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Bundan evvelki (Tek büyük 
dava) başlıklı yazımda umu
mi istihsal durumunu fayda
landıracak hareketleri nızam· 
larken uzun yıllarda tatbik 
~dilmesi zaruri olan işlerle 
ılk hamlede alınması icap 
eden tedbirleri ayırma işinin 
ehemmiyttine işaret etmiştim. 

Bu gün bu meselenin lüzum 
ve ehemmiyetini tebarüz etti
rebilmek icin mevzu üzerinde 
bir nebze daha tevakkuf et
rneği fayda'ı buluyorum. 

18 milyon nüfusun yüzde 
seksenini teşkil eden mustah·
sil kitlesinin yıllarca çektiği 
ıztırabın son günlerine yak
la~tığını ifade etmek isterken 
son yıllar içinde gurur ve 
huzuza kavuşan bu çillekeş 
sınıfdan . kısa bir zamanda 
daha fazla randıman alınabil
mesini temin edecek tedbir
lerin ön sıraya alınması lüzu
ınunu kaygu ile belki bir 
az da heyecanla ifade et
ıniştim. 

Miiteb~rez bir hakikatin 
ifadesi olarak "söyilyebilirim 
ki; bu sınıf san'at erbabının 
tnühim bir lusmi, dünya buh
ranının amansız tahribabnın 
tesirlerinden hala kendilerini 
kurtaramıyan bahtsızlardır. 

Geçen buhranlı ve şeametli 
Yılların ço!c ağır ve çok müş
kül olan şartlarından en çok 
ıarar gören ve bunun neti
c . 
esı olarak korkunç bir hızla 
kabarmış olan zirai borç 
~•ğnı'arı altında mefluç kalan 
k u kitle gemisini akıntılara 
aptırrn1ş kaptanlar gibi bo

c~larken son yılla; içinde 
gordükleri muzaheretin cazi
~~sile, bol kredi geniş ziraat 
1 • .h , 
lyı ıstı sal güzel pazar şart
arı · · 

1 ıçınde, tekrar hareket-

he~nmiştir. Ve acı hatırasını 
al' · a sınesinde taşıdıkları o 

meş'um ·· 1 . bu .. .. gun erın borçlarına 
. k gunun şartlarile ödeme 
~rn anına el le edebilmek maz-

ariyetine ancak k b'l-
tnişlerdir. avuşa ı 

o Bu sebepledir ki, bu gün 
C)\trurla h l' ve uzuzla yaşıyorlar 

alıdıkları gururun, duy~ 

• Iskenderona gelen 
Fransız gemileri 

Antakya, 11 (A. A.) İsken
deron limamna iltica eden 
Fransız harp gemileri bir kru
vazör ile bir sahil muhafaza 
gemisi, bir ganbot gemisile 2 
petrol gemisinden mürekkep 
bulunmaktadır. 

Dii r zü heyetleri 
ve general degol 
Şam, 10 (A. A.) - Royter 

bildiriyor : 
Cebelüdürüz Emiri ite diğer 

dürzü ru:!sası dolaşık bir yol
dön Şama gelm~er ve gene
ral Degolun yakın sarlc umumi 
mümessili general Kayten ta-
rafından kabul edilmişlerdan 
Dürzü heyeti memleketlerinin 
hür Fransızların ve müttefik- • 
lerin idaresi altında kalması 
arzusunu izhar etmiştir. 

- .... .,. -
Suriyede mllttefik 
Kuvvetleri 

Vişi, 11 ( A. A. ) - Cephe 
den gelen haberlere göre Su
riyede muharebeler devam 
etmektedir. Son haberlere göre 
İngiltere şimdi bütün gayretini 
Beyrut üzerinde toplamış bu
lunuyor. Damrunun tahliyesin
de Fransız kıtaları 1 O kilo 
rr. etre boyundaki mevzilere 
çekilmişlerdir. Toprak arızalı 
olduğundan daha bazı yer
lerde mukavemet göstermek 
imkanı vardır. Fakat İngiliz· 
lerin burada mühim kuvvet· 
ler: ve bilhassa Avusturalyalı 
piyade kıtaları vardır. 

ueneral l)ens 
m!itareke şartları
nı redetti 

Berlin, 11 (A.A.) - Alman 
hariciye nazare' inde beyan 
edildiğine göre gener.;ıl Dens 
kendisine yapılan şartları 

askeri şerefe mugayir gördü
ğü için reddetmiştir. 

General Veygand 
\rişiye döndü 

Vişi, 11 ( A.A. ) - Fran
sanın şimali Afrika Mümessili 
General Veygand dün akşam 
Cezayire gelmi~tir. Siyasi 
Fransız mahfi'lerinin mut.ale
asına göre, General Veygand
ın dönüşü Suriye hadiseleri 
ile alakadardır. 

-· 
Suri yede ROn harp 

duruınu 

Kudüs, 11 ( A.A. ) - Ge
neral Vilsonun radyo ile yap
tığı teklife General V cnsden 
henüz hiçbir cevap gdme-

. miştir. 
İmpaı atorluk kuvvetleri 

Tavaruk muzafferiyetinden 
sonra ileri hareketlerine de
vam etmişlerdir. Vişi kıtaları 

Beyrut önünde mukavemet 
etmektedir. 

General Dens herhalde 
Şamda olduğu gibi Beyrutda 
da General Vilsonun müra
caatını nazarı itibara alnıa
mağa karar vermiştir. 

duklan huzuzun ne haddi san'at erbabı çok haklı ve 
vardır ne de ölçüsü. yerinde olarak gurur taşırlar. 

Çünkü onlar, '-llın bütün 
J Onların gururunu korumak 

mevsimini usanmak bilmiyen sürur ve huzuzunu yaş~tmak 
bir azm ile bir iman bütün· milli menfaat davasının mu-
Jüğü ile çalışan insanlardır. vaffakıyet sırrıdır. 

Onlar başka hiçbir 
Sayısı birçok milyonları 

sımfda eşi olmıyan değişik tutan bu azametli kitlenin 
faktörlerin tesiri altında yaşı· l hassasiyetinde ö çü aranmaz. 
yan çillekeşlerdir. 

D v r f h ku Günün icaplarına göre ya-on, yagmu , ır na, -
pılmakta olan zirai yardım

raklık veya hastalık gibi çe-
şitli afetlerin tehdidi altında ların her ne suret ve şekilde 

olursa olsun daralmasına işa
didişen, daima mücadele et· 
mek zarureti karşısında bulu- ret olabilecek ınutaleaları 
nan sigortasız açık . hava san- hazmetmemekte haklıdırlar. 
atının adamlandır. Bu sebeple ilk hamlede 

Onların tabiatle yaptıkları yapılacak işlerin karşılığını 
mücadele sonunda elde ettik- uzun yıllarda verebilecek me-
leri semere, feragatli çalış· selelerden ayrılması üzerin-
malannın karşılığı, döktük- deki düşüncelerimizde fazla 
leri alın terlerinin mükafatıdır. hassasiyet gösterelim. 

Bu sebepledir ki, bu sınıf · F. Ş. Erlaçitı 
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DAHİLİ HABERLER 

Moralı köytınde 
yangın 

Ger:Uencik, Moralı köyün· 
den Ali Kuş vereslerine ait 
incir bahçesinin yakınındaki 
ormanda mısır pişirmek için 
ateş yakan otuz üç yaşında 

Ömer Saraç ile on üç yaşında 
Nazlı ormanı, ve 121 ağaç in
cirin yanmasına sebep olduk
larından jandarmalar tarafın
dan yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Nişan merasimi 
Şehrimizin kıymetli doktoru 

Muhsin Ergüven.'in kızı bayan 
Efşan Ergüven'le memleket 
hastanesi operatörü Dr. Ve
lüyiddin'in kardeşi tıbbiye 
okulu son sınıf talebesinden 
Alaeddin Oğuz'un nişan tö
renleri evvelki gece Dr. B. 
Muhsin Ergüven'in evinde 
yapıln ı :tır. 

Nişanlılara saadetler dileriz. 

Kasaplar cemiye
tinin yardımı 

Ankara, 11 (A. A.) - Ka
saplar cemiyeti toplantısında 
havacı gençtik yetiştirilmesine 
yardım olarak barsaklenn 
beher'.n len beşer kuru1un 

. hava kurumuna verilmesine 
karar ver ;niş ve ilk parti ola
rak 500 lir.ı bugün kuruma 
veı ilmiştir. 

Helsinkiden 
bildiriliyor 
Helsinki 11 ( A. A. ) - (Ta

noma) gazetesmin muhabiri 
yazıyor. Stalin geri çekilirken 
her şeyin yakılması hakkın
daki emrini Ruslar Okrunya
da azami derecede tatbik 
ve kısmen de muvaffak olu
yorlar. Ruslar bilhassa elektrik 
hav~ gazı ve su tesisatını kul-
lanılmaz bir hale getirmeğe 

çalışıyorlar. Bütün hububat 
imha edilememiştir. Çünkü 
ekinin bir kısmı henüz yetiş

medi. 
Muharebe sahalarında her 

şey çok kanlı muharebelerin 
cereyan etmiş olduğunu göste
riyor. Rus askerlerinin cesa
retini bizzat Alman askerleri 
teyit ediyorlor, 
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KARSILIKLI OYUN 
i ı an 

Aydın tapn sicil 
muhafızlığından 

IRADYOJ_ 
1217 /941 Cumartesi .. 

- Fransızcadan - 7.30 Program ve memleket 
saat ayarı. 7.33 Müyik. 7.45 
Ajans haberleri. 8.00 Müzik. 
8.30/8.45 Evin saati. 

Dünkü sayıdan mabat - Aydının arap kuyusu köyii
nün akçakavak mevkiinde 
şarkan kara Halil garben T ev
fik şimalen hafız cenuben 
Ali ateş ve Mustafa Ateş ile 
çevrili 6 dönüm tarla Koca-

A .. Siz de mi bu intiharı 
ci:ldi telakki ettiniz! 

- Ne dediniz? . . . Fakat 
kendinizi zehirlemek istedi

ğinizi gazetelerde okumuştum. 

- Ne? .. Siz de mi? .. 

- Şüphesiz .. Erkekler me-
tin değiller ... 

- Jo 'j'un cenaze daveti
yesi masalını yuttum mu sanı
verdiniz? 

- Yo1<~a h~kikati size söy
lemişler miydi? .. 

- Yok yavrum, yok, bu
nun bir dalavere olduğunu 

anlamıştım. Ben de tam ona 
layık bir karşılıkta bulundum. 
Mesele bu .. 

- Ya zehirlenme!... 

- Evtt nazik bir gazeteci 
dostumun yardımile... Ben 
esasen ölünün tekrar dirile
ceğin leıı emindim. İsbatı ... 

- Demek tekrar barış
tınız? 

. - Tekrar barıştık mı di
yorsunuz? .. Hem de sarsılmaz 
bir bağla... Kendisi için inti
har teşcbbü~ünde bulundu
ğumu zanneden ( Jorj ) beni 
hediyelere boğuyor, ne yapa
cağını şaşırıyor. Bu ikinci bir 
balayı .. 

- Şimdi güzel güzel geçi
niror rrusunuz bari? .. 

- Şaşılacak derecede .. : 
Bakınız, dün söyle-ligim çiko
latalı şekerlemeleri getirmeği 

unuttuğu için bu sabah ona 
iki çift tokat attım. Sonra 
öğle yemeğinde kadife şap-

Acı bir kahkaha hançeresi
ni yırtıyor: 

- Mübarek olsun Umur bey. 
Kin ve nefret ezeli bir 

hüküm gibi beynine cökmüş· 
tür Cüneytin. 

Umurun muannit bir düşün
ce ile dönüp dolaşıp avni 
mevzua teması da çileden çı

karmaktadır onu .. 
- Kendini ne vakit zebun 

hissedersen veya faka bastığın 
zaman parmağı şakağa daya, 
bu koca kafayı düşüncesizce 
harekete sevkeden amili bul
bulmağa çalış. 

Kadı11a itimat, dalgalanmak 
üzere bulunan bir denize; fır

tınalar yaratmağa hazır gök
lere inanmak demektir. 

Cüneyt beyin, bütün sabır 
ve metaneti iflas etmiştir. ar
tık: 

Sus! .. Sus be hatif ! Anladık! 

kamın üstüne pardesüsünü 
asdığı için kahve fincanını 

suratına fırlattım, attım. 

- İyi amma ... Beni dinler
seniz sevgili Lüsi biraz vazi
yeti kötü idare etmiyor mu
sunuz? .. 

- Ne diyorsunuz? Ne di
yorsunuz? Kendisi ıçın az 
daha kendimi zehirlemeği 

göze aldırdığım bir adama 
karşı bu yaptıklarım çok mu? 

- Bitti - --

bıçak Mehmedin zevcesi H&
fizeden irsen intikal etmek 
suretiyle 45/SO seneden beri 
nizasız ve fasılasız tahtı ta
sarrufonda iken 341 yılında 
ölmesile karısı Fatrr.a ve oğ(u 
Ali Pıçağa kaldığından bahi ,.lc 
köyden getirilen tasdikli il
mühaberle yeniden tescilini 

AKSEKİ 

TİCARET BANKASI 
Türk Anonim Şirketi 

Sermaye!- i 50 lOOO Tü ık Liras1 
Tesis Tarihi : 1927 

Merkezi : İzmir Telgraf Adr~si : Ak bank 

Şubeleri : Aydın, Ödemiş 

Bilumum banka ır.uamelatı, ticaret ve ihracat işleri yapar 

İstanbul umum sigorta şirketi acentası 

Aydın Şubesi : Hükümet Bulvarı _(2)_, 

Vilayet Daimi Encümeninden: 
Kıymeti 

Lira 

296 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira 

22.5 

13.30 Program ve memle
ket saat ayarı. 13.33 Müzik. 
13.45 Ajans haberleri. 14.00 
Müzik. 14.45 Müzik. 

15.00/15.30 Müzik. 
18.00 Program ve memle

ket saat ayarı. 18.03 ,.Müzik. 
18.30 Konuşma. 18.40 Mü
zik. 19.00 Konuşma. 19.15 
Müzik. 

19.30 Konuşma. 19.45 Mü
zik. 19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri. 1945 Mü
zik. 20.15 Radyo gazetesi. 
20.45. Müzik. 21.00 Ziraat. 
21.10 Müzik. 21.40 Konuşma. 
21.55 Müzik. 22.30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri. 

22.45 Müzik. 22.55/23.00 
Yarın ki program ve kapanış. 

.-ıs=" 

is~ediklerinden mahalline tah-
kikat yapmak üzere 2317/941 
tarihinde memur gönderile
cektir. Bu yerde bir hakkı 
mülkiyet iddiasında olanlar 
varsa gelecek olan memura 
veyahutta o güne kadar dai
remize 136 fiş numarasile mü-
racaatları bildirilir. (10) 

İlk okullar için lazım 
Matbu evrak. 

flk okulların 1941 - 1942 ders yılı ihtiyaçları bu hm an 9 kalem matbu evrak 1717 /941 
tarihli perşembe günü saat onbeşde ihalesi yapılmak rı~erc açık eksiltmeye konulmuştur. 
Fazla malumat almak istiyenlcrin hergün Vilayet Dai ni Enciimen kalemiyle Aydın Maarif 
Müdürlüğüne ve taliplerin. sözü geçen gilnde Vilayet Daimi Encümenine müracaatları ilan 
olunur. 30. 4. 8. 12. ( 1 ) 

NO. 12 

Umur gayet sakin: 
- Kızma delikanlı. Nasihat 

veriyoruz. Dinle adam olursun. 
Cüneyt çılgın ğibi, kudur

muş bir kaplan gibi atılıyor 
herifin üstüne.. Bir yu'ınruk. · 
Ayasulug hakimi baygın, taş
ların üzerine yığılıyor. 

Müthiş bir mücadele başla
mışbr. mahzenin içinde. 

Cüneyt, meş'alecinin elinden 
çıra yarmasını kaptığı gibi 
herifın kafasına yapıştmyor. 
Zifiri karanlığa gpmülüyor. 
mahzenin içi.. Bu sırada ikin
ci bir yumruk cansız düşürü
yor mtıhafızlardan birini. 

Karanlıkta boğaz boğaza .. 

Yazan: Ferruh T oksöz 

İniltiler, kükremeler, hay
kırışlar.. bir birine zıt yüzler
ce ses çınlatıyor duvarları .. 
Yumruğu yiyen bir daha 

kalkmamak üzere yıkılıyor. 
Ne korkusuz, ne soğuk 

kanlı adam bu .. 

Bir milyon insanı kılı kıpır
damadan boğazhyacak adeta .. 

Muhafızlardan biri ileri atı
lırken gayri ihtiyari haykırıyor: 

- Na kedi canlı şeymiş 
bu bel Doksan dokuz yara 
aldığı halde kale duvarlarını 
hali başımıza yıkmağa çalı

şıyor .. Ya sağlam olsaymış. 

Cüneyt, herifin bumuna 
yumruğu yapıştırırken cevap 

veriyor: 
- Apdal! Yaralarım fazla 

olmasa Umur beyin bütün 
askerlerile dövüşebileceğimi 

anlamadın mı? 
Artık' ses seda çıkmıyor .. 
Yalnız dövüşenlerin ayak 

gürültüsü. 
Sonra derin bir şüküt.. 
Kavga bir ~n durmuş gibi-

dir. 
Çıt yok içeride. 
in cin top atıyr. Adeta 
Kapıda ikinci bir meş'ale. 
Otuz kırk kişi, yalın kılıç 

içeri doluyor. 
Cüney·t sakin .. Alnında top

lanan terleri silmektdedir. 
S\lnra birdenbire ileri atı

lıyor. Taarruza uğnyan da 
diğerleri de hayret ve şaşkın
lıkdan donup kalıyorlar. 

- Arltası l'lir -

/lilmi Tiikel matbasında basılmı1tır 


