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Milli Matem 
~ ...,, - --.------------ ----
Ebedf Şef Atatilrk'Un ölUmlerlnln UçUncU 
yıldönümU olan 10 lkincltetrinde memle
ketin her tarafında ihtifal yapılacak 

......., -- ..... .......,....,.. ....... _....._.. 

lstaobul ( Hu•usi ) - Ebedi Şef Atatürk'ün fani hayattan ayrıl 
dıklarımn üçüncü yıldönümüne rastlayan 10 lkinciteşrin Pazartesi gü 
nü memleketin her tarafında ihtifal yapılacaktır. 

Saat tam 9,05 te bir hatib, Atatürk'ün o gün o saatte öldüğünü 
anlatarak hazır bulunanları ayakta beş dakika ıaygı su•masına davet 
edecektir. Bundan sonra bir hatib Atatürk'ün hayatı, memleket ve 
millet için yaptığı büyük hizmetler ve kahramanlıklar hakkında bir 
hitabede buluuacak, bunu müteakip Milli Şef ismet lnönü'nün Atatürk 
hakkındaki beyannamesi okunacaktır. 

Radyoda o gün yalnız ajans haberleri verilecek, sabah neşriyatın· 
da Milli Şef'in beyanoame•i okunacaktır. 

ihtilal günü Ankarada Atatürk'ün muvakkat kabirlerinin bulun· 
duğu bina umumun ziyaretine açık bulundurulacaktır . 

• • - .. ,, 
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..... ,,,,,~..ıı111'\; ~ ,.., . . ~ _..., ~ . ~ 

Bir lnıiliz uzun rmesafe bombardıman ta.qqaresi 

Napoli'ye 
Hava 
Akını --------/ngiliz aiır bomba tayya

releri ft!hirde yangınlar 

çıkardılar 

İngiliz Mebusla
rının hükumet -
ten istedikleri 
e lngilterenin halya
ya taarruz etmesi . 
e Avrupa karasına 
geceleyin bir ihraç ya
pılması. 

e Ukraynaya İngiliz 
kuvvetleri gönderil -

• m es ı. 
Londra 25 (a. a.) - T~lomon• 

dial: Harbin sevk ve idaresine aid 
müzakereler esnasında işçi partisi 
m~b'uslarıudan Noel Baker « Bü
yük Britaoyanıu hududu şimdi Vol-

i'• üzerindedir ,. dedikten ı~n~a 
ıözlerine şu suretle devam etmıştır: 

« - Burada Rusya harbi hak· 
kında büyük bir huzursuzluk hü· 
küm sürüyor. lngiliz kuvvetleri 
Rusyaya yardım için ne yapmış • 
tır ,. ? 

Meb'uş, Yakınşarktaki lnıriliz 
kıtalarıodau bazıları Rusları tak
viyeye ıri<lerse, lngilizlerin mem
nun olacağını söylemiştir. 

Avam Kamarasının direr aza
larıda lnırilterenin ltalyaya taarruz 
etmeaini, Avrupa karasına ırecele

yio bir ihraç hareketi yapmasını 

ve Ukrayoaya lnıriliz kuvvetleri 
göoderilmeıioi istemişlerdir. 

hçi partisi mebuslarından Al
bay Clement Vedırvood, loıriliz 
kuvvetlerinin Avrupa sahillerinin 
en az yilz noktasına ırece akınları 

yapma11nı telkin etmiş ve «bu ha

reket ukerlerimize mükemmel bir 
barb talimi yapmak fırsatını vere· 
cektir. 

Eğ-er Rusya teslimi ailih eder· 
ıe, mukavem~t etmek hususunda
ki kararımızın Rusyauın mai'IObi
yetioden ıonra çok yaşayabilece
ğinden şüpheliyim. 

Hitlerin aulh teklifleri çok ca· 
zib olacaktır. Ruaya muharebeyi 
durdurursa, Amerika muharebeye 
rirmeue, bize teklif edecek ba
"' tırtlarile Bilyük Britanya im. 

Mareşal f 
PETEN ' ': 

/damların önüne geçmek için 

kendisini rehine ola
rak Almanlara teslim 

edecekmiş 
Vişi 25 ( a.a ) - Havaı: 

Burada dönen şayiaya ğöre1 
Mareşal Peten Nant ve Bordo sui 
kastları üzerine yeniden derpiş 
edilen idamların öoüoe reçmek 
için işgal altındaki bölıreye rehine 

olarak gitmek tasavvuruodaydı. 
Mareşalla temas eden şahsiyetler 
bu hu•uıta beyanatta bulunmamır 
lardır. 

Hitler 
Alm•nyaya ç•ğrllan 
Kont Clyanoyu ka· 
bul etti 
Berlin, 25 ( a. a, ) - Resmi 

tebliğ : 
Fübrer bugün öğleden evvel 

umumi karargibıuda Alman hari

ciye nazırı Fon Ribentropun da
veti üzcrioıe Almanyaya gelmiş 
olan lıalyan hariciye nazırı Kont 

Ciyanoyu kabul etmiştir. iki mem
leket arasındaki ananevi dostluk 
ve imtihanını geçirmiş olan ıilib 
arkadaşlığı havasında coryan eden 
görüşmede Alman hariciye nazırı 
Fon Ribeotrop hazır bulunmuştor. 
Kont Ciyano Almaoyada bir müd· 

det kalacaktır. 

paratorluğu el sürülmeden oldui'u 
gibi kalacaktır. Fakat azimkir ol· 
malıyız. 

Bizim için galib gelmeden baş
ka hiç bir ümüd yoktur. Şimdi 
bono meydana ıretirebilmek için 

bir daha ele ıreçmez bir fınatı• 1 
mız vardır.» demiştir. 

Kahire 25 ( a.a ) - Çarşam· 
ba akşamı Napoli üzerine Britan· 

ya a(ır bombardıman tayyareleri· 
oio yaptıkları akın eınaoıoda ırar• 
daki binalara isabetler kaydedil· 
miş ve veni yanırınlar çıkarılmış• 

tır. 

Orta şarktaki lnıriliz hava kov• 
vetleri umumi karargahının neşret 
tii'i bir tebliğde bildirildiğine gÖ· 
re, Çarşamba akşamı diğer bazı 
ai'ır bomba tayyareleri Trablus · 
l'•rpta liman ve ıremilere hücum 
•tmişlerdir. Orta büyüklükte bom
ba tayyareleri Akdenizin ortasın
da bir düşman ticaret ıremiıine 
hücum etmiştir. Bütün Britanya 
tayyareleri aalimon üslerine dön· 
müılordir. 

• 

Mevzilerelgerleftirilmek
te olan alır 1 Rus:topları 

Alman 
4C:k ı ta 1 a r·ı 
Harkof'a 
girdi 

Roskof :yakının
da şiddetli bir 1 

muharebe 
başladı 

' • 
• 

-

Hariçten iplik 
ithal edilecek 

iplik •ıkıntısını bertaraf etmek maksa dile iktisat 
---- ve Ticaret VekAletlerl bir proje hazırladılar 

Ankara 25 ( Husu.ıi muhabirimiz<leo ) - iktisat 
veklleti, Ticaret vekiletile müştereken yaptığı uınn 
tetkikler neticesi iplik aıkıotııını bertaraf etmek 
maksadile hariçten iplik idhalini ıerbest bırakan 
yeni bir kararname proje•İ hazırJamış ve Bqveki 
lele taktim etmiştir. 

Bu kararoamtıoyle, İplik tev~iatında l'Örüleo her 
tnrlü mDşkiller bertaraf edilmiş olacak, isteyen 

iıtediğ-i yerden i•tedii'i İtadar iplik ıretirmek sdi 
hiyetini haiz olacaktır. 

Kararnamenin tat ~ik mev\dine konulma~ından 
ıonra iplik fiyatında bir tebeddü olacajı şüphe 
ıizdir. 

Kararname B•ş •elcilet koordinasyon heyetine 
ıevk~dilmiştir. Yakında taıtik ve Hin edilmeıioe 
intizar olonmaktadır. 

Almanlar Mosko· 
va önUnde de bU
yUk bir meydan 

1 ~

muhar•b•••n• gl-
BUGON KUPASI l 

f çel Muhteliti, Hatay 
Milli Şefin 
teşekkürleri rl9tller 

Berliu 25 ( a. a. ) - Alman 
tebliği: 

Harkol, 24 Birinciteşriode 
alınmıştır. Bu sureti" en mübim 
silah ıanayii ve iktisat merkezle· 
riuden biri Alınan kıtalarının elin-
de bulunmaktadır. Ayni ırüo kıt· 
alarımız Harkof'un 75 kilometr• 
şimal doğusunda Belırorot mü~a
kale iltisak noktasını zaptedmış· 
)erdir. 

Moskovanın aıkeri hedefleri 

bombalanmaktadır. 
Moskova 25 ( a. a.) - Tas 

ajnsı bildiriyor: 
Almanlar Moskova cephesinde 

bir ıredik açmak için şiddetle mu
harebe ediyorlar. Or şehrine karşı 
yapılan cüretli bir Alman taarruzu 
mukabil bir hücumla püskürtül· 

müştür. 

Son 24 nat içinde düşman 

a(ır telefat vermiştir. 
Kuibişef 25 (a.a.) - Elçilikle· 

rin hükOmet merke2ioi terk etm•· 
!eri husu•unun birdenbire rica e· 

dilmiş olduğu şimdi ifşa edilmiştir. 
Bu husus Büyük Britaoya vo A· 

merika büyük elçiliklerine 15 ilk 

teşrin öjleden sonra Molotof ta• 
rafından bildirilmiştir. 

Moıkova 25 (a.a.)- Tas ajan• 
ııoa cenup cephesinden gelen bir 

telırrafa ıröre, Roıtof, Don yakın • 
larında şiddetli bir muharebe baş· 
lamıştır, 

Londra 25 (a.a.)- Bu ıreco 
yar111ndan ıoora Pranda ıraıeteıi 
tarafından cepheden alınan ve 

Moskova radyosu tarafından da ve
rilen bir habere göre Almanlar 
Moıkova önünde kati bir medyan 

mnbarebesine başlamışlardır. Dün 
ehemmiyetli bir değ-işıldik olmamış 
aada bütün gün ioatcı muharebe
ler devam etmiştir. Almanlar yeni 
takviye kıtaları ıretirir gibi görü· 
nüyorlar. Top ataşı dün şafakla 
başlamış, b ü t ü n gün tank, 
piyade hücümleri fasılasız devam 
etmiştir. Almanlar iki noktada Sov· 
yetleri püskürtmiişlersede Ruslar 
düşmanın yeni bir ilerilemeaine kar .. 
şı koyabilmişlerdir. Almanların O· 
ka nehrini ıreçmo teıebbüıleri akim 
kalmıştır. Moıkovanın ıimal bölıre 
ıinde Ruslar mevzilerini sağ-lam 

olarak tutmaktadırlar. Moıkovanın 
batısında Mojoiık kesiminde Alman 

Muhtelitini 0-4 yendi 
Guettmiz tarafından Seyb 1 1 H • , 

tip oluDAo f tb 
1 1 

an, çe ve alay bolırelerı arasında ter· 
tay mubteı·tul .o maçdarıoın birincisi düu Adana stadında !çel ve Ha. 

ı erı arasın a yapıldı M t f ·ı M 
Nejat Bögürtl .k. • . • · ~çın 8 91 atını uharrir arkadaşımız 

en ı ıocı sahıfemızdekı yazısında anlatma'-t d 
& a ır. 

Amerikan Japon 
münasebetleri 
kesilmek Üzer~ 

Seyhan bölgesinin yeni 
gUret •ntrenörU 

. Beden Terbiyesi Seyhan böl · 
'':" _ırüreş Antreoörlüjüne Umum 
mudurlükçe, bölırenin güreş mu· 
allimi B. Necati tayin Pdilmiştir. 1 

Amerika bahriye Adana gençlik kulUbUnUn 
- - ----:. na- I çarlı toplantısı 1 
~ırına _ gore, U z a k Dün ~ •şa~ Beden Terbiyesi 

kt b' - Seyhan bolgesı binasında Adana 
_la_! ~ ır çarpışma- ~ençli~ k~ıü bu tarafından tert1p 

.. ..- ·- edılen hır aıle toplantısı yapılmıştır. 
nın onune geçmek Bu çaylı toplintı da, Vali B. Faik 

• k~ ~ Üstün ve Adananın tanınmış aile. 
im ansızdır leri bulunmuş, neşeli vakıtler ge-

._ çirilmiştir. 
Vaşiogtou 25 (a.a.) _ Alba 

Knokı b. b y • ır eyaoatında mihver 
kıtalarıoın doru Afrika" ve atlan· 

tik İçin ~üyük bir tehdid oldui'u· 
nu ve mıhver listeıiode bundan 

ıonra Hindistan vo Sinırapurun 
bulunduğunu ıöylemif, Amerikan 

ğemilerioe raslayacakları her mih-

ver ıemiıini batırmalarının emir 

edildiğini ilive etmiştir. (diğ-er tel· 

rrallar üçüncü aabifemizdedir.) 

Bayrak verilecek 
kulüpler 

Adana gençlik, Milli meoıucat 

g ençlik, Malatya mensucat gençlik 

kulüplerine Cumhuriyet bayramın· 

da geçit resminden önce merasim· 
le bayrakları veril• celt ti r. 

taarruzunun doğu ve .Jİmale iokişa· I 
fıoa çalışmaktadır. Köyler bile inat• 

la müdafaa edilmekteoir· Sovyet · ı 
ler düşman takviye kuvvetlerinin 
yollarını bombalamışlardır. Bu böl 

1 

ırede takriben 70 Alman. tank zırh. 
lı otomobili, 200 kamyon, 2 piya
de livası, 2 defi bataryası imba 
oluomuıtar. 

Talih işi 
Yazan : BEN 

1 FIKRA ı Kaderin öyle a· 
cıklı, öyle ırarip 

ve bazan da Öyle tatlı cilveleri, 
tecellileri vardır ki inaan bunun 
bir dürlü ıır ve bik:metıni anJama
i'a muvaffak olamaz. 

Fraosada Riom mab"emeıinio 
aabık başvekili Daladier, sabık baı
kum .. ndan ıreoeral G· mlen ve aa 
bık batvekıllerdeo .Reno ve Blum 
hakkıDdaki mAhkOmiyeti kararını 
okuduğum umı&o bu aklıma geldi. 
işte Kaderi ne diyecek110 ki .•• 

Vatanp•rverliderioe Liç tüphe 
olmıyan ve F rauaa ıribi lıkır bü.
rıyeti, söz hürıyeti, kal~m hüriye· 
ti olan bir memlekette başvekılli · 

je kadar yükselebilen fD ın•anla
rıo haline bakınız! .•. 

Me1eli Deladıer Frauaaya ne 
ıribi bir kötülük yaptı ? Harpten 
önce ve harbin arifeıioclıı Franıız 

matbaatı D•ladier hakkında Fran
ıanıo ikinci Napolyonu mu ol•c•k 
diye medhiye1cr yazara.an timdi 
d• oaıaa Rartala kalMin• bapaedil0 

Ankara, 25 (a.a.) - Riyueti 
Cümbur nmumi katipliğinden: 

Bayram münasebetiyle Reiıi 
Cümhurumoza her taraftan ırön 
derilen tebrik telgraf ve mektop 
ları kendilerinin ıeyahatta bulun 
maları dolayısiyle geç alınmıştır. 
Reiıicümhur bu suretle de ibraz 
olunan bağlılık ve aayğıya karşı 
teşekkürlerinio beyanına Anudolu 
ajansını memur etmiştir. 

lnglllz t11yy•relerlnln 
f•all1et1 

Londra 25 {a.a.)- H ava teb· 
lii'i: 

Tayyarelerimiz dün ırece Ren 

hivzasile Almanyanıo batısındaki 
hedeflere hücum etmişlerdir. Tay. 
yarelerimiz Norveç ıabili ve Friz 

açıklarında düşman vapurlarına hü· 

cam etmişlerdir. Büyük bir düş 

mao iaşe vapuru isabet almış ve 

batarken bırakılmıştır. Bir tayyare· 

miz Ü!SÜne dönmemiştir. 

mesini alkıtlıyorl Ya Renoye ne 
demelil... 

Fransanın en ileri Maliyecile· 
rindeo, F ranıı.z Parlamentosuouo 

en düzgün konuşan hatiplerinden 
olan bu adamın kendi milletine hi

yanet etmeıine ihtimal verilebilir 
mi?. Ah ıu politika yok mn na 

kadar insaf11z ve nankör bir mes· 

lektir. Diln rözde olan bir adam 
buırüu bir hiç oluveriyor! 

Dün başvekillik aandalyeıinde 
oturan bir adam boırün bir kalede 
hapıedilıyorl Ve işin en ırarip ta 
rafı da Renoyu mahkOm eden ida 
renin batında Rauonun lıpanyadan 
başvekil muavinliğine ıretirdiji 
Mareşal Peteale Oalad•yenin Al
manyaya harp ilin ett ı lii zama~ 
Fra.nı ı z donanma ıntn başam · raJı 
bulunan o.rlan'ın buıriın baıveltil 
bulanmaııdır. Hayatın, p ., Jetik • ıuo 
na acıklı tecelhltri deril mi?: . 

Tab•I ne ba mahkuma bızım 
karıımamız ve ne de bu karara 
bizim itiraz etmeie bir hakkımıı 
vardr. Bo iş Fransan•n kendi itidir. 
Mahkeme haklı im;ş veyada mah· 
kOaılu muurnınuı bono d halle· 

ı D•"""'ı ikinciu/ 

C Devamı u~uncu •) 
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k!eşk?r (?ait Çelehi). aj- ANKARA CÜMHURIYET 
zıle dun~u maçın ta/ sılatı Bayramına Hazırla~ıyor • Bir seneye yakın bir zaman· 

danberi rahatsız bulunan lstanbul 
mebusu emekli general Hakkı Şi
nasi lstanbulda ölmüş, cenazeıi 
merasimle kaldırılarak Karaca Ah· 
metJeki ailesi makberesine defno· 
lunmuştur. 

Bir spor hastası ___ .., 
1 
Etrafıma baktım, Vali Fa· 
ik Üstün yine tribünde, 
kendi yerinde •• olur merak 
değil doğr usa.. bir spor 
hareketi olsun da Vali ora 
da bulanmasın, hu, hizim 
tahrir müdürü Reşad Eni· 
sin kahveye çıkması, dik· 
te servisini bir gün kaçır· 
ması kadar imkansız bir 
şeydir. Size gemin ederim 
ki Seqhan valisi hasta/ 

Meşin topun dün ıeoo çilesi 
vardı. 

« Bugün» ün A.Jaoa, !çel ve 
Hatay futbol muhtelit takımları 
arasında tertip ettiği kupa maçı· 
nıo ilk oyunu, lçol ve Hatay muh· 
telltleriylo yapıldı. 

Şehir stadyomunda saat 15 to 
başlayan maçın hakemi Ken'an 
Gülgüo, takımları sabaya davet 
ettigi zaman etrafıma baktım, Vali 
Faik Üstün gene tribünde, kendi 
yerinde .. olur merak de&"il doğru· 
su. Bir spor hareketi olsun da 
Vali orada bulunmasın. Bu, bizim 
tahrir müdürü Reşad Enisin kah
veye çıkması.dikte ıervisini birrün 
kaçırması kadar imlr.inaız bir ıey· 
dir. 

Size yemin ederim ki, Soyhan 
valisi basta. 

Evet, tedavisi mümkün olma· 
yan, şifası bulunmıyan müzmin bir 
hastalı&'• -yakalanmış.. Spor baro· 
keti dedilermi idi, lspazmozlar re· 
çiriyor. Hele Adanalıların iştirilr. 
otti&'i maçlarda, sararıp ıoluyor, 
belli ki tir, tir titriyor. 

Gerçi dünkü maç Adanalılar 

arasrnda deiildi amma, beyeeanh 
idi .. insana heyecanla önündekine 
tekme attıracak, ağzından gayri 
şOori rarip seıler çıkartacak ka· 
dar coşturucu ve ıürükleyici idi .• 

Maç daha ilk dakiltalarda, 
kendini röstormişti. Hemen bük· 
mettik ki, lçelliler teknik ve hakim, 
buna mukabil Hataylılar enerjik 
ve ekseriya münferittir. 

Nitekim Hataylılar telr.uilr.siz· 
liklerinin kurbanı oldular, yolr.aa 
Mersinlilere yenilecek bir takım 

dejıildi vo ferd, ferd mütalaa ede• 
celr. olursak, hiç to fena oynamı· 
yorlardı. ilk dakikalardan 30 zuncu 
dair.ikaya kadar gördük ki, sıkıştı· 
rılan, tek kale vaziyetine getirilen 
bep Hataylılar olmuştur. 

Merıinlilerin hir sol açıiı var. 
yaman bir ıey .• Birinci hafaymda1 

avuta çıkarttığı bir kaç şütton 

anlaşılıyordll ki tehlikelidir. Nite
kim, seyircilerin yaptı&'ı tahmin, 
boşa çıkmadı. ikinci .. haftaymda 
kendini gösterdi. Bil gun oynaya· 
cak olan Adanalılara lr.ardaşano 
tavsiye.. Sol açık ilhanı serbest 
bırakmak &'ibi Hataylıların hatasına 
düşmesinler. 

Ayakla birlikte yakalanan - ~ 

top 

Mersinliler, ilk haltayımda. ha· 

sımlarıoı çok sıkııtırdılar. 
Bunııola beraber Hataylıların ronç 
bir kalecileri var. Her halde kıy· 
metli bir oyllncıı oloa gerek •. Bi· 
rioci haftayımda ne kadar jüt çe· 
kildi ise, hep elinde ve avutta 
idi Hele bir defasında, topll hartı 

taraf oyııncıısıınuo aya&'ı ile birlik
te yakalamış, yerlere yuvarlanmıştı. 
Denilebilir ki, birinci haltaymda, 

11 fır aıfıra sabadan çıkan iki takı. 
mın ralibi Hatay kaleciai idi. 

ikinci haftayım, oyunun on he
yecanlı devresini teşkil etmişti. 
Mersinliler bir az yorgun ıörünü· 
yordll. Fakat Hataylılar enerjik ve 
ümitli idi. 

Ne yazıklr.i, bil ümit, daha al· 
tıncı dakikada, ıol açık ilhanın 
sert bir flltunda eriyiverdi Mersin· 
liler ilk .ııayılarını yapmışlardı. 

Bir spor h~stası daha 
- G ol, gol, avazeleri arasın 

da seyircilere &'Öz r•z· 

diriyorllm. Beden terbiyesi SoyhatJ 
bölgesi müdürü Rıza Salih, aşa· 

gıdan bana işaret ediyor, c Ben 
demedi mmi > demek i•flıor. Hal• 

Y•llİ görüyorum. Anladım, 
beden terbiyesi müdürü do 
!ardan •• 

bizim 
hasta· 

Bil sırada, tekrar başlayall o· 
yun hızla4mışa benziyor. Zavallı 
meşin ayaktan aya&'a, baştan gök• 
se çarpıyor, yerlerde sürünüyor 
Hele, bele sol açı&'ın aya&"ına düş 
memelr. için holliki çırpınıyor, istemi
yor, isyan ediyor. Meşin top, ool 
tarafa gitmek, sol açığın ayağına 

düımomelr. için çırpınadllnun, 25 
inci dakikada ilhan gene Onll ya· 
kaladı ve yaradalla sığınıp öcünü 
aldı. 

Sol açı&'ın aya&"ından ok gibi 
fırlayan top kalecinin ellerinde •• 
Fakat ne o, top ağlara takılıverdi. 
Şut o kadar ıorttiki, kaleci tuttu· 
&"u halde topll alıkoymak imkanı
nı bulamamıştı. 

Bu ıurotlo, Mersinliler ikinci 
&'Ollorioi kaydetmişti. 

Nasılsa gözüme ilişiverdi, Va· 
linill yanından Rıza Salih bana yi· 
ne işaret otmiyormll? 

"Cep zırhlısı,, çapında 

o 
bir sağ açık 

yun gene başladı, boyrot 
Hataylılar bili canla, başla 

çalışıyorlar, yenilmemek, gol çıkar· 
mak için bütün enerjilerini gösto-
,,,..~~~~~~~~~~~~~ 

INej:~B'öğürtlen ... 
riyodar. Fakat Mersinlilerin bir do 
küçük çapta bir oağ açıkları var. 

Ne yalan ıöyleyeyim sahaya ilk çı· 

kdı&"ı zaman, bu oyuncu hakkın
daki görü,üm biraz tuhaftı. azım· 

ıamıştım. Sonradan öyle leci yanıl-

dığımı anladımki, hel4 34 üncü 

dakikada sol açığa yarattığı bil 
gol fırsatına hayran oldum. 

Sağdan iki beki çalımla kıvır• 

dı, tam ortaya pas vorecei'i zam~n 
top karşı taraf oyuncllsunun aya&'ı 
ile tevkif edildi. 

TALiH iŞi 
( Baştara/ı birincide ) 

docolr. şey zamandır. Ve yine Fran· 
11zlardır. Ancak FrallHDlll yıkılı· 
ıından aonra bizim &'ördüğümüz, 

aoladıjrımız bir tek şey vardır. O 
da idarenin salr.atlıi'ı, Parlamento• 
nuo lüzumsuz müzakere ve müoa .. 
kaşalarla vakit öldürmesi, Kuliı 

dodikodulariylo ve sandalye ihti
rasları içinde Almanyaaın hazırlı· 
tının görülmemiş ve hakkiyle an
laşılmamıs olmasıdır. Böyle bozuk 
bir sistem içinde vazifesi partileri 
memnun etmek, siya!i ceryanları 

deriştirmek ve birleştirmekten iba· 
ret olan ve yarın mevkiinde otu· 

Küçücük cüssesile topu &'ene 
yakaladı ve tekrar bir çalımdan 
sonra, pasını verdi. 

Top Mersinlilerin sa&' açı· 
ğında .• Kadere bir şey denemez .• 
Topun tecellisi tekrar ağlara takıl 
malmış ve takıldı •• 

Mersinliler üçüncü gollerini de 
yaptılr.larından artık agırdan alı• 
yorlar. Zira ikinci, baftaymın 35 

inci dair.ikası •• IOyllnun bitmesine 
10 dakika var. 3 &'Ol de &'aranti· 

de.. Etrafa bakıyorum, seyirciler" 
don birer, ikişer da&"ılanlar ol~· 
yor. 

Yanımdakilere soruyorum: 

- Bu ıol açık llhallı tanıyor· 
musunuz. 

- Mersinlilere fil üç 
kazandıran ıol açığı mı? 

- Evet. 

&'olll de 

- Bil bizdendir, Adanadan· 

dır, evvelce Adalla takımlarında 
çok oynamıştır. 

Belli.. Şimdi herkesin gozu 
sol açıkta .• Anlaşılan herkes, şim· 
di oyunda kimin netice alacağını 

artık merak etmiyor, sol açık il&· 
111 şut çekecek diye bekliyor. 

Fakat bu intizar boşa çıktı. 
Mersinliler 44 üncü dair.ikada lor-

votlerdon birinin aya&"ı ile 4 üncü 

&'ollerini yapmışlar, ve 4 O &'Ünün 
ralibi olmuşlardı. 

Hakem Konan Gülgün, oyun 
bitip oahadan çıkarken bir arkada 
ıına filoları söylüyordu! 

- « Burün » gazet<1i bugün· 

kü nüshasında bana çatmııtı. Dün 
kü maçı İyi idare etmedim diye .. 
Naaıl- Bua-On\c:.Q. maçı relaelerde 
gör•elerdi •. Hak.em dediiin böyle 

olur. 

••• 
Bilgün galip Mersin muhteliti 

ile Adana mllhteliti saat on beşte 

karşılaıacak. Bakalım,bu boy ölçüş 

mode, « Bugün » 
kazanacak. 

kupasını kim 

rllp otllramıyacağındao emin bu
lanmıyan bir başvelr.ildon ne İf bek
lenebilir ki •.• 

Şu halde F ranoanıll yıkılışında 
ve ma&"lubiyetinde her ıoydon ev• 
vel aranacak sebebi idare siste· 
mindo aramak lazımdır. Zaten böy· 
le olmasa idi Fraosaoıo bu kadar 
çabuk çökmesine imkan yoktu. 

Madem ki Franaa bu hale düş· 
müştür; tabii bllna bir müsebbibi 
bulmak icap eder. No diyeceksin 
tali işi bul .• 

Eter Fransa Galip gelmiş, 

Vlllyetlerden giden izciler 
Ankaraya vardllar ve mera· 

slmle kartılandılar 

Ankara 25 

Cümhuriyot bayramındaki büyük geçit resminde yer alacı k olan 
izci kafileleri muhtelif istikametlerd en husu•i trenlerle dün 

Ankaraya geldiler ve istasyo~da Ankara izcileri tarafından karşılandı· 
lar. izciler, hu salı günü gençlik • namına Milli Şefe ve Cumhuriyete 
obodi bağlılık tezahürü yapacaklardır. 

Saat 11,45 to S sınanpazarıoda toplanacak olan izciler alay h ılindo 
hareketle Ulus meydanına gelecekler, Zafer abidesi etrafında yerlerini 
alacoklardır. Ayni ıaatta gooçl ik na nıns bir heyet Etnografya müzesine 
riderolr. Ebedi Şef Atatürk'ün muvakkat kabrine bir çelenk koya· 
caldardır. 

Ulus meydanındaki izciler saat 13 te ihtiram vaziyeti alacak ve 
Ankara radyosu vasıtasiyle neşredilecek olan l.tildal marşını hep bora· 
ber ıöyliyeceklerdir. 

Bundan sonra Başvelı.ilimiz, bayramı açış nutkllnu ıöyliyecek ve 
bil hitabe radyodan yayılacaktır. 

Çarşamba günü ipodromda geçit töreni yapılacak, ayni gün saat 
12 de istasyon tepesinden toplar atılacak ve top seslerini duyan her 
Yllrddaş, Cümhllriyotio baoioi Ebedi Şef Atatürk'ün ve onun emrinde 
Cümhuriyot vo istiklal için çalışarak aramızdan ebediyete intikal etıniş 
olanların aziz ve kahraman hatıralarını anmak için bulundllkları yer· 
lerde bir dakika ihtiram tevakkufu yapacaklardır. 

Bayram geceleri için fener alayları ve şenlikler de tertip edilmiştir. 

Türk Maarif ve Çocuk E~irgeme 
Kurumları için yapılan yardımlar 

Adana Türk Maarif ve Çocuk 
Esirremo Kurumları için şimdiye 
kadar yardımda bulunan vatandaş· 
larımızın isimlerini bildiriyoruz: 

Fabrikacı lsa Şakir Akdoğan 
100, Fabrikacı Ahmet Mürşit Gör
gün 150, Fabrikacı S alim Semro 
100, Tüccar Mahmut Malaz 50, 
Cuah Özröroo 20, Ziya Aluoğan 
15, Ahmet Hidayet 10, Muharrem 
Hilmi. Kemo 50, Hili.l hanında bak~ 

kal lsmail 10, Ali Aksoğanlı 5, 
Bakkal Alasooyalı A hmet Tulcak 

S, Bakkal Mahmut Ö zg en 10, Sar• 
raf Tahir 5, Seyhan Ekmek foru
Dll adına 5, Borsa cıvarında bak
kal Hasan 7 ,50, Borsa kontrolü 
Ahmet 2,50, Sarraf Şaban 2,50, 
Aziz Köseoilu 15, Abdi Pamu~çu 
10. lsmail Emercikli 10, lbrahim 
Haberci 2,50, Abdullah Durdu 
2,50, Muhasebecinin Hasan 5, Ek
mekci Mehmet Vanlı 5, Mustafa 
Bayraktar 5, Mehmet Yılmaz 5, 
Hurdavatcı Mehmet Dinar 2,50, 
Tüccar Mehmet Sabuncu 200, lsa 
Candan 100. Çimeli Hilmi 25, N'l· 
ri Emercikli 5, C.H.P. Seyhan Vi
layet idare Heyeti azasından Tev
fik Kadri Ramazano&'lu 100, Çiftci 
Yasin Milli 100, Musa Balı 25, Fab· 
rilr.acı Aziz Pamulr.cu 100. Ergirlor 
Fabrikası adına 25, Emin Öz ve 
Sarı Yusuf Kelle 25, lsmail Diler 
5' Salim Y llmurtacı So, Muıtafa 
Emercikli 5, Aşçı Şevket 10, Meh 
ınet Polat 2,50, Kürt Mahmut Ko · 
zacı 10, Ali Karahucak Fabrikacı 
150, Bakkal lbrahim 5, Kollektil 

1 
Şirketi Adana Kısacık 200 , 
Tüccar Mustafa Sürmeli 20, 

C. H. P. Seyhan vilayet idare 
heyeti azası Halil Savatlı 50, Mus· 
tala Katamıç 50, Zeynel Mil li Çıf· 
ci 50, Hacı Ali 10, Kürt Süley· 
man 30, Hüseyin Airba Çifci 100 
Sarraf Yusuf 5, Ahmet Bolca 2 
Mehmet Tanvordi 26, Fabrikacı 
Lulfi Kalakoğlu 75, Mu•tala Hıda· 
yet 20, Fabrikacı Kokanaki 150, 
Fabrilıtatör Gilodo 1000, M1Jıtıt.fa 
Karabucak 30 Zekeriya Bakır 25 
Hasan ağa 10, Ahm et Ebuzer 10 
Saip Ôzbilen 5, Mehmet Ôzdoğ · ; 
15, O . mail S ipahi 2,50, Duran Da 
libaş 2,50, Yeniceli Mehmet 5. Cı 
rıklı Osman 5, Tüccardan Ziya 
Kurttepeli 50, Tüccardan Ömer 
Arıcı 15, lbrahim Kayadelon 5, 
Emin Kökçe 50, Hasan Hü•eyin 
5, Mustafa Remzi Yalım 5, Hılmi 
Çamurdan 50, Gölek şirketi adına 
150, R , şit Ener 25, Manifaturacı 
Süleyman Nuri 75 , Manifaturacı 
Arif Kızıl Ziya 10, Mehmet Giray 
Çifci 100, Avukat Hüsnü Özbek 
10 Hasan gölek tüccar 150 Tahir 
Pamukçu 10 Deveci Mustafa Kay · 
serli 15. Hasan Oflas Ceyhanlı 10 
Ahmet Cevdet Çamurdan, Tüccar 
ayrıca (bir torba pirinç) 100, Mah 
mut Kibaroğlu Çilci 25 lira. 

Artist yaralayan 
mahkQm oldu 

Ulus parkında çalışan artist 
Cemileyi ysralamaktan suçlu Hak
kı oğlu Sıtkı Erıöz, sulh birinci 
ceza mahkemesinde yapılan muha· 
kemesi netice9inde bir ay 15 gün 
hapse mahkOm edilmiş ve tevkif 
olunmuştur. 

General Hakkı Şinasi «Hiliilah
m~r> in yeniden tesisinde umumi 
merkez azalığına intihap olunarak 
30 yıl müddetle bu azalık.ta hizmet 
görmü~tür. 

• Kızılaym Yunanistan halkına 

yardımlarını götüren Kurtlllnş va. 
puro lstanbula dönmüştür. Vapur 
yarın tekrar Pireye erzak ve yar. 
dım eşyası götürecektir. 

• Bazı vilayet merkezlerimizde, 

kazalarda melbusat, manifatura ve 
terzilik malzemesi üzerine iş yapan 
firmaların pek mahdut olduğu ve 
bu ıebeple « rekabet» in do mev
cut olmadığı nazarı dikkate alına
rak Sümer Bankın yeniden muhte· 
lif yerlerde « Yerli Mallar Pazar· 
ları » açması kararlaştırılmıştır. 

E<:lirne, Eskişehir gibi büyük 
Vilayet merkezlerimiz de dahil ol· 
dutu halde yeniden 15 şehir ve 
kazada Yerli Mallar Pazarı açıla· 
caktır. 

• Tokat mebusu ve eski fır
ka kumandanlarından General Sıt· 
lr.ı Üite vefat etmiştir. 

• Büyük motefekkir Ziya Gök. 
alp · ın ölümünün 17 inci yıldönümü 
müuasebetile dün lstanbul Halk. 
evinde bir tören yapılmıştır. 

• Sıhhiye Vekaleti tarafından 
hazırlanan 70,000,000 liralık büyük 
sağlık programının tatbiki etrafın· 

da ilk hazırlıklara başlanmıştır • 
Bütün vekiiletler bu husustaki dü. 
şüncelerioi Sıhhiye Vekaletine bil
dirmişlerdir. Bu düşünceler ince· 
lendikten sonra programda icap 
eden deıi'işikliltler yapılacaktır. 

• Ziraat Vekaletinin yllrdn· 
muzda çay yetiştirilmesi etrafında· 
ki teşebbüsü müshet netice ver· 
miştir. Rize civarında şimdiye ka· 
dar 12000 dönüm çay tarlası vü• 
cudo getirilmiştir. Geçen yıl bil 
tarlalardan 2000 kilo nefis çay 
elde edilmiştir. Her yıl bir miktar 
çay tarlası kllrmak ıuretilo 1945 
yılında yurdun bütüll çay ihtiyacı 
temin edilmiş olacaktır. 

• Önümüzdeki aylarda Roma. 
da boynelmilel şehircilik vo beledi· 
yecilik ••rrisi açılacaktır. Bu ıer
riye hükOmetimiz do iştirak etme&"o 
karar vermiştir. Dahiliye Vekileti 
bu sergi münasebotilo hazırlıklara 
başla•mştır. Dahiliye V okiiloti, vi. 
!ayetlerden belediye ve şehirler 
hakkında ma!Omat istemiştir. 

• Nünalı:alit Vekili Cevdet 
Kerim lncoday Aydından lzmiro git
miştir. Vekil Aydında Aziziye tu· 
neli civarındaki yeni domiryolll kıs· 
mını (Örmüştür. Burası Cumhuri· 
yet bayramında işletmeye açıla· 
caktır. 

harpten muzaffer çıkmış olsaydı kim 
bilir o zaman Daladier ve Renonun 
tunçtall heykelleri parisin hangi 
mutana yerine rekzedilmiş olacaktı! 

,I==============~==~========================================== 
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Odadan çıkmak üzere kapı Önünde 

olan Hanı duraladı, irkildi ve tehlikeyi 
önlemek arzusile yooemediii bir tehalükle 

Adayı işgal mi edeceksiniz ? Di
ye haykırdı. 

Rimotto batını ıall&dı. 
- Erzak vaziyetimiz milaait olmadı· 

rı İÇill orada kalmak üzere koloniden bir 
kısmını gönderemeyiz. 

- O halde? 
- Yarın adaya gideriz ve bir loriliz 

bayra&"ı dilr.oriz. Bllnllll üzerine kimse ora
yı i11ale ceaaret edemez. 

Hana ıülilm10molr.ten kendini alama· 
dı 1 

- Mükemmel fikir 1 Bravo 1 
Gece olmuştu. Göıterilea arzu vapu• 

runnn bombardunanıoı, yaoaınt anlatan 
V arkloyi dinliyeo yalnız karı l<0ca Rocera
Jerle Poter Kommoo ve Sten kalnııılardı. 

Masanın ve yata&"ın üıtü Varkleye 

getirilen hediyelerle dolmnştıı. Triatanlı 
ailelerin kimi patates, kimi çorap veya 

gömlek getirmişti. Bunların arasında bir 
çift çarık, deniz kllŞD ynmllrtaları ve ıra• 
lota da vardı. 

Yatmak zamanı ıelmişti. Varklayi 
evinde misafir edecek olan Sten o&"lunll 
çağırdı. Baba oğul hediyeleri kucakladı· 

lar. Poter' itirazına ve ertesi rilnü tama· 
mile iyileşmiş olacaiını söylemeaine bak• 
mıyorak Varkloyin kolona rirdi. 

bileceği kadar yüksek bir sesle : 
- Bu gece Hans Stiınaoın °0 Y•p· 

tı&'ıaı hilme&'i pek isterdim, dedi. 

Bu nezareti gollÇ Tristanlıdan ister• 
lr.en onuh Hansa olan kııgınlığına rüvo

niyordu. Fakat Peter bil sözün manasıı.ı 
anlamıı mıydı ? Bil biç belli de&-ildi. O, 
Varkleyo yol göstermek için fooor tutmak 
la mouuı rörünüyordu. 

Rocou'lorin evinde ziyaretlerin çok. 
lota dolayısilo Varkley diulonmeğo imkin 
bulamamıştı. Bu ıebeple Stoo'in evine 
ırirer ırirmoz ıoyunllp yata&"a yattı ve 
Triıtanlıler daha odaaıodao çekilmeden 
derin bir llykllya daldı. 

-xı-
Gece yarıaından ıonra odanın doirrıı· 

dan dojrruya dışarıya açılan kapısı aralan· 
dı, bir baı uz.andı ve biraz annra Peter 
eli!lde bir fenerle içeri &'irdi. Bitişik oda· 
da yatall Stenleri uyandırmamak için gü· 
rültü yapmadan kapıyı kapadı ve yatağa 

yaklaştı. 

Kasazedeyi uyandığı zaman bir hay· 
ret sayhası çıkarmasına meydan bırakma
dan nasıl uyandırmalıydı ? Aklına ıeldi 
ve elindeki feneri Varlr.leyin rözlerinio 
önünden roçirdi. 

u Eotellicenı ıerviı ,, ajanı uyandıit· 
nı belli etmemeıini bilirdi. Maceralı haya-

çok fayda•ını görmüştü. Göğsüne bir ta· 
banca dayamış bir adam, uyandığı zaman 
şiddetli bir hareket yapacak olsa tetiği 

çokmokto tereddüt etmezdi. Fakat gozlo
rioi açmaz ve uyandı&"ını belli etmezse 
kurtulması ihtimali olurdu. 

F enorin gözlerinin Önünden ilk geçi· 
rllişinde uyanmı ştı. ikinci geçirili~indoyse 
dimarı işlemeğe göz kapakları yavaşça 
aralandı, fahat yalnız feneri gördü. Bu 
feneri kim tutuyordu ? 

Pelerin sesi kula&'ına fııtıldıyordu: 
- Benim ... 
Varkley rözlerioi açtı ve o da yavaş 

ıoılo sordu : 
- Ne var? Ne oluyor ? 
- Hans Stiman saat onda evinden 

çıktı. iki mil kadar peşinden gittim. 
- Nereye ridiyordu ? 
- Tepeye doğrll •.• Htırhaldo '•Ya· 

n1k orman,, a gidiyor. 

Varltley yatağında doğruldu : 

- " Yanık orman ,. a m1 ? Oradan 
0 Yanaşılmaz " görünür demiştiniz de· 
ğil mi ? 

- Evet. Oraılan ve 
yağmurlu olmazsa " Fok 
ndeki tepeden görünür. 

Varkley fuıldadı: 

- Sus l 

hava 
balı&"ı 

sisli ve 
körfezi,, 

Yan odada ayak aeıi işitir ribi ol· 

Varkley yataktan indi, alelicelo ri· 
yindi vo Tristanlı ile beraber dışarı çıktı: 

. - P~ter Kommon, dedi, siz majeste 
Brılanya ımparatorunu!l sadık bir tebaa. 
sısıoız değil mi ? 

- Sadık ve muti bir tebaası mısınız? 
Fazla taahhüde giriımiş olmak kor• 

kusilo gittikçe artan bir tereddütle Peter 
tekrarladı : 

- Evet efendim. 

- M 'jesteyo hizmette bulllnmağa ba· 
zır mıııoız ? 

Peteri'l tereddüdQ fazlalaştı ve dO
şünmeğo baıla~ı. 

Sekiz gün aç ve susuz kaldıktan bir 
guo sonra şimdi ölü gibi uykuda olma11 
li.zımrolen bu rarip adanı kendisinden 
ne istiyecokti ? 

On yedi sene kadar evvol, papas 
Rocora, çocukları meıgul etmek için ada· 
da bir izci teşkilatı vücuda getirmek iı· 

temiş ve halkı muhalefetile karıılamıştı. 

Papasın hükOmet tarafından geoçlori do· 
ıamlıaçlı bir yolla askere almak üzoro 
&'Öndorilmiş olmuından korkmuşlardı. Tri· 
ıtanlılar kimsenin işine karışmak istemi• 
yorlar, fakat adalarında rahat bırakılmak 
arzusunda bulonuyorlardı. 

Petor de ayni düıüncedeydi. Varkley 
onan tereddüdünün mana11nı anlıyamadı. 



26 Birinciteşrın 1941 

Avrupa, çete 
harbi ve kan da
vası devrine 

•• •• goçuyor 
Yazan 

Necmeddin 
Sadak 

F ransanın, işgal 
altındaki kısım· 
larında cinayet 
ler ve tethişler 

devam ediyor, Nant bölgesinin 
Alman kumandanı ile Bordoda bir 
Alman anhayı birbiri ardı sıra kur· 
şunla vuruldu. Katiller yakalana· 
madığı için, bu iki cinayetin ceza· 
aı, ellişer Fransız rehinesi kurşu
na dizilmek suretile verildi. 

Mareşal Petain ile Amiral 
Darlan, radyo vasıtasiyle Fransız

ları sakin ve merd olmıya davet 
ediyorlar, vazifelerini yapan Al
man askerlerinin karanlıkta ve ar· 
kadan vurmak alçalr.lıi"ını Fransız 
ıeciyesine yakı~tıramadık.ları ıçıo 

bu cinayetlerin, Fransayı uçuruma 
ıürüklemek istiyen yabancıların 

eıeri oldui"unu söylüyorlar. 

Arkadan insan öldürmek -
nerede, haori ~artlar altında olur
ıa olsun - biç bir ioıan vicdanı· 
nın müıamaba ile bakacağı ınçlar· 
dan dei"ildir. 

Hele Eransa gibi kolayca tes• 
limiyeti kahramanca ölüme tercih 
etmiş, ralibin ,şartlarını kabule 
mecbur kalmış bir memlekette, 
düşmanla göğüs ıöğüse vuruşmak 
tan kaçınmış insanların - arka· 
!arından kurşuna dizilen masumla· 
rı düşünmedfln - sokak karanlı
ğına sığınıp kaçmak çaresini bula
rak bir nevi kan davası;ıa girişme 
leri ne mertlik, ne de vatansever .. 
lik ahlakına aığar. 

Bu cinayetler ferdi kalmıya 
mahkOm, intikam veya ihtiras ha
diselerdir ki bunlara bir vatan var• 
lıi'ının yahut millet haysiyetinin kur 
tulduğu henüz görülmemiştir. Her 
balrle, müstevli düşmanla mücade· 
lenin yolu bu deıi'ildir. Bu kaça
maklı ferdi ve teşkilit11z hareket 
!er, işıal kuvvetlerini işgalden bık· 
tırıp kaçırmaz, bilakis daha sert 
daha dikkatli davranmıya ıevke· 
der. 

Bu vakalar karşısında her bi
taraf inıan vicdanının verecej'i 
hüküm, tatbik olmakla beraber, 
objektif bakımından manzaranın 

dikkate değer tarafını da düşün· 

mek lazımdır. 
Fransada bn gibi İntikam, is

yan, tahrip hareketleri sıklaştı. 

Her hareket, işral kuvvetlerinin 

şiddetini arttırıyor, bu şiddet ye· 
ni aksülameller doğuruyor. Bu 
bilin, Almanlarda Fransaya kar
şı, Fransızlarda müstevli aleyhine 
hasıl edeceği kin duyguları, iki 
memleket arasında hakiki anlaş· 
manın temeli olması icap eden, 
inanla sevriyi yaratacak amiller 
dei"ildir. 

Fran•ız milletinin gizli köşe· 
!erinde, sonradan doğma bir isyan 
ateşi için için yanmaya başlıyor. 

Bunu, Mareşalin yahut Amiralin 
radyodaki hitapları ıöndürmeye 

yetmez. 
Yenilmemiş hırsların, ümitsiz

liğe düşmüş feragat hislerinin en 
iptidai ve faydasız şekilde teza-

hürü olan bn hadiseler yalnız 
Fransada değil, işgal altındaki 

başka memleketlerdede çoğalmıştır. ' 

Avrupa hazimetlerin dehşeti ve 
nisbi sükOnu ahında, yer yer çete 
ve vandetta nizamı yaşıyor. Ruh
lara ıerinlik veren, memnun edici 
yeni şartlar ortaya çıkmadıkça, 
burünkü kanlı bıç~klı münasebet
ler temeli üzerine yarınki istik· 
rarlı nizamı kurmak imkanı olma· 
dığı anlaşılıyor. Zira Avrupanın 

köşe bucaiına, dai'ına, şehrine 

harp orduları kadar kalabalık, de
vamlı jandarma teşkilitı koymak 
lazım relecek. Harbedemiyen mil· 
!etler yerine fertlerin ve zümrele
rin mücadele etmesi için iptidai 
ve sıkıntılı bir devreye göçüyo· 
ruz. 

- Aktam'daa -

1Tıı..KV1MI 
26 Birinciteşrin 1941 
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Biz de birşey 
duyuyoruz! 

YAZAN 
F. Rıfkı 
Atay 

Parasız bir maç 
seyrinde dei"i
liz. Okyanus
larda bir karış 

tekneye, kıt'alarda bir avuç topra· 
ğa aman vermiyen, remi kervan .. 
!arını avlıyan, raylar üstünde ka
tarları kovalıyan, yeşil tarlanın eki
nlerini, beton ve çelik mağazaların 
stoklarını yakan, rıhtımları parça
layan, tezgahları uçuran, bütüo in
sanlık tarihinde oayılı, parmakla 
sayılı bir fırtına ile çatımız yalan. 
maktadır. Beyoğlu dükkanında gör
düğümüz bir Amerikan dudak bo
yasından seyahat hatıra larını din
lemek mümkün olsa, zihninizden en 
korkunç masalların hatıraları silin
diğini görürdünüz. 

Gemi batarken limanda bulun• 
mak, büyük bir bahtiyarlıktır. Fa· 
kat onu batıran fırtınanın perde• 
lerioizi uçurmasından, yabut, l'emi· ~ 
deki eşyadan birinin çarşıdaki kıt· 

lığından şikayet etmeniz garip olur. 
Ôyle vatandaşlarımız var ki en 
küçük alışkınlıklarının b01ulduinn
dan, yahut, pahalılaştıi"ından fer· 
yattadırlar . Madem ki ıulhtayız, 
diyorlar. Unutuynrlar ki harbin ya· 
nar ateşi dışında isek de, için için' 
bir sürü buhran tesirlerinin içinde 
yiz. Nerede ise harp sigortası pa• 1 
halılığının Türkiye'ye gelen mallara 
neden tatbık edildiğini soracağız. 

Bilinmek lazım gelen bir şey 

var : Bu harbe evlat kanı vermi· 
yoruz ; yanmıyor, yıkılmıyoruz. Fa
kat ona bız de bir şey, ai"ır bir 
şey ödüyoruz. Bu ödemenin bizi, 
tab•i suıh ihtiyaçlarımızın yüzde 
büyücek. bir bisssesini kı .mı ya mec 
bur bıraktığını ne zaman düşüne

ceğiz ? Mesele buradadır. ister 
istemez düşünecegiz. Harbe kurban 
olanlar gibi, ne ekmeksiz, ne yaı· 
aız, ne de eşyasız kalacaıiız. An 
cak, o zaman da, şimdi de sulh 
içınde olduğumuz için, 1938 hayat 
şartlarını aramanın ne kadar şuur .. 
•uzluk olduj'unu da bilece,kİZ. Bu. 
gün bir harp oJsa, baza ıhhyaçlar· 

dan yüzde yüz fedakarlık etmeyi 
tabii buluruz. Harbin askerlik dı

şındaki bütün teıirlerinin içinde 
olduğumuzu unutmamız nasıl doğru 
olabılir ? Yüzde herhanıı nisbet 
biz de barpteyiz. Ve onun ledakar
lıj'ına lr.atlanmamız lazımdır. 

Muhtaç olduğumuz eşyadaki 
fiat pabalıhgının karşılığı bize ne 
rökteo inecek, ne do bizım daha 
fazla kuvvetlendirmiy• borçlu ol· 
duj'umuz Haz.ne'den reJecektir. 
Bız bu farkı, vazıeçebıJecefımiz, 

sıkışınca vazıeçtıtımız ikincı dere
cede ibtiyaçlaçlarımızın taııı.arrufu 
ile ödeyeceğiz. lbtıkir meselesile 
meşıul olurken, onda, bizim cek
tiğımiz çekeceıımiz 11kıntıların tek 
mes'ulunü aramak ve bu yüzden 

de suçu Hükumet ve Beledıye me· 

murlarına bulınak ırıbi kısa ıörüı · 
lü bir bencılıkle değıl, ıhtıkarla 
mücadele yanında bir de « mecbu• 
ri tasarruf » vazıfemiz olduğunu 

hatırlayarak akıUıca ve tedbırlice 

harek.et edehm. 
Beş kap yemeği 1938 fiatına 

yememız imkinı a.ıalmıştır. Fakat 

doyurucu bir kabın, ayni yılın en 
parlak ziyafetleri yerıoe reçen 

memle~etler arasında yeme içme 
cennetı olan Fraosa'nıo bulunduıu 

nu nasıl işitmezlıkten ıel< bılirız ? 
Bır kısma ve bekleme devrindeyiz. 

Şikiyetlerın bır kısmı Belediyeden 

yahut HükOmet memurlarının ib· 
malınden doııuyona, onu her za· 
man olduru ııbi düzeltelim. Şıki 
yetlorin bır kısmı iıe, 011'.i tabir 

ile, dovrandandcr, ona ne diyelim? 

Kıı.ılay'dan 

• Fınlandiyada yerleşen Zi· 
netuttah Alisen ismind~ bır vatan
daşımız, her yıl oldui'u gibi bu 
senede fitresini Fınlandiyadan Türk 
bava· kurumuna yollamııtır. Hu, 
562 Türk lirasıdır. 

• Hendek kazasının 4 kilo 
metre ilerisinde lınyit madeni bu
lunmuştur. Kazanın 10 kilometre 
ilerisinde de asfalt madeni oldu· 
ğu tahmin olunarak araştırmalara 
başlanılmıştır. 

1-Bu Nöbetci eczane 1 
ıece 

Ali Nasibi 

BUGON 

Londra 25 (a.a) Donetz havzasında cumlar şiddetle 

1 
- Alman gayre- püskürtülmüştür. 

ti, Moskova. Kı- BUdı·yenı· Moskova üze-
rım ve Rosto! ol-
mak üzere 3 isti· rine hava akını 
kametle devam A 1 Londra25( a. a). 
ediyor. Merkez m a n - M o ı it o v a 
cephesi meydan radyosnna gö-
muharebe s in d e h re, bir Alman 
Mojaisk ve Ma- a m 1 es i n e tayyare ırııpu dün 
loyaroslavest böl akşam Mosko-
gelerinde şiddetli d va üzerine bir 

~a::~:"'va~~u ~!ı~ _,_a __ Y __ a __ n..;;;.•~Y:._o __ r_ ~:1:ıarı:a::s1::;;; 
gelerde Ruslar hükOmet merke 

şiddetli bir muka· Rum d 
vemet göstererek en or u -
düşmana ağır ka· S d h 
yıplar verdirmek· uın a arp 
tedir. } h J 

Kalininde biz· a ey dar iği 
zat şehrin sokak· K 
larında gögüs gö· allnln Sokaklarında 
güse kanlı muha- gögUs gögUse kanlı 
rebder devam muharebeler oluyor 

zine varmadan 

tayyare karşı koy

ma bataryalarının 
tesirile dağıtıl· 
mıştır. Evler üze 
rine rastgele az 
miktarda bomba 
atılmıştır. Az 
miktarda zayiat 
varsa da askeri 

ediyor. veya aaoayl ehemmiyeti olan hiç 
Kırım bölresinde hava k 

OV· bir hedefe isabet olmamıştır. 
vetlerinden muzaharat gören Al- Sipikerin bildirdiirine göre, 
man birlilr.lerinin çok büyük tazyl. dün Mo•kova civarında 20 Alman 
ki karşmnda Ruslar arazi lerket. tayyaresi düşürülmüştür. 
mek mecburiyetinde kalmı•lardır, v b • n.ui işef'de 
Mareşal Budiyeni kıtaları, adetce 

1 Kuibişef 25 ( a. a.) - Ün•y-
daha az o masına. rağmen, Donetz 

d • ted Pres: Bir kısım Sovyet hükQ-
havzasına ogrıı yap ılan Alman 

d k met rlairelerioin ve diplomatı k es· hamlesine ayanma tadır. MamafiL 
d b. " ki Samara şehrine nakli Volga 

burada urum va ım olmakta ber-
devamdır. üzerindeki bu kaleye yeni bir ha 

yat vermiştir. Bir kaç gün evvel 
Rus çetelerinin faaliyeti ancak arabaların ve kızakların 
Mo ı kova 25 (a.a) -24 ilkte geçtiği sokaklarda ve yollarda 

rinde bütün cephe boyunca muh!. şimdi lüks otomobiller işlemekte-
rebelere devam edilmiştir. Muha- dir. Kuibişel de pek çok modern 
rebe bilha.,a Ta!anro ve Makaes bina vardır. Doğrudan doğruyP 
istikametlerinde şıddetli olmuştur. müdafaa ile alakadar bulunmayan 

Merkez cephesinde şiddetli Sovyet yüksek memurları bu bina· 
çarpışmalara sahne olan bir kesim- lara yerleşmişlerdir. Kuibişef'e gel· 
de her karış toprak şiddetle mü- miş olan Sovyet ricalinin isimleri 
dala edilmelctedir. Merkez cephe· bildirilmemiştir. Fakat Molotofun 
sinde faaliyette bulunan bir Sov- ve hariciye halk komiserinin mua· 
yet tayyare grupu Perşembe günü vinleri Vişioıki ile Lozolıki'nin 

Amerika - Ja
pon münasebet 
leri kesilmek 

Üzere! 
Albay Knoks'a göre, - - - -
~zakşarkta bir çarpıf-

rnadan kaçınmak im· 

kAnsız o l 11 c a k t ı r 

Saygon 25 a.a. - Havas 
Domei ajan"' Tokyodan bildiri
yor: 

Selihiyetli müşahidler, Ame· 
rikanın aldığı duram it ı bırile J" 
ponya Amerika arasındaki 

vaziyetin vehamet kespetmiş ol· 
duğunu ve her iki memleket mü 
nasebatının ameli olarak inkita 
noktasına gelmiş bu l unduğunu be· 
yan etmektedirler. 

V aşinıton 26 a a. - Havas: 
Albay Knoks, J•ponler renişleme 
planlarını tat~ikte devam ettık · 

leri taktirde Uukıukta bir «çor 
pısma» den kaçınmanın bilkuvve 

imkansız olacağını beyan eylemi7 
tir. 

Tokyo 24 a.a. - J•pon •Öz· 
cüsü şu beyanatta bulu n muştur: 
«Japon siyasetinin bütün noktaları 
Vaşingtona izah edilmiş bulun 
maktadır ve şimdi bu meselede 
vaziyet almak M. Hull ile M. 
Razvelte düşmektedir. » 

Şanghay 25 a.a. - Mahalli 
Çin Gazetelerinin bildirdiğine gö. 
re geçen cumarte~i günüo denbe
ri General Toio'nun Başvekalete 

geçmesinden sonra Çin dahilinde
ki Japon kuvvetlerinin harekatı 

müıtesna bir ehemmiyet iktisab 
etmiştir. 

3 

Türklye Radyodifüzyon poataları, 

Türkiye radyosu, Ankara radyoau 
26 Birinciteşrin Pazar 

8 . 30 Program, ve memleket 
Saat Ayarı. 

8.33 Müzik : Hafif müzik (Pi) 
8.45 Ajans haberleri. 
9.00 Müzik : Hafif müzik ve 

marşlar ( Pi. ) 
9.15 Evin saati. 
9.30/ 
9.45 Müzik : Hafif müzik ve 

marşlar programının devamı. (Pi.) 
12.30 Program, ve Memleket 

saat ayarı. 
12.33 Müzik : Peşrev ve tak 

simler. 
12 45 Ai•ns hab•rleri. 
13.00 Mü•İk : Türküler ve O· 

yon havaları. 

13.30, 

14.30 Müzik: Ra~vo salon or 
kestrası ( Vıoloni -t Nocip Aşkın). 

18 00 Proıram, ve Memleket 
saat Ayarı. 

18.03 Müzik: Radyo Caz ve 
Tango Orkestrası. ( 1 Üzrür ve 
ateş böcekleri ) 

r ı . 
18.40 Müzik : Piy .. a ş.rkıla 

19.00 Müıık : las ,J hryeti. 
19.30 Ajm• hah•rleri. 
l'l.45 Serbest 10 dokika. 
19.55 Müzik : S >list'ler (Pi) 
20 15 Kon uş"Da ( Meslekler 

konuşuvor ) 
20 30 Müzik : Nih ıvent ve e· 

vinç makamlarından şarkılar. 
21.00 Ziraat takvimi. 
21.10 Müzik : Karışık şarkılar 
21.35 Ankara Sonbahar at ya· 

rışlarının neticeleri. 

21.45 Müzik : Oda müziği. 

22.05 Müzik : Dans müziği Pi. 
22.30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 
22.45 Anadolu Ajansının Spor 

Servisi 
22.55 / 
23.00 Yarınki proıram, ve ka

panış. 

~~~~---~~~~~~~ 45 Alman tankı ve piyade yüklü Kuibişel'de oldukları malOmdur. 
150 kamyon tahrip etmiştir. Amerikan, lngiliz, Türk, Japon Odesada müt-

Lenb arad .-evresinin Alman Çin, lran, Elıran, Polonya, Bulrar, 

Gazeteler, yeni bir Japon ta
arruzunun yapılması ihtimali ol
duğunu tahmin etmektedir. 

• T I Bulgarlstanda 300 ltaı- h • b işğali a ltın da ki kesimlerinde iki sveç, Norveç, Çekoslavak, Yn- lŞ ı·r ı·nıı·/a""k 
1 Y d. ı . ._ h yan yaralısı tedavi 

aydanberi çete faaliyeti hiç durma- goa av ve unan ıp omatı.. ey· 
mıştır. Meseli son zamanlarda çe· etleri Kuibişef'e yerleşmişlerdir. edilecek Odesa mevki ku-

B M 1 f K b• f' ı · Sofya 25 (a.a.)- Stefani: 
telerın bir pususuna düşmüş olan ay o oto ui ışe e ıe ır ltalyaya karşı dostluk eseri mandanı ile 50 
200 kişilik bir müfrezeden 100 a'elmez kor diplomatik reisi lran göstermek arzuslJe hareket eden 
Alman öldürillmüştilr. büyük elçi•i Muhammet Saidi ve Bulgar hükQmeti, ftalyadan Bulga· kadar subay ve 

Alman i•uFaliodeki arazide bu- bundan sonra da laa-i_ltere ve Bir- · 300 1 
lnnan yolla;

0 
ve köprüler Alman leşik devletler büyük elçilerini ka- r~stan~ talyım yaralısı gönde· e r Ö } d Ü 

bul etmiştir. rılmesı!'i istemiştir. Bu yaralılar 
ileri hareketini ıüçleştirecek bir Bulıarıstanda parasız tedavi edile· Bükreş 25 a.a. - Oli: Ode· 
tarzda mayınlanmaktadır. Macar kıtaları ileri hare• cektir. aada şiddetli bir infilak olmuş, 

Bildirildiğine ıöre, Rumen or- ketlerine dePam ediyor lnglltere Uzerinde Odesa mevki kumundanı General 
dusunda harp aleyhdarı hiuiyat Buda peşte 25 ( a. a) - Macıtr hava faallyetl Glugoıianu ile elli kadar subay 

aiansı bildiriyor: b f 1 k · · d "] fazlalaşmakta ve bir çok Roman· U Londra lS (a.a) _ lnailiz ha· ve er u in i a netıcesın e o • 
d krayna cephesinde rarpı•an • 

Yalı, kıtalarını terk ile Kızılor uya f k 7 
Y va ve dahili emniyet nazırlarının müşlerdir. 

mütte i kuvvetler her tarafta O 
teslim olmaktadır. tebliği: tenler arasında şehrin idari 

düşmanı daha aeriye atmakta ve G d 1 Rumen kumandanlığı, tayyare· • ece üşman küçük mikyasta kısmında yüksek bir vazife işga 
]erle atılan Sovyet beyannameleri· endi üstri bölgesinde yeni arazi İf· hava faaliyetinde bulunmuştur. Gal ed•cek olan yarbay davila ile iki 

b 1 ıra etmektedir. Macar kıtaları ile- e 1 r 1 ·1 nin tesiri altında kalmış u onan . b k ya e ıne ve nrı terenin cenup ba· Alman subayı vardır. 
b. t t b' rı are etlerine devam eylemek.. tı•ıoa AZ miktarda bomba atılmı•· 

askerlerin husuıi ır nezare e a 1 t b B • infilak, evvelce Gepeu tara-
. e ve u arada esirler almaktadır. tır: !r .düşman tayyaresi tahrip 

tutulmasını emretmiştır. edılmıştır. lından işgal edilen bir binada 
Alman hücumları Amerika da çelı"k Bel dd vuku• gelmiştir. Bati infilaklı bom· gra a 200 komo· 

Püskürtüldü lstlh•ali ba teli mu.Juğa takılmış bulunu· 
... nist kurşuna dlzlldl d M ı it 

Londra 25 ( a. a.) - Mosko· Nevyork 25 (a.a.)- Demı'r ve B yor u. U• u açılınca fevkalide udapeşte 25 (a.a )- HavH: 1_ 

va radyosunun bu sabah erken çelik ofisi çelik istihsalinin geçen Belgraddan bildirildiğine göre yü .. sek infilak kudretinde olan 
bildirdiğine göre, Almanların ıler· seneki 66981 milyon tonluk olan Alman makamlarının emrıle 200 bomba patlamış ve muazzam bi-
lemek için yaptıkları büyük hü- rekora vardığını Lildirmiştir. komonist rehine kurşuna dizilmiş· nayı tamamen barab bir enkaz 

/1::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::=:=:::=:::::::::::::;~::::::~t~;·~======:::::::::::::::::::::::=~~y~ıı~·ı~n~ı~h~a~l~in~e~g~e~ti~r~m~iş~t~ir~.:::::::~~ 

lı_A s_K E-R L 
1
_.K 1 Dünyanın en kuvvetli üssü: Singapur 

Uzak Şarktaki gerginlik münasebetıle: son 
rünlerde Singapnr müstahkem denız ve 

b Ü 
- - • • k ıık aeçiyor ve lng ilizle. ava ssunun ısm1 sı • . 

rin b .. t ki b-uyük sevkıyattan bah· u usse yap ı arı 

ıediliyor. Sinrapour, Malacca Y~~ımadaıının 
Önünde bir ada üzerindedir. lngılızler gerek 
yarımadada, gerek Sinıapourda büyük tahki
mat yapmışlardır. 

Bu tahkimatın rizli tutulması için pek sıkı 
tedbirler aldıır.ları ribi harp münuebetile ted 
bir !eri bırkat daha şiddetlendırmişlerdir. 

Malacca boi"azına giren vapurlarda buln. 
oan yolcuların her ne suretle oluraa olsun re· 
ıim çekmeleri kafi surette yasaktır. V ıpnrların 
salonlarına asılan muhtelif lisanlarla yazılmış 
levhalar, bu yasağı yolculara hatırlatır Sioga. 
ponr limanı içinde resim çekmek de yasaktır, 

• 
25 Sene evvel 
balıkçı köyü 

Singapour hundan 25 
•ene evveline kadar 
dört, beş bin nülnslu 

bir balıkçı köyü idi. 

25 sene evvel logıliz anavatan fılosu baş ami· 
ralı, Uzak Şarkta yaptığı bir seyahat esnasın· 
da Singapournn büyük stratejik ehemmiyetini 
anlamış ve burada yapılacak tahkimat ile Şark
tan relecek bir istila tehlikesine karşı Hindi•· 
tan ile Avustralyanın müdafaa edileceğini tak. 
dir ederek bu hususta lnriliz bahriye nezareti
ne uzun bir rapor vermişti. 

lngiliz Bahriye nezareti bu raporun büyük 
ehemmiyetini takdir ederek Avam kamarasından 
aldıi"ı tabaitalla 1921 senesinde Sinıapour ve 

civarının tahkimiPe ba.şlamışhr. 20 küsür sene. 
denberi, hiç bir fedakarlıktan çekinilmiyerek 
Y•pılan bu tahkimat, Singapouru dünyanın en 
kuvvetli mü•tahkem denız ve bava iıssü mer· 
!ebesine çıkmıştır. 

Bngün Sıngaponr, gerek denizden ve re· 
rek havadan ytpı!acak. her taarruza ne kadar 
'dd I' 1 • f 1 rt ı o ursa olsun, muzafferane a-ögüı rere 

cek bir kudret ve kuvvettedir. 

• Avrupai bir şehir Bu tahkjmatla beraber, 
1-:----~...: __ J şehır de büyü.,.üş, &'Ü· 
ze•leşmışt t. Sınrapourda yüksek binalar bah· 
çeler içinde ltöşw..ler, muazzam ve sayısı~ ant• 

repo, dok ve tersaneler, vinçl· r ve sair mo· 
dern tesisat vardır . Bu ıoretle burada A.vtu 
pai bir şehir kurulmuş ve Sinıapour büyük ve 
işlek bir liman olmuştur, 

Bu hu•usta okuyucularımıza bir fikir ver· 

mek içın Sınıapourun ithalat ve ihracatı sene 
de yüz milyonlarca lcgiliz lirasına balii" oldu 
ğunu söylemek kilidir. 

Sıngapour adası, Malacca yarımadası , Pe· 
nang ve Lebuan adaları bir umumi valılikle 
idare edilmektedir. 

1867 senesinde Hindistandan ayrılan Sin· 
gapour boıi'azr, doğrudan dojruya Müstemle· 
kit nezaretine bağlıdır. 

Buranın umumi valisi, 4,222 kilometre mu
rabbaı üzerinde oturan 1,100,000 halkın idare
ıile meşgul olduktan sonra Sınrapour ve ha• 
valisinin de müd11.faaıına memurdur. 

Singapourun atra tejik ehemmiyetinden bq· 
ka, deniz ticareti bakımmdaa da ehemmiyeti 

Ç<'k büyüktür. 
Avrupadan U"k Sarkta ve Çine ve ora 

lardan Avrupaya rıden bütün ticaret V:tpurla 
rının uıtragı, S •g ·pour lımanıdır. Elli büyük 
vapur şuketi İn vapurları, seferleri esna ında 
muhakkak bir limana ııgrar . 

Sıog-apourda inşa edilen ve dünyanın en 

büyük doku olan altıncı Geotıo doka 1938 
ıenesinde merasioıle açılmıf ve o 1aman o ha 
valıoin umumi valiıi olan •ir Thom.•ı Sb,.nton 
Sınrapurun o fnam•j-1 namıet bulundııfu bil 
yük •batejik role ışar•t edere!< şöyle do 
mıştır: 

"Sıng•ponron müdafaa etm•kte buluncfrjn 
mevziler, bu yerın Uı.akşar"ın en k.uvll'eth ve 
müstahkem k:alesı yap·uıştır. Hıç bir remi, i .. 
ıin ve muua fakatımız olmadıkça bu boğazlar· 
dan geç~mıye •: ektıt. Zıra 30 kilometrelık bir 
yol boyunca 380 tile ve 450 ·ik mnauam t"P 
larımııın ateşi alhnda bu lunacaktır. ,. 

En büyük tran
satlantik, mua
vin kruvazörü! 

• Şım·Iİ biolerc• .Çinli 
ve yerli amele, Sını•· 
pooru müdafaa eden 
fı1tihkamlarıo tevıii ve 
yeni tahkimat iualile 

meıkul bulnnuyor. Ônümüzdeki aylar zarl'.n~a 
Uzak Şark hidiıeleri ne safhaya rirerse ır'.roın 

. · ı bayatı ve Singapour üssilnıın oynayacawı ro • 
kati hir mahiyeti haiz ol,caktır. 

D!:invanın en büyük: transatlantik ~apunl 
olan fngili;r. Küin Elizabet vapuru, muavın kr~
vezörüne kalbedilmiş ve Sinıaponra ~önd•r~· 
miştir. 

( Devamı U9UncUde ) 
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~A-·L_S_A_R_A_Y_S_İN_E_M_A_S_IN_D_A~l~--T_A_N_S_İN_E_M_A_S_I_ND-A----r~···~m~n~Fn~·~~~$.._._,~ .. ,~~u·~su~-..~~m~m~~E~w~n~m~m~+)~ 
BU AKŞAM BU GÜN 2 - 30 matinesinden itibaren : ASRİ SİNEMADA 

TÜRK Sinemacılığının En büyük şahaseri MASKELi ON iKf LERIN ' .,,,. 
~ ... .ı llJ KIVIRCIK p AŞA B 36 Kısmı birden : 

• Suvare 
8 ,30 BU AKŞAM Suvare • 

BAŞ ROLDE: Pek yakında 
Sait, Halide, • • 

TÜRKÇE Söz~ü1~e şarkılı VAT AN FEDAiSi I~ 
ı:-!!!ll!!mm-------ı::.--- ; ı:: ... i ~ ... ı TATLI HAYAL I~~ Hercen macera sahneleriyle dolu - ~· ~.... _ ..,.. ...... 

ATLI GANGESTERLER Adana askerlik dairesi satın alma ko- ': ıumi büyük bir nıuvaıtakiyetle devam ediyor. 

Pek Yakında misyonundan : iLAVETEN: i ki k ahk aha kıralları 

Vatan fedal·s·ı alına~a~t~~nadaki askeri birlikler hayvanları için 350 Ton kuru ot satın ~ StanJoreJ -- Oliver hardi'nin 

• 

2 Tutarı 19250 lira olup ilk te'minatı 1444 liradır. ı.·. = FAKTAÜrk1eASSÖzMlÜAZ = 3 ihalesi 10 11-941 Pazartesi günü saat 11 de Adana Hkerlik da 
resi satın alma komisyonu salonunuda yapılacaktır, 1 LAN , f 5 isteklilerin muayyen zaman~a_n bir saat evveline kadar teklif zarf 

_ . .ı. larını komisyonda bulundurmaları ılan olunur. 1 BUGÜN GÜNDÜZ MAT/NA: iki filim birden B 1 d' n· r· d 1346 21 _ 26 _ 31 - 4 

~ ~ E!r.~e er fv~~~~dı!~ d~k~iri~rcek 21 tak.m k ı şlık tlbi .. nin fl!!ll ___________________ 'll • ..... ~ : .. :.:~h Ha~:1,.:++ .. ~.~~~ .. b~sm~z. 

8,30 

HEARRER- ILARK GABLE • • !l 
•NORMA 

gibi iki emsolsiz yıldız tarafından yaratılan 

kumaş ve dikişi müteahhidine ait olmak üzere •çık eksiltmeye konul· D r. Ziya T ii m gören 
1 muştur. ; = ~~~:'k:::·::i~~~e~~~50ml~;:::;:ıen bedeli yirmi yedi liradır. Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi ı-K-, .. z .. ıl_a_y_C_e_m ... , .• y ... e .. tı" .... as .. k ...... , ....... ~ .... , 

encü~enin~:ı;:~:ı::::a~t~~'.nin 4 inci salı günü saat on beşte belediye M ü t e h a s s ı s ı i 0 r 0r1 m 1l8 f 
dir. L~e!~::n=~~av~:r::i~~ı:;munesi belediye yazı işleri kaleminde Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 i kışlık h edı"ye a im agv a baş lad 1 ııı 

6 . - Taliplerin ihale günü muayyen saatta muvakkat teminat mak- numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış• ı 
buzlarıle beledıye encümenine müracaatları ilin olunur. 1271 ı 

11-21-26-31 1339 tır. 1- 15 ı · ı i .................................................... ı ._ ________________ .; f Kahraman askerlerimize kışlık i 
J Saatçi Vehbi Çöme/ek ı-----------11111! i hediye hazırlıyalım ! 
ı S K } K d ı • HOROZ O G L tJ ı Adanamız geçen yıl kahraman askerlerimiz için 60 bin i 
ı aat u esi arşısın a i i parc,.a kışlık hediye vererek yurd içinden en ileri derece- ı 
f Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hislon ıı KARDEŞLER ı yi bulmuştu . Bu yılı n kışı da gelmiş çatmıştır. Hudutları- ı ı rımızı bekliyen kahraman yavrularımızı amansız, zalim kı· i f Kadın ve Erkek Son Model saatleri· ı ı şın soğuklarından muhaza için bu sene de kışlık hediye- ı 
ıı miz yedekleriyle beraber mevcuttur. i Kit a b e v in e i lerimizi tez elden hazırlayarak Cem.yetimize verilmesini ı 

ı ı sayn yurddaşlarımızdan beklemekteyiz. ı 

i Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i Okul Kitapları geldi l Alınacak yeni e~y~:::l~rd~e::~::·hı::yd~~:Ö:e:~~:::. ı 
J 1225 ı fJk Orta Lise Okul kitabları ve her i~ü:.:=~=~~:~".ı~!a:;~ ...................... J 
...................................................... : çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

T. iŞ BANKASI bulacaksınız 

Küçük tasarruf hesapları Adres : adana Horozoğlu BUGÜ Matbaası 
ı 9 4 ı 1 K R A M 1 Y E P L A N ı Kardeşler kitabevi 

K E Ş 1 D E L E Rı • 
4 Şubat, 2Mayıs,1 Aiustos,3/kinciteırin tarihlerinde gapılu. 

1941 iKRAMiYELERi -----. 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. - Lira 

3 1000 - 3000. - .. .. " 2 7SO - ısoo. - .. .. .. 
• .. soo .. - 2000. - .. 
8 

" 
2SO .. - 2000. - " ss .. 100 

" - ssoo. - .. 
80 " 

so .. - 4000. - " 
300 .. 20 " - 6000. - .. 
TUrklye it Bankasına pare yetırmekle yel· 

ntz pare blrlktlrmlt ve faiz elmıt olmaz, aynı 
zamanda telllnlzl de deneml• olursunuz. 377 

Vienanın STiNGL markalı çok 
eyi bir halde bir piano mezat 

salonda satılıktır. 
1352 26 - 28 - 29 

... -------------------111111 Seyhan vilayeti vakıflar 
müdürlüğü 

Muhammen 

Bedeli 
Lira 

Yalda Mevkii Cinai 

600 Bindişuh Murat Karşıyaka Oükkln 
Karataş. Y. 

Noıo 

9 

Belediye 
Teminat 

Li K 

4S 00 

300 " " " " " 17 22 50 
300 •• " .. " " 19 22 50 
Yukarıda yazılı ıayrimenkullerin mülkiyeti peşin para ile ıatılıcaktır. 

ihalesi 3-11·941 pazartesi günü saat 14 de Vakıflar daireıinde yapıla 
caktır. 

isteklilerin müracaatları. ilin olunur. 
1345 21 - 26 ... --~-1 ...... 1 ........................ ~ 

iSTANBULDAN GELEN 11 

Dr. MARKO iKiZ 
Birinci Teşrinden itibaren hastalarını her gün Toros 

Eczahanesi üstündeki binada kabul ve tedavi edeceğini 
il~n eder 1299 

................................ ------------------
Lokman Hekim 

Taba ait işlerinizi (BUGÜN) Matbaa
sına yaptırman z menfaatiniz icabıdır. 

1 Dr. Rıdvan Lokman 
Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt hasta 

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

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
1-15 1241 

Son Sistem 
Maki nelerle 
Basılan güzel 

- Bayan Şapka Salonu lş(BUGÜN) 
Matbaasında 

1 

Hayrettin Atamer mevsi~in s~n mo
delleriyle muhterem muşterılerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayrıca her turlu şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

i LAN I Seyhan Kadostra Ka-

1 
Yapılabilir 

Bir Defa iş Yaptı -
rırsanızanlarsınız 

Askerlik şubesinden kimliğinden: 1 
Yerli ve yabancı tam eh Ulucami mahallesi 142 .. , 

liyetnameli kısa hizmetliler ada :.!O parsel numaralı gay- 1 ç A K 1c1 EFE Rom an 1 
1. iki teşrin. 941 gününde riınenkul malikleri Ali kızı 
hazırlık kıtasında bulunmak Ayşe, Abdullah kızı Ayşe, ı 
üzere sevklerine emir gel- Mehmet paşa oğlu Mehmet k 
miştir. paşa ve kızı Nefise aleyhle- 1 pek ya ında kı•tap 

Bu kabil kısa hizmetlilerin rinde Refet Musabalı tarafın 
sureti mutlakada 28/10/941 dan sözü geçen gayrimenku. 

gilnü şubeye müracaat etme !ün mülkiyeti hakkında da- Halı·nde Çıkıyor 
!eri etmeyenler olursa bun- va ikame edilmiş . ir. 
!ar hakkında takibatı kanu- Müddeaaleyblerin ikamet-
niyeye tevessül dileceği ilin !eri meçhul olduğundan teb- ' .. : .. · .. ',. ·.~ - ~ . ~ :" ' -

olunur. liğatın ilanen icrasına mah-

kemece karar verilmiştir. Bu Halkevı· reı'slı'o·ı'nden: Kayalı Baö Ocağın
dan: 
30-10·941 perşembe günil 

saat 20 1/2 ta kongremiz açı
lacagından !iye olan arkadaş· 
ların teşrifleri rica olunur. 

1351 26 . 28 • 29 
1349 

sebeple bunların duruşı:na 
günü olan 28/11/941 giioÜ 27/10/941 Pazartesi gü-
saat 11 de Kadastro ırıabke- nıi saat ( 21 ) de Halkevin-
mesinde hazır buıuıımaları 1 de alaka i.e dinlenecek bir 
lüzumu H.U.M.K. ııunua 141 1 konferans ve orkestramızın 
inci maddesine tevfikan da- 1 kıymetli elem•nları tarafın-
vetiye makamına kaim ol- dan bir konser verilecektir. 
nıak üzere ilanen tebliğ olu- giriı ıerbettir. 
nur. 1350 

••••••••••••••••••••••••••• 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neşriyat MüdürQ : Avukat 

Rifat YA VEROÔLU 

Baaıldıiı yer ı ( BUGÜN ) 

Matbaa11 - Adana 

••••••••••••••••••••••••••• 


