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t.ıbl ği : Hıvanıo fenı olmasına rağmen 
Britar ya bava kovvetlorine meosop kov 
ve•li bomba ttş~illeri bo gece düşııan 
limanlarına ve Almanyaaın ,imal batı.,n· 
da bulunan deniz Ü>lerine hücum etmiş· 
lerdir. Keza Bresi, Ş.-burır ve Löhavr 
dolı.ları da bombalanm•ştır, , ___________ .,/ 

Milli ŞEF AD NA'DAN -
Japon kabinesin
deki değişimin 

manası 

Yazan : CA VIT ORAL 

Ankara 

J apon Başvekili Konoye 
iktidar mevkiine geldiği za. 

man herkes J tponyanın harbe iş· 
tirak edeceğıne hükmetmişti. Çün· 
kü Konoye mi\liyetperver,tamamile 
Hğ~ı ve hatta faşizme çok müte· 
mayii bir devlet adamı idi. KenJi· 
sine daha öoce de imparator tara• 
fından B4şvekillik teklif edildiği 
halde kabul etmeyişi ve bu defa 
iktidar mevki ine gelişi J •pon •iya
ıetinin tam•mile bir değişildik gÖs· 
tereceiiine kim•ede tereddüd b rak· 
ma'llıştı. Hık ika ten rörünüş öyle 
oldu. J ıponya Mıh vere yo~laştı. ı I 
Yaklaşma il•de kalmadı Bır ıltılak 
akdetti O,üılü p1ktın bir ort ğı 
olarak. ilzf'lrine v4ı.ife aldı. Fakat 
J opooyı Çin Hindistanonın işgalin· 
den başka faal bir herek• t ıı-öster 
medi. Mstboatta ve devlrt adam· 
)arının ıfadrltrinde demokrat dev· 
letlerile münasebet en had ve gtr 
ırin bir devreye ıı-irmiş görünürken 
bu hava yull'ş•mağa başlad•. Gü 
nün birinde Konoyenin Ruzvelıe 

bir meuj ırönderdizi· bahismevzuu 
edildi. 

V aşingtonda iki devlet arasın 
4,a müzakereler cereyan ettiği söy· 
lendi. Acebo çok sertleşen ] •pOn· 
ı'yuetindeki ~u yumuşama hueke. ı 
ti neden ileri geliyordu? Aceba 

Millf Şef lnönUr şehrin i ınar pi Anları etrafındaki 
iı:anatı dinledikten 11onra şörle demlşlerdlr : 
"Her ,et kavranmı,,proğra rrılandırılmıt ve buna 
göre ı,ıere b a ş 1 a n m ı ş, Adana ileride 

] •ponya Amerikanın fıli müdahe· 
lesinden endişemi do;uyordu? A· 
ceba S 1vyetlerin bu bu zıy.f. do· 
rumlarındao neden istofade etmeğe 
kalkıııyordu? B•r takım ıualler ki 
J ıpon ıiyeaetinin ne 2'•yeıini ve 
nede mıhverlo olan ortaklıtaoın 

t•rllarıoı ve eıa,larını çöımrğ'o 
kili ırelmiyordu. En son olarak 
akla gelen py Japonyanın Almen 

/Devamı ikincide/ 

lzlandada hUkOmet 
buhranı 

Londra 24 ( a. a. ) - logiliz 
mabfılleri, ltlaodi kabinesinin liıat 
kontrolü dolay,.ile istıl• etmiş o). 
ması meselesıle ali.kadar olmakta· 
dor. F•kıt bildirıldiğ•n• göre, in· 
ıriliz mabfılleri lzlandaoın dahiıi iş 
!erine katiyon karışmayacaktl'. 

Macaristanın lstanbul 
bat konsolosluğ" 
Budapeşte 24 ( a. a. ) - Ma 

çar •i •n" bildiriyor: 
Kral Naıbi, E•çililt Müsteşarı 

Baron Mi ·ke G•rshe beı hi M•ca· 
ri~t•nın l•tanbul baş konsoloslugu· 
na tayin etmiştir. 

Fransız kabinesi 
toplandı 

Viıi 24 ( ı. ı.) - Di~ . öi-1~. 
den ionra s .. ş.,ekıl Mı.ıavını Amı 
ral o .. ,ı,.n'ın riyaııotinde başh~a 
kıb n• iıas nın kaz•r bulundugu 
bir içti mı yap•lmışt•r. Bu içti~-·~• 
dış ve iç siyaoet vazıyetlerı goru 

§illmüştür. 

M l'i Şefimiz l•met ln'lnü, Ha 

tayda yıpt kları telkik srnisioden 

dönilş'erınde, bayramın biıinci gu· 
nü şelırimize de uğra:nışlardır. Cu n• 
hurr~iliaus evelki ifUn ••eıt 13 d4' 
Ankar•y,. avde.t buyurmuı bulun· 

maktadırlar. 

Bayramın birinci günü saat 

15,30 da Adana iot .. yon~nda hu. 

su>İ vagonlarından enen Miıli Şol 
hükOınet ~rklinonıo, ve kal.balık 
bir halk kitlosioio, coş'.cun tezahür· 

!eri arasında i.ıi•bal edilmişler ve 

doğruca otoınobıllerile Styban neh· 
ri üzerindeki R<golatöre g tmiş· 
terdir. 

Milli Şef, burada Çukurova· 
010 sulama işleri üzerinde ıu ışle
ri müdürü B. H kmet Turat dan 
iz>lıat al nıılardır. 

Regal.törden sıc kanalları yo· 
[una takiben kendilerinin yüksek 
adlarile aoılan ana caddeden g•ç· 
miıler ve Atatürk parkına gelmiş· 

!erdir. 
Atatürkün parkında Belediye 

rrisi Kasım Enerdeo p •rlt ve şe· 

bir işleri elrahnda izahat almışlar 
dır. 

Parkın içinden g<çffek vilıme 
havuzuna kadar varan Mılli Şrf, 

çocuk bahçesini t•lkok buı uı n uş· 
lar, g ,ne kendi yüksele isi&Dler le 
adlandırılan kız en~titü~ü He 11 
sınıflı ilk okulu görmüşlerd;r, 

Buradan rerek park ve ırerek. 

bamba,ka olacaktır • ,, 

[se caddeleıi coldurıo on binlerce 

hal kın coşkun tezahü·leri içinde 

g.çen !.önü, Halkevine. gelmişler· 
Jir. 

~ LlbY ııd.. Jt•:ı1a bir mDd~ 
fat·rahat cıtt•kten •oora, Halkrvl 
vo maarif işleri ve bilbusa köy 

sanat kunları üzerinde alakadar 

lardan m,JQ ııat almışlardır. 
Bundan sonra şehrin imar 

planını ırörmek i•temişler ve 
felirilen pllio üzerinde belediye 

.. K E . un v• etraflı re191 1~ım oerın uı 

izabatıoı dinlemişlerdir. 
Gerek şehır imar plinı ve .~e

rekse şehircilik bakım•ndan ve'rıhen 
İl: hıltan memnuniyetlerini 1

'" arl 

M 1• ş f bu-u•il• Y0 
bayuran ılı e , d' 
. . 1 . • o•raınlaoan ı· 
ı .nar ı~ ertnı ve pr • 

• -k 'htiyacıoı 
ğer işlrrlo halk•n buyu ı 

. u ka•a· 
kaşılayecak olan ıçm• suy • Lil 

- . de . 
nliz&!l)Oıı mesclelerı uıerın .. 

ı"ka go•t<r· yük bir dikkat ve a a d' 
• 1 • 1 •. b'ldırıniıler, ı· mıı f'r, taktir erın1 ı 

rek.tıHer vermişlrrdır., bi ıısını ve 
M iteakıben Partı 0 

, . burumuz, 
H ılk evini gezen R:ısıcuın • k 

.. · gorme 
H.lkevi öoüode keodısını 

k, ioİD ara• 
için toplanan binlerce ış b 1 

da•larıo a 
!arına ır"erek vatan • I ·ıı· · 
ve batırldrını ıo?'mak suretı 0 1 1 

!atlarda bulunmuşlardır. , d 
1 ~e ner • 

Ad 'D•nın iht yaç arı., 1. Ş .f 
1 1yıl 11 • t 

(eriyle de alakadar o an sö !emiş 
şehir hakkında şunları y 
lerdir: roa 

- Her şoy ka11raoaı·ş p •• 

Adliye Vekiletinin Bir Tamimi 
Reşit olmıyanlar na-
sıl evlenecekler "1 
Ankara 24 ( Hususi muhabirimôzdtn ) - Rtşit 

olrulyaılarıo evleama akitlerinin ic,asından evvel 
aoa vo bı1>1la•ının ınHılüatleri almm t1ı h•ltkonda 
AJliye Vekileti alikad•rlara bôr tamim ıröadermir 

tir. Bu ta'Dimde şöyle denilmektedir: . 
c M •deni kanuouo 88 inci maddesinin taJıl 

edilmiş şokli erkek 17, kadının 15 yaşını ikmal •Y' 
lediii takdirde evlen'llo aki ilerinin icra1101 imir~ir. 
Aaca'c moüOr kanunun 1 l inci maddesin• gore 
rilıd 18 yaşını tam ımlaın ıklı başlıya cağına nazaran 
17 yaşını ikmal etniş bir erkekle 15 yaşını ?itir'."iş 
bir kadının bıı yaşta i<i reşit addedilmelerıoe ım· 
kin bulunmadığı cihetle bu gibilerin küçil'< uyıla· 
rak evlenme akidlorinin icrasından eHel 9() ıocı 
11MdcleııJa ah.klmuıa tevfikaıı aııa, baba veya vaıl 

• 1 m•nin ilanı esouında ana ve lerioin - eger ev en • • l 
b b d 1 b'risi veliy<h ha·z ıse ya nız ya a a tn ya nız ı b 

• lınmuı li.zımırelmekte ulun• ooun - rızasının ı 

mu1tur. 
Binaenaleylı 17 aşını b;t'rmiş bir erkekle 15 yaşını 

i'<mil etmlı bir k~dıoın e•l•nme akitlerinin icra•to· 
dao evvel an., baba veya va•ilerin ana veya b•ba· 
dan yalnız birisi veliyeti hıiz ise bo takd•rde veli· 
yeti haiz olanın riıaları alıomatı li:iıamunnn. Fevka
lide haller hikim ana, baba veya Vll!ll ıfl dinlediotten 
sonra evleom•ie mÜ•aad• eyelıeceğioden bu kabil 
vak'alırda evlrndirme m~morluklarıııca muvafak&tı 
alınmasına lüıumb\llvnma<lığının alikadarlara teb• 
liji ile bu yolda muamele if .. ının temini rica olu• 
QUJ'.» 

nmlaodırılm·ş ve b~oa göre işlere 

başlanmış, Adana ileride bambaş· 
ka olacaktor, 

Rı İiicü0>hurumuz akıam Qzeri 
47.3(> J. ru• hOkC.met erlı.An•n•n 
ve halk n teşyi ve teı:•hürleriyfe 
uturlaomışlar ve ş:ebıimizden ayrıl· 
mışlardır. 

Milli Şef Hatayda 
Milli Şofimiz 19 Birinciteşrinde 

Hatayı şereflendirmi~lerdir. Reisi 
Cıiınhurumuz husu•İ trenleriyle sa
atlOdalskenderuoa varmışlar, Gar• 
da H.ıay valisi Şükrü Sökmeı aüer 
Tuğı•neral Şukıü Kanadlı, askeıi 
ve miıl• i er kan, Btltdiye ve H•lk· 
e•i mensupları, eıoaf teşek• ülleıi 
ve binlerce halk taralından karşı· 
lanmıılardır. 

SaatlO,lOda vıgoolarmdao Çl· 

kan Miı.i Şolımız, istasyondan 
doğruca bükü uet konağına gide. 
rek kabul m rasiminde buluomuş 

lar, okuliaıı ırezmişl<r, talebe1ede 
çok yakından alakadar olmuşlardır, 

o,ıe yem• ğ nı Ordu cv.nde 
yiyen Miııi Ş t yemekten sonra 
istaıyooe11aki vıtıgCOIArına gi<J.erck 
bir müddet istirabat buyurmuş ve 

aaat 16 da limanda tetkıkat yap 
mışıır, 

Bir Hattan fazla süren bu let· 
kikat esnasında lıman teşkiıi.tı, iş. 
letme işleri, yeni yapılacak tes;. 
ıat hakkında izahat alm ş, inşası· 
na kuar verılen Mendirek yerine 
gidtrek t•tkikaıta bulunmuş, gaz 
d•polarını da göıden r•çirdi•ten 
ıonra saat 17.ı:ı te H.ık,vıoi ŞO· 
r~tıendir~ışlerair. Burada şeretıe. 
rıne verilen Ç•yda halk v~ esnaf 
mürne.t_si~ıeriyıe konuı1.Duı ve akşam 
yem"fını buju·i 0J11rak yedik.ten 
ıoora ı-eceyi vag\)nlıııtnda g ~çir .. 

"Devamı Dördüncüd~ ,, 
Voroşilof ve Budlyenl 

tarafından 

Yeni bir 
Rus ordusu 
hazırlanıyor 
Mareşal Tirnoçen-- -
ko Cenupta ku -

mandayı üzerine ------
aldı 

Kub ş ·f 24 a.a. - R,..,.; Sov· 
yet aöı~u•ü Lozof•ki dem ştir U: 

c Moj ıisk -. Malayaroslavest, 
Kalinin ve Kaluğada sokak muha. 

/Devamı Döıdiineild•/ 

GEÇERKEN 
Milli Şef' den 
Antakyalılara 

A ntakyalılarl 
Şimdi •İzinle konuıurktn bitün Mtmlek•te Hatay hakkında duv· 

duklarımı söylemek istiyoru.m Bir iki güı dür H.ıaym her bu=ağ-.nı gör 
meğe ç •lııt m. H,, yede vatand oşlarııoı, Ana 1atana ka•uıto•larından 
beri ıreç•n iki sene zari oda çok il•rlemiş buldu.o. Cıi.,huriy•tin h·lk 
için çalışan idar•si ve Anavatan1n Hataya rröst~rdıği şt-fkııt v~ se· gi. 

memleket;n bünyesin1e yaratıcı te•ir;ni •lerhal gösıerın•ıi'e h•şlamışlır. 
Hıyt11ylıLırın vıtatansev,..rlik. dllyg.ılarındın ço1< sevindim Hatayı", bü 
IÜ• Türk vatanında kahramanlık, fedakarlık m'••llniyle adını aod.r• 
cak bir du·umda olduğınu bütün me.ıılekete billirebilirim. 

Se~gili Hataylılar: 
Bilyilk Atatürk Hatay için ç~k hasr•t ve ııtı .. p çekmi~tir. Şimdi 

bir bayram sevinci içinde yaşarıc:en Atatürk'ün kahraman ve iı.utsıl 
adını ta yi:ireklerimi2in içinden l''"leıı azi:r. du)'gu'a•la anıyoruz. VıcJaLİ 
ıaygılar1m1z ve derin sevgilerımiz O'nunla berAb.:rdir. 

Antakyalılar: 
Cüıohuriyet hükOmetinio tatdbik edilmekte ol•n programları, her 

sen'! denit kıyııırt idn uıak köşalere kadar feyizli tf'ıirle,ini göttere
ceklerdir Bu eserleri ben de yakından g5,üp hkip ed•c•g'm Şi ndılik 
size veda e~iyorum Sızden de vatanın öıelc.i bölıreleıine selamlar ve 
stvgiıer götürüyorum. 

1 "Bugün,, kupası 1 

Hatav- lceı muhtelitleri 
bugün karsılaşyo-r 
Ü~ bölıre arasında tertôp ettiğimiz ( Büırün) fotbol kup•ıı maçları· 

na buaü _..ıw, abclyumuncla -••t 15 de baıJaoacaktır. İlk k.arşıl1tş:mı 
H•t•~: l~·l ~l'lhtelit takımları ara~ıoda y•p lacaktır. Bu maçın galibı 
26 Bırıocıteşrın P•zor günü S ·yban muhtel ti ile karşılaşacalr.tır. Ba fi• 
nalın neticesinde kazanan takım gazetemiz tarafından konulan lc.upayı 
alacaktır. 

Adanada otel ihtiyacı 
YAZAN: BEN 

1 
Fi K RA ı GPçeo giln trrndo ecnt bi bir yolcıı ilo taoıştıır. 

Tren henüz Z •ylunla istasyonuna varmaden 
kompartmamo penceresinden ritlikco gözJen uzaklaşan Adanayı dık• 
katlı dikkatli takip eden bu yolcu bana tlö ıdü ve dedik'; Möıı ö ~u 
Adana her balJe çok güzel bir şehir ol.cak. No kadar şôrin bir görü• 
nü1ü ve &'Ö•terişi var. B~n bu şehri hiç bir zaman ıolmu:ı vo sararmıı 
görmedim, Bu battan üç de~a geçtim. Bu seyahatlerim kış ve yaz ayla· 
rına rastladı. Fokat bu şe'ırı hep ye~il, hep böıle canlı ve renkli bul• 
?um. ". •çen sone Mısrdao geliy<>rdum. lçımden Adana ya iome•, b ç de
gılse bor ıı-ece kalmak ve bu güzel ştbıi görmek için beoi zorlayan bir 
arzu duymuştum. Karaıımı vermek Ü•ere İken benimle •ey•hat ed<D 
dı~er b~r ar~~daıım beni bu fokrimden vaz &'<Çirdi, Rahat 

0

edamiyeceği· 
mı, şehırde ıyı bir otel bulunmadıl'ıoı vo keodısinin bir defa ıokakta 
kalmak mecburiyetıle karşılıştığooı >Ö rledi. Dozrusa o zaman bayrel 
ettim. Ve goiip ır•çerken maazarasma bayıldofım bu şehir bakt.ıoda 
içime bır ıoguı.loi< ıı-eldi. ,. 

Buyurun t>ir ecnebınio bir koyu A lanal•ya söylediği bazio ve acı kit 
ifadeler. Si• olsanız ne der, ne yapardınız? Ben yine bn •Ö•lerin altında 
kalmamağa, otel işinin şehrin planı yüzünden ıreri kaldoğıoı bebane 
ederek inandırmata çalıştım. Fokat adam yalan mo? Bu koskoca şehir
de yatacak, istirahat edecek bir otel bulmak mü mir.ün miı? 

HJi<ıkateo otel ihtiyacı !ley'pte geçmiyelım. Bu uman da bor kuin 
aradığı şey konfordur. Halbultı Adaoaya golecek yolculara, turistlere 
ırönül rabathi•yla bu güzel memleketımiz n ılık ve aüoeşli bavuın•n 
ze•kini t41tır•cak h•nıi otelimiz vardu? Fakat fl .. falt cadde de, Ata· 
türk paru karşısında Adanaya yaraşan, modern mimaıi istiline U)ğun, 
razioosu, balolara, tedansanlara kapısını ıç ıbılecek geoiı .. ıonll 
bırlı•te bır otelımız olsa kımb.lir Toro.larıo ba şirın şehrine kırlı ve buıla 
memleketlein ı"guklarından kaçarak ırelip kafa dinlendirmek, ruh faah· 
landırmak, eosesiui ıııtmak iıteıecek. ne kadar parası çok-, rabaıhi'• 
seven seyyah bulunacaktır?Amma timdi bir ır•len bir daha semtine bole 
uframak ı•te:niyor. 

Ne yazıı.t r ki bu bir baki• attır. Adanada işe yarar bir otel yok 
tur. Bu yüzden Adana bir çok şey kaybetme<tedir. 

D»iiruouou •Ö ılemek li.ıım ıre irse biz buı dar düıünenler'n fikrin· 
de d•iiıhz. Booce betediyecılık yal"'z denk bir bütçe, tısarrulu rhyel· 
kir bir ıdare şekli değılJir. Şuphes'Z ki tasarruf, ilttisad lüıü uuz ve 
zararh maırafl,rdan kaçıomalc ncr belediyeci içıo bir esastır. 

Fakat bır şchrın ımaıı içın de mü•aıeo•lı, hesaplı lir bütçe ~e 
ihtiyaçları karşılayan bir p'iola borçtan, iıtiltraıdan kor~ınıma~ ta la· 
zımdır. Büyült ve mamur şeb.,Jeri bır tetkik edelim Gör<c•ğiz ltdı _ku~-

d . d b 1· • b 1 ç- ı.. b'r bele .,enın larında para an tıya e orç ısıelerı u unor. un u '., hakkak 
kendi bütçesi, kendi varidatiy ' e o şehri ımar edemeyecerı 1110 

bir şeydır. • • 'k bir beledi· 
Buıüo Adana iyi yetôşm'ı. genç. dünya rormuş, enerJı k b'. tli 
. . . 1 . . d' . ı·-. b ıreoç ve a ıııye ye reısınin elındedır. kı seoelık bole ıye reıı ııı o • _ . 

. • 1 1 f' d b. ıreri olma ıııını go• adamın kıymetli bir beledıyacı o an se e ıo en ıç . dd d n 
- • 1 d b abilecej-;nı "" e • tfrınlştir. H.ttta zamanta ona ustun eıer er e aşsr 

1 
b 

1 
d' 

8 barekeıleri ve teş•bbüsleri vardır. H.r baldo bu k•yme~ıo. b r b~ e '~e 
reid olan Ksııaı E'.'lerden Adananın bu yüz kırartan yok ~g·a~a .~.~ ç:, .. 
bulmasını vo ba otel mevzaunu da elioe aldıiı 1D iıi, yo 111• ~1 ~? 
bet ve .ııratlı bir n•tieoy• Yardırmuuıı t.t•••k h.akkımrı derı 
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B J. işgal altındaki 
agramznfaallll Belçika 

l k d k ? Belçika bir ıeuedenberi işgal 
altındadır. Kral Leopold n asl Çl ar l 1940 mayısında B. Hıtl•r'e milra· 

• c .. tı .. te•lim olmak istediğini bıl 

Gid n ve g\!llan 
baıramler ----

Geçen ihtiyar bagromı11 
~ırtının neden hu yıl biraz 
daha ktımharlaştıjfmı şim· 
di iyi adrgarum. Otıu hür· 
metle istikblil ettik, ta. 
zimle eğdip elleti11den 
öperek ve merhametle teş· 
gi ettik. 

Dö t gün sonraki Cıım· 
hariget bagrammı aşk ve 
ıhlirasla karşılagııcağız; 
bağrımıza brısıp tunç ga• 
noklarından öpec,.ğiz ve 
içimiz onunla dolu olarak 
uğurllgacağ z. 

irdıği zaman her tarafta bu bu•• 

- keti fena görQlmilş, batıl F ran•a 
da kral ih•netle iıbam olunmuş-

k 'b !O. 
Ot ve nı ıyet b kış:nalar baş Bilha•!a kralın, miltttfiklerine 

lar: 

1 

b.b,. veroıeden teı!im olm•k su• « Kalkal•m » mı der <rlbi.. 
V • · rotiyle, Fran1nz ordnsunaıı sol ce~ e c mü•aadenizle » ricasile lıep f 

nahını oçık bırakması bir türlü a 
1 birden ayaktayız. Hayata çıkar 

fed !emiyordu. Halbuki aradan ge 

1 
ribi kapulan oaramı•ız~ır. h b 

• • çen zıman zarfında kralın ar • 
Haydi, orad•n bir başka kapı devam edemiyeceğini anlıyarak 

ya, yeni bir iıkenceye.. teslim olmak mecburiyetinde kal 

1 
Evet bayramı nelere katlana- dığı ve bunu evvelceden logiltere 

rak karşıladık, o liizi ne hale ge· ile Fransa'ya bildird•ği anl.şıldı. 
1 tirdi, bıraktı gitti. BoDon ünrıne aleyhindeki cereyan 

• •*• durdu. 

1 O ç fÜ, üç ır•ce bayram, Ada Kral Leopold'uo teslim olduk· 
nanın içinde yapmadıiımız. tao aonra çok dilrüst harekd et• 

kalmadı. içip, içip kaldırımlarda. mesi, kendisini bir barb esiri te· 
mı aızmadık, komşu kızlarına mı likki ederek hiç bir şeye karıpıa· 
takılmadık, kavırı edip rezaletler ması yavaı yavaı eılı.i düşmaolıgı 
mi çıkarmadık neler yapmadık" hemen tamamen ıi!ip süpürdü. - - f Başmakaleden artanl 

Buna mukabil, efendi, efendi, Almanlar, Belçika'yı iual et· e Eşref Dem'ıran terfı" ett"ı ordularının beklenm•)en bir mu· 
paşa, paşa rezaılt, dolaştık, eğ- tikten ıonra borada yeni bir hü- 1 !I kavemet karşısında ilerlem .. inin 
lendik, güldü c, arabalara koral- met kurmak i.temişlerdi. Hü~ O· durma ile Alman taarruzunun 
d ı. 1 · ·ı. • ı D5rt ıenedenberi merkozi Ada ıabet!e de ismini Harb Tar;bine 0

"• m•ç ara ır•tıı., aıoema ara meli kurmak için kralın muvafa· muvalfakiyeli hakkında biraz tueddil-
izdıluma tıkıldık" Haı•lı felekten kati, bir hükO..,et reisi lazımdı. nada nlan O .. vlet D•mİryolları 6 takdirle hydeıtirmrğe muvaffak de dtişmüş olması ihtimali idi. 

manası 

Gidene hürmetimiz an· 
anelerimize sadakatimiz 
den, geleceği sevişimiz bu 
günün manasını alagışı
mıztlamlır. 

n n 11~ "'•Ce ~ ld k Ad ncı l•lctme Müdürlü0 ünü büyük 1 k' b' T" k 1 ı t ç g 
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• • •
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" ana· Kral, kendisi harp uiıi olduğun · • • 0 "'U7 ~n es 1 ır ur 1 e me Çünkü Moskovada Sıalin ile Ö• 
' 1 nın altını Ü<tiloe getirdik, dan bu işlere kar şsmıyocağını ka• bir muvaff.kiyetle tedvir etmekte MüJfü üdür. püşecek k.dar dostluğu ileri gö '--y·-------------- Bayramın da en ca.nlı tarafı ti ıurette bildirince yeni bir bü· bulunan Eıref D•mİrafın Bıremin Eırrf Demirağ şehrimizde bu lürdü(ü anlaşılan hariciye nazırı urd içinde bayramın tadını bayram yeri idi .. 

ga ı a ana çıkardı. Bay- Se)h•nın kenarında o kosko- • l 'b Ad kOmet teşkili kabil olmadı. Bugün 3. ncil dereceıine terli ettiaini londuğu 4 ••ne zarfında aıimkir M•t·uoka'oın feda edilmHİ Japon 
r k d it · ı· · b' • I b Belçika hü~Ometioi Loadra'ya hıc· memnuniyetle ve faLat rabat<ızlı meaaisıle Adana garı ve Çu<orova· kabinesinin siyasetini Alman taar-am; ş• •r en rpçuı e ınde ızı ca a anda ıyram yeri, çolulc, .,

0
• • 

Ad ı. • • d " ret elmi• olan B. Pierlnt'oun re- • d daki ishsvonlarıo lıiffe>ini imar ruzu, muvuallakiyeti muufferi· •na .. azanınıa ıçıa e üç rün, cok, kadın, erkek, renç, ihtiyar, .., rının evamıoa ve vaki müroca•Iİ· 
- ı. d •- d 1 isloği altındaki eski kabine temsil b' etmiş, h•lhassa atzaketi. nezahati yetle •~•nk'eştirmek oldoğona uç gece .arıştır ı, .arışlır ı ça • Adanooın hemen yarıaını bairıaa ne ınaen de merkezi Afyon olan h 
ı. 1 d 'h d ı. b• etmektedir. ve dü üıttu·g· ü ile muh'te kendi•lni sara aile anlatmıştı. NeteHm Al· u a 

1 
ve nı ayet ün a•ıam, ı· topl>oı •ştı Hoplatıyor, zıplat•yor, 7. oci l•lotme Müdürlüg" üne nakle· d 1 

Belçika'da eaki aezaretlerin • b man nr u •rıoın son movallakivet• tap ve mecalsiz yataklara ıerip sallıyor, döndürüyor, bavalaodırı· dildiöiııi teenürle haber aldık. çok •evdirm~tir. Yorulmak ilmez I . OJ b '- ı. uınumt katiplerinden mürelr.ktp bir • •rı eoanın ıokuto, Moıkova ıra..tı, .açtı. yor ve karşıdan allı, pullu yeşilli h 1 . . . 'd d ' B . lzmirli E•ref 0 ,mirog· uzun meoaisile ve yalnız mesleıtine kar. varo•larına k d "f J Bu sabah baktıkki, başt'11tzda renrlrenk çocukların kayoaşm111 eye ış erı 1 are • ıyor. u vazı• • • a ar nu uzu •pon 
b' yetin harbin ıoaana kadar devam müddot b>Jcalık ve mekt<b mÜJÜr· şı gö.terdiği feragatile şöhr•t ka. aiyaseti ıdo yeni dimeyelim de da· l~~i,;;:,,~ı~, d~~z· ı YAZAN 1 :eanz~;abşe~!ze~:: ' edeceği anlaşılıyor. lüğ'ünde buluııarak me.,lelı.ele bin zanan Eırel Demirah yeni vaz,fe ha müstekar bir siyuet tanının 
man .. ziık, c•ple • 8 .. ""' •• J yordu, Harp bittıkten ıoo~a Belçika lerce iıtuyon şdi yetiştirmiş, M,ı sinde rle m11vallalciyetler diler, tercih ve tas.ibini işaret •den 
rirniz takır, takır~ N eja t ogurt en s il nın vaziyeti ne olacaktır? Yapıla· li Mücadelede de Aydın, Afyon uyın Müdüre afiyetler temenni bir değişikliği icap ettirdi. Nıop•· 
dö,üln Qş ve '" • anan ıalı cık ıulh muahedesi mucibince es cephesinde filen Domiryol münaka· edoriz, ten muhafazakar görüoen Prens 
yulm•ış gibiyiz. .... ncıklar, dönen ki hududlarını tamamen mobafoza !atının idaresile meşııol olmuş, o ---- Konoye mülrıtlerin ve ordonuo 

lnsals z bayram, ı~tivar çılğın. ı dalaplar havalanan tayyareler, knş- ettiği kabul ed•lse bile Belçilr.a'nın sıralarda D•miryolculuiunun ancak • Bir müJdetttnberi m~zu te•iri altından çekilmek lüzumunu 
H. 'b•ki biz onu no iyı karş•lamış torulan atlar, çalınan davullar, gÖ· bir çok nıüşküllerle karı•laıacaiı, ecnebilerle idaresioin mümkün ola nen m•'1leketiınizde bulunan R >ma hiueıti. Ve yerine general T~jo 
tık O.ha birinci ründen cıcili bi · bek alan oyuncular, kızaran köfte. eslı.i birliaini m o h a f a z a bileceği zihniyetini tamamen yıka- Büyük E çiın•z Hıioevin R•g• p, Tay geldi. Hariciye ve Dabıliye neza-
cili fl'•yİlmiş, allı pullu ıüslenm~, lor, ciğerler, bir baiırıı bir çıi'- etme1inin çok rüçleşliii anlaşılı· rak Aydın hattını lıletme Müdü Ü yareyle ve Sofya larikile Romaya retlerini de şahsında . toplıyaa ye. 

ıtomi~ pak Öoüne çıkmıştık:. Taı.iırı· I llk.. yor. I ,.:•.; ·f.;.•l;.i.:,y.;le~t;;_ ü·k;.1.;.~;;.•t;..ir;.."'_i.;ş...;.v_e_b_u_m_ü_na ___ d~ö~·-"'-ü_s_ı_u· -'·~~~~~----- o i B ı1vek Hin müfritlerio lider leria. 
le egiııp eJ, etek öpınüı. karşısın- Diyobi\irimkly-Gç. sıın, Oç. .... Baaa Mbep Belçika Dlft Dafı.1... - .... ............................... den biri oldoiunu ve kabioede 

::k:r~;~et;.:.:ra·~:ı:~. s :~:~~ ;;~i e:~;;~~ ;:,;:~: ~:.~na ııöbe· ::n:: :~: ;kı~ ·:~:ı .. ~~d~. a:ıı:;:: :r--, z" ·; ·a""y.... em iye i a er e rı· m ı·ze-:1 ;~~:;;v~:iı~ı~d;uğ~k;~~·r~:~nemü:~: 
elendi, otana 11~ıla yemiş, cebimi- *•* mamasıdır. Bolçika'nın ııofa•onuo nır1a artık J ıponyanrn bu be mQ· 

;:l~i:~ ~::~~ı~~k ~e~~7yee~::li~!:~ Elinde oyuncaklar, ıırtında ::~~:~~;er~i~:ı=~~=ı ~:la~::0:;!; 1: k 1 ş l ık he d 'ı ye a 1ma
0 
.. a baş 1ad

1 1
: :~:::ke~:~1:!~:~ir~arAr verdiğine renk, renk allı, pullu hırk .. ile ib. 

raom·ş, hiçle sair günlere benze- b b teıkil ederler. F.&imanlar bir nevi Fakat ırörünü• öyle ı'se de Jı tiyar ayram, uıun ir mazinin yo• ~ 
miyeo bir nezaketle Hyiı göıter· Almanca, v.ıonlar ı .. Fransızca i r ı ponyanın bu taktikle ve J•pon !ondan ır• lip, tekerini, şurubunu • ı 
mi~tık. akıta akıta Ömrli•fizlln ıı .. "'İlnil konuıorlar. Kahraman askerlerı"mlze kışlık ı m•nf.atlerinin ve ibtir••larının ı .. 

B rinci gün ubableyin baktık; " • Bu iki nnaor araaında uınn ıe- min ve tatminin d; demokrat devlet• 
&eri, ferlılorımiz, bobrı sayılanları- içind•n ır•çöp rıtti. oelerdenberi bir aolaşamamu!ık ı h d. h 1 1 ı leri biraz daha uylaım•ia ıevk 
mız, melunlarıoı r•yip, siyah elbi. Silin p giderken, arka11ndan vudır. Fıhaanlar reımi lisanın l: e l Y~ azJr ıya Jffi !. etmek için bir ıiyas•t ~y•nu Y•P· 
ıelerıoin ıaltırda luıtrin ayaklr.ap. balıtım: S.rtının kambura biraz da Fransızca dei'il, Flimanca olmd8ı· ması da ihtimal rtahiliude olmiyan 
larıoı azamet• rıcırdata, rıcırda. ha büyümüş, adımları ağırlaşııış, nı isterler, Valoolar ise bnna ka· ı Adımamız gPçen yıl kahramın askerlerimiz ıç·n 60 bin ı bir şey değildir. 
ta, otomobillerine, arabalarına atlı· artık ••ki zinde!iiini kaybetiniı , tiyen razı olmaılar. Bir aralık iki ı parı,a kışlık hediye vererek yurd içinden en ileri derece" ı Şı halde J •pon battıhareke· 
yorlar ve daha biıyil•lert1 tebrike yoııron ve bimecatdi. li11nın da reaml li1&n olmHı ka· ! yi bulmuştu. Bu yıl n kışı da gelmiş çatm·ştır Hudutları- ı tinin ne olacağı hakkında büküm 
gidıynrlar. H lb lı: b' k bol edildi, fakat bn da ibtilifı ı 1 mızı b ki' k h I I k ı vermeden evvel bir kaç JfÜn daha O 1 - ı .,.0-rdu·k ki daha • 

0 
'• " aç rüo Slnra , hılle'emodı', ! 1 e ıyen a raman yavru arımızı amansız, za ım ı- ı b 

Y • uzer • ' b' b ' 1 " ı k oklem•k en ınak•ıl bı'r hareket d h ır •Ş• a yo dan, b•şıoda kasket, şın soğu ları d h · · b d k 1 k h d' 
nrta tanaka·nız, karısı, bal ızı, a· lilimaaların oıilfıitleri ıon va· ı . . . n an mu aza ıçın u sene e ış ı e ıye• ı olur k••t'ındeyı'z. ç,··ı n'-u· bu g. ne elinde mavz.r, ıırtında irfan ha· 1 ımı ı t ld b 1 k " • laıı, Fatmaaı ile kapı, kapı dalaşı· zivet üzerine faaliyete ır•çınişler, er z ez e en azır ayara Cem.yetimize verilmesini ı kadar ta~ip edilen J po" ıiya.eti-

tl · moletile bıyıkları henilz terlemi•, 1 h ı yn yurdd 1 J b kl k · ı 
yor, tebrı .. ııyare erı yapıyor. • Belçika'da Flaman arın iıUıı ol· ı ııa aş arımız an e eme teyız. nin badi ·elerden iyi i.tilade eden H d b · ti daha 18 ınd~ bir Cumhuriyet deli· dd 

em e uen °
0 

zıyare er, muı limımreldii'ini i ia etrn•i• ı Kızılay Cemlıetl Seyhan Merkezi ı bir sivaset nlduğ'unu tecrübelerle 
ne işkenceler, ne azaplar.. D4ha kanlısı kosa, koşa gelip Önümüze b ·şlamışlardır. 25 mayııta Gond ı • anlamış olduğumuza nazaran bu 
arı leden kararlaştırılan saatte bu çıkacak .Ç~likten b •c •klarıaı gorip şehrinde yap.lan bir tPplaatıda ıı Alınacak .. yeni ~şya şunlardır Pamuklu hırka, don gömlek, çorab, ı ihtimali nuarı dıl.lute almakta 
luşmalar, « cat, çat,. kapı, bırer rıanitten •iicudunu dikerek karşı· Fiıimonl•rın Leider'i ( Fiıfr•r'ı ) viin kııı•k, vun oldıven ve yün ~a,l.k. ı bizi yanlış ve acele bir lı.üi<üm 

· k 1 rak d .. lmal O : .............................................. ••••••-ikı~·r ıçorıye 11 1 
• ar, ( evamı iiçüncüdeı ( DtnHJnıı iit;iincüde J vnmekten kurhrmış olacaktır. 

ct~brk eJcrim, mübarek olsun, ::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::;:;~:::::::=:=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::~::::::::: kuılu olıuu ,. la kaıtş•k •i'ıtp el ' il\ 

;~~~::rşö;ı: ~l~,~~ş\. !~;~:~·~ ı jj ROMAN: 20 'j K O fı S A N Z 1 R H L 1 f j 
ve helo o u200 SQa.ilt ve iutizar 

d .. ıkaları, yapmac•k nezaket· Graf Fon Şpa'nln son gUnlerl "' 
lor .. Çolul.r şayıerm•ydi onlar .. 

Peter, Varkleyl işaret ederek izahat 
verdi : 

Gıtt•iıoız yerde, bazın büyü· 
aüı iız • v ••hıbıoın ı;zı laf yap· 
maz. S·kılır, üzülür ve oıbayel 
per'ı ııb. m relir, konuşur: 

- l:luruo hava çol< rüzel. 
Bız mahcup, ıaokı yeni görü· 

yormuı gibi, peoçereden fÖyle 
bır havaya bakarız ve hep b,r
den: 

- Evet, efendim, çok güzel. 
- Allah vorede üç ruo böyle 

devam etae, çocuklar bayramı 
iyi geçine." 

- Evet, efendim ya., mal11malli· 
niı:, bayram çocuklar için •• 

Laf biter, gone derin bir ıilk6t 
bıtlar. 

Bereket imdada, ~eker ve kah 
ve ikramı yetiıir, beş on dakika· 
da öyle g•çer. 

N.hayet içim;zden 
teltrar lafı açar: 

bir cesur 

-N • ders' niz, b<yefendi, bu 
Roı· Alman harbine ... 
- E~eı, Almanlar, Rusları iyice 

11kıştırd•lar, 

- Fakat Leninırad, Moıko. 
va hor Ü< day•n•yor. 

- Dayanaın bakalını, elbet bir 
rila d~şecek. 

Laf gine biter, ltkrar bir ti· 

- Bir kazazede." KOrekaiz bir kayık· 
la geldi. Cueyan ıürükle)ip retirmif. 

Kazazede T rİ•tanda hemen hemen 
makaddeı ıayılırdı. Soırurtkan ve füphe· 
li çehrelerin ifadesi d•i•tti. 

Var ki eyin tabanımülil kalmamııtı, Pe. 
ter onun yere düşmek ilıere oldoiuua 
ınlıyaralr. tam vaktinde tuıtu: 

- Sekiz gilo aç ve ıusuz kalmış. 
Betti Rocera bir kelime ıöylemekai. 

ıin kazazedenin koluna ıirdi ve P<terin 
yardımile ona evine kadar götürdü. Kea• 
di yataiına yatırdı. Sa ısıtmak Üzere dı· 
farı çıktı; evlerinde kalan ıon birkaç 
ııram çaya kazued•y• ikram edecekti. 

V~rkley baytlmıı detildi, yalnız pek 
mecaluz kalauıto. Sıcak çay iyi reldi ve 
Tristaolı kadının ikram ettiii ııllleta ile 
kızarmıı keçi eti parçuını tehalükle ı.a. 
bul elti. 

Koloni odada r•çit rHmi yapıyorda. 
Erkek, kadın içeri ıiriyorlar, b.r müddet 
davar dıbinde duruyorlar, lçleıioden bı· 
zıları : 

- Ho1 geldiniz 1 
Demeğe cesaret edebiliyordu. 
Bütün bunlardan Varkleyin lıaberi 

yoktu. O, ziyaretçilerinin ıükOti!iiioe .... 
makla m•tıaldO. Falcat ba ıOkGtlliiln 
keodlalııe IL&lfJ 1apklııktaıı dejll, 11, .. 

retçilerin aılcılgan tabiatlerinden ileri gel 

dij'ini anlamııtı. d 
N h t ·ı . 1 • • tiıııaların ao aye aı e re11 en ı~ 

döndüler. Hepıi namına Rımeıto, bba~kın· 
da verilen kararlara anlattı Bu a~t va 
temiz adamların halinden pek ıııüte auiı 
olan Varkley t04ekkür ederken H4oı Sıi. 
man içeri rirdi. 

Farfaracı ve geveze halinden V ark· 
l•y gelenin Hanı Stiman olduğunu anla
m•ıtı. Tri>tanlıların ıükOtilıiinden orada 
eaer yokla. 

Hemen izahat vermrğe firi•ti: Peter 
Kemrnon'an " Fok balığı körfezi, nden 
henüz döomediiioi öğrenince onun yanına 
ritmek ia&emiıti. Kara yoluna bılmediı!i, 
denizden gitmeıine de imkio olmadığı 

ifio aabil yolandan gitmei• çalışmıştı. Fa· 
kat nra11 daha berbat b'.r yolda. V •zıeç.. 
miş ve döa111üşlü O zaman bir kadın Pe
terin bir barb kazazedesi retirciiiioi ken 8 

diaiae .b.O.r vermiıt i. 
Haos bonlart daba kıp• eşiiôadeylten 

anlatmıştı. Y ataia doiru ilerlıyerek de
vam etti r 

- Uzaktao geldiniz anlaşılıyor. G .. 
mioiz batırıldı değil mi ? Geminiz de 

•• C.ty - Of - Nevcaıtle" miş d•iil 
mi ? On bin tonluk rozel bir vapurdur. 
T ııliinl:ı varmış ki kartoldanıu. 

Varkley taıdik etti ı 
- ı .... talil• y.,... 

Genıinizi k m batırdı ? Bir zırhlı· 
mı, yoksa bir taht.ıbahir mi ? 

- Bir zırhlı, C ·af Spee ... 
- Emi mi•iııız ? Gemiyi ırördiinüz· 

mü? 
- Çok azakhn rördüm Fakat onun 

Graf - Sp.e nldujunu bili)oıum. C•nu• 
bi Atlantilıte on kadar vapot batırd,i'ı 

berkeıçe malOm-
V 4'kley çok yorruo ırörlinüyordu.Be· 

tti RJcers bunuı bu haline H•n11n dik· 
katıoi çekm•ği, lilı k11a ke1me•İ içio, pek 
isterdi ama c~saret edemedi. 

Varlı.ley ıordu: • 
- Sız Tristanlı drfı! miıiaiz ? 
Hanı cevap verdi : 
- H•yır. Hutaydım. Vapurun altı 

oy evvel beni buraya bıraktı. Yakında 
ıreleceğini umuyorum. Belçika harpte mi? 

- Hayır. 

Nelli K"oıoıon lafa karıştı. Bo 
bir kadıodı. Kazazedeye hır çıft 
çorop uzatarak : 

ihtiyar 
beyaz 

- Sıze bunları hediye ediynrom, de· 
di. 1925 tenbeıi adamızda oturmağı haki· 
lr.i bir fngifü gelmemiıti, lıal!ah borada 
çok kalır ve adamıza oiar ıretiriraioiz. 

Hanı rüldü: 
- Şimd•l•k uğur yerine h.,p hava

diıl getirdi. H•rp ne demelı.tir bilir 
aıiıiniz ? 

!Jııti1ar kadm cevap verdl' 

- Bilirim. insanlar bir bir lorini öldO
rilrler, top atarlar. 

H.ıns : 
- lıte, dedi, ıimdi de Almanya, in: 

&'iltere ve Fraı.sayla haıbeditor. Varlı.ley 
atıldı: 

- Ben yalnız laıiltereyle Almanya• 
dan bahsetmiştim. 

Bu kaba bir tnaitı. Hanı ba toııfa 
ırözü kapalı girdi. 

- Ya ? Fransa lngiltereyle beraber 
değil mi ? •• R•n " ile mi berabtr ? 

- F ranıaoıo ·• Rıyt ,. la beraber 
oldu;ooa nereden bükmediyoraonaz ? 

O da Almanya yerine " Rayş ,. ke· 
limesini kullaomıştı. 

- Fransa bitaraf kalamaz ki ... 

Fran•anın bitaraf olduğunu ıöyle· 
medim ki .. lagiltereyle beraber ... 

- Tab,ii Buoda bi!inmiyeoek bir ıey 
yoktu ki 1 

H ın!lın yerine, aile rei,.feri mecliıi 
namına söz söylemek üzere Rınıello ır•ç· 
ti. Meclis biraz evvel kapı önünde toplan• 
m•ş ve mühfoı bir karar vermişti. Riaıetto 
bono iza b etti: 

zisi 
mlı 

- Harp olduğuna röre, lngiltere ara
olan " Yanaıılmaz " aduını terkedil· 
vaziyeti• bırakmamaia karar verdik. 

( DllfHUIU .... I 
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ftsıl Seker Bayramı 
Yazan Barün Şoker Bayramı ... "Şe\.er,. şu "Boyram, keli· 

mesine no kadar yaraşıyor!" Kurban,. ile taban taba-
Raflk na zııl Bunda bir nymamulık var; öte~iode i•• lam 
Halid bir yakışma ..• Belki de hrçbir mılleıt• o derece lal· 

lı ısımlı bıt bayra"' yokıar. S5ylorkea insanın ağzı ballanıyor ve gözü
nün Ö>üode &'iloaıe do;rn tutulmuş bir akide şe• erini• 11cak ronldi ya-

utu Jfıldryor Ş•ker bayramı hürmetine aıııcık bilıriçlık tHla1Dama müsa
•do 11yaraouz: Bılirmiıiniı ki, şektr • unyiioin AvrupahlaflD••ı üzerinde 
N•poleon tarafın dl lrır lizlere karşı konan ablukanın büı Ü< tesiri olmuş
tur. Avrupa, şekeri ile önce ehlisalip harpleri esnasında Hir.t yoluyla ta• 
nıdı; derken sanat Amerikaya aştı ve iklim aayeıinde de şeker kamı· 
ıınm bol yetiştiıii bu kıt' ada, zenci e•i.leı ia em• ği ile çılışacak bir 

ırol•t"'•Y• eri~ti. 
N•poleon, eline r•çen memleketleri kara ablnkuiylo ln&'ôliz ıremile

rlne kopatıoca artık bizım kıtamızda şeker bulunmaz olmuştu. Bu sırada. 
dır ki, Avrupa, pancardao ıeker çıkarma usulüne başvurdu ve hız ver• 
d; ıeker bollaıtı vo ncuzlodr. Demek ki, O .manh idaresi, yüz yirmi 
sene, yüz yirmiden fazla ıeker bayramı yapmış, fakat kendi (eniı ara. 
ıisi Ü•tilode kolayca yetişen pancardan şeker çıkarmayı aklından ıreçir. 
memiıti. Bunun neticesi olarak birinci cihan barbiı,do nasıl bir ıeker 
kıtlıiına ujr.dıjıınız malümdur. Cüaıhuriyet idaresi, o felaketli günleri 
ırözönündo tutarak ıeker fabrikalarıoı kurduğu zımın bazıları ithalat 
eşyası olarak şekeri daha ucuza yiyebileceğimizi ileri .ıürdüler, nıırın 
kırın ettiler. Ş m ii, Napoleon'unkioo rahmet ok atan bir düoya abluka., 
içindeyiz; etrafımızı ateş ve açlık ıarmış; biz· ne sakala minnet, ne bı· 
yıta · ıalbebürü 0ımüş, bol ~ekerli bir bayram yapıyoruz. 

Bence Şeker B•yramı, ıeker fabrikalarını kurup işloWJiimiz &'Ünden 
beri bayrama benzemiştir, Vo en büyük. ş,lter Bayramı da buırün kat
luladojımız bayramdır: Bütün dünyanın tadını kaybettiJti bir felaket se. 
nea;nde, ablukayı ve zorlukları biçe sayarak kandi şekerimizi, kan dö. 
külmomiş me.t bir ülkede iıfıyetle ) edijimiz şu şeknd•n tatlı bayram! 

Bir bayram 
Levhası 

YAZAN 
ULUNAY 

Çocuklutum· 
danberl Bay· 
ram günlerinin 

nasıl olup da ııırd•nbiro şehrin 

büı üa manzarasını deii,tıriverdi· 

tine hayret ederim O arnavot kal· 
dırımlı çaıpuk ç•rpuk sokaklarda 
her evden, herk•sten, her yürek· 
ten taıan çıkan saçılan neşe ba· 
vasının ılık bir meltem gibi esli 
jiai, dal&'alana dal&'alana yayıldı· 
tını hissederdik. 

Bayram ıabahı trkrnden her 
evde bir giyinme ve ıüslenme te 
lljı başlar. Evden eve •iyaretler 
el öpmeler .. 

O ırün için mahalle bekçisi, 
ezberıode maniıi bol olan bir da 
valcu tutar, her evden verilen 

11cuna bıbııı diii ümltnmiı koca· 
;...n çevreler bekçınin taşıdığı aı· 
kı 11rı;aıa hkılır. M•hallenin 
boı aııı.,na 1alıncaklar kurulmoı. 

Utan pantılonlu eıvıplaıla redin· 
&'otla earay cücelerini andırın ma• 
b.lıe 9ocaklaıı kuş lokumcunun; 
macuncuoun; boros ve alh pembe· 
li halkı şekerı aatan seyyar şeker• 
cinin tablalaıını kuşetm ılar •.• Ma· 
cuncunun her bölmed•n bir renk 
kopar•p deinei'o aardıi'ı bu bahar· 
lı lezzetli l•tlıyı biımemeoini le· 
menni eden bir zevkle yalıyorlar 

yahut iki elleriyle ağıılarıııdıı bir 
piston süratile çeviriyorlar 1 

' Y ıkaaı, kolları danteller için· 
de, yavru a;zı, limon kiılü, m•h· 
zen k.apaft, cam ıöbe;ı, kavun. 
için, şarap tortusu. kumru eöıı.ü, 
knud~z böce;ı ır bi acalp renkli 
dizden aşafı uzun entariler ~iymıf, 
saçları omuzlarına dÖkülmüı, tepe· 
)er inde mütemadıyen tıtreycn ya· 
nar döner tüylü kız çocukları ello
rinde darbuka, zillı maıa salıncak· 
larda hem saUaoıyoılar, hem tükü 
ıö ılüyorları 

Çıçtjı takmıı yandan 
Severım ben aeni candan 
Ala ala he>l -
Tam tDrkünücı can alacak ye-

rinde ıahncakçının na.uıı 
- v~ndıl 
Bayram sabahı olm sa itfaiye

yi tellıa düıürecek bn feryat o 
&'Ün içıo metditin yandıJiına İfa· 

rettir. 
Bayramda M kadar yaylı yay

llZ tatar arab.ıı varaa Fatılıle be· 
yazıt araaında çocuk taıır. Vaktiy· 
le 0,küdarla Eainöoü arasındaki 
dolmuıları andıran bu nakil v&1ı· 
taıına müracaat edenlerde ayni 
arabada bulanmak do!ayııile hem 
bir kaynaıma ha1ıl olur. Türküler 
ancak aksi istikamete &'iden iki 
araba biribirine tesadüf etıi;i' za
man keıilirı O zaman her İki ara. 
b da mnhaaım f07yatlar kopar. Ni• 
9io? Bnnuo sebebioi bir türlü an• 
anlıyamamııtım. Baı!arına birer 
mendil iliıtirilmiı sürücü beyırirh. 
rinin üzerinde o ırilne mahsus ola
ra 1< tatlı sert zıvanalı kalıp ııga• 
ra'ı içen haıarıları omuzun biri 
havada, diıı:e kadar aıyrılaralc al 
tıııduı F .,.. batb be yas cloa1ar 

[ Tan'dao J 
ırörünür. Üıenır•lore sonuna kadar 
sokohn ayaklarla hayvanı dÖ• t na· 
la hldırmak için bir teviye 111ev· 
hoın mahmuz darbelui.. işte bir 
bayram livhuıl , 

( Tan'dan ) • Bayram 
Yazan 

B. FELEK 

Şeker bayramı· 
nız mubarek ol

sun. Allah nice 
nice senelere 

afıy~tlo cümıemızi yetiştirsin. Hrp 
böyle htlı tatlı bayramlar edeliaı. 

inşallah gelecek baıramı ırme 
sulh ve silah içinde lr.uılolarız. 

Ben şeker bayramını hali ço 
cukluğumdalı.i hisl<rle ka•şılaıım. 

Ayrıca içtimai ve iktt•adi bi
rer ehemmiyeti de olan bu dini 
baramım•zın bu bakımlardan h•lk 
hayatıod•ki tesirleri dıkkate drğ<r. 

Bu bayramda dargınlar barışır 
Küçükler büyüklerin elini, büyük· 
ler küçüklerin ıröılerini öper. Bay· 
ramda b r nevi hissiy.t ve ülfet 
tasliyesi yapılır Herkes barışır 
Tekrar darılmak.ve bouşmak üzere 

Fsnal alııveriş eder, para 
aarfedılır ve kazanılır. Müın~ün 

mertebe berku yeni giyer. Fakir 
fıkaraya hususi bir ıe•kat gö.ıeri 
lir. Guzel ~eydir. Fakat ne fayda 
ki; seı.ede bir defa g-,.lir. 

Aıoan - iyi saatte ol~unl.ı:ır 
işitm<sın NasredJin Hoca bir kıt· 
lık devı inae bir lı.ısabaya miaafır 
olmuş. Bakmış ki herkes yiyip içi 
yor, ırülüp eğleniyor ..• B•klavalar, 
börekler, yağlar, baıtar .. gorlal 

H"ca da y•naşmış •e başla. 
mıı yemiye .. B r müddet atıştırdık 
tın aoora yanındakine sormuş: 

- Y .hu! Boruı ne güzel yeri 
Her bral•a kıtlık v., burada ya; 
bal içiudcsınızl • 

- Ayoıl Buırün bayram da 
onan iç'n böyle yiyip iç'yoruz. 

- Y a•I Hergü' bayram yop 
1alar da ümmeti Muhammedin kar· 
nı doysal 

DeJıiş; drm;ş ama htrgün bay· 

ram oluoca da onun b yramlığı 
kalmaz ki... Her şeker bayramı 

hatırladıj-ım bir hidıae1 bu yaşa 
geldim. hali hafızamda taravetini 
muhafaza etıııektedır. 

0..ıkuz on yaşlarında idim. Mu 
tad veçhıle bir yeni elbise ıriym•ı· 
tim. 

Babam beni komşumuz bak· 
kalın çıra;ıoa O!llatet ederek O;. 
kndarın bayram yeri olan ( Har
manlık ) namı diJi•r ( Bitli Kah. 
tane ) ye gönder ıniı tı. 

O zaman çocukların bayr•m· 
lok zevklerinden biri de eşeJte bin 
mekli. Beni do Bıtli Kahtanedrn 
dönüşte bir eşeie bindirdiler. Me~
ıim k.ış ve hıl'Ya yağmurla '>ldu· 
ğnndan zaten kaldırım11z olan Ka· 
racaahmed caddesi yürüıımiyecek 
kadar çamıırdu. 

Ba rram yerinden ayrılıp da 
Karacaabmed caddesioin Ç ımur 

deryası~• dslar dal,.,az ne oldu 
Lilaıem bizim rş•Jtin kolanı ırev. 
şedi ve eJier dönmrğo başladı. 
Düşmemek için hemen eşejio boy 
nuna sarıldun. 

Neyse eşekçi &'eldi, kolanı 
aıktı ve ben yoluma revan oldum. 

( Cemlovrl1•t'l•) 

BUGON 
3 

RUZVELTİN 
ISTEDIGI 
KREDi 

Ayan meclisi, 9985 
mil tonıuk kredl1i ka. 

bul etti 

V •Ş"'fton, ?.4 (a.•) - lnıril. 
tereye yapılan yardrm için Ruz. 
vellia tal•p ettliı 5985 milyo•ılok 
kred•vi iyan meclisi 13 r•yo kar
şı 59 ro ılo kabol et'1liştir. Şimdi 
kanon proj•ıi mebuıan mecli•ino 
gönderilmiştir. 

Ruı11eltin tema:rları 
V aşigton, 24 (< .•.} - Ra.. 

vel•in v.ıikana ııönd•rdiıii hu. 
•usi ıaorabbaaı M ron Taylor ve 
Nevyor k baı p'skopom Spilman 
dün beyauaraya ıriderek reisi zi. 
yaret et mı~ tir. • 

Asosiyetod Pıeı'e göre Ruz. 
velt son zamanlarda Avropadarı 
ye"i döıen Taylor vo katolılc 
kilisesinin yüksele ricali ile birkaç 
d•fa ıö,üşmüftür. 

Bayramın tadını 
nasd çıkardık ? 

( Baffarafı ikincide) 
mız~a haykıracak: 

''Tüıküz cumlıurigeiİlı gök
sümüz tunç siperi, Türke 
durmak yaraşmaz, Türk 
önele Türk ileri,, 

Gidrn ihtiyar bayramın, sırtı. 
nın neden bu yıl biraz daba kam. 
burl•ştığını ıimdi iyi anlıyorum. 

Onu, hürmetle isti<bal etıilı: 
' tazimle eğil p ellerinden öptük ve 

merh•melle teıyi eyled k. 
Dört gün sonraki Cuıahuriv,t 

boyramını aşk ve ıhtıra•la karşıla. 
yacak, baıj-rımıza ba•ıp tuoç ya. 
naklarından öpeceğ z ve iç ıı.iz 0 • 

nuıla dolu olarak ui·ırlayacaJtız. 

Gidene hürmetimiz, aoen.,Jrri· 
mize sadakatımızdan, geleceğı se. 

viçimiz bogünün manasını anl•yışı· 
mııdandır. 

-
25 Birinciteşrin 

' 
CUMARTESi 

Türkiye RadyodifUıyoa poatalan, 
Turkl7e rad1oau. At.kara radyo•" 

Lor•dra 24 ( a.a ) 
- Ruı cepheıin 
de mühim bir de
ğ>işiklilc yok tur. 
Sıvvetler Alman 
l•rı Moıkova ve 
Donetı havzası 
yakınlan~da tut· 

Kırım'a -hücum 

Bn~ao•$1• 24 
( a.a ) - M ıcar 

b'ld'. 1 
ıjarııııı ı ırıyor: 

25 lıirinciteşrin Cumartesi 
7 30 Program, ve memleket 

Saat Avarı. 

şiddetlendi 
maja devsm edi· -
yorlar. ŞiJdetli So"ııetlır Mo!l<ooa 11e Do. 
muharebeler bor· netz de Almanları tutmak roainde devam 
devamdı•. Alman la de11am ediyorlar eylemekt•dirler • 

~·;c~:1~:::.ka:~'. Moskovanın mühim ~.üri~::iı:d:~iehe:.· 

Ukrayna c•p 
ho•inde çvpışan 
müttefik kuvv•t· 
ler düı '1lanı dah ı 
fazla &'••İye at. 
makta ve bare· 
kit•na usul dai· 

~::id:i~ b~,~~::;. noktalarına kara ~:i: .. ı;~~!,~:~: 
!ardır. • 1 k 

1 
azalmııtır. Macar 

7 33 Müzik: H.fif proğ'ram 
( Pi. ) 

7 45 A j 1ns haberleri. 
8 00 M.izık: Seoloniıc pro&'ram 

t ( Pi ) 
1 8 15 Evin ıaati. 

830/ 
8.45 M ü ı i k : S ft n f o n i k 

prog••mm•n devamı ( Pi. ) 
13 30 Pıoırram, ve Momleket 

saat ayarı. 
13 33 Müıik : Tü•kçe plaklar. 
13 45 Aj ını hıborl•ri. 
14 ou Muıik: Türkçe plaklar 

prorramlf'1n devam•. 
14.30 A ı kara S~nhahar at 1a

rışlarınuı tabmıoleri. 
J 4.40/ s~~::s~ b~~=o~:~· mayın an onu uyor d~~.';n~·0;::~:11~· 

ki dün Knbiıof Almanlar 35 bin ka1ıp 1 a'<iyetlerini faz. 
de yabancı basın vararak Tagonrog şeh- lalaıtırmıflar 
ınümeuıllerine ov· rlni aldılar ve Don et z 

15.:Ju Müzik: Riyaseti cumhur 
Bando•u ( Ş·f: lhs.n Kürçor ) 

18 00 p,. &'ram, ve Momlout 
ıaat Ayarı. 

velld ıün Almanlar tarafındon alı. nehrine yaklaşmakta bulunmuşlar· 
nan T "1'anro&' etrafında mubare· dır. 
belerin devam eWJtioi ve Alman. B.,lin 24 (~.a.)- Alman h•f· 
ların bor baldo R.>stov' a va•m•k talık. ıiyui mecmu •Sı baş yazısın· 
niyetini ğ'üttüklerini bildirmiı· da şu saalleri scroyor: 

«Büyük müıt<fık Don, Volıra 
tir. Ural ve Sibirya da yeni mevıile· 

Dooetı bölıresinde Almanlar re yerleşeceklorn:; S >vyetlerin ha· 
hücumlarını fazlalaştırmıılardır. len ellerinde hlan eodü•tri bö ıre· 
Almanlar ağ'ır kayıplar>nın yerını leri Aogloukson maddi yardımı 
dolduran yeni takviyeler almış· müo9'ir bir mıhiyet alıncıya kadar 
lardır. Sovyet harp malı.ineıine kili &'•le· 

Kırımda Perikop bölgesinde 
şiddetli muharebeler yapılmakto. 

d.r. Almanlar Porikop ve Armiy
ans'<'r aldıklarını iddia ediyorlar. 
ıa da bu haberler Ruslar tar~l.n· 

dan teyit edilmemiştir. 

Diln Lozoftki Moıkova mnha· 
rebesi hakkında şn iz.batı ver· 
miıtir: 

c ._ Kaleninde şiddetli mn• 
bareboler tekrar hali devam et
mektedir ve ı•hir ev ev müda· 
faa olunmaktadır. Ba şebdn yarı· 
11 blli SoYyetlerin eliodedir. 

Ce.t mı?• 
M cmda diyor ki: 

18 03 Mü tik : f•s•l bryetl. 
18 40 Miız•k: Radyo Caz Yb 

Tango O· ke•trası. ( 1. Q,&'ür ve 
at•t böcekleri ) 

19 00 Konuıma: ( Kahraman· 
lar H•Iİ ) . 

19.15 Mürik : Radyo cız ve 
tan&'o orke>lası Pıogramının ilı.in 
ci kısmı. 

19.30 M•mloket saat ayarı, ve 
ajaoı haberJeıi. 

111.45 s .. b .. t 10 dakika. 
19.55 MüLik ; Küme auı (ıa.r. 

eserleri) 
20 15 R•ılyo ırnetesi. 
20 45 Müzık: Karıı•k ıarkı ve 

türkülrr. 
2l 00 Zi·aat takvimi. 
21.10 üzik : D oleyici istek

leri. 
21 45 Konuşma ( Günün mea' 

efe)<r• ). 
'22.UO Müıik: R1~yo salon or. 

kestrası ( V oloni t N ·cip Aşkıo ), 
2230 M·ml•k•t Hat ayarı, A· 

jonı h herler;; Ziraat E.bam -
Tahvilat Kambıyo - Nutuk bor. 
sası ( F•vat ) 

U.45 Müıik: R •dvo s1lon or
k.eıtraıı programının ikinci lıc. a;nı. 

22.55 / 
23 00 Yarrnki prorram1 ve ka-

panış. 
Almanlar Mujlİık ve Moloya . 

roılavest bölre•inde durdaralmoş· 
tur. Sovyel kıtaları büyük vo şid 
detli hücumlar yapmıılardır. " 

•Şırıt cephesinin merkezi vo 
cenup bölıreltrindo Almaı ileri 
hareketinin durmad11n devamı, Mili · 

k<>vanın l· hdi.i altıa<la bulunması 
D.>neh havıa<ında Stalino'nun bat 
ayrılmış ve Ro.tov dan g•çeo Tol 
lıı M"Sk ova demiryduna ve D ,. 
Dftz n~hrioio mansabına yakın bir 
yerde T•ıraürog'un ele ır•ç;rilmeıi 
bütün bu vakalar, g.,ek lrgiliz 
nikbinlıJtine ve &'erek önümüzdeki 
ilkbahara kodar kı ı m•mıı bıı crp · 
be üzerinde mukavemet bahsinrle · 
ki S<>vyet imkiolarına ağır darbe. 
ler v1;1rm~ştur. Tt11razinin S >vyet 
k"'feıı, bır düzelme ümidi kalma• 
~~n .aı•tı ioivor. Aoglo .. hon bir işgal affındaki 
J.gının f4aJiy~tı i!le. Avrupa kıta•ın · 

Londra 24 ( a.a ) - Rus • 
Alman cepbeıinde faaliyet merke
zinin cenuba doğı u sarih bir 111· 

rette kaymış oldoğ~ kaydedilmek· 
tedir. M 11kova tam bir lilkdn 

da "11koa ır<>leo ltati hadıseler üze Belçike 
rinde hiçbir tesir icra etmomıııir. ( 8 ı 

Mouov .. vo Londrada, Sovyet aşatra,ı ikiocide) 
c•plıesinin Dinyepord, tntunabıle Stal bir nutuk ıöy iyerek Fı a uan-

ların C rmen C•mi .. ı dah•linde cegı ve Moskova, Ro.tov, Tıflrs 
bayaıi yo urun tebhkeden uzak ya,amak i•tediılini bıldirdi. 3 ha· 
bulundorulabilec•ıii ilmid edilmı ti. •iran<ia Yporeı'de yap•hn bı• top. 

içinde •• laoa vaaivati lr••tı•Ym• · Alon•n Jı:ırhll t•n Jarı hasrnin bu lePtıd• Fıimaa meb 0ıal•rdan L•u· 
r• h ,.,.Jamr ve ı•hrin bürün mü· ü nidfoi c:ırtadan kaldırmışt.r. Fakat rid•n Holla•da ile Flaı d •o'.n C · r• 
him noktalarına kara m ıyi ıleri ko log lızlerın üzerinde ald,.nmadılı:lo· meolııj-in birer porçası olduıruno 
yarken Alman orduları da Ruslar '.1 

•• bı~ şey ver: OJa. Sovyetler bir söıleR<ii. 
lıırı, utikliil•ni 1 harhm neticesini <>alers t•lırinde yapılan hir 

tarafından 35 bin kişi hbmin edi tayın edecekt·r.• içtimada ırene Fıim ... n meooılardao 
Yll. ,941. A.Y·lO c;;. 298 Huır ın' len a;ır kayıplar vererek Taıron• Moıkova 24 (..a)- Dün ge T"Jıenacre d•hı ıl•ri ıriderek şu 

1 
Rami us;. Blrlncltetrlo 12 roın alm•ılardır, Moıkova, bu ke· ceki s~vyet tebliıli: 23 l •kteşrin dsöu~t1earriı ooY"•yrlleedri:bı~ıı"mV ~aoyo4latr110nbaom·u1 r.,· ı.ıı... 1

,..,, Şevval 4 ıi0mdek_i vaziyetin v•h:m olduaunu do m lı b J b ' ·ı 

1 • n are o er ütün c•p~e bo mü.teınl•kemizdir. " 
-ı Bu 1 ırıı1K'1lıvo~. D ıj-er taraftan ı\lman yunca devaıa etmiı ve bilhassa Bu °SÖıler V alonlar ara•ında 

Nöb t • lar rım a gırınek için &'ayretle· M 'İ ı;sk i•tikamotinde fİddntli ol· büvü< akısler oıandı•m şt r. Brük-
f •c• 8 CI 8CZ8R8 ri•i bir mislı" daba arttırını•lar mu••ur Hatl 1 b. k ld 1 d ı ~ 0 

• • .., Y ve • • an,.,ııa yap• .n ırço IO a çı~an ıraı•te •r şu! et i ma· 

l "'.rm•aoh ı aldıklarını bild;rmişler- C•drti ve şiddetli Alman hlcomu kaleler yazarak b• ıddıaları redde• 
Fuat Eczanesi dır. Fakat bu şehrin dü t· _ Ü ıre i pi<kft•t6löll!ştilr, Çete faali· diyorlar. 

Ro•lar teyit etmeme'·tedırl'eru.guo yttleu bilh .. sa S oolen•k ve Ka- lıte işıral altındaki bel~ika'da 
:~(=Y;;•;n~ip;o~s~ta~h;a~n~e~y~a~n~ın~d~a~):::::::=::::::~::====::::=:•::::;~~====~l~i";'~n~ç;•~v~e~l~'~d~~f~l~l~~~==~~~;;;~~~~::::::::~T::::ı-.,, I .. - .. ,,n e •z a 11.şmtştır. vaıi ... et bu,Jur: 

istiklal s 1 AKA Gündüz' den avaşı Notları 
~===========~~==================· 11nda Z·bra abla iyil•şti. 

ehra at la • ra a 'k bir lı:ız Z 1 
Z h 

bls esıııerce , 

'--------- narin , oaıı 
idı. d' 

Borsada bir kız okulunda öir~tmenlil< • ı-
yordu. d 

Fak at narin Zehr,. ablanın oariıı. röisün ° 
bir arslan yüreii va•dı. • 

1 d f,4anll• ve 
Düımanl•r •mırden, Aydın an, y I 

B r ı. • B ı ıardı. eş· a l• .. ırden ıonra ur<ayı a m ş d" 
Barsa karalara bürünmüştü, Güzel Baıll Uf· 

man avatı altında çi-kioleım;şıi. I t 
Z h bl • 'ole • an· • ra a a bir yolunu b"lup ızı · 

bula (İtti, orad•n An koraya mektup y.zdr. B~n: 
deo ne umarıanız bızırıuı; canımı, ıel&caetmu 
hiç akla ır•tirmeyiniz, dedi. 

Z<hra •bla düıman hakkında toplavac•iı 
doiro h•berleri millet cephesi kumandanına 
bildırecok ti. 

01tnlunn lı:apat!llrılardı • O günden sonra 
z,bra abla köy kadını kıyafetine g;rer, kth_ D• 

don iç;n doğa ır tmiş ribi, kiib köyden lı.oye 
öteberi götürür ıribi muharebe hattına ıoku

1

nr, 

b. k !ayını bulur öte taraf•, bi•İm tarafa &'•· 
ır o . b'ld" • ı .•• tları tul•m eder, baberlerı ı ım; ye· 

çer ••ır 1 b" 1 b 1 . . talimat varsa a or ır yo aou u np 
oı emır , 
Bor1aya ıriderdi. 

D
• ı.afileleri Zebra abladan şüpbelen· 
u1man • 

d·ı ko"ylü kıyafetinde yakaladılar. Zeb. 
ı er ve onu 

ra abla h;ç bir sırrı meydana çıkarmadı: 
_ t,ı. r1eniz öldürün, biç bir 1ey bilmiyo. 

mm! dedi. 
Bunun Oıerine ince ell'fine kel~e, ince 

ayak.larına praoga vurdular, bir ır•miuin amba. 
rıoa attılar. 

Vapur Z•h•a ablayı aldı, Girid zindanları· 
na ırötilrdü. 'Z<bra abla sylarca nemli zind•n• 
ların karanlıkların içinde inledi. Fakat bir l'ÜD 

bile düşmanlara boyun etmedi. Zebra abla ve
rem oldu. 

Büyük zaferden ıonra Borsaya döndü ve 
yerılden YetWeoen, yllzell8fen ba 'V&lan yınra-

. Vo ~iç, hiç kimseye bir şey •Öflemeden , 
~ırl şey ı~t~meden kendıni bitd rmeden, yine 

0
• 

a.n unun ıçın · • 
• b I 0 ırırıp vatan çocuklarını okutma-
::k. ~~ad~. Adtta kendisiııi unotıurdu, adeta 

1 B;" ruya gıbi nnııtııırdu. 
r gun ona işı bılen lııır ahpabı dedi kiı 

b·ı . Z bra ahla oldutnnu niçi• bütün i!Uoya 
ı meaın? 

B -. Az!. im, dedi. Bundan, bend•n no çıkar? 
Z ~n bır tane değilim ki. Tür~iye baıtan bışa 

1
·bra ablalarla doludur, olmasaydı bu za[er 

0 ·~ mu idı? Eter Z•hra ablaya bir madalya 
~erılınek lizı "'&'•liroe, onu bQtün Türk kadınlı· 
gına veraıelidır. 

itte bunu bir TOrk Bayao öğretmen aöyler. 

r;;--:-----....:• 
1 Cephane treni 1 Sakarya mobareboıi 
~._...;--::------ başlayalı on beı rün 

olmu,ıu. üu oo beı günün cebenn d. a· h em ı. ır ce· 
ennem ki havalardan dökülüyor , yerlor.ien 

f.ıkırıyor, ıularda köpürüyordu. Düıman dört, 
yedi, çok defa on saf birbiri arkasına dizorolc 
hücum ediyordu. 

Biıim askerlerimiz karınnla, dipçikle, tır· 
nakla dişle karıı &'eliyordu. Yeıler ıarsılıyor, 
fakat düşman bızim cepheyi ıöke ... iyordu· 

Ankara'dan cephane istedıler. Otuz vagon• 

lak bir t'en dolusu c•phano hazırlandı, yola dü· 
züldü Taı kömürü yoklu. 

Malı.ine odun yakıyordu, Cephane ajır ol. 
dnii'u için, odunla zaten yavaş yürüyen makino 
büıbütüa yavaşladı. 

Tam ba ıırada idi ki havada düş'llaıı tay. 
ryarele•i rö,üadü. Tayyareler de treni wörmüş
lordi. Bu zamanda yolcu treni olmazdrya 1 Ya 
erzak treni olacaktı, ya cephan•.- Tayyareler 
trenin üzeri•de uçaşınaja baıladıl •r. Bombalar• 
la bücnma hazırlandıkları besbelli idi. 

Ahi ribl makinenin odana da lıitdlllD 
-iit1<16Jc.t bld ·····dak darda. .. 'ı 1 _. 

bir lıö;ün önündeydiler. 
T rea memurları hemen toplandılılr. Dil

tilndüler: 
- N • yapalım? Otuz varon crphıno bü 

yOk bir şeydir. Bunu bize teslım etliler, biz do 
eepbanevi selamette ıröıürmtğo mecburuz. 

- Y •pacaı. bir şey yok. lık öoco odun 
li•ikllJiini tamamlamalıyıı. Teieldrn karşı kö. 

ye koı,lım, koylüye işi anlatalım no kadar o
dun, tahta neyi varsa makineye yüldeyelimı 

- Biz de boradan tayyarelere karşı koy. 
maja çalışırız, yanımızda dÖlt tane mavzer var. 
Ya c•pbaoo trenılo baraber uçar ırideriz yahut 
kurtarırız. 

8ırkaç memur köye ko111p habtr Yerdiler. 
Kö ılülor forada borada odun tahta ne varaa 
taşıınai'a baıladılar, evlerin kapılarını' pence. 
rele,ini ıöktiller, sedirleri parçaladılar, brş on 
dakika içinde makineyi odunla doldurdu• tan 
be4ka yüklü va&'onların Oıtüoe de yedek koy• 
dolar • 

Köylü bu vatan fedakirl•ıi'•nı yaparkrn ba1 
memarla arkadaşları da botlarının üılünde 
uçuşan dü1mın tayyarelerine babire kn•şun 11• 

kıyorlardı, Ôyle ki tayyareler beş altı bomba 
attıkları halde saja, sola, öne, arkaya düımüı 
hiç bir ziyan yapamamıştı. 

M ıkinenin ocatını yeniden tatnıtnrdular. 
.\!.kine eslı:isinden daha ıür.tli yol alm•i• 

ba1ladı. Dilıman biteviye boıabardı111an sava· 
ruyndn. 

Fakat biç biri isabet etıııiyorda. 
Trerı memorlıırı varanların Qstün• çıkm•ı, 

artık bomba•• biten düş nan tayyarecilerile alay 
ediyorlar, l.tiklil martını Gazi Pı. tilrkDıQoii 
ıöylü,orlardı. 

Tren cepheye yan•ıt'- Crpbaneyi boıa1 ttr. 
Tren memurlal'ıoa yolda bir ıey olup olmadı• 
j'ını .,ord•'•"'• Baı memıon 

- Bir ı•Y olmadı, yal,.ıa -arkadqh.r l•tik· 
W .,.,, .. , .O;ledilar, 1ıledi. ...te ı...o 'l'llrk ....... iltıı ıllwi ,.,.... 



::ı TATLI HAYAL -ı: 
iLAVETEN: ( Türkçe sözlü) 

1 ki kahkaha kıralları 
Stanlorel -- Oliver hardi'nin 

en güzel ve en gülünçlü komedisi 

FAKA BASMAZ --- --
BUGÜN GÜNDÜZ MAT/NA· iki filim birden 

- Allahın cenneti - Faka basmaz. 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 

- - -- -- -- . -

·~==== 

Şimdiye 

Abidin Paşa Caddesi 
KIVIRCIK PAŞA 

Telg: TABO P. K. 74 ~ 
1. 

-~ ~ 

ESER 
• 

• 
Tel.: 274 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Sarmet Muhtar 
BAŞ ROLDE: 

'• Sait, Halide, Yaşar, Talat 
• 
• • • 

;: Eşi görülmeyen ... Emsaline raslan •• 
~ 

' mayan ihtisam ve kudretine erişme-
yen 1 ÜRK sinemacıhğının •• En güzel 
filmidir. 

1 - Adana - Karataş yoluna lüzumlu [348] mttre mikap h 11 ile 
(300) metıe mikap Korgulull!era ıhrsç ve nakli işi (7221 lira (84] ku· 
ruş üzerinden açık eks•ltmeye çıkarılmıştır. 

Kitabevine 
~ 

Fh .. ME iLAVETEN : 

TAN' da Alsaray'da: 
2 - Ek•iltme 6i 11 / 941 taribine müsadif Perşembe günü saat 

onda Vilıivtt daimi •ncümeninde yapılaeaktır. Okul Kitapları geldi !
:, Bıi y ii < 3) < ı <ı oı h k ser;v•l filmi 
: ol ·n M •&ke l• 0 .1 İki B ı lenlerin 

b r incı rlf'v r ,. si 

.. 
iki kısımlık Raspotl 3 - l•tevenler l·u işe ail kcşifname ve şartnamelerini görm•k için 

Nafia Müdürl üğüne mfüacaat eılebilirlcr, 
4 - lıteklilerin (541) lira (64) kuruşluk muvakkat teminat verme· 

1Ik Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

~~ 1-'o..;...;;...._.;...;;;._ ____ _ 

t: 

1 
leri liıımdır. 16 - 21- 25- 31 1331 '•. 

~ 
Hergün 2.30 da Matine Vardır 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Her 

numaralı 

tır. 

Mütehassısı 

gün hastalarını Abidin Paşa 

muayenehanesinde kabul ve 

1271 

caddesindeki 125 

tedaviye başlamış• 

1-15 

Adana askerlik dairesi satınalma 
komisyonundan : 

bulacaksınız 

Adres : adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

•• 
~· .• •• 
·.• . 
•• • • ,• 

Pek Yakında 

VatT~~k f~.d1~isi ~ 
ur çe soz u ı:ı 

Adana Belediye Riya-
1 

Adana as.da!resi ~a- Milli ş:;-;:~~·~~-;.~~,;:~;~~:·=:; 
t 1 k Un k 

1 
lnglliz askeri esir setinden: ına ma omısyon - geçer en d u 't u 

'-------------------~--!------ i 

(Boştarafı birincide 
(T esviyei türabiye, dan •• miş\erdi r. Londra 24 ( a.a. ) - Bahri· 

ye nazırı M •go•son dün Ava"' ka• 
Çakıl imla ve silindi· ı. 60 000 kilo sığır etı Arıtokyada marasında bir suale verdiii ce•ap 

• } k ) k k M·lll Ş • fımiz trltsi gün So· ta dem 'ştir ki: raJ yaptırı aca kapalı zarfla e siltmeye on· g"uk oluau, Beleni ,.üteakibcn An 
• « - Britanya imparatorluğu· 

1 • Depboy parke yolun· muştur. takyayı şereflendirmişlcrdir. nun mubttlif k1Sımları askerlerin · 

1. Buğday ciheti askeriyece verilmek diğer bilumum 
masarifi müteahhidine ait olmak şartile 80 ton buğday bul
gur yaptınlmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon· 

dan itibaren Taş karakoluna 2. Tutarı 16800 lira, ilk Antakyada Hıtayın ihtiyaçları den şimdiye kadar tsir düşenlerin 
kadar uzanan yolun tesviyei teminatı 1260 liradır. i•t;bsali, maarif işleri ve bilb,.,a miktarı 66000 dir, » 

l 1 C A'11ık batakh'o1.l:ırıoın 1'.urutulmaıı S türabiyeai ile çakıl imla ve •İ· 3. halesi 1. 11. 94 u • ağ cenalı mebuslarından esir 
k l işi ilztrinde ali.lr.adarlardan izahat 

lindiraj işi açık olarak e si t· martesi günü saat 11 de alan Cıimburreisi, yayla dağına düşenlerin miktarını ve buJlar ara 
muştur. meye konulmuştur. A dana askerlik dairesi satın gitmişler, löylüleıle ekim ve mab s nda Arap Yahudilerin nisbetini 

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

As. dairesi satınaloıa komisyonunda yapılacaktır. 

'/, - Muhammen bedeli alına komisyonunda yapıla- sul işloıi hakkında bJsb.ihallerde öğrenmek istemiştir. 
4701.42 liradır. caktır. . bulunmuşlar, harbiyede defne şe· Marı••soo demiıtir ki: 

3 • Muvakkat teminatı İ lalelerini tetkik etmişlerdir. O ak· " - Fııhtinli esirlerin miktarı 
352 60 1. d 4. stekliler muayyen za• 4. istekliler zarflarını muayyen günde ihale saatından bır 

aaat evveline kadar komisyonda bulundurmaları ilin olnnur. 
. ıra ır. şam milli Şef şerefine balkevi sa· 11,82 dir. F•kat bunların arasın• 
4 ıh 1 31/10/941 ta · mandan bir saat evveline ka- ı d h d ı • a e rı- lonlarında bir çay ziyafeti veri · a ya u ı erin ve arapların ne niı 

hine rastlayan Cuma günü dar teklif zarflarını komisyon mi~ tir. bette olduğunu bilmiyorum. " 

1 

saat 15 de Belediye encüme• da bulundurmaları ilin olu- Çayda hükOm•t ve Parti Er· Suikasta uğravan eski 
nur. kanı ile hemen biıtün halk taba. • 

ninde yapılacaktır. kasını hm•il edrn ze•at ailc ! erıle Japon batvekili lyllettl 
5 • İstekliler bu işe ait ke- _ı_ı_._1_6· 2 1. 25 13_17 _ _ __ birlikte hazır bulunmuş ve M.1.i Tokyo 24 (•. a) - E•ki baş· 

şif ve şartnamesini Adana be· Şef burada ana ve b•halarla çok vekillerdrn ve K . neye kabine•iode 
lediyesi fen İşleri müdürlüğün- Acele satılık veya samimi •e ço~ faydalı ha,b h•ller· nazırlık etmiş ol•n Baron Hiranu• 
den 23 kuruş mukabilinde ala- de bulunarak kendılerino bilhassa ma'oıç 14 •tustos ıuikutında al· 
bilirler. kiralık ev çocuk vp diger içtimai meseleler d·ğı yaralar iyileşmiıtir. Ba müoa· 

6 • Bu İş hakkında fazla üzerinde çok kıymetli direlc.tıllı r sebetle Baron lmpırator tarafından 
malumat almak ve şartnamesi- istiklal mahalle•inde halen boş vermiş, mektrp hltbelerioi Ç"kiyi, k•bul edilmiş . bundan sonra da ad· 

Ad a 3 numaralı bahçeli ev kiralık ve· s . batlı ve tewı z göıdükleııoi ve liye naıırı Margi Kıdo ile görüş· 
ni görmek istiyenlerin an .. 1 ya satılıktır. buudan çok memnun ır.ald.klarıoı müıtür. 
belediyesi fen işleri müdiir ~ Yul«rı kattı 4 oda 1 salon ıöylemiş\erdir. _____ ....,, ..... ,.....,.... ___ _ 

1 4. 18. 21. 25 1325 

Lokman Hekim 
Dr. Rıdvan Lokman 

ıonra • Gece her vakıt basta Gündüz saat 16 dan 
kabul eder. 

Salı-Cuma-Pazar günleri 17-17,30 da fakirler parasız 
pakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 
115 1241 _, _____ .:; 124. 

ğüne ve munakasaya girece • alt katta iki oda mulbıl, tuvalet Bundan sonra Halkevi müzik !aşmış, mobil}eci, kundıırau ve 
Bayan Şapka Salonu !erin de ihale günü muay~en banyo elektrik ve su te•isatı var kolu tarafından milli hav.l.r çalı· yemeı i i esnaflle alakadar olarak 

saatte belediye encüınenıne dır. Taliplerin ev sahibine müra o arak yurt IÜt •ülrri ol.unmuş , bu· izah ıt almışlardır, <\zi• Başbu&un 
· At caatları . 1 Hayrettın amer mevsimin son mo· müracaatları ilin olunur. 21 - 26 DU ıeo ç erımizin zeybek ve bar· ç>rşıda dolaşt•ğlDI haber alan halk 

del.eriyle muhterem müşterilerine 1306 11-16·21•25 
1 

_ ---- l3
42 

mand.11 Oyunları ve ODU da dans b r anda •O<&kJarı doldurarak Ş.f. ------------- s c H p ta kip e}lemi,tir Drnsı müteakip lcrioi çok aamiıııi, çok beyce.oh 
yeni bir saıon açmıştır. A Jana As. D. eyhan . . köylulerdeo miirekk•p kadınlı er. ve çok candan tual.üratla karı•· 

h tu 10 k fo mala d il Uı l kekli bir grup Mı ı li oyunlar oyna· lamıı «Yaşa, varol, t•nrı S'ni ba-
Ay rıca er r şap a r rı mo e ere göre Satınalma ko- Çınar l ocag"'ı mış ve bu oyunlar Mılli ş f n bıl şımi•d•n eksik .tmesial• avazele· 

~· ' ri her tar alı çın)atmışt.r. degışır. ha.sa ta~tirledni kazanm·ş bunun, 

ADRES: Belediye caddesi singer misyonundan.: Reisliğinden : ~n::~~~=~~~:·'::s\~:~~:~~\i~;:;~ Milli Şef~nıt~n;~kgalılara 
magazası yanında No: 80 1- Maraştaki Askeri bır· Ocağımızın asfalt cadde· davet ederek kendılerıle birlikte Camlıurreiıimiz Aı takya-ia kal-

Voroşilof ve Bud
yeni tarafından 
( Başlara/ ı birincide ) 

rebel.,i cereyan etmektedir. Yarı· 
ıı Ro~lar10, yarıs,'Ja Almanların 
el1nde bulunan Kalinin'de her ev 
ayrı ayrı müdafaa edilmektedir. 
Almanlar Orelden dabs ileri ıreço· 
memişlerdir. Almanların Oreldeo 
Talaya kadar ilerlodıklcı i doğru 

deıtıldir. Leningrad cepbesinde Al· 
mantar birkaç ke> imde p;},lı.ürıüf. 
mişlrrdir. Bu arada Mosko•anın 
çeLbnl•n'lle:ıi mesele•i'do balle
di,memittir. Maretal Timoç~n~o 
cenu~ta kumand•yı deruhte etmış• 
tir. Budiyeoi ve voroşiiof, yakında 

muh rebeye iştirak edecek olan 
yeni orıJuoun haıırlıklarını tamam· 
Jama'ic üı ,.,dir. 

M)1<ova :lan e 1çi1 i k le r in 
ve bir kısım hükOmet 
dairelerinin b o Ş a 1 t ı 1 m &11 ka· 
rarı, Almanlar Moj 1iık kesiminde 
bir noktada ıredik açdıkları •aman 

·------· 6 oba d k' 27 o çay iç.,,işlerdir. dıkl -dd t .. d b . k' -· iikler ihtiyacı için 114 .s
380 

e ı ocak binasında • l • h lk uı mu • ıçın e Ş• rın •• ı 
1 b Cumhıırrrisimiz löy' ü1erin • · ı· J k k · t o •n u karar ı alnız hükOmetin borusu 191 soba dirseği 941 pazartesi günü saat 20- 1 d ve yeoı p ao arını t t i •tmış er; 

değil, ayni zamanda bu-tün millet- ·ı türkültrini btğ• n aı iş ve bun ar an iç'lle suyu elektrik meselesi, kaoa-
boru direği açık eksiltaıe 1 

e 30 da kongre ve yt ni idare >e . ilecek parç;ların radyoya vcr.l 
lcrin bu harbe sonona kadar de· l kt d · lizaıyon işi ve arkolojik bakımın· 

satın a ınaca ır. seçı'leceğ'ınden aza arka aş· me , ı' ne ı' •are' buyurmuşlardır. d ı vam busu•undaki azmını göstermi•· 2 T 2747 ı· olup ' • an tetkikat yapı ması lüzumu üze-
tir. ' 'lk ' • utatrı206 1. dır; ların teşrıfleri reca olunur. Halk arasında rinde durarak bu işler b.kkıodı 

Moskovanıo boşaltılması kararı 1 tem1ına ı ıra 1 i p r 1 M.lli Şef ça• ş • l arda yaya do· noıhr aldırmışlardır. 
hiç bor zaııan Moskova müdafaa• 3. balesi 27.10.94 d azar- p yano Sah'ıpler'ıne !9------------------------'!!I sının ~ayillamış olduğu demek do tcsi günü saat 10 da A anada 1 s V hb Ç J k 1 
iildir » Satınalma Komisyonunda ya· 1 M"J'de . aatçı e i Öme e 

Lozofıki, Stalioin Milli Müda· pılacaktır. U ı ı ı 
laa komitesile b'rlikte Moıkovada 4. lıtekli!erin • ınluab~Y~n Piyano akard ve tamir ehli Saat Kulesi Karşısında 
otdoğuou bildirm;ştir. Almanların zamanda temınatlarıy e ırlık ırelmiştir.lbtiyacı olanların bele biye 
2? aün zaıfıada uiradıkları zayiat te komisyona muracaatları cadd•siode Ar Yuva kitabevine 
şımdıden 300 bini bulmalı.tadır. 

S ilin olunur. müracaatları. -
ovyeller blrliiinin bütün 1-----------

M lletleri Hı tlerizm ortadan lı.alkın. 1 !!--~1~0;.;14;·~1~9~.2;4;.._~1~3~11~3--------------: IH 
caya ve Alman •oyguocuları ta· 1 
mamen imha edilinceye kaılar dö· 1 S T A N 8 U L O A N C E L E N 
vüşmek arzasuodan mülhem ol· 

malr.'K~:~~~f 24 (a.a) - Son D MARKO iKiZ 
relen haberlere ıöre, S1lı ve Çar· r • 

Teşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 

üstündeki binada kabul ve tedavi edeceğini 
1299 

Zenit, Arlan, Omeoa, Neker, Hislon 
Kadın Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcüttur Her 

Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 1225 

vorilm'ştir. Sovyetler birliği müdaf<a 

ıamba gönleri merkez cephesine 
yeni Savyet ihtiyatları atılmıştır. 

Buolar muharebe hatlarına tam 
bir iotizom içinde ve Almanları 

eodiıeye diifilren ilk kara rarmen 
ııcilr.medtoa varmıflardır . 

Birinci 

Ecza hanesi 
i\i\n eder 
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