. 

Müracaat 1 O - T emınuz -
1941 tarihine kadar. 

4-5-6-7-8-9-10 689 

Ceyhan Asliye Hukuk 
Mahkemesinden : 
Ceyhanın Hamdilli köyünden 
Mustafa kızı emine tarafın
dan müddeaaleyh ayni köy. 
den Bekir oğlu Ali aleyhine 
açılan ihtar davasından dola
yı cereyan eden muhake -
mede müddeaaleyhin ikamet· 
gahının mechul bulumasına 
binaen ilanen tebligak yapıl
dığı halde 12/ 6/ 941 tarihli 
celsede mahkemede bulun· 
madığından iıyap kararı it
tihaz edilmiş olmakla yevmü 
muhakeme olan 18/ 7/ 941 
cuma günü saat 9 da Cey
han asliye hukuk mahkeme· 

İLAN 
Devlet Demiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalnıa 
Komisyonu Reisliğinden: 

Muhammen beedıi 16.000 
lira olan ve 941 mali yılı 
içinde Adana deposuna ge
lecek 40.000 ton maden kö
mürünün tahmil ve tahliye 
ışı 11-7-941 cuma günü saat 
16 da kapalı zarf usulü ile 
Adana İşletme Müdürlüğü bi
nasında toplanacak komis
yonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek isti yenlerin 
1200 liralık muvakkat temi
nat akçaları ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve tek
liflerini aynı gün saat 15 e 

kadar komısyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartname ve mukavele 
projeleri Ankarada 2. inci 
işletme Müdürlüğünden, Hay-z 
darpaşada satınalma komis
yonundan, Adanada 6. ıncı 

İşletme Müdürlüğünden, ve 
Adana deposundan bedelsiz 
olarak veriür. 

22·26-29-6 920 

sine gelmediği takdirde bir 
dahe makhemeye kabul edil· 
meyerek gıyabında duruşma
ya devam olunacağı gıyap 
kararı makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur.97 5 
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