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Yazısı ikinci sayfada -
\.. __ ../ SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAf,GÜNDELIK GAZETE 

HAVA T PAHALILIGINA KARŞI 
memur, müstahtem, · işçi korunacak 

· · . - Hükiimetçe yaptırılan tetkikler 

M a l t a d a n b i r t ör ü n ü ş 1 
ı~......:;;:_:....:...;_~~__;;~~---

ön ce tasfiye ede 
mPmesinden se· 
vinçli görünüyor. 
B u mahfillere 

neticesinde bir rapor hazırlandı 
Ankara 20 ( H•l!USİ ınuhabirim • zden ) - Hayat pahalılığı karşı· 

•ındaki memur, müstahdeın, işc i gibi geliri mahdut ve mukannen olan 
sınıfın korunması için hült O:netin yaptırmış olduğu tetkikler neticesinde 
tarzim edilen rapor ü:1.~rine verilecek kararın mııhiyeti önümüzdeki ay 
içinde anlaşılmış ol?c.aktır . 

HükQmet . dahılı ışler hakkında parti grupunun önümüzdeki toplan· 

1 
tılarınd-~ izob ıt verirken ı.u hu•usa temas e~erek verdiai kanaat ve 
vertc,.gı karar etrafınrla grup izal;1rını tenvır edrce~tir. 

O !İ'" t"aft•n, öhend •ir·m• ırör•, Münak•lat V•kil•ti bah•hl•ğı 

müvacehesinde az ücret almak.ta olan D .: vıet derı ı z yolları gemi mü 
rettebatının terfıhlerini zaruri gö,müı ve adetleri 2000 e yakın olan 
bu zümrenin ücretlerine ayda 5 liradan 15 liraya kadar z•m yapmağa 

karar vermiştir. Bu karar ay başında tatbik edıl•cektir. Z ım göronler 
birinci, ikinci, üçüncü sınıf güvrrte ve makirıe lostruınol.rı amara 
m " ın'ırlar1, düııerıci, U4't' gecnici. maranroz, v111ğ'cı, atrşçi, köTiürcü 
kılağıız, su köınill' v"l hizmt=t va!11t1ları, rnürettrbtu ve rnavnacıl · rd 1~· 1 
Bu zoml•r yılda 150 bin lira tutmaktadır. Bu karara lstanbul lımır 
t•şltiliitı dahil bulunm•kt•dı•. 

Vandel Vilki 
Bitaraflık kanununun 

tama .,. en kaldırılmasını 
ıateyecek 

1 M·;~:~:!~:;:~,ovyet ı Bu bayram heyecanlı fut-

\ 

L B. Viıki _____ ___, 
Va.ıington 20 (a.a) - Vandel 

Vilkinin faal müzaharetiyle hare· 
kel eden mühim bir Cumhuriyetçi 
ayan azası grupu, söylendiğine gö 
re bitaraflık kanununun tamamiyle 

• - h kaldırılma•ını tal•p etmege azır 
bulunmaktadır. Ayan meclisi. hari· 

. _ . bu sabah tıcaret 
cıye encumenı 

Aı~an taarruzu l ı zmir Demirspor oyuncuları 
yenıden cenupta garın şehrimize geliyorlar 
şiddetleniyor 

Rumenler Şark cephe
sinde 2501000 zayiat 

verdiler 
Berlin 20 [a. a.] - Alman 

sıvaş tayyareleri dün birbirini ta· 
kip eden dalgalar halinde ve bii. 
yük muvaffakiyetlerle Sovyetlerin 
kıta toplantılarıoa, tanklarına ve 

münakale yollarına hücum etmiş· 

lerdir. Feaa hava şartlarına rağ· 
men bütün harekat ıistem dahilin· 
de cıerey•n etmiır. Te•irU bom• 
bardımaolar netice•inde demiryolo 
hatları muhtelif noktalarda kesil· 
miş ve uzun mesafeler içinde ray· 
lar vo çok miktarda otomobil tah· 
rip edilmiştir. Birçok, tanlı: da ya 
tahrip olunmuş, veya geri çe · 
ki imek mecburiyetônde bırakılmıştır. 

lzmir Demir ıpor kulübü fut. 
bol takımı, bayram maçları yap· 
mak üzere yarın şehrimize gelecek
tir. 

Bayramın ikinci günü ilk ma· 
çını Adana Gençlik takımı ile ya• 
pacak olan lzaıir Demir ıpor ta· 
kımı bayramın üçüocü rünil Ada
na Demir spor takımı ile karşılaıa· 
caktır. Şehir stadyomunda, Öğle

den sonra saat 14.30 da yapılacak 
olan bu maçlara şimdıden büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 
Denıir spor - Millt Men-

sucat rerıanş maçı 

karıı yaptıkları üstünlük gayretle
rinden b ir netice alamıyarak, iki iki· 
ye berabere kalmıştır. 

Birinci haftavım, bir bire be• 
raberlikle netıcelenmiı, ikinci haf· 
hyımda her iki taraf da birer gol 
atarak tevazünü husule retlrmiştir. 

Demirspor'un atltğı iki gol do 
penaltıdandır, Milli Mensncatııı at· 
tığı bir gol penaltıdan olmnı. di· 
ğeri evveli ofsayt iddia edihıiş•e 
de, neticede hekem karariyle gol 
say•lmıştır: 

Ofun, ikinci baftaymda tama· 

men Demiropor'un bikimiyetindo 
geçmiş ve Mılli Monsucat tek ka
le vaziyetinde zaman zamao tebli· 
keler . atlatmıştır. 

Demir$İpor kongre$İ 

zırlıldı oldugunu, 
yakalanan Ru• 
esirlerinin Alman 

'I . . 'lahlandırılma!l kanun 
gemı erıoın ıı . . 

\ projesini tetkik etmıştır. 
Şimali Yunanistan• 5 
Alman alayı gönderlldl 

Berlin 20 [a, a.] - Alman 
tebliği: 

• Şark cephesinin cenup bölge. 
sınde Alman, lıalyan, Macar ve 
Slovak tümenleri durmadan Do· 
netz havzll\sının eodüilri bolgeaİn· 
de ilerlemektedir. Harekat cephe. 
nin diğer bölgelerinde muvalfaki
yetle devam etmektedir. Hava 
kuvvetlerimiz bütün ceph; boyun
ca mühim demiryolu hatlarına ve 
yollar şebekesine muvaffalı.iyetli 
hücumlar yapmıştır. 

Pazar günü Şobrimiz stadyo· 
munda, Demir spor ve Mılli Men · 

sucat futbol takımları karşılaşmış· 
lardır. Geçen balta sıfıra 11fır be · 
raber kalan bu iki takımın, reyanı 
maçı büyük bir alaka nyandırmıı 
ve stadyom, binlerce seyirci i:e 
dolmu,ıur. 

Ne tesadüftür ki, bu hafta da 
boy ölçüşen iki takım, yekdiğerine 

Dün öil~den sonra, ~Deımirıi· 
por knlübü senelik konııresini akd· 
etmiştir. Toplantıda kulübün sen•· 
lik faaliyetin gözden geçirilm'ı 
ve bazı kararlar verilmiştır. 

askerlerine nis· 
betle daha feoa 

tedir. 
Almanlara göre, Mareıal Ti· 

moçenko orduları imha edılaıiştir. 
Moskovayı müdalaya edenler, boz· 
runa ujrayan Rus kıtalarıdır. lnrı· 
lizler ise Tımoçenko orduıuon 

mahvolmuı saymıyorlar ve Alman 
tebliğlerinde bildirilen Ru• zayıa· 

tını mübaleralı buluyorlar. 
Anlaş•lan ıudur ki, Ru•lar Mos· 

kovayı sonuna kadar müdafaaya 
karar vermiılerdlr'. Stalin, Sovyet 
merkezinde örfı idare ılin etmiştir. 
Bo, şehrin sakak sokak müdafaa 
edileceğini gösteriyor. 

S"vyet Cu:ııhurreisi Kalenin ve 
hariciye komi•eri Molotof dahil 
olmak üzere bükOmet teşkilatı Sa· 
maraya çekilmiştir. Yabanci devlet 
mümessilleri ve basın mensupları 

da hükumetle birlıkte Samaraya 
fitmiılerdir. 

Şarkta harekat tasfiye 
edilseydi 

ı n riliz - mahfilleri, Almanyanın 
Ruayadaki harekatı kıttan 

A merika torpido mubribinin 
torpıllenmosi üzerine Atlan· 

tikte vaziyet karışmıştır. Amerika 
hüi<Qmeti bu torpıdonuo Almanlar 
tarafından torpılleodiğini resmen 
bildirmiştir. Almanya ise, Ameri· 
kayı harbo sokmak. için Ruzveltin 
böyle bir manevra çevirdiji iddi· 
asındadır. Bir Amerika senato azsıı 
« Bu cınayetin intikamı alınacak. 

tır. » demıştir. 
Üoayted Preı, Ruzveltin 27 

llteşrinde deniz meseleleri ve top· 
yekQn müdafaa hakkında tadyoda 
söz wöyleyecejini bildirmıştir. 

Cumhurreisi, Amerikan harp ge 
misinin tarpillenişi badiıeıinden de 

bab1t1decıktir. 

Londra 20 ( ıi. a) - Londr~· 
daki Yunan hükQmetinin ald'.gı 
malOaıata göre, 5 Alman alayı ıo· 
tizamı muhafaza için şimali Yuna 
nistana gön~erılmiştir. 

Klodyus Romada 
Roma 2ı) (a.a) - Alman ınu· 

rabhası Klodyus dün Romaya gel· 

miştir. 

Bulgar - Macar 
betlcıri 

munase-

F ı f Bnda· 

Bulgar başvekili ı 0 • _ 

f 
donmuş, 

peşteden So yaya tta 
· beyan• • 

razotecilere yaptıırı her 
Bulırariıtanla Macari<lanın d 
• 1 • b 1 . . gayet o•· tur ü muoase et erının b' l 

d · nu ı· tane ve pek samimi ol uıru 
dirmİ$tİr. 

Moskova ciddi bir 
tt hdit altında 

Mosk.ov; çevresinde ınubı· 
,ebe eden Alman ordusu· 

nun ilerleyişinde bazı yavaşlamalar 
olduğu ~öylenmekteyse de, ~u• 
tebliği, Moskova'ya 50 • 60 kılo 
metre mesafede bnlunao bir şehir. 
le MJjıisk bölgesinde çok şiddetli 

muharebelerio cereyan etmekte 
olduğunu bildirmiştir. MJskava'oın 
harbin sonuoa kadar müdafaa edi 
loceği hakkındaki Savyet iddiala· 
rının hakikattan uzak olduğa mu
hakkaktır. 

Alman ordular ı şimdi Rostov'a 

40 • 50 kilometre yaklaşmışlardır. 
Gelen haberlere nazaran, harbm 
cenup cephesinde daha büyuk in· 
kiııf : ar göıtereceği muhakkak sa· 
yılıyor. 

Hava taarruzları 
Son relen haberlere ıröre, 

mihver kuvvetleri Malta'ya ıiddetli 
bir taarruzda bulunmuılardır. 

Britanya adasının cenup doja, 
cenup ve cenup batı bötgelerinae 
limanlar ve askeri hedefıer bom· 
balanmıştır. 

Sen Jorj kanalı bölgesinde 
~iman savaı tayyareleri büyük bir 
tıcaret geın.,ioe boınbatar isabet 
ett i r,.işler va yangın çıkarmışl•rdır: 

Ş mal Afrika•ında Alman sa· 
vaş tayyareleri 19 ilkteşrin günü 
ve 19 • 20 ilkteşrin gecesi Tob· 
ruk liman tesisatına müessir bir 
ıurette hücumlar yapmışlardır. 
Düşman Alman era•i•İ özerinde 
uçmamıştır. 

Bertin 20 ( a,a ) - Völki· 
ıer Beobıhter gazetesi, Orel ile 
Kalenin şehirlerinin Ruslar tarafın. 

dan geri alındığı hakkındaki ya· 
lanlaıla alay ederek diyor ki: 

« Arzu, yalanların babasıdır. 
Sovyetler bu yalanlar sayesinde 
Orel ve Kaleni.ı'ı asla işral ede· 
miyeceklerdir. Z .ten S >Vyel kıta· 
ları artık Orel ve Kalen·n'i yeni· 
don işral edecek vaziyette değıl· 
!erdir. 

Timoçenko orduları Viyazma 

ve Briyansk meydan mubarebele· 

rinde imha edilmiştir. Voroşilof 
ordusu ise Leningradda çevril 
miş bulunuyor. Bütün bunlar vaka· 
tardır ve bu vakalar Sovyetlerin 
yalanlarını dejiştirm'y•cektir. 

Londra 20 {a. a.) - Ôğrenil· 
diiine ıöre, Rumenlerin Ş f.rk cep-

\ 

heaindelti zayiatı 250,000 kiıidir. 

Kendilerini değiştirmek ÜHre Bul 
rar kıtalarıoıo cepheye gelmemeol 
Rumenler araaınd• dorlo bir boı· 

20000 Yahudi 
Berli n, Viyana ve 
Rend'en Polonya· 
ya gönderiliyor 

1 

Londra 20 (a.a ) - Polonya 
ajansının aldığı haberine göre, ı 

B•rlin ve Vıyanada ve Ren eya· 
le tinde otar an 20 bin yahu ii go· 

ç~n h •~ta cum ı ğünü Polonya ya 
roıderıleceldori hakkında yaln•z 
10 da<ika mihlotli bir teblif al· 
mışlardır. Bu yabudılor yalnı< u· 

fak bir valiz ve para olarak cep· 
lorinde yüz mark ile der bal evle· 
rini terke mecbur tutulmuşlar
dır. 

. Sonlardan ilk rrop Lodz şeh. 
rı Gettosuna aevkedilm ştir. Diğ.r 
leri Polonyada diğer bir şehirdeki 
Getto , a gönderilecektir. 

Bu yahudilerin ekı•riıi 50 ili 
80 yaşındadır. Daha genç yahudi· 
ler Almanya hesabına çalışmak 
üzere Almanyada alaltonulmuıtur. 

nutsuzluk uyandırmıştır 

M"skova 20 (a. a.) - Bu gün 
öğle üzeri neşredilen Sovyet teb· 
lıri : 

18 - 19 llkteırin gecesi kı· 
talarımız bütün ceph~ boyunca 
düımaola ça, p $mafa devam rtmiş· 
lerdır. Mohorcboler bılhassa Moj•· 
ısk ve Maloyaro•lavetz istıkamet. 
lerinde olmuştur. 

Alman tebliği 
Berlio 20 ( a. a.) - B•inansk 

cenubund. çevirme kesımlerinde 
Sovyet bakiyelerinin temizlenmesi 
ışı 18 lıkt•ş•indo sona ermiştir. 
Çovrilmis olan S •vyet kuvvetleri. 
nio baıı.iyclerl düşmana kanlı zayi. 
at vordirılerek imha edilmiştir. 
5913 esir, 9 top ve bir çok zırhlı 
taolıt zaptedilmiştir. 

Cenupta tam cebindeki Bol· 
şevik kuvvetleri k•nli zayiat ver· 
dirilerek dağıtılm11tır. Pek çok 
mslzeme, bini aıan etir ele l'eÇI· 
rilmi,tir. 

( D t•r telrra!lar 3 üocQ 
ubifededir) 

Japonya 
Amerika ile girişf!ceği 

müzakereler de kesilire 

cenuba doğru 
harekete 
geçecek 

Londra 20 a.a. - Gazel•· 
ler J ıpon - Amerikan ltonnş 

mal arına baılaoılacag•nı ve J•· 
ponyaoın cerıuba ilerlemesinin 
pok muhle'Jlel bulnndorunu, jl' 
pon tehlilte•i karş•sınd1 A o eri 
kanın harbe müdahalesi vaktı 

nın retd • ğini ve Ruoyaya yapı 

lacalt bir J •pon taarrozuonn ce· 
nuba doıi'tu yapılacak taarruz 
kadar tohlilteli oldujaau ve Av· 
rupa Hubile U,ak doğu arasın 
da fark gö r ülmediğıni ve Am•· 
rikan milletinin yatııtırma ıiya· 
set•aden vaz ır•çerek diiny• 
barbiain icablarını karşılamağa 
hazır olup olmadırınıo yakında 
anlaş•lacajını yazmaktadır. . 

Deyli Meyi gazetesi, bır 
çolc kicn•elerio Rusya bırbi~İo 
memleiı.etlorioden u•ak oldug•· 
nu zannettiklerini, halbuki ı,,,;. 
liı mukadrieratının Rt1syaya ııu· 
kı 1tkıys bağlı bulunduğunu kay-

detm•ktedir. 
( D ğer telgraflar üçüncD 

oayfamtZ~•d". ) 

Ealll Amerllr• cumhıır• 
relalnln Ruzveıtten 

dllell 
• 0 ( ) - Eıkl V aıınrton 2 a. a 

Amerika Cumhurreİ!Iİ Hı>ver, Ruık• 
t eder• velt'e te<r•r milrac•• 

iual altındaki memleko~le~ .balkı• 
D• yiyecek röııderilmeıı ıçın ?O· 
fıuaııa kaUaam .. ıoı rica etmlıtir· 
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ş ce ll"iı n r cıı ce ını 1 

Adanalı, şeker 
1 ARADA BiR 1 

RAMAZANI 
Halk Kürsüsü bayramına nasıl uğurlarken ... 

Nihayet Ramazan· 
da ilzerine palto· Cumhuriyet bayramında kur&.1· 

lacak kUrsUde soz söylemek 
lstııenler şimdiden partiye mU· 

• Türkiyede krnm madeni 
işlerinde meşgul olanlardan yedi 
kişilik bir heyet malzeme tedari
kindeki müşkülat ve fiatlerin kifa. 
yehizli(i dolayısile alakadar ma• 
kamlar nezdinde teşebbüslerde bu· 
lunmak üzere Aokaraya gitmiştir, 

hazırlandı? 
NiHAT auno, başına ka· 

1 
ORAL ~uğonu ve ay~· 

_____ _. gına çarııtını g•· 
racaat etmelldlrler. 

--
Çartılar insan almıyor 

Dükkanla71n içi iğne at· 
san gere düşmiyecek hal· 
de... Bir de halkda para 
yok, deriz. Yokluktan ya. 
nar yakılırız. Yalan; hepsi 
kahvehane edebiyatı/ 

~----------------~ Yarın Bayram. ı 

-
- l·J.yı, bayır istemem. Pek 

maskaraca şey .. Şu ikinci sıradaki 
podösiyeti çıkarın bakalım. 

Mağazada hizmet edenlerin de 
irimi pek terbiyeli, sabırlı. Yapılan 
bütün itirazları 1 

- Peki, başüatüoe hanım 
efendi, bir de şunu tecrübe else· 
oiz, aya{rıoızı aıkmayorya. Sonra 
açılır, hele bir ıeyinl 

Bevabı ile kışılayor. 
Bakıyorum ortaya türlü, türlü 

ayaklı.aplar çıkıyor. Ve satıcılar, 
bacakların önüne bir mümin büşuu 
ile çömeliyor, tombul, narin, koro 
cins, cins ayakları topuklarından 

yakalayup bir teviye elindeki ma· 
talara sokup çıkarıyor. 

yerek sessizce pootayı çekti ve 
yerini üç günlük misafir olan Bay· 
rama terkeıti. 

Bizler yani bonlar:n muvakkat 
sahipleri onları yolcu ettikten 
sonra kendi düşüncelerimizle baş 
başa kaldık. 

insanlar yalnız kaldıkları za· 
man ekseriya düşünürler. Bu dü 
şünceler hazan ayıkken ırörülen 
rüyaları andırdığı gibi hazan da 
namütenahi bir oeyre tabi olarak 
akıp ırideo hayat selinin bin bir 
mücadele ve didişmelerle dolu 
safba.,nı tetkike çalışırlar. 

Fakat ben bayatı bu cihet· 
lerdeo deiil de daha tatlı bir 
tarafından tuttum ve çekiştirme· 
ite başladım." 

Cnmhoriyetin 18 inci yıl dönümü bayramında ; beledi~~ ~nün~e 
C.H.P.balk kürsüsü kurulacaktır . Kürsü 28 ve 29 bırıncı teşrın 

günlerinde saat 13 ten - 17 ye ve 30 birinciteşrin günü saat 7 den 
13 e kadar yurddaşlarımıza açık hulu adurulacaktır. 

Bu künüde söz söylemek istiyenlerio C. H. P. Soyhan Vilayet lda· 
re Heyeti kalemine müracaatla adlarını yazdırmaları lazımgelmektedir. 
l.tiyeoler bayram ırünlerinde de, Kürsü başında bulunan kürsü komite 
lerine müracaatla söz alabileceklerdir. 

18 Yaşından yukarı kadın, erkek her vatnndaş C. H. P. Halk kür· 
•illerinde söz söyl~mek hakkına haizdir. 

Poliste 

Bir çocuk kamyon altında 
kalarak öldü 

Heyet iktisat Vekili B. Sırrı 
Day tarafından kabul edilmiştir. 

• lzmirdeo bildirildiğine göre 
T!itün piyasası bu sene biraz ıreç 
açılac~ktır. Tütün mıntakalarında 
denkleme ameliyesi devam etmek· 
tedir. Son ay içinde yeniden altı 
tütün şirketi tesis olunmuıtur. Bu 
yeni şirketler bu yıl piyasadan mü· 
bim mikdarda tütün mllbayaa11na 
hazırlanmaktadır. 

• Devlet ŞOrasında münhal 
ikinci ıırııf muavinliğe Siird Def .. 
terdarı B. Şükrü Dümer tayin 
edılmiştir. 

Her tarafta harıl, harıl Bayram 
hazırl ııtı var. Gerçi, eski dini Bay
ramların rengi soldu, deiişen an'a· 
ne, adet ve oıullerimiz içinde bay • 
ramhrımızda da .. ki tat, eski tan· 
tana kalmadı ama, gene cBayram> 
deyince içimize, ibtiyarsız çocuksu 
bir oeş'e yayılıyor. Yeni yeni, ırı· 
cır ırıcır geyinmek, •Üılenmek he· 
ve;ıne kapılıyoruz; amuca dayı ka· 
pı kapı dolaşarak el öpüp para 
toplayacakmışız ıribi seviniyoruz. 

Sazan bu ameliye, nedense 
ırenç bayanların önünde lüzumnn· 
dan faıla gecikiyor, rükQa büyük 

bir ihtiramla varılıyor.Buna mukabil, 
1 yaşlıların Önünde •itilip kalkmalı. 

bir oluyor. 
Y aloız, buıUnlerde aile reislerinin 
yanına varılacak gibi deiil.. Barut I 
mübnekler, dokunsan patlıyacak· I 
mış hissini veriyor. H•kları da var. 
Her şey ateş pahasına.. Hanımın f 
robu, balcıızıo mintanı, çocuğun 

reyim kuşamı, baoıri birini almalı? 
Eldeki maaşı hanıri birine yetirme
lı? Çıldırmak işten bile değil? 

Ramazan deyince; çocuklu· 
ıtumdaoberi bana bayramlık be· 
diyelerioi veyahut da fakirlere yar• 
dım bahsini hatırlatır. Bayramlık 
elbiseler, pabuçlar hemen hemen 
ber çocuıtun en büyük zevki ve 
düşüncesidir. 

Yardım faslı ise Türk içtimai 
hayatının bir sembolüdür. Bilh8"· 
sa Ramazanda her hali vaktı iyi 
olan evlerde akşam ıolralar ku· 
rulur bir çok kimseler gelirler ve 
karınlarını doyurduktan sonra sa· 
vışır gider ferdi. 

Pazar günü şehrimizde feci 
bir otomobil kazası olmuş ve bir 
çocuğun ölümile neticelenmiştir. • 

Hadise etrafında aldığımız ma 
lumat şudur: 

ait , boş iki od•dao ibaret bir ev · 
kısmen yanmıştır. 

Yangının odada bulunan bak· 
la saplarıoın at~şlenmesiodeo zu· 
bur etti ği tahkikat neticesinde an· 
!aşılmıştır. Ancak boş olan bu bi· 
naya kimin gelip ateş yaktı{rı tes· 
pit edilememiştir. 

• l;tanbulda Şeyremioiode 
bir tanıdığına misafirliğe giden 22 j 
yaşınd~ Hayriye isminde bir kadın, 
ırayri meşru çocu{ra~u düşürmek 
maksadiyle içtiği ilaçtan zehirlene· 
rek ölmüştür. 

• Türkiye pamukçuluiuou İs· 
lab ve Akala nevini tamim eden 
Nazilli pamuk istasyonu eski mü• 
dürü merhum Celil lrilbazın bir 
büstünün yaptırılması ve Nazillide 
dikilmesi kararlaştırılmıştır. 

Kahvelere bakıyorsunuz, yol· 
!arda görüyorannuz. Hep küskün, 
asık, cıaljıın çehreler. Ekseri eller· 
de kalem, ai{rara tabakalarının ar· 
kasına bir takım rakamLr çiziyor, 
ırözler, bulanıi.. ve düşünceli, par
maklar bir şeyler hesaplıyor. 

Sonların içinde, aşırı gitmişler, 
yanından geçen tanıdığın selimını 
rörmiyecek kadar daldıranlar, Çar
şılarda bir Sairüllilmeoam gibi do· 
!aşanlar var. 

Kım bilir, bugünle/de evlerde 
ne lı.av{ralar, ırüröiltüler oluyordur. 
Sinirli ve iıteriklere iş çıktı. Ai· 
le müeueıesi her halde böyle za· 
manlarda, hatırı sayılır tebhkeler 

· ıeçiriyordur. Ayrılma, boşanma· 

!ara mevıu çıkıyordur. 

Alacalo.sın, almıyacak11o'la ka. 
rışık uıun bir çene düelloınoden 
ıoora, hanım efendinin « Amaaan• 

narasının arkasından çatadak ba
y , lıp kendini yrrlere atması, bey 
ef<ndinio altız dolusu bir küfürü 
mütaakip « pat > diye kapıyı çar

pıp sokaıta fır laması halinde tecelli 

eden dramatik sahnelerde sık, 11k 
vuku buluyordur, ber halde. Fakat 
bütün bunlara raimt.D, fene İŞ O· 

luruna varıyor. Dun bak.tun, çarşı. 
lar insan almıyor, i.tış, kakış, dük
kanların içi iine aban yere düş. 

miyecek. 
Raflardan toplar iniyor, kutu· 

lar açılıyor. Renk renk, çeşit çeşit 
kumaşlar, roblar, çoraplar .. ?'~ala· 
ra saçılıyor, bejıen beğendııını a~ .• 

Bır de bal <da para yok derız. 
yolduktan yanar yakılırız. Yala~, 
hepsi kahvehane edebiyatı .• Gelın 
de çarşıların, mağazalarıo halini 

ırörün. 
Esnafa ırün doğdu, reçen haf· 

ta sorduğunuz 6 liralık gömlek, 
bu ırün 10 lira oluvermiş. Hem es• 
nal o kadar müstağni ki, pazarlık
ta uyuıulmadı mı? 

- Lteraao ali 
D•y 'P• malı .önünüzden kaldı· 

rıverıyor. Kaldırıp kafasına mı vur 
m•lı, yoksa çıkarıp 10 lirayı mı 
oaymah? 

Çaruiz bir lahavle çekip pa• 
rayı ıayıy1rıunuı. Yarın Bayram. 
mecburıunuz, mah alacaksınız. Ve 
öyle do oluyor. 

Dün bir ayakkabıcıya rirdim. 
içerisi tıklım, tıklım ve ekıeriıi de 
kadın .. Şöyle bir kenara ıindiın, 

manzarayı ıeyre koyuldum. Tarla 
fare•i ırirmi~. domuz ıürüıü yilrü· 
mü~ gibi raflar alabucuk, boz do· 
mao ... 

Kadınlar, ııra. sıra oturmuş, 
kimi çorapsız, kimi çoraplı ayak
larıoa, ayakcıklarıoa, ç•şit çeşit, 
renk, renk ayakkapları geçirip çı. 
karıyor, içerde bir havra fÜrültü· 
ıüdilr ridiyor. 

Bazı müıteri hanımlar pek sinirli, 
olur müşkülpeoent de(il, biç bir 
ıey beyeomiyor ı 

- Yok, yok böylesi değil, 
latllııde tokalı 01-. 

Satıcıların kimi aksi ve hoyrat. 
Çok kızarsa: 

-Hanım, portakalmı seçiyorsun, 
yoksa ayakkabımı alıyorsun 1 

Diyerek karşısındakini başlıyor, 
münaoebetsizleoiyor. Dikkat edi· 
yorum; erkeklerile gelmiş kadınla· 
rıo önünde daha dikkatli, yavaş. 

tan davranılıyor • Ayaklar 
İ öyle pervasız ve boyratca yakala· 

oop bastırılarak ayakkabıya sokul
: mıyor, U.ulcacık, efendice iş fÖ· 

rülüyor. 
Pazarlık işi ayrı bir safha .. 

Kavga, döğüşe varan aabnelerde 
eksik değil.. Külürün bini bir pa. 
ra.. Arğo etüdü yapmak istiyen· 
lerere, tavsiye ederim. 

Arife günlerinde, çarşı ve pa· 
zarda dolaşsınlar, mağazalara &'İ· 
rip çıkaınlar. 

•• • 
Bir takım dükkinlar, ıekerci 

dükkinıoa tahvil ediliver· 
miş •. Bayramı şeker gibi geçirmek 
niyetinde olanlar, artık ıe· 
kerci dükkanı aramak külfetinden 
azade., Rasgele bir dilkkioa 
dalıyor ve ellerinde şeker paket· 
leri, ~otulaıile çıkıyorlar. 

Şekerciler, kadınların ıirişme· 

iti pek sevdikleri pazarlıia yanaş. 
mıyorlar, fiyati kestirip atıyor· 
Jar. 

Hasılı şekerci dükkanından 

bile atız tadı ile çıkmak kabil ol· 
mıyor. 

Burünlerde, insanın ağzının 
tadıoı en çuk bozan, ıraliba mani· 
faturacılar .. 

Ayni zamanda fitre ve zeki! , 
iotiyeolerio ar kası kesllmezdi. Fa· 
kat yapılan bu yardımların hep· 
sinin yerinde olduğunu kabol et· 
mek mümküomüdür. Çünkü; bir 
çok tufeyli ıreçinen kimseler Ra· 
mazaoın felmesini dört gözle 
beklerler ve topladıkları sadaka· 
!arla miıkio bayatlarıoı idameye 
çalışırlardı. Beni bo düşünceye 

maziden çevirdiiim bir yaprak 
aevketti, Halbuki şimdiy•e Rama· 
zan daha sade giyinişli ve daha 
mahcup bir tavırla bizleri selim
layıp seçiyor. 

Naaıl ki aıırlar, aıırlara, ıe· 

neler, senelere benzemiyorlarsa 
ananelerimiz de kendilerini sene. 
lerin törpüleriodeo kortaramıyor
lar. Onları nihayet okadar deiiş
mif buluyoruz ki taoıyamadııtımızı 
itirafa mecbur oluyoruz. 

Onun için artık Ramazan, 
zeytin yatının donuk ıııldarı al· 
tında murakabeye dalmış minare· 
!erin, kubbelerin sükQoooa raıt· 

' men mlnevi olmaktan çıkmış 
yep yeni bir dünya ayı olmuıtnr. 
Bono buırün için deiil yarın için 
de ıöyliyebiliriz. Eski ramazanlar 
ritti, her yaşıyao tarihi vazifesini 
yapan şeyler ıribi arkasında bir 

Kadın çorapları birden Oç li· 
raya çıkıvermiş., Üç ırllnlük ömrll ı 
olan bu nesneye ilç lira ödemek, 
insana evlad acıoı ribi koyuyor. 

iz bırakarak kayboldu. Artık bu· 
ırüo ne cerre çıkan softalara, 
ne de selamlık dairesinde sini 
sini iftarlar veren insanlara tesa
düf etmiyoruz. Fakat buna rağ· 
men bili ramazanı fırsat bilerek 
kapu kapo dolaşan bir çnk para· 
zid mahlOklar bolonmaktadır. 

Elhasıl dünyanın kazan, bar· 
bin kepçe olduiu burüolerde, biz 
hamdolaun, bu türlü tataızlıklarıoa 
r~(meo şeker bayramını şeker ıi· 
hı r•çirmek için bazırllı.oıyornz. ( Devamı üçüncüde J 

Mirza çelebi mahallesinden 
Abdullah oğla Huan idaresindeki 
kamyon, sebze halinin önüodeo ge. 
çerken, yan sokaklardan birinden 
süratle çıkan bir bisikletliye çar
parak altına almıştır. 

Zamanında kamyonu tevkif 
edemiyen şöför, sonradan fren yap· 
mışsa da bioikletli çocuıtuo çiineo 
meıine mani ol•mamıştır. 

Derhal hastahaneye kaldırılan 
çocuk tedavi altına alıomışsada 
yarası aiır olduğundan kurtarıla
mamıştır. Kazanın kurbanı, 13 yaş· 
larıoda Hasan oğlu Necati Coş· 
kondur. 

Söför Abdullah oğlu Hasan 
yakalanmış ve yapılan tahkikatta 
dikkatsizlik neticesi kazaya ıebe
biy•t verdiii anlaşıldıiından tev. 
kif olunarak adliyeye v~rilmiıtir. 

Tahkikata devam olunmakta · 

dır. 

Yayla yolunda bir ev 
kısmen yandı 

Dllo akşama doğru yayla yo· 
!unda Bahri paşa mevkiinde bir yan 
ıın olmuş,Giritli Hü•eyiu ve Halile 

Binanın sadece çatı yan · 
mı~tır. Zarar ehemmiyetıizdir. 

352 liranın UstUne 
oturmak istemişi 
Mehmet kızı Gülizar adında 

biri zabıtaya müracaatla, Salih kı· 
zı Atiyeye amaneten bıraktııtı 352 
lira parayı alamadığını ileri süre· 
rek şikayette bulunmuştur. Tahki
kat yapılmaktadır. 

Osman "Lafgemezl ., in 
marifeti 

lsmail o(lu Ali 0Jmao Lafye . 
mez adında biri, Tiyatro artistle· 
riodeo Abdullah kızı Cemileyi ça· 
kı ile yaraladıiından yakalanmıştır, 

Evvela eövU•mU9ler, l 
sonra da dövUşmu,ıer l 

Ziya oğlu Veysel, Yusuf oglıı 
Mehmet, Mehmet oğlu Ahmet, Ah· 
met oğlu Sabit Serhoı olarak bir 
birlerile kav{ra edip dövüştüklerin· 
den zabıtaca yakalanmış ve hak· 
farında kanuni takibata başlanmış 
tır. 

----

Adana, buyıl da vatan
severliğini gösterecek 

1 Hatırlardadır ki, ıreçeo yıl 1 iyi a rı 1 a m ı ş A d a n a m ı z ı n 
kahraman askerlerimiz için Adana geçen seneye üstün bir tarzda ha. 
J(ızılaya altmış bin parça kışlık roket edeceği muhakkaktır. 
hediye vermişti. Bu miktar yurd -- - ----- · 
içinde bir rekor teşkil etmişti. cumhuriyet balosu ha· 

Aldı{rımız malumata göre, Kı· zırlıkları bitti 
zılay bu sene de askerlerimiz için Cömburiyet balosu hazırlıkla· 
kışlık riyim eşyası toplamara baş· rı bitmiştir. Balonungeçen ıenekiler· 
(aııııştır. den daha iyi olacaii'ı anlaşılmakta· 

Yurd müdafaasının manasının dır. 

• Pamuk mahsulünün stan
dardizasyonu için lzmirde tetkikler 
yapılacaıtını. bunun için bir komi•· 
yon seçildiğini yatmıştık. Komisyon 
ilk içtimaını yapmıştır. 

Torbalıda Ticaret, Zirai ve 
lktısad V ekletleri miımessilleriyle 
Sümer Bank Umum müdürlüğü 
mümessilleri boluomuşlardır. Tesbit 
edilen tip, Nazilli buma fabrikası 
müdürü ile Ticaret , Vekaleti mü· 
messili taraflarında Nazilliye götü· 
rülacek ve fabrika laboratuvarında 
tahlil edilerek bütün evsafı tayin 
olunacaktır. Böylece Türk pamok 

standardının muhtelif hususları tes
bit edildikten sonra bunlar Türk 
pamuğu için esaslar teşkil edecek, 
her yıl için muteber olacaktır. 

• Edirne Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürü Doktor Bay 
Haşim Sirmın ikinci umumi mü· 
lettişlik sıhhat müşavirli(ioe nak· 
len tayin edilmiştir. 

• Mersin idman yurdu ıeoç· 
lik kulübü mükellefleri ilk umom1 
toplantılarını yapmışlardır. 

Bu içtimada vazife bölümü ve kı· 
ta teşkilatı yapılmıştır, Yakında 

askeri tali:olere başlanacaktır. 

• Hükiıınet tarafınd•n satın 
alınan, Edremitte Ilıca Palamutluk 
demiryolu 29 birinciteşrinde tekrar 
işlotmiye açılacaktır. 

• lzmirden öireoildi{rine ırö· 
re, Halkın ihtiyacını karşılamak 

üzere Alaşehir• gönderilen 1175 
teneke benzinden 360 tenekesi. 
oin yalnız bir kişiye ıattıırı tespit 
olunmuş, satan hakkında takib~ta 
başlanmııtır. N. B. 

F.::.~::=~===============================================, 
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V arkl•y boyuna sual soruyordu, Belçika 
bandıralı yük vapnruuda Graf - Specnin 
bir motörü bulunması tuhafına gitmiş, su· 
al sormaıta bu ıeb•ple lüzum ırörınilştü. 

Peter kazazedeye pek ıaınmıştı. Su· 
allerioe memnuniyetle cevap veriyordu. 
V •rkley onoo derdini anlamakla ırüçlük 
çekmedi : 

Tristana röoül boşloiuyla kabul edi· 
len Belçikalı remici dürüst davranmıyor· 
da. Genç kızlara karşı fazla cüretklr ve 
bilbaasa Lniza ile haddinden fazla laubali 
idi. 

Var ki ey, Luizanın Petere nişanlı ol· 
duiunu anlamakta recikmedi. Bunun 
nıerioe delikanlıyı ona göre idare etti ve 
Peter bllıbütüo bülbül ke•ildi, 

- Haoıi retireo vapuru ırördünilz 
mil ? Naat! bir vapurda ? 

- Vapuru kimıe rörınedL Gece r•I· 
ınlşti. Motör erzak getirmek il•ere ıridece• 
ii zaman Rimentto beraber gitmek iate· 

yince zabit mini oldu. 
Hans hakikaten baota mıydı dersiniz? 
- Herhalde ba,taydı. Hasta olmasa 

vapurdan çıkarırlar mıydı ? 
V arkley ıülümıiyerek : 
- Ôyle, dedi, hHtalı{rıoa inanmak 

için bu çok kuvvetli bir delil 1 o zaman· 
dan beri hiç vapur relmedi mi? 

- Hayır Zabit bemeo ertesi rGnD 
l.oııdraya vuiyetiıalli blldlrıae;t nadet• 

mlşti. Hiçbir vapur gelmecliiio• göre unut 
muş olacak, 

Bereket venin bu seneki patates ma· 
bıulü bereketli olaca{ra bonziy~r. Bu ilk. 
bahar çok aıkıotı çektik, Belçıka vapuru 
Hanı Stimaoa çok erzak bırakmıştı, o da 
hasis davranmadı ama biz adada yüz kırk 
kişiyiz. 

- Bu Hanı adadan gitmek için ace· 
le etmiyor mu ? 

- Hayır. " Yanaşılmaz., ıo arlcasın· 
dan bir vapur reçtiği zaman bile oraya 
ıidip bakmamızı istemedi. 

V arkleyin 11rarı ilzerine Peter hldi
aeyi tafıilitile anlattı. 

- " Yanaşılmaz ,, a rideceıtim san
mıyordum, fakat bizimle beraber ıeldi ve 
körfeze blkim yükaek kayalık tepeye pe· 
şimden çıkmaıta çalıştı. Fakat muvaffak 
olamadı. 

- •• Y anqdmaz,. a gideceıini neden 
ummuyordunuz ? 

- Çünkil bir gün evvel, pazar günü 
" Yanık orman., a ritmişti. Yorgun ol· 
malıydı. 

- " Yanık orman" nedir? 
- Tristaoda yilksek bir tepeye bn 

isim verilmiştir. 

- Oraya niçin gitmiş ? 
- Bilmiyoruz. Gittiiini de bilmiyor• 

dulı.. Tepede duman ğörüoce şaşırdık. 

y aıııDa fİhl•i• davrandık, r•rl daııilyor• 

duk ve ateşi de söndürmüştil. 
- 0 Yanık orman ,, uzak mıdır? 
- Altı mil me•alededir, İki mili oarp 

kayalı klardır. 
_ Demek tepede duman ırördünUz? 
_ Evet. !sınmak için ateş yaktı{rını 

ıöyl~di, 
_ Daman çok mıydı ? 
_ Çoktu. Kuru çalı çırpı toplıyama· 

mış olacak. 
Varkley gene bir halsizlik biuetme(e 

b•şlamıftı. Petere: 
_ Al.şam oluyor' dedi. kolaniye dö. 

necek misiniz ? 
_ Dönemem e feodim. Yolda gece 

bastırırsa tehlikeli olur Yol çok sarptır. 
Kolonide merak etmezler, çünkü bir kere 
daha borada ırecelemiştim, Yarın sabah 
giderim ve büyük bir kayıkla relerek siz 
alırım. 

Koloniye, bir kauzede buldurunu, 
yani beslenecek bir ağız &aba çıktı(ıoı 

söylediii zaman nasıl karşılanaca{rını pek 
bilemiyordu. Fakat verilecek bir havadisi 
daha vardı: Harp çıkmıştı. 

Hark Tristanlıları do(rudan doğruya 
alakadar etmemekle beraber gemilerin zi. 
yaretleri üzerine yapacağı tesir bakımın· 

dan ehemmiyeti büyüktü. Peter açığa vu· 
ramadığı bir memnuniyet de duymaktay. 
dıı Batan gemiler olacak, elbet bunlar• 
dan birinin enkazı Tristana vuracaktı. 

• 
- Geceyi şuradaki mağarada reçire· 

lim, dedi. Rüzırira karşı mahfuzdur. 

-ıx-

Geceleyin rüzgar fazlalaştı. Her za. 
man dalgalı ve ırırilmesi zor olan " Fok 
balığı körfezi,. rıe bu havada kayıkla gi· 
rilmesi imkinsızlaşıyordu. 

Varkley birdenbire oyandı. Yilzilne 
bir şey sürünmüştü. Baktı, bir fare oldo
iunu görerek tiksinerek doğruldu. 

Y aoıbaııoda uyuyan Peter gece bir• 
kaç defa kalkmış olacaktı, çünkü ateş 

yanmakta devam ediyordu. 

Bu renç Tristanlı ona neler anlatmıı· 
tı ? •. Belçika yük vapurunda Alman cep 
kruvazörüne ait motörüo ne işi vardı ? 
Makine rilrültüsQoden rahatsız olduin 

için bir oeaelik erzakile tebdilhavaya çı· 
karılan ateşçinin macerası ne ıraripti ? 
Bn atesçi durup dururken adada bir te
peye çıkıp ateş yakma{ra neden lüzum 
(Örmüştü ? 

Birden düşünceleri Craf - Speeye 
atladı. Alman zırhlısının mayi mahrukat 
deposu acaba neredeydi ? Kaptan Hav· 
kins, bo deponun zannedildiği ribi cenu• 
bi Amerikanın şark sahillerinde değil, 
PHilikte, ŞiU sahillerinde Horn burnu el· 
varında olması ihtimalini ileri ıürmüştQ. 

'o • .,.,,.. .,,,. ' 
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'' Uydurmasyonculu
k ,, u önlemek için 

y a z a R Bir takım kelimeler vardır ki, onlarm arapcasını 
veya lrenkçe•ini söylediğimiz zaman, kısa aklımızca 

Refik minaJını d•ğiştirdiğimiz, işaret olanan fiileri bayağı 
Halld iken kibarlaştırJığımız, ıuç ilcen mubaha çevirdiği-

mizi sanırız. Sanlci fahişe ve kokot, o bildiğimizden başka bir şeydir; ı 
helaya gitmek müzeye girmektir; entrigan adam bir fitne feıat kumkuması 
değildir; ateh getirmek bunamaktan bir mertebe yükseğini gösterir; 
d•jenere soydan bozuk, dededen illetli manasına gelmez de hafıfçe bir 
buysuıluğun sıfatıdır. Hayır 1 Bunlar, onlardır; sadece terbiye kaygusile 
bir derece ört bas edilmiştir. c Adaptasyon > un azıcık argolaşmış 
türkçesi de c uydurmasyon > dur; adaptasyonculara, doğruca « uydur· 
maıyoncu " demeliyiz. 

Uydurmasyoncoloğu, sakın frenkçesine aldanarak değerli bir oanat 
çıtırı, makul bır geçim yolu sanmayınız, fikir pazarındaki bu ihtikar 
ıalgını - şu sıradaki piyasa ihtikarı gibi • pek sürümlü ve yazık ki, ko
ordinasyon kararının da dışında .. Bir uydurmasyoocu ne yapar? Emek 
mahsulü bir esere, sahibini yok ederek, kolayca konar. Hani, cinayet 
romanlarında i'ildürdüğü adamın, benzeyişten istifade edip benliğine 
bürünerek o isimle yerine geçen, küçükken kaybolmuş bir kardeş sıfatı 
ve suratı takınarak mira91n1 yiyen korkunç tipler vardır; işte bir uydur. 
maayoncu bana onları hatırlatır. 

H•tta c Bu eser telif değildir, uydurmasyondur > demek de elver· 
mez. Mertçesi c Şu muharririn şu isimli kitabından dilimize adetimize 
uydurmuştur > notunu kitabın ve tefrikanın başına geçirmek tir. Ta ki, 
biç değilse eser sahibinin adı öğrenilmiş ve istenek bize uydurmasyon 
culukta ne derece maharet gösterdiği hakkında bir fikir elde etmok 
imkanı verilmiş olsun. 

Uydurmasyonculuğun, t•lif eser yazacaklara ve bu ·yüzden de mem
leketin irfan hayatına ne kadar zararı dokunduğunu anlatmıya lüzum 
yok. Halisi yerine, ucuza mal oluyor diye bozuk ve karışık gıda alıyo• 
ruz, yerli mahsulün kökünü kurutuyoruz. Bu sa!ğınlo da savaş lazım· 
lavaş ıonunda belki de kanunlarımıza şöyle bir madde eklendiği gün; 
kavuşuruzt 

«Tek madde - Uydurmasyoncular, eserin ve muharririnin adı~ı 
kitaba ve tefrikaya koyacaklardır. Uydurucu satır başına şu kadar ku· 
ruşu Basın Birliğine yatırmakla mükelleftir. 'Ayrıca gazete idareleri ve 
kitabı basaıılar Yokaullar evine şu miktarda yardımda bulunacaklardır. 
Uydormaoyonculuğu gizleme suçu, ceza kanunundaki hile ve zararlı 
gıda satanlar ·(veya kalpazanlık edenler) hakkındaki maddelere göre 
cezalandırılacaklardır. " 

Banlar yapıldıktan sonra uydurmaoyoncuyu ara da bull Fare deliği 
bin akçeye.~ 

• Davaya sebep 
olan bir münaka-
şa münasebetile 1 

Y a Z a n 
1 

Bir taraftı ço
cukluk arkada· 

VA- NO şım Celaleddin 

Ezine ve ona zahir blr çok meslek· 
daşım. Ôteyanda sanatına hayran 
o 1 d u i u m kıymetli d o s t u m 
Muhsin Ertuğrul •.• Tenkitleşme yü · 
zilnden işi davaya kadar vardır· 
mışlar. 

Meselenin başı da üstadımız 

Halide Edibiin ve gene arkadaşımız 
B. Vahid'io lstanbul Üniversitesi 
lngiliz edebiyatı şubesini temsilen 
tercüme ettikleri «Hamlet• le -
şöyle böyle - alakadar. 

«Şöyle böyle> diyorum. Zira, 
iki tarafla ayrı ayrı konuştum. 
cHamlet» in bir vesile olduğuna, 
münakaşa ıebebinin daha esaslı 
bulunduğuna kanaat ıretirdim. Bi. 
taraf kalmağa çalışarak düşünce· 
!erimi ıöliyeceğim. 

Muhsin Drtuirul'a hücum o· 
eden arkadaşlarımdan faı klı olarak 
ben, ıalonu bıocabıoç dolduran 
halk arasın ia piyeıi başınd•n ıo· 

nuna kadar hürmet ve alakayla 
ıeyrettim. Tenkidin de ilk şartı 
bo olsa gerektir. Meşhur ıözü her• 
kes bilir. 

«Vur, fakat diolel• 
Onlarsa, tiyatroya gitmeksizin 

yahut oyunu yarıda bırakarak ka· 
leme sarılmışlar .•• Hatta, dahası da 
vır. Otuz altı ıenelik ardaşım Ce· 
li.leddin Ezine, kendisinden nasıl 
oadır oldnğuoa şaştığım şöyle 

cümleler oarfediyor: 
cHamletin Şehir Tiyatrosunda 

temıilinden bir iki hafta evveldi. 
Bir doıtumla caddede ilanları oku
yorduk, dostuma şaka olarak: Şöy· 
le bir başlık bir tenkit yazısına ne 
güzel yaraşır, dedim: « Tepeba· 
şında Bay Şekıpir'in otlu Bay 
Hamlet katluluomuştur " 

Demek ki münekkit. eser he· 
nüz sahneye konulmadan evvel 
baltalamak kararını vermiş. Ve Lu. 
nıı herhalde gafletle ağzından ka · 
çırmıyor; pervasızca itiraf ediyor. 

Buna karşılık: Mubsin'in de sa· 
lı.in ve latif şifahi şahsiyeti ile cid
den tenakuz teşkil eden ekseriya 
hiddetli ve daima şiddetli tahriri 
şabıiyetini azıcık modası geçmiş 
bir Qs!Op olarak tavsif edeceğim. 
Sövüşme edebiyatını büıbiltün ta· 
ribe karıştıramazsak bile; onu, kat'. 
iyen bnndan vazgeçemiyecek ka. 
rakterde olanlara terketsek ve 
Tilrk muharrirleri ırıaındakl mQu• 

[ Tan'dan J 
kaşanın !arık vasfı olmaktan artık 
çıkarsak ... Böylelikle matbuat ah· 
likını bir basamak yükseltmiş bu
lunuruz.,. 

Davaya sebebiyet veren keli
meleri kullanmuaydı dahi, tanın· 
mış roj;sör, demek istediklerini 
bize pek•li anlatmıı oJurdu. Am 
ma O: «Uğradıj-ım haksızlıf'a kar~ı 
içimde ille boşalma ihtiyacı hasılol. 
muştu ağzıma geleni savurdum Mah. 
kftm olaam bile artık gam yememi> 
diye düşünüyormuş Ken.Ji bileceği 
iş. Sadede dönelim. Muhsin Er· 
tuğrul, me.leğinin bütün dünyada
ki inkişafını aclım adım ve sıcağı 

na takip eden müstesna bir mü· 
nevverimizdir. Onu boş saatlerin
de avarelik yaparken göremezsi
niz.Kendisine ne bir barda,! nebir 
meyhanede raslanmaz.Münzevi baya· 
tının nüvesi kütüphanesidir. Mub· 
telif dıllerdeo tiyatro yevmi gaze. 
leleri, haftalık, on beş günlük te. 
maşa mecmuaları daima eJinin al
tındadır. Hülisa mektepten çıktık 
tan sonra kitap okumamış bir be· 
lediye be kiminden ziyade t bbın 
lr.eşliyatını takip eden ve batta o 
çorbaya tuzunu katan bir labora. 

tuvar ilimine benzer. Netekim 
garp neşriyatında şuna raslamiş: 

c Hamlet • tipi, eskiden hazin ve 
zeban bir şabıiyetken, 1938 de 
Berlin devlet tiyatroıonda bambaş 
ka bir zaviyeden telakki edilmış; 
c Bir erkek ve bir kahraman" ola 
rak temsil edilmiş. Ayni sene la. 
gilterede ayni cereyan başlayıp 

c Hamlet the Man > diye konfe· 

rans verilmiş. 
Muhsin Ertuğrul tiyatrosunda 

bu yeni cereyanları tatbik içn yıl
maz bir azimle ve önümüzde teş· 
kil edilen m!nilere bazan da cillal• 

!ahi> diye biddetlenerelc; bilgi 
ve sanat tefevvukuadan emin, dık
tatör yumruğunu sıkıp, araura öte· 
kineberikine «Behey nadan!• diye 
haykırarak yolunda yürüyor. Ben 
şahsen, Hamlet temsilinde, Talil 
Artemel'i olsun, diğer artiatlerimi
zi olıun, temsilin umumunu olsun 
pek muvaffak buldum. (Eseri 
muhtelif seferler garbın büyük şe· 
birlerinde görmüştüm ) Her halde, 
tiyatromuz, diğer birçok miJli mü
esseselerimizden, bu arada matbu. 
atımızdan çok ileri gitmiştir. insaf. 
le kabul etmeli. 

Ancak şurası var: «Efendimi 
Her renk boyadık da cangari mi 
kaldı? Her şeyimiz tamam da Ham. 
let'in 1938 modelini mi tamamlı. 

yoruz? 
Bunun, evveli: Kendi milzelild 

Oynanması da bir temaşa ihtiyacı· 
nın tatmininden ziyade bir minevl 
sllbbelij'İn teaabilrDdilr.» dlyıoler 

BUGON 

JAPONYA 
Amerika ile girişeceği geni 
müzakereler de kesilirse 

Cenuba doğru ha
rekette bulunacak 

Tokyo, 20 (a.a.) - General 
Tojo'nun harp kabinesi 1-ou hafta 
sükOtu muhafaza etmişse de bn 
gün dü~üncelerini bildirmesi müm. 
kündür. Zanıiedildiğine göre, 
General Tojo, Amerika ile mü· 
zakereleri tekrar ele almağa çalı. 

ş•caktır. Fakat bu müzolcereler 
kesilirse J ıpnnyanın c•nuba doğ. 
ru bir harekette bulunması mu 
hakkak addediliyor. 

Tojo kabinesinin mutedil iÖ

rünüıü aldatıcıd , r. Çünkü gen•ral 
Tojo hem başvekil, hem harbiye 
hem de dahiliye nazırıdır. 

Japon donanması haz,,dır/ 
Tokyo, 20 ( a. a. ) - J •po0 

t>ahriye oazırı Amiral Ş m1go dün 
•kşım radyoda memlekete söylediği 
kıoa bir nutukta şöyle demiştir: 

c- J pon donanması yalnız 
Çin hadisesini balletmeğe d•ğil, 
her turlü durumu karşılamağa 
hazırdır.» 

Amerikan· Japon gergin. 
liği deoanı ederse 

To•yo, 20 (a. a) - J•ponya 
Hariciye nazırlığını~ gazetesi olan 
•Japon Taymisıt pazar günü baş 
yazısında şöyle yazmaktadır: 

cJ•ponya ila Amerika bir[~. 
şik devletleri arasındaki münase· 
betlerde şimdiki gerginlik devam 
edecek oluna ve Amerikanın 
Sovyetlere yardımı da muayyen 

bir dereceyi aşarsa Pasifikteki va· 
ziyet çok daha vahimleşecektir. 
Eğer Amerika birleşik devletleri 
Ruıyaya uygun ve tesirli bir yar• 
dım yapmak istiyorlarsa Pasifik
teki münasebetlerin İ, ileşmesini 
istemelidirler. 

Bu münesebetlerin tanzimi 
için Japonyanm doğu Asyada 
sulhun tesisinde takip ettiği ıiya
sete Amerikanın anlayış göster· 
mesi lazımdır. Amerika Ruıyaya 

tesirli bir yardım yapmak istiyorsa 

ve bu yardımrn da Vılidivostok 
yoluyla Pasifikten geçmesi lizım 
sa Amerika Japonyanın doıtlu· 
j'una ehemmiyet vermelidir.» 

Roma 20 (.a a.) r-:-:-------~ 
- Ofi bildiriyor: Merkez bölgesinde Sooget çeteleri 
Sovyet hükOme So t B k nin faaliyeti 

ti Volga nehri ü vye aş U - Mo•kova 20 1 
zerinde başlıca iç '----- mandanı ( •· a. ) - Dün 
liman olan Sama· geceki Sovyet teb 

ra Kuibiş•p'enak- Tim o çenk o liği: 19 lıktesrin-
le~~:~::ir2o ( a. az 1 e d •. , d . de çarpış11alar 
a. ) - Mo•kova· 1 ~.:f kbıe~~~ler~nü;:n 
da örfi idare ilin M k 'd 

O Os Ova a devam eylemiştir. 
edilm1ştir · rfi Bılhassa anuda • 
idare ilinını bil •• f" •d ne muharebeler 
diren emir, Q'hrin or l l are • Moj•isk ve Malo 
160 ita 200 kilo· AI 
metre batısında manlar cenupta yeni· yaroslavetz i•tİica 

den bU Uk b" t metlerinde cere· Moıkovaya giden 1 ır aarruza yan etmiştir. Fa· 
yolların müdafaa· geçtiler şist Alman kıtala· 
sını ve bu bölgede nizamın idame rının şiddftt[i hücumları tarddedil 
sini cephe kumaDdanı Orgeneral miştir. 18 lıkteşriode 36 Alman 
Jıkop ve Moskova garnizonu ku. tayyaresi düşürülmüştür. Bizim ka. 
mandan• Korgeneral Artemiep,e yıplarımız 17 tayyaredir. 
tevdi etmektedir. Hor gün miktarı artan çete 

Timoçenko, vazigetinden müfr•zeleri Kalinin bölg•sioin bü-
o/ /edildi tün kesimlerinde fa•liyette bulun

maktadır. Çeteler bir çarpışma es 
nasında 25 kamvond~n mürekkep 
bir koldau ceph•ne ve benzin 
yüklü 10 kamyonu l4brip etmiş. 
!erdir. Alman o•irlerinin ifadeleri. 
ne göre, ceteler cephe battı ile 
iaşe üs1eri ara•ındaki münakalitı 

ciddi surette güçleştirmektedir. 
Pusu kurmuş çeteler Almanları 
bütün yollar üzerinde beklemekte. 
dir. S >o günlerde çetelM benzin 
nalcliyatıo.da 20 •••ilik bir teeh· 
hüre sebep olmuşlardır. Bunnn 
neticesinde 11 tank benzinsiz kal 
mış Yft Sovyetlor tarafından tah
rip edilmiştir. 

Vişi 20 ( A. A. ) - Oli 
H a v a s c General Jükop'un 
Moskova cephesine kumandan ta
yin edildiğini bildiren emirname ; 
Mareşal Timoç•nko'ııun kuman • 
danlıktan affedilmiş ol<luğ-onu ifşa 
etmekt•dir. Filhakika General Jıi
kopoun unvanları arasında merkez 
cephesi kumandanlığı da vardır. 
Bu kumandanlık temmuzdan beri 
Mareşal Timoçenko'ya aitti. 

Leningrad' da akim kalan 
çıkış hareketleri 

Vişi20( a. a.)-Dün gece gelen 
hsberlere göre, Leningrad'daki 
Sovyet kuvvetleri, tarklara daya· 
narak, müteaddit cıkış boreketle· 
rinde bulunmuşlardır. Bütün hare· 
ketler muvaffakiyetsizliğe uğramış• 
tır. 

Cenupta Almanlar Taganrub'u 
geçmişlerdir. 

Merkezde mareşal Timoçenko 
ordusu şiddetli bir mukavemet 
göstermektedir. Bununla beraber 
Almanlar Moıkova Önünde Sovyet 
mudafaa hatlarını müteaddit nok. 
talardan yarmağa muvaffa olmu~

lardır 

Amerikan gazetecileri 
Moskofladon ayrıldılar 

Stokbolm 20 ( a. a) - D. N. B:] 
Nevyork radyosu, dinleyicile· 

rine •şağ-ıdaki ihtarda bulunmuş. 

tur: « Amerikan basını mümessil
leri Moskovayı terketmişlerdir. Bu 
günden itibaren yalnız Sovyet ha
berler bürosundan gelen haberleri 
neşredeceiiz. » 

RAMAZANI 
UGURLARKEN ... 

Cenupta Alman taarruzu (Baştara/ı ikincide) 
tekrar şiddetlenigor Vakıa her varlıklı innn yar· 
Vı~i 20 ( •· a.) - Geceleyin: dun yapmak. fakir ve ici%1eri ıe• 

aboao haberlere bakalır••· AJmao vindirmek ister ve bu hareket o 
baskısı Moskova böl&'esinde de- adamın mensup olduğu içtimai ce• 
vam ederken cenupta da geniş bir miyete karşı maddi manevi bir 

oluyor. Al borçtur. 
Şayet tiyatro repertnarımız man taarruzu belirmeğe başla. F k 

ı b mıştı•hr. Hattl ceouptakı" hareket a ·at yapılan bu yardımların içinde beynelmile şöhreti aiz • t a ı 
Moskova bölae•indelıd barekett·.n am m nasi e muhtacı muavent kim· 

her türlü piyeslere raslamasaydık • < 1 ı bil 
b b • [ • ı· b" · d.k F k t de. daha ehemmiyetliye benz"ıyor. se ere yapı • indiği kati oekilde unu oy e ıoy ıye ı ır ı • a • • anlaşıldıktan soorıı. 

müzelik bile olsa, Hamlet, Türki Çunkü Donetz sanayi mıutaka.ı· Es .. en bu gibi hareketler dü· 
yede mükerrer, musaddak te~c~- :~:dı:.ek büyük ukeri kıymeti nün softasiyle berabeer mazinin 
meleriyle oynamalıdır. Bununla ıftı· malı olmuştur. 
bar ederiz. Vizazma bölgesinde Sooyet Buırüakü TUrk içtimai bayatı-

lskenderin lahdını, lranlıların hatları garıldı nın lempoıu, realiteıi bam başkadır. 
tahtını müzelerinde saklıyan bir L I• le b k k ondra 20 ( a. a.) _ Boraya • a ınız ış Adanamıza 
•ehrin sahnesine Hamlet layıktır. ı b h kadar geldi ve ro-ktu- T l 

Türkiye RadyodifUıyon postaları. 
TUrklye rad1oıu. Allkara rad7oıu 

21 Birinciteşrin Salı 
7. 30 Program, ve memleket 

Saat Ayarı. 
7.33 Müzik: Hafif program 

( Pi. ) 
7.45 Ajanı haberleri. 
8.00 Muzik : Senfonik milzik 

( Pi ) 
8.15 Evin saati. 
830/ 
8.45 Müzök : Senfonik müzik 

programının devamı ( Pi. ) 
12 30 Program, ve Memleket 

ıaat ayarı. 

12.33 Müzik: Türkçe pliklar. 
12 45 Aj tos haberleri. 
13 00 Müzik: Türkçe plaklar 

prog-ram1nın ikinci kısmı. 
13.30,1 
14.00 Müzik : Karışık proırram 

( PJ. ) 
18 00 Program, ve Memleket 

aaat Ayorı. 
18.03 Müzik: Raiyo salon or. 

kestrası ( V•oloni>t N ocip Aşkın). 
19 00 Müzik : fasıl heyeti. 
19.30 Momleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Muzik : Zeybek ve sahil 

oyun havaları. 

20 15 Radyo ırazetoıi. 

20. 45 : H•lif salolar ( Pi. ) 
21.00 Zi•aat talı:vimi. 
2ı.10 Mü<ik : O la musnlcisi. 
21.30 Konuşma (100 ıene Ön· 

ce nuıl yaşıyorduk). 
21.45 Müzik : Klasik Türk 

müzigi prog•amı. Şef : Mesut Ce
mil. 

22 30 M•ml•k•t ıaat ayarı, A· 
ians b"berleri; Ziraat, Eıham -
Tahvili! Kambiyo - Nutuk bor. 
sası ( Fiyat ). 

22.45 Müzik : Danı mOziği Pi. 
22.55 / 
23 00 Yarın ki program, vo ka· 

pan1s. 

ITll..KVt~ 
21 Birinciteşrin 1941 
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YIL. 1941 • A Y·lO 11öo· l94 Hızır 169 
Rami 1'57 • Birlnclteırin 8 
Hieri 1!60 - Ramazaa 29 

• ki ge en a erlere röre, Viyazma r • oros arı· 
Zaman Ye mekan uza ığına ve ·ı mızrn sa ı k 

k bo gesinde Alman kıtaları Sovyet el b ç arını arlar bir sene kanatlarivle semalarımızı kornyan 
sinema salgınıoa, nakliyat müş il·. a a ki d 

1 hatlarını yarmışlardır. Orel'de dQ•. a aştır ı. Fakat bizler rahat tayyaredfer1miz değ•I mı?. 
la·ıına rag"men Türk münevver erı • rahat 1 • B ·ı k h ı ' · ınanın müteaddit Qiddetli bu"cum- ev erımizde ıobaJarımızın u aıı a raman ara ve on• bu kıratta eserleri soyriçın gece • b d 
demiyor, gündüz demiyor salonları )arı Sovyetler tarafından püskür· aşın a oturuyor, günlük hayatın !arın Türk milletine emanet ettiği 
dolduruyorlar. tülmüştür. Vaziyet ciddi mahiyeti. ~antazi laraflariylo uıl'raşıyoruz. Bu yavrularına yardım yapmak dıırnr• 

Eıiae'nin hakkını Ezine'ye, Er· · b f ı ki b b areket serbel!iıini bizlere boh,o- ken no olduğu biliomiyen bir ta· 
tuğrul'un hakkını Ertuğrul'a ver· ~~ ~~ş:::: e p::ıa: :i:a ;~k~::: ~en nedir? Hiç şüphesiz ki hudod. kım tufeylilere yardımda bolun• 
metke devam edelim. arımızda karlar içerisinde Tu"rk le b • l . met gösteriyorlar. .1 ma ogünüa rea ite1ıne uymıya11 

~::::::::::::::~l~A;;k•~a~m;;'d;a;u;)::::::::=::::::::::::::=:=:=:=:=:::::::m;;ı;le;t;io;i~n~~v;a~rl;ıg~·ı;n;ı=:t~•~m~\~İ~l~e~d~e~n~~b~ir~b~a;re~k~e~t~ti~r~.:::::::::::::::::: 

PORTRE Maresaı Brauchitsch kimdir 1 
"lllıı:::=:=::::::::::::=.==.=.~b=::ku:nı:a;.a:d~a~n7ı~m;a~-:===;:h~·~::~l==:k=;:::;::=.===:====:====:::=====================~========================" 

Alman kara kuvvotlerı aş ıç yoru ma bilmeksizin pek ıadıkane ve ga· rakkisine yardım etmiştir. 
reşal Valter Von Braocbitscb Slizyanın ~ ;•· y_eı şuurl? olarak mümtaz hizmetler ifa etmiş· Bu suretle Prusya tümen komutanlığından 
kdi ve ••idi ••lelerinden birine men::p:=~~t ~ü~: ~r. ~:ı~zmetlerinde şahsını bilitereddüd dai· kolordu, sonra ordu ve daha aonra da ordular 

ı araoın • P,uaya ordu•unda or a e 1 eye maruz bırakmaktan geri durma• grupu komotonlığına ve en sonra bütün ordu 
ıek dereceli bir çok zabit vardır. mıştır. komutanlığına getırilmiıtir. Ş·mdiki harp başla· 

.Vlaabaza ailesi asker olmakla beraber B. . .:rabiyevi mükemmel terbiye görmüş dureo· dığı zaman Braucbitıcb F"brerio başkumandan• 
raucbitsch'ın babası kendiıini zabıt yetiştirmeyi dış~ıırı, gayret ve himmeti ve t•şkilitçılık kud· lığı altında Alman müıellih kuvv•tlerinin 
bidayette düşünmemişti. Çocuk 14 yaşın•. gel- r~tı ve ~air vasıtaları parlak bir ıuretıe leza. en büyük kısmına kumandan bulunuyordu. 

d"ıkten sonra aı·ıe hayatı aaker"ı bir nıuhıt ol· bur etmıştir. B h" b lh d P l 1 rauc ıte1c ıu zamanın a auıya ı ara 
maıının tesiri altında gene askerlij'e be~eı et- Geçen u'."umi harbin sonunda Versay mna. mahsus ananeleri miUi soıyolistik ruhu ile telife 

. t" O tarihte Brauchtsch Berliodekı Fran· hedeıı ahkamı "b" muvaffak olduğa gibi bup mevdanlarında da 
mış ır. 8 . . mucı ınce Alman ordusu Führer'in fikirlerini muvaffakiyetle tahakkuk 
ıız Jimnazını ikoıal etmişti. Bu suretle l 95 se- fesbedıldıkten ıonra Braucbitscb mesleki Al ettirmitlir. Bu suretle Lehıstanda, Norveçto , 

. l Nisanında Pohdam harbiyesi mektebi ordusu ile Reicbıvebr'de kalmıştır. Burada bir Fransada, Balkanl-.da, Şimali Afrikadı, Girid· 
ne~ı amzedi ünüformasını ıriymiş ve bir daha çoıt tahdidat ve kuyuda ta rağmen mesl•ğinde de ve Rusyada Alman ordularının ıbraz ettii'İ 
su aby 

0 
keri ünüformayı sırtındao çıkarma- terakki etmekten diğer zabitler gibi geri dur• büvülı. zrferler ile Brauchıtsch büyük bir şöh· 

da ua• Vkl tk mamıştır. a ti e tümen komutanı iken şimdi re azanmıştır. 
mıştır. 

Gayet genç za.bit olmakla beraber gerek 

B 
I° de gerek eyR[e\lerdel<İ kıtuında hizmet 

er ın • d" _ k • d 
ederken kurmay ol111agı uşunme ten gerı u 

ramamıştır. 

Başkalarının harp akademisinde öğrendik· 
!erini Braucbitsch kendi kendine Öğrenerek 
telifi etmiştir. Bu ıuretle g•çen nmuoıi borb 
başlarken büyük Alman genel kurmayında yüz· 
başı bulunuyordu. 917 tarihinde Lodendorf u
mumi kararl'ih reisi •ıfatile Hobenzolern nİ· 
şanını Brauchitsch'in ırörsüae talik ederk.eo şa 
ıözler ile hizmetlerini tebarüz ettirmişti: 

c Braucbitıch otuz dördilncü piyade til· 
maninin birinci kurmay zabiti aıfdile Argonne 

VI Vırdundaki rayet tiddetli muharebelerde 

batarya koma tanı olmuştur. Manevralarda tü . Mareşal Brauchitscb'in beraberinde h1z111.et 
menleri bayraklar ile temsil ederek bilıriıioi eden zabitler kendisini gayet reel ve cıd· 
yükseltmelt çarelerini bulmuştur. di hareket eden ve ayni zamanda gay•I kibar 

Kıtalarda birçok hizmetlerde bulunduktan ve sevimli bir komutan olarak tarıf edi~orlırj 
Brauchitıch'ın yanında gürültü ve ııtıcı 

sonra 1930 da albay rütbesi ile ordu talim ve olamaz. Harbaogi hadise ve hareket Br~och!t• 
terbiye şubesi riyasetine i•lirilcniştir Aoıl ib- ıch İn ıoğukkanlılııl'ını bozamaz. Verdırı. emır· 
tisosı topçuluktor. 1932 de tu§'ıreneral rütbesi )erde soo derecede sekineti, vuzuhu ve ıt nayı 
ile topçu müfettişi tayin edilmiştir. Burada da. muhafaza etmektektedir. Emrine tevdi edil~ıı 
bi parlak hizmetlerde bulunmuştor. a1korlerio talim ve terbiyui kadar iaşe ve 

1
.•· 

F le l b k h" V tirabotlarına da ıon derece dikkat _et~ekte~ırt. 
a at .,, üyü ızmeti Almanya ersay Oü,üncelerini sözden ziyade ış. ıle ıı a. 

muahedotinio askeri kayıtlarını ili'a ettiği etmei'ı itiyad edinen mar~şslın ea %ıyad~ hoı 
zaman göıtermi4tir. Çünkü ilk iş olarak alay- - · · - b" ü• F•ed•· landıj-t ve aratır& ıo ıledırı ıoz . uy d 
ların tümenlere. tümenlerin ko1ordulara, kolor· rik'ın şu mf'şhur ciJmı .. idir: « Bız ya ~ş:•n• 
doların ordulara tahvili lizım gelmişt;. Bu ıı m•tlOp ve k•h••tmelıy1:ı, y•bot b.~·mua ilf-
lerde ıöıterdiii muvaffakiyel ve l"ayreller 1•· IHD•D balaryalorı lopr•i'• ıömmelidır.• 
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ASRİ SİNEMA'DA 
ŞAM Suvare Suoare BU AK 

8,30 8,30 

TUrk FllmclllOlnln ,aheserl 
Bugüne kadar yapılan TUrkçe .fllmlerinln 

En gUzell 

::ı,~_A __ ll_a_h_ı_n __ C_e_n_n_e_t_i__.f :: 
ea, Rollerde : Münir Nureddin - Feriha Tevfik 

BUGÜN GÜNDÜZ 2, MAT/NA: 2 de .... 4. de 

ALLAHIN CENNETi 
Adana askerlik dairesi satrnalma 

komisyonundan : 
1. Buğday ciheti askeriyece verilmek diğer bilumum 

masarifi müteahhidine ait olmak şartile 80 ton buğday bul
gur yaptırılmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon
muştur. 

2. Tutarı 5600 ıira ilk teminatı 420 liradır. 
3. ihalesi 5. 11. 941 Çarşamba günü saat 11 de Adana 

As. dairesi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
4. İstekliler zarflarını muayyen günde ihale saatından bir 

saat evveline kadar komisyonda bulundurmaları ilin olnnur. 
ı~ 18. 21. 26 1325 1 

Adana askerlik dairesi satınalma 
komisyonundan : 

Adanadaki askeri birlikler ihtiyacı İçin aşağıda müfredatile 
gösterilen iaşe maddeleri açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. 

İsteklilerin muayyen zamanda teminatları ile komisyonu
muzda haz.r bulunmaları ilin olunur. 

Miktarı Tutarı ilk teminatı ihale tarihi 

BUGON 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şııbat, 2Magıs,1 Ağustos,3/kirıciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 

3 tt 

2 

• 
8 

2000 
LOOO 
750 
soo 
250 

Liralık 

.. 

Lira 

.. 

" 

21 Binciteşrin 1941 

i•nı+*dün:e:;e:~·::i;:;;;dan 6;;; b";tü+:.·A~~;A halkı· 
nın hegcanla beklediği gün geldi/ 

BU AKŞAM 

1 A~SARA Y vf."TAN 
• • 
• 
• 

SINEMALARIND A 
Birden 

Türk Filimciliğinin Büyük Zaferi ... • • • • Şimdige kadar yapılan Türk /ilimlerinin en güzeli 

~: m!R 

L.~--=3~00.:...~~"--------~"----~~~~~~~---"~..ı ~ ~ 
ı~ 

80 

100 
so 
20 

2000. 
3000. 
1500. 
2000 . 
2000. 
3500 - -
4000. -

6000. -
ESER 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 

Sermet Muhtar 

zamanda talllnlzl de danamı, olursunuz. 377 Sait, Halide, Yaşar, Talat • 

HOROZO;ı.L_1_U __ I Eşi görülmeyen ••• Emsaline raslan ~ 
\:1 · mayan ihtisam ve kudretine erişme· ~ 

• yen TÜRK sinemacıhğının •• En güzel :. 

KARDEŞLER ~ lf"7.""ilm~id-:--:ir. :---, 
ı: FiLME iLAVETEN : Alsara y' da : Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız. 

Adres : adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

!: TAN'da 
• Büyük 3 '~ kmmlık seriyal /ilmi il ohn M ıskel i On iki Bilenlerin 

' birin c ı ;:~Yakında 
Dikkat : Hergün 
iki kısımlık Raspotl I:: 

2,30 matina vardır . 

I·~ •• • •• ı. .. .• 
Vatan fedası 

Türkçe sözlü 
i 
• 
l 

:~ • .. 
~.~·ıt:!i:.:i**~•!:l•i::i•Z':E*:~••il:ı•C.•i::i•:E•:!:••1'~1+..,.i::i•:E•:ıı:•~·'Eı•!:l•:i-:E*ı!:-•i'.::ı*i:ıi•i:ıi.,l.'!l•Z••~•!:l•o:!•~·:!l·'E*EE:i*i:il*::;J•Z••1'l±f:ı*ı:t+5*':i:*-

... .............................. _ ... ı ______ ~ 

Cinsi kilo Li kr. Lira Kr. saat • Ad B ı d' R'ya 
B•yaz sabun 50CO 2750 00 206 50 1 11·941 cumartesi 10 1 LAN ana e e ıye 1 -

::-K-uru_s_;:~_nı-6. _;~-~~-9 -720_0_0 -5-4 -00_1_~~-4 _·_· _ .. --10/"";30 Seyhan Nafia müdür- 1 setinden: 

Adana askerlik dairesi satın alma ko-
misyonundan · 

1 Adanadaki askeri birlikler hayvanları için 350 Ton kuru ot satın 
alınacaktı. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur Her 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 
Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 

1 - Adana - Karataş yoluna lüzumlu (348] aıetre mikap kuaı ile 
(300) meh e mikap Konguluıura ihraç ve nakli i;i (7221 lira (84) ku 
ruş üzeriod•n açık eksıltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6/ 11 / 941 tarıbine müıadil, Perşembe günü saat 
onda Vilayet daimi rncümeninde yapılacaktır. 

3 - l.teyenler ı:.u işe ait keşiloame ve şartnamelerini görmrk için 
Nafıa Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - l•teklilerin (541) lira [64] kuruşluk muvakkat teminat verme· 
leri llzımdır. 16- 21- 25- 31 1331 

!!lm ... -"!--1 ....................... .... 

iSTANBULDAN GELEN 
Dr. MARKO iKiZ 

Birinci Teşrinden 
Eczahanesi üstündeki 
ilan eder 

itibaren hastalarını her gün T oros 
binada kabul ve tedavi edeceğini 

1299 

İLAN 
Bele diye Riyasetinden : 

1 - E.ıt.iye er ve efrad ı na dıktiıil.crk 21 tak ı m kışlık elbisenin 
kumaş ve diLiıi müteahhidine ait olmak üzere açık ekı;ltmeye konul 
muştur. 

2 - Bebrr tıkım •lbistoin muhammen bedeli yirmi yedi liradır. 
3 - Muvakkat teminat 28.50 liradır. 
4 - it.al .. ; ikınci ttşrinin 4 inci ulı günü ıaet on beşte belediye 

encümeninde yapılacacaktır. 

· 5 - Şaıtname ve kumaş numuneıi belediye yazı işleri kaleminde 
dir. isteyenler orada görebilirler. 

6 - Toliplerin ihale günü muoyyen ıaatta muvakkat teminat mık· 
b uzlarilo l,elediye encümenine müracaatları illn olunur, 

17 - 21 - 26 - 31 1339 

-------------------------------,--------!! Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo
delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayrıca her turlu şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

1 
.. v.. d (Tesviyei türabiye, 
unun en : Çakıl imla ve silindi-

2 Tutarı 19250 lira olup ilk te'minatı 1444 liradır. 
3 ihalesi 10 11.941 Pazart• si günü saat 11 de Adana ask<rlik da. 

resi satın alma komisyonu salonunuda yapılacaktır, 
5 isteklilerin muayyen zamandan bir saat evveline kadar teklif zarf· 

!arını komisyonda bulundurmaları ilan olunur. 1 . Adana ~rkek Muallim ı-aj yaptırılacak ) 
mektebi tamiratı ( 2880 ) lira 1 . Depboy parke yolun· 
üzerinden açık eksiltmeye ko-I dan itibaren Taş karakoluna 
nulmuştur. 

1346 21 :.. 26 - 31 - 4 

Lokman Hekim 
2 ·Eksiltme 27-10-941 

tarihine müsadif Pazartesi gü- 1 

nü saat onda Nafia dairesin· 1 
de yapılacaktır. ı 

3 • İsteyenler bu işe ait 
kcşifname ve şartnamelerini 1 
ve mukavele projesini görmek · 
için Nafia dairesine müracaat 
edebilirler. 

4 • isteklilerin (216) lira 
muvakkat teminat vermeleri 
ve ehliyet vesikası almak üze• 
re bu işi yapabileceklerine 
dair bonservisleriyle ticaret 
ve senai odası vesikalarını 
ve iki adet fotograflarını ve 
bir adet (38) kuruşluk bir 

adet (8) kuruşluk damğa pu· 
lu ve bir kuruşluk uçak pulu· 
nu dilekçelerine bağlamak su· 
retiyle ihaleden üç gün evvel 
vilayete müracaat etmeleri 
lazımdır. 1307 7-12-16-21 

Adana as. dairesi sa
tı nalına komisyonun
dan: 

1. 60. 000 kilo sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

2. Tutarı 16800 lira, ilk 
teminatı 1260 liradır. 

kadar uzanan yolun tesviyei 
türabiyesi ile çakıl imla ve si-
lindiraj işi açık olarak eksilt
meye konulmuştur. 

'J. • Muhammen bedeli 
4 701.42 liradır. 

3 · Muvakkat teminatı 
352.60 liradır. 

4 · ihale 31/10/941 tari· 
hine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de Belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

5 • İstekliler bu işe ait ke
şif ve şartnamesini Adana be
lediyesi fen İşleri müdürlüğün· 
den 23 kuruş mukabilinde ala
bilirler. 

6 - Bu iş hakkında fazla 
malumat almak ve şartnamesi
ni görmek istiyenlerin Adana 
belediyesi fen işleri müdürlü
ğüne ve munakasaya girecek· 
!erin de ihale günü muayyen 
saatte belediye encümenine 
müracaatları ilan olunur. 

1306 ı 1-16-21-26 

Acele satılık veya 
kiralık ev 

istiklal mahallesinde balen boş 
3 nnıxıaralı bahçeli ev kiralık ve· 
ya satılıktır. 

Yuk a rı katta 4 oda 1 salon 

• 1 van Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra · Gece her vakıt basta 

kabul eder. 
Salı-Cuma-Pazar günleri 17·17 ,30 da fakirler parasız 

bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 1241 

------~ 
Seyhan vilayeti vakıflar 
müdürlüğü 

Muhammen 

Bedeli Vakfı 

Lira 

600 Bindişuh Murat 

" il 

Mevkii 

Karşıyaka 
Karataş. Y. 

" 

Cinsi 

Dükki.n 

" 
300 
300 

il " ,, ,; ., 

NoJu 

9 

17 
19 

Belediye 
Teminat 

Li K 

45 

22 
22 

00 

50 
50 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti peşin para ile satılacaktır. 
ihalesi 3. ı ı 941 pazartesi güoü sut 14 de Vakıflar dairesiode yapıla. 
caktır. 

lıteklilerin mü,.caatları. ilan olunur. 

1345 21 - 26 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassıs1 

Her gün hastalarını Abidin Paşa 
numaralı muayenehanesinde kabul ve 

tır. 1271 

caddesindeki 125 
tedaviye başlamış· 

1-15 

alt katta iki oda mutbıt. tuvalet !İİ•••·-------------------· banyo elektrik ve su tesisatı var· 
dır. Taliplerin ev sahibine mtira 
caatları . 

1342 21 - 26 

3. İhalesi 1. 11. 941 Cu • 
marteai gllnü saat 11 de 
Adana askerlik dairesi satın 
alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

-- ÇAKICI EFE Romanı 
pek yakında kitap 
Halinde Çıkıyor 

4. İstekliler muayyen za• 
mandan bir saat evveline ka· 
dar teklif zarflarını komisyon 
da bulundurmaları ilin olu· 
nur. 

11. 16. 21. 26 1317 

Daktilo aranıyor 
Dakdile alınacak Bay, Bayan 

dairemize müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Adana ikinci noterli;i 
1343 

iLAN 
Vilayet daimi encü-

meninden i 
Açık eksiltmeye konulan Ada- _ 

na ilkmekteplerine ınukt•zi 5ooo "".p-,---S--h"'.",""'."'1-,'.""""-ı 1 
kilo mangal köınürüoün 16 1~ 9~1 ıyano a ıp erıne 
perşembe günil saat 10 .da ?cu M" 'd 

. . d yapılan .k .. ıt .. e•ınde UJ e menımız e .. ı ı ı 
tali çıkmaınış oldugundan 2490 . 

plı kanunun 43 üncü maddesi Piyano akard ve tamır ehli 
sayı 1 1 b b' ıxıucibince eksiltmesinin 10 gün gelmiştir.ihtiyacı o an arın ele ıye 

uzatılarak 3110 1941 cuma gilnü cadd•sinde Ar Yuva kitabevine 
uat 10 da yapılacaktır. milracaatları. 

1344 _. ı..;;.;...--------·-

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U Neşriyat Mildüril : Avukat 

Rilat YA VEROCLU 

Baaıldıiı yer : ( BUGÜN ) 

Matbaaıı - Adana 


