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Tiirkiye, Kendisi için hiç bir taraftan 
yakın bir tehlike görmemektedir. 

NOTALAR GARANTi 
DEMEK DEGiLDiR 

TUrklye kimseden garanti kabul "etmemiştir ve et· 
mez. Verilen notalar tarafımızdan her hangi bir ta· 

lep, teşvik veya tahrik ile vaki olmamıştır --
Ankara radyo ırazete•i, dün akşam neşriyatına etmemiştir. Türkiye, kendini biç ~ir taraftan yakın 

baılarken, İngiltere ve Rusya taralın-ian bükQmeti· bir teklikeye maruz ırörmemektedır. 
mize verilen notaların mina ve ehemmiyetini tahlil Bizim tarafımızdan bn hususta her banıri bir 
etti. Ve bilhaua dedi ki: talep vaki olmamıştır. Notaların, bir müddettenberi 

c _ Bazı lngiliz gazeteleri bu notaları, Tilrki- yabancı matbuatta v• radyolarda ortaya atılan de· 
ki d ·ı d 1 di kod••larıo "nl•mek bakımından, ırerçekten faydası yeye verilen bir ıraranti şe in e ".'ana a-~ ı~mış ~r- • • l 

dır. Halbuki böyle bir şey asla varıd degıldır. Tur· dokunmuıtur. Bu itibarla Türklerin yürek erinde sa· 
kiye bir taraflı ırarantiyi buırüne kadar asla kabul mimi akisler uyandırması tabiidir.» 

''Ulus,, ~ediyor?\ 
Bu münasebetle, Ulusta Falih 

Rıfkı Atay tarafından yazılan bir 
başmakalede bilhassa şöyle denil· 
mektedir. 

Notaların metni dikkatle okun
duğu zaman, zihinler yeni bir hü
küm ifade eden şu cümleye takı· 

lıyor: 

nası 

... J • 

I 

1 lngiliz Başoekili Çörçil 1 " Sovyet büküm eti ve Kırallık 
1 

bükümeti, Türk hiikümetinin harbe 
sürüklenmemek hususundaki arzu· 
sunu tamamiyle takdir etmekle 
beraber Türkiye'ye, bir avrupalı 
devlet tarafından taarruza uğradı• 
t· takdirde. her türlü muavenet H ·ıtl er çok eh•ııımiyetli bir darb•y• ue-· 
ve milzabarette bulunmıya aıııade ramış bulunmaktadır. 
olabileceklerdir . ., ' K "'h Berlin : 14 ( a. a. ) Al· 

lnıriltere ile aramızdaki mua: arar ga ını man tebliği : 

Demirgolu 
inşaatımız 

bedenin hükümleri olduğu ıribi dur. Ukraynada Alman - Rumen Diyarbakır - Irak hattının Silrd cıvarında 
maktadır ve karşıhkh taahhütleri· Ukrayna' ya kıtaları düşmanı takip ederek Ode- Kurtalan mevkllne kadar olan 159 kilometre· 

, d b' b' k't 'k' 1 sa ile Buır nehrinin mansabı arasın• ilk kı•mı bitti m'ız u .. zerıo e, ıç ır va ı , ı ı a- k/ • _ 
na etil da Karadeniz sahiline varmışlardır. 

ralın da şüphe ve tereddüdü ol· Cephenin diğer kıaımlarında Ankara : 14 ( a. a.) - Yapılmakta olan demiryollarııııızla demir· 
mamıştır. Binaenaleyh hemen yuka• N "k 1 barekit devam etmektedir. Hava yolu inşaatına aid aldığıml7. malılınata gö· e, demiryolu inşaatımız ha.len 
rıya nakletıiğiıııiz cümlede, eski Odesa ve 1 o a· knvvetlerimiz Odeıa, Nikolayefde Diyarbakır - Cızre - Irak, Elaz t - Van - İran hudud hatlariyle 
muahede hükümlerinin teyit olun· yef sarıldı bulunan nakliye ıremilerine şiddet- Zonguldak - Kozlu batıı üzerinde ulonalc üzere 3 istikamette devam 
masıodan başka lngiltere'ye taal• d ti hücumlarda bulunmuşlardır, 14000 eylemektedir. Bunlardan Diyarbakır Irak hattının Siird civarında Kurta· 
lük eden şey, Sovyetler Birliğinin Zengin bir ma en mın· t 1 k bir nakliye iemisi batırılmış la? ~evkiine kadar olan 159 kilometrelik kısmının tamamiyle bittiğ"i, 
bu devletle Türkiye arasındaki takası Almanların eline veond~ğer 5 büyük nakliye komisi de Bısmıl kazasına kadar olan kıomıoın işletmeye açıldığı, buradan Kurta· 
muabedelerin ve son teati etıitimiz geçti hasara uğratılmıştır. lana kadar kısmının ray ferşiyatiyle bazı köprülerin tamamlanmasından 
deklarasyonun hükümlerini aşar Londra: 14 (a. a.) - Alman Stakoluai 14 ( a.a. ) - Ofi sonra, bu sene sonuna doğru işletmiye açılacağı ve Elazığ İran hattının 
iÖrünen temiuat ifadesiyle diğer radyosunuıı bildirdiğine ıröre, Hit• ajansının bildirdiğine ıröre, Mosko• geçen sene ihalesi yepılmamış olan E!azığ - Palo arasındaki 70 kilo. 
beyanattan ibarettir. ler karargahını Ukrayna'ya naklet- vaya doğru şiddetli hücuma kalk· metrelik çok arızalı ve bir çok büyük köprü ve tunelleri ihtiva eden 

Derhal söyliyelim ki biz bu miştir. Radyoya göre, Alman dev· madan önce Almanların Smolensk kısmı üzerinde çalışmalara dovam edildiği ve Palo _ Çapakçur arasın· 
notaların verilmesinde, zaman za· Jet adamlarlnın Ukraynıı'da top- müsellesinin kaidesini ırenişletme- daki 64 kilometrelik kısmın da inşaatına başlanıldığı ve 

1942 
de Çapak· 

man lagiltere ve Sovyetler Birliği lanmış olmaları Ukrayna muhare- si ve bu şehrin şarkında şimdiden ~ur karşısı Muı arasındaki 100 kilometrelik kısmın inşesına başlanılaca· 
arasında Türkiye aleyhine konuş· besi hakkında mühim beyanatın ellerinde bulunan mevzileri takviye il'' ve Muş,la Van arasındaki kısının yakın da faaliyete geçeceği, diğer 
mılar olduğu hissini veren muh· yapılmasına bir alaıııet telakki edil· etmesi icabeder. taraftan kısa ve fakat çok arızalı buluna z ıruldak _ Kozlu hattının 
telif neşriyat ile, ırer.e Sovyetler mekteJir. Bu hafta zarfında Almanların inşasının bitmek üzere olduğu Öğrenilmiş~r. on 
Birliğine atlolunan bazı teklif ve Bertin: 14 [a.a.] - Alman tebliği: büyük ırüçlüklerle Smolenskin . içinde bulun~n ~üşkül Şartlara rağmen yaptırılmasına karar veril-
müzakere rivayetlerinin tesirini iza. Düşman kuvvetlerini takip ede· ötesine bazı cüzütamlar ıretirmeğe mış olan hatlar uzerınde inşaat devam ederken, ayrıca Bozoyük _ Bur-
le etmekten başka Lbir maksat rek ilerliyen Alman, Ruıııen, Ma- muvaffak oldukları muhakkak ii· sa ve Bahkesir -Bandırma hattının o~caıröl kısmının ve Adapazarı -
ırörmüyoruz. Eğer maksat hakika- car ve ltalyan teşekküllerinin taz· bi ırözükmektedir. Bu kuvvetler halen Bolu - lsınet Papa hatlarının etüdleri de itmam edilmek üzeredir. 
ten bu ise, bizim aoladı&"mız ıribi yiki altında ırarbi Ukrayna müda· Alman hazırlıklarmaı zail Sovyet 1""======~~~~~:::._~~~~~;;;;;~~;;;,;;;;;;~:;;;;;~;;;== 
ise, hareketin doğru ve yerinde faasının tamamen yıkılması ırecik· mukabil hücuııılarna karşı hima• 750000 
olduğuna şüphe yoktur. bundan miyecektir. Odesa Rumen kıtaları ye etmektedir. Fakat Almanların 
dolayı bize ancak memnun olmak ve Nikolayef de şark ve garpten temizleme harekatını bildirmekten 
düşer. Almanlar ve Macar teşekl<ülleri tara ictinab etmeleıine rağmen Smole· H • 

Fakat notalar birbirinin ayni fından sarılmıştır. Bug'un rarbinde nsk mıntakaıının rarbında ·gerilli • 1 n t 1 i 
olduğundan ve bazı ahvalde yar. mühim ıııikdarda düşman kuvvetleri harbi devam eylemektedir. 
dım ihtimalinin bahis mevzuu edil- nin imhası muhakkak bulunmaktadır. Bütün mÜnAkalatın yeniden s·ı,.. h 1 d 
mesinden i~tila ederek, buna bir Beri in : 14 ( a. a. ) - F ev· teessüs ve demiryollarının derhal l a a f ı U a 
garanti ma.'lası verıııek istiyen O• kalade Alman tebliği : Alman şebekesine bağlandığı bak· ---------
lursa, böyle bir ihtimalin asla va. Aşağı Dinyepere doğru ilerile- kında teminata inanmak çok &"üçtür. Hindistan batku • 
rit olmadığını şimdiden ilin etmek mekte olan seri Alman kıtaları, Bir hafla harbi ıtıandanı general 
vazifemizdir. Herkes bilir , ki Tür· madenleri zenırin olan Krivoaroa Bertin: 14 [a. a.ı - Alman Veyvel bir nutuk 
kiye, do•t devletlerle icabında mıntakasını işıral etmişlerdir. Bu avcı ve torpil tayyareleriyle Sov· 8 Ö y 1 e d 1 
karşılıklı taahhütlerde bulunur, mıntakada ber sene en yüksek ev- yet havı kuvvetleri arasında ce-
likin kimseden ıraranti kabul e~ safta 19 mılyon tondan fazla de· reyan eden bava muharebelerinde Siınla 14 ( a. a. ) - General 
memiştir ve etmez. Türkiye istik· mir istihsal edilmektedir. Bu suret· tayyarelerimiz 110 Sovyet tayareıi Veyvel • Hindistan başkaman • 
lal prensiplerinin ve yalnız onlar· le Sovyetler Birliği demir istibsa· tahrip etmişlerdir. Bunlardan 71 i danı ııfatiyle radyoda ilk defa ola· 
dan ilham alan milli siyasetin bu litının yüzde 61 ini kaybetmiş ve di]lürülmüş, 39 u da yerde tahrip rık bir nutuk söylemiı ve evveli 
esası üzerinde bilhassa israr et· harp malzemesi imalatı bakımından edılmiştir. Ortaşark ıcferinde oynadıkları rol-
mek isteriz. ! =;;;,,~========================== den dQlayı Hindistan kıtalarını 

Gene bizim şüphe etmediği· Korderl Hal mUhlm bir 1 Ceyhanda çocuk esirge· tebcil etmiş, Hindistan müdafaası-
miz ve kimsenin de şuphe etmesi- toplantı hazırlamıt me kurumuna yazılanlar nın ıııüessirli(ine itimad•nı bildire-
ni istemedig" imiz diö-er bir nokta C h 14 ( H rek sözlerine ıöyle devam cyle· 

• Vaşinırton 14 (a. a.) Mister ey an : - ususi mu· 
da, bu notaların verilmesi, tara· babirimizden ) - Ceıhanda yeni· miştirı 
fıınızdan herhanıri bir talep, teşvik Hal tarafından Büyük Brit.ınya den çocuk esirıreme kurumuna aza c - Hindistanın askeri müşa. 
veya tahrik ile vaki olmamış ol• Kanada ve Avusturalya siyasi kaydedilenlerin isimlerini ve taahhüt virleri Hindistanın müdafaası için 
ma11dır. Esasen Türkiye kendisi mahfillerinin, mümessil olarak da eyledikleri mikt4rı bildiriyorum: Hindistan hııdutlarından mümkün 
için biç bir taraftan yakın bir D d Beşir Pişkin, Lokantacı 2000, olduğu kadar uzaklarda muharebe 

h 'Mister af Kuperin, iştirak e ece- Abdi! Dal 500, Ticaret odası baş• 
te like görmekte değildir. Bütün 1 vermekle büyük bir kiyaset ırös. 
d 1 ği bir toplantının hazırlanmış o • katibi 250, Kahveci Baki Tokırö· 
oıt arımızdan Tiirkiye kakkında termişlerdir. ıt 

ı duır"u •ayiaları devam etmektedir. nül 250, Tenekeci Yusuf Tatlısert yanız iyi niyet tezahürlerine şahid • Veyvel, Hiodistanda iÖrdfiğü 
1 k 200, Dava vekili Baki Kobaner 200 0 ma tayız, Münasebetlerimiz, her• taların, cı"han matbuatında uyan• harp &'ayretlerinin, üzerinde büyük 

k · b' ld'"' Mehmet Ali Yıldırım 200, Mustafa. b ld' esın ı 'il'! aözleşmeler ve mua• 200 M tesir yaptığını i ırmiş ve demiş. 
dıracag"ı akislerin herhangi yanlış Yıldırım , uotafa Sağ"lam 200 

bodelerle tasrih ve tesbit edilmiş• tir ki: 
ı d tahminlere meydan a"masını iste- İbrahim Teliv 200, Yusuf Güleç H l 750 b l tir, Bun ar a ne de(işen birşey, • Alasonyalı 100, lbrabim Duman 100 c - i en İn Hintli ıi-

d 1 d ·· medig"imiz için, eçık mülahazaları- l"h it d d 'l"h it • ne e on arın egıım~ıini icap Ahmet Kemal Yetken 50, Abdur a a ın a ır. ve ıı a a ına çaır· 
ettiren yeni ahval vardır. Bu mızı yazmayı vazife bilmekte ve rahman Yeşil 100, lbrabim Ôz 100 rılan efrad, bunları bizim alabile. 
esnada cumhuriyet bilkOmetine malam olanları dahi tekrar •tm•· Saraç Ahmet S•ğlam 100, Berb• cejjimiz ailratle, depolara büyDk 
tevdi olıındııjıl bat.er nriln DO- ,ı fa7dala bıalmalı.u7q. Nuif BiDW 100 kııt llilı.darlar4a .W. 

"Bugün,, birinci 
yılını doldurdu 

" Buırüo ,, 295 numaralı nÜS· 

basile, ikinci yılına başlamış bulu· 

nuyor. Bir yıllık neşriyatile, halka 

hizmet fikrinden mülhem esas ku· 

auluş prensibini isbat eden " Bu· 

gün,. çizdiği yolda yeni hamlelerle 

yuruyeceırı vaadinde bulunurken, 

sevgili okuyucularından gördü(ü 

içten alaka ve muhabbete teşekkü· 

rü bir borç saymaktadır. 

Sanat okulları elektirlk· 
ellik şubesine talebe 

alınacak 
öğnndiğimize ıröre, sanat okul· 

!arı 5zel elektrikcilik şubesine im· 

tibanla parasız yatılı talebe alına· 

caktır. Orta mektep mezunları, 

yahut herhanıri bir lise sınıfından 

- inzibati olmamak şartiyle - ay· 

rılmış olanlar kabul edileceklerdir· 

Başlıyan kayıdlar 2 eylüle kadar 

ıilrecek ve eylülün beşinde müsa· 
baka imtihanı yapılacaktır. 

Bulgar kabinesi 
toplandı 

Sofya 14 (a, a.)- Nazırlar 
dün akıam of nat •ilr•n 

Ruzvelt 
Çörçil 

Mülakatnda 

Verilen 
kararlar 

lngiltere ile Ameri
ka arasında bir 
pre"s p anlaşması 

temin edildi 

8 maddelik 
müşterek 

deklarasyon 
lnıriliz radyosu, lnıriliz baş· 

vekili Çörçil'le Amerika cum· 
hur reisi Ruzvelt arasında bir 
mülakat yapıld•tını bildirmiştir. 
Bu haber, başvei<ıl muavini Atlı 
tarafından, Türkiye saatiyle 17 
de verilmiştir. Ruzvelıte Çörçil 
deniıin bir noktasınJa buluşmuş 
lar, harp vaziyetini ırörüşmüşler· 
dir. 

Bu konuııııada in&"iltere ile 
Amerika arasında bir prensip 
anlaşması teınin edilmi~tır 

Başvekile ve cumburreisine 
yük•ek rütbeJi aubaytar, bava 
ve deniz erkin1oın refallat etta. 
ği bildirildiğine &"Öre, &"Örüşme· 
lerde askeri meseleler birinci 

planda yer almışlır. 

Amerika tarafından mDte· 
liklere göad ·rilecek malzenıenlo 
nakli meselesi kararlara bağlan· 
mış, lnırılız iaşe nazırı lord Bi· 
ver liruK bu meseleleri tanz.ım 

etmek üzere Amerikaya (İtmiı· 
tır. 

Yine bu mülahtta sulh ve 
müstakbel dünya nızamatı hak .. 
kında k&l'arJar vor&Jmıştir. bu 

kararlar 8 madde halındedır ve 
Vil•vnun 14 maddeıik pren 
•ipıerıni batırlatmal<tadır. Bu 
k.cir&rlar arasında, bılbassa en· 
leresa.a Olanı şudur: 

İni•ltere ve Amerika bu 
harbıo netıcesınde hıç toprak 

uhak. etm yecekıorini bıldirıyorıar. 
Kararoamenın dıa-er hü· 

küml<ıİ şunlardır. 

• lugıltere ve Amerika, 

milletıcrin iradelerine iktiran 
etınıyco budud değı~iklı&'ini ta· 
nunıyacakıardır. 

• Hor millet kendi devle 

şeklinı teıbitte serbest kalacaklır. 
• Dünyanın iktisadi kay· 

nakları her millete açılacaktır. 

lkıi•a<' i münasebetlerde iobısar· 
cıuııu yeri o1mıyacaktır. 

• Silahlar tahdid edile· 

cek, dünya nizamı umuma ıamil 
emniyet tedbirlerile muhafaıa 

edilecektir. 

Saat 19 da Lodra radyosu 
şuaları söylemiş tir. 

cDört &"ilndenberi aeyahat 
etrafında küçük bir haber bile 

l 
sızmamıştır. lniıltere ve Ameri 
kanın ileri gelenlerinden birço· 

1 

ğu bunu bılmiyorlardı. Aıkeıi 

bir sır olarak kalmıştı. KJvvet
le muhtemeldır ki, mülikat 
Ruzveltın daveti üzerine yapıl· 

mıştır .• 
Londra 14 (a. a.) Pıyter 

bildiriyor: 
Atli bugün öğleden •onra 

radyo ile neşredılon bir Le~e· 
natda Çörçille Ruzveltin deoız 
de ~ ir a-ecnide buluşmuş ve müt .. 
tefiklerin uirunda çaJıştıkları be
delleri bildiren ve istikbalde daimı 

bir dünya sulhu planlırın·n lemelı 
oi teşkil edecek osu prensiplerı 
gösteren bir müşterek lnıriliz -
Amerikan deklerasyonu hazırla 
mıı olduklarını il a e lemi t' 

• 



2 BUGON 15 Ağustos 1941 

ıı<cıoıı>ceraıt:lfh::m~nırnnze dair 1 JT ~ ~ .... ~··~ ·,· ~ ·~· j.( 
Kooperatiflerde ortağın ı 

meni aati herşeyin üstünde 
İzmit kiiğıthane-

1-------------------
f Yabancı gözilel 

En mühim nokta 
Otlağa anlatılacak en mü
him nokta, kooperatiflerin 
mukadderatına kendisinin 
hakim olduğu noktasıdır. 
Kooperatifler ortaklara 
mal edildiği gün, en mu· 
hal sanılan şeglerin haki· 

1 
kat sahasında birer birer 
tecellisi görülür. 

Kooperatifciliğin esası « bir 

kişi herkes için, herkes bir 
kişi için » düsturu olmakla bera
ber, nihayet menfnattır. Ortağına 
menfaat temin edemiyen koopera
tifleri ancak iflii bekler. 

Kooperatifler, kendi ortakları· 
na, bu menf an ti en kısa, en kolay 
ve en uyğun yollardan temin ile 
mükelleftirler. Bu itibarla şu koo
perntifin çalışma sistemi bu koope
ratife ben:ı:emiyebilir. Zaten koope· 
ratifler, ana hatlarından ve esas 
pre lSiplerinden gayri hususat için, 
bu sebeple doğınatik kaidelere 
saplanıp kalmazlar. 

Kooperatifler· 
de, nazariyattan YAZAN 

receklcrdir. Fakat, pamuk istihial 
kredisi henüz ayarh bir vaziyet al 
madığı cihetJe,mahsulün behemehal 
gösterilen fabrikada • çektirilerek 
gösterilen anbara • teslimi istenile· 
mez. 

Ortak, malını ister kooperatif 
lerin gösterdikleri fabrikada diler· 
se başka bir fabrikada :çektirebil
meli ve mahsulünün tamamını ya 
aynen veya k•>çan ıhalinde koope
rııtiflere teslim etmelidir. Başka 

mahalden kooperatif anbarlarına 
kadar olan nakliye vei stif masrafları 
tabiatile ortağın cari hesabından 

ödeneceğinden bu yıl için bu tarz
da hareket edenlerin gelecek yıl, 
hesapların vereceği neticeye göre 
hangi şekil daha karlı ise onu ih
tiyar etmeleri pek tabiidir. 

2 - Muvakkat bir zaman iç:n 
mahallin taamülüne uyulmakla be
raber 2863 numaralı kredi koope· 
ratiflcri kanununun tadili mevzubahs 
olamadığına göre, pamuk isHhsal 
kredisi temini • yolund:ı yine ayai 
kanunun müsaadesinden bilistifade 
bölge bankası tesisine doğru yü 

rünerek kredi ve 
satış işleri tama 
mile ayarlanmak 
suretile mahsule 

ziyade, koopera- G 
törün arzusu, id- G 
diası ve bölgenin • tarladan satışa 

teamülleri hakim- lı••••••••ı•••_, kadar lel atmak 
dir. Hele kredi kooperatifleriyle a- ve bu şekilde ortaklara· azami fay 
yarlanııınıyan satış kooperatiflerinde da vermek · ciheti katiyen ihmal 
aslolan şey ~Ortak malını satmak» edilmemelidir. 
dır. Binaenaleyh ortağı;" ~a.dece 3 - Birlik kooperatiflerle or· 
« m alteslimi « mükellefıyetını kav- taklar ara!ıında nazari ve fer'i ba-
ramış bulunması maksadın ta hak- sit ihtilaflara asla meydan 1 verme-
kukuna kifayet eder. meli ve ortağa, şayet yanlışsa, ha 

Bunu bölgemize uydurulmuş reketinin yanlışlığı hesap neticele-
bir mi!jal ile anlatmağa çalışalım: rile bilamel gösterilmelidir. ldare-

Adana, Ceyhan ve Tarsus pa· cilerin ortaklara amirlik taslamağa 
muk satış kooperatifleri veya bu başladıkları koop~ratiflerde hayır 
üç kooper,atif'in müşterek mevludu kalma:ı:. 

4 - Ortuga anlatılacak en olırn birlik, ortaklarına en az mas- mühim nokta, kooperatiflerin mu-

r afla en çok menfaat temin ede· kadderntına kendisinin hakim oldu· 
ceklerdir. Bunun için kooperatifle· ğu nokta ıdır. Kooperatifler ortak 
rio mahsule tarlada ef koyarak, h 1 

lara mal edildiği gün, en mu a 
meseli, sürme, ekme, toplama iş· 

sanılan şeyleriıı hakikat sahasında 
!erinden, en iktisadi şekilf~e, faybda birer birer tecellisi görülür. 
vermeleri ikti:ı:a eder. akat u, 

l l 5 - Ortaklar için aılolan şey ko 
şiıodilik, sadece tatlı bir haya 0 

- operatifin bidayettt) pek tabii olan 
maktan ileri geçemeı. Bizim koo-

aksak noktalarını" tenkit etmek deperatifler, henüz, bu vaziyetten 
uzaktadırlar. ğil, bu aksaklıkları el birliğile dü 

zeltmeğ-e çalışmaktır. 
Ohalde, bugün için yapılacak 

6 - Kooperatifler, hürriyet iş - bir taraf tan ideale doğru 
yürümeğe imkan aramakla beraber esasına istinat ettikleri için, birer 

• hnkikatı ve icapları aynen ka- müsamaha, birer münakaşa ocağı· 
buldeo ibaret kalıyor ki sadece dırlar. iş etrafında vukubulacak 
malın satışı üzerinde faydalı olma· bütün münaka~alarda üssülesas 
.;.8 çı:ı.lışmaktır. Binaenaleyh koo- ortağın menfaatıdır. Ortağın men-
• faatı, her şeyin üstündedir ve şu-
peratiflerimiz, şimdilik, satış için nu asla unutmamalıyız ki eldeki 
gayret sarf edecekler ve ondan 

kanunlar, talimatnameler, nizamlar ötesini zamanla halle doğru yürü-
yecekler<lir. emirler münhasıran ve sadece or-

satış için elde mal olmak ge· tağm menfaatını; temin için tedvin 
rektir. Bu malın tesellümünde olunmuşlardır. 

k l 1 k ·ı 1941-1942 kampanyasına gir· ortağa en o ay ge en şe ı tercih 
olunmalıdır. Ortak ko:ı:a, kütlü ve ıniş sayılabiliriz. Kooperatiflerimi· 
ya çekilmiş pamuk teslimi şeklinc;le ze ve ortaklarına hayırlı bir yıl, 
serbest kalmalı ve malının b~t- gü:ı:el işler ve menfuth satışlar 
tabi 'tamamını dilediği _gibi teslım temenni ederiz. 
etmelidir. Bu, kooperatıfler ve ko
operatörler için en elverişli, en 
iktisadi yoldur. 

Fakat kooperatifler, aynı za· 
1 manda, ortaklarına anbar ve • fab

rika göstermekle de mük.ell~ftır.Jer. 
Bu anbarlar, bütün mevsım ımtıda· 

BUGÜN -le§ ugün (BUGÜN) gazetesinin 
yıldönümü. Gazete, arka· 

sında tıım 365 gün bırakarak, 
muvaffak çehresi ve tertemiz 
alnıyl~ iki yaşına ayak basıyor. 

Gazete, vakıa bir ruhsatna
me ve bir sermllye işidir; fakat 
etrafında okurlardan mürekkep 
hakiki bir sahip kalabalığı ya
ratamazsa ruhsatname de, serma· 
ye de biç bir kıymet ifade ede
mez. Dinleyicisi bulunmıyan bir 
hatibin, velev ki adına lrf an 
kürsüsü denilsin, yüksek bir 
yerden inciler saçması neye ya- t 
rar?. Bu itibarla ruhsatnamenin 
ve sermayenin sahibi, gazeteye 
de sahiplik iddia edemez. Gaze· ı 
tenin sahibi okuyucularıdır. Ni· 
tekim (BUGÜN) de bir numaralı 
nüshasından bugüne. kadar «sa· ( 
hibi filandır» gibi içapsız bir 
mnnasızlığa tesadüf etmediniz. 
Yalnız kanuni mecburiyet sebe
biyle ilan sahifelerinin sonunda 
bir «imtiyaz sahibi» kaydı konnl
muştur. Binaenaleyh gazetenin 
ikinci yaşına basışı münasebetiyle 
ne sermayedarları; ne de tahrir, 
tertip, baskı, tevzi işcilerini de
ğil, okuyucuları tebrik en doğru 
hareket tarzı olacaktır kanaatın· 
dayım. 

Gazetenin şu 365 günlük 
hayatını sayıp dökmek bana düş· 
mez. Bu cihetleri başmuharrirle 

yazıişleri müdürüne bırakıyorum. 
Fakat, mfısaade buyurursanız, 

kendi mesaim etrafında bira:ı: 

maruzatta bulunayım: 
Bir yıldanberi, küçük irıkita

larla, bu sütundan her yirmidört 
saatta bir huzurunuza çıkıyorum. 
Aklımın erdiği ve kalemimin 
döndüğü kadar okuyucularıma 
ve 111uhite hizmete çalıştım. Bil
mem muvaffak olabiliyor mu
yum?. Bu mesut yıldönümü 
münasebetiyle okuyucularımdan 
rica ederim: Yazılarım için bana 
dir4'ktif versinler. insanlık hali 
bu; olabilir ki terstürs yazılar 
yazmışımdır: bu gibi hatalara 
tekrar düşmemem için irşat lOt
funda bulunsunlar. Tenkidi çok 
sevdiğim cihetle tenkit edilme· 

ğe de bayılırım. 

Bu sütunun muharriri ne 
alimlik, ne fazılhk iddiasındadır. 
Bukadar yıldanberi iktisap ede· 
bildiğim tek bilgi, cehlimin far· 
kına varmak oldu. Yalnız azami 
haddinde samimi ve koyu milli· 
yetci, katkl91z bir Türk olmak 
a-aruruma kimseyi dokundura· 
marn. Bu sebeple kalem sürçmesi 
yaparsam, «samimi bir yazıc1 ol· 
duğun malam; ancak şu yazında 
şu cihetten hata vardır» denildi 
mi; haksızsam derhal hakkı tes· 
lim edecek kadar fazilet sahibi 
olduğumu isbat ederim. 

Bu sütunda bir seneden beri, 

memleket ve millet aşkiyle ça- ı 
lişıyorum aziz okuyucularım!. 

Zaten gazetenin bünyesi, vücu· 

~ du, hamuru memleket ve millet ~ 
~ (Devamı üçüncüde) ~ 

...... •••• y ~ .................. . 

sinin gıldönümü 
8 Sene evvel kAğıt fabrikasını 
sinesine basan lzmit, bu sayede 
yeniden k u r u 1 a n m o der n bir 

şehir oldu •• 
lzmit 14 

B u gün ( lzmit Kağıthanesi ) nin kurulduğu mesut günün seki
zinci yıl dönümüdür. Büyük Milli Kahramanımız lnönünün uğur

lu elleri 1934 senesinin 14 ağustosunda , lzmit Kağıt ve Karton fahri· 
kasının temellerini atmıştı. 

Milli Şef, o gün irat buyurdukları tarihi nutuklarında lzmitlilere şu 
büyük iltifatta bulunmuşlardıı 

" lzmitte kağıt fabrikasının kurulması, ileri bir irfan, cumhuriyet 
inkilaplarına hususi bir bağlılığı olan lımit için iyi bir tesadüftür. Fab
rikanın bir samimiyet muhitinde bulunması, müesseseye ala\ta ve yar
dım göst~rileceğioe delildir. Kendisini seven, kıymetini anlıyan bu ileri 
muhitte, yerleşmesi için de iyi bir talihtir.,. 

Kağıt fabrikasının temelleri atılırken, lzmit, sessiz, hareketsiz, sıt· 
malı bir beldeydi. ihmal ve işgalin rloğurduğu facia ve yaralar yeni 
yeni sarılıyordu. 

Kağıthanenin kurulduğu günden sonra lzmitin iktisadi, içtimai, 
zirai sıhhi hayatında, şehir ve imar sahalarında çok mesut inkişaflar 
ve tahavvüller oldu: l:ı:mit inşa halinde, adeta yeniden kurulan bir şehir 
seviyesine yükseldi. O zamana kadar lzmit'in nüfu5u 14 bin kişiydi. 

• şimdi 30 bini buldu. lzmit'in etrafını yer yer, kaplıyan bataklıklar da 
kurutulmuştur. Eskiden yü:ı:de 27 olan sıtmalı nisbeti bugün yüzde 6 
ya düşmüştür. 

Kağıt sanayii için ideal bir muhit olduğuna bu işi bilip anlıyaıı· 
larca ittifakla karar verilen İzmit'in inşa ve imar hayatı devam etmek· 
tedir. lnkilap hamlelerine ve hayatına en geniş çapta hareket sahası 
ol~n lzmit, kağıt fabrikasını bağrına basmakla cidden müftehirdir. • 

Pamuk tanın kooperatifi
nin genel kurul toplantısı 

·H numaralı Adana pamuk 
tarım satış kooperatifinin birinci 
hesap yılına ait genel kurul top· 
lantısı dün saat 16 da başkan Ka
zım Akçal'ın riyasetinde yapılmış· 
tır. Toplantıda vildyeti temsilen 
mektupçu Bay Agah da hazır bu
lunmuştur. 

Konıırcyi, yönetim kurul na 
mına kooperatif müdür vekili. Bay 
Hüsnü Edirne açmıştır. 

Ruznamenin birinci maddesi 

mucibince; Genel Kurul müzake
ratını idare etmek üzere açık rey
le Kazım Akçal başkanlığa, mü· 
zakerat ı.abıtlarını tutmak üzere 

Mersin atıcllar1 

birlnclliğl kazandllar 
Mersin: 14 [Husu i] - Anka

ra'da Beden terbiyesi mükellefleri 
arasında yapılan atış müsabakaların· 
da, Muharrem Okşar, Ihsan Tümer, 
E.dip Everes, Vedi Barbur, Necip 
Sıdalı ve Ahmet Yıldızdan müte· 
şekki! Mersin ekibi birinciliği ka
zanmıştır. 

Mersinde para,utcUlere 
kart• mUdafaa te,kilAtı 

Mersin: 14 [Hususi) - Şehri· 
izde paraşütcülere karşı bir mü· 

~afaa teşkilatı kurulmuş ve faali
yete geçirilmiştir. 

Mehmet Torun, Abdurrahman Tu· 
gay zabıt katipliklerine seçilmiş· 

!erdir. 

Ruznamenin ikinci maddesi 
mucibince 105 reyle Memduh Çe

lik, 103 reyle Mahmut Kibar asıl 

azalığa, Hazım Savcı ile Abdur
rahman Tugay da yedek azalığa 
ayrılmışlardır. Aynca Ha:lım Savcı 

kooperatif kontrolörlüğüne seçil
miştir. 

Ruznamedeki diğer bütün mad· 

delerin tetkikinden ve ittifakla 
kabulünden sonra kongreye son 
verilmiştir. 

Muğlada zelzele 
Muğla 14 (a.a.) - Dün .sa

baha karşı saat 2, 15 de bir ~er 
.sarsıntısı olmuştur. Ha!ar ve zayi
at yoktur. 

MUHASİP 
ARANIYOR 
T ALIP OLANLARIN 

TARSUSTA SEBAT ÇIRÇlR 
FABRiKASINA MORACAT
LAR I . 

9~10~12~13~14----15 

li24 

Garanti
nin mahi
getinedir 
Deyli Telgraph İngiltere 

ve Rusya 
:diyor ki ~tarafından 

hükumetimize verilen notalar in· 
giliz gazetelerinde büyük akis
ler uyandırmıştır. Muhtelif lngi· 
liz gazeteleri yapılan taraf mdao 
tefsirler ve ileri sürülen mütalealar • 
Anadoluajansı tarafından verilmiştir. 

Ehemmiyetine .binaen buneşriyatı 
sütunlarımıza geçiriyoruz: 

Havadis hakkında tefsiratta 
bulunan Daily Telgraph, başma· 

kalesinde şunları yazıyor: 

« Haber, bu gece neşredil
miştir. Haiz olduğu birinci dere
cedeki ehemmiyet üzerine derhal 
mutabık kalınacaktır. 

Bu garantinin müteaddit tef
sirleri olacaktır. Evvelii Türkiye
nin bitaraflığını ihlal eylemek ve 
onu harbe sürüklemek istiyen her 
hangi bir devlet için bu bir ih
tar teşkil etmektedir. 

Saniyen Türkiyenin Rusya ile 
şarktaki hududunun emniyeti hu
susunda evvelce mevcut olabil
miş olan endişeyi i:ı:ale edecek• 
tir. 

Bu garanti, Büyük Britanya 
ile müttefiki Sovyetler Birliği 

aruında Ortaşark'ta yapılan si· 
yasi ve askeri işbirliğinin sıkı ma
hiyetini ve menfaatlerinüı birliği· 

ni ifade etmektedir. 1 
Naziler bu neticeyi istemiş 

olmamakla beraber,•Sovyetler bir 
liğine taarruz etmekle lngilizler
le Ruslar arasındaki husumete ni 
hayet verdirdiler ve bu iki mem
leket Ortaşarkta istikrarı temin 
edecek siyasi bir işbirliği ü:ı:erin· 
de birleştirdiler. 

lngiliz-Rus menfaat birli· . -
ğinin tezahürü 

Müşterek notanın en yakın 
tesiri Türkiyeyi bir harp 

sahnesi olmak ihtimalinden daba 
fazla uzaklaştırmak vo ooulyalnaz 
bitaraflığı hakkında • değil, ayni 
zamanda istiklali hakkında da te· 
min etmek olacaktır. 

Yakın ve Ortaşark meselele
rinde Büyük Britanya ile Rusya 
arasında menfaat birliğinin teza
hürüne gelince, bu ,tezahürün ta 
bii ve mühim :bir neticesi ola
tır. 

!randa vaziyet nazi ajanları 
tarafından mahirane bir şekilde 

yapılan entrikalar yüzünden uzun 
zaman karışık bir hal almış ve 
bunları

0

n !randa günden güne ço 
ğalmaları, Moskova ve Londra
nın ihtarlarına da mahal vermiş· 
ti. 

Türkiyeyi naı.i hücumundan 
korumak ve Hıtlerin şarkta aç· 
mak istiyebileceği bir harbe kar-

( De11amı Üçüncüde) 

---------------------------..ı 

DİKTATÖAON· AŞKI l 
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·dınca, ortakların geceli gündüzlü 
emrinde bulunmalı ve gösterilecek 

Yoksa gece ormanda kalma(a mec- • ~ •1 k 1 t }adı Bunları yere lift ere uzun ot ar op · ta bir kuvvet, sağlamlık intıbaı veriyor. 
du • 

çayırda iri yarı bir adam, on iki yaşların
da kader zayıf ve çelimsiz bir çocuğu 
insafsızca dövüyordu. 

çırçır fabrikasındaki çekme ücre· 
ti, o yılın piyase mikdarından en 
az yüzde on noksan olmalıdır. Bu· 
na rağmen ortak, malını dahli yük-
sek ücretlerle başka fabrikalarda 
çektirerek, teamül mııcibince, ko-
çanını kooperatife getirdiği takdir· 
de, bu hareket tarzının maddi ba· 
kımdan avakibi kendisine ait oldu-
ğu cihetle~ ~abulde tereddüt gös
terilmemelıdır. 

Kooperatif idarecilerinin dai
ma gözönünde tutacakları en mü
him nokta, kooperatiflerin tema • 
miyle hürriyet esasıua istinat ettik
leri ve ·ortaklara en kolay gele· 
cek şekle gitaıenin en doğru ola· 
cağı noktasıdır. filhakika 2834 
ve 2836 numaralı satış ve kredi 
kooperatifleri kanunları ortaklara 
bir takım mecburiyetler yükletmek
tedir; fakat bu: daha fazla hima· 
yekar bir düşüncenin icabıdır. Bu 
himaye yapılırken dahi o~tağa. kül
fet gibi gelecek cihetlerın hı!se· 
dilmcden ve hissettirilmeden tat· 
biki, idarecilerin kabiliyetini isbat 
eden en mühim delildir • 

Buraya kadarki fikirlerimizi 
hulisa edelim: 

1 - Kooperatifler ortaklarına 
v fbri öe 

bur olacaktınız. 
Militza m<\ğrıırane: 
- Bundan korkmazdım. 
Bunu, naima belindeki geni~ kemer

de nkladığı hançeri düşürıerek ~öyle-
mişti. 

- Buna şüphem yok. 
• dönmediğinizi çok endişe 

lürdük. 

Fakat si:ı:in 
eder ve üzü-

Genç kıza bakışı tatlıla.şauş, güzel, 
fakat sert ifadeli olan gözleri cazibeli bir 
ifade almıştı. 

Militza şiddetle başını çevirdi: 
Uzun bir ıükllt oldu. Etraflarındaki 

kır çiçekleri rüzgarla sallandıkça sarılı, 
yeşilli bir deniz dalgalanıyor gibi oluyor
du 

Nihayet Taldek: 

niz. 
Çiçek topluyordunuz, devam edi· 

Daha toplayamam; f azluını elim
de toplu tutmağa imkan yok. 

- E.ve bir buket götürmek mi isiyor• 
sunu:ı:? 

- Tabii isterdim. Çiçekleri ve hele 
kır çiçeklerini çok sev~rim. 

O zaman Militzayı hayrete düşüren 
lıir kidise oldu. 

şaşılacak bir maharetle ördü. sor;;.a: 
- Çiçekleri bana veriniz de .1

• • 

Militza itaat etti. Taldek çıçeklerı 
bu nebati bağla bağlayıp buket yaptı. 

- Buyurun buketini:ı:il 
Katibesinin, tarzı hareketinden ve ay

nı zamanda otları örmekteki maharetin
den hayrete düşmüş olduğunu anlamıştı. 
Gülümseyerek: 

- Benim bir köy çocuğu olduiomu 
unutmuşa benziyorsunuz, dedi. . . . _ 

Gö:ı:leri daldı herhalde mazısını du-
' d. şünüyordu. Fakat bu çok devam etme ı. 

Mazisinin ağırlığını ü:ı:erinden atmak ıs· 
termiş gibi omuz silkti. Teklif etti: 

- Biraz dolaşalım mı? 
Yan yana, Yemyeşil bir tünel içeri· 

sinde yürümei'e başladılar, Taldek, Milit· 
zaya adım başında izahat veriyordu. Bü· 
tün ağaçları ve nebatları hususiyetlerile 
tanıyor, bütün hayvanları ve böcekleri i· 
detlerile biliyor, kuşları .seslerinden ayırt 
edebiliyordu. 

Militza bu izahatı alaka ile dinlemek
teydi. 

Politika hayatına atılmazdan önce 
bu adam alelade bir köy çocuğuydu, es
ki muhitine dönünce tabiileşiyordu. Dev 
K"ibi vücudu, kalın sesi, velhasıl bir on 
.. ekizioci asır sarayında boşa ~tmiynn 

ıa.u.i bueda ı•1et. tabii PrGAG1or, bat. 

Taldek hararetle anlatıyor ve Milit· 
za onu dinlemekten yavaş yavaş zevk al. 
mağa başlıyordu. 

Onları böyle yanyana tatlı tatlı ko
nuşarak ge:ı:erken görenler, ikisini ölüme 
kadar giciebilecek müthiş bir kinin ayır
dığına imkanı yok inanamazdı. 

Birdenbire, iki patikadan "hangisinden 
gideceklerini tayinde tereddüt ederlerken, 
haykırışmalar işiterek duraladılar. 

Hıçkırıklarla kesilen bir çocuk se'Iİ 
y11lvarıyordu. 

- Bir. daha yapmam!.. vurmayın, bir 
daha yapmam! 

Kalın bir erkek sesi cevap veriyor
du : 

- Tabii yapmıyacaksın. Ama yaptı· 
ğ-ını da cezazız bırakamam yal 

Çocuk gene yalvarmağa başladı. 
Militza sapsarı kesilmişti, Taldekc dö

nerek 9ordo: 
- Ne oluyor acaba? 
Onu da kendisi gibi heyecanlı gôr· 

dü. Fakat onun kararsızlığı çok sürme
di 

- Şimdi anlarız. 

Sesin geldiği tarafa koştu: Militza 
onu takip etli . Biraz sonra işi anladı

lar. 

Militz daha ne olduğunu anlayama
dan Şefin, herkesi titreten amirane !lesini 
duydu: 

- Bu çocuğu bırak! çabuk! 
lriyarı adam, kendisine böyle emre

den adama bakmak içjn çocuğa vurmak
tan vazgeçti. Silvaniyanın diktatörünü ta
nımadı. 

Karşısındakini gezmeğe çıkmış aleli· 
de bir adam sandı ve kuvvetinin de 
kendi kuvv,,tinden az olduğuna hükmet• 
ti . 

Homurdandı: 

- Üstüne vazife olmayan işlere ka
rışma! Bu çocuğun kimsesi yok, ben ba
kıyorum. Binaenaleyh fena huylarından 
vezgeçirmek benim hakkım .•. 

Bu hakkını teyit etmek için çocuğa 
bir kakma vurarak zavallıyı yere yuvar
larlı. 

Mukabele geç kalmadı. Taldek ce· 
kelini çıkararak Militzaya atmıştı. Şimdi 

görünüşte sakin, fakat dişlt:rini sıkmış vo 
kaşlarını çatmış, dayak atan adama doj-
ru yürüyordu. 

Öteki onu istihfafla süzerek söylen• 
di: 
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- 50-
HABERLER 

lngiltere ve Ameri 
ka, Japonya nez. 
dinde teşebbUsler 
yapmamış 

Smolensk 
tahliye 

UÇAN 
KALELER 

Fakan Givur imam çetesi için 
vaziyet hiçte Löyle değildi. 

Çakıcı ele nihayet ( milli bir 
şövalye ) olarak tanınmakta idi. 
Bu zeybek halka zulum etmezdi. 

Zenginin parasını alıp fıkara
ya dağıtır; bu para ile camiler , 
köprüler yaptırırdı. Y abud • hiç 
olmaz.a - öyle görünmesini bece
rebilmişti. \-lalbuki Gavur imam 
çetesi mütemadiyen ve mütezayiden 
halka zulum ediyordu; eline düşe
ni öldürüyordu. 

Beş kuruşu dahi irtikap ede· 
cek kadar adiyane hareketten ge
ri kaldığı yoktu binaenaleyh bu 
çetenin kolaylıkla istisali lazımdı. 

Tasavvur buyurulsun ki mut· 
lakiyet idarasi bu çeteyi dahi ten
kilden acizdi. Her şeyden evvel 
eşkiyanın elinde mavzer, jandar
mada martin vardı . Şakiler müt· 
hiı atıcı insanlardır; gözlerinin 
gördüğü yerden en küçük bir he
defe dahi ilk kurşunu behemehal 
isabet ettirirlerdi. Bu maharete in
zimam eden silah televvuku, jan
darmayı sindirmişti. Dört buçuk 
mecidiye aylık için hiç kimse çı· 

kıpta canını tehlikeye s<;>kmıyordu. 
Halbuki Gavur imamın öldür· 

düğü adam miktarı yüz yirmiyi bul 
muştu. Ne yapıp yapıp bu belayı 

izale etmek gerekti. Ali Molla çe· 
lesi mademki imha edilemiyordu. 
O halde i•timan ettirilmeliydi. Ya· 
ni hükQmet aczini itiraf ederek: 

- Aman ele; istiman etmeğe 
karar ver, affı şahane çı kartalım. 

Demek suretiyle pespaye bir 
şakinin ayağına kapanmalıydı. 

Maalesef verilen karar bu idi 
ve bu kararı tatbik için lzmirden 
hareket eden jandarma alay ku
mandanı Sadettin beyin hareketi
ne ( alay kumandanı bizzat takibe 
çıkıyor. ) süsü vermek lazımdı . 

Ôyle de yapıldı. 
1323 senesindeyiz; meşrutiye• 

tin ilanından bir sene evvelinde ... 
Alay kumandanı Sadettin bey 

lzmirden hareket etmiş ve Bola. 
dan dağlarından dolaşmağa b'aşla
mıştı. Sadettin bey Boladandan iti· 
haren her uğradığı yerd~ Giivur
imamla yalnız konuşmak istediğin
den bahsediyor ve bu suretle bu 
arzusunu Ali Mollaya duyurmak 
emelini takip ediyordu. 

Ali Molla uzakta değildi ve 
alay kumandanının bu arzusunda· 
ki makoadı, işitir işitmez Mahmud 
beyle ve Macar Mebmed Ali ile 
istişareye girişmişti. 

- Sen ne dersin bu işe Mah

mud bey ? 
- Efe!. Ben bu hayattan bık 

tım, usandım. Eşkiyalık bana uy
muyor. Bana sorarsan allı şaha
ne çıkartıp yüze inelim. 

- Senin fikrin Mehmed Ali ? 
- Ben de Mahmud bey gibi 

düşünüyorum efe .•• 
- Öyle ise ben de sizin gi

bi düşünüyorum. Fakat Osmanlıya 

inanmak olmaz. Adamı kaocıklar

lar. Bu işi siz bana bırakın. Alay 
kumandanından evvel görüşeceğim 
insanlar var. 

- Sen bilirsin efe ... 
- Siz söylemediniz amma 

ben söyliyeyim: Çakıcı Mehmette 
peşimize düştü. 

Mahmud bey ferahlamıştı. 

- Ele; dedi, her postun al
tında bir aslan yatar amma biz Ça· 
kıcı ile boy ölçüşemeyiz. Gücüne 
gitmesin diye sana söylememiştim; 
sen kendin buldun. O dağlarda 

iken bizlere düşen şey yüze inmek 
tir. Yoksa günün birinde vaktile 
Köselioğluna yaptığını muhakkak 
bize de yapacaktır. 

- Kararı verdim Mahmud bey 
dediğim gibi siz bu işi bana bıra· 
kın •.. 

• • • 
Boladan merkezinde ve civa

rında oturan eşraf , Gavur imam 
ın şerrinden dağılmağa başlamıştı. 

Bunlar meyanıoda eşraftan Ha· 
lız Etem Saaray!<öye uakletmiş, 
liacı Emin beyde lzmire gelmişti. 
Fakat Hacı Emin beyin yalnız O· 

hlları Mehmed beyle kardeşleri 
Yanında idi; diğer ailesi efradı Bo· 
ladanda oturuyorlardı. Butün zen· 
ırinlerde Boladandan dağılınca ha· 
cı Emin bey de ailesi efradıoı ki· 
m '-n lzmire getirmiş, fakat 1323 
senesi kurban bayramından iki gün 
evvel iş için Boladana gitmişti. 

Hacı Emin bey garip bir en· 
diıe içinde idi. Bir h111i kablelvu· 

ku hacı beyi mütemadiyen rahat· 
sız ediyordu. 

Hacı Emin bey bu duygusun
da yanılmamıştı. Boladana gittiği 

günün akşamı yanına sokulan bir 
adam kendisine şu haberi vermişti 

- Hacı bey 1 Ali Molla ya· 
rın kuşluğa doğru seni Top alanın 
da bekliyor. Seninle konuşulacak 

işleri varmış. 

Hacı Emin bey, Givur imamın 
huyunu suyunu gayet iyi bildiği İ· 

çio, bu haberden tabiatil~ fena 
halde korkarak elçiye cevap veri
yor; 

- Ben oraya gelemem oğlum, 
ne istiyorsa bildirsin; elimden ge· 
leni yaparım.-

Top alanı Boladanıo kenarın· 

dadır; ramazanlarda iftar topu ora 
dan atılır. Buna nazaran Gavur İ· 

marn şehrin içinde demekti; kendi 
sinde buraya gelecek kadar kuv
vet ve cesaret buluyordu. 

Ayni adam ertesi günü tekrar 
gelmiş ve şu haberi getirmişti! 

- Mutlaka kendisile konuş
mamız lazım, şayet o buraya gel
mezse bir yer bildirsin; ben ora
ya geleyim ... 

Hacı Emin bey telaşa düşmüş · 
tü. Bu melun şal..i mademki istedi· 
ği para miktarını söylemiyerek 
mutlaka kendisini istiyordu; şu hal
de hem parasını getirterek 
gaspedecek, hem de canına kıya· 

cak demekti. Bunun çaresi kayma· 
kamı hadiseden gizlice haberdar 
etmekti. 

Hacı bey de öyle yaptı v~ o 
zaman Boladan kaymakamı olan 
Posacızado Şevki beye giderek işi 
anJattı. 

Şevki bey zeki bir adamdı. 

Hacı Emin beyin bu ihbarı üzeri
ne kuvvetle harekete geçmek ba
sitliğine düşmedi. Hacı Emin bey 
de kaymakamın talimatı veçhile 
eleye tekrar haber gönderdi: 

- Şimdi 'u şartlar altında 
bizim konuşmamız iyi tesir yap· 
maz. Ortahkta dedikodu başlar . 
Ne istiyorsa açıkça söylesin; ica
bına bakalım .•. 

Ayni günün akşamı dönen el· 
çi, hacı beye elenin aizından şun

ları söylemişti: 

- Ben bu hayattan bıktım 
usandım. Yüze inmek istiyorum. 
Hacı beye itimadı

1

m vardır, ona 
inanırım. Saraydan affı şahane çı· 

kartsın; onun kefaleti ile inerim. 
Saraya telgraf çeksin, bildirsin ... 

Bu ne zillet ne rezaletti ya· 
rabbil. Boladan dağlarında ki şa
ki, Osmanlı devleti imparatoruna 
sulh teklif ediyordu. Daha fecii 
şu idi ki Osmanlı devleti daha ev 
vel davranarak şakiye sulh tekli

fi için jandarma alay kumandanını 
dağlarda dolaştırıyordu. 

Bıı 
gece 

[Devamı oar} 

Nöbetci eczane 

Ali Nasibi 
( Yağ camii yanıoda ) 

Şanghay: 14 [a. a.] - D. N. B: 
Japon - Çin harbinin dördüncü 

yıldönümü münasebetiyle, Çin su. 
larında Japon donanması sözcüsü 
beyanatta bulunarak, Japonyanın, 
Çunking hükumetinden kuvvetli 
bir yardım gören Amerika ile ln
giltore'nin ve Hollanda Hiodista
nının Japonyayı çenber içine 
almalarını muattal bir vaziyette 
seyetmekle iktifa edemlyeceğini 
söylemiş, demiştir ki: 

«- ikinci Avrupa harbinden. 
beri Çindeki harple bu Avrupa 
harbi arasında sıkı bir münasebet 
baş göstermiştir. Okadar ki, bu 
harplerden birine nihayet verme
den diierioi bitirmeğe imkan 

yoktur. 
Japonya, Çin hükumetinin ta. 

savvur ittiği ihata siyasetine sa. 
dece mani olmakla iktifa edemez. 
Ayni zamanda Çindeki eski niza
mın yeni bir nizamla değiştirilme· 
si lazımdır. Bu suretledir ki Çin 
yarı müstemleke vaziyetinden kur. 
tulmuş olacaktır.» -

Sözcü, Japooyanın zulıur ede
bilecek bütün zorluklara hrşı koy. 
mağıs şiddetle azmetmiş bulundu· 
ğunu da ilave etmiştir. 

Londra: 14 [ a. a.] - Londra 
resmi mahfilleri, lngiltere ve Ame 
rika Birleşik devletlerinin cenuba 
doğru genişleme siyasetini terk 
hususunda mutabık bulunup bu. 
lunmadığını bildirmesini talep için 
Japonya nezdinde teşebbüsler yap
tığı hakkında dün gazetelerde 
neşredilmiş olan haberleri kati 
surette yalanlamaktadır. 

Japonyadan bir cevap isten· 
diği ve bunun için bir mühlet ve

rilmiş olduğu da asılsızdır. Lond· 
rada bu haberler dünyanıo her 
tarafında çıkarılan diğer şayialar 
gibi muzir telikki olunmaktadır. 

Amerika ipek ihracatını 
yaaak etti 

Vaşington: 14 (a.a.) - Ame
rika bükOmeti, Filipin adaları ha· 
ric olmak üzere, ipek ihracatını 

yasak etmiştir. 

. BUGÜN - -, 
( Baştara/ı ikincide ) 

aşkiyle yoğrulmuştur; göz nasıl 

yabancı madde kabul etmezse sizin 
gazeteniz (BUGÜN) de sütunlarında 
memleket ve millet aşkından 

başka, ne aşkiyle olursa olsun, 
yazılmış tek harf kabul etmez. 

BUGÜN gazetesi - içinden 
bildiğim için muhakkak diyorum -
aziz okuyuculariyle müftehirdir; 
siz de g . zetenizin şeklinden, mün· 

derecatından, neşriyat sisteminden 
memnun olarak «gazetemiz Çukur· 
ova'ya hakikaten yakışacak halde· 
dir» diyor mu~unuz? 

Eğer bunu söylüyorsanız dün· 
yalar bizim oldu demektir. 

••• 

edildi 
103 üncü Sovyet 
avcı alayı imha 
olundu 

Moskova: 14 (a.a.) - Sovyet 
tebliği: 

13 Ağustosta kıtalarımız Keks
holm, Smolensk vf! Belaye çer. 
kol istikametlerinde düşmanla harp 
etmişlerdir. Bir kaç gün evvel kı

talarımız Smolensk'i tahliye eyle
miştir. 

12 Ağustosta 43 Alman tay
yaresi düşürülmüştür. Bizim kay
bımız 35 tayyaredir. Bir denizaltı· 
mız Ballıkta 15000 tonilatoluk bir 
Alman gemisini batırmıştır. 

Bertin: 14 (a.a.) - lımeo gölü 
cenubunda cereyan eden muhare
belerde 103 ncü S<>vyet avcı alayı 
Alman kıtal3rı tarafından çevril
miş ve elimize esir düşen pek az 
yaralı müstesna olmak üzere ta
mamile imha edilmiştir. 

Bertin: 14 (a.a) - Son 24 
saat içinde Sovyetler ve lngilizler 
ceman 244 tayyare kaybetmişler· 

dir. Bunun 184 dü Sovyet tayya
residir. 

Şark harekitından 4 Alman 
tayyaresi dönmemiştir. 

M<>skova: 14 (a.a.) - Finlan• 
diya radyosu, Sovyet tayyareleri
nin Dobrucaya bir akın yaptıkla
rına dair 13 Ağustosta yeni bir 
tahric tebliği neşretmıştir. Baştan 
başa yalan olan bu tebliğ tekzibe 
bile değmez. 

Berlin: 14 (a.a.) - Berlinin 
Sovyet tayyareleri tarafından b:ım· 
bardımanına d.ir Londra ve Mos

kovanın uydurma haberleri hak· 
kında D. N. B. ajansının öğrendi· 
ğine göre, Sovyet tayyareleri tek 
bir defa Berline gelmişler ve cem
an bir ton ağırlığıoda 20 bomba 
atıruşlardır. Diğer üç gece Je 
Berline yaklaşmaia muvaffak ola· 
mamı.ıJardır. 

Bolivya h UkOmeti Ame· 
r lkad a n &ilAh satın . 

alacak 
Lapuns: 14 (a.a.) - Bolivya 

hükOmeti, Amerikadan silah satın 
alma 1< üzere Önümüzd.,ki ha'f'ta 
Vaşington& bir askeri heyet gön
dermeğe karar vermiştir. 

Kanada harp komitesi 
bu hafta toplanacak 

Ottava: 14 (a.a.) - Bu halta 
toplanacak olan harp komitesi 
Kanada ile Vişi hükOmeti arasın. 
daki münasebetler meselesini ve 
Fransaya ait Senpiyes ve Mikölon 
adalarının istikbalini tetkik ede
cektir. 

Arjantin, 20 vapura 
el koyuyor 

Vaşington: 14 (a a) A . . .. . • • - rıan· 

tı.n hukOmetı, muharip devletlere 
aıt 20 vapura el koymayı karar· 
Jaştırmıştır. 

Alman endüstri 
mı n ta k a 1 a r ı n a 
şiddetli darbeler 
indirdiler 

Londra 14 (a. a.) lngiliz 
hava nezareti istihbarat bürosu 
servisi, evvelki gün iki büyük 
Alman endüstri merkezine indiri
len darbelerden bahsederken, 
Blenhaym bombardıman tayyare
lerinin yaJt; ı ğı bu hücumların par 
lak surette icra edilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Bu taarruzlarda bazı lngiliz 
tayyareleri Alman müdafaa tay· 
yareleriyle karşılaşmış, fakat ek• 
serisi hiç bir düşman tayyaresine 
rastlamamıştır. Uçan kaleler Em
deo, Kolonya ve Dekaoyt üzerin
den uçmuş ve ç<>k yüksekten 
bombalarını bırakmışlardır. Uçan 
kaleler demiryollarını, tayyare 
meydanlarını ve endüstri mınta

kalarını bombalamışlardır. 

60 lngiliz tayyaresi 
talırı p edildi 

Berlin 14 ( a.a ) - 12 Ağus
tos sabahının yedisinden, 13 ağus
tos sabahının yedisine kadar olan 
müddet zarlıoda Alman arazisi 
ile şimal denizi ve Manş •ahilleri 
üzerinde 60 lngiliz tayyaresi tah
rip edilmiştir. 

Eski Japon Batvekili 
Hlranuma'ya suikast! 

Tokyö: 14 (a.a.) - Eski Ja
pon başvekili Hiranuma bir sui
kaste uğramıştır. Mütecaviz, Baro
nun evine girmiş ve Hiranuma'nın 
üzerine tabancasile ateş etmiştir. 

Kendisi der~al tevkil edilmiştir. 
Eski Başvekil 73 yaşındadır. 

Sıhhi vaziyeti hakkında hiç bir 
şey n•şredilmemiştir. 

Suriyede 55 Vişili me-
mur azledildi 

Kahire: 14 (a.a.) - Resmen 
öğrenildiğine göre, General Katru 
Suriycde 55 Vışi memurunu azlet
miştir. Bu aziUere sebeb Katrunun 
Suriye idaresinden Vişili unsurları 
l a slı}e elm•k İstemesi ve mezkOr 
memurların Suriye ve Lübnanda 
umumi hoşnutsuzluk uyandırmış 
olmalarıdır . 

Matsuoka Hlndlçinlye 
mUmessll mi tayin 

edildi? 
Tokyo 14 (a. a.)- Eski ha

riciye nazırı Matsuokanın Hindi. 
çiniye Japon mümessili tayin edil
diğine dair ecnebi kaynaklardan 
çıkan haberler hakkında Japon 
erkanı ademi malOmat beyan et
mektedir. 
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Tayyareciliğin i 1 k kurban 1 a rı 
I• asanların, havalara hakim olmak için sarfet· 

tiği gayretlerin ilk kurbanları, Blanchard 

ile karısıdır. Armaod Blanchard 1812 senesin
de paraşütle 1,200 metre yükseklikten yere 
.. tlamış, ve yapılışı noksan olan paraşütü açıl· 
madığı cihetler yere çarparak ölmüştür. 

Blaochard'ın karısı, kocasının bu feci aki
betine rağmen yuvarlak ve ipe bağlı balonlarla 
uçuşlarına devam etmiş, balooculukta bazı ta
dilit ve ıslahat yapmağa muvaffak olmu~ ve 
1819 senesinde Pariste Tuillerie sarayının bah
çesinden havalanırken balonu parlamış ve Pa· 
riste Provence caddesinde bir evin damı üze· 
rine düşerek kocasının f~ci ikibetioe uiramış
tır. 

• 
Yıldızlarla telsiz muha· 
beresi yapılabilecekmi? 

Amerika ilim• 
leriodeo dok
tor Almeden 
dürbün ile yıl-

dızların rasadatında yaptığı inkılaplarla yeni 
dünyada büyük bir şöhret kazanmıştır. bu ili
min fikir ve mütaliasına göre seyyareler ile 

telsiz vasıtasiyle temas ve muhaberede bulun
mak imlr.&oaı:ı bir ıey dej-ildir. Doktor Almedeo 

diyor ki : 

- Kürremizin dahil olduiu manzume için· 
de v-e yahut başka bir şoıııs manzumesinde bu
lunan başka seyyarelerdoo bize telsiz mevce
leri gönderilmekte bulunıııası ihtimali vardır. 
Fakat bu telsiz dalgaları lrisayt denilen at· 
mosferimizin tabakasına çarparak bize kadar 
gelemezler, nasıl ki, biz arzdan diğer seyyarele
re a-öndermek istediğimiz telsiz dalgaları ayni 
tabakalara çarparak fezaya dönmektedir. Başka 
aeyyarelerden bize çekilmesi muhtemel telsiz

leri alabilmek için sabit balonlarla 150 kilomet
re yüksekliklere çıkmamız lazımdır. Buna bu 
gün fenni imkan yoksa da yakın bir ôtide il
min bu müşkülü de yeneceiioden ümid il.esme· 
mek icap eder. 

aipten gelen 
ses 

• Geçenlerde Almanlar 
lngiliz adaları üzerine 
bombalar yağdırdılar. 

isabetler oldu, yanğınlar çıktı, duvarlar yıkıldı 
halk sığınaklara kaçıştı ve tramvaylarile. oto
molıillerile dünyanın en gürültülü şehirlerinden 
biri olan Londra ıustu. 

Ortalıkta yalnıı imdada koıan 11hhiy• ve 

yangın otomobilleri vardı. işte bu sırada düş
man tayyarelerinin bombardımanı altında çalı
şan bir itfaiye gurubunun başıodan şöyle bir 
vak':ı geçmiştir. 

Tam beş saat baştan aşağı yıkılan bir ma
hallenin enkazı arasında çalışan yangın amelesi 
mütemadi surette gaipte gelen bir çocuk sesi 
duymuşlardır. Nereden geldiği kestirilemiyen 
bu inilti bir bebeğin çığlığını andırmaktadır. 
Tam bir günlük gayretten sonra en nihayet 
bir evin çökm~ş duvarları altında bir konsol 
buluyorlar. iki amele bunu taıımak üzere sırt· 
larıoa alırlarken birden bire içindeki aynı bo· 
ğuk çocuk yaygara11 gelmezmi? Çekmeceyi 

açınca hakikaten içinde kundaklı bir bebek 
bnl,uyorlar. Y ayruya biç birşey olmamıştır. 
Yalnız ellerile ayaklarile işaretler yapmakta, 
adeta kendini kurtaranlara teşekkür etmekte
dir. 

Tahminlere göre bombardıman esnasında 
düşen bombaların şiddetile çocuk fırlamış ve 

aynı sebeptan çekmece de kendinden kapan
mıştır. Gene çocuğun talii varmış. Zira şimdi 

neyaret altına alınmıştır ve rahat etmektedir. 
Fakat ailnindaa hiç bir nar yoktur. 

3 

Garantinin mahiye· 
ti nedir? 

(Baştara/ı ikincide) 
şı kuvvetli bir cephe kurmak 
için Büyük Britaoya ile Rusya 
tarafından atılan bu vazıh adım 

dahili işlerindeki müşküllere kar
şı g i riştiği mücadelede lrao'ı kuv· 
vetleodirmiş olacaktır.» 

_Son ve kati cevap 
D•ily Herald'ıo siyasi muhabi· 

ri şöyle yazıyor: 
« Bu nota, Londra ile Mosko· 

va arasında Türklere karşı bir giz
li anlaşmanın mevcut bulunduğu· 
na Türkleri inandırmak istiyeo Al 
man teşebbüsüne karşı son ve ka• 
ti bir cevap teşkil etmektedir. 

Büyük Britaoya'oıo verdiği bu 
teminat, geçen sene esaıen veril
mış olan garantinin takviyesini ta
zammun etmektedir. 

Rusların teminatı ise geçen 

f 
martta Türkiye'ye verilen ve bu 
memleketin bir taarruza uğraması 
halinde bitarallığır.ı muhafazası va· 
dini tazammun eden teminahn şü· 
mulünü aşmaktadır. Şimdi, Almanya 
tarafından bir taarruza uğradığı 
takdirde, Türkiye'ye yard•m etme· 
ği Rusya da logiltere gibi teahhüt 
etmektedir.,, 

Deyli Ekspres'in siyasi muha
biri şunları yazıyor : 

11 Ahiren imza edilmiş olan 
Alman - Türk paktı, Almanya 
tarafından aktedilen paktlarıo bir 
çoğunda vaki oldugu gıbi paktı 

imza eden karşı taraftan imkansız 
mütalebelerde Bulunulması veya 
ona karşı doğrudan doğruya bir 
hücuma geçilmesi içi" bir mukad· 
deme olmak istidadını gösterirset 
lngiliz ·- Sovyet notası Türkiye'
nin hareket serbestisini takviyeye 
hizmet edecektir. 

Londra notayı çok ehem
miyetli telakki ediyor 

L ondra'da nota, çok ehem· 
miyetli olarak telakki 

edilm•kledir. Bu nota, lngiltere 
ve Rusya'n1n boğazlara veya 
Türkiye arazİ5İnden b~rbangi bir 
kısma karşı tecavükar niyetler 
beslediğine dair oaziler tarafından 
yapılan iddiaları sıfıra indirmek
tedır. 

Rusya He Türkiye arasında 
dostane münasebetlerin teessüsü, 
veni inkişaflar gösterebilecek ve 
hatti. başka sahalarda daha sıkı 
bir işbirliğinin kurulmasına yardım 
adecektir. 

Mütefiklerin bu müşterek 
notosı, başlıca M. Eden ile Sov· 
yet hükOmetinio Londra büyük 
Elçisi M. Maisky'nin eseridir. 
Daıly Mail'in siyasi muharriri de 
şunu yazıyor: 

«Bu ehemmiyetli inkişaf, Bü
yük Britanya ile Rusya'ııın kuvet
lerioi, nazilere karşı yapacakları 
mukavemette Türkiye'nin kuvetle
riyle bir safa getirmektedir. B'l 
inkişafın tesir• Balkanlarda ve Ya
kınşarkta ve bilhassa Almanların 
uzun zamandan beri karışıklık 
çıkarmıya uğraştıkları lran'da der
hal gö rmemiz muhtemeldir. 

Bu müşterek notada ayanı 
dıkkat olan nokta, ilk teşebbüsün 
Moskova tarafından alınmış olma· 
sıdır. 

Alman taarruzunun müşterek 
tehdidi karşısında Türkiye ve Rus
ya aruında mevcut olan şüpheler 
nihayet zeval bulmuştur. Hitler, 
şarka doğru yapacağı ileri hare
kette birleşmiş bir celebe ile kar
ş •laşmak mecburiyetinde kalacak· 
tır. Rusya, Berlin'in mümkün gö
remiyeceği kadar ileri gitmiş ve 
iki memleket arasında uzun zaman 
mücadele mevzuunu te~kil etmiş 
olan boğazlar kotrolüne riayet e• 
deceğini vadetmiştir. 

logiliz garantisinin teyidi, şunu 
gösteriyor ki, hükOmet Avrupa'nın 
bu kısmı üzerinde tayakkuzunu 
devam ettirmekten fariğ olmamış· 
tır. Şimdi Türkiyenio muhafaza 
edeceği bir hudut vardır ve Tür· 
kiye muazzam ordusunu oraya tek· 
sif etmekte serbesttir.,, 

Niyuz Kronikl'io siyasi muha
biri, şöyle demektedir: 

" Hissiyat, şu merkezdedir ki, 
bir taarruza uğradığı takdirde kcn· 
disine yardımda bu:unacağı hakkın
da lngiltere ve Rusya tarafından 
verilen teminat, Türkiye'yi müstak .. 
bel Alman tazyikine mukavemet 
için siyaseten daha müsait bir va
ziyete koymaktadır • 

Müttefıklerin kontrolü altına 
konulmuş olan Suriye ve Irak tarafın· 
dan Türkiye'nin münakaJit ve iaşe 
yolları şimdi emniıet altında bulu
nmaktadır. 

T•irkJer, müdafaa hazJrJıklarını 
yapmak için kendilerine lizım olan 
lngiliz ve Amerikan malzem .. nden 
mahrum kalmaktan artık endite 
duymıyaoaklardır.,, 
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Seyhan Defterdarlığından: 
vergi kıymetine 
göre temamınm 

Mahallesi sokağı Cinsi Ada par. Mesaha M2. muhammen bedeli hisse mik. 

Döşeme Nuri efendi ev 362 2 75 15000 tema mı 
« Zeytu noğlu baraka 365 9 365,S 70000 25/108 

arsa 
Tevfikbey arsa 329 37 330 33000 temama 

186 1 892 
. 

" « « 62440 « 

GI (( « 330 2 188 14338 « 

G: Rifatbey « 363 8 330 14250 « 

(• Raif B. « 369 4 391 15640 « 

(( Hasan bey « 363 10 415 20750 « 

« Karasalih « 240 8 79 2370 « 

« Kuşcu Salim « 338 7 86 8600 « 

(l « o: 338 8 115 11500 « 

Eskihamam Çerçioğlu (( 77 19 167,5 16800 « 

Döşeme Raif bey « 369 3 209 8360 « 
~ • 

Yukarıda evsafı yazıh 13 parça gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile 13- 8- 941 tarihin-
den itibaren on beş gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 

İsteklilerin 29- 8- . 941 tarihine müsadif cuma günü saat 10 da defterdarlıkta müteşekkil 
komisyon mahsusa ve malumat almak istiyenlerin her gün milli emlak dairesine müracaatları 
ilan olunur. 15- 19- 23- 27 1147 

Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 

Miktarı kilo Fiatı 'tutarı % 7 ,5 teminata 
Cinsi asgarı azami lira kr. lira kr. lira kuruş 

1 Un 65000 70000 15 10500 00 837 50 
Sade yağ 2500 3000 1 30 3900 00 292 50 
Bulgur 2000 3000 12 360 00 27 00 
Kuru fasulya 2000 3000 ~5 750 00 56 25 
Keçi eti 2000 3000 30 900 00 67 50 
Koyun eti • 1500 2000 40 800 00 60 00 
Sığır eti 5000 6000 20 1200 00 90 00 
Zeytin yağı 1000 1500 50 750 00 56 25 
Nohut 1000 ·1500 10 150 00 11 25 
Kesme şeker 1500 2000 55 1100 00 82 50 
Toz şeker 1500 2000 50 1000 00 75 00 
Patates 3000 4000 5 200 00 15 00 
Zeytin tanesi 1000 1500 35 525 00 39 37 ,5 
Bayaz peynir 1500 2000 55 1100 00 82 50 
Sabun 1500 2000 45 900 00 67 50 
Odun 200ton 300ton 0,75 2250 00 168 75 
Odun kömürü 10 ,, 15 ., 3 450 00 33 75 
Kırık mercimek 1500 2000 20 400 00 30 00 
Gazyağı 750 1000 25 250 00 18 75 
Kuru soğan 4000 5000 3 150 00 11 25 
Tuz 2500 3000 8 240 00 18 00 
Salça 800 1000 20 200 00 15 oo 
Arpa şehriye 200 300 45 135 00 10 02,5 · 
irmik 400 500 30 150 00 11 25 
Kuru üzüm 500 750 30 225 00 16 87,5 
Kuru erik 300 400 40 160 00 12 00 
Çay 12 12 7 00 84 00 6 30 
Karabiber 5 5 3 00 15 00 1 12,5 

t - Haruııiye düziçi köy enstitüsünün 1/8/941 tarihin
den sonraki ihtiyaçları için yukarıda cins, asgari ve azami 
miktar, tahmin bedelleri ve muvakkat teminatları görülen 
yiyecek ve yakacak maddelerin satın alınması açık eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Şartnameleri görmek isteyenlerin Haruniye düziçi 
köy entitüsü müdürlüğüne müracat etmeleri lazımdır. 

3 - İhale /19/ 8/ 1941 salı günü saat 10 da düziçi köy 
enstitüsü müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - C.skiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
ve 4 inci madde\erinde yazılı evsah haiz bulunmalara şarttır. 

5 - Eksiltmeye girecek olanların ihale saatından evvel 
ilk teminatlarını yatırmaş bulunmaları ve saatinde Haruniye 
Düziçi köy enstitüsünde bulunmaları ikinci defa olarak tem
dit edilmiş olduğundan ilin olunur. 

NOT: Un kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. Teklif 
zarfının 2490 sayıla kauunun 33 inci maddesine göre ihale 
saatinden bir ı;aat evveline kadar komisyona teslim edilmesi 

lazımdır. 1145 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMIYE PLANI 
K EŞ 1 DEL E R: 

4Şubat, 2Magıs,1 Aiustos,31kinciteşrin tarihlerinde gapılıl'. 

1941 iKRAMiYELERi 
l 

l 
2 

4 
8 

35 

Adet 
.. 
" .. 
" 
•• 

2000 
1000 

7SO 
500 
250 
100 

l..iralık - 2000. Lira 

.. - 3000. .. 
" 

1500. " 
" 

2000. " ,, 2000. " .. 3500. 
~· 

80 " 50 " 4000. " 
300 " 20 .. 6000. ., 

TUrklye ı, Bankasına para yatarmakla yal
nız para blriktirmı, ve faiz almı, olmaz, aynı 
zamanda talllnizi de danamı, olursunuz. 377 

·or. Marko ikiz 
Sabık Şişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalar1nı Pazardan maada her gün saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çınarh 
caddesinde Asri Sinema kartısında 128 nolu 

İLAN 
Seyhan P. T. T. 
MUdUrlUğUnden : 

1 - idaremizde münhal 
maaşlı ve ücr~tli stajiyerlik
lere orta mektep mezunları 
müsabaka ile alınacaktır. 

2 - Müsabaka 10, 9. 8, 
7 numara almak suretile pek 
iyi ve iyi derecede kazanan-

lar 15 lira maaşlı veya 60 
lira ücretli memuriyetlere, 6 
ve 5 numara almak suretile 
orta derecede muvaffak olan
larda takdir hakkı idareye 
ait olmak üzere 20, 25, ve 30 
lira aylık ücretli stajiyerlik
lere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde mu
vaffak olanlar maaşlı veya 
ücretli memurluklara geçiri· 
lecektir. 

4 - Müsabakada muvaf-

fak olanlar idarenin teklif 
edeceği yerde vazife kabul 
etmesi şarttır. 

5 - Taliplerin 788 sayılı 

memurin kanunu 4 üncü mad
dersindeki şartları haiz ol

makla beraber devlet me
ll\Uriyetine ilk defa girecekler 

in otuz yaşını geçmemiş ol

ması lazımdır. 

.6 - Müsabakaya girmek 
istiyenler 19/8/941 Sah günü 
akşamına kadar dilekçe ve 
evrakı müsbitelerile birlikte 

Seyhan P,T,T, Müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler, 

7 - Müsabaka 20/8/941 
Çarşamba günü saat 10 da 
yapılacaktır. 

1- 5- 10- 15 1079 

Adana Belediye 
Riyasetinden : 
(Lağam Yaptırılacak) 

1. Dörtyol ağzı - Yeni
otel arasında bir liğam in· 
şası açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. İşin keşif bedeli (2645. 
48) liradır. 

3. Muv.akkat t e m i na t ı 
(198.41) liradır. 

4. İstekliler bu işe ait 
şartname, proje ve sair ev
rakı Adana belediyesi fen 
işleri müdürlüğünden 13 ku
ruş mukabilinde alabilirler. 

S. İhale 26-8· 941 tarihi· 
ne rastlayan salı günü saat 
1 O da belediye encümeninde 
yapılacaktır: 

6. Müsabakaya girebilmek 
için taliplerin ihaleden en az 
4 gün evvel belediye fen iş
leri müdürlüğüne müracaatla 
bu işin ehli olduklarına dair 

ehliyet vesikası almaları şarttır. 
7. Bu iş hakkında fazla 

malumat almak isteyenlerin 
Adana belediyesi fen işleri 

müdürlüğüne ve münakasaya 
girmek istiyenlerin de ihale 
günü muayyen saatte beledi
ye encümenine müracaatları 
ilin olunur. evde kabul eder. 869 
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-~----· Düziçi köy enstitüsü 
MUdUrlUğünden 

l 
1 

YAZLIK SİNEMA 
BU AKŞAM 

Sayın müdaoimlerine iki büyük oe güzel filmden 
mürekkep kuvoetli bir p r o g r a m sunuyor 

l 
Kahramanlık ve arkadaşlık menkibesi, kızgın çöllerin ortasında 

binbir maceralar peşinde koşan üç fedakar kardeşin hazin, meraklı 
ve heyecanlı hayatlarını tasvir eden ve hatırası unutulmayan bir şaheser 

Garry Cooper Ray Milland Robert Preston 
Gibi üç kudrctlı artistin yarattıkları TUrk~e sözlü 

Gönüllü Kahraman 
il 

Zevkli neteli ve çok gUzel komedi 
SACHA GUITRY 

Tarafından temsil edilen mevsimin en güzel bir /ilmi 

Bekarlar Kuı··bo 
Fransızca Sözlü 

- -
, DIKKAt: Proğram saat 8,30 da ba,ıar 

~ASRI SİNEMA LIJNIN 11--.!!1 

VAZLIK BA Ç SİNDE 
• 1 

BU . AK Ş A f\#1 .. •• • • • 

Suvara 

9,15 

Suvare 
9,15 

Istırapların sarmadığı bir aşk, inkisarların kırmadığı 
bir neş' e hayatın yarattığı bir mucize 

LEYLA MURAT ~.... YUSUF . VEHBl'nin 
TÜRKÇE SÖZLÜ • ARAPÇA ŞARKILI 

~ .......... ~:~~ .......... ~: ................ ~~:~ .............. 
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Mest edici bir müzik... ihtiras... heyecan romani 

Seyhan Orman Ç'evirge 
Müdürlüğünden: . 

Cinsi 
Çam 

Orman Envah Satış ilanı 
MİKTARI 

Hacmi 
M3. 03. 

256 

Ster KentAl Kilo 

1- Seyhan Vilayetinin Bahçe kazası dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Zindegan devlet ormanından numaralanmış 
256 metremikip muadili adP.t çam ağacın bedeli dört taksitte 
ödenmek ve on iki ay içerisinde çıkarılmak üzere 14- 8- 941 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık artırmaya konul
muştur. 

2· Artırma 29- 8- 941 tarihine müsadif cuma günü saat 
12 ~e Seyhan orman çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

.:- Beher gayrimenkul metremikibının muhammen bedeli 
490 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 94 lira 8 kuruştur. 
5- Şartname ve mukavele projeleri Seyhan orman çevir

ge müdürlüğünden Bahçe orman bölge şefliğile Ankara Or. 
Umum Müd. görülebilir. 

6- Teklif mektupları 29- 8- 1941 günü saat 12ye kadar 
komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

7- İsteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikte belli olan 
g~n ~e saatta ihale komisyonuna müracaatları. (Bu vesika 
koylulerden istenmez.) 

15- 19- 23- 27 1146 --
Fiat Mürakabe komisyonu Reisliğinden: 
Yeme.klik sadeyağın toptan ve perakende azami fiyatları 

aşağıdakı şekilde tesbit edilmiş olduğu ilin olunur. 
Toptan kilosu Perakende kilosu 

Menşei . kuruş kuruş -Diyarbakır, Mardin, Gaziantep 157 165 
Urfa 162 • 170 

Seyhan Vilayeti Fiat Mürakabe 
Komisyonu Reisliğinden: 

Safi buğdaydan mamul 89-941 randımanlı unların 72 ki
loluk beher çuvalına toptan 1250, parekende 1275 kuruş fiat 
tesbit edilmiş olduğu ilin olunur. 1144 

I GAUTHIER VIUAL il\ 
ANiLiN VE ALiZARiN BOYALARI 

Ev işlerine mahsus her cins kumaş için 
H O R O Z Umumi satış 

MARKA deposu : 
PAKET 

BOYALARI 

İstanbul Çiçekpazarı 

sokatı Altıparmak 

han No. 3 • 4 

1080 

Enstitümüzün 75 lira ay
yık ücretli memurluğuna ta
lip olanlarm evrakı müsbite
lerini veya suretlerini idare
mize göndermeleri. 

7-9~12--14 1109 

Adana askerilik dairesi sa. 
tmalma komisyonundan : 

1 . Adanadaki askeri birlik 
ve müesseselerin üç aylık ih
tiyacı için 250 ton samanın 
22- 8- 941 günü saat 11-30 
da kapalı ZArf usulile~ eksilt
meye konulacaktır . 

2. Toplu tutarı 7500 lira 
olup ilk. teminatı 563 liradır. 

3 . isteklilerin muayyen 
gün ve saatten bir saae evve
lisine kadar teklif mektupları· 
n ı satınalma komisyonuna 
vermiş bulunmaları ilan olunur. 

6- 9- 14- 16- 8 1102 

Adana askerlik dairesi sa
tmalma komisyonundan: 

1. Adaııadaki askeri bir· 
lik ve müesseselerin üç aylık 
ihtiyacı için 350 ton kuru otun 
25· 8- 941 pazartesi günü 
saat 11-30 da kapalı zarf usu
lile ihalesi yapılacaktır. 

2. Toplu tutarı 24.500 li 
radır. 

3. İsteklilerin muayyen gün 
ve saatten bir saat evveline 
kadar mektuplarını Adana 

Askerlik dairesi satmalma ko 

misyonuna vermeleri ilin olµ· 
nur. 1103 6. 9. 14. 16. 8 

• •••••••••••••••••••••••••• • • ! Bu Fırsatı 1 
! Kaçırmayınız ı 
: Bir adet az kullanılmış ! 
i yedi ayaklı (K - 7) Kelvi- 1 
: natör buz dolabı acele sa· : 
: tıhktır. I 
.: i Tahsin Salih Bosna : . ! Tel: TABO Abidin İ 
: Pata caddesi Tel: 274 : 
: ••••••••••••••••••••••••• 1 
Deniz harp okulu ve 

lisesi komutanhgmdan: 
Bu yıl deniz lisesine ka

yıt ve kabul için müracat 
eden okurların müsabaka sı· 

navları 1/ Eylül/ 941 pazar• 
tesi günü saat 9 da; ıstan-

bula müracaat edenlerin, ls
tanbul Deniz Komutanlığında, 
Mersine müracaat edenlerin 

de Mersinde Deniz Harp Oku

lu ve Lisesi Komutanlığında 

yapılacaktır. 

Sınava iştirak edecekle

rin, kurşun ve mürekkepli 
kalemlerile yazı lastiklerini 

beraberlerinde getirmeleri . 
lazımdır. 13-15-17 1135 

Zayi teskere 
Kürdistanın 41 inci alay 

• 3 cü tabur l O uncu bölüğün 

den almış olduğum askerlik 

teskeremi zayi ettim. Yenisi• 

ni alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Ceyhanm muradiye mah. 

Mustafa oğ. 313 doğ. 

Mehmet Kara 1143 

iki mürettip alacağız 
Gazetemiz mürettiphane•İn· 

de çalışmak üzere iki mürettip 
alacağız. 

İdare müdürlüğümüze müra· 
caat olunmalıdır. 

lmtiyaı sahibi : Cavit ORAL 

tJ. Neşriyat Müdürü : Awkat 

Rif at Y AVEROOLU 

Baaıldığı yer : ( sUGON ) 

Matbauı- Adana 


