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istasyon cadd••l • Adana 
Telefon ı 138· Poeta K. 48 ---Abone : Yıllı&• 14, Altı 

aylıtı 7 Lira, aylıl• 1,26 Kr. 

Hopkins Moskova'da 
Moskova 30 (a.a.)- Royter ajansının 

zannettiğine göre, Reisicumhur Ruzveltin 
lngilteredeki hususi mümessili B. Harri 
Hopkins Moskovaya muvasalat etmiştir. 

Yılı 1 No. 282 
lı&n .. rtları ldar. il• 

urarıa,tırıl ır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Başvekil Anka
r ag a döndü 
Ankara: 30 [a. a.) - Başvekil Doktor Refik Saydam bugün 9,20 

de şehrimize dönmüş ve garda Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Renda ile vekiller Cümburiyet Halk Partisi Umumi hayet azaları, Meb
u•lar, Vekalet'er 'erkanı, Ankara valisi ve E.mniyet Müdürü tarafından 
karşılanmışlardır. 

Bir sulh ihtimali 1 

yok mudur? 
Yazan: CAViD ORAL 

Şark cephesinde muharebe ilk 

günler gibi şiddetli değilse de 
yine devam ediyor. Smolensk ve 
etrafında kanh kıtalin cereyanı 

hakkında muhtelif haberler geliyor. 
Sovyetler günlerdenberi süren bu 
muharebeyi kazanmak üzere olduk. 
\arını söyliyorlar. 

Almanlar harp stratejilerinin 
şehir ve toprak kazanmak değil 

Sovyet ordusunu imha etmek oldu
ğunu ileri sürüyor ve Rus kuvvet
lerinin yer yer imha edildiğini bil
diriyorlar. Herhalde geçen günkü 
yazımızda da ·işaret ettiğimiz gibi 
şark cephesinde harekat biraz dur
gunlaşmıştır. Fakat şu güıılerde 

büyük Alman taarruzlarının başla
masına intizar olunabilir. Çünkü 
Almanlar uzun vakıt kaybetmek 
iıtemiyeceklerdir. Amerikanın ha
zırlığını çok süratlendirmesi, lngil
terenin mütemadiyen kuvvetlenme
si Almanyayı endişeye sevkedecek 
şeyledir. 

Ancak demokrasi cephesinin 
bu harp hazırlığına rağmen günün 
birinde lngiltere ve Almanya ara
sında bir sulh akdetmek ihtimalle
ri var mıdır yok mudur ? 

insanın aklına şöyle bir fikir 
geliyor. Madem ki Almanyanıo ya
pacağı bir sulh teklifinin reddedi
feceğ-ine göre Almanya şarkta bü
yük bir mücadeleye giriştiği bu 
sırada demokrasi cephesi Avrupa
nın her hangi bir tarafına niçin 
kuvvet ihraç etmiyor? 

Mademki Büyük Britanya dev 
let adamları bu harbin Hitlerin 
sulh tekliflerile değil, nazizmin 
imhasile neticelendirileceğini iddia 

ediyorlar._ Ohalde Almanyayı mağlup 
etmek için bu fırsattan niçin isti
fade etmek istemiyorlar? Aceba 
Almanya Sovyet seferini sona er· 
direcek olursa o zaman bu devlet
le mücadele etmek daha güç ve 
çetin olmıyacak mıdır? Tabii 
lngiliz harp stratejisinin ne oldu
ğunu ve ne düşündüğünü bilmek 
kabil değildir. Belki lngilterenin 
bu harbi kazanmak için bildiği, ve 
inandığ-ı bizim bilmiyeceğimiz bir 
çok şeyler olabilir. Nihayet bizim
~isi bir fikir ve bir düşünceden 
ıbarettir. 

Fakat geçenlerde sırasile Lord 
Halifaks'ın, Eden'in ve hava nazırı 
Sinklerin söyledikleri . ve dünde 
İngiliz hariciye nazırının tekrar et 
tiği Hitlerin muhtemel sulh teklifle 
rinin kabul olunmıyacağı hakkında 
ki sözler karşısında yukarıda te
mas ettiğimiz noktalarla beraber 
şu mülahualar birazda haklı bir 
mantık teselsülü olarak insanın 
zihninden geçmektedir. 

Farz edelim ki Hitler 'şark ha
reki tını neticelendirdi. Bu ,muvaf
fakiyetle Avrupanın ve bütün dün
yanın karşısına çıkarda « ben ga
yelerimi tahakkuk ettirdim. Mille
time kitabımda vadetıiğim şeyleri 
Y~rine getirdim. Şimdi artık biç 
bır milletle ihtilillı bir vaziyetim 
kalmamıştır. Avrupada işgalim al
tında ~bulunan bütün milletlerin 
iıtiklillerini tanıyorum, garantile
re hatta terki teslihata avdet ede· 
rim lngiltereyi mağlup ;edemedim. 
Enerjisine ve büyük millet mezi
yetlerini takdir ederim. O da bu 
harpten muzaffer olarak çıkmak
tadır.» diyecek olursa bu sözlerin 
dünya efkiııumumiyesi üzerinde 
yapacağı tesir ne olabilir? 

Eğer Mister E.denin yeni nut
kunda şu cümle fdikkatle okuna
nacak olursa Hitlerin yapacağı 
sulh teklifleri aşaifı yukarı bu tarz
da olacaktır. Çünkü Eden diyorki 
« Bize teklif olunacak uzlaşma 
-lhu makul bir itidal ve ·riyakar-

. •~si olacaktır.» 

' ·•amı üçünci1d•) 

Bütün cephe üzerinde 

Rusya 
m ka il 
taarruza 
geçti 

Smolensk'te 
şiddetli 

muharebeler 
Sovyet tebliğine göre 

Almanlar mevzile
rinden çıkarıldı ve 
ağır zayiata uğra
tıldı. 

Nevyork 30 ( A. A) - Ame
rikan ajanslarının Moskovadan al
dıkları haberlere göre, Sovyetler 
şimdi bütün cephe üzerinde mu· 
kabil hücumlara geçmiş bulunmak
tadırlar, 

Moskova 30 ( A. A) - Sov
yet istihbarat bürosunun tebliği: 

29 Temmuz günü kıtalarımız 

Nevel, Smolensk ve Jitomir isti

kametlerinde muharebeler yapmış
lardır. Muharebeler bilhassa Smo

lensk istikametinde çok şiddetli 
olmuştur. Ve düşman biribirioi ta4 

kip eden mukabil hücumlarımızla 

mevzilerinden çıkarılmıştır. Düş-

man ağır zayiata uğramıştır. Di

ğer mıntakalarda keşif faaliyetleri 
ve mezii muharebeler olmuştur. 

Hava kuvvetlerimiz kdra kuv
vetlerimizle işbirliği yaparak muh

telif noktalarda düşman birlikleri
ne darbeJJ>r indirmiştir. 27 ve 28 
Temmuz günleri hava kuvvetleri

miz 74 Alman tayyaresi düşür
müşlerdir. Bizim zayiatımız 51 
tayyaredir. 

28 temmuz gece•i Moskova 
üzerine yaptıkları hava akınında 
Almanlar evvelce bildirildiği üzere 
9 degil ıo tayyare kaybetmişlerdir. 

Besarabyanın kurtul
ması tamamlandı 
Berlin 30 (A. A) - D. N. B 

ajansı, dünkü Alman resmi tebliği 
hakkında askeri mahfillerden şu 

malumatı almıştır: 

Şark cepb~sinin cenup mınta
kasında Akkerman'ın işgali üze. 
rine Rumen kıtaları Besarabyanın 

kurtulmasını tamamlamışlardır. Beş 

haftalık bir müddet içinde Alman 
ve Rumen kıtaları Romanya ge

neral başv~kil Antoneskonun ku
mandası altında olarak Ruslardan 

bütün Besarabyayı geri almışlardır. 

Ukraynanın Karadenizde başlıca 

limanı olan Odesa ile Akkerman 
arasında kuş uçuşu ancak 50 ki

lometre mesafe vardır. Binaen
aleyh Odesa artık harp sahasın

dan uzak değildir. E.sasen daha 
20 Temmuzda re•mi tebliğ Al-

( Devamı Üçüncüde ) 

O rta,arkta müstakil bir 
hükQmet 

Londra 30 ( a. a. ) - Havas 
ajansının verdiği bir habere göre, 
lngilizler Suriye, Lübnan, ve Ma
verayü E.rdünden ibaret ve Emir 
Abdullahın idaresinde müstakil 
bir hükOmet kurmak istemekte
dirler. 

lngilterenin ia,e vaziyeti 
Londra 30 (a.a) - iaşe nazırı 

iaşe vaziyetine göz gezdirerek de 
miştir ki: 

Birleşik Amerikanın göndere
ceifi yiyecekler ekıeriyetle peynir, 

B. Vilki 

Almanya 
Moskova üzerine 

yürümekten 

vazgeçti 
Vilki diyor ki: 

Sovyetler eylUI 
kadar dayandıl!jı 

takdirde Hitlerlzm 
yıkılacaktır. r 

-RADYO
Gazetesi -

lıviçrede Almanca çıkan 
nasyonal çaytung gazetesi, Ru• 
hareketi hakkında dikkate şa
yan bir yazı neşretmiştir. 

Gazete diyor ki : 

• Almanlar Moskovo üzeri
ne doğrudan doğruya yürümek 
ve Rusya içinde.derinlildere dal
mak fikrinden vazgeçmişlerdir. 

Şimdi tabiye muvallakiyeti elde 
etmeğe çalışıyorlar Almanlar 
Sovyet topraklarında ilerledik
çe muvasala yolları uzamakta 
ve bu yollar Rus çetelerinin ~a
imi tehdidi altında bulundugu 
gibi Ru• ha va filoları tarafınd~n· 
da bombardıman edifmektedır. 

1 . d' ·1 · mevzi Alman ar şım ı, ı erı _ 
lerle muvasalayı temin için ug

raşmaktadırlar.» 

lsviçre gazetesinin bu yazı· 
sı bir bakımdan Alman ileri ha· 
reketindeki duraklamanın sebep 
lerini izap etmektedir. Alınan 
ileri hareketinin ağırlaşınası 
bir bakımdanda Rus mukaveıne· 
tinin uzaması demektir ki bazı 
siyasi mahfiller buna eheoııniyet 
vermektedirler. 

Bu arada Amerikada Vifki 
dün beyanatta buluuarak şunla
rı söylemiştir: 

« Sovyetler eylüle lkadar 
dayandığı takdirde Hitlerizm Y1 

kılacaktır.» 

Soyetlerin Londra büyük 
elçisi Maiski ise, karısı ile be· 
raber Londra belediyesinin bir 

toplantısında bulunmuş ve bu
rada iki milletin (İngiliz- Rusya) 
müşterek zafere olan imanını 

belirterek demiştir ki: 

« - iki şey hakkında şüp
ham yoktur: biri, milletin hükCı 
metle beraber olduğu ve Sta
lin'in sonuna kadar mücadeleye 
devam edecegi; diğeri zaferin 
Rusların olacağıdır'» 

sütten mamul maddeler, süzülmüş 

domuz yağı, konserve et, ton ba

lığı ve kuru meyvelerden mürek
kep olacaktır. 

lngiliz bombardıman taygareleri /talalyada hava 
meydanlarına müessir hücumlarda bulunmuşlardır. Taf
silat, üçüncü sahifede telgraf haberlerimiz arasındadır. 

! Eski mahsul f asulyalar 
ihraç edilebilecek 

Ellerinde eski mahsul fasulye 
bulunanları ilgilendiren bir karar 

Ankara 30 ( A. A) - Muhtelif mıntakalardan fasulye ihracı için 
yapılan müraeaatlar hakkında Ticaret vekaleti şu karı vermiştir: 

1941 senesi mahsulü fasulyaların ihracına müsaade edilmiyecektir. 
E.ski seneler rekoltesinden elde kalmış olan fasulyaların bozularak 
heder olmamaları içio vekiletce tayin edilecek nmumi miktarlar dahilinde 
ihracına mü"aade olunması takarrür etmiştir. 

Eski ve yeni mahsulün tefriki zımnında, eski mahsulden fasulyala
rını ihraç etmek istiyenler bu mallarını lstanbul, Samsun, lzmir ve 
Mersinde umumi mağazalara, bankalara veya <{epoculuk yapan eşhasa 
ait depolara koyarak depo senedi 'suretini alakadar mıntaka ticaret 
müdürlüğüne tevdi edeceklerdir. Depolama ameliyesi lstanbulda 4 
Ağustos; lzmir, Sdmsun ve mersinde 6 Ağustos akşamına kadar ikmal 
edilmiş olacaktır. 

Fransız müs
temleke impa
ratorluğu 

tehlikededir! 
Laval, Hindiçininin 
işS}alinden mem -

nun değil 
Bir Paris gazetesi, 
Vişi kabinesinde de
ğişikliği zaruri görüyor 

Tokyo 30 (a. a.) - Japon is
tihbarat bürosu dün geç vakıt Ja
ponya ile Vişi arasında Hindiçini
nın müşterek müdafaası için 19 
Temmuzda imza edilen Protokoliln 
metnini neşretmiştir. Bu protoko-
lü 1. • n mu.addemesınde şu cümle bu-
lunmaktadır: 

" Fran.,z Hindiçinisinin emni

yeti tehdit edildigi taktırde anlaş
manın maddeleri şunlardır. 

.. 1 - iki hükümet Hindiçininin 
mudafaa sı için askeri işbirliği yap
mayı karşılıklı taahhüt ederler. 

. 2 - Böyle bir işbirliğini tat. 
bık için alınması lizımgelen ted
birler hususi anlaşmalara mevzu 
teşkil edecektir. 

3 - Bu hükümler kabul edil
melerini İcap ettiren vaz:iyet mev· 
cut olduğu müddetce muteberdir
ler. • 

Ankara 30 ( Radyo gazetesi ] 
Pariste çıkan Novotor gazete

si, Hindiçini hadiseleri münasebe
tile yazdığı bir yazıda diyor ki: 

« Fransız müstemleke İmpara· 

torluğu tehlikededir. Vişi kabine
sinde derhal bir değişiklik yapıl
ması bir zarurettir. Vişinin siyaseti 
beklemek, sabretmektir. Fakat bu 
siyaset bütün Fransız imparator
lugunun elden çıkmasına ve milli 

/Devamı ikincide] 
--------

Yunanistanda tiddetli 
zelzeleler 

Londra : 30 [ A.A. ] - Dün 
saat 10 raddelerinde bütün Yu
nanistanda, merkezi Korent olmak 
üzere şiddetli zelzeleler biHedil· 
miftir. b- eadır. 

J 

Kana da 
25000 ki,ilik bir 
bahriye kuvveti vU
cude getirecek 

Londra 30 ( a.a ) _ Selahi
y~tli bir menbadan öğrenildiğine 
gore Atlantik muharebesinin bir 
çok safhaları üzerı"nde .. . 

mues.,.ır 

olacak -mahiyette add d"I 
1 .. eıenve 

ngılız Kanada bahriye nezaretleri 
arasında cereyan ede - k n muza ere· 
ler sona ermiştir. 

Kanada sene sonundan evvel 
50 harp gemisini kullanacak 25 
bin kişilik bir bahriye kuvveti 
vücude getirmeği derpiş etmek
tedir. Her noktada tam bir anlaş
mıya varıldığı sanılmaktadır. 

"Asya milletleri siyase
ten, iktisaden müstakil 

olmalı!,, 

Tokyo : 30 [ A.A. ]- Pasifik 
mt"mle.cetler arasındaki müoase
b •t• tedkik eden bir teşekkülün 

müdürü, bır mu'ıc1vele neşrederek, 

Çin, Mançuko, Hindiçini, Taylan, 

Filipin adalarını, Malezyayı ve 
Birmanyayı ihtiva eden doğu As. 
yadaki müşterek menfaat sahas•
nın mahiyeti hakkında demiştir ki: 

« - Bu milletler Japonya ile 
hem ahenk olmalıdır. Bu suretle 
Asya ırkının serbestisi temin edi
lebilir. Asya milletleri siyaseten 
ve iktisaden müstakil olmalıdırlar. 

Halbuki bu milletlerden bazıları 

Avrupalı olmıyan milletler tara
fından boyunduruk altına alınmış

lardır. Bu milletler boyunduruk
larını kırmağa uğraşan Japonyaya 
muhalefet etmekte ısrar eyfemek
tedirler. Bu boyundurukları izale 
etmek Japonyanın vazifesidir. » 

İngiltere, İranı 
ikaz etti 

Londra: 30 ]a. a.] - Salihi
yetli bir kaynaktan öğrenildiğine 
göre, lngiliz bükQmeti !randa çok 
fazla Alman ikamet etmesine mü· 
saadeye devam edildiği takdirde 
böyle bir hareketin lran menfaat· 
Jeri bakımından arzedeceği tehlike 
husuıunda lran hükıOmotinin ciddf 

Sovyet 
Polonya -
paktı 

Dün Londra'da 
imzalandı 

Rusyadaki Polonyalı 
esir ve mültecilerden 

Y arıın milyon
luk bir Lel1 ordu

su kurulacak 
L<1ndra: 30 [a. a.J - Leh-S·>Vyet 

paktı bugün saat 10 da Londra'
da imzalanmıştır. 

Bu pakta göre, 939 senesin
deki Sovyet - Alman anlaşması 

neticesinde Polonya'da vukuagelen 
arazi değişiklikleri iptal edilmiştir. 

Ankara: 30 [Radyo gazetesi] -
Polonya - Sovyet anlaşmasına gö
re, Rusya'da bir de Polonya ordu
su kurulacak ve bu ordunun ba
şına bir Polonyalı komutan getiri
lecektir. 

Bugün Rusya'da 250 bin Po
looyalı esir vardır. Mültecilerle be
raber 500 bini bulan Polonyalılar
dan bir ordu vücude getirilmesi 
oldukçe mühim bir hidise teşkil 

edecektır. 

Klodyus Romada 
Roma : 30 [A.A.]- D. N. B. 

Alman devlet nazırı Dr. Klodius, 
bugün Romaya gelerek Alman -
ltalyan iktisadi konuşmalarının çer
çevesi dahilinde harp sanayiine 
lazım olan maddelerin tedariki 
meselesi hakkında görüşmelerde 

bulunacaktır. 

Bu münasebetle devlet nazırı 
Klodius, ve M. Giamini, Alman • 
lıalyan si/orta anlaşmasının, işgal 
altında bulunan topraklara teımi
line mütedair bir prot<>kol imza 
edeceklerdir. 

Boı,eviklere kartı harp
edecek Fransız 

gönUllUleri 
Vişi: 30 [a. a.] - D. N. B: 

Bugün Marsilya'da bir toplantı ya
pan gönüllü lejyonu merkez komi
tesioio idare meclisi tarafından 
bildirildiğine göre, işgal altında 
bulunmıyan Fransa'da Bolşeviklere 
karşı harp etmek üzere açılan gö
nüllü listesinde 1500 isim mukay
yet bulunmaktadır. 

\ Resmi tebliğler 
Moskova: 30 [a. a.] - Bugiln 

öğle üzeri neşredilen Sovyet teb
liği: 

Soyyet kuvvetleri Nevel, Smo
fensk ve Jitomir mıntakalarında 
anQdane bir surette dövüşmeğe 

devam etmişlerdir. Kara kuvvetle
rimizle işbirliği yapan h~va kuvvet
lerimiz düşmanın zırhlı cüzütam
larına ve topcularına darbelar in
dirmişlerdir. 

Berlin: 30 [a. a.] - Alman 
tebliği: Düşmanın, iSmolensk'in 
şarkında ihata edilmiş bulunan Rus 
kuvvetlerini kurtarmak için Alman 
çenberini açmak gayesiyle yaptığı 
yeni hücum teşebbüsleri akim kal
mış ve "ğır zayiata uğratılmıştır. 

Şark cephesinin diğer bölge
lerinde harekat plin mucibince 
devam etmektedir. Hava kuvvet
lerimiz ceman 116.500 tonluk 19 
lngiliz ticaret gemisi batırmışlardır 
Bundan başka, bir lngiliz mnhribi 
ve bir korvet tahrip edilmiştir. 

lskoçya'nın açıklarında Alman 
hava kuvvetleri 6000 tonluk bir 
düşman ticaret gemisini batırmış
tır. Alman savaş tayyareleri dün 
gece Greartmouth limanı tesisatını 

ve bir tayyare meydanını bombar
man ntmişlerdir. 

Afrikanın şimal sabili açıkla
larında Alman ve ltalyan pike 
tayyareleri Tşbroğun şimalinde bü· 
yük bir petrol gemiJini batırmış 

· · · de hasara ve bir iaşe gemısını 

uğratmıştır: 1 . M 
Alman harp tayyare erı erza 

Matruh civarında bulunan lnğiliz 
a!lkeri barakalarına da taarruzlar 
yapmışlardor. Süveyş kanalında 
düşman askeri tesisatı bombardı. 
man edilmi$tİr. Düşman Alman top-
raklarına hiç bir taarruzda bufuD• 



2 BUGÜN 

1 ~UGÜNÜN M~~~lbrElb~RÜ 1 

Kooperatifciliğimiz FÔAR MUHASEBE "YLE 
• 1:1 2 11:1 

Öz kooperatife! 
---kime derler?---. 

Ôz bir kooperatif ci, si
yasi işler ve entrikalarla 
uğraşmaz. O, ne sosyalist
tir, ne komünisttir, ne fa
şisttir, ne Hitleristtir fle 
hatta ne de burjuva' dır. K o
operatif ci namuslu, çalış· 
kan fle vefakar bir insandır. 
Rahat ve igi yaşamak, iyi
lik etmek, maddeten ve 
manen yükselmek, tam ma
na siyle medeni olmak ister. 

- Suphl NurL ileri -

«Hatta bu müesseseyi bugün 
hususi hukuk sahasından çıkarıp 
adeta bir amme hukuk sırasına koy
malıyız. Kooperatif artık devletin 
bir uzvu, bir bölümü olmalıdır. Hü
kumet bu gidişi korumalı ve kont
rol etmelidir .. 

Hükumetin tar•ftarlığını görün· 
ce halkımız korkmadan vazifesini 
yapar, itimat eder ve öğrenir; tec
rübe görür, şahsi teşebbüsünü, us
tJlığını, kabiliyetini gösterir. ~ 

«Kooperatifci, karı başkalarına 
kaptırmıyan, müteselsil mesuliyet 
ve kefaletle sermaye bulan, istih
sal ve istihlakinde elbirliğile dav
ranıp aldanmadan ve aldatmadan 
temiz iş gören, iyi bir adam, fay
dalı bir ynrtdaş, sağlam bir ortaktır.» 

«işte biz bugün Böyle yapmak 
ve böyle olmak istiyoruz.» 

«Hasılı öz bir kooperatilci si
yasi işler ve entrikalarla uğraşmaz. 
O, ne sosyalisttir, ne komüoisttir, 
ne faşistir, ne Hitleristtir ve hatta 
ne de burjuva'dır. Kooperatifci 
namuslu, çalışkan, fedakar ve ve
fakir bir İnsandır. Rahat ve iyi 
yaşamak, iyilik etmek, madd~ten 
ve manen yükselmek, tam mana

siyle medeni olmak ister.» 
Kooperatif bir iman işidir. 

Kooperatilci siyasi işler •ve entir
kalar ile uğraşmaz. O, biç bir si• 
ya.i mezhebe softalık etmeyen, 
n4muslu, fedakar, çalışkan, ~aşka
larını kıskanmıyan, fertler ve hat .. 
ta küçük kümeler arasında nifak 
istemeyen, nifak saçanları kendin· 

den saymayan bir kimsedir. Böyle 
bir insan bir türkten başkası ola-

maz. 

B izim gibi itaatli, uslu, gay
retli ve fedakar insanlar 

artık dal,a ziyade başı boş kalma
malıyız. Eger bugün bu işi kapi· 
tal eksikliğini ve idareci elaman 
azlığını düşünerek kendimiz yapa

mıyorsak, her vakit olduğu gibi 
bu defa da hükOmeti takip etmeli 
ve ondan arzumuzun yerine geti· 
rilmesini, şifalı elinin uzanmasını 

istemeliyiz. 

refahın tekevvünü için 
re kooperatifleşmektir. 

yegane ça 

Bir noktaya daha işaret ede 
lim; içtimai mesele (sos. 

yal durum) bir çok sosyal hasta
lıkların tecemmüünden teşekkül 

eden içtimai mesele insanların içe 
risinde bulundukları sosyete, kül
tür seviyesile mütenasip yaşayabil
meleri için tahaddüs eden ihtiyac

ları tatmin edememeleri , ile vücut 
bulur. Ancak bizim burada tetkik 
ettiğimiz gibi geniş manada bir 
içtimai mesele mevcut olabilmesi 
için : 

1 - Cemiyet içerisinde içti· 
mai ve iktisadi bir vaziyet 
ayrılığı bulunması, 

2 - Bu vaziyet ayrılığının 

alakadarlarca hissedilmiş ol-
ması, 

3 - Bu aksülamelin d•>ğurdu 
ğu haklı mahiyette hleplerin 

' YAZ~~ 
1 M. OZMET§., 

vukubulmuş olması 

lizımdır. 

içtimai meselenin tam mana
sile tekevvünü son asırlarda ola. 
bilmiştir. Daha evvel kadim Hint
de, Mısırda, Yunan ve Romada 
durum ayrılığı tam manasile mev· 
cut olduğu halde ne Buda'nın 

« hangi tabakadan olursa olsun 
hangi rahimden gelirse gelsin, bü· 

tün insanlar ayni meziyetten müs
tefittirler, Birbirlerine benzerler.» 
şeklindeki sözleri, ne Musanın Tev 
ratta her yedi senede bir esirleri 
azat •etmek zım undaki ..:.emirleri 
ne eski Yunanda So)o'nun ve Pe
rikles'in içtimai ve iktisadi isli.hat
ları ve ne de Romada Plepi.en\er 

ve Patricilenleri arasındaki müca· 

deleler, Graküs ve Tiberyüsün 

akim kafan tasavvurları, lsparta
küsün isyan hareketi ilk çağlarda 

içtimai meselenin tekevvünü müm 
kün kılamamıştır. 

Orta çağda feodal rejim hü-

Fransız müstemle
ke imparatorluğu 

( Baştarafı birincide ) 
birliğin zeval bulmasına müncer 
olacaktır. Mareşalın milli birlik 
blokunu .otrafına toplaması artık 
bir zaruret haliodedir. » 

Bu yazıyı yazan bir Paris ga
zetesidir. ve Laval'de Pariste 
oturmaktadır. Bu gazetenin yaz
dığına bakılırsa: Paris makamları 
Hindiçinin işgalinden memnun de· 
gildirler. Şu halde Vişi, Uzak 
şarkta bir anlaşma imza etmekle 
Laval'in hoşuna gitmiyecek bir 
harekette bulunmuştur. 

ı 

kom sürmektedir. Derebeylik, 
1 Asiller 
2 Ruhban 
3 Serfler 
4 Vilenler 
5 - Fakir köylüler 
6 - Burjuvalar 
Olarak bir kaç sınıf halk ta· 

nıyor. Derebeylik bunları ayrı şe
killerde istihdam etmektedir.Fakat 
14 üncü asırdan sonra derebeyi
nin ofisyesinde çalışan işçiler şeh
rin, hür olan, sanat erbabının duru· 
muna geçmek arzusunu izhar etti
ler. Bu reaksiyon korporasyonlar 
rejimini inkişaf ettirdi. 

1789 ihtilaliyle korporasyon 
rejiminin yıkıldığını, bu dP.fa pek 
çok esnaf ve sanat erbabının iş· 
siz ve hamisiz kaldığını görüyoruz. 
Hürriyet beraberinde açlığı ve se· 
!aleti de getirmişti. Açlık galebe 
çaldı. Hür olan bu kimseleri pat
ronların ağır tahakkümüne tevdi 
eyledi. 

Ağır şartlar al tında çalışan bu 
kimseler için istikbal önce emin 
olunamıyan, sonra kaybolan bir 
mefhum haline geldi. Patronların 
in•afsız tahakkümü sanayideki in
kişafı takiben devam etti. 

Bir zaman geldi ki, Avrupa 
sanayi ' mıntakalarında bir yığın 

kemik, sayısız hortlak kapitalizmin 
boğazına sarıldı; ondan hakkını, 

hayatını istedi. Koalisyon hakkı ka
bul edildiği bu tarih beşer için 
yeni hir hayatın başlamasıdır. 

Bndan sonra içtimai bünyede
ki kötülükleri yok etmek için müs· 
bet bir hareket başlıyor. Bu hare
ket devlet müdahelesiyle müteka
mil Şdklini almaktadır. 

Birçok içtimai ve iktisadi dok
trinlere cevap olan bu devir neti
ce olarak esas gayesine ermiş, iç· 
t\mai megc\eyi ha\\etmiş değildir. 
Bir halde ki ıçtimai mesele henüz. 

tekevvün eylemiştir. 

iş kanunları içtimai birer inki· 
lap sayılırlar ise de bugün beşerin 
saadet ve refahını temin edecek 
yegane çare kooperatifleşmekte· 

dir. -Devam Edecek-

Almanyanın Tahran 

nın 

A teşemiliteri 
Erzurum 30 (a.a) - Almanya

Tahran elçilik ateşemiliteri 

Karo! bu sabah Erzuruma gelmiş 

ve bir müddet istirahatten sonra 

Erzurumdan otomobil ile ayrılmış· 
tır. 

Ziraat mUdUrU Ankara
dan döndU 

Bölgemizin zini vaziyeti hak
kında kendisine bazı direktifler 

verilmek üzere Ankaraya çağrılan 
Ziraat müdürümüz Nuri Avcı şeh· 
rimize dönmüştür. 

Trenlerde yolcuların 
rahatı temin edilecek 

Adanadan Fuara gidecek yol
cular seyahatlerini aktarma • 

sız yapacaklar 

1941 lzmir enternasyonal fuarı 

münasebetiyle devlet demiryol
larında yapılacak tenzilatı dün hu
laseten bildirmiştik. Bu gün, ald·ı
ğımız mütemmim tafsilitı neşredi· 

yoruz: 
Ağustosun 20 inci ve Eylülün 

9 uncu günlerinde Alaşehir - Me
nemen kısmındaki istasyonlardan: 

Ağustosun 19 uncu ve Eylü
lün 7 inci ve 8 inci günlerinde 
Afyon - Menemen, Bandırma- Ma
nisa kısımlarındaki istasyonlardan: 

Ağustosun 17 inci ve Eylülün 
beşinci günlerinde Ankara • Eski 
şehir - Afyon ( Afyon hariç ).Kü
tahya - Balıkesir (Balıkesir hariç). 
Konya - Afyon ( Afyon hariç ) 
kısımlarındaki istasyonlardan: 

lzmire seyahat edecek yolcu· 
lara, hareket istasyonlarına göre 
nisheti değişen, umumi tarifeden 
yüzde 27 - 81 nisbetinde tenzilli 
ücret mukabilinde gidiş - dönüş 
bileti satılac&ktır. 4 yaşına kadar 
olan çoçuklardan bilet ücreti alın
mıyacak, daha büyüklerden tam 
ücret alınacaktır. Bağajları arasın· 
da sergide teşhir edilecek eşya da 
bulunabilecektir. 

A fyon • Karakuyu, Eğirdir -

Böceli ( şube hatları dahil ) 

KöylU ve halk gecesi 
Dün Halkevimizde bir halk 

gecesi yapılmıştır. Bu gece için 
daha bir hafta önceden civar köy

lere davetiyeler ııönderilmiş, köy· 
\ü\eriınizin <le bu geceye iştirakleri 

temin edilmiştir. 

Merasime saat20,30 da istiklal 

marşı ile başl~nmıştır. Halkevioin 

geniş salonu civar köylerden ge

len köylüler ve halkla tıklım tık· 
lım dolu idi. 

O gece, bayan Mürşide Ak
yol tarafından Halevimizin faali

yeti ve halkcılık mevzulu bir kon
ferans verilmiştir. 

konuşmayı müteakip ev orkes

trası güzel parçalar çalmış ve 

Halkevi temsil kolunun oynadığı 
[ Kanun adamı ] çok beğenilmiş 
ve sık sık alkışlanmıştır. Halkevi· 
nin, halk türküleri ekibi davetlile
re güzel bir gece geçirtmiştir. 

Ankara Hukuk fakülte
sinde ikmil imtihanları 

Ankara : 30 ( Hususi ] -
Ankara Hukuk fakültesi ikmal 
imtihanları6Birinciteşrinden25birin
citeşrine kadar devam edecektir. 

kısımlarındaki istasyonlardan 18 

Ağustosta ve Denizli - lzmir (Şu
be hatları dahil ) kısımlarındaki 

istasyonlardan 19 Ağustos ve 8 
Eylill tarihlerinde ve bu tarihlerde 

tren olmıyan kısımlarda bu tarih
leri takip eden ilk tren günlerinde 
hareket eden trenlerle seyahat et

mek Ü7.ere lzmir için gidiş - dönüş 

bileti alacak yolculara umumi tari
fe üzerinden yüzde 75 tenzilat ya
pılacaktır. 

Yolcu beraberindeki 5 yaşında 

( beş yaş dahil ) çocuklar için pa

ra almmaz. Daha büyüklerden tam 

ücret alınacaktır. Panayırda teşhir 

edilecek ve edilen ( 50 ) kiloya 

katlar eşyaları kayıtsız ve parasız 
olarak kendi kompartımanlarında 
nakledilecektir. Ayrıca meccani 
bagaj hakkı yoktur. 
• 
} zmir fuarın~. g~~ecek yolculara 

on beş gunluk halk ticaret 
biletleri üzerinden yözde 50 ten
zilat yapılacaktır. 

Yolcular kendilerine verilecek 
muvakkat biletlerle ilk seyahatleri 
ni, biletlerinde yazılı yol üzerin
den doğruca lzmire yapacaklardır. 

(Deflamı üçüncüde) 

Eski Nikel paralar 
Ankara : 30 [ Hususi Muha

birimizd~n ] - Eski Nikel 5, 10 

ve 20 paralıkların yerine dantaleli 
bir kuruşluklarla bronz 10 para
h\c.\n.r piyasaya kiifi mikdarda çı
karılmış olduğundan eski nikel 

paraların tedavülden kaldırılması 
kararlaşmıştır. Mezkür ufak para

lar 1 T .ommuz 1942 tarihinden 
itibaren artık tedavül etmiyecek 

ve bu tarihten itibaren ancak bir 
sene müddetle yalnız Mal sandık

lariyle Merkez banksı şubelerinde, 
bunlar olmıyan yerlerde Ziraat 

bankası ve şubeleri tarafından 
kabul edilebilerektir. 

iki yaralama -vak'ası 
Ali oğlu Halil Naci isminde 

biri, Hüseyin kızı Ruhsarı çakı 
ile hafif surette yaralamıştır. Suçlu 
tevkif edilerek adliyeye veril
miştir. 

Döşeme maballesindeu Hızır 

oğlu Şükrü Cesur ve Mehmet 
oğlu Enbiya, aralarında çıkan mü. 
nazaa neticesi birbirlerini bıçakla 

yaralamışlardır. Hadiseye yetişen 

polis suçluları yakalayarak adliye
ye teslim etmiştir. 
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TENiS 
Turnuvamız 

Tek erkekler müsa· 
bakalarında Hüseyin 
ve Ferit Ôztunç finale 
kaldılar 

• BUGÜN» Tenis turnuvası 
hararetle devam etmektedir. Dün 
yapılan tek erkekler dömi final 
maçları pek heyecanlı olmuştur. 

Hüseyin ile Recep Tümerkan 
maçı büyük bir çekişme ile baş
ladı. ilk seti Recep 6 3 gibi bü
yük farkla aldı ve çok üstün 
bir oyun gösterdi. 

Fakat ikinci sette Hüseyin 
tecrübeli oyuncu olduğundan kur
duğu Taktik sayesinde 6/ 1 ve 

son seti de 6 O kazanarak finale 
kaldı. Her iki teniscide güzel 

oyunlar çıkardıklarından seyirciler 
tarafından çok alkışlandılar. 

Ferit Ôztunç ve Mustafa Ataç 
maçı tam bir tevazün gösteri· 

yorJu. Neticede Ferit Ôztunç 6 4, 
6 '4 maçı kazandı ve !inala kaldı. 
Bu duruma göre bölgemiz tek 
erkek birinciliği Hüseyin ile Ferit 
Ôztunç arasındaki maçta belli 
olacaktır. 

[ BUGÜN ] Tenis turnuvası 
hergün tam saat on yedide Ata· 
türk parkı içindeki tenis kortunda 

devam etmektedir. Bugün çift 
erkekler ile Mikst takımlar maç
larına devam edilecektir. 

Belediye reis vekilliği 

Belediye reisimiz Kasım Ene· 
rin Ankaraya gitmesi dolayisile 
kendisine kıymetli arkadaşlarımız
dan eczacı bay Basri Ersoy veki· 
!et etmektedir. 

Kızıla ydaki sui
istimal davası 

Ankara : 30 [ Hususi Muha
birimizden ] - Ankara ağırceza 

mahkemesi bugün öğleden sonra 
toplanarak, Kızılay eski veznedarı 
Celal, katip Sami ve Şemseddin 
haklarındaki suiistimal davasına 
devam etti. Bu celsede bazı şahit
ler dinlendi ve kızılay cemiyeti 
umumi merkezinden sorulan hu· 
suslara aid tezkerelerin cevabı 
okundu. Maznunlar ile müdafileri, 
gelen cevapları tedkik etmek ve 
ehli vukufların beyanatına göre 
tedkikatta bulunmak üzere mehil 
istediler. Bu sebeple 
2 ağustosa bırakıldı. 

muhakeme 

Bir kaçakçı yakalandı 
Döşeme mahallesinden Abdur

rahman oglu Ahmet Hüdür Efenin 
evinde kaçak eşya bulundurduğu 
inhisarlar müdüriyetine ihbar edil
miştir. 

Hudür Efe'nin evinde ani ola
rak yapılan araştırmada 48 çak
mak taşı, 12 metre kumaş, iki yor· 
ğan yüzü ve 5420 yaprak siğara 

kağıdı bulunmuştur. Suclu tevkif 
ve adliyeye teslim edilmiştir. 

Ancak bu sayededir ki, yani 

memleketin her tarafını çeşit, çe

şit kooperatifler kapladığı ve bi-

zim birer kooperatilci olduğumuz 1 ROMAN: 7 j D ·ı m1 y A y Ö R o· N il 
o mutlu günlerdedir ki, halk iler- ..... A s K 1 
liyecek, yükselecek ve refaha ere- , 

ce~ir. Bö0e bkgüneudi~m~ ~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NAKLEDEN: ~ethı" ~ardeş ~~~~~~~ 
de ahla~, i<tisadi ve içtimai ter- r ı A ı 
biye yükselecek, kültür be keste Valnoris, muti bir memur, sılatile müstahdemlerine mahsustur » levhası bu-
bulanan tabii bit vasıl olacak ve buna dikkat etmiş görünmeden, yazmak- lunan diğer bir kapı... . . 
mutluluk temin edilecektir. ta davam ediyordu. Şefin uzattığı imza- Salondan çıkan seyır~ı koridorda 

Bilhassa bir çiftci memleketi lanmış emri alırken de artık eli titremi· durdu, kendisinden başka kımse olmadı-
olan ve endüstüriyel inkişafı da yordu. Kağıdı katladı, cebine koydu. Ha- ğını anlayınca « girilemez » levhalı ka-
ayni ehemmiyetle ön sala geçir· zır ol vaziyetinde topuklarını birleştire· pıyı süratle açıp içeri girerek kapadı. 
meğe azmeden Türkiyede istihsal, rek : Burası süpürge, fırça'. _maden cilası 
istihlak ve ticaret süratle tekamül - Emirleriniz yerine getirilecektir. kutularınır. vesair öteberının bulunduğu 
edecektir. şef, dedi. bir yerdi. Dıvarda yangın söndürmeğe 

Kooperatif her türlü krediyi mahsus bir alet asılı bulunuyordu. Haki-
en müsait şartlarla temin ettiği -JV- katen « müessese müstahdemlerine mah· 
aibi, mahsulün iç ve dış piyasalar· sus » tu, içeriye dalgınlıkla girdiği anla-
0 « }'alas » sinemasının gişelerinin k 
da satışında müstahsilin olduğu şılan adam işin farkına va~ara herhalde 

önü müthiş kalabalıktı. Yeni program 
kadar müstehlikin de menfaatini şimdi çıkacaktı. 

çok beğenilmiş olduğu için müşterilerin · 
gözetir. Fakat hayırl Dalgın seyırci hiç oralı 

ardı arkası kesilmiyordu. Bu sinemada · k 

K ooperatif bir aile ocaO-ıdır. olmadı. Dipte, alçak bır apıyı cebinden 
o muayyen saatlerde matina yapmak usulü t 

iktisadi refahını orada te- çıkırdığı bir anahtarla aç 1• yoktu; filim bitince yeniden başlanıyor, ff 
min eden kimse nihayet siyasi bir b bl 1 d Bir tek ampulle ha 1 çe aydınlatılmış 

bu se e e sa on a daima yeni müşteri- b d 
fırkaya girerek de bu nevi ihtiya- dar bir merdivenden ° rum katına in-ler alınıyordu. d' 
cına cevap vermiş olur. Koopera- Ara sıra müşterilerden biri kalkıyor, 1 

• Tam sinema salonunun altında bulu-
tifi herkesin hürmet edilmesi İcab 1 1 üzerinde « çıkı ır » yazı ı kapıya doğru nuyordu. Yukardan, gösterilmekte olan 
eden bir iç alemi olduaunu bile- ·1 ı d" l d 0 1 er e ıği görü üyor u. filmin gürültüsü, şarkılar, kahkahalar ge-

Kalorifer daresinin yanıbaşındaki 

bodrum odasında beş kişi, sandıklar, kı
rık iskemleler üzerine oturmuşlardı. Yeni 
gelen bunların ellerini sıktı. Bunlardan 
beyaz bıyıklı bir ihtiyarın öniınde hür
metle iğildi. Grupun reisi bu ihtiyar mıy

dı ? 
Yeni gelen de 

muyorlardı Ac!ba 
ler ? 

oturdu. Hiç konuş· 
ne beklemekteydi-

Tavandaki küçük elektrik lambası bu 
altı kişiyi, baştan aşağıya, acı bir vüzuh
la aydınlatıyor, ihtiyarın çehresindeki bu

ruşukları derinleştiyor, yaşları otuzla 
kırk arasında olan diğerlerinin çehre 
hatlarını tebarü1 ettiriyordu. 

isminin Ronald olduğu anlaşılan 
son gelen ise ancak yirmi beş yaşında 
kadar vardı. ilk konuşan da o oldu: 

- Marya geç kaldı. Halbuki prog
ram güzeldir, sinemaya gelmesi gayritabii 
olmazdı. 

ihtiyar cevap verdi: 
rek yaşar. - Pardon elendim. liyordu. Birden bu seslerden ayrı olarak 

Kooperatist mektep bizzat bir Bu, yanındakileri rahatsız ettiği için yanıbaşında, karanlıkta, bir ses işitildi: - Marya ihtiyatlıdır. Eğer gelmezse 
politika uzvu degilse de muvaffa- özür diliyen biriydi. ihtimal filmin sonunu _ Silvaniyal gelmeği münasip bulmadı demektir. Ma-
kiyeti yolunda devlet yardımını görmüştü, yahut acele bir işi olduğu için Seyirci cevap verdi: amalih daha beklemeliyiz; hiç olma75a 
reddetmek gafletinden uzaktır. daha fazla kalamıyordu. saat ona kadar ... 

- Hürriyeti 
Kooperatif yalnız ekonomik Yavaş yavaş yürüyerek salondan ko- _ Sen misin Ronald? Bir diğeri konuştu: 

olan ihtiyacata değil, kültürel ve ridora çıktı. Burası doğruca sokağa çı· _ Evet benim. - Muhakkak gelecektir. lçtimaları-
bedii olan her türlü ihtiyacata ay kıyordu. Bu koridora salonun kapısından Parola soran adam bir kömür yı• mız için en emin yer bu bodrumdur. 

...&:llC~~~~~~....ıııi.ııs.lıil"l2d!e..s!!.i:f:..!Ver~ir~.~~~~..J'--__;~~--~::..:~~~:~~:'....:~~::~~;:~:. .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~llll Ronald·. ""9 a iki kapı a a açılıyordu. Lavabola- iınının yanından yürüyerek meydana 

direktörünün taraflarımızdan bulunması 

doğrusu bir tali eseri ... Taldek, sinemayı 
politika emrine verdiğini söylediği zaman 
hata etmemiş oluyor. 

Güldü, fakat neşesine iştirak eden 
olmadı. 

ihtiyar: 

- Ronald dö Bolsbery, dedi, biz 
buraya, partimize sadakatlerini belki de 
hayatlarıle ödemiyecek olan üç kişinin 
akibetlerini görüşmek üzere toplanmış 

bulunuyoruz, hatırlatırım. 

Delikanlı mahcubane başını önüne 
iğdi. Ronald dö Bolsberg, partiye siyasi 
kanaati dolayısile girmiş olmakla beraber 
hararetli taraftarlığı daha ziyade kuzini 
kontes Mariya dö Bolsberge olan 'aşkın· 
dan ileri geliyordu. 

Taraftarlığının diğer bir sebebi de 
ihtimal, bu tehlikeli işte bir spor havası 

bulmak istiyen ateşli geçliğiydi. Bu spo
run da birçok « kaza » ları vardı, teş· 
kilat mensuplarından bu uğurda hayatla· 
rını verenler az değildi. 

Bugün de sıra, daha bir hafta eV· 
vel bu sinema bodrumundaki içtima• iş· 
tiriik etmiş olan Güstav Pavliç ile Mar• 
küs Dimeter ve zavallı ihtiyar• ~ 
ladaydı. 

Yarın sıra kime gele~f 
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Fuar münasebetile 
(Başlarafı ikincide) 

Bu muva<<at biletleriı lzmirde 
Devletdemiryolları gişesinde halk 
ticaret bilelleri ile değiştirilmesi 
lazımdır. 

-37 - ilerliyor 

Çörçi 1 
diyorki: 
Alman hava 

İtalyada tayyare 

meydanlarına l 
Yolcular; lzmirdeki fuar gişe

sinde kendilerine ,. verilecek halk 
ticaret biletlerinin üzerindeki tari
hi takip eden günde hareket eden 

Şarota Roza, Sultana yalınayak 
avluya girdiler. Seksen altılık ihti
yarlar, kaba nevadan dört pürüzlü 
seslerle : 

- Ande Vaze? 
Diye soruyorlar, fakat uğultu 

haline gelen akordsuz bir vavey
ladan başka cevap alamıyorlardı. 

Ve bütün bu hayü huyun a
rasında havız Mıstıva çıplak ba
caklı kadinikalara bakarak mem
nun ve mütebessim ilerliyordu. 

Avlıoın ortasına gelince Ali 
ağabey kollarını havaya kaldırarak 

1 ortalığa « durun » işaretini ver· 
dikten sonra : 

- Susun yahu; dedi, size mi· 
safirimiz hocayı taktim ederim. 
Bu akşam nevalesini alan buraya 
davetlidir. Hep beraber oturur ko
nuşuruz. 

Kalabalıktan bir ses yükseldi. 
- lsirmaz mı? 
Ali ağabey hocanın yuzune 

baktı; hafız Mustafa bu suale fe
na halde içerlemişti. 

- Buraya bakın; karşınızcla 

terbiyeli adamlar var. Babamın 
sayesinde ~uraya sığınmışsınız; ter 
biyenizi takının. aksi halde hepi
nize kendi dilinizle söylüyorumki 
Ah yu esto hazioo; bozmayın işte 

-Bunlar kim be? 

- Bunlar fakir, fıkara maku-
lesi Yahudiler .. Peder acımış da 
Lurasını onlara tahsis etmiş .. 

- Medrese yapaydı ya ... 

- Vallahi hocam; hiç aklı-

mıza gelmedi. Bu akşam kendisi
ni ziyarete gidincde hatırlatırız. 

Büyük sevaba girersin ... 
- Peder efendi burada yok

mu be?. 
- Ne münasebet 

kendisi konakta .. 
hocam ... 

- Öyleyse biz ne diye bura
ya geldik?. 

- Konak biraz uzakçadır. 

Burada benim bir odam var. Bi
raz dinlenelim demiştim de .. 

lyi emme benim garnım 
aç ... 

Şimdi nevale düzeriz; sen 
hiç merak etme. Buyur, odaya gi
delim. 

Tam yürüyecekleri sırada sağ 
dan , soldan davetler başlamaz 
mı ? Mittiripittani yahudi kızları 
iki ellerini hocanın iki yanağına 
yapıştırarak: 

- Hoca 1 Bize yel 1 Sana ne 
marufetler çikartiriz. Na; bu kiz 
yok mu; çifte telli oynıyacakl 

Gibi nazü işveye başlamaları 
hocayı zıvanadan çıkarmağa ki.fi 
idi. Havız Mıstıva her eli yüzüne 

değene: 
- Amanın ga yrik; gxç hele! 
Diye bağırıyor; önüne gelene 

saldırmamak için zor tutuyordu. 
Allahıml Bunlar da neydi ? 

Göğüs, bağır açık; kollar, bacak
lar çıplak; ıaçlar dağıoık; hani 
lokman hekimin ye dedikleri 1 

Ali ağabey asılırken kızlar, a· 
sılırkeo nihayet hocayı da odaya 
soktular. Fakat kızlar da dışarıda 
kalmadılar; hocanın etrafında çi
çekten bir hale teşkil ettiler. Bu 
çiçek halkanın ortasınd&, havız 

Mıstıva, en aşağılık çalıdan mamul 
müstamel bir abdesthane süpürge
si gibi yükseliyordu. 

Neden beyazı siyahla, ıyıyı 
kötü ile ölçün derler; şu onbeşle 
yirmi iki arasındaki genç kızların 

yanında bu menhus surata bakın 

Allah aşkına! Ressam Rafaelin en 
meşhur tablosunun yanında sıva

cı lsmailin mahalle kahvesinin du
varına becerlediği « kendinden 
büyük tüfeği sol omuzuna daya
mış; önündeki ağacın beş misli 
cesametindeki serçe kuşuna nişan 

alan, vücudunun üst kısmı alt kıs
mıodan bir buçuk defa uzun avcı» 
şaheserine (ll) benziyor. 

Bunu yaratırken Allahın işi 
yokmuş. Kalfalara insan ve hay
van tezeğinden dört adamlık ça
mur yoğurtmuş; başına geçmiş; 

«yer yüzüne bir çirkinlik numunesi 

hediye edeyim. » mülahazasile 
kırk gün kırk gece bu suratta 
işledikten sonra çamurdan heyke
• :., bacağına bir üfürmüş; bu he-

' btıyt.aya salıvermiş. Aksi takdir 
~I( at~racak ananın beş fil 

lık Çılingir sofr"'"" lazımgelirdi. 
meşgul iken '- 1"""· ·~nesi akşam"1Z arda •· meşa-ullerdi: mıııl~makla 

'le 

- E, hoca! Hanyimiz daha 

yüze!? 
- Topunuz da gözelsiniz be 

Sizin gocalarınız yoh mu be ? 
- Yok ya .. Alsana bize ... 
- Siz cufutsunuz ya .. 
- Adam sen da ; Musurman 

oluruz. 
- Dimeyindi gayrik. Garnım 

gumbürdeeyo; gözlerim döoiye; 
bağa kötülük geliye; ahha saldıra 
cağın hincik... 

Ayı saldırır mı; saldırır. Ali 
ağabey, her ihtimale karşı kızlara 
çıkışıyor: 

- Buraya bakın ... Horafendi
yi sıkmayın. Yanında öyle şeyler 
konuşmayın. ayıptır. 

- Ayıp ya , böyle itmeyin 
gayrik. 

Nihayet sofra hazırlandı. Kız
lar hemen koşuşarak bir ud, def, 
keman, tepsi vesaire aldılar. Ge

lir gelmez de teklif beklemeden 
çalıp •Öylemeğe başladılar: 

Telgrafın tellerini kuşlar mı kon
du 

Herkes yavukluya. ande böyle 
mi yanar 

Bu bitti, arkasından ağır şar
kı geldi: 

Sena yormek ile rü~ti doluyor 
midelerim 

Seni yumsun bile her yün yöre-
bilmek iderim 

Canım türkçe; dilberim güfte
ler ehlinin (1) ağzında ne hale ge
liyor?. 

Tokyo radyosuna 
göre, lngiliz donan
ması Siyam açık
larındadır 

Singapur: 30 [a. a.] - Nasıl 
geçenlerde Hindiçini'ye karşı Japon 
matbuatı neşriyatta bu 1 un muş sa, 
şimdi de Tokyo radyosu Siyam 
hakkında buna benzer neşriyata 
bAşlamıştır. 

Son 24 saat içinde Tokyo rad
yosu şu iddialarda bulunmaktadır.» 

ı- İngiliz kıtaları siyam hu
dutlarına doğru ilerlemektedir. 

2 - İngiliz harp gemileri Si
yam sahili açıklarında dolaşmak· 
tadır. 

3 - Sıyam'da bulunan düş-
man Çin unsurları vasıtasiyle şid
detli bir anglo - sakson tazyiki ya
pılmaktadır. 

4 - Siyam'da oturan lngiliz-
lerin Singapur'a i'Önderilmesi baş. 
lamıştır. 

5 - Sıyam her an Suriye'nin 
akibetine uğrıyabilir. 

üstünlüğü 
kırılmıştır. 
lngiltere istila meflsi· 
mi dolayisile, bütün 
kuvvetlerine hazır 

bulunmalarını bildirdi 
Londra 30 a.a - Mister Çör 

çil bu gün Avam kamarasında 

beyanatta bulunarak istila teşeb
büsü mevsiminin tekrar başlamış 

bulunduğunu lngiliz milletine ih
tar etmiş ve demiştir ki : 

« Bütün kuvvetlerimize son va

de -olarak 1 eylüle kadar en son ı 
derecede hazır bulunmaları bil
dirilmiştir.» 

Alman hava üstünlüğünün 
kırılmış olması bir emrivakidir. 
lngiliz avcı tayyareleri en aşağı, 
İngiltere muharebesi kazanıldığı 
zaman ki kadar Almanlardan ile

ridedirler. lngilterede bombardı
man tayyarelerinin imali iki mis
line iblağ edilmiştir. Gelecek se
ne bu gün imalat dört misline 
ve ondan altı ay sonra da sekiz 
misline iblağ edilmiş bulunacak
tır. Son üç ay içinde mühimmat 
imalatı Dünkerk muharebesi za
manıodakine nazaran üçte bir nis
petinde artmıştır. Harp ve tica
ret gemilerinin inşaatı şimdi u
mumi harpte hiç bir zaman varıl
mayan raddeyi bulmuştur. 

Musolini, şark cephe
sine giden askerleri 
uğurladı 

Mantou 30 a.a - D.N.B. Mu-

HÜCUM 
Muhtelif tipteltalyan 
tayyarelerinin dört
te üçü tahrip edildi 

Kahire 30 (a.a) - Ortaşark 
İngiliz hava kuvvetleri umumi ka
rargahının tebliği: 

İngiliz tayyareleri evvelki gün 
ltalyadaki düşman tayyare meydan
larına karşı mesild neticeler veren 
hücumlar yapıaışlardor. muhtelif 
tipte düşman tayyarelerinin dörtte 
üçü tahrip edilmiş, ayrıca bir çok 
tayyare de hasara uğratılmıştır. 
Harekat esnasında tayyare meydan· 
larındaki mürettebata zayiat verdi
rilmiştir. Bizim zayiatımız yoktur. 

Katanya'da Makki modelinde 
4, 79 modelinde 6 ve 52 modelin
de 1 olmak üzere 11 düşman tay
yaresi tahrip edilmiştir. 

Ayrıca Makki tipinde mütead
dit avcı tayyareleriyle iki satıhlı 
birtalim tayyaresi hasara uğramıştır. 

Siragiiza'da 511 modelinde 7 
deniz tayyaresi tahrip edilmiş ve 
ayni modelde mütaaddit tayyareler 
de hasara uğratılmıştır. 

Margalada 51 modelinde 7 
tayyare tahrip edilmiştir. Ayrıca 

müteaddit tayyareler de hasara 

uğratılmıştır. Trafani civarında Bo. 

rezzo eniş sahasında 79 modelin
de 9 tayyare tahrip edilmiş ve ka
ra mürettebatından 25 kişinin öl· 
düğü veya yaralandığı müşahede 
olunmuştur. 

Bütün cephe 
ü erinde 

her hangi bir trenle lzmirden 'ay
rıla bileceklerdir. Bu biletlerin mer
iyet müddeti ilk muvakkat bilette 
yazıl hareket tarihine 15 gün ila
vesiyle elde edilecek tarihli gü
nün sonu olan gece yarısına ka
dardır. 

15 günlük halk ticaret bileti 
hamillerinin 30 kiloya kadar mec
cani bagaj eşyaları arasında kıs

men veya tamamen nümunelik ti .. 
caret eşyası da bulunabilir. 

Bu tenzilatlı biletler 17(dahil) 
ağustos ile 16 (dahil) eylül 1941 
tarihleri içinde seyahate başlıya
cak yolculara verilir. MezkOr ta
rihlerden evvel ve sonra halk tica
ret biletleri üzerinden tenzilat ya
pılmıyacaktır. 

Bu tenzilatlı biletlerin L ücret
leri ( nakliye vergisi dahil olduğu 
halde) : birinci mevki 2100, ikin
ci mevki 1576 ve üçüncü mevki 
de 1051 kuruştur. 

F uarda eşya teşhir etmek 
üzere lzmire gidip döne

cek yolculara, bu maksatla seya
hat edeceklerine dair Milli iktisat 
ve Tasarruf Cemiyeti merkez ve· 
ya şubelerinden ve bu Cemiyet 
şubeleri olmıyan yerlerde mahalli 
Ticaret odalarından ve ve Ticaret 
odası bulunmıyan yerlerde de ma
hallin en büyük mülkiye amırın
den vesika getirmek şartiyle ana 
hatta ve Avrupa hattında umumi 
tarife üzerinden yüzde 75 tenzilli 
gidiş - donüş bileti verilecektir. 
Bu biletlerin dönüş kısımları, eş

ya teşhir edildiğine dair sergi ko
mitesince vesikalarının vize edil
mesi şartiyle muteberdir. Biletler 
gidiş ve dönüşte vesikalarla bir
likte muteberdir. 

Bu biletler 10 Ağustos 1941 

« Yar meşamı hatira bOyi sa 

fa bula gör» yahut « Gihi ki e
der turresi dBminını çide » gibi 

çetrefil güfteler şöyle dursun ; 

alelade şarkıların bile doğru , dü

rüst okunduklarına ben tesadüf 

edemedim; eden varsa çıksın da 
söylesin. En şöhretli hanendeleri
miy: 

Bütün bu iddialar Singapurda 
katiyen manasız olarak tavsif ve 
lngiltereyle Siyam arasında uzun 
zamandanberi mevcut olan dostluğa 
işaret edilmektedir. İngiliz hattıha
reketi şöyle hulasa edilebilir: lngil
tere, başka devletlere verilmiyen 
hiç bir hak ve imtiyaz istemiyor. 
Fakat lngiltere'ye veri 1 m i y e n 
hak ve imtiyazların da başka dev
letlere verilmesini istemiyor. Siya. 
mın diğer devletlerle aktettiği ade
mi tecavüz muahedesine benzer bir 
muahede de lngiltereyle aktedilmiş 
ve bu cihet mezkar muahadede 
tasrih olunmuştur. Binaenaleyh bu 
esassız şayiaları çıkarmakla Japon
ya mutadı üzere Sıyamdan metali
batta bulunmak için yol mu arı
yor? 

solini şark cephesine 

olan cüzütamlara hitaben 
tirki : 

gitmekte ( Baştarafı birincide) tarihinden 15 eylOl 1941 tarihine 
demiş- man - Rumen kıtalarının Besarab- kadar satılacaktır. 

yadan kalkarak düşman mukave- Dönüş kısımları, 15 ağustos 
metini kırdıktan sonra Dinyesterio ile 30 eylOl 1941 tarihleri arasıo-Karagömlekliler , 

Akan sular şarap olsa 
Uçan kuşlar kebap olsa 
Meyhaneler harap olsa 

Finllndiya, Londra elçi
sini Dablin'e tayin etti Bu gün aranızda bulunuşum 

size uğur getirsin. Sarsılmaz sa
dakat ve heyecanınııda milleti
mizin ve Virjilin cidali ruhunu ta .. 
nıyorum. Şanlı ltalyan milletiyle 
beraber olmak zaferin bize ait o
lacağının muhakkak bulunduğuna • 
kanaat getirmek için kilidir. 

sağ sahilinde düşmanı takibe baş- 1• da her hangi günde başlanacak 
ladıklarını bildiriyordu. seyahatler için muteberdir. 

Şarkısının üçüncü mısraını sra 
zinolarda ve plil\darda , kafiyenin 
paçavrasını çıkararak « Meyhane-

ler mesken olsa » diye okuyorlar; 
hemde « mesken » i « meskan » 

yapmak şartile ... 

Bu da bitti, arkasından yahu-
dicesi başladı: 

Alyanto şeşento 
Hacı Kurulento 

Tu ga tu me rubiye 
Me la abaso 
Norye esperanto 
Norye dimito .. 
Haydi yallah 1 • Hocam eğ leni-

/Devamı var] 
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1 fe~e Nöbetci eczane -1 ,___ ____ _ 
istikamet Eczanesi 

Helsinki 30 ( a. a. ) - ltima 
da değer bir menbadao öğrenildi
ğine göre, lnıriltereyle Finlindiya 
arasında diplomatik münasebetle· 
rin kesilmesi üzerine Dablin ele 
bir elçilik ihdas etmek tasavvurun
da olan Finlandiya hükameti Lond 

Cenubi Ukraynada Alman, 
Rumen, Macar ve Sloven kıtaları 
çekilmekte olan düşmanı şirudi Oy
le bir tarzda takip ediyorlar ki 
ceuup cenahı geniş bir cephede 
Karadenize yaklaşmaktadır. 

radaki elçisi Gripenberg'in bu va -----------------------·-------
zifeye tayini için lrlanda hükOme· Bir sulh ihtimali rak Almanyanın her hangi bir 
tinden istimzacta bulunmuştur. yok mudur ? sulh akdini yeni hazırlıklar için 
Şanghay gUmrUk idare kullanacağını ve lngilterenin de 

sinin bir kararı /Başmakaleden artan] mütemadiyen silahlanmak mecbu. 
Acaba böyle bı'r tekl'f A riyetinde kalacag· mı go"stermek-Şanghay 30 ( a.a ) - Güm- ' ı vru. todır. 

rük idaresi bugünden itibaren Ja- pa milletleri üzerınde yersiz ve 
· ı· akissiz kalacak mıdı? Hatta İngiliz lugiliz nazırlarının ileri sürdü-

ponya, Mançuko ve Japon ışga ı - .. b ı 
ı ve Amerikan efkarı umumiyeleri gu u şey ere bir de İngiliz 

altında bulunan Çin mıntaka arın- A 'k ' 
ı üzerinde de kuvvetle müessir olması merı. an ve Alman sanayii ara .. 

dan gayri yerlere yapılacak. ma d k k b 
· muhtemel değilmidir? sın a 1 re a eti ilave edecek 

sevkiyatı için ihracat ruhsatiyesı ol k F 
İngiliz devlet nazırlarının sık ursa 0 zaman ührerin muhte-

vermemektedir. ı Tedbir bilhassa mel sulh teklifleri karşısında de-
. sık temas ettikleri bu mevzua ba-

makine, makine aksamı, ,madenler mokratların sulh yapmak istemi-
• kılırsa onların bu beyanatlarından 

gıda maddeleri, •hububat, nebatı yeceklerine inanabiliriz. 
h bir Alman sulh teklifinin tevlid 1 b 

Yag-lar, pamuk ıpliği, pamuk m• _- d . . 1 Ya oız ütün bunlara rağmen 
k. evı e eceğı tesır eri ve akisleri •imdi- lh 'h · ll · 

l•t b m pamuk ve ııny d - 1 • s_u .. ı tıma erıni de daima go"z su a ı, a en on emeğe çalı•mak .ı'•ted'ıkler'ı 
ıd . • • onunde tutmak doğru olur. Ancak 

maddelere şami ır. s_.ez __ ilmektedir. Çünkü harp 'ıç'ınde b" ı b' h 
Ya oy e • ır i timalin mümkün olup 

lngiltere ile Alman olum ve ateş içinde yaşayan mil- olmadıgını anlamak için de çok 
arasında malül har~ !etler için sulhden daha cazip ne üzun müddet beklemeye lüzum 
esirlerinin mUbadelesı olabilir? Bilhassa mister Eden'in- kalmiyacaktır. 

) Alman- de ihtimal d' - · d Zira Alman - Sovyet h>rbinin Stokholm 30 (a.a -
1
•
1 

ver ıgı tarz a makul 
u muted'l fl' b ' neticesi sulh hakkında bize. müs-

ya ile lngiltere arasında ın_a _ ı ve şere ı ir sulh teklifi 
b k d k bet veya menfi vaziyeti sarahatle 

h · [ · · t 'le mu a •_rşısın a alınacak olursa. Fakat arp esır erının ayyare ı l anlatacaktır. Çünkü bu harbin so-
lesine ait proje alakadar tarafları~ g~rü üyorki lngiltere hükOmeti nunda ya sulh vardır veya da sulh 
arzusu mucibince tahakkuk etme boyle bir sulh teklifini kabul et- ihtimalleri temamile ortadan kalk-

( Hükumet Yanında ) üzeredir. mek istemiyor. Buna da sebep ola- mış olacaktır. 

,,===========:=;;;;;;;~====.:;:::::::.========:;;;~=~~~=====' 

25 Milyon sene evvelki hayvanlar 
A lmanyada Merseburg şehri civarındaki 

bir linyit madeninde amele iki ocakta 
üst üste yığılmış iri kemik kümelerine tesadüf 
etmiştir. Ocak idaresi bu lüzumsuz kemikleri 
moloz diye kaldırtmak istemiştir. Fakat mü· 

hendislerden biri mütehassıs alimlerin fikri alın

ma~nna lüzum göstermiştir. Bunun üzerine meş
hur Jeoloji ve paleontoloji alimlerinden Halle 
üniversitesi ordinaryüs profesörü doktor Jo
hannes Velgelt'in fikrine müracaat edilmiştir. 

Profesör kemik yığınlarının bulunduğu mahalle 

gelip bunları uzun uzadıya tedkik edince ke
miklerin ilim için şimdiye .<adar emsaline te .. 
sadüf edilmiyen bir hazine olduğunu söylemiş

tir. Bu kemiklerin 23 milyon sene evvel yaşa
yan ve 5onradan nesilleri tamamiyle münkariz 
olan en eski hayvanların müstehaseleri bulun
duğu anlaşılmıştır- Bu hayvanların nasıl olup 
da bir araya toplandıklarını ve birbiri üzerine 
yığıldıklarını alim şu suretle izah etmiştir. 
« O tarihte Almanyada yıllarca devam eden 
kuraklıktan muztarıp olan hayvanlar Mereeburır 

vadisinde son kalan suları içmek üzere top
lanmışlardır. Hayvanlar bu derenin sularını 
da içip bitirmişlerdir. Hiç bir tarafta ıu kal
madığından gayet iri. olan hayvanlar dere bo
yunda biribiri üzerıne yıkılarak ölmüşlerdir. 

Daha sonra nebatat ve ağaçlar da kuruyarak 
bu hayvanların iaşeleri Üzerine yığılmıştır. 

iki kömür ocağında bulunan bu müsteha
seler insanlara yirmi otuz milyon sene evvelki 
zamanlardaki hayvan ve nebatların hayatlarını 
tedkike imkan veren birer mü:ııe vazifesini gör
mektedir. Şimdiye kadar dünyanın hiç bir 

tarafında milyonlarca sene evvel yaşayan hay
vanların müstehaselerı bir arada bulunmamış
tır. Fakat ele geçen kıymettar hazinenin bun
dan sonra muhafazası kolay bir şey d~ğildir. 
Müstehaseler hava ile temas ettikten sonra 
çabucak bozularak toz haline gelebilir. Bunun 
için bunlar ayrı ayrı kimyevi muamelelere 
tabi tutulduktan sonra nakledilmelidir. » 

Almanya hükilmeti bu müstehaseleri mu
hafaza için huıusi bır müessese teıiı etmif ve 

buna kemiklerin çıktığı vadiye izafetle Geisel
tal müzesi ismini veamiştia. 

Bu vadide bulunan hdyvan müstehaselri 
dünyanın en eski hayvanları ise de ağaç mü

stehaseleri o kadar değildir. 
Bunların en eskileri Chomnitz şehri civa

rındaki Hilbersdorf'da bulunmuştur. 
Burada taş haline gelmiş kütüklerin sıkle

tleri 100 ila 250 kental tutuyor. 
Şose ve su yolları in,ası için yapılan ha

friyatta meydana çıkan bu ağaç müstehaseleri 
200 milyon sene evvel yaşamış Sanavberige 
fasilesine mensup aranciria ağaçlarıdır. 

Bu ağaçların bulunduğu yer sönmüş bir 
volkandır. 

Köklerinin aldığı su hamizi sılisyomludur. 
Yaprakları dökülmüş olan ve taş haline 

gelen bu kütüklerinda köklerinde bu hamıza 

Şımdi de tesadüf edilmiştir. 
25 milyon sene evvel yaşayan hayvanlar 

ile 200 milyon sene evvel yaşayan ağaçların 
nasıl şeyler olduğuau yakında konuldukları 

müzeJerdo a-örebilecej'iz. 

Bu bilet hamillerinin 50 kilo. 
ya kadar eşyaları bulundukları 

kompartımanlarda kayıtsız ve pa
rasız taşınır. Ayrıca meccani ba .. 
ğaj hakları yoktdr. 

T ~şhir edil'."ek veya kullanılmak 
uzere lzmır fuarına nakledilecek 

ve teşhirden veya kullanıl -
dıktan s o n r a mahreçlerine 
iade edileceı. eşyanın muaayyen 
miktarlarına umumi tarife üzerin
den yüzde 70 tenzilat yapılacak-

Bu eşyanın tenzilatla nakli 
için sergi komitesi veya Milli ik
tisat ve tasarruf Cemiyeti merkez 
ve şubelerinden, bu cemiyet şu · 

heleri olmıy'n yerlerde mahalli 
ticaret odalarından ve ticaret oda
sı bulunmıyan yerlerde de mahallin 
en büyük mulkiye amirinden alınmış 
bir vesikanın ibrazı lazımdır. 

Mahreç istasyonları izmir'e 
gönderilecek eşyayı 1 ağustos 

(dahil) 15 eylül (15 dahil) tarihleri 
arasında; 

İzmir istasyonu da iade edile
cek eşyayı; 25 (dahil) ağustos ta
rihi ile 30 (dahil) eylül 941 tarihi 
arasında tenzilatla nakle kabul e· 
deceklerdir-

Yolcuların istirahatleri 
temin edilecek 

1 - Mevcut yolcu katarları

na ilaveten Haydarpaşa - Eskişe

hir, Eskişehir - Afyon, Afyon -
İzmir arasında her gün munzam 
bir yolcu katarı hareket ettirilerek 
Haydarpaşa - lzmir arasında ak
tarmasız doğru yolcu nakliyatı te
min olunacaktır. 

2 - lzmir - Bandırma arasın
da salı günleri işliyen adi yolcu 
katarı yerine sürat katarları işleti

lecektir. 
3 - Ankara - lzmir arasında 

işliyen doğru yolcu arabaları art
tırılacak, yolcuların her gün ak
tarma etmeden seyahetleri temin 
edilecektir. 

4 - Diyarbakır, Malatya, Ada 
na, Konya güzergahından müteka
bilen izmir'e gidecek yolcuların 

aktarma etmeden seyahatlerini te· 
min etmek için haftada iki defa 
Diyarbakır • İzmir arasında müte-

k b ·ı h .. mevki y<>lculara a ı en er uç . 
h d - u arabalar işletılecek-ma sus ogr 

tir. k I 
5 _ Bü!ÜD yolcu atar arı 

fuarın devamınca hasıl olması 

muhtemel izdihamı karşılamak üze. 
re fazla arabalarla takviye ed;lo• 
cektir. 
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Seyhan Defterdarlığından: 
Mükellefin adı Köyü mUfredat def .. 

d 
veya 

ve soya ı mahallesi 
teri ııra 
numarası 

~~~~~~ ........ ~~~~ 
Hamza oğ. Mehmet Ocak 586 

824 
854 
855 
858 
860 
862 
867 
868 
869 
871 
872 
873 
892 
903 
904 
907 
920 
924 
925 
927 
928 
932 
933 

Ahmet oğ. Kadir Adana Ş. 
Ahmet oğ. Mustafa 
İbrahim oğ. Mehmet 
Hasan Çavuş oğ. Ali 
Musa oğ. İsmail 
Abdullah oğ. Asım 
Ahmet kızı Fatma 
Hasan oğ. Hüseyin 
Mustafa kızı Akter 
Mehmet oğ. Ali 
Cuma oğlu Osman 
Hüseyin oğ . Durmuş 
Asım oğ. Tevfik 
Tahir oğ. Ahmet 
Süleyman oğ. Mehmet 
Hasan oğ. Rahmi 
Halil kızı Hatice 
İbrahim oğ. Cemal 
lbrahim oğ. İsmail 
Faraç oğ. Hasan 
İbrahim oğ. lbrahim 
Mehmet oğ. Mehmet 

« « 

Mustafa oğ, Müezzin 
Mehmet oğ. Be~ir 
Şaban oğ. Tumur 
Hasan oğ. Ahmet 
Halil oğ. Mustafa 
Hasan oğ. Halil Ersoy 
Hasan oğ. Halil Ersoy 
Mahmut oğ. Mehmet 
Ramazan oğ. Ali 
Ölü Alı kızı 
Ahmet oğ. Mehmet Gül 
Hasan oğ. Ali 
Hasan karısı Hatice 
Süleyman oğ. Mehmet 
İbrahim oğ. Mehrnet 
Abdulhamit oğ. İsmail 
Ahmet oğ. Sait 
Ahmet kızı Emine 
Hasan kızı Ayşe 
Şaban oğ. Yunus 
Ali kızı Berfa 
Ahmet oğ. Abdulkerim 
Mehmet oğ. Yusuf 
Asker Hasan karısı Şadiye 
Mustafa oğ. Ahmet 
Kamil validesi Hüsne Ôzsüt 
Selami oğ. Fikri 
Mustafa oğ. Mehmet 
Ömer oğ. Hasan 
Katibe Kibrit 
Abdullah oğ. Şaban 
Süleyman oğ. Abdulkadir 
Bekir Hüseyin Kiraz 
Mustafa oğ. Mehmet 
Reşit oğ. Ahmet 
Ali oğ. Mustafa 
Kasap Mehmet 
Hasan oğ. Mehmet 
Remzi oğ. Tahir 
Ahmet oğ. Muammer 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

• 
« 

• 
« 

« 

• « 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 9~6 

« 937 
« 940 

Mestan Z. 1073 
« 1079 
« 1084 
« 1087 

Ocak 1418 
Mestan Z. 255 

« 256 
Ocak 368 
Kocavezir 826 

« 827 
« 828 
« 829 

Sucu zade 904 
Kocavezir 1846 

« 1854 
« 1856 

Sucuzade 2041 
« 2043 
• 2044 
,, 2047 
« 2066 

Mestan Z. 2243 
Mestan Z. 2244 

« 2245 
« 2247 
« 2248 
« 2249 
« 2261 
« 2262 
« 2263 
« 2264 

Ocak 2357 
« 2358 
« 2359 

Sucuzade 2524 
Mestan Z. 992 

« 993 

taaHuk 
ettıti 

• en e 

940 
« 

« .. 
" .. 
« 

" « 

« 

« 

.. .. .. .. 
« 

.. .. 
« 

.. .. 

.. .. .. .. 

.. 

.. .. .. 

.. 
« 

.. 
« 

939 .. 
940 .. .. 
941 
940 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

• 
• 

940 

.. 
" 
ti 

.. 

.. .. 
" .. 
•• .. .. .. .. .. .. 
« 

« 

H. para c. 
verıiıi 
Lira k . 

1 00 
2 00 
1 00 

1 00 

1 00 
5 00 
1 00 
1 00 
3 00 
1 00 
2 00 
2 87 
2 50 
1 00 
2 50 

2 50 
1 00 

1 60 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
1 60 
2 50 

98 
1 00 
1 00 
1 00 

A. para. ı:. 

verfiıl 
Lira k. 

59 10 
38 80 

4 00 

1 00 

1 00 

BUGON 

Nı.ıfuı C· 

vergisi 
Lln 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 

Aakerllk C. 
verıtıl 

Lira k. 

15 00 
15 00 

• 

YekQn 
Lira kr. 

1 00 
2 00 

60 10 
38 80 

1 00 
4 00 
1 00 
5 00 
1 00 
1 00 
3 00 
1 00 
2 00 
2 87 
2 50 
1 00 
2 50 
1 00 
2 50 
1 00 
1 00 
1 60 
5 00 
5 00 
5 00 
5 00 
1 60 
2 50 

98 
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 
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 

15 Oo 
15 00 

Yukarıda yazılı . 64 . mükellefin ikametğah adresi meçhul bulunduğundan isimleri hiza
sında müfredati gösterilen 226 lira 95 kuruş Nufus, askerlik, A. para C. H. Para C. 
borçlarını ilan tarihinden itibaren 15 gün Zarfında maliye tahsil Şubesi Veznesine teslimi 
lüzumu tebliğ yerine Kaim olmak üzere Ceza usulü Mahkemeler Kanununun 141 inci 

maddesine tevfikan ilanen tebliğ olunur. 

22695 ---:-.... ~~ ......... ...:.!~;:....--
Seyhan C. M. U. liginden: 
Açık bulunan Adana cezaevi 

20 lira ücretli dört gardiyan
lığa talip olanların evrakı müs
biteleriyle birlikte adliye en
cümeni reisliğine müracaat-

Adana Erkek Lisesi 
Müdürlüğünden: 

o/o 7.5 
.belediye teminatı 

Tutarı rayici muvakkate 
L. K. kilo L. K. L. K. ~~nsi 
3750 oo 30000 12,5 281 25 mek 
4000 oo 8000 5o 300 oo Koyun eti 
4800 oo 3000 1 60 360 oo Sade yağ 
1080 oo 2ooo 54 81 oo Kesme şeker 

500 oo looo 5o 37 5o Toz şeker 
1200 oo 3000 4o 9o oo Pirinç (Maraş) 

750 oo 3000 25 56 25 Kuru fasulya(maden) 
475 oo Soo 95 36 oo Zeytin yağı(ayvalık) 
450 oo 1000 45 34 oo Yeşil sabun 

1722 üO 60000 28 7o 130 oo Maden kömürü(kriple) 
Yukarıda cins ve müfredatı yazılı okulumuz pansiyo· 

nunun 1 Teşrinievvel/ 1941- 31/ Mayıs/ 1942 tarihine kadar 
!3 aylık yiyecek ve yakacak ihtiyacı olan erzak ve yakacağın 
22 - 7 - 941 tarihinden 6 - 8 - 1941 tarihine kadar ı5 
gün müddetle eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 7-8-
1941 perşembe günii saat 11 de o/o 7 ,5 teminatı mu -
vak kate olarak mal sandıklarına yatırdıkları teminatı muvak
kate makkbuzu ile birlikte Maarif Müdüriyetinde müteşekkil 
eksiltme komisyonuna müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

22 - 26 - 31 - 5 1034 ____ , __ _ 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriya~ Müdürü : Avukat 

Rıfat Y AVEROCLU 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası- Adana 

1065 ları ilan olunur. 1073 

1 Seyhan Hususi Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1 - Aşağıda cinsi, mevkii ve muhammen bedeli yazılı 
bina kapalı zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. 

1 2 - Artırma 7/ 8/ 941 perşembe günü saat on birde 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. . 

3 - Şartnameyi hususi muhasebe kalemınde 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 ilin olunur. 

Tapu senedinin 
Muhammen bedeli Mevkii cinsi numarası tarihi 

Abidinpaşa Tan Si. !50-7 1-kanun-934 
24· 27- 31- s 1054 

15000 

Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 
1 - Vergi borcunun temini. - tahsili için satışa çıkarı· 

lan aşağıda sahihile cins, mevkı 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 giinu 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 ilin olunur. 

Cinsi 
Hane 

Kapu No Mahallesi Sahibi 

Muhammen Pey 
Bedel Parası 

Lira Kr. Lira Kr. ------30 - 32 Taşçı kan Cibara Ömer veresesi 2696 00 202 20 
1061 27 - 31 - 5 - 10 

31 Temmuz 1941 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııumı~ 

s ( Asri Sinemada ) Bu Akşam ; 
iKi BÜYÜK TÜRKÇE FİLM BİRDEN 

1 = iki kahkaha kralları ~tan Lereı Oliverlardi 

==HOVARDALIK'ta = 

" - TÜRKÇE SÖZLÜ -
Harkulade komediler şaheseri 

( Kraliçenin Elmasları ) ; 
~ı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııw 

YAZLIK SiNEMA'da 
BU AKŞAM 

iki Film Birden 
1. GAİP iZLER 
2. ZEYNEBiM 

f+f Alsara y Sinemasında 

Bu Akşam 
iki Film Birden 
1 • Çöl Kanunu 

~ 2 • ZEYNEBIM 

Sayın Halkımıza 

Mersinde Belediye ve 
ve bankalar civarında (Asya 
Oteli) isminde gayet hava
dar ve yeni binadan müte
şekkil bir otel açılmıştır. 1 
Otelin bütün mobilyesi ye-
ni alınmış ve yatakları en 
lüks kumaştan yapılmıştır. 

Otelin su tesisatı birinci 
sınıf odalarda lavabo sıcak 
ve soğuk su teşkilatı vardır. 
Otel binası gayet kullanışlı 
ve son sistem yapıldığından 

kışlık ve yazlık teşkilatı ha
izdir. Y ~tak fiyatı çok ucuz
dur. Tekyataklı 125 ikiya
taklı 100 kuruştur. 

Müşterilerin çok memnun 
kalacakları ilan olunur. 

26- 29- 31- 2- 4 1058 

iLAN 
Adana Belediye 
Riyasetindan: 

1. Askeri tümen binası 

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

2. İşi keşif bedeli 10592, 

22 liradır. 
3. Muvakkat teminatı 

794,40 liradır. 

İLAN 
Adana Birinci icra Memur
luğundan : 

(Gletrac) markalı ve zen
cirli bir traktör makinesine 
aid ve 300 lira kıymetinde 

bir mazot pompasının 1/ 8 / 

941 cuma günü saat 7 - 9 
da birinci ve icabederse 4 / 
8/941 pazartesi saat 7-9 da 
ikinci artırması Adana Bele· 

diyesi satış salonunda peşin 
para ile yapılacaktır. İstek
lilerin mezkür gün ve saat
lerde mezat salonunda bu· 

lunmaları ve fazla izahat is· 
teyenlerin de 941/250 N. ile 

Adana birinci icra dairesine mü 
racaatla şartnameyi her zaman 
okuyabilecekleri ilan olunur. 

1072 

• •••••••••••••••••••••••••• • • : Bu Fırsatı : • • : Kaçırmayınız : • • : Bir adet az kullanılmış : 
: yedi ayaklı (K • 7) Kelvi- : 
! natör buz dolabı acele sa- İ 
: tılıktır. : 
• • : Tahsin Salih Bosna : • • • • : Tel: TABO Abidin : 
: Paşa caddesi Tel: 274 : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Adana askerlik dairesi 
satınalma komisyonundan: 

1. Mevcut bulunan 78879 

kilo palamutun 7. 8. 941 per· 
şembe günü saat il de 2490 
sayılı kanunun 31 maddesi 
hükümlerine göre kapalı zarf 

4. İhalesi ağustosun be

şinci salı günü saat 1 O da 

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
isl.iğine verilecektir. 

5. Bu işe ait şartname 

proje ve sair evrakı Adana 

belediye fen işleri müdürlü

ğünden 53 kuruş mukabilin

• usulile artırması yapılacaktır. 

2. Toplu tutarı 5521 lira 
53 kuruş olup ilk teminatı 
414 lira il kuruştur : 

de alınabilir. 

6. Münakasaya girecekle· 
rin ihale tarihinden en az üçgün 

evvel belediye fen işleri mü

3. isteklilerin ihale günü 
teklif mektuplarını en son 

saat ona kadar Adana aske· 
ri satınalma komisyon reıs· 

liğine vermeleri ilan olunur. 

25. 29. 31. 5 1o55 
dürlüğüne müracaatla bu işin ı .... -----------ı 
ehli olduklarına dair ehliyet 
vesikası almaları şarttır. 

7. Taliplerin ihale günü 
muayyen saate kadar teklif 
mektuplarını makbuz muka
bilinde belediye reisliğine 

vermeleri ilan olunur. 
20-24-27-31 1040 

Misis Acıdere 
içmesi Açlldı 
Yiyecek ve yatacak yer· 

!eri vardır. Adana' dan hP< 

l
gün sabah saat 8 dP · 
akşam saat 6,.,~.31 ıosı_ 
der gelir -' 
?4. ?" 


