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SiY ASI, iKTiSADi, IÇTiMAI GÜNDELiK GAZETE 

BUGiiN TiiRKiYE LOZAN ZAFERiMIZiN 
YILDöNiiMiiNii KUTLAMAKTADIR 

gününü tes'it ederken, gözlerimizin önünde 

Yenimahsu· 
lünmübaya· 
ası devam 

ve Yükseliş hareketlerile canlanan 

mes'ut Atatürk ve 

Biz Lozan 

işleri, 

büyük 

eserleri, ileri 

Türkiyeyi, lnönü Türkiyesini 

Hatay,kur
tuluşunu coş 
kun tezahür 

görüyoruz. 

ediyor 
Amerikadan getirtilen ziraat 
makineleri orta Anadolu da 
köylünün ziyadesile işine 
yaramaktadır. 

Ankara 23 ( Hususi muhabirimizden ) - Tica
ret vekaleti, Çukurovada, orta Anadolu ve Trakya
da bu sene ki mahsulün mubayaasına devam etmek
tedir. Bir taraftan Lu mıntıkalarda ki mübayaa ekip
leri takviye edilmekte, diğer taraftan diğer bazı 

mıntıkalarında yeni ajanlar ihdas olunmaktadır. Bu 
suretle müstahsille doğrudan doğruya temas edil· 
mekto vo arada mütovasıt rolünü oynıyan kimsele
rin müstahsilin sırtından geçinmesine mani olunmak

tadır. 
Ticaret Vekaleti bu sene ki mahsulü tarlada 

iken değil, harman yapıldığı anbara geldikten son
ra mübayaa etmektedir. 

Bir çok yerlerde hasad zamanı henüz başlaınış· 
olduğundan geniş mikyasta mubayaat bundan onbeş 
yirmi gün sonra başlamış olacaktır, 

Diğer taraftan, Amerikadan celp edilen ziraat 
makinaları bilhassa otta Anadolu da köylünün ziya
desile ışıne yaramaktadır. l.>eçen seneıerut: u.,_ a, ..... 
yapılan, büyük masraf ve zahmetleri mucip olan ha· 
sad faaliyeti bu defa bir kaç gün içinde sona ~T· 

mektedir. 

B k
. 1 mevcudiyetini nazarı itibara a-

u ma ına arın k k 
lan müstahsil, geçen seneye nazara~k~~:ti~o bu :.: 
miş bulunmaktadır. Bu bakımdan h _ 
ne köylüden istediği kadar ınübayaatta bulunacagı 
tahmin olunmaktadır. 

Almanya lzmlr Fuarına 
Resmen ı,urak Ede~ek. 

1 . 23 ( )- Almanya HükOmetı lzmır enter-
zmır a. a. . d" · t" . t" k d ceg" ini bıl ırmış ır. 

nasyonal fuarına resmen ış ıra e e . . t 
Bu maksatla Berlinden gelen mütehass~s bır. hey; 
sergi sarayında kendilerine ayrı.lan h~su.sı pa~ıyon a 
tetkikler yaptıktan sonra Berlıne gıtmışlerdır. 

Ankara 23 (Rad
yo gazetesi ) -
Şark : cephesinde 
Almanların şimdi 
üç hedefleri ol
duğu anlaşılmak

tadır: 
Leningrat, Mos 

kova ve Kiyof .. 
her üç şehrin de 
pek ,kısa bir za
manda düşeceği 
tahmin olunmak
tadır. Likin bü· 
tün mesele, Rus· 

Ruslar 
Moskovanın 

şarkında 

cephe 
kuracak 
Almanlar 

ların bundan son- h• ı• 
ra daha geriler- ze ır 1 gaz 

do bir cephe ku } 

rup kurmıyacakla·kulanacak armış 
rıdır. Almanlara 
göre Rus geri 
hatlarında karı
şıklıklar çıkmış, 
ordular arasında 
İrtibat bozulmuş· 

Rus geri hatlarında 
karışıklıklar çıkmış; 

Rus ordularının irti· 
abtı bozulmuş 

t 

1 
metleri - tazyik 
edeceklerdir. Ve 
işte Almanların 
düşünceleri de 

budur. 
Moskova: 23 [a.a.J 
- Bir Sovyet 
tebliğine göre, Al 

1 
mantarın şark cep 
hesinde gaz kul 
lanmaları için vasi 
mikyasta tertibat ı 
aldıkları Sovyet
lerin eline geçen 
bazı vesaikten 

vazib surette anla 

şı\mıştır. 

Berlin: 23 [ a.a.J 
_ Alman tebliği 

Ukranya'da Al 
man, Rumen, Ma 
car vo Slovak 
kıtaları düşmanı 
takibe devam edi 

yorlar. 
tur. 

Ruslar ihtiyat kuvvetlerini kul 
lanmıya başlamışlardır. lngilizlore 

göre ise Ruslar Moskovanın şar· 
kında bir cephe kuracaklardır. 

Almanlar Rusyanın o derece 
hezimete uğradığını tahmin ediyor 

lar ki Hitler şimdiden Rusya için 
bir de '1ali tayin etmiştir. 

Berlin: 23 [a. a.] - 22 tem

muzda Alman harp tayyareleri 

Odesa limanına hücum etmişlerdir. 

Büyk yangınlar çıkarılmış vo as

keri hodollerdo ifilaklar vukubul

Vaziyet bu vmorkezde iken 
. Alman yanın lngiltereye tekrar bir 

ıulh teklifinde bulunacağı yolun· 
da bir ihtimal ortaya atılmıştır. 
lngilizlere göre böyle bir teklif 
asla kabul _edilmiyocektir. Bunu 
Almanlar da biliyorlar; fakat ge
rek lngiltere ve gerek Amerikada 
sulha taraftar zümreler mevcut ol 
duğunada mani bulunuyorlar. Eğer 
bu zümreler mevcutsa, bir sulh 
teşebbüsünde bunlar alakalı hükO· 

muştur. Petrol depolarına 
ler vaki olmuştur. 

isabet-

Limanın bu kısmında arkasın

dan büyük yangınlar çıkan birçok 

inliliklar müşahede edilmiştir, 

Londra: 23 [a. a.] - iyi ma
IQmat alan bitaraf kaynaklardan 

gelen heberlere göre, Bağdon kol

ordusunun şark cephesinde verdiği 
zayiat münasebetiyle Konstanz'da 

ve Bağden viliyetinin ıliğer şehir· 
terinde Alman bayrağı yarıya in
dirilmi;tir. 
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Büyük Milli ~efimiı Cumhurreisi ismet lnönü 

ferle kutladı 
Ebedi ve Milli Şeflerin büstle
rine çelenkler konuldu; meç
hul ,ehidler abidesi açıldı. 

Antakya 22 (a.a) - Halayın kurtuluş bay-
ramı bu gün bütün Halayda en çoşkun tezhüratla 
kutlanmaktadır. Bu münasebetle Antakyada şehir 

baştan başa milli renklerimizle süslenmiş, Ebedi ve 
Milli Şeflerin büstlerine yüzlerce çelenk konmuş ve 
güzel bir geçit resmi yapılmıştır. 

Merasimde başta valimiz Sökm•nsüer olmak 
üzere Tuğbay Şükrü Kanatlı, H•tay mebusları, A
dana ve Maraş heyetleriyle onbinlerce halk hazır 
bulunmuştur. 

Törene iıtiklal marıile ve şanlı bayrağımızın 

şeref direğine çekilmes le başlanmış ıe bunu vali
mizın bu gi.inü canlanc>ıran çok heyecanlı bir nut· 
kiyle Hatay mebusu Cevdet'in bir hitabesi takip et
miştir. 

Kahraman ordumuzla mektepliler, gençlik teş
kilatı ve esnaf birliklerinin geçişleri, bu merasimde 
hazır bulunan onbinlerce Hataylının en içten sev
gi tezahüriyle karş · lanmıştır. Bundan sonra valimiz, 
Halayın OJP~hııl •• h;.ıı ••.• h; . ı •• ;.k;. f"i"" ui·crıini Antuya :t::S a.a - natayın ur u uş y 
münasebetile lskenderunda büyük yüzme yarışları 
yapılmıştır. . 

Vali konağında 700 kişilik bir gardenpartı ve
rilmiş, buna köylülerde iştirak etmiştir. 

Filof ve Popof Romadan ayrıldı 
Roma 23 ( a. a. ) - Bulgar Başvekili Filo! ile 

Bulgar Hariciye Nazırı Popo! ..,aat 12,30 da Bulga
ristana dönmek üzoro Nospi istasyonundan hareket 
etmişlerdir. 

lngilterede bankalar tatil yapabilecek 
Londra 23 ( a. a. ) - Hükümet bütün banka· 

lara 4 Ağustos tarihine müsadif pazartesi gününden 
itibaren mutat tatillerini yapmaları teklifinde bulun· 
muştur. Yalnız fevkalade ah'1al vukuu müstesnadır. 

23 - Ankara l Şanğhay 23 J sözünü ancak Su
( a.a ) - iyi ha- a po n ya riye meselesinde 
ber alan Sovyet tutmuştur. Japon· 

"ll , 'h" d karanlık, eliketli ve ıztırablı devreler 

Her mı etın tarı ın e ·ıı · · - · ""k 
S 

muahedesi!~ Türk mı etının uzerıne yu -
vardır. Fakat evr "h" · h"f 1 · · k ""ld ...... şartlar ürk tarı ının sa ı e erını a-

l t·ı • · · 0 urucu e ı en agır, ~zıcı ve • .. üoferi l(i bir milletin tarihinde görmek 
rartan o meş um vo kotu i 

imkanı .. yo~ gibidir. . devlet t•nıtaıı ve no de bir milletin varlığına 
Çunku Sevr ne bır et bir esar hüccetinden, bir kölelik vesi-

kıymet ve eh')plmiyet esar ··ıd· 
b ı.. b" e degı 1• 

kasından ?'l a ır ş Y 'bil• başlıy milli isyan, milli hareket ve 
1 te 19 Mayıs 1919 tarı . b. ·ıı . . . . ş .

1 0 
şerellt ır etın haklarını, hürrıyetlerını 

milli vaş vakur' ası v ddarlar "bl k 
., "kt·ı· . h k .. r ydan ga ve ırası er la, çe e 

ve 1 ,tı a ını a su.ıa ' ~. b"'yük · .. el 
d 

.. - .. kurt k "çin giriştig• u • ucızevı müca enut lk günü 
o,ıuşe arıııa ı 

olmuştur'. 1 en b • b eket en • üyen.-aıillt ruh ıııilli irade ve 
Atlanadı\ıı dogan, ar · de lı 

L ·ıı· · .. d b" b" •f"o •daresın mlupınar, ö , S karya ve 
µıı ı en~r11 a ı ır Şg 1 ' Mil 
'30 A~ustoı :taf&{lerini yaratıoıştır. bir in~l· başlıyan, 
tini ~ürk 111llletinin bltıooz tjikenıııoz Vatanp6rveH\k ve istik 
naklarıodan alarak bızlaoıoıt ve şahla)ıızıif o an mlUt~ücade ı dünya 
tarihinin bir eşini yazmadığı sür'at vıı 111~Vaffa ~ Mu ıınya ta· 

·-·alaıımas te · · t" 
rokesinip şıı.ııJı bir surette ':'."" ~ e. ? ır · . 

F f bil nihai vo asktrı ır.aferlo . ~· bı ş, her ıı h 

m\, of. 0 mıydı? Hayır ese~ bitm~ ·• ve kat'i ~etlce ~üz. isti~al 
odi e işti. Çilııkll bu asker• zaftrı mam ede ~sı vo 

ot~ ~üc dele devresi vardı. Büyük aferin toııııia ettı~ı --rür ~ak-
ıç ~ •• · t'kl·ı· · ve '!\irk vatanının bütün\ &-ünil bırdo m ler arını, ur&. ıs ı ,_ ını .d ' .ıı 

n.· k '--nelıoilel kaı • nizami a uyglın lara ~ 
arasına ~urme , J.!"J 

masa üteri$o koymf.k ve yıkılan O- lı impa~t rluir" , ~ ... ...-m.•a 
sıfatilo ottaya çıkmış olaııl~ra d tanıttı, ak, kabili ettırıaek 
Iiyordu. Bu çok ağır bir qıuca ~le ol ktı. . . • 

Bu mücadelen kahtaınanlıg.ını it üzerine alabıle4 lı.' gı71~. mok 
tebin profesyonel iploıııatlart ~rasında bu çetin lı,avay kım fıuda~a~ 
edecek ve başaralıilecekli ? Hıç şüpb yok ki 9 tat te l;ı(ı seçımı 
yapmaktan, bp kabramaııı. bul'.'.'ak~an d. bil zor. ve daha düşb.ndürüc.ü 
birşey tasavvur edilemezdı. Çunku i!ltibap edılecek adasıın ufak bır 
hatası muazzam bif eserin bütün IQ)'llle ini yok~ebilir4\. Fa Ata

türk biran bile dütünmemiş, Türk il urahhasınl se91"ek ıçin za?~ 
kadar tereddü' bi~ göstermemişti< Zira bu başmutahha tıfih hazır
lamıştı. Hidisel~r eti,tirmişti. 

Onun içindır ~i ebedi şef lnönUn 
yenen, garp cephe!orittin ünlü ve mu 

Türk milletinio mıkos taliini 
kumandannı~, kendisinin 

( ~ "'""--) 

mahıeııeri, yakın- Sibiryaya karşı ya vo mihver dev-
da Japonyanın !etlerini ali.kadar 
Sibiryaya karşı eden meselelerde 

muhtemel bir te- Taarruza Suriye kadar ali-
şebbüste buluna· kalı görünmemek 

cağını zannetmek- h r 1 an d 1 tedir. ,. 
tedir. Bu mahfil- azı Diğer taraftan 

1 
Eden, lagiltere 

erde, Hindiçioide v· • h•'k'' • 
bir hadise çikarsa ışı U umetıne nia Hindiçini ve 

Siyamda gözü ol
bunun Mançuri 
hududundaki faa- u··ıtı·matom mu duğu hakkındaki 

Japon iddialarını 
liyeti gizlemeğe 

Yarıyacak bir düş· verı·tdı· ? tekzip etmiş ve 
demiştir ki: «ln-

man perdesi ola· • giltere ile Siyam 
cağı kanaati iz· Japonların mareşal Peten· arasındabir saldır
har edilmektedir. 

Ankara 23 den, Hindiçinide üsler is- mazlık paktı va· 

(Radyo gazetesi) tigeceği zannolunuyor rdır. lngiltıre bu 
- Uzakşark vaziyeti beynelmilel pakta riayet edeceğini tekrar to-

politikasının ön safhasına geçmiş yit eder. ,. 
bulunmaktadır. Japonyanın ti.kip Hiadiçini'deki Vişi Valisinin Fran• 

edeceği hareket tarzı hakkındaki sa hükQmetini dinlemiyecoği ileri 
tahminler günlerdonberi zihinleri sürülmektedir. Lakin Suriye fevkal-

işğal ediyordu. Şimdi bu anlaşıl· ide komiseri Deniz hakkında da 
ayni sözler söylenmiş ve fakat 
Dentz sonradan Vişi hükümetinin 
emirlerine itaat etmiştir. 

mıştır: 

J•ponya Rus vaziyetini bir ay 
tetkık ettikten soora Hindiçini ile 

1 uğraşmıya başhmış vo bugün alı: 
nan haberlere göre Vişi hükümetı 

ile Hindiçini meselesi hakkında 
temasa geçmiştir. 

Japonya, Hindiçinin lng-iliz teh· 
likesine maruz kalabileceğini ileri 
sürerek Vişi hükümeti nezdinde 
böyle bir teşebbüste bulunmuş ol· 
sa gerektir. Japonların mareşal 
Petenden deniz ve kara üsleri is
tiyecekleri zannedilmektedir.. bu 
vaziyet karşısında İngilizler dıyor• 
lar ki: « Mareşal Peten Fransız 
imparatorluğunun m~d~faa edilece· 
(ine dair söz. vermııtı. Fakat bu 

Amerika ötedenberi Uzakşarkta 
statükonun muhafazasına çalışaca· 
ğını bildirmektedir.Fakat Hindiçini
ye karşı her bengi bir hareket vu• 
kubulduğu zaman Amerikanın da 
hreketo geçeceği söylenmemiştir. 
Mamafi Hindiçini Singapura karşı 
yapılacak herhangi bir taarruzun 

ld 
• . in fngiltere vo 

ilk adımı o ugu ıç 1 karışacak• 
Amerikanın bu mesrı eye 

1 
h · edilebilir. • 

arı ta '!'10 kaynakların& gore, 
Amerıkan . I k 

. "h . tla telikkı o unaca 
kaydı ı tıya H" d. 

b b alıoroı.ıt•r:Japonya ın ı-
~u a er . . _1 • ..• e 24 saatlık bır u tımatom 
çını Y 
verıniştir. 
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SOVVET RUSYA Çukurova,'ya75 
D O N A N M A S 1 mibzer ayrıldı 

Pamuk tarım satış koope· 

Çarlık Ruayaaında ve 
- Sovyetıer blrllğinde -

Çarlık Rusya!I en ziyade 
Karadenizdeki filoya ehemmiyet 
vermekteydi. Sovyet Rusyası ise 
daha ziyade Baltık filosuna kıy
met vermiş ve bu filonun takvi· 
yesi için bütün gayretini sari 
etmiştir. 

çük harp gemilerinin inşasına ehem r 
miyet verdiğinden pek çok muhrip 
yaptırmaktadır. Baltık denizi filo· 
suna 15 yeni muhrip ilhak edilmiş 
tir. Diğer 15 muhribin de geçen 
martla provaları yapılmıştı. Diğer 
10 muhrip de tezgahta bulunu· 

yor. 
filosunda 

Hücum botları 

B 
altık filosundaki hücumbotla-
rı 174 parçadır. Fakat buold· 

rın hacim ve evsafı Alman hücüm 
botlarına muadil olmayıp geridir. 

Karadeniz filosuna gelince 

Çarlık Rusyası Drıtnot sis 
lemindeki saffıharp zırhlılarına 
ehemmiyet veriyordı. Sovyet hü· 
kOmeti ise gayretini daha küçük 
harp gemilerinin inşasına hasret
miştir. 

Sovyet donanmasının üçüncü saf
fıharp zırhlısı Parişkaya Kommu-

harbe müheyya en az otuz yeni na bu denizdedir. Hacmi 23 bin 
muhrip vardır. Bunlardan en yeni· tonluktur. Karadeniz filosunda 6.300 

Her halde l3altık 

(erinin hacimleri 1600 ila 1800 ve ita 8 bin ton hacminde dört kru· 
daha eskileri 1,150 ila 1350 ton vazör vardır. Bunlardan başka 9 
bacmindedir. bin tonluk Kirol tipinde iki yeni 

Torpidobotların sayısına gelin ağır kruvazörün Karadenizde bu-

sayısı 

2.600 
s ovyet Rusya ötedenberi ce yeni inşa ecıilen 5 parça ile lundu&"u zannolunuyor. Karadeniz filosunda mevcut 

donanmasına büyük ehem· bunların mevcudu on ikiye baliğ filotilla klavazu gemilerin 
miyet vermektedir. Bunun ıçın olmuştur. üçtür. Bunların hacimleri 

ayrıca bir Bahriye Halk Komiser· Denizaltılar ili. 2.800 tondur. 
liği varctır. Sovyet donanması coğ· Bunlar gibi on gemi de İnşa 
rafi vaziyeti itibariyle dört müs· s ovyet hükumeti denizaltı edilmektedir. Bunların inşaatı 1942 
takil filoya ayrılmıştır. Her birinin inşasına çok ehemmiyet senesi iptidalarında ikmal edilecek-

ayrı kumandan• vardır. Bu filolar vermiştir. 1940 senesi sonunda tir. 
Karadeniz filo· 

sunda beşi mo-

Karadenizde,Bal· •• --------~---.:..._...;;.;,_ _________ ...;..:.;_ ____ ~ 

tık den'zıinde, Şi Soflyet donanması, coğrafi flaziyet itibarigle, dört 
mali kutup deni· müstakil filoya ayrılmıştır. Her birinin ayrı kuman· k dern tipte olma 

zinde ve Uzak danı flardır. Bu filolar Karadenizde, Baltık denizinde, üzere on beş 
şarkta yani Şarki 
Sibirya sularında Şimali kutup denizinde ve Şarki Sibirya sularında muhrip vardır.Ha 
bulunmaktadır. bulunmaktadır. l cimleri 1,500 ila 

Dört filonun ku· ;.-------------------•••••••- 1,800 tondur. mandanları Moskovadoki harp şO· ı Baltık denizinde 110 Sovyet tah- Karadeniz lilosunun hafif par-
rasından emir alırlar. telbahiri vardı. çalarının her biri 740 ton hacmin-

Bu dört filodan başka muh· Bunlardan otuzn henüz prova de üç torpidobot tamamlanmakta-

telif nehirlerde mühim nehir filo· safhasında bulunmuştur. Bu deni· dır. 
ları vaıdır. Bunlardan başlıcaları zaltılardan büyüklerinin hacimleri Karadenizdeki denizaltılar son 
Amur ve Ceybunda bulunmakta· 900 ili 1400 tondur. Orta cesa· senelerde arttırılmamıştır. Mevcu· 

dır. Kapalı bir deniz olan Bahri· mette gemilerin hacimleri beşyüz du her birinin bacmi 1,000 ton 
hazerde de oldukça mühim bir ilii 650 tondur. Küçükleri 250 ton- olan on iki büyük, hacimleri 500 
Sovyet filosu vardır. dur. Rus denizaltılarının çoğu or- ilii 950 tonluk on bir küçük deniz· 

Çarlık Rusyası en ziyade Ka· ta cesamettedir. Küçüklerinin sa-
radenizdeki filoya ehemmiyet ver- yısı 40 dır. 

mekteydi. Sovyet Rusyası ise da- Sovyet bükümeti mayn döken 
ha ziyade Baltık filosuna kıymet ve arayan gemilere de çok kıy-
vermiş ve bu filonun takviyesi met vermektedir. Baltık denizinde 
için bütün ırayre.tini sarf_etmiştir. WıfVBu döken sı:.kiz vemih v•.r.lır 
ehemmiyet veriyordu. Sovyet bü· yugu '! . ..:;ıU ton acmınde-

h k 
dir. 

kOmeti ise gayretini da a küçü 
Baltık denizinde her biri 540 

hacminde 34 yeni mayn ara
gemi vardır. Eskileri 450 ili 
ton hacmindedir. 

harp gemilerinin inşasına hasret· 
miştir. 

Baltıkta Sovyet üsleri 

Y akın zamana kadar Sov· 
yetlerin Batlık filosunun 

üssülbarekesi ve islinatgihı Le· 
ningrad ile bunun önünde bulunan 
Kronştad adası ve müstahkem 
mevkii iJi. Fakat Sovyeller Birliği 

Baltık hükOmetlerile Finlandiyaoıh 
miihim yerlerini aldıktan sonra 
filosunu bu üsten başka Libav, 
Reva!, Baltiyski Port ve Hangö 
limanlarına taksim etmiştir. 

Sovyet hükOmeli dört saffı
harp zırhlısı yaptırmaktadır. Bun
lardan ikisi her biri 25,000 ve di· - -ger ikisi de her biri 35,000 ton· 

luktur. 

ton 

yan 
500 

Gece vazife gören 
liman memurlarına 
verilecek Ucretler 

Ankara 23 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Geceleri vazife göre· 
cek liman memurlarına verilecek 

ücret hakkındaki talimatname ve· 
killer heyetince tasdik edilmiştir. 
Gece mesai ücreti tahsisatı şu 
miktar üzerinden tevzi edilecektir. 

Şube şefleri ile mıntaka liman 
reislerine ve vekillerine her nÖ· 
betçi kaldıkları gece için 100, in
zibatı temin ve kontrole memur 
olanlarla fen memurlarına, kont~ 

altıdır. 

Karadeniz filosunda her biri 
540 ton tonluk dört adet mayo 

arayan gemi vardır. Karadenizde 
yüz. kadar hücum botu ve motör
hot V.A!"thr Falı:.-• ı:-nh•ı. •n~· ;;.n 

Şimali kutup denizindeki Rus 

filosunun üsleri Murmanski ile Po . 

laruvyedir. Filo bir •filotilla klavu· 
zu, beş yeni ve üç eski muhrip, 
on büyük, bir mikdar küçük de
nizaltıdan müteşekkildir. 

Belediye ihaleleri 
Dairelerde yaz mesaisi saatle

rinin tatbiki üzerine belediye iba· 

leleri sabah saat ona alınmıştır. 

Öğrendiğimize göre yaz mesai sa· 

atlerinin tatbikinden sarfınazar e· 

dildiği için bu ihaleler eskisi gibi 

saat 15 de yapılacaktır. 
------------

rölörlere, tali liman reislerine ve 
vekillerine75, müstakilen çalışan 

liman memurlarına ve vekillerine 
50, liman memurlarına ve vekille
rine 40, tayla ve odacılara otuzar 
kuruş verilecektir. 

• 

ratifleri birliğinin teşebbU
aU müsbet netice ver d i 

Çiftçilerimizin menfaatlerini korumak için kurulmuş olan pamuk 
tarım satışları birliği kooperatifinin çiftçilerimize daha geniş mik· 

yasta faydalar temin edebilmesi için Cümhuriyet hükOmetimiz lazımgelen 
bütün yardımları esirgememektedir. 

Günden güne kuvvetlenmekte olan bu milli teşekkülümüz bugün 
olduğu gibi yarın da çiftçilerimize geniş menfaatler vaadetmektedir. 

Kooperatif, son bir teşebbüsle, çiftçilerimizin pamuklarını yüksek 
fiyatla satan bir müessese olmakla kalmadığını göstermiştir: 

Ziraat vekaletine yaptığı müracaatta, Vekaletçe getirtilmi~ bulunan 
mibzerlerden büyük bir kısmını ortaklarına ayırtmağa muvaffak olmuştur. 

Öğrendiğimize göre, Çukurova için temin olunan bu mibzerlerden 
35 i merkez kazaya, 25 i Tarsusa, 15 i Ceyhana verilecektir. 

Bütün çiftçilerimiz, Çukurova pamuk tarım satış kooperatifleri bir
liğinin bu hizmeti karşısında derin bir memnuniyet duymakta ve teşek· 
kür etmektedir. 

Bugün Türkiye Lozan aferimizin 
ylldönümünü kutlamaktadır 

( Baştaraf ı birincide ) 
her şeyine itimad ettiği özlü arkadaşını Lozan müzakerelerini idare et· 
mek için yegane, en kabiliyetli ve en seli.hiyetli bir adam olarak görmüş
tü. Çünkü Lozanda bir hak müdafaa edilecekti. Bu hakkı mJdalaa edebi· 
mek için ise davanın bütün teferruatını, bütün mahiyetini bilmek ve bu 
dava uğrunda Türk milletinin akıttığı kanı, yaptığı eşsiz fedakarlıkları 
yakından görmüş ve içinde yaşam~ olmak icap ederdi. 

ismet lnönü kadar bu hususta selahiyetle konuşabilecek ve bu mil· 
lelin bu mukadderat davasını cesaretle, güvençle omuzlarına yüklene· 

bilecek kim bulunabilirdi ? 
işte kanlı ve fakat mukaddes müca
delenin içinde yaşamış, başında bu 
!unmuş, arkadaşı, kardeşi Atatürkle 
birlikte gece ve gündüz seneler
ce el ele, baş başa hayatın en acı 
ve en tatlı günlerini, zaferlerini 
tatmış Türk milletinin kalbinde 
sönmez ve silinmez bir yer tutmuş 
olan bu büyük kumandanın büyük 
bir diplomat olarak Lozanı da 
fethetmeyeceğine kimin şüphe et
mek aklından geçerdi? 
Lozan müzakereleri devam Gderken 
Almanyada tahsilde bulunuyordum 
Büyük bir İsviçre gazetesinden ik 
tibas edilen bir makale okumuş· 
tom. Makale ıabibi Lozanda başa. 
rılaa Türle. es.,ri hakkında mntale 

!arı yazıyordo; • . 

« Bu genç ve büyük asker 

yalnız garp cephesinde muzaffer 
olmuş bir kumandan, yalnız Lo· 
zanda Türk isteklerini tahakkuk 
eıtirmişbir diplomat değildir. O 
a~~i zamanda klasik gizli diploma 
sıyı yıkan ve yeni bir diploma"i 

çığırı açan kod retli bir adamdır.» 
Muharririn görüşündeki isabeti 

anlamak için Türkiyenin Lozanla 
Lo~?dan sonra ve bugünkü siya
setını ~akip etmek ve bu olgun, 

t~mam'.le yeniden Driente edilmiş· 
sı~as~bn . sernerelerini bugünkü 
Turkıyenın mesut vaziyetinde mü· 
şahede etmek mümkün değ-ilmi 
dir? 

Hakikaten lnönü Lozanda ye· 
ni bir diploma · -sı ç1gırı açmıştır. 

O Lozanda yalnız Sevri yıkmakla 
Türk va~lıgının ıoukaddes ve ay: 
rılmaz bır benlig" ı' ol . t'kl"I' . an ıs ı a ını, 

vatan bütünlüğünü müdafaa etmek· 
le, tanıtmakla ve bu mukadderat 
davasının kahramanı olmakla kal
mamıştır. 

O, hilekar ve dessas Makya
velist mektebinin müridleri karşı
sında samimiyete, ciddiyete, doğ
ruluğa ve iyi niyete dayanan ve 
politikanın yalnız yalan ve kandı· 
rıcılıktan ibaret bir meslek olma· 
dığını öğreten yeni ve barışcı bir 
mektebin mümessili ve b&nisi ola· 
rak ortaya çıkmıştır. 

lnönü Lozdnda yalnız inkılap· 
çı ve yaratıcı Türkiyenin bugünkü 
şerefli vaziyetinin temelini teşkil 
eden o muazzam sulh eserini ba-

şar~a~la !almam~~.!.. ~9nt~nıa.J/1lp.
kanlı ve felaketli bir devresind~ 
Türk mille tini huzur ve sükOn 
içinde kendi tarihi seyrinde mes'ud 

inkişaflar yapabilmesini temin eden 

y~r~Ja sulh. cihanda sulh •iyaseti
mızın prensıplerini tesbit etmiştir. 

işte biz Lozan sulh muahede
sini kutlularken yalnız bir muahe
denin imza merasimini tes'it etmiş 
olmıyoruz. Biz Lozan gününü tesit 
ed~rken gözlerimizin önününde iş
lerı, eserleri, ileri ve yükseliş ha
reketleriylP- canlanan büyük Tür. 
kiyeyi, mes'ud Atatürk ve lnönü 
Türkiyesini görüyoruz. Ve bu mu· 
a.z~am, kudretli Türkiyenin istikba
lını zevk ve heyecanla nazarları
mızda canlandırırken büyük Ebedi 
şefimiz Atatürk'e ve bugün Türk 
milletini dahiyane bir surette ida
re ve temsil eden büyük adam, 
Milli Şefimize karşı minnet ve 
şükran duygularımızı hakkiyle ifa. 
de edecek ne söz ve ne de keli
me bulabiliyoruz. 

24 Temmuz 1941 

j_H_a_r-=-p_n_o_t_la_r_ı _.I 
Rus mu
kavemeti 
devam 
ediyor 

YAZAN 
Alman-Sov· 

yet cepbe

MÜMTAZ sinde üç gün-
F Al K denberi hafif 

FENiK bir istikrar gö· 

•-------• ze çarpmakta· 
dır. Bu da Alman ileri hareketi· 
nin Ruslar tarafından şiddetli bir 
mukavemetle karşılandığını ve 
bu mukavemetin devam ettiğini 

ispat eder sanırız. 

Filhakika, Almanların büyük 
tazyiklerine rağmen cephede hiç 
bir mühim değişiklik olmamıştır. 
Ruslar, şimalde, Pskol, cenapla 
Kiyel'in karşısında Novograd-Vo
linsk bölgesinde Alman ileri ha· 
reketine büyük bir şiddeti~ kar· 
şı koymaktadırlar. Vakıa bir harp

te sadece mukavemetle zafer el· 
de edileceğini iddia edecek ka
dar ileri gidecek değiliz. 

Fakat Almanların bütün mu· 
vallakiyet amillerini, zaman nnsu· 
ru üzerine bina ettiklerini de söy .. 
lemeden geçmek doğru değildir. 
Bir planın, evvelce. hesap edilen 
zaman zarfında tatbik mevkiine 
konulmaması, bu planla alakadar 
diğer bütün teşebbüslerin kısmen 
iflası demek olduğunu unutmamak 
lazımdır. 

Dördüncü hafta sonu 

Dördüncü halta nihayet bul-

muştur. Şimdi beşinci hal
ta içindeyiz. Halbuki bu müddet 
zarfında Almanlar, Sovyetlerin 
temamiyle inhizama uğratılac~gı· 

nı, gerek gazete, gerek radyo 
neşriyatlariyle bütün dünyaya ilan 
etmiş bulunuyorlardı. 

Vaziyet hakkında yalnız, teb
~vı~r VI" 1\cj t•'f'Afbuı 91Z8Il ajan~ 

ab .. rleri. üzerinde mütalea yürü
tehıl.°n bızler ise, Almanların, bir 
hareket harbi dolayisiyle, bütün 
muvallakiyet haberlerini sakladık· 
larına, ve bunJarı ancak Pazar 
yani halta dönümü tebliğleriyl~ 
verdiklerine zahip olmuştuk. 

Pazar geldi, geçti; fakat Al· 
manlar bu müddet zarfında gene 
sükOtu ihtiyar ettiler. Daha doğ. 
rusu, harbin neticesi üzerinde hiç 
de müessir olmıyacak bir takım 
zafer haberleri verdiler. Filhakika 
henüz Ruslar da 16 Temmuzdan· 
beri Almanların elinde bulunan 
Smolensk'in ikibeti hakkında bir 
haber vermişler değildir. Fakat iki 
tarafın daima ihtiyatlı bir lisan 
kullanmasından, ve yeni bir isim 
vermemesinden ce.pbede vaziyetin 
nisbi bir i•tikrara kavuştuğunu 
istidlal etmemiz kabildir. 

( Deflamı Üçüncüde ) -Bunların inşutı 1939 senesi 
sonunda başlamıştır. Fakat bunla
rın denize indirilmesi ancak 1943 
senesinde ikmal edileceğinden şim
diki harpte bunlardan istifade edil

mesine imkan yoktur. 

ll ROMAN: 1 
1 DIKTATÖRDN AŞKI 

Hali hazırda bütün Sovyet do
rıanmasında üç saffıharp zırhlısı 
vardır. Bunlardan Maral ile Okta· 
biriski Revolutzia Baltık filosunda· 
dır. Bu iki zırhlının inşa tarihi 
1911 d!r. Bunlar sonradan modern· 
leştirilmiştir. 

Ağır kruvazörler 
Baltık filosunda her biri 

9,000 ton hacminde Kirof 
ve Maksimırorki isminde iki ağır 
kruvazôr vardır. Bu sınıf kruvazör
lerden daha dördü inşa edilmek· 
tedir. 

Bunlardan ikisi 1936 de sene
sinde tngaha konulmuş oluuğuna 
göre şimdiye kador t•mamlanmış 
olmalıdırlar. 

Yine inşa edilmekte olan ıo 
bin tonluk Petropavloviski kruva. 
zörünün de bir seneye kadar do. 
nanmaya ırirecegı bekleniyordu. 
Aşağı yukarı hali hazırda Sovyet 
donanma•ında dört ağır kruvazör 
olması lizımdır. 

Sovyet donanması için müte· 
addit filotilla lideri inşa edilmek
tedir. B u n 1 a r d a n Minski ile 
Leninırrad'dan her biri 2,600 ton 
bacmindedir. Süratleri 44,3 mildir. 

Yukarıda söylediğimiz gibi 
Sovret hükOmeti daha ziyade kfi. 

le" PEY Zamandan beri d"ş'' ı· b' O::. u unce ı ır 
tavırla beklemekte olan genç k 

eldivenli elini siper ederek esnedi; ka;: 

Önünde dimdik nöbet beliyen «mavi mu· 

hafız»a endişeli bir nazar atarak esneme

•i.ni ,yarıda bıraktı. Fakat kızcağız Silva
nıya da da olsa, hükOmet dairesinde de 

bulunsa iki saatten fazla bir bekleyişi 
müteakip esnemekte haklıydı. 

Bununla beraber, Diktatörün hudut
suz kudretinin birer timsali olan c Mavi 
muhafızlar » Silvaniye ahalisine bir ta
kım munzam sevki tabiiler kazandırmıştı. 

Çocuklar bile, onlardan biri göründüğü 

zaman konuşmanın, gülmenin ağlamanın 

tehlikeli olabileceğini biliyorlardı. En ma• 
sumane bir hareket dahi onların yanında 
başa beli. getirebilirdi. Çünkü her hare
ket devlet zabıtasınca rejime muhalif bir 
mana verilerek tefsir edilebilirdi. Reji
me muhalefet ise korkunç akibetleri da
vet ederdi. 

. . Genç kız bir şeyle meşgul ıörünmek 
ıç~n, şefin ıiyah çerçive içinde kendisini 
go>ler aibi du tr . . 
daldı • 

• r•n por esını seyre 

Stefan Valadek, ıröderi güzel ve 
çehresinin hatları muntazam olmasına rağ· 
men sut, hatta korkunç bakışlıydı.Port· 
resini görenlerin, kendisini tanımasalar 

bile, .Aakkında en ufak bir sempati hissi 

duymalarına imkan yoktu; bilakis .. 
Genç kız, kalorifer radyatörünün 

yanında oturmuş olma<ına rağmen titreJi. 
Bu adamdan bir !Otu! istemeğe asla ce. 
saret edemezdi. Karşısına çıkar. çıkmaz 
korkudan bayılacağına şüpbesı yoktu, 

Bu sebeple şefle değil, onun katibesi 
Militza Valnoris ile görüşmeğe talip o). 
muştu. Esasen onu bu müracaatı yapma· 

ğa sevkeden sebeb ancak bir kadın ta. 

rafından anlaşılabilirdi. 

Vakit geçirmek için ayağa kalkarak 

pencereden bakmağa koyuldu. Dışarda, 
kar, on sekizinci asırda üçüncü Karnig 

zamanında inşa edilmiş olan sarayın bü
tün mimari teferruatını, beyaz hatlarla 
tebarüz ettirmiş bulqnuyordu. Bunlar 

gökyüzünün mavimtrak gri ıemini içinde 
binaya ancak çardaş ve vals nağmeleri 

arasında kararlar alabilen bir hükOmete 
elan makar teşkil eden bir operet sarayı 
manzarası vermekteydi. Fakat hakikat 
böyle değildi, operet hükOmeti ancak 
propaganda kart postallarında « şeften 
evvelki Silvaniye » işaretile mevcuttu. 

Genç kız titredi. Siyaha boyanmış 

kapalı bir kamyon sarayın avlusuna •fir. 

atle girmiş, birden basılan frenlerin te· 
sirile iç ırıcıklayıcı sesler çıkararak dur
muştu. 

içinden ıünfülll askerler atladılar, 

YAZAN: Fethi Kardeş 
Onların peşinden bir adam göründü. 
Henüz gençti, fakat rengi ölüm halindey· 
miş gibi sapsarı idi ve bilekleri zincirle 
biribirine bağlanmıştı. Muhafızları onu, 
yutmak için haris bir ağız gibi açılan al
çak bir kapıya doğru dipçik darbelerile 

sürüklediler. 
Genç kız, bir adım geri çekilerek: 
- Bir zavallı daha 1 diye düşün

dü. 
içini öyle bir endişe • korku kapladı 

ki ricada bulunmaktan vazgeçerek Militza 

Valnorisi görmeden oradan gitmeği bile 
düşünmeğe başladı. 

Bir ayak sesi onu olduğu yerde sıç
rattı. Kapıdaki « mavi muhafız • hanr 

ol vaziyetinde donmuş kalmıştı, bir zabit 

içeri girdi. 

- Kristel Durgasl 

Genç kız ayağa kalkarak kekeledi: 

- Benim elendim. 

Zabit, onu tepeden tırnağa kadar 
süzdü. Genç kız saçlarına kadar kızardı
ğını hissetti. 

- Matmazel Valnorisle görüşmek 
ricasında bulunmuşsunuz. Sizi kabul ede· 
cek. Fakat maksadınızı kısaca anlatmalı· 
ıınız. Matmazel. 

Valnorisin kaybedilecek vakti yok. 
- Peki, peki efendim. 
Zabiti takip otti. 

Uzun bir koridor, bir salon, ikinci 
bir salon geçtiler. Zabit bir kapıyı vurda. 
içeriden amirine bir: 

- Giriniz! sesi geldi. Zabit heyaca· 
nından olduğu yerde kalan kızı itmek 

mecburiyetini duydu. içeri girdi, selim 
durdu. Tekrar dışarı çıkıp kapıyı ka· 
padı. 

Kristel' Militza Valnorisin karşısında 
bulunuyordu. 

Stefan Valdekin portresi burada da 

şeref mevkiindeydi ve Silvaniyanın büyük 
kıtada bir haritasile beraber odanın ye

gane süsünü teşkil ediyordu. Kristel bu 

odaya bir kadın eli değmiş ulacağını, bi· 
raz çiçek, bir iki tablo, müslin perdeler 

bulunacağını tahayyül etmişti. Halbuki 

nikelli borulardan modern mobilyalar 
döner koltuk, yazıhane, duvarların eski'. 
den kalma ipekli kumaş ve kornişlerin 

solmuş yaldızları garip bir tezad teşkil 
etmekteydi. 

Yere, ince bir marangozluk işi olan 
parkenin üzerine kauçuk bir halı atılmış, 
vaktile süslü bir avizenin asılı bulundu~u 
yerden büyük bir elektrik ampülü sarkıt· 
mışlardı. 

Nesillerce prenslerin oturnp el işleri 
yaptıkları, klavsen ve harp çaldıkları, bu 
salonda, şimdi, mavi mavi üaiformalı, 

LD.., ... •ar) 
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YAZA"----
.br&~ 

im11m 
Moskova: 23 

[a. a.) - Sovyet 
! tebliği: 

22 Temmuz
da k ı ta 1 a rımız 
Petro - Zavotsk, 
Porhof, Smolensk 
ve Jitoçes istika
metlerinde büyük 
muharebeler ver
mişlerdir. Cephe
nin sair kısımla· 
rında mühim de
ğişiklikler olma· 

Bir gUnde 

87 Alman 
verdiği iftihar duy 
gulariyle sizi se· 
lamlarız. Sonuna 
kadar birlikte da
yanacağız. Zafer 
bizimdir. » 

lngiliz -Fin 
münasebeti 

-31 - tayyaresi 
Mektubu alan Ali Molla se

vir.çten deliye dönmüştü. Nasıl?. 
Efesi imamlıktan kendi lehine fe· 
ragat mi ediyordu?. Bu nasıl olur
du?. Demekki ağabeyisi hakkında· 
ki düşünceleri baştan başa yanlış· 
ıı. Şimdi yüreğinde efesine karşı 
büyük bir sevgi ile beraber derin 
bir minnet te beslemeğe başlamış
tı. Ali Molla bu hislerin ölün
ciye kadar muhafa•a etmiştir. 

Hafız Ali mektubu alınca mü
derris Hüseyin efendiye gitti: 

- Bu köyde imamlık bize de
deden gelir; iznin olursa gideyim. 

Dedi ve hocasının muvafakati 
üzerine iki ellerini öperek Bahar
lar köyün<' avdet etti. 

Köyün ayanı, eşrafı köy oda· 
sında toplanmışlar, kahve içiyor
lardı .• 

Başından sarığı atan sabık İ· 

mam, ocak başında idi. Köy ima
mı Ali Molla da bir kenarda otu· 
ruyordu. Köy halkı ima"1dan fev
kalade memnundu. 

İmam her namazda yeni bir 
sOre okuyarak hafızlığının derinli
ğini isbat ediyor; ilminin derecesi
ni herkese lastik ettiriyordu. Onun 
okutmağa başladığı çocuklar " e
lifbe ,, yi birden söküp atıyorlardı. 
Halbuki elesinde bu liyakat yok
tu; bunu sabık imam da, iftiharla, 
her zaman söylüyordu. Hafız Ali, 
doğrusu, bambaşkaydı. 

O gi;n, muhtarın bir suali ü
zerine Ali Molla kıyamet gününü 
anlatıyordu: 

- lsrail Aleyhisseliim borusu
nu öttürdü mü; tekmil mevtalar
dirilip kafile, kafile mahşer yerine 
geJ.,cekler. Bayrağının dibindeki 
tahtta oturan her peygamber yük
sek sesle ümmetini çağıracak. Di· 
rilen mevtalar da yirmi dört pey
gamberin davetile kendi milletle· 
rinin (l} yanma gidecekler. Mese
la Müslüman milleti bir yana, ka
fir milleti bir yana, çıfıt milleti 
bir yana, mecusi milleti bir yana. 

- Mecusi ne din boca? 
- Davara, ateşe, yıldıza ta

panlar!.. 
_ Olen, bunlarda akıl yok 

mu be? 
- Bak bu kadar icadlar ya· 

pıyorlar amma gavur kısmında da 
akıl yok; istavroza tapıyorlar. Ce
nabı Allah akıllarını alıyor işte .. 
Hani bu mecusilerin içinde horoz" 
bile tapanlar varmış'. 

- Allah, Allah). 
Meclise yeni gelenler, silah

lıklarından bir torba çıkararak i
çinden beş, on tane çiy kahve ~
lıyorlar ve ocak başında sabık ı
mamın karşısındalr.i köylüye uzat
tıktan sonra hazırunun adedine 

göre; 
- Bize yedi gayla yap! 
Deyip oturuyorlardı. Her köy

de olduğu gibi Baharlar köyünde 
de tek başına kahve içmemek a
dedi vardı. ilk gelen, torbasından 
birkaç çiy kahve tanesi çıkarıp o
caktakine: 

- lki kahve yap 1 

Derdi. Bu iki kahvenin birisi 
kendisinin, diğeri ocaktaki köylü-
nündür. 

ikinci gelen ayni şeyi 
lıyarak: 

- Bize üç kahve yap. 

tekrar· 

E.mrini verirdi. Dördüncü-

sü, dört; beşincisi beş, altıncısı 
altı kahve söylerdi ve bu suretle 
ilk gelenler üstüste yedi, sekiz, 
on kahve içerlerdi. 

Şekersizlik o kadar tabiileş

ınişti ki şekerli kahve içmek ayıp 

sayılırdı. 

Uzatılan çiy kahve tanelerini 
alan köylü bunları hemen tavaya 
atıp ocağa uzatırdı. Taneler çar· 
çabuk kavrulduktan sonra hemen 

oracıktaki havanda her köy kah. 
vesinin kendisine mahsus muttarid 

tık taklarile dövülür ve kahveler 
hazırlanırdı. 

Bu adet, içerlek ova köylerile 
hemen bütün dağ köylerinde bu
gün de mevcuttur denilebilir, Bu 

köylere giden şehirli misafirler ni
hayet ikinci veya üçüncü fincan 
•ade kahvede itiraza kalkışınca 
taneleri veren köylü derhal ocak
takioe çıkışır, şehirliyi işaretle: 

- O bilmez; sen yap. 
E.mrini tekrarlar. Alışmamış 

İnsanlara bu israr garip geiirse de 
hakikatte hiçte garip değildir. 
Köylü, gelen misafirlere beheme. 
hal kendiainden bir kahve içirmek 

ister. Sonra kahve bizde dostluk 
alameti olmuştur. «bir fincan kah
venin kırk yıl hatırı vardır». Aziz 
Türk köylü~ü, hu hareketile misa
fire daima dost olduğunu isbata 
çalışır. 

Artık sohbet kızışmış, kıya· 

met günü meselesi derinleştikçe 

derinleşmişti. Ali Molla anlatıyor, 
herkeste tatlı tatlı dinliyordu. 

Tam bu sırada köy odasınıo 
kapısında iki atlının dizgin çek· 
tikleri görüldü. Odadakiler derhal 
yerlerinden fırladılar; koşarak mi
safirlerin ,üzengilerin.i tuttular ve 
a itan inmelerine yardım ettiler. 

lki köylü, yorgun atları gez
dirmek üzere dışarıda kaldı. Di· 
ğerleri misafirlerle beraber odaya 
döndüler ve odanın en mutena 
köşesini Tanrı misafirlerine tahsis 
ettiler. 

Bu gelenler, bir tahsildarla bir 
zaptiye neleri idi, 

Ve köye tahsilat için gelmiş· 
lerdi. 

Köylüler, içlerine düşen endi-
şeyi yüreklerinde gizliyerek ikisi
ne de ayni ayrı: 

- Hoşgeldin, merhaba 1 
Dediler ve kahveleri ismarla

yıp tabakaları önlerine sürdüler. 
Tahsildarda da, zaptiyede de 

suratlar gayet asıktı. Bu efendile
rin ikisi de devlet memuru idiler; 
yani içtimai mevki bakımından 
kendilerini köylüden üstün goru
yorlardı. Zaten devletle köylünün 
ne münasebeti olabilirdi?. Devlet 
idare eder, köylü de muttasıl ver
gi öderdi. Devlet memuru elbette 
imtiyaz sahibi idi. icap ederse köy· 
lüyü kırbaçlamak içten sayılmazdı. 
Hem bu köylül~re kati_ı:en yüz 
vermeğe gelmezdı. Devletın kud
retini bunlara daima kırbaçla is
bat gerekti. Köylü bir sağmaldı. 
Devlet memuru bu sağmaldan 
mümkün olduğu kadar çok bası· 
!at almalıydı. Köylünün nasıl olsa 
bir kaşık tarhanası, iki avuç bul
guru bulunurdu. Melon herifler 
" Sayei padişahide ., daha ne İs· 
tiyorlardı?. Devlet, yani padişah 
isterse onları da almak hakkına 
malikti. Ôyle ya; bütün memleket 
padişalun değil miydi? Köylü de
nilen makulenin ağız açmağa ne 
hakkı olabilirdi? 

Köylü itiraz seliihiyetine ma-
lik değildi ve olamazdı. Onun va· 
zifesi memur «ver» deyince ver-,. 
mek; «Öl» deyince ölmek; «sürün» 
deyince sürünmekti. Köylüye: 

_ Köyde doğup kö:(de ölün 1 
Diye memurlar ten~ıh e~me

mişlerdi ya. Münasebetsız herıller 
şehirlerde doğup şehirli ~lsalard!. 
O zaman belki de memurıyete bı
le geçerlerdi. 

[Devamı var] 
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Geri çekilmek· 
te olan Rus 

kolları iz' ac 
ediliyor 

Berlin 23 (a.a) Rus kadını erke
ği le birlikte 

Alman 
hava kuvvetleri 
21-22Temuz ge
cesi Moskovadaki 
askeri hedefler
den başka şark 

dövüşüyor 
da bava kuvvet· J 

mıştır. 

22 Temmuz· 

!erimiz 87 düş- mha edilen bir Sov· cephesinden ric'at 
etmekte olan Sov 
yet kollarına, de
miryollarına, gar 
lara ve tank top

man tayyaresi dil- yet alayının üçte biri-
şürmüşlerdir. 14 nin kadın o l d u ğ u 
tayyaremiz kayb· görüldü 
olmuştur. Mütemmim ma!Omata gö
re 21 - 22 temmuz gecesi 22 düş. 
man tayyaresi düşürülmüştür, Düş· 
man, bombalarının çoğunu Mosko. 
va civarındaki ormanlara ve tarla· 

)ara atmıştır. 

Alman kurmayı 3 teşebbüsü 
tahakkuk ettirmek emelinde 

Vişi : 23 [a. a.] - Ofi ajansı
nın Sovyet hududundaki muhabiri 

bildiriyor: 
Alman kurmayı faal bir suret

te üç teşebbüsü tahakkuk attirınek 
emelindedir. 

ı- Leoingrad'ın zaptı ve ric .. 
at imkanı az olan bu mıntakayı 
müdala eden mühim kuvvetleri ye
rinde imha etmek, 

2- Kiyef'in işgali. 
3- Smolensk'ten Moskova is

tikametinde ricat etmekte olan 
Sovyet kıtalarının ihata manevrosı. 

Almanlar muharebeye iştirak 
oden Sovyet kıtalarının ihata ve 
imha edileceğini ümit etmektedirler. 

Leningrad'ın ve bilhassa Ki
yaf'in vaziyeti tehlikededir. 

Heyeti umumiyesi itibariyle 
Sovyet ordularının vaziyeti sıkı· 
şıktır. 

Alman gazetelerine göre, 
Moskovaya yapılan 

hava hücumu 
Bertin 23 ( a.a ) - Almanya

nın müttefiklerinin hükümet mer· 
kezlerine karşı Sovyet tayyarele
ri tarafından yapılan akınlara mis· 
liyle mukabele etmiş olmak için 
Alman hava kuvvetleri tarahndan 
Moskova üzerine yapılan ilk büyük 
hava hücumu Berlin gazetelerince 

luluklarına hücum etmişlerdir. Bir 
çok tank ve her türlü nakil vası· 
taları tahrip edilmiştir. 

Rus kadını erkeğile birlik
te dövüşüyor 

Berlin 23 ( a.a } - D. N. B. 
aiansının öğrendiğine göre, Smo· 
lenskin şimali şarkisinde ihata edi 
len ve müteaddit huruç teşebbü•· 
terinden sonra tamamile imha olu 
nan bir Sovyet alayının yalnız üç 
te ikisinin kızıl askerlerden, müte 
bakisinin de asker üniforması giy
dirilmiş kadınlardan müteşekkil 
olduğu görülmüştür. 

Macar kıta/arının ileri 
hareketi 

Budapeşte 23 (a. a.) - Ma-
car ajansının bildirdiğine göre cep 
hede bulunan Macar kıtaları ileri 
hareketlerine · devamla düşmanı 

püskürtmüşler ve yeni yerler iş
gal etmişlerdir. 

Fin kıta/arının muva/fa· 
ki yelleri 

Helsinki 23 (a. a.) - Son 24 
•aat içinde Finlandiya kıtaları şark 
cephesinde yeni büyük muvaffaki
yetler ka1.anmışlardır. 

Bir Fin hücum müfrezesi La
doga gölünün şarkında ve Sovyet 

topraklarında kendisine: adetçe 
çok üstün 3 O O O kişilik bir düş. 
man alayını imha ve ayni •zaman. 
da muhtelif cinsten harp malzeme
si iğtinam etmiştir. Cephenin mü· ı 
teaddit kısımJ.arıoda mühim Sov
yet teşekkülleri ihata edilebilmiş

tir. Diğer taraftr..o Sovyet kareli
sinde sevkulceyş bakımından ehem
miyeti haiz bir çok yerler işgal 
olunmuştur. 

lngiltere, Finlandi
ya ile diplomatik 
mUnasebetl eri n i 
kesmiyecek 

Londra: 23 [a. a.) - Lord 
Sner'in dün yaptığı beyanata gö. 
re, lngiliz hükOmeti uzun tahki
kattan sonra Finlandiya ile diplo· 
matik münasebetlerini idame et
meğe karar vermiş, fakat ayni 
zamanda bu kararın, hadiselerin 
gidişine nazaran her an değiştiri· 
lebileceğini de Fin hükllmetine 
bildirmiştir. 

Diğer taraftan Finlandiyaya 
gidecek vapurlara bundan böyle 
seyrüsefer ruhsatiyesi v~rilmiye

cek ve bu kolaylık gösterilmiye
cektir. 

Süveyş civarında bir ln
giliz tayyare meydanı 

bombalandı 
Berlin 23 ( a.a. ) - Alman 

savaş tayyareleri evvelki gece 
Süveyş kanalı civarında Elkovis 
tayyare meydanını bombalamışlar 

kışlalara ve tayyare meydanı etra · 
lındaki çadırlara tam isabetler va 
ki olmuştur. lki büyiik yangın çı· 
karılmıştır. Ayrıca Port·Saide de 

hücum edilmiş ve büyük yangınla 
nJ •çıktığı müşahede edilmiştir. 

Kont Çiyano Filof şere-
fine ziyafet verdi 
Roma 23 { a. a. ) - ltalya 

hariciye nnzırı Kont Çiyano, Bul· 
gar başvekili Filo/ ile Bulgar ha
riciye nazırı Popof şerefine bir öğ
le ziyafeti vermiştir. Ziyafette ,Kont 
çiyano ve maiyetinden maada fa
şist partisi genel sekreteri, müte· 
addit nazırlar ve ltalyan genel 
kurmay reisi, Bulgaristanın Roma 
ataşemiliterleri ve diğer bir çok 
zevat hazır bulunmuştur. 

CUrmUme•hut mah
kemesinde ayaldılar 

Alman kıtalarının mütemadiyen 
şarka doğru ilerilediklerinin bir 

delili addedilmektedir. . 
Berliner Vörsen Saytuug dıyor-

Milli Mensucat fabrikası işçi· 

!erinden Beşir oğlu Abdülkadirle 
Tahir oğlu Mehmet, iyice kalayı 
tütsülemişler ve 16 yaşlarındaki 

l•met Terlikliye sarkıntılık etme· 
Rusyaya karşı harp ede- 2-e başlamışlardır. Bu sırada ara· 

cek Fransız gönüllü- ya girmek istiyen Abdulkadir oğ-
ki: 1 e r i lu Aliyi bıçakla boğazından, gök-

« Birbiri ardından gelen dal· Vişi 23 ( a.a ) _ Bolşevikle- süoden yaralamışlardır. 
ğalar halinde yapılan ve şelağa re karşı harbe iştirak edecek Meşhut suçlar kanununa tev-
1<.adar devam eden bu hücum Sta- olan Fransız gönüllü lejyonuna !ikan düıı sulh cezada yapılan du-
lin taralınd•n bizzat sebebiyet ve- mensup büyük ve küçük cüzütam· ruşmaları neticesinde, her iki suç-
rilen bu harbin ne demek olduğu · ların kadrosunu Fransız gönüllü lu birer ay, beşer gün hapisle bi-
nu kendisine serahatle göstermiş· subayları teşkil edecektir. Bu cü· rer lira ağır para cezasına mah-
tir. » zütamlar Fransız kumandanlığı al. kılın edilmişlerdir. 

" Zafer bizimdir ! ,, tında ve Fransız kumandanlığının Bir artist kadını ve 
Londra 23 ( a. a. ) _ Lond- emirlerine itaatla mükellef buluna· bir erkeği bıçakladılar 

caklardır. d l 1 ra belediye meclisi reisi, Moskova Mehme oğ u arabacı hsan 
1 Askeri cüzütamlar halinde teş· l I l I 

belediye reisine aşag" ıdaki te g· k'l' 1 d ı k 1 nan ile sınai oğlu hsan Kara-' at an ırı aca o on Fransız gö-
r.il göndermiştir: -11·· ı · h . göz, Ulus parkındaki tiyatronun • nu u eıyonu cep enın her hangi 

« Moskovanın maruz kaldıgı b'r kt d S dağılmasını müteakip artistlerden 1 no asın a ovyetlere karşı 
zarardan dolayı Londra halkın'.~ h~rp edecektir. Her sınıftan teşek- Sivaslı Hasan Hüseyin kızı Besi-

1 
B l sempatilerini Moskova halkına ~·. • kul edecek olan büyük Fransız kı me Balan'ı memesinden, Bekir oğ-
ge~e Nöbetci eczane dirmenizi rica ederim. Bu gayrı '.

0
" taları Bolşevik Ru•yaya karşı harp lu Kazım'ı da göksünden bıçakla 

sani hücumlarıo tesadüf ve teblı· eden müttefik kuvvetlerin başku- yar•lamışla>dır. Suçlular yakalan-
Mustafa Rlf&t kelerine ayni zamanda biz de m~- mandanlığı emrinde bulunacak- mış, dün ağır cezada duruşmala-. 

( KALE KAPISINDA } ruz bulunmaktayız. Mukavemetın tır. rına başlanmıştır. 
,,~:;;~~~==~~;;;~;;;:~=============~~;;;;~==~' 

TABii öMOR 
i nsanların hepsi kabil olduğu kadar çok 

yaşamak isterler, bunun için türlü tür· 
lü tedbirlere baş vururlar. Küçük bir baş ağ
rısı üzerine doktora koşanlar, iki defa aksırın 
ca yatağından çıkmıyanlar, bütün erbaini ev 
içinde, cam arkasında geçirenler çoktur. Bu
na rağmen yüz yaşını bulan insanlar nadirdir. 
Yüz yaş insanlar için en büyük hedef sayılır. 

Halbuki yapılan tedkikler insanların tabii Öm· 
rünün 150 sene olduğunu göstermiştir. Bu ne
tice insan vücuduna yakın vücudlu hayvanla- · 
rın yaşayış müddeti hesap edilerek elde edil
miştir. 

insanların 150 sene yaşamaları ldzım ge
lirken ekseriyetle bunun yarısına bile vasıl ol
madan ölmeleri neden ileri geliyor? ... Bu hu
susta bir çok sebepler gösterilmektedir. Fakat 
bütün doktorların hıfsızsıbha mütehassıslarının 

birleştikleri bazı noktalar vardır. Bu noktalor 
şunlardır. insanların erken ölmeleri genç yaş
ta kuvvetlerini israf etmelerinden, muzir bir 
çok şeyler yapmalarından ileri gelmektedir. 
Mesela fazla yemek, hareketsizlik bunlardan 
biridir. insanlar genç iken bunun zararını pek 
hissetmiyorlar. Fakat y~ş bir parça ilerleyince 
vücuda bir takım irıalar bat &'Ölloriyor. Bir 

• 
• 

doktor: « insanlar ö)mezl~r, İntihar ederler. » 
demiştir. Bundan maksat ın_s~nların sıhhatleri
ne iyi bakmamakla ölümlerıoı çabuklaştırdıkla
rıdır. • 

Uzun yaşamak için 
ne yapmalı 

Uzun müd
det yaşamak için 
ne yapmalı, nasıl 
bir yaşayış tarzı 

takip etmelidir.? Bu hususta hiç kimse kati 

bir şey söyliyemiyor. Yüz yaşını bulanlara so
rulunca bunların söyledikleri birbirine tama· 
men zıttır. Kimisi « sigara içıneınelidir. »diyor 
Buna mukabil çok sigara içınek sayesinde yüz 
yaşını bulduğunu iddia edenler vardır. Bazı 
asırdideler alkolün katiyen aleyhin:ledir. Bazı· 
!arı ise her gün şarap içtiklerini söylerler. Di
ğer gıdalar hususunda da fikirler bu suretle 
birbirine tamamen zıttır. 

Geçen sene Saray - Bosnada 103 yaşında 
ölen bir at taciri ağzına hiç alkol koymadığı 

halde günde yüze yakın sigara içerdi. Tacir 
uzun yaşamasını tülünün verdiği keyfe atfe-
derdi. 

Avuatralyanm Sydııoy telırlado 

150 SENE 
grave adında bir kadın 107 yaşına basmıştır. 
Bu kadın uzun yaşamasını yüzüne pudra sür
memesine ve dans etmemeğe atfediyor. Asır
dide kadın dansın ömrü kısaltığıoa kanidir. 

lngilterede geçende George Skeet adın· 
da biri 104 yaşında ölmüştür. Bu adam uzun 
ömrünü muntazam hayat sürmesine ve her ge
ce sekiz saat uyku uyumasına atfederdi. Skeet 
dört çocuk bırakmıştır. Bunlardan ikisi ilk ka
rısındandır ve biri 60, diğeri 66 yaşındadır; 
diğer ikisi ikinci karısındandır ve biri 6 diğeri 
3 yaşındadır. Skeet ilk karısı ile 63 sene ya
şamıştır. Karısı öldükten sonra bir müddet 
dul kalmış, sonra 92 yaşında iken 19 yaşında 
bir kızla evlenmiştir. 98 yaşında bir oğlu, 101 
yaşında bır kızı doğmuştur. Dul kalan karısı 
31 yaşındadır ve şu sözleri söylemiştir: 

« Kocamı çocukken tanıdım. ilk karısı 
öldüğü zaman çok betbaht oldu. Kendisine 
yardım da bulundum. Bir gün utanarak izdi
vaç teklif etti, muvafakat cevabı verdim. Bu 
izdivacta çok mesut oldum. Kocamın ölümü 
büyük bir kayıptır.» 

George Skeet şimendifer memurluğundan 
mütekait ve uzun yaşamaşının hikmetini şo su
retle anlatırdı: 

« insan çok yaşa.mak için neşeli olmalıdır. 
Neşe için de dans,, müzik lıizımd!r· Ben...:::: 
dern berşeyi Hverım. Modern bir kuılf ~,,--
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Rus mukavemeti 
devam ediyor 

• Baştarafı ikincide· 

Şimalde 

Bir defa daha tekrar ede
lim: 

Alman harekatı bilhassa şimal 
tarafında Peipus gölÜnün şarkın
da Rskol istikametinden Leningra 

da doğru inkişaf etmektedir. Bü

tün gayret, Estonyadaki Sovyet 

kuvvetlerini sarmak, Diğer taraf. 
tan Ruslarıo Baltık deniziyle ala
kalarını kesmektir. 

Fakat öyle görülüyor ki bu 
mıntakada Voroşilof'un idaresinde 

bulunan Sovyet kuvvetleri Alman· 

!arın ilerleme usullerini vaktiyle 
öğrenmişler ve ona göre tedbirle
rini almışlardır. 

M•reşal Voroşilof'un bu şekil

de Alman ilerlemesini hayli ge· 
ciktireceği anlaşılmaktadır. Çün· 

kü bu sayede Almanlar Sovyetle• 
rin büyük arazileri dahilinde kı· 
şın kucağına atılacaklardır. Her· 
halde Rusların takip ettikleri plan 
tamamiyle bu esas üzerine istinat 
etmektedir. 

Fakat bu demek değildir ki. 
Leningrat düşmiyecektir; eğer Rus· 
\ar ihataya mani olarak, yani kuv· 
vet harcamıyarak Almanları tuta 
tuta geri çekilirlerse o zaman Le· 
ninrr.11.d'ın sukutu yaluız mağoevi 

prestije hizmet edecektir. 

Alman tebliğine göre 
Bütün bunlara rağmen dün-

kü Alman tebliği, ortada 
Rus cephesi diye bir cephe kalma 

dığını zikretmektedir. Fakat teb· 

liğde vaziyet hakkında sarih malu 
mat yoktur. Cehpe üzerinde bulu
nan şehirlerden hiç bahsedilme
mektedir. 

Alma"ların herhalde Smolensk 
in şarkında Moskova yolu üzerin· 

de bir ilerleme kaydettikleri mu
hakkaktır. Fakat şurası da aşikar· 

dır ki, Alman ileri hareketi, cep· 
he gerisini hiç de ihmal edemiye· 
cek vaziyettedir. Çünkü buralarda 
azımsanmıyacak derecede çete 
harpleri olmakta, bunlar, Alman 

ilerleyişini arkadan varmaktadır. 

Bu demektir ki, Almanlar Sovyet
ler Birliği arazisinde ne kadar 

mesafe katederlerse, geri ile o ka

dar fazla uğraşmak mecburiyetin
de bulunacaklardır. Tabii bütün 

hu mütalealar, Rus ordusunun mu· 

kavemet derebesiyle alakadardır. 
Çünkü bu ordu bir defa bozuldu 

mu, arkadaki çete harplerinin de 
hiç bir ehemmiyeti kalmaz. Fakat 
Alman tebliğinin, bütün Rus cep
hesinin dağıldığı hakkındaki söz
lerini aynen kabul etmek kabil mi
dir? Yoksa bu, vadedilen muvaf

fakıyet haberleri mucibince Alman 
elkiirıumumiyesini oyalamağa ma

tuf, bir propağanda stratejisi mi
dir? 

Netice 
•• 
Uç günlük te" liğlerden istidlal 

edil~n netice hiç de Rusların 

aleyhine değildir. Fakat buna rağ
men cephe vaziyetini şu şekilde 
hulasa etmek kabildir: 

1 - Şimalde Leningrad isti· 
kameti, 

2 - Şimalcenubunda Smo
lensk- Moskova yolu 

3 - Ukrayna'da Kiye! istika
meti .. 

Öyle görülüyor ki şimdi, bu 
üç cephede de oldukça göze çar
pan bir istikrar vardır. Bu istikrar 
belki Kiyef'in düşmesiyle de bo
zulmıyacaktır. O halde Almanlar 
Sovyetlerbirliği dahilindeki hare
ket planlarını biraz tadil etmek 
zorunda kalacaklardır. Bu tadili 
şu şekilde telhis etmek kabildir: 
Almanlar şimalden ve merkezden 
mühim bir hareket yapılamıyacağı
na kani olurlarsa, o zaman bütün 
dikkatlerini ve taarruzlarını belki 
Besarahya cephesine teksif ede
deklerdir, Bu da karşı taralı şa

şırtmak için baş vurulacak bir u· 
sul olacaktır. Fakat böyle bir ha· 
reket, Almanlar tarafından şimal
deki harekatın neticesiz kaldığını 
veya kalacağını zımnen itiraf et· 
mektir. Bizim şahsi intibaımıza gö
re bu ihtimal tahaknkk etmek i•
tidadındadır. 

Ra•it AH Ankaraya 
geliyor 

Tahran 23 [ •· a. J - Sabık 
Irak başvekili Raşit Ali bir müd· 
det evvel refikasının ve çocukla
rının iltica etliği Türkiyeye git
mek üzere dün Tahrandan har ... 

işi 

te• 
ılır· 

mik 
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4 BUGÜN 
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= !\Si.] SINIM!\llfNIN : 
~ = 
;;;; YAZLIK B HÇESİNDIE i Belediye 

B u A K ! A M J Riyasetinden: 

ş;~:N~· Bİ~· A;KIN. ŞA:::~o;,;·;,7~~-·; A~~l l 1u ;;as~=~=e hy~~ıı!:!ear;~: 
BAŞLAR ARASINDA KANLI BİR DA VA . . . . == \ağam inşaatı kapalı zarf usu• 

1 liyle eksiltmeğe konulmuştur. 
..... fftiu ............ 2- Keşif bedeli ( 11608 ) 

ISALTANATI ::::::::::::::::::: lira 25 kuruştur. 3- Muvakkatteminatı 871 
...... ~ .. ~~ .. ~...... liradır. 

= ........................ 4· ihalesi Ağustosun bi· ........................ IK hanları I rinci cuma günü saat 16 da ........................ ur belediye encümeninde yapı-

~~~~~;;;~~~~~~~~~~ ;;~:;~~~~;~::~;:.~:; 
ihale tarihinden bir saat ev-

iLAVETEN : RENKLi MIKI MAVUS veline yani saat 15 de kadar 
makbuz mukabilinde belediye 

~1111111111111111111111111111111111111 \1\1\llllllll\l\lllllllllllılllll\llllllılllllllll lll llllllllllll ıııı 1 lllllllll l lllllllllllllllllll lll il l lliW re isli ği ne veri 1 mi ş o iması 1 a-

H ar un iye Düziçi Köy Enstitüsü zım~~r.Şartname keşif ve sair 

Müdürlüg" ünden : evrakı belediye fen işleri mü· 
dürlüğündedir. İsteyenler ora-

Miktarı 

Cinsi a!lgari 

Un 65000 
Sadeyağı 2500 
Bulgur 2000 
Kurufasulya 2000 
Keçieti 2000 
Koyun eti 1500 
Sığır eti 5000 
Zeytun yağı 1000 
Nohut 1000 
Kesme seker 1500 
Toz şeker 1500 
Patate• 3000 
Zeytun tanesi 1000 
Beyaz peynir 1500 
Sabun 1500 
Odun 200 
Oduo kömürü 10 
Kırık mercimek 1500 
Gazyağı 750 
Kuru •oğan 4000 
Tuz 2500 
Salça 800 
Arpa şehriye 200 
lriınik 400 
Kuru üzüm 500 
Kuru erik 300 
Çay 12 
Karabiber 5 

kilo 
azami 

70000 
3000 
3000 
3000 
3000 
2000 
6000 
1500 
1500 
2000 
2000 
4000 
1500 
2000 
2000 
300 ton 

15 ton 
2000 
1000 
5000 
3000 
1000 
300 
500 
750 
400 

12 
5 

YekOn 

fiyatı tutarı 

lira kr. lira kr. 

15 10500 00 
1 30 3900 00 

12 360 00 
25 750 00 
30 900 00 
40 800 00 
20 1200 00 
50 750 00 
10 150 00 
55 1100 00 
50 1000 00 
5 200 60 

35 525 00 
55 1100 00 
45 900 00 
0,75 2250 00 
3 450 00 
20 400 00 
25 250 00 
3 150 00 
8 240 00 

20 200 00 
45 135 00 
30 
30 
40 

700 
300 

150 00 
225 00 
160 00 
84 00 
15 00 

28844 00 

o o 7,5 teminat 
lira kr. 

837 50 
292 50 

27 00 
56 25 
67 50 
60 00 
90 00 
56 25 
11 25 
82 50 
75 00 
ıs 00 
39 37,5 
82 50 
67 50 

168 7~ 

33 75 
30 00 
18 75 
11 25 
18 00 
15 00 
10 02,5 
11 25 
16 !!7,5 

12 00 
6 30 
1 12,50 

0

1 - Haruni~; - Düziçi köy enstitüsünün 1 8 9U taıihiııden 
sotıraki ihtiyaçları için yukarıda cin, asgari ve azami miktar ve muham
men bedelleri ve muvakkat teminatları görülen yiyecek ve yakacak 
maddelerinin satın alınması 24 7/1941 tarihinden itibaren açık eksiltmeye 

konulınuştur. 
2 - Şartnameleri ıörmek istiyenlerin Haruniye - Düziçi köy ens· 

titüsü müdürlüğüne müracaat etmeleri lizımdır. 
3 - ihale 9· 8- 1941 cumartesi günü saat 10 da Düziçi köy ens-

titüsü müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü 

maddelerinde yazılı evsafı haiz bulunmaları şarttır. 
5 - Eksiltmeye girecek olanların ihale saalından evvel ilk teminat 

!arını yatırmış bulunmaları ve saatinde Haruniye - Düziçi köy enstitü· 
sünde bulunmaları ilin olunur. 

Not; Ekmek kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Teklif zarfınıo 
2490 sayılı kanunun 33 üncü maddesine göre ihale saatından bir saat 
evveline kadar komisyona teslim edilmesi liz1mdır. 

24 - 29 - 2 - 7 1050 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
BU 

Vasi Salonunda 
A K Ş A M iki gUzel film Birden 

I 
Türk müziğinin en nefis parçalariyle süslenmiş olan 

BJ]re-§1 l E i lis sı.!El 

mJCEM ILE ID 
EJ Hurmalar Altında lEJ 

da görebilirler. 
7 - Beşinci maddede yazılı 

olduğu üzere taliplerin tek
lif mektuplarını ihale günü 
muayyen saatte belediye re· 
isliğine vermeleri ilan olunur. 

17- 20- 24- 27 1026 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetindan: 

1. Askeri tümen binası 

ile salcılar arasındaki ordu 
caddesi parke olarak inşası 
kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2. işi keşif bedeli 10592, 
22 liradır. 

3. Muvakkat teminatı 
794,40 liradır. 

4. İhalesi ağustosun be
şinci sa\'l g\.inii. saat 1. S de 

belediye encümeninde yapı· 
lacaktır. Bu işe ait teklif 
mektubu ihale tarihinden bir 
saat evvel yani saat dokuza 
kadar ihale kanununun 32 
inci maddesindeki şartlara 

göre hazırlanmış olarak mak· 
buz mukabilinde belediye re· 
isliğine verilecektir. 

5. Bu işe ait şartname 

proje ve sair evrakı Adana 
belediye fen işleri müdürlü· 

ğünden 53 kuruş mukabilin· 
de alınabilir. 

6. Münakasaya girecekle· 
rin ihale tarihinden en az üçgün 

evvel belediye fen işleri mü· 
dürlüğüne müracaatla bu işin 
ehli olduklarına dair ehliyet 
vesikası almaları şarttır. 

7. Taliplerin ihale günü 
muayyen saate kadar teklif 
mektuplarını makbuz muka· 
bilinde belediye reisliğine 
vermeleri ilan olunur. 

20-24-27-31 1040 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. N~riyat Müdürü : Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 
Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası- Adana 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

1. Temizlik işleri hayvana 
tının 941 yılı ihtiyacı için 
6o-7o bin kilo saman alınmak 
üzere açık eksiltmeğe konul 
muştur· 

2. Samanın beher kilosu 
nun muhammen fiyatı iki bu 
çuk kuruş olup muvakkat te 
minati o/o 7,5 hesabiyle (131) 
lira 25 kuruştır. 

3. İhalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat 15 de be
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4 . İsteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla 
riyle belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur· 

17.2o.24. 27 1028 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 
( Odun kömürü alınacak) 

1 • Şehir halkı ihtiyacı için 
belediyece yüz bin kilo odun 
kömürü alınmak üzre açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2) Kömürün beher kilo· 
sunun muhammen fiatı beş 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7 .5 hesabiyle 375 li
radır. 

3. ihalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat 15 de bele 1 

diye encümeninde yapılacaktır. 
4- İstekliler şartnameyi 

görmek üzr_e her g~n bele~_iy~ 1 
muhasebesıne ve ıhale gunu .

1 
muvakkat teminat makbuzla~ 
riyle birlikte belediye encü
menine müracaatları ilan 

olunur. 
17- 20. 24- 27 1029 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

1. Belediye müstahdemini 
için kumaş ve dikişi müte
ahhide ait olmak üzere 21 
takım yazlık elbise yaptırıl· 
ması açık olarak eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin 
muhammen bedeli 14,10 li· 
radır. 

3· Muvakkat teminatı (22, 
2o) liradır. 

4- ihalesi ağustosun birin 
ci cuma günü saat 15 de be
lediye encümeninde yapıla · 
caktır. 

5· Kumaş numunesi ve 
şartnamesi belediye yazı işle· 
ri müdürlüğündedir. isteyen
ler orada görebilirler, 

6- isteyenlerin ihale gü
nü muayyen saatte muvakkat 
teminatlarile birlikte belediye 
encümenine müracaatları ilan 
olunur. 

17. 2o. 24. 27 lo27 

TÜRKÇE Sözlü BUyUk ŞARK Filmi 
il 

Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FiLMi 

Haydudun Akibeti 

Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 
Zayi Mühür 

Şahsıma ait tatbik müh
rümü zayi ettim. Yenisini yap· 
tıracağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Yerdelen köyünden Ali 

oğlu Bektaş 
1053 

Bir Tashih 
22 Temmuz 941 tarihli 

ve 274 sayılı gazetemizin 4 
düncü sahifesinde çıkan def· 
terdarlık gayri mcnkulların 
satış ilanının 2 nci sıra nu
marasında 365 ada yerine 
yanlışlıkla 465 olarak çıkmış 
tır. DÜZELTİRiZ 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli yazılı 

bina kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. 
2 - Artırma 7/ 8/ 941 perşembe günü saat on birde 

vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde her gün 

görmeleri mümkün olup taliplerin 2490 sayılı artırma eksilt
me ve ihale kanununun 32 inci maddesi hükmüne göre ha
zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
evveline kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daimi encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen bedeli Mevkii 
Tapu senedinin 

cınsı numarası tarihi 

15000 Abidinpaşa Tan Si, !50-7 
24- 27- 31· s 

l·kanun-934 
1054 

24 Temmuz 1941 

Esrarını HARPTEN... Mevzuunu hayattan ... 
Azametini artistlerin kudretinden alan 

Bügük Fransız Filmi 

(BU AKŞAM) 

YAlllK ~iNiM!\' da 
Charles Van el-Jul es Berry-Tania F edor'un yarattıkları 

Çalınan Saadet 
Aşkı uğruna hayalı feda eden bir kadının .. Çocuğu için ıstıraba 

baş eğen bir ananın ... Saadeti için her kuvvetle çarpışan bir 
hhramanın hayatını canlandıran hakiki bir şaheserdir. 

il 
Umumi arzu üzerine bügük bir muvaf fakiyetle devam eden 

CEMİLE 
Hurmalar Altında 

Türkçe sözlü ve şarkılı buyuk şark filmi 
Pek Yakında 

NE ŞEKER ŞEY 
Musiki ... dans ... şark ... şıklıkı .. ve güzellik bu filminde 

İLAN 
Seyhan Defterdarlığından: 
Mevkii Cinsi Miktarı Hududu 

--~~~~~~~~ 

(3367,12) Şarkan: Garben: şimalen Köprü sokağı arsa 
Cenuben: Yol 

Defterdarlıkça Maliye hazinesi namına tesçili istenilen 
yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı arsanın tapu sicilinde 
kaydı bulunmadığından senetsiz tasarruf hakkındaki ahkama 
tevfikan keşif ve tahkikat yapılması için yerine 25- 7- 941 
inci cuma günü saat 17 de memur gönderilecektir. Bu yer
lerde alakası olanların bu müddet zarfında muhafızlığımıza 
veyahut keşif günü yerinde keşif memuruna müracaatları 
ilan olunur. 1051 

• DiKKAT: 

Şık Bayanlar Oikimevi 
( FERİHA ERDİNÇ ) 

Atelyesini Kolordu karşısında 20 nolu sokakta 
77 nolu eve nakletmiştir. 

Kıymetli müşterilerini yeni atelyeye 
davet eder. 

Deniz Gedikli Erbaş Orta 11 
Okul Müdürlüğünden: 

Misis Acıdere 
içmesi Açlldı 

1- Kaydı kabul şartların• 
da bazı tadilat yapıldığından 
isteklilerin aşağıda ya71lı 
evraklarla müracaatları. 

A) Nufus cüzdanı veya 
tastikli bir sureti. 

B) ilk mektep şahadetna· 
mesi (üzerinden bir sene geç· 
miş şahadetname ) ve orta 
okulun ikinci sınıfına geçüp 
okulumuzun birinci sınıfına 
girmeyi arzu edenler veyahut 
orta okulun birinci sınıfında 
ikmale kalanlar, 

C) Kendisinin ve ailesinin 
hüsnühal eshabından bulun
duğunu gösterir polisten mü· 
saddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D) Çiçek aşı kağıdı. 
E) Biripci sınıf için 1/ey

liil/941 tarihinde 12 yaşına 
girmiş ve 16 yaşını bitirmiş 
bulunmak. 

F) 9 adet vesikalık fotograf. 
2- Kayıtlara 10/ Ağustos/ 

941 günü akşamına kadar 
devam edileceğinden istekli
lerin askerlik şubelerine ve· 
y~ut Mersinde Deniz Ge
dikli Erbaş Orta Okuluna 
müracaatları. 

3- Müsabaka imtinanları 
Türkçe, Matamatik, (Tarih. 
Coğrafya- Yurt Bilgisi) ders· 
!erinden 15 / ağustos / 941 
cuma günü saat 9 da yapıla· 
caktır. 

16-18-20-22-24-26-28 1018 

Halk evi 
Reisliğinden 

Halkeviııin Daktilo kur
sunda kazananların vesikala· 
rı Temmuzun 24 üncü günü 
saat 19 da Lozan günü için 
yapılacak törenden sonra 
dağıtılacağından bu talebele
rin o gün Halkevine gelme-
leri. 22 - 24 

Yiyecek ve yatacak yer· 
!eri vardır. Adana' dan her 
gün sabah saat 8 de de ve 
akşam saat 6,30 da tren gi· 
der gelir. 
24-25-26-27-29-30-31 1052 

İLAN 
Adana Askerlik Subesi 

' 
Reisliğinden . 

941 ders yılı üniversite 
tıp fakültesinden mezun olan 
doktor, dişci ve eczacıların 
l - 8 - 941 günü Ankara 
cebeci tatbikat okulunda bu· 
lunmak üzere sevklerine emir 
gelmiştir. 

Bu kabil mezunların der· 
hal şubeye müracaatları ilan 
olunur. 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • : Kaçırmayınız : 
: B' d • • ır a et az kullanılmış İ 
: yedi ayaklı (K • 7) Kelvi· i ! natör buz dolabı acele sa· 

! tılıktır. ı 

: Tahsin Salih Bosna • 
! Tel: TABO Abidin i 
: Paşa caddesi Tel: 274 : • • ••••••••••••••••••••••••••• 
Zayi bahçe muka· 

vele senedi 
Birinci Noterlikten Musa 

Kalkan ve Arıcı oğlu Ömer 
Sıtkı namına tanzim ve tas· 
dik ettirmiş olduğumuz bir 
adet bahçe senedini 22 tem· 
muzda zayi ettiğimden ye· 
nisini çıkaracağımdan ilin 
ederim. 

Adananın Döşeme ma· 
ballesinden Musa Kalkan 

1049 


