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Muğlada zelzele 
Muğla 7 ( a. a, ) - Dün ötleden 

ıonra ikiıi hafif birisi şiddetli 3 yer sar· 
ııntı11 olmuştur. Hasar yoktur. 

Yıl ı 1 No. 262 
lı&n t•rlları idare il• 

kararlattırılu . 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Dil mUtahassıslarımızla TUrkce ve edebiyat öğretmenlerinden mUrekkep _, _____________ , 

Gramer Komisyonu ıllgilizler Antalya/imanı 
Çalışmağa Başladı önündebir Fransızvapu

Maaril~vekili Hasan ili runu torpille batırdılar • b Atılan torplller liman tesisatını hasara uğrattr 

Yuı•celın eyanatı hUkOmetlmiz lngllterey,1 protesto ettİ =--
Ankara: ? [~. ~·] - Haber aldığımız g öre, ge· larak sahile çıkarılmış ve fakat bunlardan beşi öl· 

çen Cumartesı gunu Fransız lıandırası altında seyret. müştür. 

, 
B. Hasan Ali Yücel 1 

L-~~~~~--~ 

Komisyon Uç mesele Uzerinde mefğui ola
cak : 1 - imla meselesi • 2 · Gramer terim
leri. 3 . Dilimizin infası meselesi 

Ankara 7 ( Hususi muhabırimizden ) Okullarımızda y~pılan Gramer 
tedrisatını tanzim etmek üzere Dil mutahassıslarımızla Turkçe ve ede
biyat öğretmenlerinden mürekkep bir komisyon bugün saat 11 de Dil, 
Tarih, Coğrafya {akültesinde toplan~~·~ ç~lı~malar!na b~şlamı.ştır. ,Maa. 
ril vekili Hasan Ali Yücel, Türk dılının tabı ol~ugu kaıdelerı tayın ve 
tesbit etmek ü>ere komi•yonun toplanmı~ old~~unu, Doç.ent Tahsin 
Bankoğlu tarafından yazılan « Ana hat~arıyle Turk Gra!"erı ~ ~dlı ese• 
rin mahiyetini ve ne şekilde hazırlandış-101, gramer .k~ıdeler.1nın tiyin 
ve tesbitinden sonra mekteplerde aynı esaslar dahılınde bır gramer 
okutmanın mümkün oldcağını söyldi. 

Bu mevzu üzerinde hazırlanan anketlere gelen cevaplar, bu lıususta 
yapılan dilekler etrafında izahat vererek şunları ilave etti: 

lhtikirla mücadelede 
1 « - Başlıca üç mesele üze· 

rinde meşgul olmamız lazımgeli
yor. Bunlardan biri imli meselesi
dir. Arkadaşlar şikayet ediyorlar 
ve diyorlar ki « Bir kelime, okut. 
tuğumuz kitaplardd başka, diğer 

bazı kitaplarda başka, gazeteler
de başka bir şekilde yazılmakta. 

dır. Tedris mesuliyeti bu işi bir 
esasa bağlamamızı icabettirmekte. 
dir. » Türk dil cemiyeti bu mes
ele üzerinde bir buçuk seneden· 
beri çalışmaktadır. 

· vatandaşa düşen vazife 
Hükümet mekanizması bugün bütün kudretile bu 
hususta ve icabeden bütün tedbirlerle ihtikarı 
ön/emeğe çalışmaktadır. Ancak hükum~tin bu 
f aaligetini faydalı ve müsmir kılmak ve dolagı
sile de milli menfaatlerin korunmasını temin et
mek ıçın her vatandaşın bu sahada hükumete 
gardım etmesi milli bir borçtur, 

A ra s ıra değil, sık sık birçok 
vatandaşların şu şekilde ko· 

n~ma ve dertleşmelerile karııla· 

şıyoruz. Hattii bazan niçin yazmı
yorsunuz? Niçin mücadele etmi· 
yorsunuz diyerek bize hile sitem de 
bulunanlar eksik olmuyor. 

Diyorlar ki: kahve şu fiyata 
satılıyor. Çivi aranmakla bulun· 
muyor, bulunsa da ateş pahası ol. 
dugu için güç yetmiyor. 

Tabii biz bu maddeleri bir 
misal olarak ele alıyoruz. Çünkü 
fiyatından, pahahlıi'ından bahsedi· 
len şeylerin bu sütunlarda listesi
ni yapmata imkiin yoktur. Sani· 
yen kahve şimdi biraz bolllaştı· 

iı için o derece şikayeti mucipte 
olmamaktadır. 

Hakikaten hariçten 
gelen her şey pahalanmıştır. Her 
maddenin üzerinde bariz bir fiyat 
farkı göze çarpmaktadır. Ve bu· 
nu da tabii karşılamak icap eder. 
Çünkü bütün dünyayı muztarip 
~den. bir harp krizi içinde düzen
sız, nızamsız bir dünya iktisadiya
tı karşısında, endüstri mıntak.aları 
bombalanırken, eşya nakleden va· 
p11rlar torpillenirken bundan daha 
milliyim ve daha normal bir vazi. 
yet beklenemez. Hatta diyebiliriz 
ki: Biz kendi memleketimizde pa· 
halı da olsa aradığımız ve ihti· 

yaçlarımıza tekabül edecek şeyle
ri bulduğumuz için çok memnun 
olmamız lazımdır. Zira hayatın 
müstağni kalabileceği her hangi 
bir maddeyi amma az olmak, fi. 
ratlı olmak şartile temin etmek 
ımkioını bulurken, birçok memle
ketlerde halk kitleleri yiyecek ek· 
mek bulamamakta ve ıztırap, se
falet, yokluk içinde çırpınıp dur
maktadırlar. Eğer bu memleketler
le kendimizi basit bir mukayeseye 
kalkışacak olursak, Türkiyenin bu
günkü durumunun ne büyük bir 
mazhariyet olduğuna ve memleke
timizin refah denecek bir durum
da yaşadığına inanabiliriz. 

Ancak bu vaziyet gerek hü
kOmetimizin vazifelerini ve gerekse 
halkımııa düşen ödevleri hiç bir 
z.aoıan imsak veya ihmal etmele
rıoe bir sebep teşkil edemez. Bu 
•~bepledir ki; Cumhuriyet bükQme· 
lımiz rittikçe hissedilmekte olan 
hayat pahalılıiıyle mücadele et· 
ıııek, bugünkü hayat istandardını 
oormallaştırmak husuılarında bii· 
Yük teşebbüslere ririşmiştir. Bu 
gaye ile birçok tedbirlere baı 
yorulmuş, murakabe komisyonları 
ihdas edilmiş, ihtikirla mücadele 
için ai'ır hilk:imleri havi kanunlar 
çıkarılmış ve emirnameler neşr· 

Yazan: CAViD ORAL 
olunmuştnr. 

Fakat halkımızın menfaatlarını 
korumak, memleket dahilinde hayat 
şartJarını tanzim etmek i~n büyük 
hüsnüniyetlerle yapılan bu hareket
ler alınan bu tedbirler muvaffak 
olmuş mudur ? Bu suale maatle· 
essüf tamamiyle müspet cevap 
vermek imkanı azdır. Şüphe yok ki 
bilhassa Ticaret Vekilimizin çok 
temiz hislerle bu işleri başarmak 

için sari etti&-i emek ve mesainin 
faidesi yok değildir. Vardır v~ 
çoktur. Lakin ne bu kıymetlı 
mesai ve nede bu hüsnüniyet esas 
meseleyi haletmeğe kili gelme· 
mektedir. 

Çünkü devletin, hükQmetin, 
vekaletin, ihtikarın önüne ıreçmek, 
hayat pahalılığını kırmak için al· 
dığı teşebbüsler ve girişdiği icraat 
yarım kalmaktadır. Ve yarım kal· 
mağa malıkOmdur. Bunun sebep

leri gayet açık ve ırayet aşikar· 

dır. Çünkü bu icraatı kolaylaştıra· 
cak, ihtikarı kendisine bir kazanç 
şekli haline getiren lırsatcı muh· 
tekirleri kanunun, adaletin pençe
sine verecek yardımı vatandaşları· 
mız hakkiyle yapmamaktadırlar. 

Evet her ıeyin pahalılığından 
şikayet edenler çoktur, doğrudur. 
Bizde bu fikirdeyiz. Fakat bu şi· 
kayetleri yapanları dinlerken muba. 
tabıoıza dönüp de kilosunu bu 
kadar kuruşa satın aldığınız ve 

ihtikar olduğuna kanaat ettiğiniz 
bu madde hakkında her hangi bir 
mercie haber verdiniz, vesika gös 
!erdiniz mi dediğiniz zaman ala· 
cağınız cevab şu basit şey olacak 
tır; hayır! 

Niçin söylemiyorsunuz ve öy
le ise ne hakla şikayet ediyorsu· 
nuz süalini sorduganuı vakitte şu 
sözleri işideceksiniz. Neyime li· 
zım başkaları haber versinler! 

Şu halde herkes bu şekilde 
neyime lazım diyerek üzerine dü· 
şen milli vazifeyi diğer bir vatan
daşın yapmasına bırakırsa ve 
bu halde teselsül eder giderse 
kimseninde bu işlerden şikayet 

etmeğe bir hakkı olmıyacağına ve 
olamıyacağına hü kmetmet doğru 

olmaz mı? 
Evet hükOmetten icraat bek· 

lemek, hükQmetin muhtekirlere 
karşı amansız ve insafsız hareke· 
tini istemek umumun ve milli 
menfaatlerin tahakkuku için kanun 
larımızın tatbikatını görmek her 
vatandaşın hakkı olduğuna şüphe 
edilemez. 

Yalnız bu hakkı talep eder· 
ken yine hdr vatandaşın kendi 
<:ımuzlarına yüklenmiı olan milli 

( .0-anu ilcincide) 

Diğer taraftan yine anket 
mahiyetinde olan bir İJ>roje elimiz. 
de mevcut bulunmaktadır. Bu 
projede imlaya esas olan görüşle
rin ne olduğu sorulmaktadır. On. 
dan sonra hunları bir esasa bağ. 
lamak ve bir disipline tabi tutmak 
mümkün olacaktır. imli projesini 
bir anket olarak sunuyoruz. Ge .. 
len cevaplar tedk.ik ve ta•nif olu .. 
nacacak, ondan sonra bunu bir 
prensip kararına batlamok mOm· 
kün olacaktır. 

ikinci mesele rramer t~rimleri 
meselesidir. Bu mesele üzerinde· 
de dil cemiyeti ve Maarif vekaleti 
faaliyette bulunmaktadırlar. Terim 
meselesi lngilizce, Fransızca veya 
Almancadan Türkceye bir kılişe 

uydurmak veya her kelimenin kar· 
şısına ıstılah mahiyetinde diğer 
bir kelime koymak demek diğil· 
dir. Bu mesele en kati bir şekilde 
bir kaideye, bir e~asa tabi tutul· 
malıdır. Komisyonun başlıca meş
gul olacağı meselelerden birisi 
budur. Bu husustaki çalışmalar 
neticesinde verilecek kararlar dil 
cemiyetine arzolunacak ve ondan 
sonra Maarif vekaleti bunları 
mekteblere bildirecektir. 

Üçüncü mesele, dilimizin inşası 
meselesidir. Dilimiz nasıl bir kadro· 
nuo içindedir? Bunun iskeleti ne· 
dir? Şeması nedir? Kelime taksi· 
minden tutunuz da terkip ve inşa· 
ya kadar yani cümle ve onun ku· 
ruluşuoa kadar, a sında z sine ka· 
dar bunun bir şmasını çizmek li· 
zımdır. 

Komisyonun mesaisi şu arzet· 
!iğim meselelere inhisar etmekte· 
dir. Bunlara mütedair meseleler 
takdim ettiğimiz diğer broşüre de 
bir nevi program gibi bakmak ve 
ona ıröre çalışmak lizımgelir. işin 
bu taralı hallolunduktan sonra ya· 
pılan dilekler de tesbit olunur ve 
bu suretle ırramer tedrisatı da yo· 
luna girmiş olur.» 

Hasan Ali Yücel bundan son· 
ra, yapılacak m Ü n a k a ş a 1 a r• 
da gayet objektif olarak hareket 
etmek lazımieleceiini, vaktin çok 
dar olmasına rağmen işlerin haddi 
zatında ehemmiyetli olduiunu ifa· 
de ederek komisyona mesaiisinde 
muvaffakiyetler diledi. 

Azadan Hakkı Tarık Us mem• 
' leke! hesabına çok faydalı bir iş 

olan bu komisyonu toplııdığından 

dolayı Maarif Vekiline teşekkür 
etti. 

Bundan sonra, müzakerenin 
nasıl cereyan edeceti etrafında 
münakaşalar ba~ladı. 

Maarif Vekili, akademik mü· 
nakaşnın burada yeri olamıyacaj'ı· 
nı, divanın yalnız okul tedrisatını 

alakadar eden meseleler üzerinde 
dur-k lizımgelecetioi, birkaç 

mekte olan Faint Gidier vapuru Türk kara suları har'ı· 15 1' yaralı olarak 
1 hastahaneye kaldırılmıştır. 

cinde ogiliz tayyarelerinin hücumların maruz kal· T 
ayyarelerde atılan torpillerle Antalya limanı te. 

mış ve Antalya limanının önüne geldiği vakıt tayya· sisatıoda bazı hasar vukua gelmiıse dej nulusca 
relerden atılan iki torpille berhava edilmiştir. z~yiat;olmamıştır. 

Bu vapurda 285 er, 34 erbaş, 25 subay ve 16 sı Türk hükOmeti, kara sularında vuku bulan bu hidi· 
vapur mürettebatı olarak 280 kişiden 260 ı kurları· sedeo dolayı lngiltere kükılmetini protesto 

Stalin hattı 
yarıldı 

Bu h atta 700 den 
/azla istinad noktası 
Almanların eline geçti 

Almanlar Lenin-
grada yaklaştı 

Kigef golu üzerinde 
çok şiddetli muhare· 
beler oluyor; Ruslar 
bıraktıkları şehirleri 
ateşe veriyorlar. 

- Radyo 

Almanlar tarafından zap· 1\ 
lolunan Lvov şehrinden 

bir görünüş MiLLİ 
piyango - gazetesi -

Gelen haberlere ve her iki 
tarafın resmi tebliilerine göre 
bugünkü askeri durdm şöyledir : 

Finlandiya cephesindeki hare· 
kit hakkında pek~ az malQmat 

r•lmiftir. Bir habere röre; Kareli 
berzahının doju sahiJ kı•mınd•n 
ilerlemekte olan Alman piyade 
kuvvetJeri Ruı mevzilerinin dotu 
luıımlarıoı yarmıya muvaffak ola
rak bir miktar daba Leoingrad 
şehrine yaklaımışlardır. Muhtelif 

~ephelerden Stalin hattına dotru 
ılerleyen Alman birlikleri iıe bu 

hattı bir kaç noktadan yarmış· 
!ardır. Hatta teyit edilmeyen 

bir habere göre de Stalin hattında 
yüzden !azle istioad noktası Al· 
manların eline geçmiştir. 

Almanlar son günlerde şu 
istikametlerde büyük kuvvetler 
yığmaktadırlar : 

1 - Leningrad istikameti : 
bu cephedeki muharebelerin en 
ehemmiyetlisi Ustro bölgesinde 

vukua gelmektedir. iki gün evvel 
Almanlar buradaki nehri geçmiş· 
lerdi. Sovyetler, yaptıkları muka. 
bil ve şiddetli taarruzlarla Alman· 

~arı. nehrin öte tarafına attıklarını 
ıddıa etmektedirler. 

Her iki taraf için büyük ehem

miyeti haiz bulunan bu bölgede 

çok. şiddetli mnharebelerin veril
mesı muhtemeldir. Eğer Sovyetler 

~~d·c:phe kısmındarr atıldıkları 
a dır e denilebilir ki Stalin hattı· 
nın a büy- k b' k u ır kıymeti hlmı· 
yaca tır, Zira Ustro bölgesinden 

Sovdyetlerio atılması demek Lenin· 
ırra b "I · ' 0 gesındeki Sovyet kuvvet. 
!erinin . M k • k'I 

1 
• 0 • ovaya dorru çe ı • 

meh erı demektir. Böyle bir bal 
·~ urunda Fin kıtalarının da ile· 
"Je •tıloıalariyle, Almanların 

.~skova istikametinde ilerleyişleri 
mumkün olacaktır. Böyle bir vazi. 
Y.et karşısında Ruslar Omega neh
rıne doğru cepheyi kırarak Stalin 
hattına karşı yeniden bir hat ku. 
rarlarsa da bu yeni hat Stalin 
kattı kadar sağlam olamıyacak ve 
uzun müddet Alman taarruzlarına 

dayanaoııyacaktır. Onun içindir ki 
bu bölgede çok şiddetli muhare
beler verilmektedir. 

2 - ikinci istikamet, Miosk'in 
doğu bölgesidir. Almanlar Minsk'in 
şimal doru ve cenup doğusunda 

Suriyede 
mütareke 

• 
şayıası 

Ankara ( Radyo ır•zet .. i ) -

Hor Fran•ız •jan•ının bir haberi· 
ne röre Suriyede yakında bir 

mütareke aktedilmesi ihtimal da. 

hilindedir. Bu maksatla Suriyede 

ve baıka yerlerde temaslar ve 

müzakereler yapılmakta olduğu da 

ayni ajans tarafın bildirilmektedir. 

Ceyhan Belediyesi 
çahşmıyor 

Ceyhan ( Hususi ) - Ceyhan 

sokakları günden güne pislikten 

ve tozdan gezilemez bir vaziye· 

le girmektedir. Belediye faaliyeti 

şehrin temizliği için hiç denec ek 

kadar azdır. Bilhassa ekmekler 

hiç iyi çıkarılmıyor ve kepek na• 

zarı dikkati celbedecek d d erece c 
çok katılıyor. 

Bu vaziyet Ceyhanlıları haklı 
olarak müteessir etmektedir. Hal· 

buki Ceyhanlılar Genç belediye 

reisinden çok ümit beklemişler
di. 

Dinyeper nehrini aşmıılardır. Fa· 

kat Ruslar, bu nehrin her nokta. 

sını müdafaa etmekte olduklarını 

bildirmekte ısrarla duruyorlar. 

3.- Üçüncü Alman taarruzu 

da J<jef' i istihdaf eder. Almanlar 

henüz Kief'e 200 kilometre mesa

fededirler. Lakin Kief yolu üzerin
de Navograd bölıresinde çok şid
detli muharebeler cereyan etmek. 
tedir. 

Şimali Moldavya'dan hareket 
eden Macar kıtaları Çernoti şeh

rini işıral etmişlerdir. Stefani ajan• 

sının verdiği bir habere göre, 
Ruslar Çernot şehrini ateşe ver
miş olduklarından şehir hali yan· 
maktadır. 

Macar ordusunun da verdiği 

bir habere göre; Sovyetler hükQ
met merkezini ya Urallar'ın öte 
tarafındaki Suverluska'ya veya 
Moskovadan 400 kilometre içerde 
Garti şehrine nakledeceklerdir. 

senedenberi bu yüzden mekteple- ı Bankoğlu, hazırladıtı kitap h•k· 
rirnizde l°r•mer okutulamadıiını ı kında uzan izahat verdi. 
ve eğer münakaşalar uzun sürerse Komiıyon öj'leden •onra ikin· 
bu işin içinden çıkmanın milmkiln ci bir cel~e dab•. ya~arak nasıl 
olamıyacağınını beyan etti. çalıtılacarını teabıt etti. Yarın ç•· 

Dalıa .sonra, Dopat Tatı.ln lıfmelara devam olıııuıoakbr. 

Dun Esklfehirde ya· 
pılan çekllifln neti· 
ceslni bildiriyoruz. 

_ M!lli pi~~~gonun 6 ncı ttertip 
3 uncu çekılışı dün saat 17 30 d 
Eskişehir stadyomunda ya~ılmış: 
tır. 

Kazanan numaraları bildiriyo· 
ruz, 

40,000 Lira 
161619 

( Bu biletin bir parçası lstan· 
bulda, bir parçası Adanana ıatıl· 
mıştır.) 

10,000 llra kazananlar 
5369 119691 227469 249939 

5000 lira kazananlar 
9262 30783 72246 103660 

159861 192831 208512 264999 
2000 lira kazananlar 
Son 4 rakamı 6674 7655 

o lan biletler iki bin lira alacak· 
lardır. 

1000 lira kazananlar 
Son dört rakamı 1727 9202 

9228 9678 olan numaralar on bin 
lira alacaklardır. 

500 lira kazananlar 
Son dört rakamı 0589 1911 

3892 5337 9778 olan biletler 
beş yüz lira kazonmışlardır· 

250 lira kazananlar 
Son dört rakamı 0525 3192 

6803 7852 8575 olan numara• 
lar iki yüz elli lira kazanmışlar
dır . 

Kaza nan diğer numaralar 
Sonları 484 ve 554 ile biten 

biletler yüz; sonları 155 veya 453 
ile biten biletler 50: 53 ile biten 
bütün biletler 10; 5 ile :.biten bi· 
!etler 4 lira kazanmışlardır. ' 

. qğrendiğimize ~Öre, en büyük 
ıkramıye olan 40 hın liranın yarı• 
sını, yani 20 bin lirayı kazanan 
talili, şehrimizde Milli Mensucat 
fabrikası yanında manav Hamittir. 
7 çocuk babası ve fakir olan Ha. 
mit, devamettiği biletinin son ke· 
şideye ait parçasını çekiliıden 
yarım saat önce almıştır. 

Bir ita/yan 

kruvazörü 
batırıldı 
Londra 7 ( A. A) - ine-iliz. 

denizalt~Jarı Akdeoizde Jtalyaoın 
10 000 tonluk Goriçya kruvazörü
ao' batırmıttır. Bu kruvazör Z•ra 
ıınıfından olanların !onuncusuydu. 
bu sınıftan diğer 3 kruvazör Mata• 
bu barpa açıklarında batır 



2 
BUGÜN 

DAH·İLİ ~BERLER 1 BDır ı;>@ID'il'il:ll<~ırdcıD'il, aıçoll< mell<tıuııı:> 1 

ADANA, 1 Z Mi R Emniyet Umum 
Belediye reislerine .. müdürü değişti 
~:.::~~::::.!~~~:.: Güzel şehirlerinize birer 

Afyon valisi Sabri Adal Emni
yet U. Müdürlüğüne tayin edildi 

Vücudları için bir çok ic- Sehı·r ıı·yatrosu kurunuz raat yaptığınız insanların 
biraz da ruhunu düşünmek 
lazım. Ruhları muztarib 
bir halk kitlesinin cismen, 
bedenen ne kadar düşü· 
nülmüş olursa olsun, gine 
eksik, yine sakat ve zaif 
bir tarafı kalıyor. 

dır. Halkımızın tiyatroya karşı olan 
sevgisi bu işin atideki muvaffakiye· 

ti için teminatıdır. 

• 

-
yorsanız itimat ettiğiniz serbest 
bir sanatkarı çağ'ırın. Ona bu işi 
havale edin. Sizin manevi müza

heretioiz ve o sanatkarın meslek 

Diğer yaptığınız işlerde oa· ve sanat namusu bu işi muvaflaki 

okuyucularım, evvela size sıl kısaca pratik bir yoldan yetle başarmak için kafidir. Sakın 
anlatayım: Ankara Be- gittin izse bunda~ da öylece hareket şimdi sırası değil demeyin. Tiyat-

lediye Reisi: faal ve cevval, ederseniz önümüzdeki kış mevsi· ronun zamanı yoktur. Fransız ti· 
icraatçı ve te,kilitçı Sayın Bay minde güzel 'şohirlerinizin gecele- yatrosu Moskova hezimeti sırasın· 
Nevzat Tandoğandır, lzmir Be· rini aydınlatan , havasına neşe, ru· da kuruldu. Bugün Fransanın yü-
lediye Reisi de eşi emsali bu· huna kuvvet katan bir tiyatrosu zünü, Moskova seferinden daha 
lunmıyan, durmak, yorulmak olabilir. fazla ağırtıyor. 

bilmiyen Behçet Uzdur, Ada- Akıl öğretmek gibi telakki Her üç şehirde halkevlerinin 
na'da Belediye Reisi kim oldu- edilmiyeceğine emin olduğum için bir tiyatro binası var. Bunlardan 
ğuou bilmiyorum. Vak tiyle bü-

b 
teklif ediyorum. Bugün serbest te- istifade edilebilir. Her üç şehirde 

yük icraatiyle Adanaya ir 
çok hizmetler gören ileri fikirli şekküllerde çalışan kıymetli sanat- başlangıcta küçük birer teşekkül 
B. Tur hanın yerine layık bir kar arkadaşlarımız va" Onlardan kısa zamanda lstanbuldaki gibi 

zat olacak. her üçü de mem- birini bu işle tavzif buyuracak o· inkişaf eder. 
laketin en anlayışlı ve en ça- lursan11 bu tiyatro kendiliğinden Yapacağınız bu iş, yaptıkları-
lışkan evlidlarından olduğu meydana çıkar. nızdan daha çok şerefli ve fayda-
muhakkak. Yaptıkları icraat ( lstanbul Şehir tiyatrosu ) iş- lı neticeler doğuracaktır. Tarihte 
bunu isbat etmiştir. Bununtüze· te Muhittin Üstündağ'ın böyle bir ( Vefik paşa )bize bir misaldir. 
rinde münakaşaya ve tereddü- bimmetiyle meydana çıkmıştır. Baş- Tarih onu yalnız iki defa sad 
de yer yoktur. Bu üç kıymetli lanğıçta kadrosu on, on iki sanat- raziimlık ettiği için hayırla anm>-
insana hitabımın saiki zaten bu klrı ve senelik bütçesi 2 bin lira- yor. Bursada kurduğu tiyatroyla, 
anlayışlarına olan imanım, mek· yı geçmiyordu.. o tiyatroda oynanan eserlerile bu· 
tubumun sui telakki edilmiye· Bugün ayni tiyatro kısa bir gün bile ölmeden aramızda yaşı· 
ceğine itimadımdır. zamanda inkişaf ederek dram, ko- yor. Bir milletin kültür ·hayatında 
Muhterem Belediye Reisleri: medi ve çocuk teşkilitile beraber mezbahaların, yolların, parkların 
Senelerdenberi Belediyelerini yü1. elli bin liralık bir bütçe ile tarihi yoktur. Fakat tiyatronun ta 

dirayetle idare ettiğiniz şehirlere ve yüze yakın bir kadro ile çalış· ribi vardır. O tarihte ( kendilerine 
bir çok hizmetler gördünüz. Yollar maktadır. Fakat bunda f muvaffak dair bir sahife ayırabilenler mesut 
açtınız, ağaçlar ~ 1 insanlardır. Rahat 

diktiniz, hastaha- 1 YAZAN rahat ölebilirler. 

::~:~n::~b;~a~·:ı 16uhsin Ertuğrul 1 :::t~~mıy:~:~:ı:'. 
bunlara benzer LJ'I. ~ l Busrün tiyatro men 
bir çok eksikleri - aup\arı; aizi ebe 

tamamladınız. Bunlar içiiı o şehir olmak için tek bir şart vardır. dileştirecek bu ilk adımı a tmanız ı 
halkı gibi biz de şükran ve min · Sakın bu işi heyetlere encü- bekliyorlar. 

n;ıttarlğımızı bildiririz. menlere havale etmeyin. Eğer sa-

mimiyetle hemen yapılmasını isti· 

Başınızı ağrıttım. Afffedersiniz 

Saygılarla. Bütün bu yaptıklarınızla şehir
de toplu olarak yaşıyan İnsanları 
maddeten düşünmüş olduğunuzu is

bat ettiniz. İhtikar la Mücadelede 
Aoc.tk insan yalnız yiyen, içen 

ve rahat eden bir mahlOk değil· 
dir, öyle olsaydı sizlerden başka 
birşey istemeğe kimsenin hakkı 
olmazdı. 

{Başmakaleden artan] 
vazifeyi idrak etmesi ve onun 
icaplarile milli vicdanın kendisine 
emrettiği bir tarzda hareket etme 
nin şart olduğunu da bilmelidir. 

Yoksa bu milli vazife benim-
senmediği ve herkes neyime lizım 

sözleriyle üzerinden atmağa kalkış
tığı taktirde ihtikarın hududu olmı-

yan bir şekilde sahayı boş bulaca
ğına ve hükümetin biitün gayret
lerinden istenen neticeyi alamıyaca
ğına inanmak. 13.zımdır. 

Biziın kanaatimize göre hükü
met makanizmesi bugün bütün kud· 
retiyle bu hususta ve icabeden bü-

tün tedbirlerle ihtikarı önlemege ça· 
lışmaktadır. Ancak hükümetin bu 
faaliyetini faydalı ve müsmir kılmak 
ve dulayısiyle de milli menfaatlerin 
korunmasını temin etmek ıçın 

her vatandaşın bu sahada hüküme
te yardım etmesi milli bir borçtnr. 

Onun için bu milli vazifeyi 
gözönünde tutmalı, icabatını yapma
ğa çalışmalı ve ihtikarın insafsız 

bir düşmanı olarak hepimiz hü
kümetimizin mesaisini kolaylaş • 
tırmalıyız. Bunu da yaı>acak kuru 
laf ve şikayet değil ancak ve 
ancak !itiyat, cesaret ve milli 
vazifeyi idrak ve benimsemek ola· 
caktır. 

Ankara 7 ( Hususi muhabirimizden) - Afyon valisi Osman Sabri 
Adal Emniyet Umum Müdürlüğüne tayin edildi. 

Üçüncü Umum Müfettişlik emniyet müşaviri Yakup Karagül Dör
düncü Mmumi Müfettişlik emniyet müşavirliğine, Üçüncü Umum Müfet
tişlik emniyet müşavir muavini Zekeriya Erkür Trakya Umumi Müfettiş· 
liği emniyet müşavir muavinliğine. Mudanya kaymakamı Ramiz Batur 
Birinci Umumi Müfettişlik emniyet müşaviri muavinliğine, ikinci sı•ııf 
polis müfettişlerinden Yunus VehH Dördüncü Umumi Müfettişlik emni
yet müşavir muavinliğine naklen tayin edilmişlerdir. 

An kar ada umumi bir 
pasif korunma provası 

Ankara : 7 [Hususi Mahabiri· j 
mizden J - Ankara pasif korunma 

teşkiliitına mensup bütün ekipler 

saat 18 de Hipodromda Dahiliye 

Vei<ili, Jandarma Umum Komu
tanı, Hava komutanı tarafından 
teftiş edildiler. Ekipleri teşkil 
edenlerin sayısı 2000 e varmakta
dır. Bu rakama vekaletlerin, res· 

mi ve hususi müesseselerin 
korunma teşekkülleri 
değildir. 

pasif 
dahil 

Müteakiben ekipler umumi 
bir prova yaptılar, paraşütcülere 
korşı müdafaa işinde kendilerine 
mühim vazifeler verilmiş olan 
Ankara Beden Terbiyesi mükellef· 
leri de silahlariyle birlikte teftişte 
hazır bulundular, 

Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesine 
taarruz davası neticelendi 

Ankara : 7 [ Hususi Muhabi· 

rimizden J - Dil, Tarih, Coğrafya 
fakültesi binasının camlarını kır
mak suretiyle zarar ve kendisini 
yakalamak üzere takip eden Bek
çi Murtaza Babacanı öldürmeğe 
teşebbüs etmekten maznun lzmitin 
Ômerağa mahallesinden Saaded
dioin muhakemesine bugün öğle

den sonra saat 15 te Ağırceza 
mahkemesinde devam edildi. Maz· 
nun v.e vekilinin müdafaalarını 
milteakip müzakereye çekilen hl-

Dokumacılık kursu açıldı 
iktisat vekaleti tarafından şeh

rimize gönderilen el tezgahı Halk· 
evinde kurulmuş, ve açılacağını 

haber verdiğimiz kurs dünden iti
baren faaliyete geçmiştir. Öğren
diğimize göre, şehrimiz kadınları 
el dokumacılığına büyük rağbet 

ıöstermektedirler. 

Mesut bir nikAh 
Tapu grup mlimeyyizi Süley

man Adıgüzelin kızı Behiye Adı· 
güzelle Seyhan matbaası sahibi 
Rıza Şenin Nikahları dün Bele
diye evlenme salonunda akrabaları 
huzurunde yapılmıştır. Genç çift· 
leri tebrik eder saadetler dileriz. 

Fal deli yağmurlar 
iki gündenberi Çukurovanın 

bir çok kısmına hayırlı yağmurlar 

yağmaktadır. 
Bu yağmurlar bitmiş pamuklar için 

1 

kimler 

tefhim 

heyeti, ittihaz edilen kararı 

eylediler. Bu karara göre 

maznunun, Murtaza Babacanı ya
ralaması suçundan dolayı evvelki 

mahkümiyeti de nazarı itibare alı

narak 2 sene 12 ay 8 gün müd· 

detle hapsine ve 110 lira ağır, 
25 lira hafif para cezasına mahkü· 
miyetine lıükmolunmuştur. 

Kararda, maznundan 200 lira 

alınarak yarah bekciye 
de zikrolunmaktadır. 

verilmesi 

Kahve satışına dün 
b ·a ş 1 a n d 1 

Fiyat mürakabe komisyonunun 
tesbit etmiş olduğu fiyatlar üze
rinden, şehrimizde de dünden iti· 
baren kahve satışlarına başlan· 

mıştır. Evvelce yazdığımız gibi 
çekirdekli kahve 226, çekilmiş 
hahve 270 kuruşa satılmaktadır, 

Buharla yandı 
Tarsus fabrikasında bir kaza 

olmuş, makinist Sadi oğlu Muhar· 

rem Gerçek, stim kazanının kapa· 
ğını açtığı sırada dışarı hücum 
eden buharla ellerinden ve yüzün
den yanmıştır. Muharrem hastaha
neye kaldırılarak tedavi altına 
alınmıştır. 

çok laideli olacağı gibi 
cek pamuklar içindr. 
vaziyet vermektedir. 

yeni bite· 
ümitli bir 

8 Temmuz 1941 

1 Harp Notları 1 

Son har
bin 15 

günlük 
inkişafı 
YAZAN imha harbi 

MÜMTAZ A iman· Sov· 
FAiK yet harbi 

FENiK 15 gün gibi 

1 
_______ 

1 
kısa bir zaman 

zarfında mühim inkişaflar arzetmiş 
Alman taarruzunun veçheleri ve 
şekli aşağı yukarı tamamiyle an
laşılmıştır. Öyle görülüyor ki, 
Almanlar, Sovyetlere taarruz 
ederken arazi kazanmaktan daha 
çok, karşı tarafın kuvvetlerini 
imha etmek, malzeme ve mühim· 
matını ele geçirınek gayelerini 
gütmmüşlerdir. Çünkü bundan 
sonra ilerlemek ve Sovyet arazisi 
dahilinde istedikleri idare tarzını 
kurmak daha kolay olacaktır. 

Bütün Alman taktiğ'i bu maksatla 
işlemiştir. Bunda da kısmen mu
vaffak olunmuştur. Şimdi Sov
yetler, bir buçuk seneden fazla 
bir zaman sonra Polonyanın, Bel
çikanın, Hollandanın, Fransanın, 

ve daha birçok Avrupa memle
ketlerinin diyetini ödemektedir
ler. Almanlar ilk hamlede mühim 
miktarda esir almışlar, ve 5000 
den fazla Sovyet tayyaresi bir 
o kadar da tank tahrip etmişler
dir. Sovyet - Alman hududunda 
tahşid edilmiş olan Sovyet asker· 
leri Kızılorduoun en güzide par· 
çalarından mürekkep olduğuna 
göre, harbin bundan sonra ki 
inkişaflarının Sovyetlerin hiç de 
lehine olmayacağı hükmünü çıka
rabiliriz. 

Alman ilerleyişi 

A imanlar, şimdi Baltık 
devletlerini hemen he

men ellerine 1reu;irmi.tlerdir. Ha• 
roket, buradan hiç şüphesiz 

Le n i n g r a d'a doğru inkişaf 

edecektir. Eğer ilk hamlede Mos· 
kova'yı almak düşünülüyorsa, bu 
takdirde Sovyet merkezi üzerine 
şimalden bir inme bahis mevzuu· 
dur. Bu takdirde, Estonyada bu
lunan kuvvetlerde tıpkı Bialistok 
ve Minsk arasında bulunan kuv
vetler gibi ihata edilmiş ve im
haye namzet bir hale konmuş 
olacaktır. Çünkü Almanlar, Din
yeper hattını tıpkı Majinoda ol· 
dıığo gibi arkadan vurmak çare
lerini aramaktadırlar. Bu takdirde 
kazançları ikidir : 

1 - Hem Baltıktaki Sovyet 
kuvvetleri ellerine geçecek; 

2 - Hemde bir müstahkem 
mevkie karşıdan bir hücum ya· 
parak, fazla zayiat vermemiş 

olacaklardır. 

Dinyeper Jiiştükten sonra da 

(Devamı üçüncüde) 

Fakat yolları düzgün, ağaçları 
yeşil, mezbahaları muntazam, mec· 
raları bol şehirlerde yaşıyan insan · 
tarın bir de kafaları var. O kütle· 
ye bir de manevi cepheden bak
mak ister. Vücutları için bir çok 
icraat yaptığız insanların biraz da 
ruhunu düşnmek lhım. Ruhları 

muztarip bir halk kütlesinin, cis
men, bedenen ne kadar düşünül· 
müş olursa olsun, yine eksik, yine 
sakat ve zail bir taralı kalıyor 
demektir. Ruhu kuvvetlendirmek 
için de muhakkak bir tiyatroya 

ihtiyaç var. Onun ıçın bu açık 
mektubumla •izlerden güzel şehir· 
lerinize birer (Şehir tiyatrosu) kur

man1z1 rica ediyorum. 

~ .. ı ._ R;;O;;:;;M;:;A;;N;;: 7;;3~' ==K=A=L=D=I =R=l=M==L=A=R 1 N 
= YAZAN: 

KOKUSU 
Reşat Enis 

( Şehir tiyatrosu) kurmak de
mek muazzam bir bina yaptırmak 
demek değildir. Hayır .. Yalnız be-

lediye teşkilatı meyanına bir tiyat. 
ro müessesesini ilive e!mek de· 

mel<tir. 
Bunun için hemen paraya, pu· 

la, tahsisata, kadroya, maddi feda· 

karlığa lüıum yoktur. Belediyelerin 
kendilerine maledecekleri bir tiyat
ro heyeti başlangıçta ulak bir ma• 
nevi yardımla işe başlar, ve kısa 
bir ıamanda o kodar çabuk inki· 
,af eder ki, idare edildiği takdirde 
Belediye için varidat menbaı bile 

olabilir. 
Ankara, lzmir, Adana gibi bir 

şehirde her akşam temsiller veren 
bir hoyet, hamisi belediye olduk

tan sonra biç bir maddi yardıma 
el açmad~n mevcudiyetini koruya
bilir. · Bunu kurmak kabiliyetinde 
tecrübeli ve kıymetli serbest san
atkirlarımız da ek•ik değildir. On
lar bu işin başına getirilecek olur
sa her üç şehriuıizde de devamlı 
bir tiyatro hareketi başlar 

Avrupada en küçük şehirlere 
varıncıya kadar her belediyenin 
bir tiyatro teşekkülü olduğu esa
sen sizlere malOmdur. Bu işin ba

tarılması ancak • bqalamıya batlı-

ince ses - Canım " Hayati •m ... 
Kalın ses Çıkar iskarpinlerini ... 

lğriliş, doğruluş. iliğinden fırlayan bir 
kopça. 

ince ses - Çıkardım .. . 
Kalın ses - Al eline .. . 
ince ses - Aldım ... 
Kalın ses - Ver elini, tut eteğim· 

den ... 
ince ses - « Çimendifer » mi oynu

yoruz Hayati? ! 
Yürüdüler.Bir kuyu ağzı kadar karanlık, 

dar merdivenin çarpık basamakları sanki 
geri geri kaçıyor; gıcırdıyor ... Üst kat. 
Arkada bir oda. 

Kapı açıldı. 

Kapı kapandı. 

Kalın ses - Selamet ... 
ince ses - Hooohh, hele şükür! 

Erkek, odanın orta yerine yürüdü. 
Bir kibrit. Sonra, ufak bir lamba yandı. 
Genç kadınla genç erkek bakıştılar. Kız, 
on dokuz.unda vardı. Licivert mantosu· 

nun yakasındaki kürkü sucuk gibi ıslan· 
oııştı, simsiyah görünüyordu. Çok zayıftı. 
Fakat bu zayıflık ona başka bir güzellik 
veriyordu. Gözleri maviydi. Siyah floş 
beresi altında dalgalı, kabarık, """ saç· 
ları ... Gülüyordu. Gülüşünde bile bir ay· 

rı gilzellik vardı: Sağ gozu kısılıyor, 
uzun, çok uzun kumral kirpikleri zayıf 

yüzünün elmacık kemiklerine kadar uza. 
nıyordu. Onun bu gülüşü, daha. fazla, bir 
göz atışa benziyordu. Ve, J<adrıye bunun 

cezasını çok çekmişti. 
Pantalonunun ütüsü bozuk spor bi· 

çimi bir kostüm taşıyan delikanlı yirmi
bir yaşındaydı. Fakat haşlakh· Zayıf kız, 
topuklu iskarpinlerini giyince, ondan iki 
parmak yükseliyordu. Mor dudaklarının 
üzerinde ince kaytan bıyık bırakmıştı. 
Kansız, damarlı elleri, bıçakla kesile ke. 
sile çentikleşmiş, nasırlaşmıştı; kara, bu· 

ruşuktu: işten. Ve o, çok defa bu kirli 
ıörünen nasırlı, kara, buruşuk elleri sak
lamak ihtiyacını duymuştu. Kunduracılık 
hor, şerefsiz bir zanaattı bu memlekette 

çünkü ... Her zanaat gibi. Kunduracı aşa
ğılık bir insan sayılırdı bu memlekette 

çünkü ... Her zanaatkar gibi. 

• * • 
Beyoğlundan Cerrahpaşaya kadar 

yayan yapıldak gelmişlerdi. Bu uzun yü
rüyüşün kızgınlığile, kısa bir müddet 
odanın soğukluğunu, rutubetini larkede

mediler. Fakat sonra, Kadriye'ye birden
bire üşümeklik geldi. Ellerini uğuşturuyor, 

omuzlarını kaldırarak dalgalı saçlı başını 
nemli kürkünün arasına sokuyor, unnma
ğa çalışıyordu. Nihaye dayanama.lı: 

- Üşüyorum, Hayati! 

dedi. Ütüsüz pantalonunun yarı bel
lere sıçrayan çamurunu fırçalamağa uğ· 
raşan Hayati dudaklarını kıvırdı: 

:...... Mangal morukanın odasında ... On

dan umudu kesmek lazım ... 
Eski püskü kumaşının yırtıklarından 

pamukları ve otları dökülen yayvan kol· 

tuk 
1 - Kürkü nemli, lacivert manto. 
2 Uzun elekli bi; rop; bal'> elbi-

sesi . 

çift 

3 Kombinezon. 

4 Kirli bir fanila. 
5 - Yırtık bir daha fanila 

6 - Tabanları ıslak ve çamurlıı iki 
çorap sarkan soluk penbe bir jartiye. 

Lamba kısıldı. 

Lamba söndü. 

• * • 
Kadriye'yle üç senedenberi sevişiyor

lardı. Sarı saçbrı dalgalı, gözleri mavi 

bu güzel kız Hayati'yi çılgınca .. na sevi

yordu. Şaşıyordu o : 

işte güzel bir genç değildi. Haşlak 
kalan çelimsiz vücudu pekde mühim bir 

kusurdu. Zenginliği menginliği de yoktu. 
Bu işsiz, bu kötü zamanda bazan 

yavan ekmeği zor buluyordu. Nihayet bir 

·kunduracı parçası»ydı. 

Kadriye'ye gelince, 
tatlı, çok cana yakındı. 
rile , 

- Suınatiklil 

o çok sevimli, 
Hayati'nin tabi-

bir kızdı. Kimin istese mı..ntünitası 

olabilirdi doğrusu... Hayati şaşıyordu: 
Kendisinde acaba şeytan tüyü mü vardı? 
Gülüyordu. 

Bundan beş sene kadar eveldi. lstan• 
bulu müthiş bir dans merakı sarmıştı. 
Adım başında bir dansing açılıyordu: 

Rus dansingi, Menekşe dansingi, Sakarya 
dansingi, Dumlupınar. dansingi, Etual dan
sing, Beyaz gül dansingi, Siyah gül dan
singi ... 

En kötü bir cazband, önilnde, dans 
figürlerinin hiç birine uymıyan acaip hop
layı,larla birbirine girmiş çılgın çiftler 
döndürüyordu. içinde her çeşit insana 
raslanan bir garip yerlerdi buraları ... 

Babasının, bir koca y"ıl - anasından 

emdiği süt burnundan gelircesine - ça· 
lışıp çabalıyarak kazandığ'ı pataları bir 
hamlede yeyip bitirmeğe gelen Anadolu
lu hovarda, kuşağını, cüzdanını dansinf· 
te boşaltırdı. Mektepten kaçan talebe, 
miras yiyen delikanlı, anasını kandıran 
zengin çocuğu soluğu burada alırdı. 

J Devamı var ) 

• 



8 Temmuz 1941 BUGON 

. HARİCİ HABERLER . 
. ,. ·. 

e 

lngiliz Alman -
-18 -

tayyareleri paraşDt-
Tür ki genin 

vaziyeti 
Aman valide sen çıldırdın· 

mı? Yirmi beş lira aldığın ana 
paranın faizine bile yetmez. 

Demiş. Ninem cevap vermiş: 
- Hacı 1 l3en senden yirmi 

beş lira aldım. Sonra sen faiz de 

almazdın ya .. 
- Elbette almam. Liikin sen 

benim yetimlerer dullara hediye 
ettindi. 

Kadıncağız şaşmış, kalmış. 
- iki elin yanına gelsin ın· 

şallah. 
Deyip iki gözü iki çeşme bı

rakmış, gitmiş. Ondan sonra Hacı 
Feyzullah hüki'ımete dayanmış, 

mahkemelik olmuş, bizim tarlayı 
da başkalarının tarlası gibi kendi
sine yüz ettirmiş, ninem de açlık· 
tan ölmüş. içelim. 

içtik. 
Fecaat içinde düşünüyorum: 
Hakikaten bizim her kasaba

mızda bir ulu cami olduğu gibi 
hemen her köyümüzde de bir (Ha- 1 

cı ağa) vardır. Bu lıacı ağa e:a
hildir, gaddardır, . zalimdir, hasi'>· 
tir, yüreksizdir, kütük gibi bir he
riftir: fakat köyün (Her şeyi) odur. 
Köyün muhtarı onu emrindedir, i· 
mamı onun arllklarile geçinir. Tek
mil köylünün mühürleri bir kese 
içinde muhtarın siliihlığında dur
duğu için H&cı ağa kime ne diler· 
se onu yapabilir. lstibdad devri
nin baş hafiyesi bu hacı ağa idi; 
meşrutiyet devrinin ittihadcı ku
lübü reisi yine bu Hacı ağadır. 

itilaf fırkasının başında da Hacı 
ağayı görürsünüz. 

Hacı ağa; kaza kaymakamı· 

nın, nahiye müdürünün, jandarma 
kumandanının eli, ayağı, hatta köy 
ahvali hakkında akıl hocasıdır. 
Gelen )andarma, geçen tahsildar 
onun misafiri olur. Müdür bey, ha
cı ağanın bir deciiğini iki yapmaz. 

Yapmaz değil, yapamaz; yap
tığı günün haftasında köy halkı· 
nın eksiksiz mühürlerile bezenmiş 

jurnal, kaymakam beyin hatta va
li paşanın elindedir. Bu iftirana· 
me nahiye müdürünün köy mey
danında alenen oruç yiyerek İs· 
lam dinini tahkir ettiğinden bahis· 
tir. Zavallı genç müdür vaziyete 
muttali olunca tepinir, çırpınır, 

nefsini müdafaaya çabalar; bunun 
yalan olduğunu kaymakam bey de 
vali paşa da bilirler. Fakat Hacı 
ağa ayni zamanda ittihad veya i
tilaf fırkasının zinüfuz şahsiyetle
rinden biridir. Fırka disiplini mu· 
cibince Hacı ağa haksız çıkarılmaz 
ve nahiye müdürü ertesi hafta 
değiştirilir. 

Köy halkmın iurnaldan, arzı 
ınahzardan falan haberi yoktur 
amma Hacı ağanın nahiye müdü
rüne kızdığını cami dibinde haber 
almıştır. Hacı ağanın geçen ak· 
fam imama hitaben: 

- Ben o kart züppeye gös
teririm. Eğer bir haftada nahiye· 
den attırmazsam bana da Hacı a
ğa demesinler. 

Buyurduğu tekmil köye yayıl
mıştır. Onun için müdürün tebdili 
haberi köylüyü asla mütehayyir 
etmez: Hacı atanın ne yaman ve 
ne büyük bir adam olduğuna bir 
daha iman ettirir. 

Su Hacı ağanın nahiyelerde 
(efendi), kaza merkezlerinde (bey) 
olduğu görülür. Tezvir, iftira, şi· 
naat bunların yegane meşgalesidir. 
Miraşçıyı mirasından bunlar mah
rum ederler; 11 Bizim yanımızda 

boş olsun dedi,, diyen iki yalancı 
şahitle yurddaşın karısını çatır ça
tır şer;an boş düşürerek bunlar 
istifraş ederler; " falan yerdeki 
tarlayı beş altına bana satsın ,, 
haberini yollıyarak elli liralık yeri 

lOtfen yedi liraya bunlar alırlar. 
Şuna, buna pusu kurarak öldürten 
sonra da katilleri şahitsizlik yüzün-

den kurtaran bunlardır. Köy de
rnek Hacı ağa demek, nahiye de
mek Hacı efendi demek, kaza 
merkezi demek Hacı bey demek
tir. Bütün devlet hükumet ve si· 
yaset teşkili.tanın tek direği budur, 
bu direk la yüs'el amma yef'aldır; 
zatına, hakekatına, icraatına kim
se karışamaz. 

Bakkal dükkinı levhası değiş
tirir ribi isim deiiftirdik. Mutla
kiyet bakkaliyesi, meşrutiyet bak
kaliyesi oldu. HükOmetin başındaki 
Ahmet paşa kovuldu, yerine Meh
ıııet paşa gtıldi. Fakat köy, o mem
leketin temel taşı olan köy oldu
h yerde sayıyor. Devirle beraber 

değişen şey Hacı ağanın unvanı· 

dır. 
Cephelerde kıyamet kopuyor; 

Hacı ağanın oğlu, yeğeni, akraba· 
sı asker elbisesi bile giymediler. 
Çünkü jandarma postası ancak 
Hacı ağanın gösterdiği insanları 
toplayıp gitmiştir. Bunu bütün köy 
bilir, fa kat ses çıkaramaz. Zira 
Hacı ağada aleyhte yükselecek 
her sesin sahibini boğacak kudret 
vardır. 

Dağlarda gezenler mi şaki, 
mütegallibe dediğimiz bu adamlar 
mı? .. işte şu efe ve lhu f:kızanlar, 
kelleyi koltuğa alarak, dağda do
laşıyorlar. Hatta şimdi, kendilerini 
haklı bularak, bir de adam öldür
düler. Fakat bunların cinayetleri, 
Hacı ağaların hesapsız cinayetleri 
yanında denize nisbetle damltı gİ· 
bidir. Bunlar, hiç olmazsa, merd 
canilerdir; Hacı ağalar ise namer· 
dane caniliğin 3,1416 Pi kuvve· 
tine refedilmişleridir. Demek ki 
Hacı Feyzullah ağa da bunlardan 
biri imiş .. 

Ansızın efenin sesi yükseliyor: 
Emme cHişündün ha bizim 

oğlan 
Efe bize ne zem an izin 

verecek diye diişünüyordum. 
- Bu gece burada kalaydı· 

nız be efendi efe .. 
- Vallahi efem, emrederse· 

niz kalırız. Lakin hani yorgunuz 
da ... 

- Benden teklif etmek alt 
tarafına karışmam. 

- Teşekkür ederim. 
Efenin bu müsaadesini fırsat 

bildim. Esasen ortalık da artık ka
rarmağa yüz tutmuştu; derhal aya
ğa kalktım, arkadaşlarda kalktı· 
lar. 

Kuyucu Kızı arkamdan mut-
tasıl kolumu çimdikliyordu. Fakat 
sormadan kadınlara, 

-Haydin diyemezdim a .. 
- Efe !.. istersen kadınlar 

kalsın ... 
- Yok a canım 1. sizinle gel. 

diler, sizinle giderler. 
Ona da içimizden '· Hay al-

lah razı olsun ·,. dedikten sonra 
efe ile, zeybeklerle ayrı ayrı ayrı 

müsafaha ederek vedalaıtık. 
- ln,allah muharebe yakında 

biter de hepiniz de,köylerinize dö
nersiniz. Bir emrin olur da lzmire 
bana yazmazsan hakkımı helal et
mem efe .. 

Gibi tatlı taraftan b~~k~ç ~a 
yarenlik ettikten sonra koylulerı.n 
getirciikleri ııtlara atladık ~e bır 
klavuzun gösterdiği yoldan ılerle-
meğe başladık 

Tireye gelip de Kuyucu Kızı· 
nın evine kapağı attığımız zaman 
hepimiz de canlı cesed halinde 
idik. 

[Dt!flamı var} 
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1 ;!:e Nöbetci eczane J 
Mustafa Rifat 
( Kale Kapında ) 

Brest havuzlar1na 
ve garbi Alman. 
yada askeri he
defler~ hUcum 
ettiler 

Londra 7 ( A. A.) - lngiliz 
hava nezaretinin tebliği: 

Tayyarelerimiz şimal denizin
de bir mikdar düşman karakol 
gemisine muvaffakiyetli hücumlar 
yapmışlardır. Bu gemilerden dört 
tanesi tahrip edilmiş, diğer iki 

vapur ciddi hasara uğratılmıştır, 
Daha sonra düşman karakol ge
mileri bombardıman edilmiş ve 
bir tanesine isabet vaki olmuştur. 
Bombardıman tayyarelerimiz ta
rafından şimali Fpnsa üzerine de 
hücumlar yapılmıştır. Lil mete. 
oroloji fabrikasına şiddetli infilak 

kudretinde bir seri bomba isabet 
etmiştir. Civardaki demiryolu is
tasyonlarına da bombalar atılmış· 
tır. Hedeflerden büyük duman 
sütunları yükselmiştir. Avcıları. 
mız 11 diişman tayyaresi düşür. 

müştür. 

Londra 7 ( A. A ) - Lon. 
drada öğrenildiğine göre lngiliz 
hava huvvetleri Pazarı Pazartesi
ye bağlıyan gece Brset havuz. 
!arına ve Ruhr'de ve garbi Al
manyada hedeflerine hücum et
mişlerdir. 

TEŞEKKÜR 
Babamız Yunus Yerdelenlinin 

ölümü dolayısile gerek cenezesin
de bulunmak ve gerekse mektup 

ve telgraflarile teessürlerimize iş

tirak etmek suretile akraba ve dost
larımızın gösterdikleri samimi ala-

kaya teşekkürlerimizin bildirilmesine 

kıymetli gazetenizin tavassut et

mesini rica ederiz. 

Ailesi: Aliye Yerdlen Ke

rimesi: Ferhan Yerde len 

983 

Bir daktilograf 
aranıyor 

Çukurova Pamuk Tarım 

Satış kooperatifleri Birli· 
ğinden: 

Birliğimizce, eski ve yenı 
harflere aşina en az orta 
tahsil görmüş bir bayan dak
tilograf alınacakbr. Lise tah· 
sili görmüş olanlarla, lisan 

bilenler tercih «!dilecektir, Mü· 

racaat tarihi 10/7/t94lcumar· 
tesi günüdür. 

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

ZAYi MÜHÜR 
Adana ziraat bankasının 21-10 

940 tarih ve 2952 No lu cüzdanı· 
ya koymuş olduğum tatbik ~ü.h: 
rümii kazaen zayi ettim. Yenısını 
alacağımdan zayi olan mührün 
hükmü olmadığı ilan olunur 

Osman Ali MetoğuUarı 
982 

Toplantıya davet 
44 numaralı Adana Pamuk Ta

rım Satış kooperatifinden 
Kooperatifimizin 1940·41 birinci hesep yılına aid normal Genel Ku· 

rııl toplanhsı 24· Temmuz-1941 perşembe günü saat 16 da adana Hal· 

kevinde yapılacağından işbu ilan taril:ıinde kooperatifimizde kayıtlı bu· 

lunan sayın ortaklarımızın mezki'ır gün ve saatte toplantı yerinde hazır 
bulunmalarını ehemmiyetle rica ederiz. 

Adana Pamuk Tarım Satış Kooferatifi 

- RUZNAME -
1 • Genel Kurul müzakeratını idare etmek Uzere açık reyle bir baş· 

kan ve müzakerat zabıtlarını tutacak iki zabıt kiitibi seçilmesi, 

2 • Yönetim ve kontrol kurulları raporlarının okunarak kabulü, 
3 - Bilanço ile fiat farkı he!ıabının tasdiki ile Yönetim ve kontrol 

kurulları üyelerinin ibrası ve birinci ·hesap yılımızdaki faaliyetimizden 
elde ettij'imiz safi fiat farkının (karın) Yükses:Ticaret Vekaletinin ve Birli
ğimizin direktifleri dairesinde tevziine karar verilmesi, 

4 - Yönetim Kurulu üyelerinden kur'a isabet eden iki zatın yerine 
gizli reyle iki asli üye ve yine gizli reyle bir sene için iki yedek üye 
seçilmesi, 

5 • Statümüzün 39 uncu maddesi gereğince bir sene için bir kont
rölör seçilmesi ve ikinci kontrolörün intihabı hakkının Yüksek Ticaret 
Vekaletine terkedilmesi, 

6 • Eksperleri seçmek, işten el çektirmek, ücretlerini tayin eylemek 
huıaılaranda ve menıur kadrolarıyla )eni une büdceaini hazırlayarak 

cü kıtaları 
Mütemadiyen 
Sovyet hatları 
arkasına iniyor 

Alman Rumen 
harp gemileri Bul· 
g ar llmanlar1na 
girmit 

Moskova 7 ( a.a ) - Sovyet 
kıtalarının arkasında bir taraf tan 
bozguncu Nazi paraşütcüleri ve 
diğer taraftan Sovyet askerleri ·Sİ· 
vil müdafaa teşkilatı ve nihayet 
sivil halk arasında mütemadi bir 
mücadele cereyan etmektedir. 

Vazifeleri münakalatı bozmak, 
benzin depolarını berhava etmek 
ve Alman bombardıman tayyarele· 
rine işaretler vererek bunları be· 
defterine vardırmak olan Alman 
paraşütcüleri ekseriya küçük grup
lar halinde inmektedir. Bu para
şütcülerin bazıları kadın elbisesi, 
bazıları da Kızılordıı üniformaları 
geymekte ve hemen hepisi Rusca 
konuşmaktadır. 

Souget tebliği 
Moskova 7 (a.a) -Sovyet sa· 

bah tebliği: 
9 Temmuz günü motörlü cü· 

zütamlar arasında muharebe Ost
rov, Lepel ve Novograd-Volinsk 
bölgelerinde büyük bir şiddetle 
devam etmiştir. 

Ostrov bölgesinde düşmana 
karş! yapılan enerjik mukabil hü
cumlar düşmana ağır zayiat verdir· 
miştir. Bütün gün Visna bölgesin
de çok şiJdetli çarpışmalar cere
yan etmiştir. Öğleden sonra tank 
hücumlarına maruz kalan düşman 
motörlü kıtaları tedafüi vaziyete 
geçmeğe mecbur bırakılmıştır. 

Borisov bölgesinde kıta1arımız 
düşman motörlü cüzütamlarına kar· 
şı taarruza geçmiştir. 

Öğleden aonra bu bölg-ede 
ıiddetli çarpttmalar cerey .. n etmif· 
tir. Bobrinsk bölıreainde kıtaları· 
mız dilımanın Oinyeper'i ıreçmek 
için yaptığı bir çok teşebbüslel'İ 

tardetmiıtir. Düşman bu bölgede 
ağır kayıplara uğramıştır. 

Novgrad-Volinsk bölgesinde 
düşman molörlü cüzütamları hü
cumlarda bulunmuştur. Anudane 
mukavemet eden kıtalarımız düş
manı durdurmuştur, 

Cephenin Basarabya bölgesin· 
de kıtalarımız istikametinde hücum 
eden düşman piyadesi ve cüzütam· 
lariyle Beltzi şiddetli çarpışmak
tadır. 28 Jüşman tayyaresi düşü· 
rülmüştür, 8 tayyaremiz kayıptır. 

Tekzip edilen bir haber 
Sofya 7 [ A.A. ] - Alman 

ve Rumen harp gemilerinin Kara. 
denizdelci Bulgar limanlarına gir
miş olduklarına dair Sovyet radyo
ları tarafından veriien haberi • er res· 
mı ~ulgar mahfillerinde lcatiyetle 
tekzıp olunmaktadır. Bu haberler 
temamiyle uydurmadır. 

A'!'._~"~ka, Moskouadaki elçi· 
lıgını tahligege hazırlandı 

Nevyork 7 ( a.a ) - D.N.B. : 

Benuva Meten'in 
Ankarada ifa et
tiği vazife mUhlm 

im 1' 
Berlin 7 [ a. a. ] - Alman 

matbuatı Doktor Refik Saydam'ın 
Büyük Millet Meclisindeki nutku· 
na ve Türk-Alman muahedeıi 

tastiknamelerinin teatisine ait 

tafsilatı ilk sahifelerinde neşret
mektedir. 

Liyon 7 (a.a) - Lö ıTan 
gazetesi başmakalesinde diyor 
ki: 

« Doktor Refik Saydam'ın 
Büyük Millet Meclisi huzurunda· 
ki beyanatı Türkiyenin vaziyeti· 
ni tam surette aydınlatmakta· 
dır. 

Benuva Meşen'in Ankarada 
Fransız menfaatleri için büyük 
ehemmiyette bir vazife ifa etmiş 
olduğu şu dakikada, Türkiyenin 
hattıhareketine ve bilhassa Benu 
va Meşen 'in vazifesi dolayisile 
Türkiyenin Fransaya gösterdiği 
dostluk tazahürlerine ve Fransız 
Türk muahedesinin mer'iyette 

bulunduğunun teyidine karşı dik· 
katli bulunmaklığımız pek tabii· 
dir. Türk başvekilinin sözlerin
den Ankara hük<lmetinin imzala
dığı muhtelif muahedeler arasın· 

da hiç bir tezat bulunmadığı 
manası çıkmaktadır. Muayyen şe 
raitte Türkiyenin harbe müdahale· 
sini düşünenler Türk zimamdar

larının hakiki niyetlerini iyi bil
memiş ve bu suretle bunların si· 
yasi hesapları yanlış çıkmıştır. 
Çünkü T.ürkiye milli arazisi doi
rudan doğruya hücuma uğramadığı 
takdirde silaha sarılmamağu ka
ti surette azmetmiş bulunuyordu. 

Türk-lngiliz muahedesi, Türk· 
Rus dostluk ve bitaraflık muahe 
desi Türk-Alman dostluk muahe· 
desi, bütün bu diplomatik vesi
kalar Türk emniyetinin teşkil et
tiji osaa prensip bakımından na
zarı dikkate alınmalıdır. Her hal 
de ıu cihet manidardır ki başve
kil Almanya ile olan paktın bun 

dan böyle Ankara hükümetinin 
daimi siyasetinin esaslı bir unsu· 
runu teşkil ettiğini tebarüz. ettir 
miş ve Alman-Sovyet anlaşmazlı
ğı karşısında Türkiye derhal 
Berlin ve Moskovaya bitaraflıiı· 
nı bildirmiştir. 

Bu suretle harbin bütün hu
dutları civarında hüküm sürdüğü 
bir zamanda dahi Türkiye cüm· 
huriyetinin harp dışında kalmak 

azmi yüksek -bir tarzda teyit 
edilmiş bulunmaktadır.» 

Vaşingtondan bildirildiğine gö. 
re Amerika hükümeti Amerikanın 

Moskova büyük elçiliğinin icabında 
tahliyesini hazırlamıştır. Şu cihet 

kaydediliyor ki bu tedbir Sovyet

ler Birliğinde cereyan etmekte o

lan askeri harekatla alakadar ol

mak üzere alınan bir ihtiyat tedbi

rinden ibarettir. 

Yüksek Vek·ı • . 
• • . a etın tasdıkine arzetmek züere Birlik Umum Müdürlüğjne 

salalııyet ver'ıl • 
mesı, 

7 
• Yönetim ve kontrol kurulları üyelerine verilecek huzur hakları· 

nın tayin ve tesbiti hususunda Yüksek Vekaletin seliihiyetar kılınması, 
8 

· Kooperatifimizin yeni sene iş siyasasının kanun ve Anamuka· 

velename ile teşekkül maksatlarına uygun ş~kilde hazırlanması vazife· 
sinin B' J'k U ır 1 mum Müdürlüğüne tevJii hususunun kararlaştırılması, 

9 
Kooperatif ortaklarının teslim edecekleri mah,üller mukabilinde 

kendilerine verilecek avansları karşılamak üzere Birlikten istikrazda 

Buluomak hususunda Yönetim kuruluna selahiyet itası, 
10 - Kooperatifimiz ortaklarının kredi ihtiyaçlarını temin etmek 

üzere Birlik genel kurulunun verdiği selahiye tdahilinde kurulacak kre· 

di müessesesine koperatifimiz manevi şahsiyetinin de Birlik Umum 
Müdürlüğünce tayin edilecek eşkal dairesinde iştikak.inin kabulü, 

11 - Aynı kredi müessesesine bütün ortaklarımızın hissedar yazıl· 
malarının ve şimdilik kooperatifimize taahhüt ettikleri kapital hissesinin 

azami nısfı derecesinde sermaye teahhüdünde bulunmalarının ve bu ta· 

ahhütlerini her sene teslim edecekleri mahsüllerin barem tutarlarının 
azami yüzde iki buçuğu nisbetinde olmak ve daima tevzi edilecek fiat 

farkından (kardan ) mahsubu yapılmak üzüre ödemelerinin kararlaştırıl· 
ması, 

12 - Birlik Genel kurulunca ittihaz edilen karara tevfikan, T eş ki· 
lat memurlarının hayat veistikballerini temin etmek üzere kurulacak 
yardım ve tekaüt sandığına Birlik Genel kurulu tarafından tespit edi· 
len aispet dairesinde iıtirik hissesi verilmek suretiyle Kooperalifimizfo 
de iltihakına karar verilmni. 

13 - Statümüzün 65 inci mad<lesi mudibioce ortaklar arasından 
açık reyle üç hakem intihaba. 984 

Son harbin 15 gün· 
lük inkişafları 
( Baştarafı ikincide) 

cenuba Sivastopol'a inmek çok 
kolaylaşacaktır. 

Siyasi cephe 

H arbin, askeri laraf ını bu 
suretle kısaca hulasa et

tilrten ııonra birde siyasi inkişaf· 

lara bakalım : Çünkü netice üze
rinde askeri muva.ffakıyetleri el· 
bette ki siyasi inkişaflar takviye 
edecektir. Almanya, Sovyetler 
Birliğine karşı harp açmakla yal· 
nız bir ideoloji düşmanını ortadan 
kaldırmak imkanlarını aramamış, 
ayni zamanda Avrupa devletlerin
den bir çoğunu tam minaıiyle ken-

disine bağlamıştır. Bu meyanda 
mesela. Macaristan, Romanya Slo

vakya, tam manasiyle askeri müt. 
tefiki olmuştur. Üçlü paktın tat
bikatında bunun mühim bir mer· 

hale olduğunu kabul etmemek 
imkansızdır. Diğer taraftan Vişi 

Fransası da Sovyetler Birliği ile 
münasebah kesmiş bulunmaktadır. 

ispanya Almanlara Lejiyonerler 
göndermektedir. Diğer taraftan 

üçlü pakta dahil bütün memleket· 
ler, Japonların Nankinden Vang-

Cing -Vey'in idaresinde.. kurduk· 
!arı hükOmeti tanıyarak, Sovyet • 

Alman harbinde Japonların tam 
müzaharetini Almanya lehine top· 

lamışlardır. Bundan sonra Japon 
hükılmetinin kararı her halde Sov-

ytt Rusya lehine olmıyacaktır. 
Görülüyor ki Almanlar bir taraf· 
tan askeri taarruıa geçerken diğer 

taraf tan siyasi taarruza da geç· 
miş bulunmaktadırlar. 

Veyvelin değiştirilmesi 

B ütün bu noktaları işaret 

ettikten sonra, Yakınşark· 
ta cereyan eden başka bir hadise· 
nin, Sovyet - Alman harbi ile 
olan alaka derecesini göstermeden 
geçmiyelim: 

Bu da lngilterenin Ya\cınşark 
ve Ortaşark orduları başkumanda· 
nı general Veyvel'in Hindistan 
kumandanlığına tayin edilmesidir. 
Bazı kimseler, ha değişikliği, Al
man - halyan kuvvetlerinin Bin· 
gaziyi tekrar işgal edip, Mısır bu· 
dacrana dayanmaJarı üaerine Jngi
liz baıkumandanının bu vazifeden 
affı şeklinde telakki etmişt r. Hat· 
ta lngiliz gazeteleri bile, generalin 
yorgunluğu dolayısiyle Hindistan 
başkumandanlığını kabul ettiği şek· 
linde neşriyat yapmışlardır. 

Hadiseyi bu şekilde mutalea 
etmek hakikatları inkar etmek de
mek olur. Çünkü Vevyel muzaffer 
bir kumcSndandır. Afrika harplerin
de uyısız muvaffakiyetler elde et
miştir. Almanların Mısıra kadar 
nüfuz edebilmeleri onun oradan 
uzaklaştırılması için bir sebep de. 

ğildir. Öyle görülüyor ki, lngilizler 
Veyveli Hindistan başkumandanlı· 
ğına tayin etmekle, Sovyet - Al. 

man harbi dolayisiyle Hindistana 
ne kadar büyük bir ehemmiyet 
atfettiklerini göstermişlerdir. 

Netice 
A imanların Sovyetler birli-

ğinde Rus kuvvetlerini 
ram ettikten sonra ilk hedefleri 
şüphesiz., Sovyet istihsal kaynakla 
rını ellerine geçirmektir. Bu le.ay• 
naklar, Urallarda, Sovyet arazisi
nin fark kısmındadır. Almanlar üs 
ferinden uzaklaştıkları müddetçe 
bu kaynaklara yaklaşmakta, bu 
kaynaklara yaklaştıkçada Hindis· 
tan yolunu şimalden tutmaktadır· 
lar. 

Eğer Japonyada, Sovyetlerin 
Alman-Polonya harbi esnasında 
Polonyaya yaptıiını Sovyetlere 
tatbik edecek olursa, Hindistan şi 
maide iki büyük tehlikenin baskı
sı altında bulunacakhr. Mısır, Hin· 
distan yolu ise Hindistan bizzat 
Hindistandır. Yoldan ziyade asıl 
menbaı tutmak lazımdır. 

General Veyvel'in Hindistan 
başkumandanlığına tayini lna-ilizle· 
rin bu menbaa ne kadar büyük 
ehemmiyet atfettiklerini, hem de 
Sovyet müdafaasına ne dereceye 
kadar bel bağladıklarını gösterir. 

lngilizlerin bütün sempatileri şim· 
di Ruslar tarafındadır. Fakat sem· 
pati muvaffakiyete inanmak de_.k 
değildir. Bunun içindirlU lopizler 
kendi bakıaJarındall ic•P eden 
bOUin tedbirleri a ..... ktadırJar. 

1 te Sovyet-AJmaa harbinin 15 
ırıın :...fında pterdiii aakeri ve 
siy .. r mkffafJar bu suretle billiN 
ediJebiHr. 
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Asri Sinemanın Yazlık Bahçesinde 
BROD VAY GÜLÜ 
ilaveten: Renkli Miki Mavz 

Toplantıya davet 
Çukurova Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinden: 

Birliğimizin 1940/41 birinci hesap yılına ait normal ge· 
nel kurul toplantısı, aşağıdaki ruznamede yazılı hususatı 
görüşmek üzere 24 temmuz 1941 perşembe günü saat on• 
birde Adanada Abidin Paşa caddesindeki merkezimizde top· 
!anacağından, statümüzün 18 inci mııddesi mucibince ortak 
satış kooperatiflerimiz tarafından seçilecek delegelerin mez· 
kur gün ve saatte toplantı yerinde hazır bulunmalarını reca 
ederiz. 

BUGÜN 

Yazlık Sinemada: -
BU AKŞAM 

1- Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
2- Alayın Çocukları 
Adana Belediye Riyasetinden : 

PARKE YOL YAPTIRILACAK 
1 Askeri tümen binası ile salcılar arasındaki ordu 

caddesi parke olarak inşa edilecektir. Kapalı zarf usulile 15 
gün müddetle münakasaya konulmuştır. 

2 - İşin keşif bedeli 10592.22 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 794.40 liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 

Adana belediyesi fon işleri müdürlüğünden 53 kuruş muka
bilinde alabilirler. 

5 - ihale 18/7/941 tarihine rastlayan cuma günü saat 
16 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girmek istiyen taliplerin ihale tarihin· 
den en az üç gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne mü· 

1) Genel kurul müzakeratını idare etmek üzere bir baş· racaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası alma-
kanla, genel kurul zabıtalarını tutmak ve başkanla birlikte lan şartdır . 

RUZNAME 

imza etmek üzere iki zabıt katibi seçilmesi, 7 - Münakasaya girmek için teklif mektuplarını ve sair 

2) Y 
evrakın ihaleden bir saat evvel yani saat 15 · e kadar bele· 

önetim ve kontrol kurulları raporlarının okunarak kabulü, diye encümeni reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi la-

3) Bilanço ile fiyat farkı hesabının tasdiki ile yönetim zımdır. 8 - Bu iş bakında fazla malumat almak istiyenlerin 
ve kontrol kurulları üyelerinin ibrası ve birinci hesap yılı· Adana belediyesi fen işleri dairesine müracaat eylemelerı 
mızdaki faalıyetimizden eldeettiğimiz safi fiyat farkının (ka· ilan olunur. 3. 6- 8-10- ·13 961 
rın) yükst!k ticaret vekaletinin direktifleri dairesinde tevziine Ad 1 d 
karar verilmesi. ana Be e iye Riyasetinden : 

4) Yönetim kurulu üyelerinden kura isabet eden iki za· 
tın yerine gizli reyle iki asli üye ile bir sene müddetle iki PARKE YOL YAPTIRILACAK 
yedek üye seçilmesi, 1 - Elektrik şirketi binası ile salcılar arası parke yol 

5) Ana mukavelenamenin 38 inci maddesi gereğince bir inşaatı açık olarak eksiltmeğe konulmuştur. 
sene için gizli reyle iki kontrol intihabı, 2 - İşin keşif bedeli 6149.30 liradır. 

6) Birliğin eksperlerini seçmek, işden el çektirmek, me- 3 Muvakkat teminatı 461.20 liradır. 
mur kadrolarını, eksper ücretlerini tayin eylemek, yeni sene 4 İsteklilerin bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 
bütçesini hazırlayarak yüksek vekaletin tasdikine arzetmek Adana belediyesi fen işleri müdürlüğünden 30 kuruş muka· 
üzere yönetim kuruluna selahiyet itası, bilinde alabilirler. 

7) Yönetim ve kontrol kurulları üyülerine verilecek hu· 5 - İhale 18/ 7 / 941 tarihine rastlayan cuma günü saat 
zur haklarının tayin ve tesbiti hususunda ticaret vekaletine 15 de B. encümeninde yapılacaktır. 
selahiyet itası, 6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihin· 

8) Birliğin, kanun ve anamukavelename ile teşekkül mak· den en az üç gün evvel belediye fen işleri müdürlüğüne 
satlarına ve yüksek ticaret vekaletinin direktiflerine uygun müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası al· 
şekilde yeni sene iş piyasasında icap eden kararların itti· maları ilan olunur. 
hazı ile ana mukavelenamede musarrah selahiyetlerle bera· 7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin 
ber yönetim kuruluna terettüp edecek diğer bilcümle vazife Adana belediyesi fen işleri dairesine ve münakasaya girmek 
ve selahiyetlerin ifa ve istimali uğrunda yönetim kurulunun istiyenlerinde ihale günü muayyen saatde belediye encüme· 

.1 

1 
nine müracaatları ilan olunur. 

se ahiyettar kılınması. 
9) Birlik muamelatının icap ettirdiği ahval ve şeraite uy· ----------3--6~--8_-_ı_o:-__ 13 ______ 9_6_2 __ _ 

gun, gerek birliğin gerekse ortak kooperatiflerin ihtiyaçla- Adana Birinci icra 
rına cevap verebilecek şekilde ve yüksek ticaret vekaletinin 
emir ve direktifleri dairesinde mim bankalardan kredi temi- Memurlug" undan: 
ni, ortak kooperatifler lehine kredi küşadı hususlarında bir· Açık artırma ile paraya çevrilicek gayri menkulün ne 
lik umum müdürlüğüne selihiyet verilmesi, olduğu: Bir kahvehane 

10) Satış kooperatifleri ortaklarının istihsul kredisi ihtiyaçlarını 
daha seri ve daha verimli ve faydalı bir surette temin edebil- Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu-

marası: dört yola yakın kolordu caddesinde Hakkı Şifanın 
mek üzere ortak satış kooperatiflerile bu teşekküllerin ortak- icarındaki 88 kapu numaralı 
!arının ve teşkilatımız daimi kadrolarında çalışan memur ve 
müstahdemlerin iştirakile statünün 51inci maddesine müsteni· Takdir olunan kıymet: (800) lira 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 4/8/941 pazartesi 
den bir kredi müessesesi kurulmasının, bu müessesenin ayni saat 10- 12 birinci -14/8/941 perşembe saat 10-12 ikinci 
maksatlarla kurulmuş olan diğer satış kooperatifleri birlik· 1 1 - şbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 3. 7.941 tarihinden 
leri ve bu birliklere bağlı kredi müesseselerile federasyon itibaren 497 No. ile Birinci İcra dairesinin muayyen 
şeklinde veya bir hükmi şahsiyet halinde birleşmesinin ka· numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
rarlaştırılarak bu hususta icap eden muamelatın ifası zım-d zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
nın a yönetim kuruluna selahiyet verilmesi, 497 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

11) Birliğin ve kooperatiflerin daimi kadrolarına dahil memurların h: yat ve istikballerini temin etmek üzere sahsi· 2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
k yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 

yeti hü miyeyi haiz bir yardım ve takaüt sandığı kurulması mektubu tevdi edilecektir (124). 
hususunun karara bağlanması, 

12) S t k fi 
3 · ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 

a ış ooperalı eri ortaklarının istihsallerini artırmak k 1 
k 

. irtifak hakkı sahiplerinin gayri men u üzerindeki haklarını 
maksadıle pamu zı~aatının imkan dairesinde makineleştirilme· 
si, bu maksadı temınen birliğin doğrudan doğruya ecnebi hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 

1 k ti d n Zı.raat makı· 1 
t . t' t . b den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 

mem e e er e ne ve a e lerı ge ır mesı veya u makinaları milli piyasa ve firmalardan mübayaa etmesi, böy• muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
lece tedarik edilecek Makina ve aletlerin kira ile işletilmesi sicili le sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
veya satış kooperatifi ortaklaklarına ve aleluınun pamuk müs· hariç kalırlar. . 4- Gösterilen günde artırmaya ~ştirak edenler arttırma 
tahsiline normal fiyatlarla s 3 tılması, bu hususta icap eden şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tedbirlerin alınması ve bu maksada şimdilik 250 bin liraya tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunu~lar. 
kadar bir plasman tahsisi hususlarında yönetim kuruluna 5 • Tayin edilen zamanda gayrı menkul üç defa ba· 
selahiyet verilmesi, ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 

13) Yüksek ticaret vekaletinde teşkili mukarrer bulunan tarım satış kooperatifleri milli birliğine iltihak için karar bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
ittihazı, satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu-

14) Birlik umum müdürdülüğünce kira ile tutulacak ve- nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
ya satın alınacak arazide, ortakların tohum ihtiyaçlarını ve caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
tohum cinslerinin islahını temin maksadile ziraat vekaleti taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
selahiyattar makamlarının direktifleri altında akala ve klev· ve onbeşinci günü aynı saatta yapılaca~ artırmada, bedeli sa· 
land cinsi pamuk yetiştirmek ve bu işe şimdilik azami 30 tış istiyenin alacağına rüchanı olan dığer alacaklıların o gay 
bin lira tahsis etmek üzere yönetim kuruluna selihiyet itası, rimenkul ile temin edilmiş alacakları ınecmuundan fazlaya 

- ~ c - • - ---

Adana Askeri Satınalma 
Komisyonundan : 

980 çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 

Cinsi 
Buğday kırdırma 

Miktarı 
Ton 
200 

Muvakkat 
Lr. 
862 

teminatı 

Kr. 
50 

1 - Adanadaki askeri ihtiyaç için 200 ton buğday kır· 
dırması kapalı zarfla eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - ihalesi 19/Temmuz/941 cumartesi günü saat 10 da 
tümen binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Mektuplar ihale saatından bir saat evveline kadar 

komisyonda bulundurulması ilin olunur. 
3 -8 - 12 - 17 963 

kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul yukarıda gösterilen4/8/941 tarihinde Ada· 
na birinci icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 978 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
Rıfat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 
Matbauı- Adana 

8 Temmuz 1941 

Alsaray'da: Bu AKŞAM 
1- Cennet Perisi 
2- Gungadin Fedailer Alayı 

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) İstihdamına mani kanuni bir kusuru olmamak, 
4) iki 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 

GARDENPARTİ 
Adana gençlik kulubü tarafından 12 temmuz cumartesi 

günü Atatürk bir parkında gardenparti verilecektir. Mevsimin 
en güzel eğlencesini teşkil edecek bu gardenpartinin bi
letini arzu edenler şimdiden Halk Eczanesi ve beden ter· 
biyesinden temin edebilirler. 973 

İLAN 
Seyhan Orman çe
virge müdürlü -
ğünden: 

Orman emvali satış ilanı 
Cinsi M3 Küp desi m3 küp 
Katran 85 000 
köknar 30 000 

1- Seyhan Vilayetinin Ka
dirli kazası dahilinde hudut· 
ları şartnamede yazılı (Çepni) 
devlet ormanından ( 85 ) M3 
katran ve (30) M3 köknar 

eşçarı (12) ay içerisinde çı· 

karılmak üzere 7 fi /941 tari· 

hinden itibaren ( 15 ) gün 
müddetle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

2- Artırma 22-7 ·941 tari
hine müsadif ıalı günü saat 

11 de Orman Çevirge Mü· 
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

3. Katranın beher metre· 
küpü 7 lira 80 kuruştur . 

Köknarın beher metre küpü 
3 lira 70 kuruş muhammen 
bedeldir. 

4- Muvakkat teminat (58) 
lira 5 kuruştur. 

5- Şartname ve mukavele 
projeleri Seyhan Orman Çe
virge Müdürlüğü ile Orman 
Umum Müdürlüğü ve Kadirli 
kazası Orman Bölge Şefliğin· 
de görülebilir. 

6- Teklif mektuplarının 22-
7. 941 günü saat 11 e kadar 
komisyon reisliğine verilmesi 
lazımdır. 

7 • isteklilerin ticaret odası 
vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyo
nuna müracaatları . (Bu vesika 
köylülerden istenmez) 

8- 12- 15- 16 981 

·İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

Mezarlıktaki işciler için 
kumaş ve dikişi müteahhidi
ne ait olmak üzere 1 O takım 
yazlık elbisenin yaptırılması 
açık olarak eksiltmeğe konul· 
muştur. 

2- Muhammen bedeli 130 
liradır. 

3. Muvakkat teminatı 9. 
75 liradır. 

4- İhalesill /7 /941 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 15 
de belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 

5· Şartnamesı ve kumaş 

İLAN 
Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1- Adana - Kozan yo· 
1 lunun 7-10 km; leri arasında

ki şosa inşaatı ( 34331 ) lira 
( 66 ) kuruş üzerinden kapalı 
zarf usulile e~ siltmeğe konul
muştur. 

2- Eksiltme 31. 7. 941 
tarihine müsadif perşembe gü· 

nü saat (11) da vilayet daimi 
encümeninde yapılacağından 

kapalı zarflar en gaç bu saat• 

ten bir saat evveline kadar 

(saat onda) bu encümen reis· 
liğine verilmiş olacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait 
keşifname ve şartnamelerini 

görmek için nafia müdürfüğü 
ne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (257 4) lira 
(87) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası 
almak üzere bu miktar iş yap

tıklarına dair bonservislerini, 
iki adet fotoğraflarını; bir adet 
(38) , bir adet ( 8 ) kuruşluk 
damgı. ve bir kuruşluk tayya· 
re pulunu yukarıda ikinci 
madede yazılı günden 3 gün 
evvel dilekçelerine bağlamak 

suretiyle vilayete müracaatla
rı lazımdır. 

5 Posta ile gönderile-
cek mektupların tış zarfı mö
hür mumu ile iyice kapatıla

caktır. Postada olacak gecik· 
meler kabul edilmez. 

8-12-15-19 9"/9 

Ticaret Lisesi MüdürlU
gUnden : 

Okulumuza orta ticaret, 
orta okul ve lise mezunla
rından müsabaka ile bir ida· 
re memuru alınacaktır. Şart· 
ları ve imtihan gününü öğ· 
renmek istiyenlerin f'n geç 
temmuzun 15 ine kadar ·her· 

gün 9-12 arasında okul mü· 
dürlüğüne müracaat etmeleri 
ilan olunar. 6-8·9 976 

nümunesi belediye fen işleri 

müdürlüğündedir. 

6- Fazla malumat alınak 
istiyenlerin belediye fen da· 
iresine ve ihale günü de mu· 
ayyen saatde teminatları ile 
birlikte belediye encüoıenine 
müracaatları ilin olunur. 
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