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bir eksiklik ve gerilik ka
bul etmiyen TUrk mllletı, 
elbette uçmak yarışında da 
Ustte bulunanlardan biri 
olmağa uğraşmaktan geri 
kalmıyacaktır. 

'"-~~~~~~~~~../ 

illi ŞEFiN ORDUYA il TiF ATLARI 
Cümhurreisimiz diyorlar ki: Cümhuriget hükumetinin sulh 
için sar/ettiği candan gayretler kafi gelmezde Türk ordusu 
vazif ege çağrılırsa, ordularımızın geçmiş kahramanlıklarımızı 

• 
emınım gururlandıracak surette hareket edeceklerine • 

KAHRAMAN TüRK ORDUSUNUN CEVABI : Milh Sef'in 
seyahatleri 

Af yon: 29 a. a. 28 
ağustos günü Ankara'dan 
hareket buyuran Reisicüm
hurumuz Milli Şaf ismet 
lnönü, bu sabah saat 10 da 
Afgon'a muvasalat etmişler 
fle şehirdeki müesseseleri 
teftiş buyrduktan sonra saat 
14,45 te Denizli'ye hareket 
eylemişlerdir. 

Hükumetimizin vereceği 
her emri son damla kanı
mızı dökerek if age hazırız 

Reisicümhurumuz, geliş 

ve gidişlerinde halkın coş
kun tezahürleriyle seliim
lanmış/ardır. 

j Mareşal Fepzi Çakmak 

Milli Şef Denizlide 
Denizli 30 ( a.•. ) - Reisicum· 

hur lımet lnönü bu sabah saat 9 
da buraya rgelmiş ve is ta syonda 
çok kalabalık bir halk kütlesi ta
rafından karşılanmışlardır. Milli Şef 
burada kaldıkları iki saat zarfında 
hükumet dairesini ve onu mütea
kip diğer -müesseseleri gezmişler 
ve kazalardan gelen heyetleri ka· 
bul eylemişlerdir· 

Reisicümbur lnönü, Na>illiye 
gitmek üzere saat 11 de şehrimiz· 
den ayrılmışlar ve halkımızın sev
gi tezabüratile [uğurlanmışlardır. 

Denizli 30 (a.a) - Bugün şeb- 1 
rimizi şereflendiren reisicümburu· 
muz ve Milli Şefimiz ismet lnönü, 
Denizli lisesioe uğrayarak lise mü 
dürünü ve bütün öğretmenleri h•· 
zuruna çağırmış ve iki senede ye 
tiştirdikleri \taleberin yüksek bir 
kıymet göstermelerinden dolayı 
kendilerine takdir ve teşekkürleri· 
ni bildirmişlardir. 

Dumlupınar' da 
Ankara, 30 [Hususi muhabiri

mizden] - Başlcumandanlılc mey
dan muharebesinin cereyan ettiği 
Dumlupınar'da, meçhul a•ker abi
desi önünde bugün büyük tören 

yapıldı. . 
Merasime 28 vilayetın murah· 

Başvekil 
Maretal Fevzi 

Çakmağı cum

huriyet hilkOmeti 

namına 

etti. 

tebrik 

Ankara 30 ( a. a. ) - 30 
Ağustos zafer bayramı münase· 
betile bugün saat 9 da Başvekil 
Dr. Refik Saydam, Genel Kur· 

maya giderek Genel Kurmay 
Bnşkanı Mareşal Fevzi Çakma
ğı Cumhuriyet hük\lmeti namma 
tebrik etmiş ve hükQmetin ol· 
duğu kadar Türk milletininde 
şanlı ordusuna her valı:ıt için 
tam güvenini teyit eylemiştir. 
Anlı:arada bulunan V"killer ve 
Vekalet Müsteşarları da tebri· 
kiltta bulunmuşlardır. 

Saat 9 30 Mareşal Fevzi 
Çakmak Başvekalete gelerek 
Başvekile ziyartini iade etmiş ve 
ordunun teşekkürlerini sunmuştur. • Ankara 30 (a. a.) - Genel 
Kurmay Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak, Zafer bayramı müna
sebetile, ordu ve şahısları na
mına bildirilmiş olan iyi temen
nilere karşı teşekkürlerinin ibli· 
ğına Adadolu ajansını tavsit 
bulunmuşlardır. 

hasları velı:ilet mümessilleri, siya· 
sal bil~iler, Ankara hulı:ulı:, tarih, 
dil, coğraliya fakülteleri , Gazi 
terbiye enst .tüsü talebeleri ve Is. 
tanbul üniversitesi gençliğinden 
mürekkep 105 kişilik bir grup, iT.
ciler iştiri.lı: ettiler. 

ltgal altındaki Fransada 
Yahudiler radyo kul

lanamıyacak 

-= 
lskenderun - Antakya 
yolunda bir soyguncu

luk hadisesi 
Bu ayın 26 sında lskenderun

Antalı:ya yolunda Beylan civarında 
D~rindere mevkiinde kanlı bir soy
ııuncululı: vak'ası olmı·ştur. Ellerin
de sili.h bulunan 15 kişilik bir eş· 
kiya ıırupu Derinderede üç yolcu 
otomobilini durdurmuşlar ve yolcu· 
ların üzerlerindelı:i paraları almış· 
lardır. Alınan para 15.000 lira ka· 
dardır. E.şlı:iyalar yolcular arasında 
bulunan kadınların altınlarını da 
almışlardır. Soyguncular, yolcular
dan ikisini yaralamışlar ve bunlar 
arasında bulunan bir polisi de öl
dürmüşlerdir. 

Hatay makamları hadiseden 
haberdar olmuşlar ve eşlı:iyaların 
dağa ıçtılı:larını öğrenmişlerdir. 
Polis ve jandarma kuvvetleri birkaç 1 
koldan takibe çıkmışlardır. E.şlı:iya· ı 
ların pek kısa hir zaman zarfında 
ele ıreçirileceklorine muhakkak na· 
zarile bakılmektıdır. 1 

Paris: 30 (a.a) - işgal kuvvet
leri kumandanlığının emriyle, Ya
hudilerin Fransanıo işgal altındaki 
topraklarında radyo aletleri kul
lanmaları menedilmiştir. Bu tedbi. 
rin ~hnmasına sebeb, Yahudilerin 
dışarıdan aldıkları yanlış haberleri 
yaymalarıdır. 

General Noges marsll
ya'ya gitti 

Cezair: 30 (a.a) - General 
Veygand ile görüştükten sonra 
Vişiye gitmekte olan General 
Noges dün öğleden sonra bir deniz 
tayyaresiyle Marsilya'ya mütevec
cihen hareket etmiştir. 

1 Holandalı ve 7 Fransız 
kurtuna dizildi 

Londra: 30 (a.a) - lsviçreden 
gelen haberlere göre, Paris askeri 
mahkemesi, Alman ordusuna karşı 
yapılan komünist nümayişine işti-

rak ettiklerinden dolayı 5 Fransızı 
ölüm cezasına mahkum etmiştir. 

Diğer iki Fransız ile • bir Holan· 
dalı da casusluk suçuyla ölüme 
mahlı:Qm edilmişlerdir. MalıkOm
ların 8 ide dün kurşuna dizilmittir. 

Anbra 30 ( a •· ) - Z1for Bayramı minıJebotiyle R,iJi Cumhu• Mi lli Şef ismet 
lnönü orduya şu telırralı göndermişlerdir: 

Maraşal Fevzi Çakmak 
Genel Kurmay Batkanı . Ankal'a 

Zıfor Bayramını komutanlarımıza, Subay ve E.rlerimize tebrik ederim. Tarihi vatan 
uğrunda düşilncesiz fedakarlıkla ve sayısı?. şan ve şerefle rlolu olan ordularımız bugün 
de roilletimizin göz diktiği a9il teminattırlar. Cumhuriyet hük.Ometinin sulh iç\n sarfettiği 
candan gayretler kafi gelmez de Türk orduıu vtazifeye çıığ'rılırsa, ordularım1z1n geçmiş 
kahra'nanlıklarımızı gururJaodıracak 9urette hareket ed~ceklerine eminim .. 

ismet lnönü 
Genel Kurmay Başkanı M•reşal F evıi Çakmak, Yüce Başbuğ ve Rei•İcumh urumuza şu ce 
vabı vermiştir. 

Daiml yüksek teveccüf ve iltifatlarına mazharet iyle mübahi olan kahra " n ordumuza 
büyük bir eseriniz olan zafer bayramının yıldönümü münasebetile yeniden il · 1 buyurulan 
iltifatnameleri hemen biıtün ordu """'suplanna iblağ edilmek üzere tamim ed ; lmiştir. Yü· 
ce Başbuğ'umuzun ve Cumhuriyet hükOmetimizin ve en iyi bir surette talim ve terbive ile 
yetiştirilmiş olan kahraman ordumuzun sulh ve selamet yolunda hükümetiınizin verec"ği 
her emri son damla kanını dökerek ifaya amade oldusunu ve a-eçmi~ kahranı:ınlıJ..ları ge· 
ride bırakacak büyük bir fedakirhkla, verilecek her vazifeyi kemali emnİyt:"t(e başaracak 
kudrette bulunduirunu büyük fahrile Yüce Başbuıiumuza arzederim. 

Genel Kurmay Başkanı 
· Mareşal Çakmak 

• 
1 Milli Şefi,;;;, Cümhurr~s{mi:ı lnönü 1 
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D um l u pınarda büyük ı- ren 
30Ağustos1 A:U%~:d:~:a 1 Ad~n'!.lı, :a[er 
P·ıyangosu A/~·~~;::;::::ı:~~::'· gıldonumunu he. 

DUn lzmir Enter· 

naeyo~al Fuarında 
çekildi 

ziyaret edecek 

Vaşington: 30 [a. a.) - Ame· l k tl d 
rika Harbiye nezaretinden bildiri!- gecan a u a l 
diğine göre, lngilterenin havacılık 
bakımından Amerikan techizatına 

olan ihtiyacını tetkik etmek üzere 
Amerikan hava kuvvetleri kuman
danı, refakatinde hava snbayları~
dan mürekkep bir ırrup oldu~u 
halde, Afrika, Orta-Şark, Akdenız 
ve Atlantik cephelerini . ıiy~r~t 
edecektir. Heyetin hareketı bıldı· 

Milli Piyango idaresinin 30 
Ağustos Zafer bayramı münasebe· 
tiyle terti11 ettiği fevlı:eliide keşide 
dün saat 19 da İzmir fuarında ya· 
pılmıştır. Kazanan numaraları bil
diriyoruz: 

40000 lira 
004909 

10000 lira 
257314, 

kazananlar 
353932 

5000 lira kazananlar 
043391, 277237 • 281363. 

342777. 
Diğer ikramigler 

Son dört rakamı 6052 ile bi
ten numaralar ikişer bin, Son dört 
ralı:aml 2297 ile biten numaralar 
biner, son dört rakamı 1188 ile 
biten numaralar beşor yüz, son 
dört rakamı 8705 ile biten numa· 
ralar 100, son iki rakamı 64 ile 
biten numaralar onar lira alacalı:· 
!ardır. 

rilmiyecektir, 

Hava harekitı 
Berlin, 30 [a. a.J - Almanlar, 

iıgal altında bulunan Frasız top· 
raklarına dün sabah yalı:laşmağa 
teşebbüs eden logiliı bombardıman 
ve avcı tayyareler.ini muvaffakiyet-
le püskürtmüşlerdır. . 

lnııilizler 9 avcı tayyaresı kay· 
betmişlerdir. Bir Alman tayyaresi 
ıayiolmuştnr. 

Londra: 30 [a. a.J - lngiliz 
hava ve dahili emniyet nezaretle

rinin tebliği: 
Dün gece az miktarda düşman 

Son rakamı 4 veya 
!etler ikişer lira amorti 
(ardır. 

tayyaresi lngilterenin Şark sabile· 
rini aşmışlardır. iki yer üzerine 
atılan bombalar çok az hasare se
bebiyet vermiştir. insanca zayiat 
oldağu haber verilmemiştir. 1 düş· 
man tayyaresi düşürülmüştür. Di· 

8 olan bi- ğer taraftan lngiliz tayyarelerinin 
kazanmıt· dün ırece AJmanyanın cenubu gar· 

Kont Clano'ya 
ameliyat 

Roma 30 a.a. - Resmen bil· 
dirildiğine göre, Kont Ciano'ya, 
bir boğaz ameliyatı yapılmıştır. 

Ameliyat muvaffakiyetlo neti 
celenmiflir. 

bisine hücumlarda bulundukları 
öğrenilmiştir. 

Londra: 30 [a. a.] - Hava 
nezaretinin tebliği: 

Şimali Franıa ve Holanda sa~ 
hilleri üzerinde yapılan harekat 
esnasında 10 düşmana tayyaresi 
dütürülmüştür. Tayyarelerimizden 
1 o u ıı.ı.,; ... ~ . 

1 nsanlığın barut ve ölüm kokusu içinde bunaldığı, harp ve ateş 
sanı k kasır:asının _Afrika çöllerinde, Asya steplerinde ";,,iiyonlarca in-

d 
ab~-·~. avurdugu bir günde, 30 Ağustos zafer bayramımız, Türki-

ye e, utun bir meml lı: ıt b · "h" • b" kild e e e, u muazzam eserın tarı ı v&Karına uygun 
sl;.!:r . e. ve cand~n bir tezahürle, bir tek tempoda toplanan milli 

•mızın yarattıgı sulh ve sükOn havası içinde kutlatlandı. 
h .T~yyare bayramımızı da içine alan bu mukaddes yıldönümü, dün 

ş_e rımızde de milli idrak ve şuura ermiş bir milletin coşkun gururu ha 
lınde tezahür etti (D d" d"" "d ) 
======-~-;...~~· ~ evamı or uncu f! 

Ruzvelt harp mev;uu - Eski Polonya Başvekili 
Uzerinde ciddidir kurtuna dizildi 

. Nevyork: 30 [a. a 
1
] - Ame- Londra: 30 (a.a) - Polonya 

rıkan mecmuası yazıyor: hükumetinin şimdi aldığı bir ba-
«Ruzvelt' de aylardanberi şrhit bere göre, eski Polonya Başvekili 

olmadığ.mız bir itimi hissi vardır. Kazimir Bartel Alman makamları 
Harp mevzuu üzerinde şimdiye 
kadar olduğundan ziyade ciddidir. 
Bana işaret olarak şunu gö~tere· 
bilirz: 

Harp aleyhtarı olan her şeyi 
kendisinden uzak tutuyor. Ve Hit
leri mağlQp etmek için Birleşik dev
letler tarafından az çok faal bir iş

tirakin lüzumlu olacağı fikrinde 
bulunuyor. 

Livel'ın sıhhi vaziyeti 
fenaıa,tı 

Par:S: 30 [a. a.J - Gazeteler
de çıkan haberlere göre, Laval'ın 
sıhhi vaziyeti vahimleşmoktedir. 
Dün akşam neşredilen sıhhi rapor
da ateşi 39,6 ya yükseldiği bildi
rilmelı:tedır. 

tarafından Livorda kurşuna dizil• 
miştir. Bartel meşhur bir ilim ve 
Avrupan1n en tanınmış riyazi .. 
yecilerinden biridir. 1926, 19l9 ve 
1930 tarihlerinde olmak üzere üç 
defa Başvekalet makamında bu
lunmu~tu. 

Prens Konoye'nin Ruz· 
velte gönderdiği mesaj 

Tokyo, 30 [a. a.] - Domeli 
ajansı bildiriyor: 

Prens Konoye'nin Ruzvelte 
gönderdiği mesaj, Japonyanın Çin 
meselesini halletmek ve Şarki As
yayı yeniden tanzim etmek buıu· 

sundalı:i arzusu hakkında zerre ka· 
dar şüpheye mahal vermemektedir. 

Dea'nın sıhhi vaziyeti değiş· K Bu sebebpten dol•yı Prens ono· 
mem;ştir. Amiral Darlan Lival'a b 
bir telırraf göndererek, kurbanı ye, Alman • Sovyel har inin bida-
olduğu suilı:asdi takbih etmiş, ken- vetindenber!, hatta bazı Japon 
disine sempat!sini bildirmiş ve seri monfaatlerioi feda etmek suretiyle 
bir iadei afiyet temenniaiııde bu- pas'.fik meıolelednin halli lüzumu· 

J ı,.u. olt, ltloolr. ve • ot•d•a 

tıs•1 
7,48 

uştur. 
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Halk musikide jDünkü •. ~ayram 
, "5l O ağustos başkumandanlık 

1050 lirayı zimmetine 
g e c i re ce k m i s! 

ı 1 HARP NOTLARI 1 
• 
Iran meselesi 

bittikten sonra 
yeni inkişaflar 

•ı •k .:2) 'meydan muharebesinin 

genl l arar 19 uncu yıldönümünü, dün Tür· 
kiyenin her tarafında; fakat bil· 
hassa Dumlupınarda kutladık; 
orduyu tiziz ettik; şehidleri hür· 
metle andık . 

Tanınm•• 
diyor ki: 

bir beatıkllr 

Bizde gazın Bestekar
lar • Ne hikmetse - daha 
fazla eser veriyorlar. Çün
kü bu mevsim bahçe mev· 
simidir. Halk bilhassa ak
şamları vaktini bahçede ge· 
çirir fla musiki dinlemek 
ister. 

Onan istediği şeg geni 
şarkıdır. Binaenaleyh yaz 
mefJsiminde halka bol şar
kı vermek lazımdır. Bahar· 
lar biraz durun geçer. 
Kışın da yine bir çok bes
teler yapılır. 

Beste işleri ile meşgul olan 

sanatkarlarımız, şarkılardan
telif hakkı alınmamasından şikayet 
ediyorlar. Hatta bunun için bazı 
müracaatlarda bulunmağı da dü-

şünüyorlar. 

Geçenlerde, besteleri seneler· 
denberi dillerde dolaşan bir musi
ki sanatkirımızla konuşuyordum. 
Bestekar, bana pek şayanı dikkat 
olan şunları anlattı: 

- Bestekar olduğunuzu farze· 
diniz. Aylarca, hatta bazan daha 
uzun zamanlar uğraşarak ortaya 
bir beste çıkardıniz. Bu pli&'a çe· 
kildi. Notaları basıldı. 

işte görüp göreceğiniz rahmet 
budur. Her plaktan yedi buçuk 
kuruş her notadan 40 para alacak· 
sınız. Bundan gayri eser1nizden, 
bestenizden biç bir şey belr.liye
mezsiniz. Her isteyen, her istediii 
yerde, ve istediği zaman bestenizi 
iıtediği gibi 'çalar, söyler. Bu ve
sile ile para kazanır. Hatta kışın 
bir a-ece de mühimce para kaza
nanlar da vardır. 

Liikin gelelim bütün bunlardan 
ticaret maksadiyle orada burada 
bestelerinizin, eserlerinizin çalınma· 
sından, söylenmesinden siz beş pa· 
ra bile kazanamazsınız. Hatta pa· 
rakazanmak şöyle dursun bir çok 
defa" da üstelik sizden pa çıkar? .. 
Öyle- ya mühim bir yerde besteni
zin, şarkınızın, eserinizin çalındığı· 
nı işitmişsiniz. Gidip onu dinliye
ceksiniz. Buraya girmek, oturmak 
ve bestenizi dinlemek için beş al
tı lira da masraf edersiniz. 

Fakat eserinizi sizin b~ıoızın 
içinde doğduğu gibi çalıp söylese
ler ettiğiniz masrafa yanmauınız. 
Fakat bestenizi öyle bir tarza so
k rlar ki, oturdu&-unuz iskemlenin 
ü:erinde fenalıklar geçirirsiniz, kan 
ter içinde kalırsınız. H~rkes e.ğle
nirken, zevklenirken, sız kendı ese
irnizin btrbad edildiğini görmekten 
mütevellid sinir içinde ne yapaca· 

jınızı şaşırırsınız. 

Hem telif hakkı almamak, hem 
de üstelik para vermek ve sinirlen
mek bestekarların alın yazısıdır· 

Omid edilmedik bir zaman· 
da Amerikadan gelen para!.. 

H albuki dünyanın her tarafın
da besteler için telif hakkı 

kabul edilmiştir. Bakınız size bir 
hikaye anlatayım: 

Lafı uzatmı1alım. Viyanalı sa· 
natkirın eseri de aylarca dillerden 
düşmediği halde bir gün gelmiş, 
tamamile unutulmuş. Hele aradan 
geçen seneler ona büsbütün zihin
lerinden silip atmış. Lakin bundan 
bir iki sene evvel Hollivutta 1903 
ıenesine aid bir ilim çevriliyormuş 
38 sene eveel geçen bir vaka. 
Mevzudaki hadise Viyanada cere· 
yan ediyor. işte o zaman Viyana· 
lı sanatkarın karısı akla geliyor . 
1903 Viyanasını canlandırmak için 
ço'< güzel bir vesile •. Filmin üç 
dört yerinde bu 38 sene evvelki 
şarkıyı kullanıyorlar. Sinema şirke
tinin işi bitiyor. Film piyasaya çı· 
karılıyor ve büyük bir rağbet gö
rüyor. Eseri hazırlayanlar: 

- Filmin bu derece beğenil
mesinde o eski şarkının da mühim 
rolü vardır .. diyorlar. 

Şarkının bestekarını aylarca 
arıyorlar ve nihayet onun bir kaç 
sene evvel Viyanada öldüjünü 
fakat hayatta bir oğlu bulunduğu· 
nu ögreniyorlar. lşt~ bu oğulun 
adresine bir çek gönderiyorlar. Ba
basının şarkısının telif hakkı.. Bi
çare adamcağız da o sıralarda ev· 
lenmek istiyormuş, fakat dehşetli 

bir para sıkıntısı içinde bulunuyor 
muş. Bu hiç ümid edilmedik bir 
zamanda Amerikadan gelen çek 
karşısında ne kadar sevindiiini ne 
kadar hayrete düştüğünü kolaylık 
la tahmin edebilirsiniz. Bu hadise 
bestelerin hakkı telifi meselesine 
ne derece riayet edildiğini çok iyi 
gösterir. 

Unutmamalıdırki büyük tran
satlantiklerin her seferinde~çahnan1 
şarkılar besteler için bunların sa
hiplerine hakkı te\il verilir. 

Bir mevsimde 100 
yeni şarkı 

- Lakin bizde pek az şarkı· 

pek az musiki eseri çıkıyor değil· 
mi ? 

Bestekar gülümsedi: 
- Ne münasebet ? dedi, biz 

de ş~.rkıdan çok ne çıkıyorki? 
Uç aylık bir yaz mevsiminde 

100 belki de daha fazla şarkı çı· 
kar. Fakat ancak bunların 
bir kaç tanesi hoşa a-ider, beğeni· 
lir ve tutulur. Geri kalanları ise 
bir kaç kere söylenildikten sonra 
unutulur, gider .• Çünkü sanat iti· 
bariyle pek zayıf şeylerdir. Sonra 
bunları kimler yapar? Ne maksat
la yaparlar?. Niçin bu kadar fena 
nağmeler seçmişlerdir?. Bütün bu 
suallere akıl sır ermez. Yalnız şu· 
rası muhalr.kaktırki biz de fazla 
lakat sanat derecesi çok aşağı bes 
leler çıkıyor. 

Şimdi 30 ağustos zaferinin 
neticelerine kısa blr bakışla te· 

mas edebiliriz: t 
Meydan muharebesini kazan; 

dık; 9 eylülde düşmanı denize 
dökerek milli mücadelenin müş• ] 
terek hedefi lzmiri kurtardık ; 
Lozan sulhünü yaptık ve muzaf-

fer orduları terhis ettik. t 
Buhrda mı? Hayır!. 
30 ağustos zaferinin netice

leri asıl ondan sonra tahakkuka 
başladı . Yurdun ve milletin is
tiklali temin edildikten sonradır 
ki erkekler fes rezaletini, kadın
lar peçe maskaralığını attılar; 

içtimai h&yat başladı; arap harf 
!eri ( halifei ruyi zemin ) in git 
tiği yere göçtüler. 

Ve biz, bize kaldık . 

Atatürk' ten milletçe hız al· 
dık . 

Elbirliğiyle kalkınma savaşı· 
na daldık ... 

Bugün yer yüzunde, ilevi mü
reffeh, sakin, vakOr, medeni ve 

herkes tarafından hürmet gören l 
bir Türkiye vardır. 

Hatırlamanızı rica ederim: 

Çin'de mareşal Çan-Kay·Şek ı 
- Japonlara karşı ;Sakarya 

yaratacağım 

Dedi. lspaaya dahili harbi 
esnasında general Franko 

- Türk • kurtuluş savaşını 
tekrarlıyorum 

Diye övündü. 
Alman Führeri Hitler her 

fırsat düştükçe 

Atatürkten ders aldım . 
Sözünü tekrarlıyor. Ve ni· 

hayet geçenlerde Londra rad· 
yosu 

- Kadınlarımız, 1ıtikli.l sa· 
V&.!ltndaki Türk kadınları 2'İbi 
vazife aldılar. 

Diyordu, Şu halde 30 ağus
tos zaferi sadece mevzii bir ma

hiyet taşımıyor demektır; o ci

hanşumOl bir hüviyet almış, ver· 
diği neticelerle kô.inatı hayrete 
ve takdire salmıştır. 

Küçük bir not: 
Hesapsı~ tankımız, elli bin 

tayyaremiz yok diye mi üzüle· 
ceğiz?. 

V atandaşlarl. 30 a&'ustos za· 
!erile neticelenen milli mücade· 
le esnasında süngümüz bile yok· 
tu. Bu milletin harika yaratan 
tarafına kimse akıl erdiremez ... 

Biz bu yokluklar içind bü
tün bir husumet dünyasına kar
şı koyduk ve bu günün hayran 
lık toplıyan milletlerine Örnek 
olduk. 

Hiç bir milletin tarihinde 
Çin'den Londraya kadar taklid· 
hevesi uyandıran hadise yoktur. 

Ne mutlu Türküm ı diyenel .. 

* * * ...... "' ..... "' ............. . 

-- Osmaniye tahsildarı Ahmet 
soyulduğu hissini uyandır
mak için bir de manevra 
çevir mı, 

o •maniye ikinci tahsildarı Ahmet 
mek istediği 1050 lira 60 kuruş 

verilmiştir . 

Karayiiit, Zimmetine geçir· 
para ile yakalanarak adliyeye 

V ıka şöyle olmuştur : 
Tahsildar Ahmet, Kaypak nahiyesinin Kişnaz köyünde muhtarın evin 

de ydarken geceleyin bir el tabanca sesi ile uyandığını ve meçhul bir 
şahıs tarafından, içinde tahsil ettiği paraları bulunan heybesinin aşırıldı 
&'ını iddia etmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde filvaki bir tapancanın atıldığı tahak· 
kuk etmişse de bunun mürettep olduğu da meydann çıkmıştır. 

Çünkü bu tabanca Ahmedin elli lira mukabilinde tuttuğu Ali ismin 
de bir adam taraf;ndan atıldığı anlaşılmış, Aliden elli lira istirdat edil· 
miş ve bu suretle Ahmedin tahsil ettiği ve çalındığını iddia ederek 
zimmetine geçirmek istediği 1050 lira 60 kuruş tamamen ele a-eçmiştir. 

Ahmet, suç ortağı Ali ile birlikte adliyeye verilmiştir. Tatbikata 

devam olunmaktadır. 

Hayvan hastalıklarilemü
cadelede alınan neticeler 

Vilayet dahilinde hayvan has· 
talıkları ile şiddetli bir suretle mü· 
cadele edilmektedir. 

Geçen sene Camuzçu. Bişoğlu 
Yalmanlı, Hadırlı, Kayışlı köylerin 
de sığırlarda barbon hastalığı çık· 

mış, hastalığın önüne geçmek için 
Veteriner Müdürlüğünce şiddet 
tedbirler alınmış ve 1653 baş hay
vana aşı tatbik edilmiştir. 

Bundan başka yeniden bar~on 
hastalığı çıkan kadirli kazasının 

Vayvaylı, Narlıkışla köylerinde 760 
hayvana aşı tatbik edilmiştir. 
Suriye ve Hatay Vilayetlerinde hay· 
vanlarda çıkan şap hastalığının 

Se.yhan Vilayetine bulaşmaıa.ası 

için alınan tetbirler muvaffak ne· 
ticeler vermiştir 

Abdioğlu, Köprülü, Kayırlı, 
Ragıp sepidi çiftliği, Solaklı köy
lerinde çıkan yanıkara hastalığına 

karşı da şiddetli tetbirler alınmış 
ve aşılar tatbik edilmiştir . Saimbey 
ti, Abruk yaylasında k i Keçiçiçeği, 
Kadirlinin Çaşkumlar çifliğindeki 
Gurın Karaisalının durak köylerin· 
deki ~iralazmas, Ceyhanın Azizli 
köyündeki Ruam haslalıkları yepı· 
lan aşılar neticesi önlenmiştir . 

Ciftci otomObilleri 
• 1 

Malilm oldugu üzere, çiftçi o · 
tomobilleri kullanılmaktan mene
dilmişti. Dün öıfrendiğimize göre: 
hükilmelçe çilçi otomobillerinin tek 
rer istimaline müsade edilecektir. 

Defterdar, O•manlyeden. 
döndU 

Osmaniyede tetkiklerde hulu-
nan Seyhan vilayet i Defterdarı 
Bay Cevdet Şenel tetkiklerini bitir 
miş ve dün şehrimize dönmüştür. 

CEBİNİZDEKİ 
5 lira ile 

25 lira ile 
100 lira ile 

500 lira ile 

1000 lira ile 

YAZAN 

Mümtaz 
F a i k 

F e n i k 

1 Son haftaların 

en mühim ha
disesi, harbin, As
ya içerilerine doğ. 
ru hicret etmiş ol
masıdır. Ateş ve 

':----..,..-• barut, birdenbire 
komşumuz lranı da cenuptan ve 
şimalden sarmış, fakat çok kısa 
bir zaman içinde mesele nihayete 
ermiştir. Mesele şudur: 

lngilizler ve Sovyetler, !randa 
bulunan Almanların kendi aleyh
lerine çalıştıklarını ve bunların 
bir tehlike halini aldıklarını iddia 
ederek, şimdiye kadar Almanlar 
yaptığı zaman takbih ettikleri bir 
usule baş vurmuşlar ve lran hu
dutl~rını bir kaç noktadan geçe
rek ilerlemeğe başlamışlardır. Bu 
harp başladığı andanberi, lngiliz
ler tarafından bir başka devle
tin istiklaline karşı yapılan ilk 
taarruzdur. Bu suretle lngilizler 
göstermek istemiştir ki düşmanı 
mağlOp etmek için sade onun kul
landığı maddi silahlara değil, ma· 
nevi silahlara da baş vurmak 
gerektir. Onların kanaatine göre 
aksi takdirde harbin sevk ve ida
resi güçleşecektir. 

lranda lngilizler 
• 
ır~nı~ kan dökülmemesi için her 

turlu mukavemetten ictinaba 
karar verdiği bu anda, lngilizle
rin istedikleri olsa da yine bu 
memleketi terketmiyecekleri ve 
harbin devamı müddetince işgal
leri altında bulunduracakları 
anlaşılmaktadır. Bunun açık ma
nası, lngilizlerin burada vaki bir 
cephe kurmak istemeleri demek
tir. Filhakika eğer harekat için 
lrandaki Almanlar sebep olarak 
gÖHterilmiştir. Bunlar çıkarıldık· 
tan sonra da İngilizlerin İranı tah
liye etmeleri icabederdi. 

Bu yapılmadığına göre lngi· 
!izlerin her hangi bir Alman iler
leyişine karşı Hindistanın garp 
cenahını takviye etmek ve aynı 

zamanda ortaşark yolunu emniye
te almak istedikleri anlaşılır. O 
halde lngiltere ve Rusya müşte· 
rek bir cepheyi lranın ötesinde 
kurmak, ve buradan Baka petrol 
sahasını kontrol altında bıılundur
mak kaygusundadırlar. 

Sovyet mukavemeti 

BirTasarruf Bonosu Alınız. jt~gilizle~i~ lra~ harekatına gi-
rışmelerının hır başka sebebi 

Yiiz liralık bir TASARRUF BONOSU altığınız anda: ~eeba, Sovyet mukaveme:inin a-

3 ay vadeliler için 99 lira zalması ihtimaline mi ·istinat edi-
6 ay vadeliler için 97 ,5 lira yor? Filhakika, Sovyet arazisin· 

12 ay vadeliler için 94 lira de Alman ·ilerleyişine bakılacak 
olursa, Harbin kalkasyaya doğru 

Ö D E Y E C E K S 1 N 1 z yaklaşmak istidadında olduğu 
Aradaki fark size peşin ödenen FAiZDiR. 5769 söylenebilir. Baltık sahili tama· 
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işkence içindeki kalbi ezilir, şakakları 
zonklarken o gene. ba maksatla gülüyor, 

·ancak o aınn zevkıni düşünen neşeli bir 
kadın rolünü kahramanca oynuyordu. 

Güneş o gün ne kadar da erk 
batmağa hevesliydi! Yanyana ve elel:n 

köşke döndüler, Stefan mahzun, içini 

çekti: 

- Bu güzel gün sona erdi Militza! .. 
Fakat tekrar a-eleceğ'iz ve tekrar böy

le günler yaşıyacağız değil mi? 

- Evet gelece&'iz ; hem de ya k ın 

da 1 
- Teşekkür ederim Militzal 
- Ne zaman hareket edeceksiniz 

Şef? 

olursam daha az dikkati celbederim. Hem 
beni hep Sen Vesliota zannettiklerine 

göre ... 

- Fakat Şef, sarayda görünmeyişi
nizden orada olmadığınız anlaşılmış olma

lıdır. 

Taldek muammalı bir giilüşle: 
- Hayır, dedi. Sen Veslista bulun

madığım hiçbir zaman anlaşılınazl 

NAKLEDEN: Fethi Kardeş ====• 
• • • 

Başbaşa yedikleri akşam yemeğinden 
kalmak üzere bulunuyorlar. Orada mah
remiyeti arttıran hafif ve tatlı bir ışık 
var. Militza elektri&'i yakmamış, küçük 
masaya kendisine çocukluk devresini ha
tırlatan eski şamdanlarla büyük mumla[ 
koymuştu. 

Masada bol bol çiçek de var. Bu çi· 
çek balmumu kokusu ona ölüm döşeğin· 
de gördüğü babasını hatırlatıyor, eğer 
teşebbüsünde muvaffak olur ve Stefanı 
uçurum kenarından eliyle çekib kurtara· 
bilse babasının « ebedi istirahtgah»ında 

- Hayır. Saadetin mevcut 'llduğuna 
daima inanıyorum. Fakat kendi Saadetime 
layık olabilmek için ne yaptığımı düşünü 
yor ve butiniz. Hatırlıyor musunuz? 

Bana bir gün « insan ilham etti· 
ği sevgi ile mesut olur » demiştiniz. Ha
tırlıyor musunuz 

Genç kız , mırıldandı: 
- Evet ... 

O halde neticeyi siz çıkarın: Ken· 
dinizi mesut hissediyorsanız bu belki de 
bana ilham etti&'iniz .... sevgi yüzündendir 
Militzal 

- Viyanalı ikinci üçüncü de
recede bir bestekar bundan tam 
38 sene evvel bir şarkı bestelemiş. 
O zamanlar bu şarkı halk arasında 
epeyce rağbet a-örmüş, bir müddet, 
dillerde dolaşmış. Fakat zaman 
« şarkı " denilen şeyin en büyük 
düşmanıdır. Zamanın unutturmadı· 
jı hiç birşey yoktur. Fakat en çok 
unutturduğu da şarkıdır, bestedir, 
Dünyanın her tarafında halk daima - Saat sekizde . .. Yemeği erken 

Stefan Taldek odasına çıkarken Mi
litza da zemin katına indi. Orada sivil 
polisler ve şoför, yola çıkmağa hazır, bir 

masada toplanmışlar, önlerinde bira bar

dakları, iskambil oynuyorlardı . « l'atron » 
un katibesi içeri a-irince hepsi ayağa 
kalktı 

nihayet rahat edebileceğini düşünü 
yor. 

Genç kız itirafına cesaret edemediii 
hakikatle, Stefanın gözlerile tekrar karşı· 
laşıaca irkildi, elini çekmek istedi. Fakat 
eli Stelanın eli içinde mahbustu. 

Stefan ona doğru iğildi. Şimdi o ka
dar, yakınındaydı ki genç kız onun ne· 
lesini yanağında hissediyordu. 

yeni şarkı ister. yeriz. 

Yeryüzünde şarkı kadar haya- - Polislere haber verildi mi? 
tı kısa hiç bir şey yoktur. F.n 2'Ü· Stefın, mesut, gülümsedi: 
zel şarkıların, halk tarafındın en - Merak etmeyin., haberleri var, be. 

Genç kız şoföre döndü: 
- Mikael, ekselans bu akşam 

sekizda hareket edecek. 

saat 

çok tutulan bestelerin en uzun Ö- nimle berabar olacaklar. - Evet matmuel. Emir verildi. 
mürlü olanı 6 ay yaşar. Tabii bu Militza gülümsemeğe çalışarak! Otomobil o saatte hazır olacaktır. 
altı aylık müddetten sonra gene - Polislerin size fada dikkat etme• - Bahçe kapısı önünde beklersiniz. 

0 şarkının söylendiğini ara sıra diklerinden korkuyorum, dedi. Buraya Fakat ekselansın nazarı dikkatini celbet-
duyarız. Lakin esere karşı o eski geldiiimizdenberi hemen hemen yüzlerini meğe lüzum yok. Ekselans saat dokuza 
rağbet kalmamıştır. Herke1 onu bile görmedik. kadar gelmezse arabayı garajı çeker ve 

altı aydın beri işitmiş ve zevkine Kendilerini belli etmemeleri emri· rahatça yatmağa gidebilirsiniz. Dedi&'im 
kanıksamıştır. Yeni bir şarkı daha ni almışlardı. Zaten onlara burada ihti· ıribi ekselin• bıı akşam hareket etmek ni-

_ ..,. ___ h_a_fi_f_d_•_ o_lsa_.._.•..,k ... i.:,yi....;11..ın.Unt;.,:t,:ıır:_n:r.:, • .:_H::•:lk:.L_.;y~•:c:;ım:..d~aA.;y~o~k~tıı~.~B~u~ra~dİİa~o~ld;u~&-uın:;;d~a;n~k;im;-~~y·etlnde ama hareketi yarına bırakması 

Ne düşünüyorsunuz Militza? 
Stelanın eli masanın üstünde Militza

nın elini buldu, parmakları onunkilere 

kenetlendi. 

- Yaşamış olduğumuz şu bir kaç 

günü düşünüyorum. Böyle bir saadetin 
mümkün olabileceğine inanmıyordun . 

Stefan gülümsedi: 
- Saadetin mümkün ve meveut ola

bileceği hususunda daha geçenlerde ba· 
na uzun uzadıya ders veren siz deiil 
miydiniz Militza.? Şimdi, beni ikna ettik· 
t n sonra imanınızı mı ka bettiniz? 

Titredi. Korkudan mı, heyecandan 
mı? Bunu kendisi de tayin edemedi. Fı
sıldadı: 

- Beni bırakınız ... 
Stefan geri çekildi, kızın elini bırak

tı. içini çekerek: 
- Korkmayınız, dedi Size aşkta be

nim şefkatsiz ve hürmet taııımaz bir ada
m olduğumu sanıyorum. Böyle söyliyen· 
ler belki de tamamile haksız d~&'iller • 
dir. 

• 
" 
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Lüks belası 
G azeteleri- YAZAN 

mizde lük-

H karşı bir ha . PEYAMi 
reket seziliyor. SAFA 

Sefahatin bedii bir tecellisin· 
den başka bir şey olmıyan lüks, 
yalnız kılıkta ve eşyada bir zen
iİnlik ve iÜzellik derecesi değil, 
çılgın ve nafile bir yaşama tarzı 

da ifade eder. 

işte bu kabus, yakında sona 
erecek; Mardinde akrep, Erenkkö
yünde sivai sinek kadar bulunmaz 
olAcakl 

Aileler t anıyoruz ki boş za. 
manlarının hepisini kumara ver .. 
miş)erdir· Onların dolu zamanla
rından yemek ve uyku saatlerini 
çıkarırsanız, ieri kalan ı terzide, 
şapkacıda, kuvafürde geçer. Daha 
iyi şeylere ayrılan zaman kırıntı· 
larının yekunu ayda bir günü bile 
dold~rmaz. Bunlar zengin aileler
dir. 

Fakat Anadoluda memur aile· 
leri tanıyoruz ki boş zamanlarını 

tamamiyle kumara verdikten baş
ka, biriktirdikleri parayı, senede 
bir defa ieldikleri lstanbulda, 
Beyotlunun kadın terzilerine ve 
şapkacılarına bırakıp g idiyorlar. 
Bazı Anadolu şehirlerinin memur 
ve ti.lccar aileleri arasında romancı 
için hazin, vodvilci için gülünç bir 
lüks rakabeti vardır . 

Lisanımızda akrep diyince «Ak· 
rabanın akrabaya akrep etmez et· 
düfün » sözünü hatırlamamak müm· 
kün de&"ildir. Hatta akrebiyle meş· 
bur olmıyan yerlerde bile bu hay
vanın sevimsiz, soğuk adı, o söz .. 
den dolayı ikide bir, yine anılır. 
Fakat fikrimce akrabayı akrebe 
Lenzetmekten • iki kelimenin baş 

tarlındaki müşabehetten başka • 
isabet yoktnr. filvaki akraba dahi 
çok defa zehirlidir ve zehirli iğne 

sini kullanır: ama akrep bunu nel· 
sini müdafaa için yapar ve iğnesini 

l 
ancak hasım sandığına batırır ; ak
raba iibi çekemediği, kıskandığı 

için hısımına değili Sonra akrep 
lehine şu cihtin de kaydetmeli: 

Bütün bu sefahat vakıalarına 

karşı soğukkanlı bir müşahede 

çerçevesi içiııde kalmak fayda 
vermez. Milli varlığımızın üstijne 
bir ejderha gibi yürüyen lüksten 
dehşete düşmemiz iizımdır. Soğuk 

ye z.rif menevişli derisi kadınla· 

rımı~ arasında pek makbule ge· 
çen bu yılanın kendisinden k<>rk
malıyız. Fransayı, hatta bütün Av 
rupayı o soktu ve zehirledi. 

Gündüzlerini terzi kuklaları, 
ııecelerini briç masaları önünde 
geçiren ve elmaslarının parıltıla· 
rıoı hayran gözlerin önünde bir 
mehtaplı göl manzarası gibi gez· 
diren bütün nafile kadınlara, on· 
!arın bi)tün zavallı mqkallitlerine 
va şimartıoı kocalarına anlatamaz. 
sınız ki, bu dünyada sü•lü ve 
keyifli yaş~maktan daha üstün ve 
daha güzel yaşama tarzları vardır. 
Hamlet'in Yorik'e söylediğini bun· 
lar ya okumamışlardır (ağlebi ih· 
timal) , ya anlamamışlardır {muhak- i 
kak) • Elinde iskelet kalasını tu
tan Danimarka Prensi: 

«Haydi git, der, ona söyle ki, 
yüzüne istPrse bir parmak kalın· 

lıtında düziün sürsün, alacatı 
ıurat yine budur!? » 

Fakat ölümün öldüremediği 
bir millet hayatı, bir ideal hayatı 
olduğunu bu viski, elmas ve pO· 
ker ahmaklarıoa nasıl anlatırsınız? 

Ferdi kazn~ç imkanlarına ve 
ihtiraslarına, imme menfaatinin ta~ 

lep ettiği hududu çizen bir dev· 
!etin müdahalesi olmadıkça, dün 
Cihat Babanın yazdığı gibi, teker 
teker yapılan her hamle, ziyan 
dmuş bir davranıştır 

[ T aıvi riefkA.r 'dan] • 
İnsanlarla ak-
repler arasında 

Bu hayvan pek onurludur; bir 
ateş pmberi içinde kalıp da kur
tulmaktan ümidini kesince kendi 
zehirini kendine batırır, silihını 
göğsüne sQkan Lir tradeji kahra
manı gibi haysiyetle <ilmeği bilir! 

Tan'dan 

• " Güzelleri taşı-
mak hususunda 
Kadıköy vapu
ru na 
Yazan 
Hikmet 

Feridun 
demişti: 

r aki p 
Yirmi beş sene 
evvel Relik Halid 
bir yazısında aşa
ğı yukarı şöyle 

« Türkiyenin en güzel kadın

larını görmek isterseniz saat bir 
vapuriyle Kadıköyünden lstanbula 
ininiz , :ı. 

Bundan bir kaç ay önce ayni 
mevzua temas eden ( Va - Na ) 

« Tür kiyenin en güzel insanlar ı 

nerede yaşar ? '" serlevhasiyle bir 
yazı yazmıştı. Orada da hemen 
hemen şöyle diyordu: 

« Kadıköy vapurunda raslaElı
ğım güzelleri başka hiç bir yerde 
göremiyeceğime kaniim. Kontrolü 
kolay. Beş buçuktan yedi buçuğa 
kadar Köprüden kalkan vapurlar· 
dan birine bininiz ve alıcı gözle 
etrafınıza bakınız .. » 

Refik Halidin de, (Va - Nu ) 
nun da hakkı var. 

Kadıköy vapurları çok defa 
birer « güzeller gemisi » haline 
giriyor. Ve bu vapurlar memleke· 
tin en güzel insanlarını on beş da
kika içinde Asyadan Avrupaya, 
Avr upadan Asya ya geçiriyorlar. 

ihtimal yirmi beş sene evvel 
Kadıköy vapuru güzelleri taşımak 

hususunda tamamiyle rakipsizdi. 
Lakin bugün onun kuvvetli 

bir ortağı var: Sıcağın asfalt yol· 
!arı lastikten birer cadde halinde 
yumuşattığı kızgın güneşli yaz ay
larında, pazar sabahları Sirkeciden 
kalkan treni .. 

işte « güzel 
lesinde Kadıköy 

taşımak » mese .. 
vapurunun karşı .. 

M en z is 
istifa etti 

Yeni Avusturalya kabi
nesini Maliye nazırı 
fadden kurdu 

Camberra 30 ( a. a.) - Avus. 
turalya'nın yeni başvekili Mr. Fad
den bu sabah yemin edeceğini 
haber vermiştir. Avusturalya baş
vekili Mr. Menzies,in istifasını te. 
fsir eden Daily Telegraph şöyte 
yazıyor: 

Mr. Menzies milli birliğin bir 
parti kavgasından müteessir olma. 
ması ıçın istifa etmiştir. Fakat 
böyle bir buhranlı anda başveki· 
lin memlekette kalması lazım gel
diğini iddia etmek de mi.nasız 

değildir. 
Bu gibi meseleler daha mühim 

olan meseleleri ve Avu•turalya'nın 
harp iayretine yaptığı fevkalade 
yardımı unutturmamalıdır. 

Times, Mr. Menzies'in Uzak· 
şark meselesi puhranlı eir devre· 
ye girdiği zaman cesaretle söyle· 
diği şu •Özleri methetmektedir ı 

• Britanya harp kabinesinde 
Avusturalya noktai nazarının iyice 
İzah edilmesi için Avusturalya 

ba~vekili Londra'da bıılunmaktadır. 
Avusturalya partilerinin siya· 

setini takip etmek hiç bir zaman 
bu kadar müşkül olmamıştır. Fa
kat" unutmamalıdır ki bütün bu 
paııiler harbi azami şiddetle ida· 
me ettirmek hrarındadır.,, il Seydney 30 ( a. a. ) - Eski 

· ba..,ekil Menzis müdafaa naıırı 
olarak yeni Avu•turalya kabine· 
sindo bulunmaktadır. Kabinede 
yapı\:ın yeiane değişiklik, Merızi•· 
'in yerine Fadden'in Başvekalete 
retirilmiş olmasıdır. 

Menzis evvelce kendikabine 
sinde uhdesinde bulunan müdafaa 
nazırlığını muhafaza ettiği aibi 
Fadnen'de Maliye nezareti vazife. 
sini ifada devam edecektir. Fad
den, Bütçe müzakere edilirken 

kabinede değişik likler olabilece
ğim söylemiştir. 

sına çıkan ve onunla boy ölçmeğe 
kalkan nakil vasıtası. .. 

Geçenlerde kızgın bir pazar 
sabahı Sirkeci garmdaki kalabalııia 
ben de karıştım. Mukavva bilet 
elimde merdivenlerine kadar dolu 
tr~ne bindiğim zaman adeta kendi
mi başka bir alemde zannettim .. 

Kadıköy ile lstanbul arasında 
işliyen « güzeller vapuru » na mu· 
kabil bir « güzeller treni • içinde 
idim, Sıra sıra vagonlar Kadıköy 
vapurunun karadaki şubesi halinde 
idiler. ikişer saplı geniş plaj çanta· 
ları ile yer bulamayıp ayakta duran, 
yahut oturan kadınlara baktım. Gü 
neşin, denizin, kumun, yüzmenin 

ve •porun vücudları üzerindeki te
siri el ile tutulabilecek kadar can · 
lı idi. 

Muhakkak ki genç nesiller gü· 
zelleşiyor. BHhaSBa şimdiye kadar 
bizde kadının ihmal ettiği vücud 
güzelliğine doğru gidiyoruz. Ve 
bunu pazar sabahı Sirkeciden kal· 
kan plaj treninde görmek pek mü
mkün ... 

• Akıamdan • 

Sallhiyetll mU,ahitle· ı 
re göre 

Rusya -· bu kış 
dayanacak 
Aımanlar dinyeperde 

bUyük zorluklarla 
karşılaşıyor 
l(uvvetli bir kazak 
sUv11ri tUmeni, Al
man ordusunun ge 
rlslnde sabotaj ha
reketlerlne devam 
ediyor 

Londra 30 ( a.a ) - Taymiı 

in Stokholm muhabirı yazıyor. 

Salahiyetli müşahidlor de bu 
halta hakim olan hisse iÖre, Rus. 
lar bu kış mukoyemet edecekler· 
dir. Ruslar Dinyeperin ,muazzam 
bendlerini hakikaten -berhava et· 

mişlerse arazi su altında kalacak 
ve şarki Ukraynanın vasi sanayı 

s,hası ve Done! havzası elektrik 
enerjisi yoksuzluğundan ölü bir ha 
le girecektir. 

Binaenaleyh !Almanların şarki 
Ukraynada fazla sanayi merkezleri 
elde etmeleri harp kudretlerine 
Yeni bir ' şey illve etmiyecektir. 

Dinyeper mansabının temizlen 
mesi Almanları büyük müşkiller 
karşısında bulunduruyor. Mareşal 

Budiyani arkasında mütemadiyen 
harp eden kuvvetli bir kazak sü· 
vari tümeni bırakmı~tır. Bu tümen 
Alman cephe hattı gerisinde sa· 
botaj hareketlerine devam etmek· 
tedir. 

Bir Alman piyade tümeni 
zayiata uğratıldı 

Moskova 30 ( a.a ) - Dükü 
Sovyet tebliğine göre, cephenin 
cenup garp mıntakasında « N » 
rumuzilc anılan şehrin civarında 
77 inci Alman piyade tümeni mu

azzam zayiata uğramıştır. Alman · 

lar birkaç gün süren muharebe 
esnasında 15 bin insan, 22 tank, 
15 topçu bataryası, 84 otomobil 
ve mühim miktarda silih ve mü .. 
himmat kaybetmiştir, 

Bir hp/tada 500 Alman 
tayyaresi tahrip edildi 

Moskova 30 ( a.a ) - Sov· 
yet tebliği: 

29 ağustosta ;kıtalarımız bütün 
cephe boyunca anudane muharebe 
(er yapmıştır! Elde bulunuan kati 
malumata göre, 21 ·27 ağustos ara 
sında tayyarelerimiz hava muhare· 
belerinde veya hava meydanların· 
da 500 den fazla Alman tayyare· 
si tahrip etmiştir. Ayni müddet 
zarfında 262 tayyaremiz kayb ol· 
muştur. 

• 

Bel gratta ye
ni bir kahine 
General Nediç, yeni 
kabineyi kuyrmağa 
memur edildi. 

Belgrat. a.a. - ( Tebliğ ) : 
Hükumet komiseri A cimoviç'in 
talebi üzerine, Sırbistan'daki al· 
man orduları kumandanı general 
Von Danckolmann, general Ne
dinç ' i bir sırp kabinesini kurmu
ya memur etmıştir. 

General Nediç, bu vazifeyi 
kabul etmiş ve kumandana sırp 
naZ>rlarınıo aşağıdaki listesini 
tevdi eylemiştir: 

Başvekil General Milin Ne
diç, 

Dahiliye Nazırı Milan Aci-
moviç, 

Hariciye nazırı Kusmanoviç, 

Münakalat nazırı Koftiç, 

iş nazırı Panta Draskiç, 

Maliye nazırı Lubisa Nikiç, 

Adliye nazırı Marjanoviç, 

Ziraat nazırı Radolavoviç, 

Ekonomi nazırı Oicha, 

Din işleri Nazırı Trivunatz, 

Sıhiye nazırı Mijukoviç, 

Devlet nazırı Monçiko Gan-
koviç, 

Sırbistan'daki başkumandan 
bu listeyi kabul etmiş ve bu ak
şam parlamento salonunda General 
Ne<liç'e tayin ve•ikasını tevdi 
eylemiştir. 

Finllndiya sulh mu 
istiyor? 

Londra: 30 [a. a.] - Bütün 
gazeteler Finlıindiya'oın sulh iste· 
eliğine dair dolaşan şayialardan 
bahsetmektedir. Taymis diyor ki: 

«Finliodiyanın arzusu eski hu
dutlarının iadesi ve sulhtur. Viborg 
alınınca harbin biteceği zannedil
mektedir. Finlandiyalılar iki \\ç 

haftaya kadar sulh aktedileceğini 
ümit ediyorlar.» 

Rus •ehirlerl 
bombalandı 

Berlin: 30 [a. a.] - Alman 
savaş tayyareleri dün gündüz Ko· 
la yarımada•ında Sovyet şehirleri 
üzerinde uçarak askeri ehemmi
yeti . haiz hedeflere hücum etmiş· 
lerdır. Tayyarelerimiz hücumdan 
dönerken fabrikaların ve atölyele· 
rin . yanmakta olduğunu görmüş
lerdır. Başta tayyuelerimiz Kan· 
dalşa civarında demiryollarını bom· 
balamış ve geniş bir uha .. . 
. ı h . uzerın· 
ueta rıbat vukuuna seb b" 

. l d" e ıyet ver. 
mış er ır. 

Diğer bölgelerde So 1 k . . vye na • 
lıye kolları ımha edilmiştir. 

Maiski bir ziyafet verdi 
Londra: 30 [a. a.J - Çörçil, 

Eden ve Vaynılt Lonradaki Sov. 
yet Büyük elçisi Maiski tarafın. 
dan, mutemet devletlerin ve teca. 
vüze karşı müşterek mücadeley 

- h e 
filen m~za _eret eden devletlerin 
mümessıllerı şerefine ve · ı -· ı . rı en og e 
•iyafetınde hazır bulunm I d 

uş ar 1r. -
Gazetede okudu· 

YAZAN ğum son tebliğe 

R 
flk göre, Mardin'de 

8 akreplerle ahali ara· Cinayet yaptıran bir nebat 
Ha llt sında iki •en eden- 1 

beri iman vermeden süren muhare· ~:::::::::::::::::::::::::::::::=:=:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::=:======:=====::::::::::::::::::::::::~ 
b~ insan~ar lehine büyü~ ~ir ink'.şa.f 5on zamanlarda Birleşik Amerikada Los An · Çünkü Bikam'ın gönderdiği bu sigaraları Fakat yapı!an aıııeliyat, ayağa 
gostermış: Üç ayda o çırkın, zehırlı, geles şehrinde çok heyecanlı bir cinayet içtikten sonra kenisinde ikram edilen viski bar· mis, felç teda vı edilin ce karaci-
sinsi hayv.anl~rdan tam 36 bin 274 Ü davası görülmüştür. Mi•s Alice Boerman na· daklarını da midesine indiren Alice, deli diva· iltihabı başgö !ermiştir. ger 

felç getir· 
ve böbrek 

maktul duşmuş; harp bütün hızıyle d l b" k d d J h B' ne olmuş ve karşısında sırıtan dostu Bikam,ı Bu hastalıklar sol k 
mın a genç ve güze ır a ın ost o n ı · a t 1 1 

devam ediyormuş ve kış gelmeden masa bıçağiyle öldürmüştür . mı" •lerdı"r ya a e ç tevlid et-
kam'ı öldürmekle maznundu, Fakat Bikam. • 

düşmanın daha geniş mikyasta im· Hakimler bırçok doktorları da dı"nledı'kten Bu felç bu"" tu··n 
d 

metresine krrşı tertip etmiş olduğu caniyane .. 
hası için e canla başla, çalışı· Al" •· b · k vucuda sirayete boşla· 

B bir tuzaaın kurbanı olmuştur. sonra ıce ın eraetıne arar vermişler , Fa- mıştır. 
lıyormuş. ravol "' 

M f h d kat bu zehirli Sİiaralardan sinirleri bozulduau p b 
«Teşkilat• ın ne demek oldu- uhakeme sa a atın an anlaşılJığı veçhiy- • aset ugün sı yaş d d 

aunu, ııe semereler vereceğini iyi- le, Alice Boerman, münasebette bulunmakla için tedavi edilmek üzere kendisini bi · şifa ha· D k ın a ır. 
0 b I d ueye göndermişlerdir. 0 dtor~ar tedavi için bu zavallı 
Qe iÖsteren bu misal karşısında eraber Bikam ile evlenrneğe razı o uyor u. 28 sene en.,eri ha t d 

M k b • 
s ane e tutuyorlar. 

adamı, 

dahi • tıpkı sivrisinek mücadele· etresinı bu reddinden fena halde ızan i-
zindeki gibi • eski devirlerin uyu· kam ondan müthiş bir intikam almağa karar J 
şukluğunu, miskinliğini düşünüp vermiş ve avutmak için ona muhtelif hediyeler 2 8 senedenberi 
şaşmamak, yeni uyanıklığı ise al- vermeğe başlamıttır. nastannde 
kışlamamak kabil midir? Bikam'ın metresine verdiği hediyeler ara· 

O çağlarda Mardin ve havalisi, sında, mükellef bir sigara paketi vardı. Paket· 

Birleşik Amerika · 
da lllinois eyaleti 
emlak sahiplerin· 
den Franç Pası 

Hindi•tan ormanları, Ganj nehri kı- teki sigaralar arasında, yalnız sıcak memleket· 
yıları kadar korkunç ve tehlikeydi. lerde yetişen müthiş bir nebatın kıyılmış yap· 
Buralardaki naja yılanlarına muka· raklariyle doldurulmuş üç adet sigara da bu· 
qil, cenup ülkemizde zehiri ekse· lunuyordu. 
riy ölüme sebep olan müthış ak- Bu nebatla karıştırılmış sigaraları içerler, 
raplerden dolayı lıem yerli ahali, arkadan viski ve yahut diğer alkollü içkiler 
bom de me urlar sınıfı daimi bir i ~erlerse deli divane olurlar ve karşılarında 
endişe içinde yaşar, endişeli göz· bulunanlara saldırarak öldürürlermiş. işte Bi-
ler ıerde, duvarda, yatakta, kapta kamda metresini böyle bir cinayete sürükle-
kacakta mütemadiyen akrep arar, mek ve hapishanede çürütmek istiyordu. Fakat 
uykuıunda bile akrepli rüyalar iÖ· Bikam'ın bu tuzaıiı keneli hayatına mal olmuş· 

1913 senesindenberi hastanede yatıyor. 

Paset hastaneye girdiği zaman doktorlar 

ancak üç halta kadar yatacağını, ondan sonra 
sapsağlam hastaneden çıkaca ğını kendisine 
söylemişlerdir. 

Fakat 1913 senesinden bugüne kadar ha•· 
tanede bulunduıiu cinayetle rekor kırmış • 
tır. 

Paset 1913 sene•inde, 53 yaşında iken 

evinin balkonundan düşerek ayaiından yara
landığı için hastaneye &"irmişti. Doktorlar ya· 

• 
Maymunlar insan
ların yardımcısı 

Malezya ada· 
larında « berok » 
cinsinden o l a n 

maymunlara halk, 

3 

iran meselesi bit
tikten sonra yeni 

inkişaflar 
. f Baştara/ı ikincide J 

mıyle Almanların eline geçmiştir. 
Leningrad'ın vaziyeti tehlilcelidir. 
Finlerle Almanlar arasındaki iltisak 
çok yakında temin olunacaktır. 
Cennpta Odesa düşmemiş olması· 
na ra(men bütün Dinyeper havza· 
sı Almanların elindedir. 

Buradan açılacak bir gedikle 
Kin'io üzerine inmek ihtimalleri 
yok dinemez. Her şey Budieni or
dusunun mukavemetine bağlıdır. 
Falcat bizzat bir Sovyet mecmua
sı bile Krosnoye-svezde diyor ki: 
.. «. Ural, St~lin'in büyüle strate
ıık plan mucebınce, memleketimi
zin bir müdafaa üssü olmuştur. Bu· 
rada zaferimizin maddi esası yara .. 
tılmaktadır .•• » 

Diğer taraftan general de Ga· 
ulle' in, Atlantik sahillerindeki Fran. 
sız Afrikası limanlarından üçü
nü Amerikaye kiralamak isterken 
ileri sürdüğü mucip •eb~plerde 
dikkate şayandır. De Gaulle Al
manların Rusya işinden sonra Afri
ka ya döneceklerini söylemiştir. ln
giliylerin müttefiki olan Hür Fran· 
sızlar şefi, Sovyetlerin bu harpte 
mağlup olacaklarına kanidir? işte 
lran meselesi bahis mevzuu olduğu 
zaman bütün bunları göz önüne 
almak lazımdır. 

lran yolu ile yardım 
Diğer taraftan lngilizlerin 

devamlı bir cepheyi Ira· 
nın öte tarafında açmak istemele· 
ri de imkansız görülemez. Londra 
Sovyetlere yapılacak yardımın en 
kolay bir ,tarzda lran üzerinden 
olabileceıiini düşünmüş .olabilir. 
Baltık yolu , kapalıdır. Murmansk 
yolu uzak ve tehlikelidir. Vlodi· 
vistok Japon tehdidi altındadır. 
Japonlar buraya Amerikadan ge
lecek benzin gemilerini bile yanaş 
tırmamak kararındadırlar. 

Sovyetlere yardım yapılırken 
bir de Japonlarla silahlı bir ihtilii· 
la girmek ne lngilizlerin ne Ame· 
rikalıların işine gelir. Bundan do· 
layı son Ruzvelt·Çörçil mülakatın· 
da Sovyetlere yardım için lran 
yolunun tasbit edildiği tahmin 
olunabilir. 

Bu takJir:ie hem yol kısala~ 
cak, hem lran hem Kafkasya pet· 
rolları korunacak. Hindistan, Orta 
şark yolları emniyete alınacaktır. 
Şimdiye kadar olan Amerikan yar 
dımlarının Mısıra ve orta şarka 
teksif edilmesinden de bunu anlı
yoruz. 

Netice 
Sözlerimizi hüliisa edebiliriz. 

Her türlü ihtimale göre, yani h ıl
diseler ister Sovyetler lehinde is
ter aleyhinde inkişaf etsin, cephe 
Kafkasyada tutulacağa benzemek· 
tedir. 

O halde, lniilizler Avrupa 
kıtaoına a•la bir ihraç yapmıyacak
lardır . Bu vaziyette Brıtanya ada· 
!arını istila planları da suya düş· 
müştür. lngilizlerin bütün gayreti 
şimd_i ~Almanları kışın kucağına 
atabrlmek ve mümkün oldnğu ka· 
dar ihtilatları önlemektir. IHalbuki 
Hitler ve Musolini'de b k 
tedbirler düşünmektedirle~~ Bu ah~İ
ta zarfında şark cephesinde yapı· 
lan 5 günlük mülakat sade l harp
ten sonraki sulh nizamı için Çör
çil'in Ruzvelt'in yaptıkları mülaka
ta bir cevap değildir. Öyle anla· 
şılıyor ki, iki lider, harekatı bir 
an bitirmek için icabeden · tedbir
leri münhasıran da görüşmüşlerdir 
Fakat bu mülakatlarda üçlü pak
tın bir ayağı olan japonyanın bu
lunmayışı dikkate şayandır. Her 
halde önümüzdeki thaftalar zarfın· 
da dünya siyasetinde mühim inki
şaflar bekleyebiliriz. 

~~===~= 
VAR-YOK 1--• Dün iş bar.kasına ait sa· 

atten bahsetmiştik. Bugün öğren
dik ki banka da saati tamir • et· 
tirmek arzusu var amma memle· 
kette pil olmadığı için buna şim· 
dilik imkan yok. 

• Memlekette, muhakkakki 
bir belediye var. Bu belediye gü 
nün yirmi dört saatinde de te
mizlikle meşguldür. Fakat beledi 
yede görülen bu gayrete rağmen 
bir kısım hamşeriler de şehri te· 
miz tutmak itiyadı yok. -Netekim 
bir tarafta caddeleri süpüren, su 
layan belediye var; diğer tarafta 
ise temizlenen bu caddeleri tükü 
rüklerle berbat etmemek ~düşün· 

cesi yok. 

• Memlekette at da var, 
arab ıı d var. Fakal müşteril~ri ar • 
zu ettikleri yere gölGren arabacı 
yok. Bağa mı çıktınız; güzel. De 
mek ki bagınız var amma gidip 
gelecek vasıtanız yok. 

riirdü •itr wörm•miflerdi. 

yüksek ağaçlardan Hindistan cevizlerini top(a· 
mağı öğretmiştir. Gene bu yerlerde bir Ameri
kan ilim keşif heyeti, kolleksiyon yapmak için 
muhtelif cins nebatat ve haşeratın toplanma

sın dan maymunlardan istif ad etmektedir. He
yetin reisi, memaliki harre ormanlarından topla
nacak envaı nebatatı maymunlara sade 12 

kelime ile emretmekte, bu direktif üzerine 
maymular, balta girmemiş ve insan ayağı bas· 
mami-' koyu ormanlarda bu i.,i maharetle ba .. 
f•rmaktadırlar 

~...,~-· ~.,..,--~~---........ llilii:-,illli'~~;::;;:":::;"'-::_... ... "":1:::~-:;-:---~ 
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4 BUGON 

ÇAKICI EFE 
B u G o N Gazetesinde YUksek Muharrir e. Zeynel Besim Sun'un 

ÇA KiCi EFE romanını tefrika ederek blnlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap hallne konarak piyasaya çıkarılması husu· 
aunda sayın okuyucu ve mu,terilerimden aldığım yUzlerce mektup ve 
yapılan tifahi müracaat Uzerine ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın lstlfadelenmesinl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize mUracaatla isimlerini yaz· 
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımı~ da adresimize (100) 
kuru, göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsıye ederiz • 

A D R E S : Adana Merkez . Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

YAZLIK SiNEMA 30- Ağustos- Zafer bayramı şerefine 

BU AKŞAM 
En büyük /ilimlerin en büyük iki yaratıcısı 

fiBETTE DAVIS <1111• ve <1111• HENRY PONDAfi 
yı, seven ve sevilenlerin romanı olan 
me .tslmin atkı ihtiras ve ıstırrp filmi 

Fransızca sözlU taheserde takdim edecektir. 
Bu tllm ebedi bir a,kın sembulUdUr. 

iLAVETEN: insanı çıldırtan harkuliide musikisi nefis 
şarkıları ve bayıltıcı gazelleri hatıralarda gaşıgan en 

Güzel Şark Filmi 

4pı: RAMONE NOVARRO ..... 
Tarafından yaratılan 

fşEYHAHME 1 
TÜRKÇE SözlU ve ALATORKE Musikili 

c. Hı Pı Seyhan Vilayeti 
idare Heyeti Riyasetinden: 

Konferans salonunda yapırılacak (6635) lira 28 kuruşluk 
sahne tesisatı ile noksan inşaata talip çıkmadığı için tekrar 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İhale 4- 9- 941 tarihine tesadüf eden perşembe günü 
saat (17) de C. H. P. Seyhan vilayet idare heyeti binası 
salonunda yapılacaktır. 

iştirak etmek istiyenler muvakkat teminat olarak (497) 
lira (67) kuruş vermeleri ve bu gibi sahne tesisatı yaptıkları
na dair vesika ibraz eylemeleri lazımdır. Keşif ve şartna
meleri görmek istiyenlerin parti kalemine müracaatları 
ilin olunur. 16-25-31-4 1148 

ASRI SllNrEMAı.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
-9 

iKi 

Suvara 
9 BU AKŞAM 

BOYOK ŞAHESER BiRDEN 
I 

Büyük bir aşkın kahramanı ... Kudsi bir vazifenin kurbanı 

Hatırası asla unutulmayacak bir şaheser 

MUKADDES VAZİFE 
YARATICILARI: 

Lew Ayres <1111• Lynn Harvey .... Lıonel Barrymore 
il 

iki Büyük Kahkaha kralı 
ST AN LOREL e OLIVER HARDI 

- B A 1 
1 B A 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

t B A 
. 

2 Madeni eşyayı parlatır 

1 B A 3 Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 
Tarifi şişeler üzerinde yazar. 

Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında 
No. 99 

Muhiddin Kanuni 

1167 

Dumlupınarda bü· 
yük tören 

( Baştarafı birincide ) 
Daha sabahın pek erken saat 

!erinden itibaren şehir yer yer bay
raklarla donanmıştıştı. Halk bu 
mesut günün merasimine iştirak et 
mek üzere sokaklara, cadJeleri 
doldurmuş bulunuyordu. 

Sulanmış serin caddelerde , 
çoluk çocuk, kadın erkek Atatürk 
parkına doğru akın etmeğe başla 
mıştı. İntizamı temin etmek için 

polisler bütün yol boyunca vazife 
almışlardı. 

Merasime program mucibince 
saat 8.40da başlanmıştır. Garnizon 
komutanı Faik Tümür, memurların 
bütün sınıflara mensup subayların 
ve askeri memurların tebriklerini 
kabul etmiştir. 

Saat 9.30 da vali Faik Üstün 
Vilayet makamında, daire müdür· 
lerini, umumi meclis azalarını, halk 
partisi , halkevi, Demiryolu işlet· 
me idaresi ve diğer teşekküller ve 
ecnebi devlet mümessillerinin teb· 
riklerini kabul etmişt;r. 

Bu sırada geçiş res'Dine iştirak 
edecek askeri kıta ve diğer sivil 
teşekküller, maktepler, merasim 
yeri olan spor alanında yer almış 

bulunuyorlardı. 

Saat 9.45 de g~len garnizon 
komutanı Albay Faik Tümür asker 
lerle diğer teşekkülleri teftiş 
etmiş ve merasimi açmıştır. 

Bando istiklal marşını çalmış 
müteakiben ordnnun en kıdemsiz 
subaylarından Muhsin Tuğyar ve 
Albay Faik Tümür tnralındarı nu· 
tu klar söylenmiştir. 

Alkışlar arasında kürsüden i. 
nen komutanın yerine Hava Kuru. 
mu Başkanı Bay Rasih Özgen çı· 
karak, zafer bayramı ile beraber 
kutladığımız havacılık bayramının 
bugünkü vaziyette mana ve ehem· 
miyetini belirtmiş Hava tehlikele· 
rine karşı gösterdiğimiz hassasi· 
yeti tebarüz ettirmiştir. 

Nutuklardan ıonra, geçit res· 
mi başlamıştır. Vali Fayık Üstün, 
Komutan Fayik Tümür, Parti reis 
Vekili Kadri Ramazanoğlu' Bele
diye Reisi Kasım E.ner, E.mniyet 
müdüre lsmail Hakkı Tarı, defter· 
dar Cevdet Şenel, daireler mü
dürleri ve daha bir çok zevat tri
bünde yer almışlardı. 

Bando mızıka tribünün karşı· 

sında, yürüyüş temposu ile çalar
kengeçit resmi başlamış ve başda 

askeri kıta görünmüştil. 

Muntazam ve çelikten adım· 

larla Türk askei geçerken şiddet· 
le alkışlanıyor, göğüsler kabarıyor 

ve 30 ağustosun buğünkü meh
metçiği iftihar ve gurur veriyor· 
du. 

Askeri kıtayı takiben Adana 
kız lisesi, Türkkuşu, itfaiye, spor 
kulüpleri, demiyolu memurları ge
ne muntazam adımlarla ve asker-

11dana BeledlyeRiya
setinden: 
( Beton bordür ve 
beton plaka yap

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 

tırılacak) 

1 • Şehrin tamir edilmekte 

olan sokaklarına muktazi 
Tornacı tesviyeci alınacaK ya sarih adresini göstermek 1000 metre tulünde Bordür 

Adanadafabrikamızda ça· surde~~y.le mektupla fabrika ve 1000 adet'de beton pla-
oıü urıyetine müracaat etme· ka açık olarak eksiltmeye ko-

lışmak üzere iki tornacı bir !eri ilan olunur. l 
nu muştur. 

tesviyeci ve bir oksijen ve e· Adana Milli mensucat 2- Muhammen bedeli 1195 li 
lektirik kaynakcı alınacağın· fabrikası Müdürlüğü radır. 

HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 
1163 1 - 15 

31 Atuıtoı 1941 

Halk musikide 
yenilik arar 

(Baştaraf ı ikincide) 
- Üç aylık bir yaz mevsimin 

de 100 şarkı diyorsunuz. Şarkıla· 
rın da mevsimi mi vardır. ? 

- Bizde yazın bestekarlar -
ne hikmetse - daha fazla eser ve· 
riyorlar. Çünkü bu mevsim bahçe 
mevsimidir. Halk bilhassa akşamla· 
rı vaktini bahçede geçirir ve mu· 
siki dinlemek ister. Onun istediği 
şey yeni şarkıdır. Binaenaleyh yaz 
mevsiminde halka bol şarkı vermek 
lazımdır. Baharlar biraz durgun 
geçer. Kışın da ırene bir çok bes 
tel er yapılır. 

Musiki sanabnın himayesi için 
bu telif hakkından batka şunları 

da kontrol etmek lazımdır. 
1 Eserlerin, bestekarın içinden 

çıktığı gibi çalınmasını temin et· 
mek . Bu öyle zor bir iş de de· 
ğildir. Küçük bir kontröl teşkilitı 

yapmak kilidir. 
2 - H~r sene çıkarılan bir 

çok saçma sapan şarkılardan ziya 
de az fakat güzel eser çıkmasını 
temin etınek de mühim bir takım 

şarkıları orada burada çalırılı ga· 
zinolarda, bahçelerde söyletmemek· 
le bu iş temin edilebilir. Hakkı te· 
lif ve bu iki mesele balledilir de 
gene ortaya iyi eser çıkmazsa işte 

o zaman kabahati bestekarlarımız· 

da görebiliriz. 

ce yürüyüşler le geçmişler ve al. 
kışlanmışlardır. 

Geçit resminden sonra, De· 
mir yolu muhafaza taburundan bir 
bölük bando ile Atatürk parkına 
gelerek Atatürk anıtının karşısın· 
da safta durmuş ve istiklal marşı 
ile beraber Komutan tarafından 
anıta çelenk konulmuştur. 

Tam saat 12 de Belediye ta· 
rafından merasim atışı olara 2ı 
pare top atılmıştır. 

Gece, saat 21de askeri müf. 
reze tarafından fener alayı yapıl· 
mış ve Alay Taşköprü HükOmet 
Konağı, Saat kulesi, Asfalt yolunu 
takip ederek mersimi Sona ermiş· 
tir. 

Bayram yurdun her tarafın· 
da tezahuratla kutlandı 

Ankara 30 ( a. a. ) - Büyük 
zaferi11 19 uncu yıl dönümü burün 
bütün y•ırt içinde her sınıf halkın 
iştirak ettiği en içten tezahuratla 
kutlulanmıştır. Bu münasebetle as· 
keri garnizonlarda geçit resimleri 
yapılmış ve günün büyük önemini 

tebarüz ettiren nutuklar söylen::;iştir. 
Ankarada bu tezahürat her 

seneki gibi pek muhteşem olmuş ve 
hipordumda yapılan büyük geçit 
resmini hemen bütün Ankara halkı 
takip eylemiştir. 

Genelkurmay başkanlığında ya
pılan tebrikleri müteakip geçil res· 

mine saat 10 da başlanmış ve istiklal 
marşından sonra en genç subay 
tarafından bir hitabe yapılmış ve 
bunu garnizon kumandanı Korge· 
neral Hüsnü Kılkış'ın söylediği nu
tuk fakip etmiştir. 

liradır. 

4- İhale 16/ 9/ 941 tarihine 

rastlayan Salı günü saat 10 
da Belediye encümeninde ya· 

pılacaktır. 

5- Şartname ve keşfini gör· 

mek isteyenlerin Adana Be· 

lediyesi Fen dairesine müra

caatları ilin olun•r. 

1194 31-3-7-12. 

imtiyaz Hhibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü ı Avukat 

Rilat Y AVEROÔLU 
Ba11ldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbauı- Adana 

dan talip olanların bizzat ve 29-31-1. 1192. 3- Muvakkat teminatı S9.63 __________________________ ...;.;;;,;;;,,.;;;~~;;.;:.;;;;;.~;.;..--------;.;;;.;.....__.;~-------------------------

~IA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

lşden Anl~an Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

işlerindeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

!! işlerinizi COUGUN) Matbaasında Yaptırınız. ria 
Cetvel kısmında: Resmi ve ticari defterler, faturalar, 

ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

n gü<el düğün ve nişan davetiyeleri, el 
Tabı kısmında ı ilanları,kartvizitler.~~ğıt ve zarf başlıkları,her 

1 boyda mecmua,broşur basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : 8 U G li!i J~ - Adana 


