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Smolensk civarında 

Alman 
o ·rdusu 
Siper 
Kazıyor 

T aarruzi şekil
den tedafui 
vaziyete ... 

Bu, Alman strateji
sinin müthiş surette 
korktuğu sper har
binin .ilk merhale
s i d i r 

Ankara 29 ( Radyo gaze
tesi ) - Alman - Ru• hare
kat harbinin b i r durğunluk 

v e duraklama d e v r e s i · 
geçirmekte olduğu aşağı yu· 
karı her iki tarafça kabul edil
mektedir. Şimdiye kadar Sovyet 
genel kurmayı umumi seferber
liğin tamamlanması için beş haf
ta lazım gelecegini ileri sürmüş
tür. Bugünkü durğunluğa bakı

lırsa Ruslar seferberliği ya ta· 
mamlamış veya tamamlamak üze
redirler. 

Rumen radyosu bugünkü 
neşriyatında şöyle demiştir: 

« Alman orduları başkomu· 
tanlığı tarafından askeri harekat 
hakkında kat'i bir sükut muha
faza edilmekle beraber, zafer 
bildirecek haberlerin çıkacağını 
yakında bekliyebiliriz. » 

Rus komutanlığı son ihtiyat
larını da cepheye sürmüş bulun· 
maktadır. Alman komutanlığının 
resmi tebliğler üzerinde kullan· 
dığı usul, yakında m ü h i m 
haberlerin çıkacağını göstermek 
tedir. 

Bu gün neşredilen Alman 
tebliği şark cephesinde askeri 
vaziyeti şöyle anlatıyor: 

« Ukraynada Alman ileri 
harekatı mütemadiyen devam 
etmiştir. Smolensk civarında 
Stalin hattının yarılmasiyle mün
ferid büyük Sovyet kıtaları im
ha edilmiştir. Smolensk önlerin
de çenber içine alınan Sovyet 
kuvvetleri de imha edilmek üze 
re bulunmaktadırlar. Bu muaz· 
Zam imha harbinde ahnan gaoa· 
İmin sayısı bir kaç güne kadar 
bildirilecektir. 

!llıı ................. ... 

Eden 
"Yakında Almanyanın 
Sulh taarruzu kartısln· 
da bulunacağız, diyorn 

Londra 29 ( A. A) - Bugün 
Londrada söylemiş olduğu bir nu· 
tukta, hariciye nazırı Eden ez
e ümle şöyle demiştir: 

« - Hitlerin Rusyayı ezmek 

İçin tesbit ettiği müddet, progra

mı alt üst etmiştir. Yakında bir 

sulh taarruzu karşıııda bulunaca

iız. bize teklif olunacak uzlaşma 
•ulhu makul bir itidal ve riyakar

lık abidesi olacaktır. Fakat Hitler
le yapılacak her hangi bir sulh 

•ncak kendisinin münaaip görece

ii müddet için muteber kalacak
tır Biz H' 1 • " · · t h · t • •t erın reıımını a rıp e -

llıek azmindeyiz. harpten sonra 
~azanacaiımız sulhun muhafazası 
'.Çin Birleşik Amerikanın bizimle 

ış birlii yapacaiını ümit ederim.» 

Sovyet diplomat ve 
l'tlUhendisleri Finllndi

Y•da alakonulmadı 
Helsinki : 29 [A.A.]- Finlan-

diya H . . N b d k' arıcıye ezareti, ura a ı 
S<>vyet el ·1· .. 

Çı ıa-ı mensupları ve Sov-
Yet Mübendi !erinin Finlindiyada 
alakonulduklarına dair Sovyet 
te.dyosu tarafından neşredilen ha· 

heri tekzip etmiştir. Bütün elçilik 
mensuplarından 135 kişilik bir 

heyet 24 Temmuzda Finlilndiyadan 
•yrılıaııtır. 

Milli Şef istanbulda Başvekil 
Dr. Refik Saydamı kabul ettiler 
lstanbul } 29 - Yalovada 

istirahat etmekte olan Başvekil 

Doktor Refik Saydam bu sabah 

lstanhula gelmiş, doğruca Filor

yaya giderek Reisicümhurumuz 
tarafından kabul edilmiştir. 

Başvekil, öğleden sonra Vila

yeti, Örfi idare ve İstanbul ko
mutanlıklarını ziyaret ederek saat 

19 da ekspresle Anakaraya hare-
ket eylemiştir. [A.A.] 

Türkiye'ye 
taarruz, mu
vaffakıyetsiz-
liğe uğrar! 
Londra : 29 [ A. A. ] 

Sanday Taymis gazetesi diyor ki: 

« Londrada Türkiyeyi iyi 
lnglltere Uzerine hava tanıyıp bilenler, Türkiyeye ta-

h u c u m 1 a r 1 arruz edecek herhangi bir kuv-
Londra : 29 [ A.A. ] - Hava velin muvaffakıyetsizliğe uğra· 

ve dahili emniyet nezaretlerinin yacağına kanidirler. Yeni tahad-
tebliği : Bu gece bir kaç düşman düı eden orta şark vaziyeti 
tayyaresi Britanya sahilini aşmış Türkiyeye yardım hususunda 
Şarki lngilterede 3 yere bomba- ,. Dr. Refik Saydam j daha müsait bir du'rum ortaya 
lar atmıştır. Huar ve yaralıların L'-------·------.J- getirmiştir.» 
mikdarı azdır. 1 --- __ ===,:==~=~======:::===== 

Siimerbank 
Fabrikaların 1 yıllık istih-
salô.tı tetkik ediliyor 
lzmit - Sümerbank Umum Müdürü B. Burhan 

Zihni Sanus refakatinda umum işletme müdürü Bü

lent Büktaş olduğu halde şehrimize gelmiştir. B. 

Burhan Zihni sellüloz sanayi müesseselerinde tetkik 

lerine başlamıştır. Umum müdürün reisliği altında 

bir komisyon teşekkül etmiştir. Bu komisyona fab
rika müdürü, baş mühendis ve mühendisleriyle su· 
ni ipek fabrikası mühendisleri iştirak etmişlerdir. 

Devre toplantısı ismi verilen bu komisyonda Sü. 
merbank fabrikalarının geçen seneki istihsalitı ile 
işletme vaziyeti tetkik edilmekte ve elde e~il~n 

t. e aöre önümüzdeki •enelerde yapılacak ıstıh 

Sapanca gölünden lzmit• getirilecek olan su tesisa
tını mahallincle tetkik edecektir. Bu tesisat ıçın 

bazı lüzumlu madde ve malzemeler Karabük demir 

fabrikası ile memleket dahilinde ki diğer fabrikalara 

ve Almanyaya sipariş edilmiştir. Normal şartlar da

hilinde bu siparişler gelecek olursa inşaatları ta
mamlanmış olan ikinci kiğıt ve sellüloz fabrikala· 
rının faaliyete geçmeleri 1942 senesinin mart ayı 

zarfında mümkün olacaktır. Makine aksamı tama. 
men ırelmiş olan klor ve sutkostik fabrikasının inşa 
sına da bu yakınlarda başlanacaktır. B. Burhan 
Zihni perşenbe günü akşamı lıtanbula giderek 
oradaki dokuma ve yünlü fabrikaları gruplarının 

müdürleriyle temaslarına devam edecektir. 

ne ıcey 6 • d'l kt 
sal!t ve işletme bu esaslara göre tespıt e ı me e-

dir. 
B. Burhan Zihni yarın s~pancaya gidecektir. 

40,000 
Japon 

Cenup Hindiçi
nisine çıkarıldı 

Vişi 29 ( a. a. ) - Bu sabah 
burada Fransız - Japon protoko
lü imza edilmiştir. Protokolün bi

rinci maddesine göre, iki hükumet 

Fransız Hindiçinisinin müdafaasın
da askeri sahada işbirliği yapma
yı taahhüd eylemektedir. 

Hanoy 29 (a. a.) - Hindiçini 
bükılmeti, Japooyanın cenup Hin· 
diçinisine 40,000 asker çıkardığını 
resmen bildirmektedir. 

Tokyo 29 ( a. a. ) - Domei 
ajansının bi.ldirdiğine göre, Hollan

da Hindistanı hükumeti Jabonya 
ile olan petrol anlaşmasının feshi
ne karar vermiştir. 

Japonlar Şanghagdan yapı
lan ihracatı kontrol 

edecekler 
Şanghay 29 ( A. A) - Japon 

makamları, Şanghaydan yapılan 

bütün ihracatı kontrole karar ver

diklerini bildirmişlerdir. Bu ted
bir iki senedenberi şimali Çine 

tatbik edilen ablokanın aynidir. 

Japon matbuatı, Birleşik Amerika

daki Japon alacaklarının blokajı 

karşısında gittikce artan bir endi

şe izhar etmektedir. Yarı resmi 
Japon Tnymis gazetesi, Amerikan 
tedbirlerini ehemmiyetsiz göster· 

meğe çalışmaktadır. Gazete Ja· 
pon ve ecnebi tacirlerinin dikkatli 
bir vaziyet aldıkl"rıoı ısrarla izah 
ettikten sonra şöyle dem.,ktedir: 

« Japon ve Amerikan hükO· 
metlerinin ancak uzun boylu dü
şündükten sonra hareket etmeleri 
lüzumu üzerinde ne kadar ısrar 

edU.e yeridir. " 

1

0EViETöEM1RYöiliiiıN 
DA YAPILACAK TENZiLAT 

Fuar için memleketin bellibatlı istasyon
larından her gUn rrıutatdan batka bir tren 
tahrik edilecek 

Ankara 29 ( Hususi muhabirimizden ) - lzmir _Enternasyonal fua
rı için memleketin bellibaşlı istasyonları~dan her gun mutatdan başka 
bir tren tahrik edilecektir. Alaşehir, enemen, Bandırma, Ankara, 

Manisa Konya Eskişehir istasyonlarında~ lzmire gideceklere yüzde 
' ' d" ·ş bıletler ' · ı k 27,81 nispetinde tenzilatlı gidiş onu 1 verı ece ve 4 yaşına 

kadar çocuklardan bilet ahnmıyacaktır. 
Afyon·Karakuyu, Eğridir, Denizli, istasyonlarından kalkacak tren

lerden yüzde 75 nispetinde tenzilat ya~~lacak ve 5 yaşına kadar ço

cuklardan bilet alınmıyacaktır. 15 günluk halk ticaret biletlerinde yüz

de 50 tenzilat yapılacaktır. Aylık halk ticaret biletlerinde yüzde 50 

tenzilat yapılacak, bu biletler fzıııir fuarına gitmek üzere yurd dışından 
gelen yolculara mahsus olacaktır. 

Fuara ırönderilecek eşyalar için yüzde 75 tenzilat yapılacaktır. 
Tüccarlar 50 kiloya kadar eşyaya pa~• verıniyecekler ve bu eşyayı 
kompartımanlarında götürebileceklerdır. 

·-

1 

lngilterede büyük müdafaa manevraları yapılıyor. Buna dair telpaf
lar 3 üncü sahifemizdedir. Resimde Londrayı müdafaa eden balon 
barajları görülüyor. 

Turnu·vamız 
devam ediyor 

Tek erkekler musaba
kalarında çok çetin kar
şılaşmalar oldu 

[ Buırün ] tenis turnuvası Ata• 
türk parkındaki tenis kortunda 
hararetle devam etmektedir. 

Dün yapılan tek erir.erler mu· 
sabakası, dömi finalist teniscileri 
belirtmiştir. 

[ Bugün J turnuvasında bütün 
teniscilerimiz içten bir alaka ile 
musabakalar yapmışlar, çok temiz 
ve kibar bir spor olan tenisde 
büyük varlıklar göstermişlerdir. 

Moskova'ya yeni 
bir hava hücumu 

150tayyareden an
cak 4 veya 5 i mUda
faaeyı geçebildi 

Moskova: 29 [a. a.J - Sovyet 
tebliği : 

28 - • 29 temmuz gecesi 
takriben 150 Alman tayyaresi Mos
kova'ya yeniden büyük mikyasta 
hücum etmek teşebbüsünde bulun
muştur. 

Düşman tayyareleri Sovyet bava 
dafi topları ve avcılarının ateşiyle 
karşılaşmışlar ve bozguna uğratıl
mışlardır. Ancak 4 vaya 5 Alman 
tayyaresi geçmeğe muvlfak olmuş
tur. 9 Alman bombardıman tayya
resi düşilrülmüştür. Çıkan yangın

lar süratle söndürülmüştür. 
Moskova: 29 [a. a.] - 29 tem

muz akşam tebliği : 
Smolensk ve Jitomir istikamet

lerinde düşman taarruzu kıtaları· 

mızın azim ve mukavameti karşı· 

sında kırılmıştır. Bazı mıntakalarda 
kıtaları-nız mukabil taarruzlara 
geçmiş ve düşmana ağır zayiat 
verdırmişlt'rdir. 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
büyük tecemmülerine ve bava mey
danlarına karşı harekatta bulun
muştur. 

Tetkikat neticesinde 26 tem· 
muzda 109 Alman tayyareıinioin 

düşürüldüi"ü anlaşılmıştır. Bizim 
kaybımız 36 tayyaredir: 

Hava kuvvetlerimiz düşmanın 
bir ıorpito muhribi ve ikl devriye 

1 
Tek erkekler musabakalarında 

çok çetin karşılaşmalar olmuştnr. 

lskelton, Rıza Salih Saray, C.vat 
Baykal, Sait Bölgen, Halis Kadri 
Tokkal, Mustafa Ataç, Nuri Pa. 

mukcu, Salihattin Balton, Ahmet 
Has, Boris Gilodo ve Adli Bol

ger gibi kıyınetli teniscilerimiz 
birinci ve ikinci turda Elimine ol-

{Deflamı ikincide} 

mız bir torpito muhribi.kaybetmiştir. 
Berlin: 29 [a. a.] - Alman 

tebliği: 
Rumen kıtaları Oinyester neh

rinin mansap mıntakasında Vh.rmıı· 
!ardır. Bu suretle Besarabya dilş
mandan tamamiyo knrtarılmış bu. 
lunmaktadır. 

Ukrayna'da hareki! durmadan 
devam etmektedir. 

Stalin hattının Smolensk isti
kametinde yarılması Olnasında tec
rit edilmiş olan düşman grupları 
şimdi umumiyet itibariyle imha e
edilmiş bulunmakfadır. 

Smolensk'in şarkında ihata al
tında bulun düşman kuvyetlerinin 
geri kalanı yakında imha edilecektir. 
Bu muazzam imba muharebesi 
esasında alınan harp esirleri ve ii'
tinam edilen harp malzemesinin 
miktarı birkaç gün sonra bildirile
cektir. 

Peypus gölünün garbinde bazı 
düşman kuvvetleri Estonya'nın te
mizlenmesiyle m~gul olan toşkkül
lerimiz tarafından çenber içine 
alınmışlardır. Bu düıman kuvvet 
leri yakmda imha edileceklerdir 

Dün gece büyük harp tayyare 
toşekkülleri Moskovadaki istihkam· 
ları, iaşe fabrikalarını vemünak·a 
litı müessir bir surette bombardı· 
man etmişlerdir. 

Moskova 29 ( A. A) - Sov• 
yet tebliği: 

28 • 29 gecesi kıtalarım'." ~e
ve) Smolensk ve Jitomir ııtıka· 
me;lerinde dövüşmej'e deva~ . et· 

. l d' Cephenin di,ter ı•bka• mış er ır. _ . . 
met ve böJgelerinde muhım hıç 
bir detifôklik olmamıştır. Hava 
kuvvetlerimiz düımanın mühim 
tecemm.ülerine ve yerde durao 
tayyarelerine darbeler iadirmif• 
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Kooperatifciliğimiz ihtik<ırla müca- fV!areşal 
Suphi Nuri lıerl 

der ki: 
Her günkü hayatımızda, 

alışverişimizde, istihsal ve 
istihliikimizde ve ezcümle 
iktisadi, içtimai münase
betlerimizde bizi kapitalist
lere, tüccarlara sığıntı ve 
tufeyli/ere karşı koruyacak 
ve çaldırtmıyacak, aldatmı· 
yacak olan yegane nizam 

~operati/ciliktir. 

Cümhuriyet Halk Partimizin 
son büyük ve beşinci kurulta· 
yında yurdun iktisadi, içtimai, 
kültürel refahını temin için it
tihaz edilen ihatalı programı 

düstur ederek kooperalilçiliği
miz hakkında bir temennide 
bulunmak arzu•unu duydum ... 

«Cümhuriyet Halk Purtisinin 
programına temel olan ana fi
kirler, inkilabımızın başlangı· 

cından bugüne kadarki filiyat 
ve tatbikatta aşi kardır.» 

«Yalnız birkaç sene için de· 
ğil, istikbale de şamil olan ta· 
savvurlarımızın ana hatları bu
rada toplu bir halde yazılmış
tır: Partiye esas olan bütün 
bu prensipler Kemalizm yolu
dur.» 

Programımızda kooperatil
çiliğimiz için «Partimiz koo
peratifçili ği ana prensiplerden 
sayar. Kredi kooperatifieriyle 
yurd mahsullerinin hakiki de· 
ğerinden müstahsilleri fayda· 
!andıracak olan satış koopera
tiflerinin kurulmasırıa ve ço· 
ğalmasına ehemmiyet vermek· 
teyiz. Kooperatifçiliğin faydalı 

görülen diğer istihsal va istih· 
lak kısımlarına da ehemmiyet 
veririz. T. C. Zirart bankası; 

tarım kredi ve tarım satış ko .. 
operatifleriy\e birliklerinin ana 

bankasıdır» denilmektedir. 

Dahi Türk şeflerinin sevk 
ve idaresi, damarlarındaki 

kanın asaletini bilen Türk yiğitle-
rioin cesaret, kudret ve vatanse
verlikleriyle kazanılan zafer günün· 
den şimdiye kl\dar başarılanları 
grupe edecek olursak, hepsi bir 
hamle sayılır. 

Bahsedeceğim ve kısa zaman
da tahakkukunu bütün mevcudiye· 
timle temenni ettiğim içtimai me
sele de bu y•pılmış olanlara dahil 
olabilecek renktedir. 

Her gün idealine biraz daha 
yaklaşan bir rejimin, her gördüğü 

is muvaffak oldu, Biz bu başarılan

lara Atatürk inkilabı dedik. lnkilap 
rasyonel ve radikal milli birlik te· 
meline dayanan ve medeni alemin 
nazımı rolünü ifa eden Türkiye'nin 
millici Türk gençliğine, inkillibıo 

yaratıcısı Atatürk tarafından emanet 
edildi. Gençler tunç omuzlarına 
rekzedilen bu ödevi beşeri şaş1'tan 
bir kudretle bedeline götürüyorlar. 

Bizde « lnkıtap tamam oldu.» 
diyeni görmedik. Bir halde ki, şu· 
urla her gün bir inkılap yarattığı
mızın fakındayız. Bu, bizler için 
gayet tabiidir. Herkes de tiliyor 
ki, işin şaşaası bilanço çıkartıldığı 
1 man aksedecek. Bu günkü hali
mız mütevazi bir insanın, ne ye

ı ıiğini söylem eğe · mecbur edildiği 
zaman, onun baklava, börek yemiş 
ise, mutlaka kuru ekmek ve çor· 
ba ile gününü ettiğini utanarak 
söylemesine benzer. Bu hal dünün 
iskola•tik ve mutaassıp kültür ve 
teroıyesinin değil, cumhuriyetin 
s3ue, liberal, kendi kendisini ten
kit eden ve müsavat gözeten ah· 
lak kurallarının bir tecellisidir. 

hangi riskin karşılığıdır? Muta· 
vassıtları bu ağır itham altında 

bulundurmak istemem. Onlar ce· 
miyyet içerisinde tedavülü teshil 
eden, emteanın yeni yeni şekil ve 
kıymet kesbederek ihtiyaçlarımıza 

cevap verebilmesi için lazım 
uzuvlardır; ama renk ve maksat .. 
larıni değiştirmemeleri şartile. Bu
rada bir noktaya daha temas et
mek ve onu da mevzuumuzun şu .. 

mulüne dahil etmek isterim. 
Daha ziyade toprak erbabı

nın yardım ve mevcudiyetleri - ile 
hayatiyet bulan diğer İş erbabı
nın içtimai mesele ile alakalı du
rumu. Bir sözle ki, ba1ta toprak 
erbabı olmak üzere, sıra ile diğer 
iş ve satıcı erbabının ayrı ayrı 

grupe ederek en az bir münase· 
betle memur sınıfına kadar daya
nan sosyetenin içtimai, iktisadi, 
maarif durumlarını tetkik ede
lim: 

• YAZAN -=-1 
JN .. ÖZMET§J 

Ortadaki ihtiyaçlara cevap 
arayalım; sosyal durum ile karşı 

karşıyayız. Yolumuz kooperatist 
mektebinin yolu olmalıdır •. 

Biraz önce bir sınıf mefhu
muna temas ettik. ileri

de bir anlaşılmazlığa meydan bı
rakmamak için bu noktayı kısaca 
tavzih edelim: 

Türkiye cümhuriyeti içtimai 
sınıfları ve bunlara has sanat, ede· 
biyat, dil, yaşayış ve giyiniş tarz· 
larını reddetmektedir. Teorikman 
bu böyle ise de tatbikat bize ik
tisadi sınıfların mevcudiyetini gös 
!ermektedir. Bunun saiki, istihsal 
edilmiş servetin inkisamında, sayi· 
leri mukabili ve menfaatleri ayni 
o\an ve ayn\ hal ve ayni sıfatla 

bu inkisam ameliyesine iştirak 

edenlerin bulunuş halleridir. Ben 

söyin mukabili diyorum. Belki bir 
amele ile, bir köylü ile bir memu· 
ru, bir tüccarı bir doktoru göste- 1 
rerek hayır liyakatı : ile ettiği iş
tiraktir diyenler olacaktır. Müm
kündür ayrı izahlarla ayni netice· 
yi bulmuş olalım. Sayi vardır, dev 
gibi bir makineyi işleten küçük 
bir düğme gibidir. Sayi vardır, ay 
ni makinenin işlemesine yarayan 
büyük bir parça gibidir. Liyakat 
sayin kıymeti bu olsa gerektir. 

Bazı noktalar üzerinde daha 

durmak ihtiyacı karşısındayız: 
Hocam doktor Suphi Nuri ile

ri bu hususu olğun bir düşünüş, 
isabetli bir görüşle teşhis etmiş 
bulunmaktadır. Şöyleki, « Ulusum 
ve Yurdum için en uygun düzen 
olan Kooperatifciliği, anlatıp sev. 
dirmek, öğretip tatbik ettirmek 
istiyorum. » diyen ve bizleri etra· 
ima toplıyan üstadın fikirleri bir 
defa daha kayda değer : 

« Şimdiye kadar hic bir fena
lığı görülmemiş, her yerde ve her 
devirde muvaffakiyetle tatbik edil· 
miş bulunan bu meslek, her neden· 
se, Türkiyemizde şimdiye kadar la· 
yık olduğu rağbeti bulamadı. Ne 
yazık değil mi? Çünkü, bele bu 
bize umumi iktisat krizinde, Koo .. 
peratifciliğin bize pek büyük iyi· 
likleri dokunacaktır. » 

« Her günkü hayatımızda, alış 
verişimizde, istihsal ve istihlakimiz
de ve ezcümle içtimai, iktisadi mü· 
nasebetlerimizde kooperatifcilik bi· 
zi kapitalistlere, tüccarlara, sığıntı 
ve tüfeylilere karşı koruyacak ve 
çaldırtmıyacak, aldatmıyacak olan 
yegine nizamdır.» 

« Bizim gibi fakir bir ülkede 
halkın ve devletin yapacağı ilk 
iş kooperatifcilik nizamına dört el 
ile sarılmak olacaktır. Çünkü bize 
en uyğun ilerleyiş ve yükseliş yolu 
ancak budur. 

Zaten biz zengin, ~ermayeci, 
muhafazakar, fertci ve hatta tam 
manasiyle bu•iuva bile değiliz.» 

« Biz disipline riayet eden, 
herkesin iyiliği ıçin şahsi menfaat· 
lerini feda etmesini bilen, yaşamak 
için zorluk çeken, her yeniliği dev· 
letten bekliyen, tutacağı içtimai 
ve iktisadi yolu henüz bulamamış 
bir milletiz. » 

« Türkler politikacılıktan hoş· 
!anmaz her vakit ulularına itaat 
ve ria;et eder. Bize siyasi ve fer
di hürriyetten ziyade, ekmek, kitap 
sağlık ve mutluluk gerek. Bize iyi· 
lik ve fenalık hep hükOmetten ge· 
lir. Halkımız her vakıt hükümeti 
takip etmiştir. Binaenaleyh içtimai 
ve iktisadi hıyatımızıu esaslarını, 
gayesini tayin edecek olan yalnız 
Cümhuriyet idaremizdir. » 

-Devam Edecek-

Poliste 

Bıçakla yara a ı 
Mehmet oğlu Turan, Ali oğlu 

Kadir Lalenin teşvikiyle Mehmet 
oğlu Ahmedi <olundan bıçakla 
yaralamıştır. Suçlu yakalanmış ve 
adliyeye teslim edilmiştir. 

üç kumarcı suç UstUnde 
yakalandı 

Maruf oğlu Ali Rıza, Mehmet 
oğlu Cumali ve Mahmut oğlu 
Maruf adlı şahıslar açıkta kumar 
oynamışlar ve bir aralık kavğa 
etmişlerdir. Hadiseye yetişen za· 
bıta, suçluları oyun üzerinde ya· 
kalamış ve yerde bulunan 23 lira 
kumar parası ile birlikte adliyeye 
teslim etmiştir. 

Bir başka yaralama 
vak'ası 

Ahmet oğlu Ömer isminde 
biri Mehmet oğlu Mahmut Bu· 
dak'ı göğsünden bıçakla hafif su· 
rette yaraladığında yakalanmış, 

adliyeye teslim edilmiştir. 

dele de tedbirler Tımoçenko 
Sovyet mer· Sovyetler Bırlı
k h . gı Almanyaya 

Fiat murakabe teşkilatı bU· 

tün vilayetlere ve kaza mer
edilecek kezlerine teşmil 

A nkara ( Hususi ) - Ticaret Vekaleti fiyat mürakebe ve ihtikarla 
mücadele işlerini yeni icaplara göre tanzim etmekte ve yeni bazı 

tedbirler almaktadır. Fiyat mürakabe teşkilatı, bu gün ancak bazı bü· 
yük şehirlerde fiyat mürakabe büroları halinde mevcut bulunmaktadır. 

Vekalet bu teşkilatı bütün vilayetlere ve bu arada bazı mühim kaza 
merkezlerine teşmil etmek için çalışmaktadır. 

ve lstanbul ve Ankaradaki fiyat mürakabe kurslarını ikmal eden 
imtihanda muvaffak olan kontrolörler tayin edilecekleri mahballerde ic
ra ve tatbikat arganları olarak vazife göreceklerdir. Komisyonlar ise 
mahalli eşya ve emtianın fiyatlarını tespit edecek ve bu fiyatların mu· 
ayyen bir zaman ve mahalde muhik olup olmadıkları hakkında rey be
yan edeceklerdir. 

Fiyat mürakabe komisyonları mahallin ticari hayatına en vakıf un· 
surlardan mürekkep olacak , cumhuriyet müddeiumumiliklerinin ve mu· 
hakemelerin soracakları sualler hakkında kanaatlerini izhar edecekler-
dir. 

Diğer taraftan Ankarada ki fiyat mürakabe kursunu ikmal eden 
gençlerin imtihanına başlanmıştır. Bir halta içinde imtihanlar sona ere
cek ve ondan sonra memleketin muhtelif mıntıkalarına tayinleri yapı· 
lacaktır. 

Viliyetimizle kazaları
mız arasındaki yollar 

Bu sene vilayet umumi mec
lisi en fazla vilayetimiz ile bzala· 
rı arasındaki muvasala yollarının 
yapılmasına ehemmiyet vermiş ve· 
bütcenin nispeti dahilinde en faz
la ayırabileceği tahsisatı bu iş için 
ayırmıştır. Bu ayın 24 ünde 31265 
liraya Kozan yolunun 4 kilometrelik 
bir kısmı ihale edildiği gibi yarında 
keşif bedeli 34331 lira olarak tes· 
bit edilen 3 kilometrelik yol kapa 
h zarf usulile ihale edilecektir. 
Bundan maada 14 ağustosta yine 
Adana • Kozan yolunun 2kilomet· 
relik kısmı kapalı zari usulile iha· 
leye konulacaktır. 

Dokumacılık kursu 
Dokumacılık k'ursu dün halke· 

vinde açılmıştır. " Kursa şehrimiz 
kadınları' büyük alaka wöstermişler .. 
dlr. 

Halkevi reis vekilliği 
Trahom hastahanesi baş he· 

kimi izzet Bilger dünden itibaren 
Halkevi reis vekili vazifesine baş
lamıştır. 

Atına, Roma ve Vlşideki 
Sovyet tebaası 

Erzurum 29 ( a.a ) - Atina 
Roma ve Vişideki Sovyet tebaa· 
sından, ,29 u diplomatik memur 
olmak üzere, 146 kişilik bir kafi· 
le dün sabahki trenle buraya gel
miş ve bir müddet istirahatten 
sonra ihzar edilen otobüslerle 
Sarıkamışa müteveccihen hareket 
etmişlerdir. Misafirler Sarıkamış. 
tan itibaren yollarına trenle de
vam edeceklerdir. 

Ziraat vekaleti 
müsteşarlığı 

Ankara 29 ( Hususi muhabiri
mizden ) Ziraat veki.leti mÜsteşar 
lığına ziraat umum müdJrÜ Abi

din Eğe tayin edildi. 

Belediye reisimiz 
Ankara ya gitti 

Belediye reisimiz -B. Kasım 
Ener, Belediyeye ait işler hakkın· 
da alakadar makamlarla temaslarda 

bulunmak üzere Ankaraya gitmiş
tir. 

Öğrendiğimize göre, bay Ka
sım Ener Ankaradan dönüşünde 
mezuniyet alacak ve bir müddet 
istirahat edecektir. 

Tenis turnuvamız 
( Baştara/ı birincide ) 

muşlardır. 

Ferid Ôztnnç Mustafa Ataç 
ile, Hü•eyin Ergun ve Recep 
Tümerkan ile tek erkekler arasın
da dömi final musabakası yapa· 
caklar ve bunların galiplcride bi-

ribiri ile finale kalaca klardır, 

Finalde galip gelecek tenisci

de ekekler arasında bölgemiz bi· 
rinciliğini kazanmış olacaktır. 

Henüz kati bir tahmin yapa 
mamakla beraber Hüseyin ile Recep 
Tümerkan arasındaki müsabakanın 
sıkı bir karşılaşma olacağını san
maktayız. Yeni ve istidatlı bir 
Raket olan Recebin daha tecrü· 

beli Hüseyin karşısında alacağı 

netice sabırsızlıkla beklenmektedir. 

Tablonun üst t a r a f ın d an 
dömi !inala kalan Ferit Ôztuoç 
ve Mustafa Ataç maçının da çok 
heyecanlı olacağı muhakkaktır. 

[BUGÜN ] Tenis turnuvası 
bu Cumartesiye kadar her akaşam 
saat on yedide devam edecektir. 
Adananın en iyi teniscilerini gör
mek istiyen bütün okuyucularımızı 
Atatürk parkındaki tenis sahasına 

davet eddr ve bütün teniscileri· 
mize başarılar dileriz. 

ez cep esı karşı harbe gi-
kumandanı· rerken harbiye 
nın hayatı komiseri ve baş
ve ordudaki kumandanı ma· 
/ a al i g e ti reşal Timoçenko 

ı-------ıidi. Mareşal Ti· 
moçenkonun sonra cephenin mer
kez kısmı başkumandanlığına ta· 
yin edildiği ve umum Sovyet kuv· 
vetleri başkumandanlığı ve harlıi· 

ye komiserliğini başkomiser ve 
harp şurası reisi Stalinin deruhte 
ettiği ma!Omdur. 

Timoçenko Sovyet erkinın

dan ve kumandanlarından şimdi· 

ye kadar ismi az zikredilen bir 
şahsiyettir. Bunun için hayatının 
safhalarını yazıyoruz: 

Timoçenko Bolşevik inkılabı
nın en genç unsurudur. Şimdi 

kırk altı yaşında bulunuyor. Be· 
sarabyalı , bir çiftçinin oğludur. 
Ancak 1915 senesinde Çarlık or
dusunun bir zabiti iken Bolşevik 
partisi ile temasta bulunmuştur. 

1917 Teşrinievvel inkilabın

dan sonra bir alay komitesine i
za seçilmiştir. O senenin sonunda 
Kızılorduya girmiş ve 1918 ilkba· 
harında alay kumandanı tayin 
edilmiştir. işte bu sıfatla Bolşe· 
viklerin belli başlı kahramanlar
dan biri olmuştur. 

Çarlık taraftarı general De
nikin ile general Vrangel Volga· 
nın sahilindeki Zarizin şehrinden 
Kızılorduyu sıkıştırmışlardı. 

Buradaki Kızılordunun siyasi 
komis,,ri Stalin, erkin1harbiyesi 
reisi general Budyeni ve Voroşi· 
lof da başkumandan idi. 

Ordunun başlıca kuvveti Ti· 
moçenkonun kumanda ettiği alay 
idi. Zarizinde Kızılordu galebe 
etmişti. Bunun bir hatırası olmak 
üzere şehrin adı Stalingrad'a tah
vil edilmiştir. Bu muvaffakiyette 
Timoçenkonun mühim rolü görüJ .. 

düğünden kendisi kahraman .. yıl
mıştır. 

1919 da Timnçenko general 
Budyeni'nin süvari ordusunun ko· 
!ordularından birinin kumandanı 
olmuştur. 1920 de Lehistana kar
şı yapılan harpte Timoçenko (Ji
tomir ) cephesini yarmıştı. 

Bu muvaffakiyetini Stalin biz· 
zat takdir etmiştir. Bu harp Bol
şeviklerin mağlObiyetiyle netice· 

lenmiş olmakla beraber Timoçen· 
koya büyük bir şöhret kazandır
mıştır. 

Timoçenko 1933 de Amuros· 
ya askeri dairesi başkumandan 

muavini tayin edilmiştir. 1938 se· 
nesinde de Sovyet askeri teşkila
tının en mühim mevkii Kiyef as· 
keri mıntakasının başkut4andanı 

olmuştur. 

1939 senesinde Sovyetler Le· 
histanın şarkını istila ederken bu 

( Devamı Üçüncüde ) 
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pencerenin yanına gidip açtı. Sık sık Mahkeme maznunların ihaneti vatanİ· 
hiddetlenir ve hiddet buhranları geçirdik- yeden suçlu olduklarına kanaat getirdi 

çe bundan bir hastalık derecesinde ıstı- ve esasen suçlular da suç ortaklarının 
rab duyardı. · • 1 · · kt n imtina etm ki ısım erını vermeme e e e 

. Dışarının soğuk havasına yüzünü ar· beraber cürümlerini itiraf ettiler. 
zettı ve yavaş yavaş sakinleşti. Esasen Bunun üzerine ben, Stelan Taldek, 
bu manzarayı, sarayın muntazam bahçesi- yüksek mahkeme ve Silvaniya milli kon· 
ni, bahçenin ötesinde hayatın kaynaştığı seyi ile mutabakat halinde Şefi bulundu. 
şehrin büyük meydanını:seyrcdiş onda ik- ğum devletin ve milletin hayati menfaat· 
tıdari hakkında mağrurane bir memnuni· teri namına hareket ederek bu maznunla-
yet hissi uyandırarak daima bir müıekkin rın idam cezasile cezalandırılmalarına 
tesiri yapardı. Şöyle düşünürdü: hükmettim.» 

müsavi bir zeki, karanlıkta onunla müca· 
dele ediyordu. 

Gizli teşkili mensupları her tarafta 
saklanıyorlar, şehirlerde olduğu kadar 
köylerde de, her sınıf halk arasında ken· 
dilerine taraftar buluyorlardı. Meseli, 
şu fakir gazete satıcısı kadından kim 
şüphe edebilirdi? Halbuki işte bu kadın, 
gizli teşkilat erk~nınıo emirlerini teşkilat 
azasına bildirmek vazifesini mükemmelen 
yapmıştı. 

zihnen meşguldü, onun haline dikkat bile 
etmeksizin : 

- Valnoris, dedi, sire son derece 
mühim bir evrik vereceğim. Bunu Klayno· 
fa bizzat götürüp teslim edeceksiniz. 

Bu beceriksizin, yerine başka birisini 

buluncaya kadar, yüzünü görmek istemi· 
yorum. Kendisine hükmün yarın sabah 

infaz edilecetini de söylersiniz. Durun, 
emirlerimi size dikte edeyim. 

Bu kare~ ter inkilip elitlerinin, « Ben buraya parasız, mesleksiz ve Bunları bir defa daha dikkatle oku· 
lnönünün emrinde toplanan Ke- hatta hemen hemen yalınayak gelmiş ol· du. Her zaman, bu şekilde çok karar 

Bu böyle devam edemezdi. Homur· 
dandı: 

Valnoris 'oturdu. stenografi bloku· 
nu ve kalemini çıkararak beklerken sor· 
du 

malist Türk gençliğinin fıtri vas· duğum halde bütün bunları avucumun içi- imzalamış olmaktan gelen bir itibarla 
lıdır. işte: lnönünün İ>tediği ve ne aldım. Bu memlekette hikim olan şimdi faıla heyecanlanmazdı. Fakat bir vakit. 

- Haklarından gelmek lazım! 
Ve Masanın üzerindeki birkaç 

tam ortadakine kuvvetle bastı. 

zilden 

mevcudiyetine giivendiği moral 1.. yalnız benimi » 'd • 1 
tenberi asilerin gitgı e çoga masından Şefin emrine daima muntazır bulu· T ürkiye gibi tabiatın bütün Tekrar masanın başına geçti. önüne endişe duymağa başlamıştı. nan Militza Valnoris bir kaç saniye son· 

zenginliklerine mustağrak, bir dosyayı çekerek açtı. Şimdi tamamiy-
zeki, cesur, itaat etmesı'nı· seven, 1 k h I iktidar mevkiine yükselişinin ilk üç ra, her zamanki gibi vakur; odada belir-

e sa in ve mü im mese eleri tetkik ede- d 
mu- cadele azmi kuvvetlı' vatanda•· b'I senesi hemen hemen ha isesiz geçmişti. di. Katibenin itaatkarlığı asla kölelik 

• 1 ecek derecede asabına hakimdi. 
!arla meskOn bir yurtta çocuklu- Yalnız arasıra kafasına « Silvanyayı kur· derecesinde değildi, bu itibarla sarayın 

Dosyadaki ilk kağıdı alarak, katibesi 
aumdanberi işittiğim ve mü•ahe- f d tarmak » fikrini sokmuş adamların yaka- diğet mensuplarından tamamile farklıydı. 
& • tara ın an da~tilo ile yazılmış satırları 
de kabiliyetim tekemmül eıti<Fin- landıö-ı ve gizlice ortadan kaldırdıkları Bu gurur ihtimal, Stelan Taldekin hoşuna 

6 okumağa başladı: 6 

denberi tetkik edebildiğim bir oluyordu. Ama bunlar münferit hadiseler· gitmekteydi. 
mesele, bir yurt davası bir ur gi· « Ben, milletin arzu ve iradesile di ve bir teşkilat işi değildi. O sabah Valnoris, ihtimal uykusuzluk• 
bi beynimde büyümektedir. Silvanyanın şefi Stelan Taldek, gayesi Dördüncü senede ise şiddetli bir mu· tan, çok yorgun görünüyordu. Renıri sol. 

Zira t banka91nın ikrazatı hiç Silvan yada şimdiki halk hükOmetini devir· halef et ve maziye rücu hareketi baş gös• gundo, gözleri ateşi varmış gibi parlaktı, 
bir zaman ihtiyacına kafi ı;·elmi· mek olan gizli bir tedhiş teşkilatına men• termişti. Bu, hayele kapılan tektük kim- Fakat Stefan Taldek, kadın olduğu için 

dağıtarak ver- sup bulunmakla suçlu Güstav Pavliç, selerin işi değil, para ve taraftarca zen• tahammülüne bir hudut olabileceğini dü· 

...__ ..,. ______ ,L!!f!.!!Ai=-ılll!a:~~;!!!,!i:,sl~in~i'.....!!is~te:y!'.:e~n~!,_-M::a:r:ku:·· s~,~D~im::e~te:r~v:e_:M:a~rf~a~;K~e;r:m~o~v~a:s~ı •• :g~in~b;ir;.;t;e~şk;i~la·t·ın·e;s~e~ri·ır·ib·i·g·ö;ru~"n;iı •. y·o~r~d~u~ .•• ~~-ünmiyerek çok iş yüklettiği katibesinin 

- Hangi hüküm ekselans? 
- Pavliç ve Dimeterle gazete 

cısı kadının idamlarına dair hüküm; 
yorsun uz. 

Valnoris başını blok notuna doğru 
eğerek cevap verdi: 

- Evet ekselins biliyorum. 

Milit1a Valnoris o gün hakikaten 
epey rahatsız olmalıydı; idama dair kor· 
kunç telt!rruatı kaydederken elindeki kale• 
min titrediği fark ediliyordu. Fakat inti· 
kamı düşünen Taldek bunu görmüyordu. 
Birdenbire, kitibesine dikte etmekte de· 
vam ederken, masanın üstündeki kalemı 

aldı ve idam hükmünü öyle bir şidcıetli 
hareketle imzaladı ki kağıt kanla lekelen• 
mezden önce mürekkeple lekelendi, 
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Şurasını da istidraden arzede

lim ki daha evvel de başka bir 
Givur imam varmış, 60, 70 sene 
evvel Kasaba ( Turgutlu ) civa
rında Mısırlı bir yüzbaşı tarafın
dan öldürülmüş. Bu da gayet gad
dar bir adammış. Mısırlı yüzbaşı 
bu hizmetine mükifaten binbaşılı-
ğa terli ederek lzmire gelmiş. 
Bilahare Yemene gitmiş, orada 
ölmüş. Bu Gavur imama aid ma
alesef hiç bir yerde malOmat yok

tur. 

* * • 
Şimdi biraz da lzmir kordo-

nunda bıraktığımız Havız Mıstıva
ya gelelim: 

Rıhtıma ayak basan Ali ağa
beyle üç arkadaşı bir an içinde 
kararlarını vermişlerdi: Hafız Mu
tafayı evvela Ali ağabeyin ikibu
çu k lira aylıkla tuttuğu odasına 
götürecekler; orada kafaları tüt
süledikten sonra umumhanin yo· 
!unu tutacaklardı. Ali ağabeyin 
oda!l ... mahallesinde ki yahudha· 

nede idi. 
Tebeşire peynir bakışlı yobaz 

artık bu dakikadan itibaren Ali 
ağabeyin muhayyel pederine mi-
safirdi. Allah rızkını yollamıştı. 
Kainat umurunda değildi. 

Hepsi birden tabanvaya bine
rek beş, on adım atmışlardı ki 
fıstıkçı Artinle karşılaştılar. Artin 
pespaye yerlerin belli, başlı tip
lerinden biriydi. Ali ağabeyi gö
rür, görmez seğirtti: 

- Vay beyzadem; hoş gel
miş, salalar getirmişsindir. Kordon 
boyundan düpedüz yok olduysanız 
üstümüze bir cenabetliktir çöktü. 

- Hoş bulduk artin usta. Na
ıılıın bakalım, iyi misin? .. 

- Ömrüne bereket Beyzadem 
Dün arabacı Sıdkıyı gördüm ise 
kendisine sival ettim; Beyzadem 
ne zaman teşrii eder deyi .. 

- Aşağıda ne var, ne yok ? 
- Sormayınız beyzadem; Aga-

vinin dostu Muammer efendiyi bı
çağılan yaraladılar, sizlere ömür 

melal oldu. 
- Sebep? 
- GOyakim Agavni hanım 

marangoz Bekire ermenicesi : . 
- Kesişat gısirtm gur; ımı

nıs gıllasl 

demiş ise marangoz Brkir de 

- He ... Gıllam ... 

diyeseymiş .... Hiç Agavni böyle 
haltlık eder?. Doğrusu ya tecrÜ· 
beli fahi~e makulesindendir. Kaç 

kerek eksesinde azrail efendimizin 
soluğunu duymuş ise donunu ıs
latmaktan öteye gitmemiştir; öyle 

değil?. 
_ Öyle Vah, vah acıdım. 
Bu muhavereden hiç bir şey 

Belli olmaz ... 
Gelin a canım; üç, beş 

konuşurduk. 

BUGÜN 

Amerikan 

ve İngiliz 
menfaatleri 

iki devlet, hedef
leri hakkında biri 
blril e istişare ede
cek 

ingiltere 
de büyük 

bir. 
manevra 

bir istila takdi-

Rus tayyareleri 

Ruscuğu bom
balamışlar 

Sovyetlere - göre, 
bu haberler uydur
ma ve tahrik mahi
yetindir 

Moskova: 29 [a. a.] - Tas 

3 

MareşalTimoçenko 
1 (Baştarafı ikincide) 

1 harekatı Orıreneral sıfatiyle Timo
çenko idare etmiştir. 

1940 senesi iptidasındaki Rus
Fin harbine Timoçenko bir ordu 
grupu kumandanı olarak iştirak et
mıştir. Bu harpte Sevculceyş cihe-

1 
tinden gösterdiği muvallakiyet do
layısiyle Lenin nişanını almıştır. 

1 
1940 Mayısında Voroşilof ye

rine harbiye komiseri tayin edil-
miştir. 

- Malı Leraber getirelim mi? 
Ben şimdiden reklamasını ya

parım. Sayenizde demiryolu da 
ekstra tarafından bir mutra tema
şa eder. Bu dikizler hakkaten cav-

lıyor? 
- Cavlamaz mı be? 

Vaşington 29 (A. A) - Bu rinde ada nasıl 
gün matbuat konferansında Amerika ajansı bildiriyor: 
Hariciye müsteşarı Samner Vels ffi Ü d a fa a Bulgaristanın Moskova orta 

Timoçenko harbiye komiseri 
tayin edildiği esnada askeri rütbe
si de mareşallığa terli edilmiştir. 
Timoçenko sakalı bıyığı matruş 

soğukkanlı bir askerdir. Dahili 
harpten sonra harp akademisinde 
mesleki tahsilini tamamlamıştır. 

Dahili harp ile Lehistan ve Finlan
diya harplerinden aldığı tecrübeye 
göre Kızılordunun tensik ve ısla
hına çok çalışmıştır. 

_ Hayır; makaslama kertiriz 

ettiğini gördü isem ondan soruo

rum. 
_ Neyse; pederi bekletmiye-

lim Artin usta; akşama konuşu-

ruz. 
- Güle, güle ... 
Beş kişilik kafile yürüdü. 
En az üç adamlık keresteden 

mamul olan hafız Mustafa, omu
zunda çanı eksik bir deve gibi 
sallana, sallana adım attıkça her· 
kes bu ayının hangi sirkten kaç
tığını düşünüyor; çoluk çocuk de
rin bir korku içinde kaçışıyordu. 

Akşam olmuştu; güneş batmak 
üzere idi . Kafile , )'Orgun , ar
gın, ..... mahalleıindeki yahudha
neden içeriye girdi. 

Bu yahudhane « damacana » 
ya benzer giriş yeri dar , içerisi 

daire şeklinde geniştir. Methalin 

agzında oturarak akşam faslı ka
bak çekirdeği sohbeti yapanların 
Ali ağabeyi görünce. 

- Hoş yeldin! 
Demeleriyle, 
- Adiyo santo, sinyor dö 

mundol 
Feryadını basarak çil yavru· 

su gibi dağılmaları bir oldu. Med
lıalden içeriye koşuşanların kalın
lı, inceli hep bir ağızdan bağıra· 

rak : 
- Ağora, norye dimito, Ke· 

koze kambalaviro esto presto. 

Avazesini ayyuka çıkarışları , 
Y ahudhanedekileri de teliışa dü· 

şürmüştü. 

Turşucu Avram, tenekeci Bo-

hor , eskici Rafael, lostracı Mi-
şon, çekirdekçi Salomon gibi mu· 

teber zevatın kerime ve zevceleri 
Rabeka, Bohora, Luna, Mazolto, 

/Devamı var/ -
' r_ı_~ 1J.. K V 1 M 1 

30 Temmuz 1941 
Çarşamba 

Yll., 1941 • A y,7 Güo' 211 Hızır 86 
Rami l'S7 • Temmuz 
Hicri 136().. Recep 

17 
s 

A 
'k B ·ı ' elçisi Stamenof, 16 temmuzda Ha-

merı anın ve rı anyanın Uzak 
şarakta müvazi yollar takip ettik- edilecek ? riciye komiser muavini Vişinski'yi 
(erini ve hedefleri hakkında biri- ıiyaret ederek, 14 temmuzda 3 
birile istişare edeceklerini ihsas Mane11ralar 15 gün Soyyet paraşütcüsünün Dobriç nehri 
etmiştir. Vels ilaveten demiıtir ki: sürecek; şimdiye ka· civarında Bulgar topraklarına in-

• Amerika ve Britanya Uzak dar alınan neticeler diğini hükOmet namına iddia et-
. 1 m~r. 

şarkta menfaatlerı 0 an diğer ser- memnuniyet vericidir Bulgar Hariciye umumi katibi 
best milletlerle sık sık &'Örüş taa. Londra 29 ( a.a ) - lngil- Şişmanof da Sovyetlerin orta elçi-
ti.sinde bulunacaklardır. » 1 d f tere ve skoçyanın oıü a aasını sine mümasil beyanatta bulun-
}aponga, /ngiltere 11e Anıe- tecrübe etmek için muaızam ma muştur. 

t - nevra dün sabah saat 5 de baş- Vişinski 27 temmuzda Stame-
rika ile ticare munasebet- ı 15 

I 
lamıştır. Bu manevra ar gün nof'a Sovyet hükOmeti namına 

lerı'ni tas iye edecek - k · B ı k surece tır. u manevra ara a- beyan etmiştir ki, Sovyet paraşüt-
T k O 29 ( A A) - J ra kuvvetlerinin ekserisi ve hava o Y • apon cülerinin Bulgaristana indiği hak-

hükOmeti, alacakları bloke edilen kuvvetleri iştirak etmektedir. kındaki iddia, yapılan tahkikat ne-
k ı l' t · H K Bu kuvvetlere ordu ile isti-

memle el er ıs esme ong · ong d 1 h 1 l ticesı'nde teeyyu-t etmemiştir ve · · D la takdirin e,si a a tına a ınacak 
u da idhal etmıştır. .. omei ajan. ve mühim bir rnl oynıyacak olan bu iddianın hakikate katiyen uy-
sının bildirdiğine gore, Hollanda muhafız kıtaları, zırhlı fırkaları gun olmadığı anlaşılmıştır. 
Hindistanı hakkında da tahdidat topçu alayları vesaire dahildir. Sovyet hükOmetinin şimdi ma-
konulmuştur. Bu hususta yarı res- Düşman ise başlıca paraşütcüler- lik olduğu malOmat katiyen isbat 
mi kaynaklarda beyan olunduğuna den tayyare ile nakledilen kıla· ediyor ki, Dobriç civarında yere 
nazaran Japonya lngiltere ve Ame- (ardan ve vapurlarla getirilen inen paraşütcülerin Sovyet vatan-
rika ile olan ticaret münasebetle- hücum kıtalarından mürekkeptir. daşlariyle hiç bir alakası yoktur 
rini tasfiye edecek ve Yen blo- Düşmanın lngiliz topraklarında ve Romanya'dald Alman kuman-
kuna dahil olan veya Uzak şark bir köprübaşı kurmağa muvaffak danlığı tarafından gönderilmiştir. 
iktisadi hayat sahası fikrini kabul olduğu larzedilmektedir. Binaenaleyh Sovyet paraşütcüleri-
eden memleketlerle ticaret müna- Vilayetlerde dün akşam alı- nin Bulgaristana indikleri nolttai-
sebetlerini kuvvetlendirecektir. nan malumata göre netice çok nazarı katiyen esassızdır ve tahrik 

Tokyo 29 ( A. A) - Japon memnuniyet vericidir. Karşı taraf için Almanlar tarafından ortaya 
hükOmeti Hollandanın Japonyada- tayyareleri ağır zayiat mukabilin- çıkarılmıştır. 
ki alacaklarını bloke etmiştir. de bazı yerlerde hasarlar yapmış 26 temmuzda Bulgar Hariciye 
Bloke kararı ve Amerika sa da müdafiler her tarafta para- umumi katibi Sişmanof; Sovyetle· 

limanlarındaki 'apon şütçü gruplarını izale etmeğe mu- rin Solya elçisi Laviçel'i kabul e-
J' vaffak olmuşlardır. derek Sovyet tayyarelerinin Rus-

gemileri Londranın orta:unda, eski cuta 23 temmuzda saat 10,45 de 
Vaşington 29 (A. A) - D. N. B bombardımanların eserleri arasın üç bomba, 24 temmuz gecesi ayni 

bildiriyor: da görülmeğe değer bir manev- şehre müteaddit bombalar, Pelev-
Samner Vels, Japon alacakla- ra yapılmıştır. Manevranın mev- ne'ye üç bomba, Laveç'e bir bomba 

rının bloke edilmesile alınan zuu şu idi. Tayyare ile gelen ve attıklarını iddia eylemiş ve bu gi-
tebirlerin Birleşik Amerika liman- küçük tankları da olan birkaç bi hadiseleri şayanı arzu olmadığını 
larında bulunan Japon gemilerini yüz paraşütçü Londra telefon dostane bir tarzda ifade eylemiştir. 
alakadar etmediğini ve bu liman- merkezini işgale teşebbüs etmiş- Vişinski, Bulgar hükOmetinin 
lara uğramak istiyen Japon bandı· tir. Müdafiler muhafaza kıtaların- bu yeni iddiası hakkında Stame-
rah gemiler için eskiden tatbik dan mürekkepti. Karşı tarafı Ka4 nof'a bu iddianın da hakikate uy-
edileo muamelenin meriyette kal- nadahlar teşkil ediyordu. Makine 
dığını Vaşingtondaki Japon elçisi Ji tüfeklerin, bombaların ve ha- gun olmadığını beyan etmiştir. Bu 
amiral Namura ya bildirmiştir. van toplarının ırürültüJeri arasın- hususta çıkarılan haberlere gelin-

de taarruz süratle inkişaf etmiş ce; Sovyetler aleyhine müteveccih 
Bulgarlstanda Yahudiler karşı taraf şimalden ve cenuptan tahrik mahiyetindedir ve her hal-
için ticaret ve serbest ayni zamanda hücuma kalkmıştır. de Sovyetler Birliğine düşman olan 
meslekler tahdit edlll Ve nihayet bir duman perdesi Faşist Alman kaynaklarından çıka-

Sofya 29 ( A. A) _ Bulga- arkasına gizlenerek şimali _şarki· rılmaktadır. 
ristanda ticaretle iştigal veya ser- de taarruzu teksif etmiştir. Vişinski, Bulgar hükametinin, 

besi 
bir meslek icra edebilecek Toprak arızalarından, duvar gayri varid ve Sovyetletler aley-

lardan ve eski bomba çukurların h f 
Yahudl'lerı'n miktarı dün milli mü- d - d ine i tirayı tazammun eder mahi-an azami erecede istifade eden ı 
dafaa kanunu mucı'bı'nce nazırlar h f 1 k f yet erine rağmen mezkQr haberlere mu a ız ar arşı tara a ağır zayi-
mecl'ıs'ı tarafından tesbit edilmiştir. d ehemmiyet vermiş olmasından do-at ver irmişlerse de sonunda ri· 
Alınan kararlara aöre, bundan layı izhari hayret eylemiştir. 

b cat etmek mecburiyetinde kal-
sonra Bulgaristanda Yahudi dinine mışlardır. Uzak Şark Amerika 

Nöbetci eczane 
mensup ancak 21 hekim, 187 bak- Bir saat 20 dakika süren ta- ordusu kumandanlığı 
kal, 7 diş tabibi, 20 avukat, 6 lim muhafızlar için iyi bir ders Vaşington 29 ( A. A) - Ge· 
mühendis, 118 kırtasiyeci ve 67 olmuştur. Bunlar maskeleme ve neral Mak Avser'in Uzak şark 1 

d b. aldatma usullerinde büyük kabi- A 'k d k d 1 • 
terzi faaliyetlerinde devam .e e .ı·. merı a or usu uman an ıgına 

A 1. N "b" liyetler göstermişlerdir. 1 8SI 1 leceklerdir. Bu yahudilerin ekserısı tayinini ayan meclisi ittifakla tas-

Ordudaki aiyasi komiserlikleri 
ilk defa ilga ederek zabitlerin eli
ne disiplini veren Timoçenko ol• 
muştur. 

Zabitlerin rütbelerini gösteren 
üniforma giymeleri ve kılık taşıma

ları usulünü de Timoçenko iade 
etmiştir. 

Kızılorduda yaptıi'ı ıslahatın 

ne kadar müessir olduğunu şimdi
ki harbin neticesi isbat edecektir. 

Smolensk 
civarında 

( Baştarafı birincide) 
Peipus gölü civarındaki Sov

yet kıtaları da çevrilerek imha
edilmişlerdir. General Antonesko 
idaresindeki Rumen kıtaları Din· 
yeper nehri · kıyısında Akkerman 
şehrini zaptetmişlerdir. 

Sovyet tebliğinde ise, Smo• 
lensk, Jitomir bölgelerinde Alman 
taarruzlarının püskürtüldüğü ve 
mukabil taarruzlara geçildiği bil-
diriliyor. · 

Tebliğler dışında alınan haber
lere göre ise, Sovyetlerin üıtün 
taarruzları karşısında Smolensk 
civarında Almanlar siper kazmaya 
başlamış ve taarruzi şe.kilden te
dafüi vaziyete geçmişlerdir. Fak at 
Sovyet tebliğlerinden de anlaşıla· 
cağı veçhile bu bölgede Alman 
taarı uzları devam etmekte oldu
ğuna göre bu siper kazma hare
ketinin şimdilik bahis mevzuu ola 
cağı şüphelidir. 

Son dakikada alınan bir habe 
re göre; Kareli·Leningrat istika
metinde HerJiyen HFİn·Alman kıta
Jarı Leningrat şehrinin varoşlarına 
kadar varmağa muvaffak olmuşlar
dır. Fakat bu haber henüz diğer 
kaynaklar tarafından teyid edil· 
memiştir. 

One&'a gölü ile Ladoga gölü 
arasında muharebe eden Fin-Al
man kıtalarının ileri hareketi ağır 
!aşmış bulunmaktadır. Bu ağırlaş

mada arazinin de mühim bir tesi
ri olduğu tahmin ediliyor. 

• Royter ajansının muhabiri ya-
zıyor: 

Son yazımın üzerinden beş 

anlamıyan Hafız Mustafa telaşla 
li.la karıştı: 

- Ne olmuş be?. Peder efen
di melal mı olmuş?. 

(Yağcamii Yanında) Sofyada bulunmaktadır. vip etmiştir. 
,~~;;;;;~~~;;;;;;;;~~==============-==========:' 

~~~~;t~,Sl örümcek Ağlan Ozerine Resim 

gün geçti. Şimdi siperlerden bah
iedilmektedir. Bu Alman strateji
sinin müthiş surette korktuğu si
per harbinin ilk merhalesidir. Çok 
büyük Rus kuvvetlerinin ancak 
şimdi temerküz mıntakalarına mu· 
vasalat etmiş olması muhtemel· 
dir. 

Ali Ağabey sahte bir heye
canla cevap verdi: 

- Ağzını hayra aç moruk! .. 
Peder elendi hamdolsun turp gi
biymiş ... 

Peder efendi turp mu ye-
miş?. 

- Hayır; şalgam haşlaması· 

na bayılmış; senin için « boca 
gelse de ona beş, on lahna kökü 

yedirsem » diyormuş. 

- Lahana kökü zelletli mi 
olurmuş be? 

- Ne demezsin?. Hani « Su
rei Bakara » yok mu? 

- Var .. 
- Hah .. işte o makulenin er-

kejrine kuvvet, kan~ığına da bol 
süt verir. Zaten o iyet size indi. 

- Bize mi ?. Ben memleket 
ten çı kanaoq adar bizim eve Tora
manların Gussün gadından gayri 
kimsecik inmedi. 

- Nasıl insin ? Bu mostra 
sende varken ürker .. 

- Ne ustrası be ? 
Ermeni fıstıkçı atıldı 
- Şefield marka; lngiliz ma

lıdır. Mübarek acektifine değme
den sakdların gittigi gündür. 

- Benim sakal ha? 
Yok hocam; sözün 

!atı. 

Ve illallahi yarabbicuğum 
- Öyledir zo .. Bak artık Bey

zademin tornasında ne biçime ri· 
rersin .. ( Ali ağabeye teveccühle) 
akıama buyuracaksınız? 

tT • 

K a~I S~o~on isim~i Viyanalı bir sanat· 
kar, orumcek agları üzerine mükem· 

mel surette resimler yapmaktadır. Kari bir 
resim yapmak için aylarca ve bazan da bir 
sene, bir buçuk sene çalışmaktadır. Çalışma 
esnasında büyük kıt'ada pertavsızlar kullan
maktadır. Herhalde fevkalade sabırlı bir adam
dır. Kari Szodon'un örümcek ağı üzerine re
sim yapması çocukluğunda başından geçen bir 
vak'anın neticesidir. San'atkir henüz sekiz 
yaşında iken bir gün kırlarda koşmağa başlar. 
Birdenbire &'Özüne bir şey takılır. Durur ve 
bunun bir örümcek ağı olduğunu görür. Fakat 
müthiş bir uçurumun kenarına da gelmiş ol
duğunu dehşetle farkeder. Örümcek arının 
hayatını kurtardığını anlar ve o gün bugün
dür örümcek ağlarına adeta taabbüd eder. 
Aradan seneler geçer. Bir gün eline bir kitab 
düşer. Bunda eski zamanlardan kalmış olan 
bir çok minyatürlerin örümcek ağı üzerine iş
lenilmiş olduğundan bahsedilir. Kari da bu 
usul üzere resim yapmağa kalkar. Şimdi her 
gün en güzel örümcek yuvalarını aramakla 
vaktini geçirmektedir. Evinde bir de örümcek 
deposu vardır Bu depoda tam 820 cins örüm
cek bulunmaktadır. Bu depoyu 500.000 dolara 
sigorta ettirmiştir. • 

Fransada müzayedeye 
konulan mektuplar 

Fransada 
Nis şehrin
de, ~muhtaç 
muhacirlere 

1ardım cemiyeti geçenlerde büyük şahsiyet
lerin imzalarını havi mektupları müzayedeye 

çıkarmıştır. . 
Mektuplar şu şahsıyetlere aid bulunmak-

ta idi. 1 
Kraliçe Viktorya, mparator Vilbelm, Harp 

K ı M'l"n General Galyeni, Alfons Dode ra ı ı a , ı 

Maeterlinck, Kral Alfons, Kraliçe Mari, Haile 

Seliısiye. 
Bu müzayededen en fazla kıymet ibraz 

eden sabık Alman imparatoru Vilhelm'in im
zasını taşıyan ıııektup olmuştur. Bu mektup 
1000 fran&'a satılııııştır. 

• 
Sabunun yerini F ransada sabun 

kıtlığı vardır. Mevcud 

tutacak bir mad sabun stoku yakında 
d 

r tükeneceğinden sabu-
1-.;;.:..e....:.a:...r:...a_n.:.ıy~o--: nun yerini tutacak bir 
madde aranıyor.Journal gazetesi bu imünase
betle yazdığı makalede hülaseten diyor ki : 

« Sabunun yerini tamamen tutacak bir madde 
bulmak kabil değildir. Fakat az çok onun işini 
görecek birşey bulmak lazımdır. Marsilyadaki 
sabun fabrikaları birleşmişler, fenni araştırma 
dairesinden profesör Macheboeuf ve kimyager
lerle birlikte çahşmağa başlamışlardır. Bu ça
lışma Temmuzun on beşindenberi devam edi
y<>r. Yakında bir « sabuna benzer • yapılacajı 
ümit edilmektedir." 

Muharrir sabunun katiyen bıçakla kesilme
mesini tavsiye ediyor : « Bıçakla kesrken kı
rıntılar dökülür, ziyan olur. Sabunu çelik ince 
bir kılla kesmek lizımdır » diyor. 

• 

Bir öpücüğün 
bedeli 100 

Nevyorkun çok zen
gin bir tacirinin oj'lu 
Cak Poyinting'in başın

dan son günlerde çok bin dolar , _______ __. garip bir macera geçmiş-

tir. Genç Cak bir gece çakır keyif bir halde 
oteline döndüğü zaman asansörde gördüğü 
genç bir kadını şaka olsun diye yanağından 

öpmüştür. Fakat ertesi gün Cak'ın babası, 

kızın babasından bir ültimatom almıştır. Bu 
ültimatom mucibince Cak, ya yanağından öp
tüğü Rosalie Stuvart ile evlenecek, yahud da 
ağır bir tazwinat parası verecekti. 

Cak'ın babası, tanımadığı bir kızla oğlunu 
evlendirmekten ise, tazminat vermeğe razı ol
muş ve bu kara!ını da bir ~ektupla genç 
kızın babasına bildirmiş ve ertesi günü, bu 
busenin bedeli olmak üzere şu mektubu 

almıştır : 
« Genç kızın busesinden duyduğu heyeca

nın bedeli olarak 10.000, kızının halkın orta
sında öpülmesinden dolayı duyulan hicabın 
bedeli olarak 10,000 , izdivacın yapılmama
sına muvafakat bedeli olarak 10,000 , veril
miyecek olan düğün hediyesi bedeli olarak 
50,000 genç kızın sukutu hayale uğramasının 
bedeli olarak 20,000, yani ceman 100,000 
dolar ödemeniz lazımdır. 

Bu tazminat ne kadar l'•rİp ve ağır gö
rülürse görülsün kolaylıkla reddedilemiyecek
tir. Zira elyevm Amerikada meri kanun ?il
kümlerine gÖre kaleme ahnmı~tır. Amerıka 
lcanunlarına röre halkın ortasında bi~ kızı Öp· 

. mak, izdivaç vadı telikki •dilmektadır. 

Alman ordusu malzeme üstün 
lüğü bakımından yüksek görülü· 
yordu ki bu hayal sukutu olmuş· 
tur. Rusların şimdiye kadar yaptık
ları mukabil taarruzlar mevzii idi 
Rus genelkurmayının büyük muka 
bil taarruzlar yapması için bir ay 
belki de daha fazla bir zaman 
geçecektir. Fakat bu büyük mu· 
kabil taarruzlar kati neticeli ola· 
caktır. (a. a. ) 

Misis Acıdere 
içmesi Açddı 
Yiyecek ve yatacak yer

leri 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 
1. Ceyhan kazasının taş 

ve emsali ocakları on bir ay 

müddetle açık artırmaya çı
karılmıştır. 

2. Artırma 941 temmuzunun 

31 inci perşembe günü saat 

onda yapılacaktır. _ 
3 Şartnameyi husus• mu-

hasebe kaleminde gör~bilecek 
isteklilerin ihale saatınde. te-

. t akbuzunu hamılen 
mına m . d 
V·ı- t Daimi Encilmenın e 

ı aye •1• I 
h r bulunmaları ı an o unur. az4_ 939 yılı resim bedeli 

(320) liradır. 
18-22-26-30 1033 



4 BUGON 

Seyhan Defterdarlığından: 
M ""k il f" d Köyll m11fredat def· taaliuk ueeın aı . 

veya terl ••r• ettlfi 
ve soyadı rnahalleıl numara•• • e ıı e 

Fethullah oğ. Selim Ulucami 74 940 
Ali oğ. Hasan Çınarlı 170 937 
Musa oğ. Duran Kuruköprü 1582 940 

1584 .. 
,, " u 

Davut oğ. Niyazi 
Ali oğ. Süleyman 
Şemsettin oğ. Mehmet 
Salih oğ. Ali Taş 
Mehmet oğ. Mustafa 
Abdulkerim oğ. Tahir 
Hüseyin oğ. Muharrem 
Salim oğ. lbrahim 
Abdurrahim oğ. Zekeriya 
Mustafa oğ. Rüştü 
Mehmet oğ. Rifat 

,, ,, 
Kamil kızı Lutfiye 
Sadullah oğ. Mehmet 
H. Mahmut oğ. Mehmet 
lsmail oğ. Mehmet 
Ali oğ. Mehmet 
İ rahim oğ. Osman 
Yusuf oğ. Mehmet 
Kerim oğ. İbrahim 
Durmuş oğ. Niyazi 
Süleyman karısı Necmiye 
Ahmet kızı Esma Ünlü 
Halil oğ. Halit 
lbrahim kızı Zeynep 
Mehmet oğ. Cemal : 
Mehmet kızı Dursun 
Mehmet oğ. Garip 
Hamit oğ. Mehmet 

ti ,. 

Abdullah karısı Hüsne 
lbrahim oğ. Cemil 
Mustafa oğ. Bayram 
Mehmet oğ. Ramazan 
Ahmet oğ. Mehmet 
Hüseyin oğ. Mehmet 
Mehmet kızı sakine 
Kamil oğ. Mehmet 
Hüseyin oğ. Ferit 
Mahmut oğ. Mehmet 
Bekir oğ. Mehmet 
Abdulhalim oğ. Mustafa 
Mehmet kııı Zahide 
Mustafa oğ. Hazalar 
Ahmet oğ. Habib 
Derviş oğ, Eyyüp 
Mustafa oğ. Mehmet 
Mustafa oğ. Abdullah 
Hüseyin oğ. Halef 
Mustafa oğ. Duran Ali 
Mehmet oğ. Hasan 
Mustafa kızı Sultan 
Haydar oğ. Şaban 
Hasan oğ. Adem 
Hasan oğ. Adem 
Osman oğ. lbrahim 
Bekir oğ. Koymıt 

tt " 

Adnan oğ. Aksabur 
Yusuf kızı Emine 
Hasan oğ. Kemal 
Şerif oğ. Mahmut 
Mustafa oğ. Rahim 
Süleyman oğ. Mehmet 
Mehmet oğ. Mehmet 
Hasan oğ. Rasim 
Muharrem oğ. Şevket 
İzzet oğ. Ahmet Rasim 
Ali oğ. Zülfükar 
Bektaş oğ. Mustafa 
Mehmet kızı Aliye 
Mehmet oğ. Mehmet. A. 
Duran oğ. Haydar 
iamazan oğ. Osman 
Hasan oğ. Hüseyin 
Ahmet kızı Fatma Pık 
Halit oğ. Kamil 
Yanaş oğ. Yunus 
Yusuf oğ. lbrııhim 
Bagus kızı Nuriye 
:Iüııeyin oğ. Hulusi 

Abdullah Ek aslan 
Mustafa oğ. Cafer 
Ali Ziya oğ. Mustafa 
Ahmet öğ. Osman 
Rıımazan oğ. Faik 
Hasan oğ. Remzi 
Abdullah oğ. Cafer Ziya 
Murat oğ. İbrahim 
Kani oğ. irfan 
Salih oğ. Recai 

tt " 

.. 1585 .. 

.. 1598 940 

.. 1599 .. 
Kayalıbaf 2061 939 
Adana ,Ş. 532 936 
Kocavezir 2571 940 

;; 2572 ;; 
;; 2573 .. 

T epebağ 2979 .. 
Ulucami 3102 .. 
Kayalıbağ 415 939 
Ulucami 655 .. 

.. 656 .. 
675 940 

Tepebağ 743 939 
745 .. .. 

" .. 746 
.• 749 
" 750 
;; 751 
" 752 
" 755 
.. 756 
.. 758 

Sucuzade 901 
;; 903 
.. 905 
;; 906 
;; 907 
.. 908 
;; 913 
.. 915 
:; 916 
.. 920 

Tepebağ 1871 
.. 1884 

Kayalıbağ 1946 
;; 1947 
.. 1948 
.. 1949 
.. 1950 
.. 1951 

Alidede 2006 
.. 2510 
•. 2011 

Alidede 2014 
.. 2015 

Sucuzade 2042 
.. 2046 
.. 2049 
" 2051 
.. 2053 
;; 2054 
.. 2057 
.. 2058 
;; 2059 
.. 2060 
•. 2065 
.. 2070 .. 
.. 2071 .. 
.. 2072 
.. 2078 
.. 2080 
.. 2082 
.. 2083 
.. 2085 

fepebai 2315 
;; 2322 
;; 2324 
;; 2318 

Sucuzade 2437 
Ulucami 2553 
Alidede 2501 

.. 2502 
;; 2506 
.. 2505 
;; 2502 
.. 2010 
.. 2511 .. 
.. 2512 .. 
.. 2513 
.. 2515 
;; 2516 
;! 2517 
.. 2518 
:; 2519 

Kayalıbağ 287 
.. 302 

Alidede 721 
.. 712 

Sucuzade 830 

.. .. .. 
" .. 
" 
" 
" .. .. ,, 

940 
.. 

939 
;; 

" 940 
.. .. 

.. .. 

.. .. 
940 

" .. 
.. .. 
" .. 
;; 
.. 
•• .. .. .. 
;; 

941 
940 

.. 
941 

.. 
941 
941 .. .. .. 
.. 
;; 
.. . . .. .. .. .. .. .. 
.. 
" ;; 
;; 
.. 
.. .. 
.. .. •• .. .. 

938 
940 

.. 

.. 

H. para c. 
verriıl 
Lln k. 

loo 

loo 
looo 

200 
loo 

loo 
160 
loo 
loo 
200 

A. para. c. 
••rfial 

Lira k. 

29 lo 

25 00 

26 00 
1 00 

Nuhaı C· 

verf'lıl 
Lira k. 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Yukarıda yazılı • 95 · mükellefin ikamtğah adresi meçhul bulunduğunnan isimleri hiza· 
sında müfredati gösterilen 258 lira=lO kuruş Hafif para Ağır para askerlik ve Nufus para 
cezaları borçlarını ilim tarihinden 1 S gün Zarfında maliye rahsil Şubesi Veznesine teslimi 
lüzumu tebliğ yerine Kaim olmak üzere Ceza usulü M~hkemeler Kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan ilanen teblii olunur. 

106S 

Aakorllk C. 
verrlal 

Lira k. 

15 00 
15 00 
ıs oo 
30 00 
5 00 

YekGn 
Lira kr. 

1 00 
29 10 
1 00 
10 00 

25 00 
2 00 
1 00 

26 00 
1 00 
1 00 
1 60 
1 00 
1 00 
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 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 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 

15 oo 
15 00 
15 00 
30 00 
5 00 

25810 

imtiyaz ıahibi : Cavit ORAL 
U. Ne~riyat Müdürü : Avukat 

Rifat YAVEROCLU 
Bualdıiı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaa11- Adana 

30 Ttır muz 1941 

..§l!!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııuıııı\\ 
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=== • es 
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= iKi BÜYÜK TÜRKÇE FiLM BİRDEN == 

= iki kahkaha kralları ~tan Lerel Oliverlardi : 

HOVARDALIK'ta= 
" = 

- § TÜRKÇE SÖZLÜ === = Harkulide komediler ş1he<eri -

( Kraliçenin Elmasları ) ~ 
Pek yakında: Silvav Sitnev Günahkar Filminde = 

= 
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( Yazlık Sinemada ) Bu Akşam 
iki Film Birden 

1 . Gaip itler 

2.ZEYNEBIM 
~ ... ~ ... ~ .......................... ı ...... ı ...................................... ~ ... 
::ı•ı•ı•ı••ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı:ı 

(Alsaray Sinemasında) Bu Akşam 
iki Film Birden 

ÇÖL KANUNU 

ZEYNEBİM 

:ıı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•ı•~ 
• iLAN 

Seyhan P. T. T. 
Müdürlüğünden : 

l. Kamyonetle yapılacak, Adana posta merkezi ile Ada
na yeni istasyon arası posta nakliyesi 7. 8. 941 perşembe 

günü S.11 de Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasındaki artırma, ek· 
siltme komisyonunda ihale edilmek üzere 21- 7- 941 ta· 
rihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

2. Posta nakliyatının aylık muhammen bedeli (200) lira ve 
muvakkat teminatı (180) liradır. 

3. Bu baptaki şartnameler her gün mesai dahilinde mü
dürlük kalem şefliğinde görülebilir. 

4. Eksiltmeye iştirak edecek taliplerin muvakkat teminat 
makbuzları, şartnamede aranılan evrak ve vesaik ile birlik
te birinci maddede yazılı komisyona müracaatları. 

22- 26- 30- 3 1042 

İnhisarlar Adana Tütün Fabrika 
sı Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda yaptırılacak sandıkhane binası 26-7-941 
tarihinden itibaren on beş gün müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 567.92 lira· 
dır. bu işe ait keşif, şartname ve projeleri görmek isteyen· 
!er her gün fabrika müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz 
olmaları ve ihale saatinden önce muvakkat teminatı fabrika 
veznesine yatırmaları şarttır. 

ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi günü 
saat 9 da yapılacağından isteklilerin inhisarlar tütün fabri· 
kasında müteşekkil komisyona müracaatları ilin olunur. 

26 - 30 - 3 - 7 1060 

. 
Seyhan Defterdarlığından : 

Hisse 
mahallesi mevkii cınsı ada parsel mesaha kıymeti mıktan 
Döşeme Hasanbey Hane 366 5 169 660,00 Temam 
.. Tevfikbey " 365 lo 210 225,oo .. 
.. Hasanbey arsa 364 6 25 12,50 " 
Çinarlı Paç ., 385 12 170 51,oo .. 
.. Köprü .. 397 17 63 31,So ,. 
' ., baraka 391 44 43 150,00 .. 
,. .. arsa 391 75 215 l o7,5o ,. 
Sarı yakup alemdar dükkan 87 136 3o 400,00 S/3o 

Yukarıda evsafı yazılı 8 parça gayri menkullerin mülki
yetlerin peşin para ile 22- 7- 94 i tarihinden itibaren 15 
gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. Talip olanların 
o o 7 ,5 teminat akçası makbuzlariyle birlikte ihale günü olan 
6- 8- 941 çarşamba günü saat onda defterdarlıkta mü· 
teşekkil komisyon mahsusuna ve malumat almak isteyenlerin 
de hergün milli emlak dairesine müracaatları ilin olunur. 

22- 26- 3o - 3 lo41 


