
Başmuharriri : Cavit Or•I 

PAZAR 

27 
Temmuz 
1941 

iDARE YERi ı Yani 
istasyon caddesi - Adana 
Telefon ı 138· Posta K. 48 

Abone : Yıllılı 14, Altı 
•1lılı 7 Lir•, arlıl• 1,25 Kr. 

Herkes kendi ~-:_y;~n; 
Bekir Sıtkı Kunt'un yeni eseri 

Altı büyük hikayede lst.anbul Halk 
bayatı bütün inceliklerile, sanatkarane 
bir şekilde anlatılmaktadır. 

Yalı 1 No. 279 
\ıın tartları lda,. 11• 

karartattırılır . 

SIYASf, IKTISADf, IÇTIMAf GÜNDELiK GAZETE Fiatı 50 knruştur.Her kitapçıda bulunnr. 

11 Fransız gemisi bahriyelilerimizin hima
yesinde Vu~urtalık _ lima~ı_!'I~ sevkedildi 
Japonyanın 

• • 
vazıyetı 

Yazarı: CAViD ORAL 

S on günlerde şayi olan ha· 
vadislere nazaran Japonya 

görülmedik derecede bir sefer
berlik yapıyorrmuş. Her halde bu 
haberlerin doğru veya yanlış olup 
olmadığını hiç de düşüomeğe lü· 
zum yoktur. Japonyanın yeni ve 
büyük mikyasta bir harp hazırlığı 

yaptığına inanmak icap eder. Zira 
Hariciye Nazırı Matsuokanın ka· 
bineden çıkarılmasından, hükQ.. 
metin ordu ile sıkı bir işbirliği 

yapmağ'a karar vermesinden sonra 
bu hazırlığı apaydın bir hakikat 
olarak görmek mümkündür. An· 
cak Japonyanın bu büyük askeri 
hazırlığının hedefi neresi olacaktır? 
işte üzerinde durulacak nokta 
burasıdır. Bir aralık dünya mat
buatı Japonyanın Hindiçiniye karşı 
bir harekette bulunacağı mutela
asında bulundu. Şüphe yok ki 
böyle bir hareket strateji bakı

mından beldenmiyen birşey ola
maz. Çünkü Japonlar müttebin bir 
lngiliz, Amerikan tehdidini karşı· 
amak için Hindiçiniye veya da bu· 
radaki mühim askeri üslere hakim 
olmak istiyeceklerdir. Fakat Hin· 
diçiniyi istihdaf eden b~r Jap~n 
aılc.eri teşebbüsü yalnız us temın 
etmek için mi olacaktır yoksa 
bütün buradaki Fransız müstemle
kesini işgal etmek suretiyle mi 
neticelenecektir ? 

Fikirlerimiz bu mesele ile 
meşğul olurken dünkü haberler 
Vişioin Japon himayesini talep et. 
tiğini ve Japonların da Hindiçin~ 
de mühim kara ve deniz üslerinı 
işğal etmeğe başladıklarını bildir
miştir. 

Bu vaziyet gösteriyor ki Ja· 
ponya yeni hazırlığını Hindiçiniye 
karşı değil Sovyet Rusyaya karşı 
yapmaktadır. Yalnız Pasifikte ki 
Demokrasi cephesinin taarruzuna 
mani olmak için de yine Alman· 
yanın tavassutiyle olacak Japonya 
Vişinin müsaadesiyle Hindiçinide 
müdafaa tedbirleri temin etmiş 
bulunmaktadır.• 

Şu halde önümüzdeki günler· 
de Alman taarruzunun başlama
siyle veya bu taarruzu takip ede
cek kısa bir zaman içinde Japon 
ordularının da Sovyetlere karşı 

harekete ğeçeceğini tahmin etmek 
kabildir. 

Belki burada şu cihet herke· 
sin nazarı dikkatini celp etmekte· 
dir. O da şudur; Japonya iki se
nedenberi Çinde bir çıkmaza gi
rişmişken bırde tekrar başını yeni 
bir derde mi sokacaktır? Bu ay
nen Alman - Sovyet harekatına 

takaddüm eden günlerde Alman
ya için de iı,i cephede harp et· 
mek istemez şeklinde ileri sürülen 
mutilealara benzer. 

Şu ciheti nazarı dikkate almak 
icap eder ki, bugün Japonyanın 
içinde bulunduğu vaziyet hiç de 
bu devlet için ferah verici bir 
manzara arz etmemektedir. Japon
ya bugün dört büyük devletin 
tehdidi ve tehlikesi karşısındadır. 
Japonya bugün bir taraftan ln&-iliz 

(Devamı üçüncüde) 

Tenis 
Turnuvamız 

Bugün başlıyor 
BUGÜN Tenis Kupası maç· 

ları, şehrimiz Tenisçileri tarafın
dan ali.kayla karşılandı. Marul 
Tenisçilerimizin hemen hepsi mü
sabakalara iştirak etmek üzere 
kayıtlarını yaptırmışlardır. Dün 
idarehanemizde kuralar çekilmiş 
ve Turnuvanın programı tesbit 
olunmuştur. Sayın okuvucularımı .. 
zın da hazır bulunabil~ceği maç
lar hakkındaki tafsilat 2 nci say
lamızdadır. 

Tas Ajansı bu 
gün de şu ha
beri yazıyor: 

Türkiye'nin 
işğali 
planı ele 
geçmiş! 

Müstevliler mem
leketimize deniz
den bir ihraç ha
reketini de 
düşünmüşler 

Moskova 26 (a .a) - Tas 
Ajansı bildiriyor: 

Balkanlardan Şarki Prusya
ya getirilen Almanların 52 inci 
kimya alayının Sovyet kıtaları 
tarafındau imhası sırasında ele 
geçirilen dosyaların arasında, 
ezcümle şu vesikalar bulunmuş

tur: Tu .. rk 1-tayyare meydanlarına 
ait krokiler ve plinlarla arazi. 
nin vaziyetini ve münakale yol
larını gösteren plinlar: . 

2 - Türkiyenin Avrupadakı 
arazisine ait 1- 500000 R mik
yasında bir harita. Bu haritada 
başlıca yollar gösterilmiş bulun· 
maktadır. 

3 - lstanbulun 1-15000 
mikyasında cografi ve askeri 
planı. 

4 - Türkiyedeki askeri he
defleri gösteren 1-100000 mik
yasında bir harita. 

5 _ lzmit körfezinin yine 
1-100000 mikyasında bir bari· 

tası. . d ( 
Bu vesikaların üzerın e ser· 

vis ihtiyaçları için kullanılacak· 
tır. ) ibaresi yazılmış bulunmak· 

tadır. 
Bundan başka bu harita· 

ların üzerinde Türkiyedeki ask•· 
i bedeller bir takım hususi işa

;etlerle gösterilmiştir. Vesikala
rın üzerinde bütün köprüler in~ 
şa tarzlariyle ve kullanılan mal
zemeleriyle işaret edilmiş bulun
maktadır. Ar&ıi hakkında sarih 
malümatla beraber Tüı k kıtaa· 
tının yerleri ve mikdarlarına ait 

mahlmat vardır . 
Kezalik müteharrik malzeme 

ye ve en elverişli noktal~rın _in
tihabına, denizden ihraç ımkan
larına dair bir çok malümat bu· 
lunmaktadır. 

Rıhtımların ve depoların de· 
recei ehemmiyetlerine, rıhtımların 
kuvvetine, sahilde ibraç hareke· 
tine en müsait noktaların derin
liklerine dair malümat mevcut-
tur. _ 

( Def!amı Uçüncüde ) 

Sovyetlere karşı harp•: 
d ecek Hırvat gönUllülerı 

Zagrep: 26 [a. a.} - D. N. B: 
Şarkta müttefiklerin mücadele

sine iştirak etmak üzere Hırvatis
tanın her tarafından &-elen ve Zağ. 
rep'to toplanan &-Önüllü teşekkül
leri her &-ün Zağrep'ten hareket 
etmektedir. 

Bosna • Hersek müslümanla· 
rından iki topçu ve iki tank te
şekkülüyle piyade kıtaları cepheye 
hareket eylemiştir. 

Maltaya torpidobotlar
la yapılan bir hücum 

Malta 26 ( A. A) - V aletta 
limanına karşı torpidobotlarla ya
pılan hücum düşmana ağır zayiat 
verdirilerek tardedilmiş, hücum 
esnasında müteaddit düşman tor· 
pidobotu batırılmıştır. 

Tobrukta devriye 
faaliyeti 

Kahire 26 ( A. A) - Orta. 
şark lngiliz tebliği: 

24. 25 Temmuz ırecesi dev
riyelerimiz Tobrukta yeniden faa· 
liyett• buluomuşlardır. 

AnkaraRadyo ı 
gazetesine göre ._ __ _ 

Alman -Ordusu -K r • 
1 z ...... , ............ .. 

aeçiriyor 
Rus mukabil ta
arruzları 
zayiata mal-

..., 
agır 

olmaktadır 
Fi~ler Murmansk de· 
mir galiyle Stalin ka-
nalının kontrolünü 
ele geçi&diler 

Stokholm 26 (a.a) - Finlan· 
diyalılar lyoniga ve Lado~a göl· 
!eri arasında mühim ilerlemeler 
kaydetmişler ve bu suretle Mur· 
mansk demiryoliyle Stalin kan•· 
tının kontrolünü ellerine geçirmit· 
terdir. Fin kuvvetleri çetin muh.•· 
rebelerden sonra Ladoga gölüniı~ 
şimal cephesinde Madaselkae'yı 
işğal etmişlerdir. F" tebli· 

Helsinki 26 (a.a) - ın 

ği : li kı· 
Ladoaa aölünün şama şar .. k 

o o b"" u 
sinde başladığımız taarruz . uyE 

. t r S· muvaffakiyetler temin etmış 1 • 

ki Finlandiya nududuna varılmış 
ve hatta mühim hoktalarda kıtal•· 

40 kilo· rımız bu eski hududun 
metre ötesine kadar ilerileıoişler· 
dir. Daha şimalde kıtalarııoız .bir 
düşman alayını imha etmişlerdır· 

24 temmuzda 47 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Moskova: 26 [a. a.) - Sov: 
yet istihbarat dairesinin bu sabahki 
tebliği: 

25 - 26 temmuz gecesi mu· 
harebeler Polotsk, Nevel, Smoleosk 
ve Jitomir istikametinde anadan• 
bir surette devam etmiştir. 

Düşman teşekkülleri cüzütam· 
!arına kumanda eden subayların 
elimize geçen raporlarına göre, 

düşman ağır zayiat vermektedir. 
Tayyarelerimiz muharebe mey

danında düşman motörlü, zıhlı ve 
piyade kuvvetlerine karşı yapılan 
mücadeleye iştirak etmişlerdir. 

Şimdi tesbit edildiğine göre, 
hava kuvvetlerimiz 24 temmuzda 
47 Alman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Macar tebliği 
Budapeşte: 26 [a. a.] - Macar 

tebliği : Müşterek harekat inkişaf 
etmetedir. 

Kiye! civarında muhasara al-

ıngiltere 
Japonya ile tica
ret muahedeleri 

ni feshetti 
Birmanyadaki lÇin 
kuvvetleri Hindiçi· 
niye .doğru yUrü· 
y o r, 

Berhn 26 ,(a. a.) - D. N. B. 
ajansı 'fokyodan bıJdtriiiyur: : 

imparator bugün hariciye na· 
zırı amıra! 'foyodu'yı k.abu! etmiş
tir. Nazır ıon hadıseter 1 hakkıoda 
imparatora ızahat vermıştır. Japon 
maliye nazırı da bugün ımparalor 
tarafından kabul edılmıştır. 

Bu kabulıin, Amerıkadaki Ja· 
pon alacaklaı uuu uıv"'c. ı;u1ı.1.1.1t'sıie 

alakadar o!dugu baldırhlll1;1rro.tedır. 

Ankara '..!6 ( radyo gazetesı ) 
- Japonya ile Fransa hükOmetı 
arasında Hındıçini meselesı hak
kında yapılan anlaşma gi.ıoün i.. en 
mübim meselesını teşkil etmekte· 
dır. Vışıden resmen teyıt olundu
ğuna göre .t•ransız-Japon mi.ınase

betlerı bır esas anlaşmaya müncer 
olmuştur. 

llu vaziyet karşısında Ameri
kanın alacagı durum ne olabılir? 
Gelen haberlere göre Amerıkada 
yapılan .hazırlıklar Tokyonun • ho· 
şuna gıtmıyecek bır şekıidedır. 
Amerıkan gazetelerı kati hareket 
istemektedırler. l:lunlar « Hıtler 
gibı Japonyada duramaz; tecavüz· 
den tecavuze geçer. itidalin za· 
manı degıldır, llutün tedbirleri 
a.l~lım,» dıyorlar. Japon gazetele
" ıse cenubi pa.,fıkteki t.odbırler 
den zıyade Amerikanın alacağı ık 
tisadi tedbirlerden ve konulacak 
ambargodan bahsetmektedirler.Ilı.· 
zı Japon gazetelerı; • alınacak bu 
~ .. ., .. •cdbırlerın Japonyayı • tehdit 
edemıyece&-ini tebarüz ettirmekte 

-------~~~~--~~--~---tında bulunan düşm~~ kıtaları nev-
midan gayretler sarfetmekte ve 
fakat muhasara çemberi her an 
daralmaktadır. 

Alınan Sovyet esirlerinin ifa· 
delerine göre Kızılordunun ricatı 
bazı yelerde darmadağınık bir firar 
halindedir. 

Almanlar kriz geçiriyor 
Ankara 26 ( Radyo gazetesi ) 

ly1>niga, Ladoga gölleri arasın
da muharebe eden Fin - Alman 
kuvvetlerinin tazyiki son iki günde 
artmış bulunmaktadır. Sovyet kuv· 
v~tleri iki göl arasında çekilmeie 
başlamışlardır. 

Alman tebliğlerine ıröre, Smo
lens - Moskova yolu ortasında 

çok şiddetli muharebeler olmakta· 
dır. Sovyet mukabil taarruzları 

airır zayiatle tardedilmlştir. 

(Devamı üçüncüde) 

Alman k ı t a l a rı n ı n ilk ı 
hedeflerinden Leningrad 

Japon Başvekili Prens 
Konoye 

ve Amerikan efkirıumumiyesinin 
b~r bangı bir harbe taraftar olma 
uııcu11 ut:rı sürmektedirler. Gazete 
ler «Japonyayı, ıktisadi tedbirlerle 
yapacağı her hanği bir işten vaz 
geçirmek zamanı artık &-eçmiştır.» 
demektedirler. 

Bır Çin gazetesi ise, Japonya
nın Hindıçiniye ınmesinin genişle
mek pliınının ılk merbalesıni leş· 

kil ettıgını, bundan sonra Amerika 

lngıltere, Hollanda Hindistanına 
dogru hareketler yapılacağını kay· 
detmektedir. 

Hindiçiniye karşı bir Japon 
bareketının mevzuu bahıs olauğu 
şu sıralarda llırmanya yolunda bir

leşmiş olan Çin kuvvetlerinin Hin· 

diçini hududuna dogru ilerleme 
emrı aldıkları haberlerı de &-el
mektedır. 

Gelen bir habere göre, ln&-il· 
terenın, l'ürkıyedeki buyuk elçısi, 

lngıltere ıle Japonya arasında 
mevcut tıcaret muabedelerini ln
gilterenin feshetmek oıy etınd" 

oldu&-unu Japon hükümetıne bil
dirmıştır. 

Amerika ve ln&-ilterenin Japon 
ve Çın alacaklarını bloka ettikleri 

Ankara : 26 [ A.A. J - ls
kenderuna iltica etmiş olan 11 
Fransız harp gemisinin silahtan 
tecrit işi bitmiş ve filo bahriye· 
lilerimizin himayesinde Yumurta· 
lık limanına sevkedilmiştir. 

Boğucu 
gaz 

harbi mi 
Başlıyacak? 

~o m.aın Dar - - --
«il nw<0> li"~n: 

Ruslar bunu tatbike 
kalkışırlarsa Alman 
mukabelesi çok ağır 
ve korkunç olacak
tır. 

Moskova 26 ( A. A) -
Moskova radyosunun bildirdiii· 
ne göre, esir edilen Alman as
kerlerinin üzerinde boğucu gaz
lar kullanılmasına ait talimatna
meler çıkmıştır. Bunların veri
len hulasasına nazaran lobüsler
de kimyevi maddeler kullanıl
masından maksat, düşmanı ha
reket edemiyeck hale koymak, 
savaş kabiliyetini azaltmak ve 
bazı mıntakaları zehirliyerek 
düşmaoın bu mıntakalara nüfuz 
etmesinin önüne geçmektedir. 

Gazlar, obüslerin palladıgı 

yerlerden bir bayii mesafeye 
kadar ve her halde misket ta
nelerinin ırittikleri yerlerden 
daha ilerisine kadar tesir ede .. 
bilmektedir. Buna zehirli gaz
ların düşman üzerinde yapaca&-ı 
manevi tesiride ilave etmek 
gerektir. 

Ankara 27 ( Radyo gaze· 
tesi ) - Sovyet istihbarat da· 
İresinin bildirdiğine ıröre; tu
tulan Alman esirleri üzerinde 
zehirli &-az talimatnameleri bu
lunmaktadır. Sovyetlero naza
ran, bu hal Almanların gaz har
bi yapmak istediklerini ıröster· 
mektedir. Bu iddia karşmnda 

ise Berlin şöyle diyor: « Düş
manın ayni silahla ( gaz ile) 
yapması muhtemel her han&-i 
bir taarruz karşısında şaşırıp 
kalmamak için bittabi her ordu 
hazır bulunmalıdır. Şayet Rus
lar buldukları talimatnameleri 
behane ederek ayni şekilde ri
ze harekete geçerlerse o zaman 
Alman mukabelesi hatır ve ha· 
yallerine gelmiyecek derecede 
ağır ve korkunç olacaktır. 

----
haber verilmektedir. Japonyanın 

Amerikadan 131 milyon dolar ala• 

cağı vardı ki işte bu para bloke 

edilmiı bulunmaktadır. 

Amerikanın Japnyaya petrol 

vermekte olduğu malOdur. Gelen 

haberlere göre bloke kararından 

sonra Japonya artık Amerikadan 

bir şey satın alamıyacaktır. 

. . b d an,..t•yyaresi görülmek-
Resimde, son sistem bir lngıJız bom ar ım h hücumlarında 

tedir. Alman deniz üslerine karşı yapıJa~ son . ava . ' 
t<"rpil atan bu tayyareler mühim vazifeler ıfa etmışlerdır. 
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Toroslar öyle sihirli 
bir diyardır ki ... 

Tenis turnuva'- \Çiftç~Ierimi~A~-
kara dan dondu 

mız başlıyor 
Ticaret Vekaletinin, yeni pamuk 

mahsulünün fiyatları üzerinde müs
tahsilin noktainazarını öğrenmek 

için Adana' dan ve Ege bölgesin· 
den çiftçi mur.!hhaslar davet etti
ğini yazmıştık. Mümessillerimiz 
şehrimize dönmüşlerdir. 

Dinlemek, bakmak ve 

görmek sanatının sırrı 
Toroslarda duyulan derin ve 

tükenmez hazzın unutturamiyaca .. 
ğı hayal inkisarı, elemli hatıra, 
gideremiyeceği usanç ve bezgin
lik tasavvur olunamaz. 

Yüreğinize zulmet dalgaları 
halinde çöken kuvvet ve yeis 
tortularını torosların engin ve 
aydın rüzgarları derhal dağıtır. 

Buralarda dinlemek, bakmak 
ve görmek sanatının sırrına erer .. 
siniz. 

rımızın elemli bir hatırasını temsil 
eden Mısırlı lbrabim Paşa tabya
ları arasındaki geçitten dolanan 
yol üzerindeki yürük kafilelerinin 
çıngırakları ile sabahları uyanırsı-
nız ... 

Aşiret ;sığırlarının fasılalı bö
ğürmeleri vadide uzun akisler uyan
dırır. •Rüzgar dağının enli yeşil 
çerçeveler içine aldığı tatlı kırmı
zı renkte topraklar tenisçilerin 
gönlünü çelecek bir hususiyet ta· 
şır .. Sellerin ' durmadan tahrip et
tiği taşlı patikalar, çoban yolları 

yumaktan çözülen iplik gibi vadiye 
iner!.. 

T oroslarda ukşam 

arkaıından ay gözüküyor. Bu sı
rada çam ormanlarının senfonisi 
devam eder... işte böyle füsunlu 
bir alem içinde geç saatlerde far
kına varmadan ve muvakkaten 
gözleriniz kapanır. 

Şafakla kalkarsınız, orman siz 
den hiç bir [(ıtfunu esirgemez. Pı
narlar daha coşkun, çiçekler daha 
renkli ve canlıdır. 

Bürücek'te sabah rüzgarı sev· 
gili bir kadın eli kadar okşayıcı

dır. Güneşin ilk şuaları altında, 
çam • arıklarından akan göz sula
rının tatlı sesini, kuşların kanat 
darbelerini, onların hışıltısını duya 
rak, keskin çam rayihasını koklı
yarak kahvaltı edersiniz. 

Bugün müsabakaların yapıla- •-• 
cağı Atatürk Parkı Tenis kor- --
t u n a s a y ı n okuyucularımızı 

davet ediyoruz •-• 
[BUGÜN] Tenis kupası maçları bugün saat onyedide Atatürk 

parkındaki Tenis kortunda başlıyacaktır. 
Dün haber verdiğimiz gibi, kuralar Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 

Tenis ajanı Bay Sait Bölgen'in riyasetinde gazetemiz idarehanesinde 

çekilmiştir. 
Çok büyük bir alaka uyandıran Tenis turnuvamıza iştirak etmek 

üzere şehrimizdeki teniscilerimizin hepsi müracaat etmiş ve hunların 
ekseriyeti dünkü kurada hazır bulunmuştur. 

[BUGÜN] Tenis kupası programı, koraya göre, şu suretle tesbit 

edilmiştir: 

1. Tek kadınlar: 

1) Bayan Ülker Arıkoğlu - 2) Bayan Vicdan. 3) Bayan Es
kenazi - 4) Bayan Didar. 

il. Tek erkekler: 

Öğrendiğimize göre, Arıkara'da 
Ticaret, Ziraat, iktisat Vekaleti 
mümessillerinin de iştirkiyle içti
malar yapılmış, toplantılarda bu 
sene pamuk istihsali için yapılan 

masrafların yüksekliği, intaş etme
miş tarlaların vaziyetleri bilhassa 
heyetin tedkik mevzuu olmuştur. 

Ticaret Vekalotinde toplanan 
raporu üzerine pek yakında bir 
fiyat tesbit edilecek ve döküm za
manından itibaren meri olmak üze
re bölgemize tebliğ olunacaktır. 

Memleketimizden geçen 
diplomatlar U lukışla'dan sonra, eırarh 

bir aleme dalanların heye
canını duyar, helecanını çekersi .. 
niz. Sağınızda tepeleri daimi kar-
larla örtülü sıra dağlar, solunuzda roroslarda akşam dinlendirici 
Karınca dağının haşin çehreli ya- olduğu kadar düşündürücüdür. 

Her tarafından bayat fışkıran 
bu füsunlu renk cennetinden bir 
gün gelip ayrılacağınızı düşündük 
çe içiniz burkulur .. 

1) Ferit Ôztunç - 2) lskelton. 
3) Rıza Salih Saray - 4) lbrahim Acar. 
5) Cevad Baykal - 6) Sait Bölgen. 

Erzurum: 26 [ a. a.J.- Alman
ya, ltalya ve Danimarka'dan dön
mekte olan kadın ve erkek 151 
kişilik Sovyet tabasından müteşek
kil bir kafile dün sabahki trenle 
şehrimize gelmiş ve bir müddet istira
hatten sonra, ihzar edilen otobüs
lerle Sarıkamışa hareket etmişlerdir. 
Kafile; Sarı kamıştan itibaren yoluna 
trenle devam edecektir. 

maçları, cenuba doğru Çakıl suyn Güneş Bolkar dağının ardından 
boyunca kayar gidersiniz 1.. kaybolduktan ancak bir saat son- 7) Mustafa Ataç 8) Halis Kadri Tokkal. 

Pozantı da, butün heybetile radır ki grubun yarattığı emsalsiz Sabahın Bürücek'in çam or
manlarında, tabiatin ezeli .kaynaş-

9) Nuri Pamukçu - 10) Seliihattin Balton. 
11) Ahmet Has - 12) Hüseyin Ergun. treninizin üzerine abanan Bolkar renkleri eşsiz tabloları ufukta dğil, 

dağı sizleri Toros silsilesi namına gökkubbesinde temaşa edebilirsi- masına, durmadon tazelenişine şa-
selamlar. Otobüse atlayıp yayla niz. hit olursunuz. Yavaş yavaş dah 
yoluna koyulduğunuz zaman, lo- Karınca dağının haşin çehre- çiçeklerinin dilinden anlamağa 

13) Recep Tümerkan - 14) Boris Gilodo 

ili - Çift Kadınlar Edirne: 26 [ a. a.] - Memle
ketlerine dönmekte olan ltalyanın 
Moskova sefiri Rosso Aveustu 22 
kişilik maiyetiyle dün şehrimizden 
geçmiştir. 

-
komotifin dağlara akseden feryadı sinde, Aladağ silsilesinin arslan başlarsınız. Bilhassa mayısın ilk 
henüz dinmeden sizi getiren katar yelesine benziyen batı çıkıntısında haftalarında dağ menekşeleri dağ 

1 ) Bayan Ülker Arıkoğlu - Bayan 
2 ) Bayan Didar - Bayan Saniye 

Eskinazi ile 

Belemedik boğazının göze görün- gözünüze, içinize sindire sindire sümbülleri yaylayı, nice şehir bağ 
mez ağzında bir· •. -...;,. _ _;;_ ___ ;_ ____________________ ...., çelerini imrendi· iV - Çift erkekler : 

denbire kaybolu- YAZAN recek bir incelik 
verir.. Karanlık le süsler" 

1 ) Halis Kadri Tokkal - Mustafa Ataç 
2 ) Recep Tümerkan - lskelton. Ratit Ali Ankaradan 

geçerek lstanbula gitti 
ve zorlu tünelle- Hu··sey ı·n Sam,· Hele kelebek 
rin 7.İncirine ken· merakhsı iseniı 
dini kaptırır. s a a t 1 e r i o 

3 ) !brahim Acar - Adli Belger 
4 ) Ferid Ôztunç - Nuri Pamukçu 
5 ) Rıza Salih Saray - Cevad Baykal 
6 ) Hüseyin Ergun - Boris Gilodo. 

Ankara 26 ( a.a ) - Tahran
dan gelmekte olan eski Irak baş
vekili Raşit Ali Geylani ve refa
katındaki zevat bugün saat 17 de 
trenle şehrimizden geçerek lstan
bula gitmiştir. 

Tatlı kıvrım- Urfa mebusu n a s ı geçti-
v 

ğini farkede- 7 ) lbrahim Has - Salabettin Balton 
8 ) Said - Bölgen. !arla yükselirken 

bir ihtişam diyarına ayak basmış 
olduğunuzu derhal farkedersiniz. 
Karanfil dağını, samur otlu yayla
larıle meşhur Aladağ'ın aslan ba
şına beziyen garp kolunu arkanız
da bırakarak Hacin dağının yal
çın kayalarile Bolkar dağıma mor 
renkli sağrılart araı1ndan ı\erler· 

siniz. 
On altı kilometrelik bir mesa· 

leyi yarım saatlik yolculuk ile aş
tıktan sonra çam ve katran ağaç
larının sarmaş dolaş olduğu sık 
bir orman içine gelişi güzel ser· 
pllmiş Bürücek'in dört yüz yayl~ 
evi, yeşil baş örtül~rinden kendı
lerini ansızın gösteriveren nazlı 
dilberler gibi birer, birer gözük

meğe başlar. 
Adananın kışın diz boyu ça

murlu, yazın da nefes tıkayacak 
kadar tozlu yollarında kalbini yor
muş, vuktinden evvel ihtiyarlamış 
kamyon bozması otobüsümüz so
luya soluya Bürücek'in yamacına 

tırmanırl(.eo, sık saflar halinue ko
yu yeşiı çam ve katran ağaçları
nın yalçın kayaları zaptetmek için 
hücuma kalkmış olduklarını gö
rürsünüz:. Hazen bodur boylu, iri 
gövdeli katranlar cüretli hamlele~i 
sayesinde en yüksek sarp mevzı
lere -kadar erişmişlerdir. Hacin 
da&'ın:n zirvesindeki heybetli ka
yalar Bürücek'in başı üstüne ta
biatın astığı muhteşem, yekpare 

bir tabloyu andırır.. 

Kartal yuvasınd!__bi~ in-
kılap feneri 

Ç drdağıoııın balkonuna ku
rulup yorgunlu.l< kahvenizi 

içerken Bolkar dağ önünüze yük
sek bir perde gerer.. Karşınızda, 
Bolkar dağ silsilesinin küçük bir 
kolu olan Rüzgar dağının sağrısı
na yaslanmış olan Şıblı köyünün 

beyaz boyalı mektep binası bu 
kartal yuvasında bir « INKILAP 
FENERi ~ ıribi derhal dikkatinizi 
çeker. Henüz köy mektebioin sı

ralarına oturmadan hava mücade

lesinin mihnet ol,ulunda staj göre
rek küçük yaşta olgunlaşmış yav
rular ile tanışırsınız, iri siyah göz
lerinde yaşadıkları muhiti ,çevre· 
!iyen yüce dağların ağır başlılığı
nı okursunuz. 

• Bolkar dağının dik yamaçla
rında sarardıkça, yeşillikler üzeri· 
ne serilmiş küçük boy hasırları an
dıran avuç _içi kadar tarlalardan 
rızk bekliyen lejand adamlarının 
mütevekkil olduiu kadar karlı dai 
köylülerinin yanık türküleri kula
ğınıza k~dar gelir. 

Yaylanın bulunduğu mevkiin 
sonoritesi o kadar fazladır ki ls
kender'i görmüş olan tarihi Gülek 
D<>(azınclan ıeçerek1 inhitat dev-

derin bir hayranlık içinde 
edebilirsiniz. 

mezsiniz. Maiam ya, irtifa artıık
ça kelebeklerin nevi de, rengi de 
güzelliği de artar. 

V - Muhtelit takımlar { Mikstler J 
1 ) Bayan Ülker Arıkoğlu - Recep Tümerkan 
2 ) Bayan Didar - Sait bölgen. 

Yaz mesai saati 
tatbik ediliyor 

Vadiyi kaplıyan karanlık yavaş 
yavaş dağların zirvesine doğru 
yükselir. Aydınlık bu merhametsiz 
takip karşısında gittikçe tepelere 
iltica eder. 

Geceleyin, T oroslarda yıldızla-

Bürücek'in toz konmamış ye
şilliğini okşadıkça içinizi inanlı 
ren~in bir sükOn kaplar. Feleğin 
getirdiii ve getireceği be\i.\ara 
karşt tahammül felsefeniz olgunla-

3 ) Bayan Saniye - Rıza Salih saray 
4 ) Bayan Eskinazi - Boris Gilodo. 
5 ) Bayan Vicdan - lbrahi.m Acar ile, 3 ve 4 numarah takım ga

lipleri. 

Dahiliye Vekaleti, vilayetimize 
yaptığı bir tamimle, hükOmet dai
relerinde yaz mesai saatinin tatbi· 
kini bildirmiştir. 

rı daha yakın, daha parlak, daha 
çok bulursunuz. Rüzgar dağındaki 
davar çobanları, yer yer yaktıkları 
ateşlerle semavi ayine iştirak ede
ler •. 

şır .• Küçücük bir yeşil yapra~ bi
le başlı başına bir kitaptır. Fakat 
şairin dediği gibi « Gerçi idraki 
olmıyan cihan bir varak de&'ildir.» 

Yukarıda adları yazılı tenisçilerin toplu bir halde resim çekmek 
ve müsabakalara iştirak etmek üzere bugün tam saat 17 de ( Ata
türk ) parkındaki tenis kortunda bulunmalarını reca ederiz. 

Yarından itibaren memurlar 
sabah saat 7 den 13,30 a kadar, 
cumartesi günleri 9 dan 13 e ka
dar çalışacaklardır. 

Eğer gönül verip sabırlı olur
sanız, bu ihtişam diyarını mehtap
lı bir gecede g·örmek sizlere de 
nasip olur. 

Bürücek henüz zifiri karanlık 
içinde iken ilk önce karşınızdaki 

Bolkar dağı fon teşkil eden kı
sımların mahiyetine göre daha 
açık veya daha koyu olarak ay· 
dınlanır. Zannedersiniz ki Kız ku-

Velhasıl gönül bu ihtişam diya
ırna bir türlü kanmak bilmez .. Ta
biat ile insan arasında öyle derin 

bir ahenk teessüs eder ki derinli
ğine bir ömür sürmeğe başlarsınız. 

Gök gürültüleriyle gelen 

Milli Sel, lznıir fuarına 
davet olunacaklar 

Su sporları 
bölge hlkemi 

Bursa su sporları hakemlik kur
suna bölgemiz namına gönderilen 
Neşet Sürer, kursu pek iyi derece
de ikmal ederek şehrimize gel-
miştir. ~ 

Varidat mUdUrUnUn 
maaşı artırıldı 

Şehrimiz Varidat müdürü Ce
mal Nuri Tan'ın• mesaisi takdir 
edilerek maaşı 50 liraya çıkarıl-

Bahar yağmuru 
Gene bakarsınız: ki ini bir 

bahar yağmuru, ortalığı 

bambaşka bir taravetle zinetlendir
miş .. Gök gürültüsu dakikalarca 
sürer •• Yağ'fnurdan sonara ormanın 
kuruyan her varlığını sin~sine çek
mişolan topraktan adete hisli bir 
koku çıkar! .. 

lzmir ( Hususi ) - 1941 iz- ı 
ınir enternasyonal fuarının noksan 
[arının tamamla'll"ası hakkında ala
kadar vekaletler nezdinde temas
larda bulunmak üzere belediye re 
isi doktor Behçet Uz Ankaraya 
gitmiştir. 

da Başvekilimiz Doktor Refik Say
damdan 20 Ağustosta küşat edi
lecek olan Fuarın açılma · merasi
mine riyaset etmelerini rica ede
cektir. 

lesi diye anılan tepenin 
mua7.zam bir projektör 
yerleştirilmiş! •. 

arkasına 

makinesi 
Doktor Behçet Uz, vekil ve 

mebuslarımızı da lzmir fuarına 
davet edecektir. 

mıştır. 

Çam ormanlarının 
senfonisi 

Nihayet Hacın dağının büsbü 
tün mehabet kespeden kayalarının 

Tam kendi gönlünüzle başba
ıa kalıp tahassüs ve tefekküre 

(Devamı üçüncüde) 

Behçet Uz Milli Şefimiz ve 
Reisicümhurumuz ismet lnönüne 
Jzoıirin tazim ve sevgilerini suna· 
rak lzmirimizi şereflendirmeleri ri
casında bulunacaktır. Ayni zaman 

Belediye reisimiz İzmir bele
diyesine ve fuarına ait işlerin in· 
tacı için Ankaraya gitmesinden 
bilistifade Ankara radyosunda pa· 

zar günü ( bugün ) akşam saat 
17,45 de lzmir enternasyonal fua
rı hakkında bir konferans vere
cek ve bu konuşmasında lzmirin 
imar faaliyetini ve bu yoldaki ba
şarılarını da izah edecektir. 

rı ._ R_OM_A_N_: _4 j D i K T Ar Ö R U N AŞ K 1 il 
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M. Dö Sole içini çekti: 
- Aynı zamanda eskisinden 

mesud mu? .• 
daha 

Kirpiklerinin süratle inmesiyle çabu
cak sönen bir ışık Valnorisin gözlerinde 
parladı, yine güldü: 

- Evet •. Marisin şarkıcıları şefimi
zin ismi olan Taldek ile kuru ekmeii ka
fiyelendirerek yine şarkılar yazıyorlar 

mı? •• 
- Şarkılar daima muayyen bir haleti 

ruhiyeyi ifade eder. Silvanyaya ananevi 
bir doıtluola bağlı bulunan memleketim
de efki.ri umumiyenin, şefiniz bazı dikta
törlerle bir ittifak aktedeceği yolundaki 
şayialardan müteessir olduğunu gizliyeme
ce&'im. 

V blnoris cevap vermeyince elçi de
vam ettiı 

- Bu ittifak projesinin memleketi• 
_nizde ırizliden gizliye büyük bir muhale
fetle karşılandığını ve rejim düşmanları

nın faaliyetlerini arrtırdıkları da söyleni
yor. 

Valnorisin gözlerinde 
parladı. Cevap verdi: 

Biz kuvvetliyiz ..• 

yine bir ışık 

Sizin gibi yardımcıları bulunan 
bir şef bahtiyardır. Bu vaziyette yenilmez 
olmaması imkansızdı. 

Kapıya vuruluyordu. Zabit içeriye 

girdi ve haber verdi: , . b ki' 
- Ekselans, M. Dö Sole yı e ıyor-

lar. .. 
V alooris sefire: 
- Sizinle beraber geliyorum, dedi. 

şefe şu dosyayı verecektim· 
Şefin bulunduğu oda, ortasında ziya

dar bir adacığın, yazı masasının görün
düğü bir gölge havuzuydu. Odada yalnız 
bu masa, üzerinde duran çelik abajurlu 
bir lamba ile aydınlatılmıştı. Masanın üs
tünde kağıt yığınları, Bronzdan a.lelade 
bir mürekkep takımı, kullanılmış bır çok 
kurşun kelemleri de tabdadan kocaman 
bir kalem sapı vardı. 

Bu zevk noksanlığı, şahane çalışma 
odalarının lüksüne alışmış olan M. Dö 
Solenin sinirine dokunuyordu. haltikaten 
burada :bu odun gibi kalemle ancak 
barbarca karar ve emirler imzalanabilir

di 1 
Faka! bir diplomat olmak basebile 

bu düşüncelerini kendisine sakladı; derin 
bir hürmetle iğildi; 

- Ekselans ... 

Koltuğuna yaslanmış olduğu ıçın 
aydınlık muhitin dışında duran diktatör 
madeni bir sesle konuştu: 

- Sizi tekrar gördüi'üme memnun 
oldum. Lütfen oturunuz ve hana bir da· 
kika müaaade ediniz. 

Katibesine dönerek sordu: 

- Raporumu getirdiniz? 
- Evet. Şef •.• 
- Peki tetkik etmem lazım. Siz gi-

debilirsiniz. 

dü 

- Başüstüne Şef ... 
Askerce döndü. kapıya doğru yürü-

M. Dö Sole hayre.tteydi; ; bir kadına 
böyle askerce nasıl muamele edilebilirdi? 
Fakat acaba stefan bu çalışkan memurun 
bir kadın, hem de güzel bir kadın oldu
ğuna dikkat etmişmiydi? Dikkat etmemiş 
olmalıydı, kadın veya erkek olmuş, onun 
nazarında bunun ne ehemmiyeti vardı? 

Diktatör, katibe salondan çıkmak ü
xere iken, seslendi: 

- Valnorisl 
Sefir, irkildi, bir kadına böyle aile 

ismile ve başına bir « madmazell« veye 
c madam » kelimesi ilive etmeksizin na
sıl hitap edilebilirdi? 

- Buyurun Şef. 

- Yarın sabah saat sekizde burada 
olun. Bazı mektuplar yazdıracağım. 

- Başüstüne salondan çıkıp gitti. 

M. Dö Sule, odanın ışığı, katibenin 
~arı saçlarına takılıp beraber gitmiş gibi, 
şefin « boş geldiniz » cümlelerine, ona 

gözlerini kırpıştırarak bakarak cevap 
vermei• koyııldu, 

-il-

Militza, Valnoris masasının üstündeki 
evrakı çekmelere yerleştirdi. Mantosunu 
ve başına lutrrdan bir « tok » ve elleri· 
ne kalın yün eldivenler giydi. 

O günkü İşi bitmişti. Koridorlardan 
rap rap askerce yürüyerek geçti, merdi
venleri indi, bahçeyi geçti, ve muhafızla

rın selamına mukabele ederek açılan ka
pıdan sen veslas meydanına çıktı. 

« Mahrem rapor » u bizzat daktilo 
edişi sattlerce sürmüş, bu müddet zarfın
da masasının başından ayrılamamışıtı. 

Bu sebeple şimdi hızlı hızlı yürümekle 
uyuşmuş bacaklarını adeta dinlendirmek
teydi. 

Bir sokak köşesinden geçerken ya• 
vaşladı, gazete satılan bir dükkincıoın 

önünde durdu. Satıcı ihtiyar kadın onn 
ahbabça selamladı: 

- Nasılsınız? Bu gün bava çok gil
ıel değil mi? 

kıp 

Valnoris1 kadının önüne parayı 
gazeteyi alırken cevap verdi: 

- Evet. 

hıra• 

Uzaklaııtı, biraz sonra evindeydi. 



27 Temmuz 1941 

Vişi 26 (a. a.) 
- D.N.B. aiansı 

bildiriyor: 

BUGÜN 3 

T oroslar öyle si
hirli bir diyardır ki .. 

(Baştarafı ikim:ide) 
daldığınız bir demJe ağaçtan ağa· 
ca başınızın üzerinden sıçrıyan 

sıncaplar çevik idman hareketleri 
ile sizi tekrar hakiki hayata davet 
ederler .. 

-34-

Resmen teyit 
olunduğuna göre; 

Fransız - Japon 
müzakereleri bir 
esas anlaşmaya 

müncer olmuştur. 
Fakat daha halle
dilecek muhtelif 
teknik meseleler 

Pasifikte 
Fırt ı na 
kopacak 

Domei ajansı~ 

nın Nankine ge
len haberlere isti 
naden bildirdiğine 
göre,Çunking hü 
kümetine ait olup 
Koiyang'de bulu 
nan beşinci Çin 
ordusu Yunnan 
yoliyle Hindiçiniye 
hareket etmiştir. 

ALMAN 
HEDEFİ 

Toroslar öyle sihirli, füsunlu 
bir diyardır ki buralarda duyulan 
derin ve tükenmez hazzın unuttu· 
ramıyacağı «hayal inkisarı»t «elemli 
hatıra», gideremiyeceği usanç ve 
bezginlik tasavvur olunamaz. 

O büküp asıldıkça tahsildar 
bağırıyor, tahsildar bağırdıkça da 
zaptiyenin gözleri yuvalarından fır· 
lıyordu. 

Nihayet son bir bıçak darbe
sile kopan kolu hendeğe fırlattık· 
tan sonra Ali Molla, atmacanın 

serçeye hücumu gibi şimşek bir 
saldırışla bu defa da zaptiyeye çul
landı ve onunda ayni şekilde ko· 
lunu keserek hencieğe attı. 

Gariptir ki kurbanların ikisi 
de ızdıraptan bayılmıyorlar. yük
sek sesle muttasıl yalvararak ağ

lıyorlardı. 

Ali Molla artık o sakin köy 
hocası değildi; rulı değiştirmiş, 
bambaşka bir hüviyet iktisab ede· 
rek tam bir Sadist olmuştu. 

Kurbanlarının ölüm ibtilaçla
rından zevk alan, debelenmeleri
ni seyrederken gaşyolao, hatta du 

daklarını damarlara yapıştırarak 
mazlumunun kanını içen sadistle· 
re hala her yerde tesadüf edilmek
tedir. Düseldorl cadısı denilen 
Alman, Landru isimli Fransız, ge· 
çenlerde beş kişiyi birden öldü
ren Yunanlı hep birer sadisttirler 

Sadistin yegane,zevki öldürdüğü ada· 
mın yerde tepinmesidir. Kesilen 
veya kurşunla vurulan insan ölüm 
çırpıntıları içinde son hayat mü
cadelesini yaparken sadist, mem· 
nun ve mütebessim, onu seyred~r; 
bu kanlı ve korkunç manzaradan 
zevk alır: Kriminoloii ile uğraşan 
hukuk alimleri, ruhiyatla müştagi 

fikir erbabı, içtimaiyatçılar sadizm 
hakkında muhtelif ve müteaddit 
eserler vücuda getirmişlerdir. 

işte Ali Molla da onlardan 
biri idi. iki bedbahtın can acm ile 
yerde çırpınarak ağlayışları ona 
keyif veriyordu. Bu sebeple siliih

lığından tabakasını çıkararak Ma· 
car Mehmet Aliye uzattı. Sonra 
kendisi de bir sigara yaktı ve 
kurbanlarının elim vaziyetini mem 

nun bir çehre ile seyre daldı. 

Fakat vakit geçirecek vaziyet 
te değildiler. Onun için, sigarası 

biter bitmaz duğruldu. Macar Meh· 

met Aliye: 
- Sen zaptiyenin sol kolunu 

becerlel 
Emrini ver<ırek kendisi bir da· 

ha tahsildara çullandı. Macar Meh
met Alinin bıçağı « yarım yatağan 
sayılabilecek kadar iri ve ağır ol· 

duğu için satır gipi kullanılabili
yordu. Bu sebeple zapliyenin kolu 
daha çabuk koptu. Fakat tahsil· 

dar yine ayni bükme ve asılma 
ameliyesine maruz kalmıştı. Biça· 
renin kopardığı vaveylayı tarife 
imkan yoktu. O kadar acı, acı-

bağırıyordu ki bu yürekler parça· 

layıcı ses karşısında yüreğinde en 
cılız bir merhamet hissi taşıyanın 

tahammülüne imkan yoktu. 

Ne yazık ki hala ölmemişler· 

di. Bu kadar kan kaybetmelerine 
ve bu derece müthiş ızdıraplar 

içinde kıvranmalarına rağmen bir 
türlü can veremeyişleri hakikaten 

hayrete şayandı. Zavallıların ikisi
de perişan bir manzara arzediyor· 

lardı. 
iki şaki biraz dinlendikten son-

ra ameliyatın üçüncü faslına ge

çerek biçarelerin iki bacaklarını 
da kestiler. Artık kurbanlarda ba

ğıracak, ağlıyacak mecal kalma· 

ınıştı. Yalnız derin derin inliyorlar 
ve bu inleyişlerle hala ölemedik
leriri celladlarına haber vermiş 
oluyorlardı. Ali Mollanın keyfine 
payan yoktu; nerede ise zevkinden 
gaşyolacaktı. 

- Mehmet Alil. 
- Buyur ele ... 

- Zaptiyenin kafasını sen 
kes; ben de tahsildarı becerlerim .. 

- Peki efe .. 

Bu suretle iki betbahtın ızdı
rapları dindirilmiş oluyordu. 

Ali Mollaya kalsaydı Mehmet 
Aliyi işe hiç karıştırmıyacak, bu 
ıuretle ruhi zevkini daha geniş 

mikyasta tatmine imkan bulacak
tı. Fakat cinayet müşterek işlen· 
~eli ve iki arkadaş ayni cinaye
tın rabıtasile yekdiğerine bağlan
malıydı. iki şekavet refikini ancak 
bu rabıta emniyete ve mütekabil 
İtimada sevkedebilirdi. Ali Molla 
ancak bu düşünce iledir ki Macar 
Mehmet Aliyi cinayetine ortak 
yapmış ve bu ortaklığı temin sa· 
dedinde vahşi zavkinden bir ~ısmı 
nı fedaya mecbur kalm ıştı, 

Keaiiu kafalan . • 

göğsüne oturttuktan ve maktülle-
rin üzerinde, para, saat, yüzük 
ne varsa hepsini aldıktan sonra 
iki bedbahtın hayvanlarıoa atla

yınca dağların yolunu tuttular. 
işte çıkış bu çıkıştır. 

• • • 
Bir yörük obası ... 

Ondokuz çadırdan mürekkep 
olan bu yörük obasını, her obayı 
olduğu gibi Mahmud isimli merd 
güzel yakışıklı, merhametli, kaba· 

dayı, gözütok bir Bey idare ediyor 
Harika denilecek kadar güzel yö· 
rük kızları hem keçi otlatıyorlar, 
hem yün iğiriyorlar. Çadırların ö
nünde kadınlar, sabah sütlerini ya 

yıklarda yağa tahvil ediyorlar. Bir 
kısmı saçlarda bezdirme pişiriyor
lar; bir kısmı süde peynir maya., 

karıştırıyor. 

Katıksız Türk olan bu insan
ların, kadınlı erkekli boş durduk
larını gören yoktur; hepside sabah
tan akşama kadar çalışırlar. 

Mevlana Celaleddinin himnıe· 

tile (1) Türk yurdunda hemen he
nıen kat,i hakimiyetini tesise mu
vaffak olan « Acem harsı, acem 
adatı, Acem kültürü, ve Acem 
dili » pek tabii aksülamellerle kar
şılaştığı zamanlarda gariptir ki I· 
randa yayılan « Şiiye » mezhebi 

« Bektaşilik » namı altında Türk 
kültürünü müdafaa hedefli gizli 

Türk cemiyetlerine perdelik vazi· 
fesi görmüştür. Arap ve acem kül 

türlerinin lamamile tesiri altına 
giren Osmanlı sarayı Farsça şiir 
yazıp Arapça dua ederken «Şiiye» 
mezhebindeki Şah lsmailler, Uzun 

Hasanlar, Zeynel Beyler Anadolu
nun öz Türk sakinlerini, yabancı 

harsları reddetmek ve öztürke 

öztürkçe söylemek ve söyletmek 

suretile, kendilerine çekmişlerdi. 
Hacı Bektaşın bütün ibaret ve 

niyaz duaları ile « Nefes » deni· 
len propaganda edebiyatını öztürk
çe o larak meydLna a tış ı da b u 
husust a en büyük iımi li teşkil e d e r 

Başlarına giydikleri serpuştan 

kinaye « Kızılbaş » diye anılan 

Şii kuvvetlerin bu lakabı bilahare 

bizim öztürk yörüklerimize alem 
olmuştur. Sünni edebiyatında bu 
Kızılbaş demek; kız kardeşile zina 
eden, şarabı helal diye içen Aliye 
Allah diye tapan, mum söndü alem 

!eri yapan adam demektir. Yüzde 
doksan ekseriyeti Ulah dönmesi , 

Macar. Sırp, Rus, Rumen, Arnavut 
Arap karışıığ olan Osmanlı idareci· 

!erinin halis kan öz türkleri bu 
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Fransız - Japon 
müzakeresi bitti vardır. Hindiçini 

Fransız makama-
tının da hallede· 
cekleri bir takım 

meseleler bulun· 
maktadır. Bu bap
taki müzakerelere 
Hanoi'de devam 

edilmesi muhtemeldir. 

Amerika mUdaha
le edecek; Vaşing
tonda hazırlıklar 

Birmanya yo· 
!unca yerleşmiş 

olan diğer Çin 
kuvvetleri de Fran 
sa Hindiçini hu 
duduna duğru iler
lemek emrini al

yapıhyor; Ruzvelt mışlardır. 
Japon atacaklarını Çinliler endişe 
bloke etti etmiyor 

Dün akşam Vişide haber alın

dığına gpre, Japon ve Fransız hü. 
kümetleri bugün Tokyoda ve Vi
şide müşterek bir deklarasyon 
neşredeceklerdir. 

Amerikada müdafaa hazırlığı 
Vaşington 26 (a. a.) - Vişi 

hükümeti, Saygon'a çevrilmiş Ja
pon toplarının tehdidi altında mü
zakerelerde ,bulunmaktadır. Bu ci
het düşünülerek Aıoerikanın müda. 
halesi için Vaşingtonda sükünetle 
hazırlıklar yapılmaktadır. lngiltere. 
nin Amerikaya esaslı müzaharet 
göstereceği haberi Vaşingtonda 
çok iyi karşılanmıştır. 

Siyasi şahsiyetler ve sair zevat 
umumiyetle yeni bir Amerikan si
yasetinin hazırlanmakta olduğu ve 
bu siyasetin de Tokyonun pek bo
şuna gitmiyeceği hususunda mutabık. 
tırlar. Şayet Amerikanın siyasetin. 
de bir değişiklik yapılması muta
savver olmamış olsaydı, Ruzveltiu 
son iki sene zarfında Japonyaya 
yapılan petrol sevkiyatının tahdit 
edilmemesi sebeplerini bu kadar 
açıkça izah etmiyecegi kanaatı 
umumidir. 

Diğer tarafından Amerikanın 

milli müdafaa menfaatleri hakkın· 

da hariciye müsteşarı Vels tarafın

dan yapılan beyanat, Japonya fik

rini değiştirmediği taktirde, pasifik· 
te fırtına kopacağına kat'i bir de
lil added ilmektedir. 

B ugünkü Amerika n gazeteler i 
kat'i bir ha r eket is t e mekt e devam 
ediyorlar. 

Vaşington Post, Yeisin ih ta rı · 
nı Amerika tarafından yapılacak 

bir hareketin mukaddemesi olarak 

selamlamaktadır. 

Amerika, Japon alacakla· 
rını bloke etti 

Nevyork 26 ( a.a ) - Ruz· 
velt, Amerikadaki Japon alacakla
rını 'bloke etmiştir. Reisicumhurun 

emri bugün meriyete girecektir. 
Amerikadaki Çin alacakları da 

bloka edilmiştir. 
Nevyork 26 ( a.a ) - Ameri· 

kadaki Japon alacaklarının bloka 

edilmesi neticesinde Amerikan li· 
manlarında bulunan Japon vapurla· 

rının da hareket edemiyeceği an· 

!aşılmaktadır. 

Beşinci Çin ordusu Hindi
çinige hareket etti 

Tokyo 26 ( a. a. ) - D.N.B : 

Çun.King 26 [ a.a. ] - Çin 
mahfilleri, Japonya Hindiçiniyi iş

gal ettigi takdirde lngilterenin ve 

Amerikanın uzak şarkta hasıl ola· 
cak yeni vaziyet karşısında ted

bir alacaklarından emin bulunmak· 
ta ve endişe duymamaktadır. 

Resmi Çin gazete•i diyor 
ki: 

« Hindiçininin işgali Japonya· 
nın cenuba doğru genişlemek planı 

nın sadece bir merhalesi olacak
tır. Pasifikte menfaatları olan 

devletlerin hepsini bilhassa lngilte 
re, Amerika ve Avustralya vazi· 
yeti idrak etmelidir.» 

japonyaya iktisadi abloka 
Tokyo 26 ( a.a ) - Singa

purdan hareket edecek vapurların 
silahlandırılması için emir verildi

ği, Amerikadan Japonyaya yapıla
cak ihracatın yasak edilmesi ve 
Amerikadaki Japon alacaklarının 
blokesi meselesinin V aşingtonda 
görüşülduğü haberleri üzerine bu 
gün Tokyo borsasında kıymetler 
düşmüştür. 

Mali bir gazete olan Şugai 

Şogyo, lngiltereyi, Amerikayı ve 

Sovyetleri Japonya aleyhinde va· 

ziyet almakla ittiham etmekte ve 

cereyanı halin Amerika tarafından 

Japonyaya tam bir iktisadi abloka 
tatbik edeceğine delalet eylediği· 
ni yazmaktadır. 

Amerika Liber
ya'yı işgal 

etmiyecek 
Vaşington 26 ( a.a ) - Ame

rika hariciye müsteşarı Yeis, dün 
gazeterilere beyanatta bulunarak 
demiştir ki : 

« Bir paris gazetesi Amerika
nın Liberyayı işgal etmek niyetin
de olduğunu ve mukabil bir hima· 
ye tedbiri olmak üzere de bir Av
rupa devletinin Dakarı işgal ede
ceğini yazmaktadır. 

Amerikanın Liberyayı işgal 
edeceği haberi katiyen yalandır. 

Ba 
Nöbetci eczane ![ece 

Halk Eczanesi 
( Tarsus Kapısında ) 

Bolşevikliğin or
tadan kaldırılması 
ve Bolşevik rue
sasının kovulması 
imiş 1 

Berlin 26 ( a.a ) - Yarı res 
mi bir menbadan bildiriliyor : 

Alman hariciye nezareti mü
messilleri, Almanyanın İstihdaf 

ettiği maksadın Bolşevikliğin or-
tadan kaldırılması ve Bolşevik 

rüesasının kovulması olduğuna 

bir defa daha işaret etmiş ve 
harp sonunda Sovyetler birliği di 
ye bir mefhum kalmıyacağını ila· 
ve eylemiştir. 

Berlin siyasi mahfilleri, hali
hazır şark vaziyetinin inhilalile 
meydana gelecek yeni toprakla. 
rın ve bunların Almanya ile mü

nasebetlerinin ne olacağı hakkın
da şimdiden bir şey söyleneme· 
yeceği fikrindedirler. 

Ankara 
ga 

Radyo 
etesine göre 

( Baştara/ı birincide ) 
Bu bölgede cereyan etmekte 

olan muharebeler hakkında bizim 
kanaatımız şudur: 

Smolenskin cenubunda kati 
muharebeler vermekte olan Alman 
taarruzları Sovyet mukabil taarruz· 

larile karşılaşmaktadır. Almanların 

hali hazırda bir kriz geçirmekte 
olduğuna· hükmedilebilir. Her hal
de şimdi Alman başkumandanlığı 
maruz kalınan bu kriz karşısında 

yeni çareler aramaktadır. Hudutdan 
ileride bulunan Almanların büyük 

bir ikmal güçlüğile karşılaştıkları 

da anlaşılıyor. Zira Sovyetler çe· 
kildikleri yerlerde her şeyi tahrip 

etmektedirler. Muhtemeldir ki Al

man orduları bugün yollar üzerin
den değil, yollar haricinde hare· 
ket etmektedirler. Ve dolayisile 
iı..m;I yapılamamaktadır. Bu suret· 

le evvelce ileriye atılmış olan 
birJikJer tıskviye alamadıklarından 
ilk enerji ile harek&tı ileriye gö
t üremiyecek vaziyete düşmüş ·bu~ 

lunuyorlar. 

Almanların Moskovaya f gün· 
düz taarruzları yapmıya başladık· 
ları ve bu taarruzlarda bilhassa 
d.emiryollarını hedef ittihaz ettikle 
rı ırelen haberlerden 'anlaşılmakta 
dır. Gece taarruzlarından va k .. _ zgeçe 
re gunduz taarruzları yapmak 
Moskovanın havaya •karşı iyi mü· 
dafaa edilmemekte olduğunu gös· 
terir. 

Lakin demiryollarına taarruz 
oldukça manalıdır. Moskovadan 

dokuz demiryolu geçmektedir. 
anlaşılıyor ki Almanlar askeri sev 

kiyatı durdurmak istemektedirler. \ 
Moskovadaki istasyonları tahrip 

etmek ve böylelikle cephe ile 

Moskova arasındaki demiryolu sev

lı:iyatını bozmak arzusu da 'göste

riyor ki, Sovyetler Almanlar kar· 
şısına büyük insan kütleleri ve 
malzeme yığmışlardır. 

Hayvanlar harpten zarar görüyor! 
''=======7=======~~~====:==:=:~:;=;:=.==========~~~=====ı~ 

F
in cephesinden yabancı gazetel~re ge· da bütün gazetelerin sahipleri bulunmuştur. rıne rağbet gösterilmektedir. 

geldikten sonra su sporları 

rağbet bulmuştur. 

Yaz mevsimi 
eğlencleri len haberlere göre Sovyet - Fın har· Şimdi 90 yaşında bul~nan müvezzi Vorern 

binde orman ve dağlarda yaşayan hayvanlar on beş yaşında iken bu ışe başlamıştır. Çok 

da zarar ırörmüşlerdir. Muharebe esnasında zeki ve çalışkan olduğundan sattığı gazetenin 

ayı, kurt, tilki vesaire gibi hayvanlar da kur· sahibi kendine röport•i ~ap'.'1ak vazifesini ver· 
şun mermilerine hedef olmaktadırlar. miştir. Vornerg yeni vazıfesınde muvaffak ol-

Mahsur vaziyette kalan bu hayvanların kur muş ve muhabirler arasında mümtaz bir mev· 
tulmaları insanlardan daha güçtür. Çünkü çe· ki kazanmıştır. Lakin _ kaz~ncı eksilmiş ve 
virme esnasında ateş arasında kalmışlardır. borca girmiştir. Bunun uzerıne gaztenin sahi-

Hele koca ayılara kurşunlar kolayca isabet et· binden kendisine eski vazifesinin verilmesini 
mekteymiş. rica etmiştir. Bu talebi istemiyerek kabul edil-

fık Sovet - Finlandiya harbinde kış uy-~ mistir. 
kusundan uyanan ayıların inlerinden sevinçle Eski müvevzzi tekrar işe başlamış ve yap· 

çıktıkları zaman silah, top görültüsünden neye tığı teşkilat ile gazetenin sürümünü son dere-

uğradıklarını anlamıyarak tekrar aç, susuz İn· cede arttırmıştır. Bu hizmetine mukabil çalış-
lere saklandıklarını ve karşunla vurulan ayı· tığı gazetenin sahib kendisine ölünceye kadar 

!arı da Fin askerlerinin kızartıp yedikleri verilmek üzere büyük bir maaş tahsis etmiş 
Daily Ekspşess » gazetesinin Fin cephesi mu ve şimdi de mükellef bir ziyafet vermiştir, 

habiri bildirmişti. • 

• 7 5 senelik Üç buçuk milyon nü-
fusu bulunan Ş i k a g o n un 

g a z e t e mükellef lokantalarından bi

s a t I C I Si rinde bu şehrin en eski 
._ _____ _. gazete müvezzii şerefine bir 

verilmiıtir. Ziyafeti Şikııronun en büyük 
• · nbıbi nııııittir. Dantliler ar11ın. 

F ransada Geçen seneki mağlObiyet· 
ten sonra Fransada spor fa.a· 
liyeti yavaş yaş t ekrar başla

mıştır. Bunun delili Pariste 
pazarlar! birçok maç yapılmak

s p o r 
faaliyeti 

ta olması ve spor meydanları ile stadyomların 

yüz binlerce halk· celbetmesidir. 

Eıı ııi ad• at varıAlar 

ve 

Son günlerde Alma ve Austerlitz köprü
leri arasında Sen nehrinde gayet mutantan 
bir eğlence ve yarış tertip edilmiştir. Yarış

lara cihan şampiyonlarından Karon ve Marsel 
Thiel iştirak etmişlerdir. 

1942 Olimpiyat oyunlarına sahne olan 
Colombes stadyomunda hafif atletizm Paris 
şampiyonluğu kararlaştırılmıştır. Burada gös
terilen kudret artık Fransızların harpteııberi 
muntazam bir surette spor hayatı sürmekte 
olduklarını isbat etmiştir. 

• it 1 d k k ltalyada yüksek a ya a yu se dans sanatı için yeni 

dans mektebi bir müessese vücude 
.._ _______ __. getirilmiştir. ltalya ma-

arif nezaretine aid olan bu müesseseye krali
yet ltalya dans yüksek mektebi namı verilmiş-

tir . Yüksek dans turnuvasını kazanan Jlya Rus
kaja ve Bertin olimpiyadında birinci gelen 
Julid Peuzi gibi maruf üstadlar bu mektebe 
mualJim tayin edilmiş t ir. Mesleki dans sanat
kirı yetiştirecek bu mektebin tahsil zamanı 
aelı.iz aone sibi pok uıun olar.ol! talııit edil-

Yüreğinize zulmet dalgaları 
halinde çöken kuvvet ve yes tor· 
tularını Torosların engin ve aydın 
rüzgarları derhal dağıtır .. Buralarda 
dinlemek. bakmak ve görmek sa· 
nalının sırrına erersiniz. 

Fakat neyleyim ki böyle müs· 
tesna bir turizm bölgesinde iki ki
şilik bir aileyi barındırabilecek kü
çük bir otel bile yoktur. 

Eğer, her türlü mahrumiyete 
katlanarak bu ihtişamlı güzelliğin 

kahrını çekmeği göze alırsanız, 

avdetinizde daha zinde, hayat mü
cadelesi için claha iyi silahlanmış 
olarak dudaklarınızda yayla türkü
leri, dimağınızda karlı şahikaların 

aydınlığı Toros ekspresine atlarsı .. 
nız .. Misafirkerverlik ananesi yal
çın kayalarına, buzlu pınarlarına, 

temiz havalarına sinmiş olan To· 
roslar namına Pozantı istasyonun
da gene Balkar dağı .. treninizin 
üzerin abanmış gibi sizleri gönül
den selamlıyarak uğurlar! ... 

Tas ajansı bu 
günde şu haberi 
yazıyor: 

( Baştaraf ı birincide) 
Motörlü birliklerin en ziyade 

kolayca müessir olabilecekleri yer 
ler de işaret edilmiştir. MezkOr 
vesikalara merbut talimatnamede 
şöyle denilmektedir; 

Türkiyeyi işgal edecek veya 
Türkiyeden cebren geçecek her 
ordu için en müşkül mesele boğaz
lardan geçmektir. Bu hususta na
sıl hareket.edileceği hakkında iza

hat verilecektir. 
25 numaralı sayfada işgal kı· 

lalarının lstanbulun muhtelif nok
talarına nasıl tevzi edileceği hak· 
kında talimat verilmektedir. Bu 
sayfada, askeri servislerin yerleş· 
mesine en müsait mevki Beyoğlu 

olarak gösterilmektedir. 

Müstevliler Türkiyeye denizden 
bir ihraç hareketini de derpiş et
mişlerdir. Karadenizin sima! sahil
leri dik olduğu için ve bu deniz 
fırtınalı olması dolayısı ile; cenup 
sahili ise Çatalca müstahkem hat
tının ateşi altında olduğu için ih
racın müşkül bulunduğu tasrih e
dilmektedir. 

Alman başkumandanlığı bun
ları, tatbika memur olan kıtalara 
tevdi etmiştir. 

Japanyanın 
vaziyeti 

(Başmakaleden artan} 
ve Amerikan tesanüdünün, diğer 

taraftan Sovyet ve Çin tehlikesi
nin karşısında ve içinde sıkıcı ve 
bunaltıcı gi:nler geçirmektedir. 

Bu vaziyet içinde Japonya 
eline geçmiş olan bir fırsatı ;tabi
atiyle kaçırmak istemiyecektir. 
Zira Japımyayı yarın için tehdit 
edecek en büyük kuvvet lngiliz 
ve Amerikan donanmasından z~ya

de Sovyet ve Çin ordularının müt· 
telik ve müşterek hareketleri 
olacaktır. 

Halbuki Japonya Alman taar
ruzundan istifade ederek Sovyet· 
!ere yüklenecek olursa bu iki 
kuvvet arasında Sovyet durumu
nun Japonya lehine bir netice 
alınacağı çok kuvvetle muhtemel
dir. O zaman Japonya henüz harp 
hazırlığını ikmiil etmemiş olan 
lngilterenin ve Amerikanın müda
halesine imkan vermeden kendi
sine dah• tehlikeli olabilecek bir 
rakibin tehdidinden kurtulmuş 

bulunacaktır. işte bu mülahaza 
iledir ki, Japonyanın kati kararlar 
almak arifesinde olduğunu ve Ja· 
pon askeri hazırlığının Sovvet 
Rusyayı istihdaf ettiğini zan 
ediyoruz. 

Esasen üçüzlü ,paktın bir or· 
!ağı olan Japonyanın bu pakta 
karşı yüklendiği vazifeleri de 
göz önünde tutacak olursak ~u 
ihtimalin daha çok kuvvetlenmış 
olduğunu görmekteyiz. 

Yalnız Amerika ve lngiltere• 
nin de kati kararlar aldığını ha
ber aldıkça çok uzak olmayan bir 
2aroanda harbin okyanusta olduğu 
kadar pasifikte de· şiddetlenec .. 
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İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 

1. Temizlik işleri hayvana 
tının 941 yılı ihtiyacı için 
6o-7o bin kilo saman alınınak 
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. isteklilerin şartnameyi 
görmek üzere hergün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla 
riyle belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

17. 2o. 24. 27 lo28 

Belediye 
Riyasetinden: 

1- Sebze hali- T aşkarako· 
lu arasında yapılacak olan 
!ağam inşaatı kapalı zarf USU• 

tiyle eksiltmeğe konulmuştur. 
2- Keşif bedeli ( 11608 ) 

lira 25 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 871 

liradır. 
4- ihalesi Ağustosun bi· 

rinci cuma günü saat 16 da 
belediye encümeninde yapı
lacaktır . 

5- Artırma eksiltme ve 
ihale hükümlerine göre ha
zırlanacak teklif mektupları 

ihale tarihinden bit saat ev· 
veline yani saat 15 de kadar 
makbuz mukabilinde belediye 
reisliğine verilmiş olması la-
zımdır. 

6- Şartname keşif ve sair 
evrakı belediye fen işleri mü· 
dürlüğündedir. İsteyenler ora
da görebilirler. 

7 • Beşinci maddede yazılı 
olduğu üzere taliplerin tek
lıf mektuplarını ihale günü 
muayyen saatte belediye re
isliğine vermeleri ilan olunur. 

17- 20- 24- 27 1026 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden: 
( Odun kömürü alınacak) 

l • Şehir halkı ihtıyacı 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 °Jo 7.5 hesabiyle 375 li
radır. 

3- İhalesi ağustosun birinci 
cuma günü saat 15 de bele 
diye encümeninde yapılacaktır. 

4- İstekliler şartnameyi 
görmek üzre her gün belediye 
muhasebesine ve ihale günü 
muvakkat teminat makbuzla
rıyle bırıikte belediye encü
menine müracaatları ilin 
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- İhalesi ağustosun birin 
ci cuma günü saat 15 de be
lediye encümeninde yapıla · 
caktır. 

5· Kumaş numunesi ve 
şartnamesi belediye yazı işle

ri müdürlüğündedir. İsteyen
ler orada görebilirler, 

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

17. 2o. 24. 27 1027 

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 salı gün ii saat 15 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 işlt:ri 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 ilin olunur. 

20-24-27-31 1040 

Misis Acıdere 
İçmesi Açıldı 
Yiyecek ve yatacak yer

leri vardır. Adana' dan her 
gün sabah saat 8 de de ve 
akşam saat 6,30 da tren gi· 

f 
der gelir. 
24-25-26-27-29-30-31 1052 

Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

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. 

Tapu senedinin 
Muhammen bedeli Mevkii cınsı numarası tarihi 
15000 Abidinpaş~ ·Tan Si. !50-7 1-kan-u-n--93_4_ 

?4. ?7- ~1- s 1054 

BUGÜN 

Vatilatörlerle serin bir hale getirilmiş olan 

Alsaray Sinemasının 
Vasi Salonunda 

B U A K Ş A M iki gUzel film Birden 
I 

Türk müziğinin en nefis parçalarigle süslenmiş olan 

Cemile Hurmalar Altında 
TÜRKÇE SözlU Büyük ŞARK Filmi 

il 
Korku heyecan macera şaheseri mevsimin en güzel polisiye 

FiLMİ 

Haydudun Akibeti 
PEK YAKINDA 

ZEYNEBiM 

27 Temmuz 1941 

§WllDllllıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

ASRI SINIMAı.NIN ~ 
= YAZLIK BAHÇESİ DE 

BU AKŞAM 
- ™**••• ....... s:••*•••**ifı ••• ,, •• ••+: • •• •• :=:: 

iki Heyecan ve Meraklı Film Birden 
J 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Harikulade Komediler Şaheseri 

( Kraliçenin Elmasları ) 
Baş Rolde: 

Don ameş taklidli komediler rolinde doyul
maz sahneler yaratan (3. palayracı silahşörler) 

[[ 

Meşhur Çalgıcı Kovboy ( Fired Skot ) ;::: 
= 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL Basıldığı yer : [ BUGÜN ) C E S U R S U V A R J0 

= 
U. Neşriyat Müdürü : Avukat Matbaası- Adana 

---1;>-jf-at _Y A ..... V.;;.ER_o_CL_u...._ ....... _________ ~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı? 
Seyhan Defterdarlığından: 

Mükellefin adı Köyü müfredat def~ taaliuk 

d veya teri ııra ettiği 
8 en e ve soya l mahallesi numarası 

------------------~·-- -----------------~~-----Bekir oğ. Hasan Adana. Ş. 75 940 
Mustafa oğ. Hüseyin ,, 588 937 
Zabıta memuru Sadi ,, 614 940 
Mehmet oğ. Muharrrem ,, 813 940 
Mehmet oğ. Ömer ilhan ,, 851 
Yakup oğ' Hamza ., 852 
Hüseyin oğ. Bekir ,, 879 
Romen tabaasından İsodragüle ,, 883 
Yusuf oğ. Kasım ,, 884 
Mustafa oğ. Talat ,, 886 
Mehmet oğ. Mustafa ,, 890 
Şevki oğ. Yusuf ziya Mestan Z. 993 
Ahmet oğ. Mehmet Adanana Ş. 917 
Mustafa oğ. Ahmet ,, 918 
Mahmut oğ. Mustafa ,, 919 
Bekir oğ. Adil ,, 920 
Hasan oğ. Mecit .. 921 
Nuri oğ. Hakkı ,, 922 
Ali oğ. Sait 
Ali oğ. Fethi 
Mustafa kardeşi Fahri 
Hasan oğ. lsmail 
Abbbas oğ. Münir 
Nebi oğ. Hasan 
Mustafa oğ. mehmet Ali 
Hüseyin oğ. Mehmet 
İsmail oğ. Hakkı 
Salih oğ. Zehni 
Hamit Mecit Ergenç 
Abdullah oğ. Hasan 
Dr. Ahmet Erzin 
Bayram oğ. İhsan Fikri 
Veli oğ. Mehmet Reşit 
Devriş oğ. Muharrem 
Cemil oğ. Emin 
Devriş oğ. Zekeriya 
Salih Rıza Benli 
Osman kızı Hatice 
lbrahim kızı Zekiye 
Alido oğ. Mehmet 
Ali Berk 
Mahmut oğ. Süleyman 
Hasan kızı Aliye 
Sadullah oğ Ali 
Mehmet oğ. Durmuş 
Hüseyin kızı Lutfiye 
Ahmet oğ, Mahmut 
Mustafa oğ. Kadir 
İsa oğ. Mehmet 
Mustafa oğ. Ahmet 
Abdurrnhman oğ. Osman 
Ahmet oğ. Bayram 
Cabbar oğ. Bekir 
Recep oğ. Ziya Yayın 
lbrahim oğ. Aziz 
Süleyman oğ. lbrahim 
Abo oğ. Mehmet 

Alidede 1298 

.. 1456 
Karasoku 1867 
Hürriyet 2462 

" 
2463 

.. 2470 
Sarıyakup 
çukurmesçit 416 
Adana Ş. 1624 

.. 1626 

.• 1632 

.. 1636 
" 1849 
;; 1651 
.. 1655 
.. 1660 

Karşıyaka 1674 
., 1686 
.. 1689 

Hürriyet 2312 
Adana. Ş. 1633 
Hürriyet 2139 

" 2141 
.. 2142 
.. 2144 
.. 2145 
.. 2146 
jj 2147 

" 2148 
.. 2149 
" 2150 

Hürriyet 2151 

" 2152 
.. 2155 

Adana .Ş. 2451 
ii 2452 
.. 2453 

Kayalıbağ 2482 
Alidede 2520 

.. 
" .. 
.. 
.. 
.. .. 

936 
940 

.. .. 

.. 

.. .. 
939 
940 
937 
940 

.. 
., 

939 
939 

" .. .. .. 
940 

.. 
" .. .. 
.. .. .. .. 
" 939 

940 

" .. .. .. .. 
" 
" 
" .. .. .. 

940 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

A. para c. 
vergisi 
Lira kr. 

200 00 
17 70 
54 00 

1 00 

9 00 
10 00 

30 00 

200 00 

••••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • H. para Nufus c. e K e 
vergisi vergisi yekun • açırmayınız • 

Lira kr. Lira kr. Lira_!_ ! Bir adet az kullanılmış ! 
3 30 3 30 : yedi ayaklı (K - /) Kelvi- : 

1 00 

5 00 
5 00 
2 00 
2 50 

4 00 
2 00 
1 00 
2 50 
1 00 
3 00 
1 00 
2 50 

2 50 
2 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

200 00 : natör buz dolabı acele sa· : • • 17 70 : tılıktır. : 
5
{ ~~ i Tahsin Salih Bosna i 

• • 1 00 : Tel: TABO Abidin : 
5 00 : Paşa caddesi Tel: 274 : 
5 001: ••••••••••••••••••••••••• : 
200 ................ . 
2 50 
9 00 

10 00 
4 00 
2 00 
1 00 
2 50 
1 00 

33 00 
1 00 
2 50 

200 00 
2 50 
2 00 
1 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 oo 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

59800 

Y AZL·I K 
Sinemada 

BU AKŞAM 
iki film birden 

1 
4..lı ..... 

TEHDİT 
~ı ..... 

ll .......................... 
ız:EıYıNıEıeı·ııM ı ıııııııı ı 
ıııııııı ı ..................... -.. 

Pek Yakında: 

NE ŞEKER 
ŞEY 

Zayi Mühür 
Tatbikli (Aziz Kara) müh

rümü kaybettim. Yenisini ala
cağımdan es~ isinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. 

Ceyhan Haliliye köyü 
ihtiyar heyeti azasından 
Aziz Kara 

1063 

Bir Bayan iş 
Arıyor 

Orta okul ve Hemşire 

okulundan mezun bir bayan 
daktiloluk veya münasip bir 
memuriyet arıyor. Kabul et
mek isteyenlerin Matbaamı
za (F) rumuzuna bildirmeleri 
reca olunur. 

Halkevi 
Reisliğinden: 

Yukarıda yazılı 57 mü.kellefin ikAmetgih adresi meçhul bulunduğundan isimleri hizasın· 
da müfredatı gösterilen 598 lira nufus; A. Para Cezası, H. Para Cezası borçlarını ilan ta· 
rihinden itibaren 15 gün zarfınnda maliye tahsil şubesi veznesine teslimi lüzumu tebliğ ye
rine kaim olmak üzere ceza usulü mabkemelerkanununun 141 inci maddesine tevfikan ila-

Noksanları ikmal edilen 
dokumacılık kursu 29 - 7 -
941 Salı günü saat (14) de 
açılacaktır. Bu kursa kayit 
olunanların o gün Halkevine 
gelmeleri. 

nen tebliğ olunur. 1062 
·--------------------------------------~ 
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Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 
1 - Vergi borcunun temini - tahsili için satışa çıkarı· 

lan aşağıda sahibile cins, mevki ve .muhammen bedeli yazılı 
gayri menkul açık artırması için tayın ve ilan olunan vakıt
ta istekli çıkmadığından açık artırma müddeti 941 senesi 
ağustosunun 2o inci çarşamba günü saat 10 a kadar uzatılmıştır. 

2- ihale vaktinden evvel maliye veznesine yatırılmış bu
lunması lazım gelen pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakıtta vilayet idare heyetinde ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

Ciasi 

Hane 

Muhammen Pey 
Bedel Parası 

Kapu No Mahallesi Sahibi Lira Kr. Lira Kr. 

30 - 32 T aşçıkan Cibara Ômer veresesi 2696 00 202 20 
27 - 31 - 5 - 10 1061 

• DiKKAT: 
Şık Bayanlar Dikimevi 

( FERiHA ERDiNÇ) 
Atelyesini Kolordu karşısında 20 nolu sokakta 

77 nolu eve nakletmiştir. 
Kıymetli mü,terilerini yeni atelyeye 
davet eder. 

• 


