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(DA.RE YERi ı Yeni 
l•tasron caddesi • Ad•na 
Telefon 138 Posta K. 48 

Abone : Yıllıtı 14, Altı 

aylı&• 7. aylıtı 125 Kr. 

Ankara, 27 (a.a.)- Afganistan Kra

lının do&"umu yıldönümü münasebetiyle 

Cumhurreisi ismet loönü ile Efgan kralı 

majeste Muhammet Zahir arasında tebrik 

ve teşekkür telgrafları teati olunmuştur. 

Yıl ı 2 No. 856 
lıın ttrtları fdaf9 il• 

kararla1tırılır. 

rr 1 Yat: 1 (S) K u r u • t: u r SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE \.. _________ .) 

En Büyük· Bayramımız Bugün Başve
kilimizin . bir Nutki le başlıyor 

Mili' Başv,.kil Dr. Refik Saydamla birlikle 

R. SA VDAM =Ja=po=n=ya=da-

Bugün saat 12,50 de rad- hha::.rr.Ö~i 
yoda h ·ıabede bu unacak 

3 günlük kutlama programını 
aynen neşrediyoruz 

~ ·~~~~~~~~ 

Cümloıuriyetl~ .1~ inci yıldönümü bayramı buırün saat 12,50 de sa
yn Başvekılımız Doktor R~lik Saydam'ın Ankara radyosunda 

Türk milletine yapacağı bir hitabeyle başlıyacak, 30 Birinci teşrin Per· 
şembe günü saat 2•1 de bitec•ktir. 

Bayramın daha evvelki senelerin üstnnde b;r durum arzedeceği şim 
diye kadar yapılan hazırlıklardan anlaşılmaktadır. 

Japon umumi karargahı 
kurmay başkanı söglügor 

"Tehlike yakın,, 
Tolyo 27 (a. a.) - Müdafaa 

N"Zareti umumi karargahı kurmay 
b•şkanı Genrral Kavabe bu ak· 
şam radyo ile neşredılen beyana· 
tında Japon milletine hitaben, son 
giinlerde bil tün J •ponyada yapılan 
hava akınları talımlerinin b .. it bi
rer tecrübe olmadığın• söylemiş 
ve hava taarruzlarındaa babıede

rek «tehlike dakikasının yaklaşmış» 
olduııunu ilave eylemiştir. 

L?ndra {a. a) - Deyli elu
p•es gazeteıi, Albay Knoksun son 
beyanatı balı:kında şu satırları yazı• 
yor : 

Milli Şefi~ nutukları 
merakla bekleniyor 

Şehrimizin muhtelif yerlerinde büyük ve güzel taklar, Atatürk Parkı 
önüode tribüolf"r kurulmuş, resmi daireler, Baok.alar, ticarethaneler, dük 
kinlar, mağaıalar, fabrikalar, oiğ'er husu~i müeıseıeler; taflan, elektrik, 
kurdelayla sü.lenmek üzere günlerdenberi hazırlanmıştır. 

Bayram yerinde çocuklar için salıncak, atlı karınca ve diğer eğlen· 
ce vasıtaları hazırlandmlmış bulunmaktadır. 

Cü.,huriyet bayramının şehrimizde ne suretle kutlanacağını gösterir 
programı aşağıda neşrediyoruz: 

Bugün 
1 - Bugiia oaat 13 de atı

lacak bir topla başlıyacaktır. Dük
ki.oların kapanması ihtivaridir. 

2 - Saat 13 ile 17 arasında 
Belediye meydanında Cumhuriyet 
Hallı: P1<rtisi tarafından lı:urulacalı: 
hallı: kilnilsünde adları parti baı-

ve heyeti ile ınaiyeti, parti h•lke· 
vi reis heyet ve memurları, Baro, 
Etibba odası, knılay, cocuk esir
geme, Türk hava kurumu, Spor 
tesekkülleri, ban kalar, mali mü
esseseler müdür heyet ve memur 
ları, Esnaf cemiyetlerinin idare 
heyetleri. 17 - Vilayette bulunan 
lc:onıoloslar. 

«Birleşik Amerika Bahriye Na• 
zırı, J•pooya yayılma siyasetine 
devam ettiğ'i takdirde bir çarpış
manın sakınılmaz bir hal alacağı· 
ot söylemiştir: Albayın bu suretle 
Vaşington reomi mahlıllerinin dü
şüncesini ifade eylemiş olduğuna 
şüphe yoktur.» 

İngiliz hükümdarlan 

Moskova 
müdafaası 

yarıldı 
Cephede havalar 

çok fenalaştı 
Berlin 27 [a. a.] - D. N. B 

ajansının askeri bir kaynaktan öğ· 
rendiiine aöre, bir Alman piyade 
alayı, tankların yardımile Mosko· 
vaoın batııında Sovyet mevzilerini 
yarma&'• ve zapta mııvaffak ol
muştur. Yağmur ve düşmanın şid 
detli ateşine rağmen Alman piya 
de askerleri 800 metre lı:adar Sov· 
yetlere yaklaşmışlar ve bataidık 
arazıde tanlı:ların gelmesini belı:le 
mişlerdir. 

Hücum 4alakla başlamıştır. 

Sovyetlerin bütün mukavemeti akiaı 
kalmıştır. Kaçan düşmanın takibi 
sırasında bir çok Sovyet kamyonu 
elimize geçmiş ve tahrip ediımiştir. 

Lc.ıodra 27 ( a. a. ) - Sal•hi
yetli mabalıllere aöre, Almaular 

Moskovanın batı ve cenup Latı· 
11nda ulak ilerlemeler yapmışlar· 
aa da Kalinin civarında biç bir 

teraltlti lı:aydedememişlerdir. Al· 
manların çok ehemmiyet verdikleri 

Katinin etrafında durdurulmaları 

dikkate de&"er görülmektedir. Al 
maolar Rosto! civarında bulun
maktadır. Hava her taralta çok le· 

nadır. 
Londra 27 ( a. a ) - Mosko • 

va radyosunun bu oabab bildirdi

iiae göre, Moskovanın cenup ba
tı11nda Nara ııehri boyunca muha· 
rebeler cereyan etmektedir. Mer· 
kez cepbesindelı:i kıtalar• hitaben 
neıredilen yeni bir günlük emirde 
askerlerden bir adım bile ricat 
etmemeleri iıtenilmelı:tedir. 

Radyu « S > rumuzile zikre
dilen şehir Önünde ve şiudetli mu 
barebelerin cereyan ettiğini bıldir 

mektedır. Almanların bir &'•dık aç· 
ınak için yaptıkları bütiin teşebbüs-

Alman kumandanlarından ı 
General Fon Leeb 

~~~~~~~~~~ 

Çeltlk hasadına 
batlandı 

Mevsim dolaynile Çukurova 
mıntakasında ve hususile cenupta 
çeltik hasat ve harmanına başla
nılmış olduğu şehrimiz Ziraat mü. 

dürlüğüne bildirilmiştir. 

ler dıırdurulmuştur. Bir Alman pi· 

yade taburu son askerine 

imha edilmiştir. 

kadar 

Berlin 17 ( a.a ) - Alman 

tebli&'i: 
Do&"uda fena havaya rağmen 

taarruz hareketleri yeni terakki· 

ler lı:aydetmiştir. Donetz havzasıa· 

da düşmanın ilerlememizi yavaş· 

!atmak için yaptığı mukabil hü

cumlar ltalyan kıtaları sayesinde 

akim kalmıştır. Dilşman ağır ka· 

yıplarla geri atılmış, yiizlerce esir 

müttefiklerimizio eline geçmiştir. 

Alman savaş tayyareleri dün 

bir düşman g~mi kalilesiue biicum 

etmişlerdir, 8000 tonilatoluk bir 

ticaret gemisi batırılmıştır. D'ğer 
3 büyük ticaret gemisine o kadar 
ciddi isabetler vaki olmuştur ki, 
bu gemilere de lı:aybolmuş nazarile 

ba~ılabilir. 
logiltereoin doğu ve cenup 

batısında bulunan limanlara da 
bava hücumları yapılmıştır. 

\ 

kanlığıne> kutlulama komitesine bil-ı 
dirilecek zatlar tarafından konfe. 
ranslar verilecektir. 

3 - Saat 15 te yüıme havu

zunda yüıme ve atlama gösterile
ri yapılacak. 

1 

Bulgar 
.......... ...;;:m. .. ~--

m e c l isi 
Bugün toplana
cak ve Kralın nut· 
kunu dinliyecek 

Bulgaristanda 
hazırlık/ 

Ziraat itleri seferber 
edildi; yolcu trenleri 

tanait olundu 
Sofya '1.7 ( a. a. ) - Bulgar 

Münauıat Nezaretınııı yolcu tren· 
lerıni talıdıt etmek arzusunun hti· 
kOmotin yıyecel< ve yakacak bakı· 
mındnn hıt.lkıD ıbtıyaçıarını teoıın 
etmek ıçın elde •alı wı•tarda tren 
buıuodurmak endt!Jeınnden deri gel· 
dıgı ıyı baber alan mabf.lıerde ıas· 
rıh euılmektedır. 1 

N.,rmal müoakalatın 15 son 
kanunda yeniden başlıyacagı bıl· 
dır11me11.tc:ıdır. 

Noşrodılen tebliğde demiryol· 
]arı muuırıyctıaın ·• dığ'er bazı ıoü· 
hım naKiıyatı temin ,, ıçin de bır 
çoıt trenıero ıhtıyacı oıuu&'U kay· 
deuılme1<te ve şöyle donilmelt• 
tedır: 

•· Yaşadığımız istisnai devir 
berkesin tedcuıı.arh..,ta bulunma~unı 

ve vazıfesıuı tamamıJe müarık ol· 
masını ıc.1.p ettırmektedır.,, 

Solta J.1 ( a.a ) 4- öulgar zi 
raat ışçıterıom 25 ıı .. teşrınoon iti 
baren sc:fdrber eaılmeaıne daır bir 
kararname neşrectıdcoesi üzerıoe 
Zıraat Nazırı l raayaoın Ege bÖl· 
gesındoki sıvıl ışçııorı seferoer et· 
mege karar verwı~tır. 

Zıraat ışlerme elverişli olanlar 
iş başına çagırılmakladır. liutün 
hayvanlar, oıuı;ıl vasıtdları,. zırai 
malzeme müsadere edılecek.tır. 

Sof ya '1.7 l a.a ) - So oranya, 
25 inci ..ıevre içtımaını, 21! bırın
cıteşruıde yapaCdl<tır, .Sıy•Sİ mah · 
lıılorue, bu ıçtımaa büyiık bir 
ehommıyet verılmektedir. 

Fıloakılı:a halıhazırdaki vazi· 
yet doıay•11le Krol tarafından, ilk 
ce1•ede okunacak nutkun, yüksek 
bır ebemmıyet arzetmesı ibtımaJi 
vardır. 

Nutlı:a verilecek cevap baklı:ın 
dakı muzakereler, daha şimdıden 

1 parıaweuto matıtHlerıoi ve efkirı 
1 umumiyeyi alikadar etıııelttedır, 

1 --- Okuma salonu ile müze 
açık buluoac•khr. 

5 - Mıdık ve Karşıyaka gibi 
yerlerde davullar çahoacak. ve ha[ .. 
kımız eylentiltr yapacak. 

Yarınki merasim 
Bu gün dükkan ve mağazala

rın kapatılması mecburidir. Yal
nız lokantalar, aşçılar kahve! , er. 
tatlıcı dükkioları berberler 
d

- .., ' t EıUCU 
ukkanları, eczaneler ""'k bul • 

b
.
1 

._ • una 
ı ece~. 

HÜKÜMET KONACINDA • 
Saat 8.45 de balkevi bınd~su 

b~kümet Önüne gelerek kabul res 
mnıden evvel ve kabul • d resını sı. 
rasın • parçalar çalacak, bır Jan-
darma kıtası selim resmini yapa· 
cnktır. 

Saat 9 dan 9.30 a kadar Vi
layet makamında Vali, ordu men
suplarıle - memurların - mües· 
seıelerin. cemiyetltrin, halkın ve 

kon•olosların tebriklerıni lı:abul e
decek.tır. 

Tcşrılat memuru Husu • . , sı mu-
basobe Varıdat müuürü Sırrı Gök
meodtr. 

KAoUL RESMiNE AiT TEŞRiFAT 
SIRASI Şô r LEDIR: 

1 
12 - Adanada bulunan Saylav. 

ar - A • • K . , - • s-.er ı um utan ve ma• 
ıyctlcrı ıte Jaudarwa k 

omutanıarı, 

3 - Bıluu.um Vılayetlerın müfet
tışleri, 4 - Hakımle t _ • _ r apu grup 
muduru ve maıyctleri, 5 - Def. 
ter~ar, mahye mudur ve maıyet
lerı, 6 - V •lı muavini, İdare he 
yetı azaları, M~ktupçu maıyet me .. 
muru, Emniyet, Nufus ve Hususi 
idare mü.ıür ve maiyetleri, 7 _ 
Maarif müdürü, Lıseler Orta okul. 
lar, Sa~at okulu mtıoür ve öğret· 
menıerıle maıyetıerı, ltıtokut ögret
menleri, Mıize, kütuph•ne ınudür 
ve memurları, 8 - Ndtı& müdürü 
ve maıyetlerı, 9 - Posto Telgraf 
ve Telefon, 6 acı işletme müdurii 
istasyon müdur ve maıyetleri, 10 
- Sıbhat müoürü, sıtma ve tra
hom ınucadele reıalerıle Htma ens
titüsü müdüı ü, iskan müdürü, sıh
hi müesseseler erlı:anı 11,e maıyet· 

leri, 11- Mıntaka iktisat müdürü 

ve mai ye tile tıcaret odası ve Borsa 

ltomser, reis ve boyetlerile umumi 
kiıtıbi, 12 - Evkaf müdür ve ma
iyeti, 13 - Zıraat müdürü, Pamuk 
üretaıe çifthgi müdürü, Zıraat mu· 
cadele baş teknisyenlıai, Orman 
çevirre, Veterıner mücıür maıyet· 

lerile Ziraat odas• heyeti, 14 -
lnbiıarla kaşmüdürü, f.ıbrika mü 
dürü ve maiyetleri, 15 - Beden 
terbiyesi müdürü, ajaolar ve mai· 
yeti. 16 - Müftü, umumi meclis 
ve encümen azaları, B•lediye reiı 

Kabul resminden çık.an me· 
murlar kutlama meydaoına gide· 
ceklerdir. 

MEYDANDA: 

A - Sut 9.45 e kadar me
rasime istirak edecek olan asker! 
birJikterle okullar, izciler, •porcu
Jar, cemiyetler, ttşekküUer ve halk 
krokide merasim durumunu almış 
olacaklardır. 

Mor.asim komutanı topçu ala
yında bıııbaşı Fazıl Yeşilovalıdır. 

B: HükQme.t konağında yapıl· 
~ak kab~l ~esmınden sonra Vilaye
tın en buyuk mülkiye amiri olan 
Vali yanında en büyük askeri ko
mutan ve parti reisi olduğu balde 
- Vali konağı civarındaki - mey· 
pana ııeçece<ler ve saat tam 10 
da kutlulama komite•i tarafından 
hazırlanan krokiye göre yer almış 
bu~uoan ~ütün gruplarla halk lı:üt-
lesının oolerinden ,_ b 

geçerıı.en er 
grupaoun karş sında durural< Cüm 
horiyet ve i •-·1· .. . . 0 ~• ap sevgısını besla-
yecek k .. l t' I ısa ~oz er söylemek !lure· 
ıy e herkesin bayramım kutlaya• 

caklardır. 

C: B , n ian sonra Vali, Gene· 
raller ve komutanlarla rüesa tri
bünlerdeki yerlerini alacaklardır. 

( Deuamı ikincide I 

DOm 1 nyo n larda 
talim gören tayya· 
recllerln kampını 
ziyaret ettller 

Londra 27 ( a. a ) - lngiliz 
kral ve kraliçesi dominyonlardaki 

talim merkezlerinden lngiltereye ge
len tayyarecılerin toplanmakta ol· 
d.ulr.ları lo,.iliz bava kovvetleri 
lı:ampını ziyaret etmişl•rdir. Avus
tralya. Kanada, Yeni Zelanda, ce
nubi Rodezya ve Alrikadan gelmiş 
olan bu genç tayyareciler lı:ral ve 
kraliçeyi büyük bir heyecanla kar· 
şılamışlardır. 

Bugün 
kupası 

Adana -lçel muh
telitleri berabere 

kaldı 
iki tak•m ayın 30 uncu Per-

şembe günü tekrar karşılaşacak ve 
kazanana gaıetemiıin kııpası ve· 
rilecektir. M1çın tafsilatını arka· 
daşımız Nejat Böğürtlen ikinci 
t•vfam 1 zıia anlatmaktadır. 

lüks ilıtirası 
Yazan: BEN 

1 
Fi K RA 1 Belli ki yine balo mevsimine airiyornz. Yıne hanımla· 

rımızın çarşılarda, mağazalarda, terzilerde ziyaretleri 
bıklaşmağa başladı. Tabıi yeui tuvaletler liizım 1 Geçen <enenin son 
alosıından kalan son tuvalet bile eskimiş, modası geçmiş, güzelliğini 

kayb~tmiştir. Bır geyilen, bir defa görülen bir daha nasıl geyilebilir ... 
bi Sus ~e t.uv~leti •htir~s.' bizim gıbi fakır bır milletin artık içtimai, iktisadi 
ler U~rdı, bır ıll.etı şeklını almıştır, desek mübalağa etmemiş oluruz. Mem· 

tıtetın her çeşıt tabakasında, zengin, orta hatlı, memur, meslelı: sahibi 
o sun bu baıtalııF -,- I h ı ı k d d.· _ .ın gu uoç ve acık ı sa ne erı e arş:ılaşmamak: mümkin 
egıl .1~ Ayda kırk ıira maaş alan bır daktiloya bakarsınız üzerıne 

geydıgı rob "_•Ya da tayyör mulıakkak ki iki aylık maaşına bedeldir. 
. Geçen gua orta batlı, büdçesı ancak ailesıne vasat bir bayat tarzı 

temın eden bır ahbabım dert aôküyordu c Be birader şu balo mevıiaıi 
yaklaşmıyor mu ben•ın de içımi bir tasa alıyor, Zıra bızim bayan dostla 
rı?dan, ~uşmanlarındao gerı kalmam iddiasıle her balo içio bir tuvalet 
yaptırmaga kalkıfıyor. Yaptırsan bir güoa, yaptırmasan hır (Üna 1 •• Ben 
muayyen aelırlı bır adamım. Masrafım biraz daha kab.rdı l cek 
ayları nasıl tanzim edeceğımi şaşırıp lı:alıyorum. ,. diyordu. mı ge e 

Dogru•u dostumun bıı balıne acımamalı: elimden ııelınedi Fakat 
bu acınacak vaziyette bulıınau acaba yalınız omuydu ?M Kim' bilir bir 
balo y~kl~ştı&'ı .zaman kaç evde sızıltı çıkmakta, kaç lı:arı koca aras•n· 
da yenı bır elbıse, yeni bır tuvalet dik.tırmek bir giirülıü, iç ve göaül 
üzüntüsü şeklini almaktadır 1... 

Bari herkes yorııanına göre ayağını uzat<a... Hayır oe mümkün 
efendim.... Hahnı, vaktini, evınin büdçeıinı düşünen nerede?.. Hele 
Ankarada, l•tanbulda yok mu, bir tuvalet rekabeti alabildığıne gidiyor. 

Hanımlarımız laki bn geyinmek ihtırası bana şöyle bir fıkra batırlath: 
Eski tanınm ş valılerden biriıi X vıiiyetirıde valilik: yaparken bır 

düiün merasimi ulmuş. Valinin hanımı da davetlil,.r araıınd~ ... bul~n~.0.-1· 
Bayao düj'ünden döndükten sonra vali ıormuş; « hanım yedıııo ıç:tı(1n 
ıenin olsun &"Ördüğ'ün şeyleri aalatta dioliyelim. • • _ 

_ « Aman bey biç sorma. Düğün aüzel oldu amma . d~ır~oden dıh.:" 
guzel, daha enteresan biiaise falan beıi'İa hanımını? aıydıaı l?VBylettı" 
Bır görmel Ne şık, oe zan! dikilmi~ bir elbısel Tarı/ edemem kı... a • 
oız beoim dc=:jil orada buluoaa bütüa hanımlar da bo tı.ıvalete hayran 
oldular. • 
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Futboldan anlamı. 
yan maç meraklıları 

C. H. Parti kongre-(~~ 
/eri devam ediyor • lstanbnl balıkçıları tara

fındao bu ayın 24 ünde tutulan 
80,000 çift Torikten 25 000 çifti 
Bulgaristan& ve lstanbuldaki tnzla· 
yıcılara satılmış ve 55,000 çifti de 
müşterisizlik ve buzsuzluk yüzün· 
den denize dökülmüştür. 

Seyirciler arasında bir 
kulak mlsaflrliğl: 

yazık oldu. 

Arkamda iki kişi k_o_n_u_ş_u __ .,, 

gor. Galiba birisi Tarsuslu: 
_ Yaha, anlaşıldı, baka· 
pngı ne Adanalılar, ne 
Mersinliler alabilecek, 
Tarsuslulara flerin de ha 
kör düğüşü bitsin bari .. 

ikinci haftayım 

}kinci haltayımda oynnun seyri 

rengi büsbiitün değişti. Saba, 
bir meydan mubareboıi halini aldı. 
Adanalılar yıldırım taarruzuna geç.· 
mişti. Mo•kova muha .. ra altıoday• 
mış gibi, Mersin kalesi aıkıştırıl· 
mağa başlanmıştı. 

sakatlanmış biçarenin, sekip doru· 
yor. Haoği oyuncu küçük, büyük 
sakatlanmıyor ki .• Yerlerde yuvar· 
lanmaktao hepsi, toz, toprak için
de.. Yaralanan oyuncular ara, sıra 
Pistio kenarına çıkıp, yaralı bacak· 
larına Tentirdiyot sürdürüor ve 
o acıyla neftleomiş gibi, hoplıya, 
zıplıya sahaya koşuyorlar .• Kimioin 
ayağına Kramp giriyor,kimi b.şıoı, 

kimi göksüoü tutuyor. Hakeme ba· 
kıyorum, bili o soğukkanlı hal, 
bir düdük, kabahtlıya «çık dışarı» 
diye emir veriyor •• 

C . H. P. Morkez nahiye ~on grelerioe dovam edilmektedir. Dün de 
Knruköprü, Ulucami, Cumhuriyet, Karşıyaka, H anedan Çınarlı Ocak· 
larının kongreleri yap ılmış, muhtelif dileklerde bulunulmuş, asıl ve yedek 
üyeliklere, asıl ve yedek mümessilliklere yeni iiza seçilmiştir. Kongrelerde 
Vilayet Pa, ti idare Heyeti reisi B. Rifat Gülek ve arkadaşla~ı h~zır 
bulunmuşlar, seçimlerin intizam içinde yapılmasına nezaret etmışlerdır. 

Lüks ihtirası 
( Baştarafı birincide ) 

Elbise kadının üzerinde ne kadar tesir yapmış olacak ki günlerce 
hundan bahsetmiş durmuş. 

• Emniyet Umum Müdüri 
Osman Sabri Ardal, emniyet teş
kilatını tetkik etmek üzere lzmire 
gitm;ştir. 

• Dahiliye Yeki.leli Kayma• 
kamların korsa tibi tutulmaları 
hakkında ki talimatnameyi hazırlan• 
maktadır. Talimatname Kaymakam• 
!arın mesleklerinde daha olgun bir 
bale gelmelerini temin edecek hü· 
kümleri ihtiva etmektedir. 

Arkadaşı cevap flerigor: 
- Sen de ltalga gibi kül· 
ltih mı kapmak istiyorsun? 

Ha g irdi, ha girecek. ha çe· 
kiyor, ha çekecek diye tam iki 
aaat bir çeyrek, bize hoyeceolar 
helecanlor geçirten Adana - !çel 
muhtelit takımları maçı, bir neti
ceye va ram ıdı, «Bııgün" kopasını 
iki taraf da alamadan O • O saha
dan ayrıldı! 

Fakat maç görülecek şeydi; 
nitekim, Stadyoma sporun merak• 
lı11, meraksızı gelmişti, Tribünler 
hınca hınç etle, kemik kesilmişti. 
Mıçı kimler gelmemişti, emniyet 

müdıirü lsmail Hakkı Tarı bile o
radaydı. Belediye reisimiz Kasım 
Ener de nasılsa ilk defa olarak 
ispat vilcutı etmişti. Valiyi saymi· 
yorum, tabıi.. yalnız bir fazlalığı 
vardı •• 

Denebilir ki, bu maç senenin 
en heyecanlı oyununu teşkil etti. 

Oyan saat 15 te başlamış!•, 
karanlıklara kadar devam etti, 
durdu. Oyun nızami müddetinde, 
bittıği halde iki taraf ta gol çıka· 
ramadığı için, bir çeyrek ıaat, 

ar1ta11ndan bir çeyrek saat daha 
ozat.ldı. Fa~at, Pıstin önünde ko. 
zn gıbi yatan «Bugün» kupası ayın 
30 uncu perşembe günü tekrar kar• 

şıl .şacak ve bu maçta.,kazaoacak moh· 
tel.te kurban edilmek üzere gene 
geldıği gibi yerine gitti. 

Oyıın başlar, başlamaz baktık 

ki her iki taraf ta hatırı sayılır 

oyun oyoı yor: Sert ve enerjik, iki 
takım da teknik .. iki onbirin de 
iki beki derhal ııöze çarpmıştı. 

Akınlar, kale önlerinde, daha ön 
batlarJa kırılıyor, ıızon şütlü paslar 
sahayı bir baştan bir başa kat o• 
den derecelere varıyordu. 

Gerçi gol çılımıyordu amma, 
oyuo baştan itibaren ioıanı %evk.lo 
heyecana lo.aptırıyordu. ~tra~tan 
batıran, çağıran, « haydı S~ıt », 
« haydi sarı» avazeleri yükseloyor, 
çocuklar şevkle, aşkle oyoayordu. 

Futboldan antamıyan ~ir 
-maç meraklısı 

. ra Mersin kalesi karıştı, 

B
ır a , 

kimin topa vurduğu bel.li 

Y başımda kalın bır 
almıyor. anı 

ıes arkadaşına soruyor. 
- Kendi kendilerine top! o 

e gol sayı ır lraleye tıkarlarsa, gen 

mı? 1 t 
Kim bu futboldan an ~m~z,d .op 

oyununu yeni görmeğe ge mışb" '!e 
• . Meier ızım kafamı çevırıyorum. 

Emniyet Müdürü değil mi? 
Uzaktan Belediye Reisine bakı 

Bo heyecanlı güzel oyunu yorum. b 
azımsayan bir oda ile süzüyor «.en 
Avropada ne maçlar ıeyre~tım, 
bunlar bir ıey mi?• Demek ıste• 
yen bir hali var. 

Oyan, ilk haftayımın son da
kikalarında epeyce kızııtı, «Top 
bn dur> diye kol, bacak vur yan-
1111a ridiyor. Hakem, bizim, raze~ 
tenin müdürü Nıbad Oral.. Oyun 

böyle sertleştikçe ona bakıyorum. 
O kadar ıakin, o kadar ıoğak 

k 1 k, yalnız düdüğünil öttürüan ı ı, . . . 
. etini yapıp emrını verı· yor ve ışar 

k d Hayret gözlerime yor o a ar. ' 
' . liyor. Her Alla· loanamıyacagım ge 

h - - M tbaada odacısına, 1n runu a J 

Mürettihine bağırıp, çağırao hırçın 
ve a•abi otoriter müdür, şimdi ma· 
çı sü1<6netle idare eden bu hak~m 
mi? Mımafib, Matbaada oldugu 

ibi m• çta da kababathları teczi
~e etme•ioi ibma_l etmiyor, arkada· 
ıının arkuıodao. çel'.".e takan, ete· 
ğini çekenleri bırıocı ıbtardao son. 
ra dışarı çıkarıyor. 

Oyan, artık Adanalıların .. h•: 
kimi yetine girmiştı. y aloız bırıocı 

baltaymın soo dakikalarında Mer· 
•inliler ıllael bir iarNt kaçırdı, 

Oıunuo bu hali, seyircilerin si
yasi ilgilerini, bilgilerini tahrik et· 
mişti. 

Arkamda iki kişi konuşuyor. 
Galiba birisi Tarsuslul 

- Y abu.. Anlaşıldı, bu kupayı 
ne Adanalılar, ne Mersinliler ala· 
bilecek. Tarsuslulara verin de bo 
döğüş de bitsin bari. 

Arkadaşı cevap veriyor: 
- Sen de ltalya gibi külah 

mı kapmak istiyorsun? 
- Saatına baksana, oyun ne 

zamao bitecek? 
- Harp ne zaman 

zaman.. Gol çıkmadığı 
bakalım hakem heyeti 
verecek. 

Bir başlı.ası: 

bitene, o 
takdirde, 

ne karar 

- Ne olurdu, şo harbın da 
bir hakem heyeti olsaydı! 

Oyun hiisbütüo alevlendi, Mer. 

INeJ::Böğürtle~ 
ıin kalesinin Önü alabucuk boz do- J 

j man .. Vaziyeti ı kurtarmak için 
bir Mersinli oyuncu topu avuta 
çıkardı. 

Yanımdan bir aesi 
- Korner. 
Diye bağırıyor. Dönüp bakı

yorum. Ay. bu bizim Emniyet mn
dnrü .. Ne terakki 1 •.• Korneri bile 
öj'reomiş. 

Korner çekiliyor, arhdao bır 
korner, bir korner daha.. Bütün 
ümidler, Adana muhtelitindeki 
csarı» dedikleri sol açıkta .• Fakat 
Menin bekleri aman ve zaman ver

miyor ki. Adanalılar, bu sırada 
birkaç ırol fınatını kaçırıyor. Et
rafta sinirlenenler var. Vali yerin
de duramıyor •• Oyun, Belediye Re 
iıioi de heyecana getirmeğe baı

ladı. Direğe çarpıp da avuta çıkan 
bir Adana şutunun arka11odao 

- Ah. 
Diyor. Şehir haritası için Be· 

lediye kaaasından 31 bin lira çık· 
tığı, içme suyu isi çıkmaza girdiği 
zaman dahi aocalı: bukadar hayıf. 
laomıştı, muhakkak .• 

Santrhaf çizgisindeo Adana 
kal' asına kadar olan saba bom, 
boş •. Hataylılara üç gol atan o 

günün kahramanı Mersinden ıol açılı: 
ilhan -, artık takımı gol yimeıin 
diye müdafaada oynuyor, ayaiı da 

Mersin kal'aciıi, bütün gelen 
şutları karşılıyor •• lçel kal' ası oka· 
dar sıkıştırılmış vaziyette ki, artık 
takım, gol atmaktan vazgeçmişe, 

gol yememek endişesine düşmüşe 
benziyor. 

Vakıt gelmişti. Hakem düdü· 
ğüoü Öttürdü, oyun bitti. Fakat 
sonradan bir çeyrek saat daba 
uzatıldı. 

Hakimiyet yine Adanalılard~
Ara aıra Mersinlilerin oeticesız • 
akınları oluyor. V akıt yine tamam 
oldu, bir çeyrek saat daha uzatıl· 
dı.. Akşamın gölgesi Statyomu 
karartmıştı. Sabada top görünmİ· 
yor, oyuncular gölgeyle oynuyor 
gibi .. Bazan oyuncular topu kay· 
bediyor. Gözleri sağlam seyirciler 
etraftan bağırıyor! 

- Arkanda, sola gitti. 
V o nihayet oyun bu minval 

üzere Adanalılarıo hakimiyetinde, 
fakat iki taraf da gol çıkaramadan 
bitmişti: 

Seyirciler dağılırken arkamda 
iki kişi konusuyor: 

- Bu döğüş de böylece bitti, 
ne olurdu, harbin de böyle tayin 
edilmiş bir müddeti olsaydı .• 

- Harpten bize ne .. ? .............. ~ ....... ~._ ... .._,... ____ ......, 
TUrklye gUret 

birin ellikleri 
Cümhuriyet bayramını mütea· 

kip lstaobulda Türkiye birincilikle 
ri güreş müsabakaları yapılacak
tır. 

Bu müsabakalara şehrimiz gü
reşçileri de iştirak edecektir. Gü
reıçiler hazırlıklarını bitirmişler· 

dir, bayramı _müteakip lstanbula 
gideceklerdir. 

Llk maçl•rın• haz1r~ık 
Lik maçlarına öoümüzdekı •· 

yın 9 unda başlanacaktır. Buna 
ait hazırlıklar ilerlemektedir. 

Blslklet r•rıtlarl 
30 Biriociteşrin perşembe gü· 

nü stadyomda bisiklet yarışları 
tertip edilmıştir. 

Yarışla kazananlara madalya· 
lar verilecektır. 

Su ile ltllyen bir çeltik 
fabrikası kuruldu 
lçel'io Mut kazasıoda ıu ile 

müteharrik bir çeltik fabrikası ku-

Fakat bo vaziyet ve bıı elbisenin o düğünde hazır bulanan haoım· 
lar üzerinde yaptığı tesir Valiyi çok sinirlendirmiş. Bu işio önünü almak 
li.zım demiş ve şu kararı vermiş. 

Hemen dairesine gitmiş. O şılı. bayanın beyini çağırtmş. Keodi•ine 
«Ayol sizin hanım düğünde gayet güzel bir elbise giymiş, Bizim hanı
mın da diğer hanımlaın da çok boşu~~ git"'.iş. B u n u n e r e d e 
yaptırdınız, kaça di~tirdioiz?> Masrafını ogren~ıkten sonra bu elbiseyi 
görmekten çok memnun olacağıı:it da ilave etmış. 

Adam karmnıo elbisesio;:getirmeğe giderken vali ?" masasının çek
mesine bir makasla, elbisenio bedelini karşılayacak mıkdarda para yer
leştirmiş. Adam elbiseyi getirmiş, vali eline almış « hakikaten güz.ell~
ğine bir diyeceğim yok amma bu güzellik memleket hanımlarını bırbı· 
rine düşürecek ve her aileye telafisi müşkil bir masraf kapısı açacak!» 
demiş ve bir elile parayı uzatırken, diğer elıle de makası işletmiş. 

Tuvalet, sü•, zarif elbiseler ~iç bir zaman tenkit edilecek mevzn 
değildir. Tovalehiz bir kadın ıbmal edilmiş bir çiçek gibi •olgun 
ve renksiz olur. Ancak bu günkü içtimai ve iktisadi vaziyetimiz bu 
kadar lükse, ber balo için ye~i bir t~val~t~ müsai~ değildir: Bayanları: 

b. d bu vaziyeti gormelerı, duşuomelerı ve takdır etmelerı mızın ır az a 
icabetmez mi? 

• Dahiliye Vekaleti uker 
ailelerine yardım taliaıatnamesini 
hazırlamıştır. Bıı talimatnameye 
göre, hilen tatbik edilmekte olao 
yardım şeklinin esasında bazı de
ğişiklikler yapılacaktır. Talimotna• 
me mütalaaları alınmak üzere bu 
günlerde alakalı~ Vekaletlere gön· 
derilecektir. 

• Haber verildiğine,göre lstan 
bu!Ja ,bir « iaşe ve mürakabe 
Umum Müdürlüğü ihda11 kararlaş• 
mıştır. iaşe Müdürlüğü, fiyat mü· 
rakabe komisyonu, işçi ve fiyat 
teıbitı işleriyle ali.kadar bütün da· 
ireler bu Umum Müdürlüğe !.ağ. 
!anacaktır. Ticaret Vekaleti bu bu. 
sosta bir proje hazırlamıştır. 

Y RAMIMIZ BUGÜN • Eskişehir, !çel, Ankara 
EN SUYÜK BA iskrimciltrinin iştirakiyle Mersinde 

BAŞVEKILIMiZIN NUTKıLE BAŞLIYOR iskrim müsobakaları yapılmıştır. 
• lskenderun limanının ioki· B t ç bı"rı"ncı"de· ı teakip Belediye, parti ve devlet f . . h I . 

( aşa araı ı ' şu ı ıçıu yeni azır anan projeoıo . · '·omu 1 demiryollarile diğer teşekküller ta· L 

1 Ç: Müteıkıben merasım ~ deraal tatbikına geçi mesi takar· 
. . . t u-zerine as- rafından haıırlanan çelenkler anıta ru"r etm'ı•t'ır. Lı"maolar Umum mü• taoıoıo verecegı ışare b' - . ., 

keri bando lstıldil marşı çalarken konulac~k ve ~ oıır~tmen ~rafın. dürü Raufi Manyasi lskeoderuna 
bütün mekteplıler, sporcular ve dan verıle.'.'ek soylev .'.le t~le e ta· gitmiştir. Ayni zamanda lzmir Jj. 

1 d .. l ' çeklerdir rafıodan soylenecelı: şurler en son manı da yeniden İn•a olunacaktır. ha k a marşı soy ıye • • . • , 
D: GEÇiT Rf.S.~I S ıRASI ra onuoc~ yıl m.arşıle ':"erasıme Dl· ============= 
1 _ Askeri kıtalar ( en bü· bayet yerılece~tır. spor gösterileri ve bisiklet yarııı 

.. k • k t sıralayacag· 1 1 : Halıcevı çelenk konma me• yapılacak. yulı: as erı omu anı · · - k' h ı- 1 - 'k 
1 . lil l k:ıap içın raaımıoı mutea ıp opar or o muzı Ç: Saat 15 do Maarif müdü· ilzore ) 2: atık. ve o ı . ki 

caolarıoı ve uzuvlarını vermiş olan neşrıyatı yapaca ar. • • rüoün bir söylevin müteakip lımıet 
kahramanları temsil edecek malul 1 : Okullar • taleb~ velılerıoe loönü mektebinin açılma töreni 
subay ve erlerle şehit anaları , program l~rıoa gore, musamere ve. yapılacak. 
3: Üoüformalı yedek subaylar ı receklerdır. O: Geee meydanlarda halk ta-
4: Jandarma kıtası. L : Gece : rafından eğlentiler yapılacak • 

5: izciler 6: Mektepliler ( Ma· Gece 1aat 20 de askeri kıta. E: Hallı:evi sahnesinde ıaat 21 
arif Müdürünün aıraladıjı üzere ) lar, okullar, ıporcular, Kurumlar de tuısil verilecek. 

7: Sporcular ve avcılar 8 : Parti ye Halk tarafından fener al.ayları Şehrimizdeki merasim filme 
ocakları 9 : Cemiyetler ( Kızılay, yapılacak ve bu alayın tanzım ve l 

k idareıile geçeceği yerlor askeri ko- a l Z n a C a k 
çocuk eıirgeme, Türk hava urıı- mutanlığından tayin etlilecek ıohay · D Ü n C Ü m b n r i Y o t 
mo maarıf cemiyeti, baaın kurumu ile Maarıf müdürü, Parti, Emniyet ' bayramında Adana merasimini fil. ' . ) lO • Esnaf cemiybtleri 

1 
k b 

veaaıre • .ve Belediyeden verilecek bir zat me a ms üzere mat uat omam 
( iktisat müdürlüğünün aıralayaca• tarafından tesbit olunacaktır. müdürlüğünden bir heyet şehrimi-
ğı üzere ) 11 : Hali< kütlesi. M : Halk meydanlarda eğlen· ze gelmiştir. 

ôCLEDEN SONRA tiler yapacaktır. Merasimin filme alınacak kı· 
F , Saat l3 de halk kürsüsün· N : Vılayet tarafından balkevi sımları dün vilayette Vali Bay 

de konferanslar verilecek. salonuoda bir balo verilecek ve Faik Üstün'ün riyasetinde yapılan 
G : Saat 15 de halkeviodo baloya İştirak edeceklere davetiye. bir toplantıda tespit edilmiştir. 

hoparlörle günün mevzuu üzerine ler gönderilecektir. Buna . göre, Vilayet makamında 
konuşma yapılacaktır. Perşembe günü yapılacak kabul resmi, geçit rea• 

H : Müteakıbe" saat 16 da Bugün dükkanların kapanması mi ve cüınhuriyet balosu filme alı-
aıemurlar, izciler, lise ve orta okul ihtiyaridir. nacaktır, 
talebeleri ile sporcu balkdan olan· A: Halk kürsülerinde saat 7 Bundan başka, heyet bayram-
lar balkevi binaaından bando ile - 17 arasında konferanslar veri· dan sonra, Adanayı ve bölgeyi 
hareket ederek Atatürk anıtına lecek. gezerek, tarihi yerleri, maozarala· 
gidecekler ve istiklal marşını mü- C: Öğleden sonra stadyomda n fılme alacaktır. 

rulmuştur. Fabrikanın 29 Bırinci
teşrinde açılma resmi yapılacaktır. 

[ıı-R-OMA-N-:2-2 ·~' ==K=O==RS=p..=N= ZIRHLI 
Graf Fon Şpe'nln son gUnlerl 

Sarih dir red cevahile karşılaşmalı.tao 
çekinerek iıi başka bir taraftan tutturmak 
istedi. Delikanlıyı oıııo.zuodan tutarak ıor· 
du: 

- Hanı Stimanı sevmiyorsunuz de
ğil mi ? 

Peter ~ene tereddüt içinde bocaladı. 
Evvela kendiaioe pek aempatilı. gelen 
Hanıı, ıimdi Loiza yüzünden aevmediğioi 
ıöyliyebilir miydi ? Evet artık oon biç 
aevmiyordo, fakat k11kançlıktan ileri gelen 
bu kadar aşajı bir hi11i itiraf edemezdi. 

V ark ley tekrarladı: . 
- 0.ıu ıevmiyorsunuz. Zateıı bo 

adam Belç•kalı değil ... 
- Evet, bize söyledi. Flamanmış, 
- Ne Flaman, oe Vallon .•• Onun na· 

aıl " Rayş " dedia-ine dikkat ettim. An· 
cak bir Alman bu kelimeyi onun gibi te· 
Jaffuz edebilir. 

- O Alman mı ? 

- Emin olmamakla beraber öyle ••· 

01 orum. Muhakkak olan cihet halinin 
tü~beli oldutudur. Hiç bir yük vapuru, 
sinirli bir tayfasını bırakmak için yoluna 
bu derece değıştirmez. Ben hareketimden 
evvel bıoeceğim vapuru tayin için tetkikat 
yapmııt•m, " V ılle - d' Aoven " Şıliye 
rıtmiyordu. 

- Zabit vapurunun Şıliye gittijiol 
ıöylemi4ti. 

- Ôyle dtmifH ve bu doir• in 

" V'll d'A vers ,, değildirı vapuru ı e - !l • _ • _ 

. G f S , . b" motorunu gor-sız ra - pee nın ır .. 
düğünüze ve vapur lı:eodi•ini ırottermed,en 
karaolıkta kaldığına göre Gral - Spee • 
dlr. 

- Vaporunuzu hatıran zırhlı mı ? 
- Evet. iki tane Graf - Spee yok. 

Bir harp fomisinde de ecnebi mürettebat 
bulunmaz. • 

- Hanı Stimauın Alman oldarıına 
hu aebeple mi hükmediyorsunuz ? 

- Bu aebeple de., Eğer aldanmıyor• 
sam 0 bir Alman bahriyelisidir. Harpten 
bet ay evvel Trıstana bırakılması da .b~r 
halde patateslerinize ortak olma11 ıçıo 
değıldır. . 

- O bize aldığından çok verdı. Var· 
kley bn itiraza ehemmiyet vermiyerek 
devam etti: 

- Bunları ıize söylemem benim ha· 
yahmı k.urtardıiınız veya Haosın bozmak 
üzere oldatu yuvadaki aükQnu muhafaza 
etmek arzusundan gelmiyor. Altı ayJır 

bu adam bu adada devamlı bir iş yaptı. 
- Daima bizimle beraberdi, bıze yır· 

dım ediyordu. 
- Burada bir vazifesi vardı. Bu iki 

kere iki dört eder derecesinde muhakkak 
birıey- Buraya kontrol içio golmişti. 

- Bizi kontrol için mi ? 
Hayır, ıiıi değil, buraya gelebilecek 

semileri koıatrol İiin..• Graf - Spee mıı.. 

tesna ne kadar zamaodanberi buraya ge· 
mi gelmedi ? 

Peter, adada her günkü konuşma 
mevzuunu teşk.il eden bu suale cevap ver· 
mek için aihninde hesap yapmağa lüzum 

görmedi : 
_ Yirmi dört aydanberi 

ıremi gelmeyişi hiç bir zaman bu 
ozon sürmemişti. 

Adaya 
kadar 

_ Halbuki Han11 buraya getiren za· 
bitin Londraya vaziyetinizi bildirmek va. 
adinde bulunduğunu söylemiştiniz. 

- Evet. Hemen ertesi günü Loôdra. 
ya telsizle haber verecekti. 

_ Y abaocı bie gemi tara!ıodao ve• 
rilecelı: böyle bir imdat işarttıodeo sonra 
Londradaki •• Tristanlıları sevenler cemi· 
yeti,. nin li.kayt kalabileceğini aklımız 
kesıyor mu ? 

- Fakat harp var. 
- H;rp başlıyalı iki ay oldu. Hal· 

buki sabılin vaadi yedi ay evveline raci· 
dir. Bu işin içinde bir iş var ama ba
kalım .•• 

Eğer Loodrada olsaydım meseleyi ilı.i 
1aat içiode aydınlatırdım ama, ne yapalım 
ki burad& dünya ıle alikamı kesmiş bulu• 
ooyorum. Maamafib şimdiden vaziyet İn• 

ıanın gözüne batacak derecede açık. 

Evveli sizi " Yanaşılmaz ., a gıtmekten 

vazgeçirmek için oradaki hayvanlarınızı 

öldürmiifler, ıoora da ıizin dünya ile ali-

kaoızı kesmişler. 

Hans '' Yanaşılmaz,. a ridecefinizi 
öğrenir öj'renmeı: hemen tepeye koşuyor. 
Bahse girerim ki birazdan " Yanık orman., 
da gene ısınmak içio ateş yalı:maia lüzum 
görecek. lıaret vermek için eğer başka 
bir vasıtası yoksa ateş yakacağı mubık· 
kaktır. Fakat hayır, dir fenerle iıaret ve• 
rem~zı " Y auaşılmaz., yirmi mil mesafede 
değil mi ? 

- Evet, " Fok balıiı körfezi ., ne 
yirmi mil mesafede •• 

- O halde ateş yakacaktır. " Y •· 
111k orman., a çıkmak müşkül müdür? 

- Yorucu olmakla beraber, gündüz 
oiıbeten kol•ydır. Fakat gece çok zordur. 

Bununla beraber gitti. 
- Evet g;tti. 
- Ah 1 Eğer kuvvelen düşmemit 

olsaydım şimdi peşinden giderdim. 
Titriyor, fakat Pelerin yanında bek. 

(emekte ısrar ediyordu. Peter ıes çıkar· 
mıyor ve gözleri tepeye dikilmiş, Haoaıo 

orada ateş yakacagına dair yabancınııı 
ıövlediği sözün doğra çıkıp çılı:mıyacağı. 
na bakıyordu. Birden heyecanla irkildi. 
Varkleyin kolunu tatmak istedi, fakat eli 
onun saçlarına dokuodu. V arkley yorgun. 
luktao yere oturmuş, uyumamak için güç 
halle kendini tutuyordu. 

- Mösyo ••• Mösyö ... 
Ne var Peter ? 

10.....ı ... / 

• 
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FRANSADA Moskova-
ya hamle 

RUDOLFHES 
istirahatte! 

3 

Türkiye Radyodifüı.yoa poıtalar1, 

Türkiye radyoıu, Aı.kara radyoıu 

CUMHURiYET BAYRAMI 
28 llkteşrin, Salı 

7 . 30 Progı am, ve memleket 
Saat Ayarı. Asgari hayat masrafını 

tespit etmek, onu asgari 
maaş addetmek ıazımdır 

REHİNELERiN 
iDAMI derı ve bü tük ı 

ir şiddetle 
Hitlerln adı geçer geç-

7.33 Mütik: H.fif proiram 
( Pi. ) - - 7 45 Ajans haberleri. 

Yaz an 
Necmeddin 

Sadak 

1939 yılındaki yaşama şartlarını aramalı;, bngünü 0 
devirle mukayese ederek sızlanmak şuursuzluktur. 1 

Falih Rılkı'nın dilnkü « Kızılay " da yazdığı gibi 
« beş kap yemei'i 1939 liyatine yememiz imkanı 

kal'."ımıştır. Fakat doyurucu bir kabın, ayni yılın en parlak ziyafetleri 
yerme geçtiği memleketler arasında yeme içme cenneti olan Fransanın 
baluııdaiona nasıl i,itmedikten gelebiliriz? Bir kısm• ve bekleme dev
rindeyiz. Şikayetlerin bir kısmı belediyeden yahat hiikilmet memurları· 
nın ihmalinden doğayona onu düzeltelim .. .» 

Hastalık saA"lık denilen haller, hayat devrinde nuıl cinslere göre, 
deiişirae içtimai sahada cem;yetlere ve devirlere göre değişir. Cemi
yetlerde bazı ahval olur ki muayyen bir devirde " marazi ,. sayılır. 
Fakat ayni vaziyet başka şutlar altında " normal ,. addedilir. 

Harbin sebep olduğu lktisAdi Şikayete hakkı olanlar yalnız 
kargaşalık bu ahvaldendir. Sulh geçinemiyecek kadar az ve sabiİ 

Almanlar Fransız 

ların kiti• halinde 

ayaklanmasından --korkuyor 

Londra 27 (a. a.) - Obser• 
ver gazetesinin ıiyasi muhabiri, 
rehinelerin idamı suretile Fransa ... 
da husule getirilen vaziyeti tah
lil ederek dıyor ki: 

Londradaki kanaate göre, Pe
ten'in bizzat kendisini rehine ola
rak teklif etmiş olduiu hakkında 
bir Vişi kaynağından verilen ha. 
ber, Vişi hiikOmeti tarafından ne 
teyit, ne tekzip edılmemiş olma. 
sına rağmen, buhranın F ransada 
pek yakın olduiunu isbat eyle
mektedir. 

---
Başladı 

Ruslar Donetz hav 
zasında vaziyetin 
endişeli olduğunu 
itiraf ediyorlar 

Rosfof civarında 
şiddetli muharebeler 

Günlerce s U r e n 
çarpı,ma 1 ardan 
sonra Stallno tah
Hıre edildi 

Londra 27 (a.a) - Royter a· 
jhnsının Kuibişefdeki huıusi muha
biri bildiriyor: 

mez sellim vazıretı 
alıırormu' 

Glaskov 27 ( a.a ) - Bele· 
diye reisi, şimdi Glaskov'da otu 
ran Hes hakkında matbuata fil· 
beyanatı v..-rmiştir: 

c - Pek ıakin bir bayat 
sürmekte olan Hes, çok rahat 
bir sayfiye evinde oturmaktadır. 
Bu evin nerede olduğunu söyli • 
yemem. Pek tabii olarak nezaret 
altında bulunmakla beraber hak• 
kında çok iyi muamele edildiğini 
temin edebilirim. Muhafazasına 3 
kişi memur edilmiştir. Hes hazan 
kuvvetli buhranlar geçiriyor. Hıt 
lerin adı geçer geçmez hemen 
vaziyet alarıı.k Hitler usulü selim 
veriyor. 

istediği gazeteyi okamak ve 
istediii radyoyu dinlemekte ser· 
bestir.» 

8 00 Müzik : Halı! programın 

devamı ( Pi. ) 
8 15 Evin aaati. 
830/ 
8.45 Müzik : Halil programın 

son kısmı. ( Pl. ) 
12.30 Program, ve Memleket 

saat ayarı. 
12.33 Muzik : Halk 

( Davul, Zurna ). 
12.45 istiklal marşı. 

havaları 

12.50 Başvekil Dr. Refik Say· 
dam'ıo bayramı açan hitabeleri. 

13.10 Ankara Ulus meydanın· 
daki tezahüratın naklen neşri. 

14 10 Ajans haberleri. 
14.25 Müzik: Radyo salon or• 

kestrası ( Violoni;t Necip Aşkın). 
15.30 Kapanış. 

devrinde akla sı&'mıyan bugünkü gelirli insanlardır. HükQmet bu 
bilin bizi çeviren danya şartları n~vi memurların halile meşgul-
altında, acınacak deiil şaşılacak dur. 
taralı bile yoktur. B~n~n. hududu nerede başlar? 

Fıkrımızce, bu işin hallinde 
hareket noktası maaş ve ücret 
miktarı değil, a•gari yaşama sevi· 
yesi almalıdır. Evveli tesbit edi
lecek asgari standart şadar: Ço· 
cukln veya çocuksuz bir karı ko-

Bugün için marazi olan şey 

yaşamanın güçleşmesi değil, yan· 
ırın yerine dönmüş bir kıtlık Av. 
rnpası karşısında peynirin yahut 
elmanın liat yüksekliğinden şildi
yet etmektir! 

Almanların ilive olarak ya .. 
pılacak kütle halindeki idamları 
geri bırakmış olmaları da bunu 
teyit etmektedir. Zira lngilizlcr 
kadar Fran51zlar da pek iyi bili. 
yorlar ki, bu af ve müsamaha in. 
sani hislerden deiil, tabiye mül,. 
hazalarından ileri gelmektedir. ı:. 
ıal altındaki Fransanın başkomu· 
tanı Von Stulpnagel'jn mülhem 
olduğu bu tabıye mülibazlarından 
birıncisi müthış bir hiddete k 

Almanların Moskovaya karşı 
yaptıklarr hami~ bir kaç kesimde 
günlerce yavaşladıktan sonra iki 
istikamette yeniden başlamıştır. 
Faaliyetin tekrar başladı&'ı nokta• 
!ar Almanların Moskovaya en ya
kın oldukları Mojaiık, Maloyaros· 
lavest kesimleridır. 

------.....--.... ! 
alin Moj•iık ve Maloyaroslavest 1 
kesimlerinde tutunmaktadır. 

17.30 Anadolu Ajansının Ga· 
zeteler için yazdırma servisi. 

18.00 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

18.03 Müzik : Faul satı. 
18 30 Konuşma - Adliye Ve· 

kateti adına Dr. Burhan Köni: 19 
uncu yıla girerken cumhurıyet ad• 
!iyesi. 

Cepheden gelen haberlere gö• 
re, bazı kesimlerde tazyik azalmış· 
su da Ruslar uyanık bulunmakta 
devam etmekted!rler. 

Ruılar Harkolun sukutunu he
nüz teyit etmemişlerse de bu e
hemmiyetli sanayi bölgesinde du· 
rumnn vahim olduğ'unu bildiriyor· 
lar. 

185 O Müzik: Radyo Caz ve 
Tango Orkestrası. ( 1. Üzgür ve 
ateş böcekleri ) 

Göz önünde tntulacak ilk nok· 
ta şudur: 

ca ( çocuklar için mutlaka bir 
fark gözetlemek lazımdır ) Anka· 
ra, l.tanbul, lzmir veya herhangi 

iktisadi vaziyeti, sulhun rahat 
lık·devirlerine göre ölçmemeli harp 
ekonomisi bakımından tenkit ve 
muhakeme etmelidir. 

Unutulmaması lazım gelen e· 
aaslı bir nokta daha var: iktisadi 
meseleler, el ile tutulan, Devlet 
nizamlariyle eğilip bükülen işler· 
den değildir. Bütün so•yal hadise• 
ler gibi iktisadi hayatın, ani ve 
keyfi kararlarla de&'işmiyen, bilakis 
boyan eğilmesi lazım gelen, değiş
mez kendi kanunları vardır. 

iktisadi bidi•eleri değiştirmek 
içfo, netlcolor Qzc:ırfoo detn, bu 

neticeleri do&'nran derin ve muğ · 
lak sebepler üzerine tesir etmek 
şarttır. Bn i•e güçtür, uzun emek· 
!er ister. Meseli, ihtikar iktisadi 
ve marazi bir hadisedir. Muhtekiri 
cezalandırmak, tedbir olarak, ihti· 
klrın neticesi üzerinde müessirdir. 
ihtikarı doğuran ıebepleri ortadan 
kaldırmaz. Ne kadar çok mnhteki· 
ri ne derece ıiddetle cezalandırsak 
lmme vicdKnının ahlaki aksülame
lini yerine getirmi~ oluruz. 

Fakat ibti kir gene mevcut ka· 
lır, muhtekir gene türer. lbtikirı 
yok etmek için bu hadiseyi doğu· 
ran iktisadi amilleri de&"iştirmek 

icabeder. 

bir şehirde ( şehirler araoında da 
muhtelıf masraflara göre fark la. 
zımdır ) en ucuz bir mahallede, 
en ucuz bir evde, •fıkh ve ısına-

( rak oturabilmek, baoit bir tarzda 
giyinmek, beslenecek kadar yiye· 
bilmek, işine giderken tramvaya, 
vapura binmek, arasıra bir gazete 
bir kitap, bir sigara alabılmek, 
ayda iki defa bir sinemaya veya 
gazinoya gidebilmek için ayda kaç 
lira sarletmeye mecburdur.? Bunu 
hesaplamalı, ve en az maaş alarak 
bu asgaıiyı vermelidir. Zıra bir 
insan ölmedikçe y•şıyor, yaŞadık
çada yaşamak için bu BS&"4ri pa· 
rayı •o•fepiyor demektir. Maaşı 

buna yedm.iyorıa, geri kalanı nere· 
den ve nasıl bulup eklediğini dü
şünmek icabeder. 

Her şeyden evvel, ba bir büt
çe meselesidir. Bütçemizin takalı, 
karşıladığı bayati hülletler mey• 
dandadır. Bunun karşılığı, harbin 
zarar! olarak do&'urduiu aşırı ka· 
•ançlardır. 
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işlerde Devletin kadretine lüzu. 1..-------------------.ı 
mundan fazla inanmalıdır. Belediye- ! Bu N'o' betci eczane _ı ı 
nin şu veya bu tarzda hareket et· gece 
mesi, Müralcabe komisyonlarıoın M f 
ıöyte ve1a bövıe oıması, ı1ttisat, ustafa Ri at 
Ticaret V ekiletlerinin şn, bu yol· ( Kale kapısında) 
karar vermesiyle hayat seviyesinin --::H:-:-.:..J_k __ ___::....:..:;:.:::_:._ __ _ 
hemen ocuzhyacaiını sanarlar. Hal- a evi Reis-
buki bn sahada Devletin tesiri pek Jı"g" ı"nden •• 
azdır ve müdahale, her zaman, her 

yerde iyi neticeler vermez. Cumhuriyet Bayramı on 

Gerçi, Devletçilik denilen mn- uruna jQ-31/10/941 günleri 
dahale sisteminde Devlet iktisadi Halkevi sahnesınde l emsıl 
~!eri, eskiye naıaran, daha fazla verilecek. Giriş kartları Ha-
elinde tatar. Fakat bizde Devlet· 

lkevi Bürosundan tevzi edile 
çilik, tam değildir, liberal nsnller· cek.tir. 1355 le birlikte yaşıyor. Meseli iç ve 
dış ticarette, Devlet aadece kont· 
rol vazifesi görmektedir. 

l!.saıen, ba itlerin hepsini üze
rine almıya, ne teşkilatımız, ne 
Devlet makanizmasının kudreti ye• 
ter. 

apı· 

lacak olan Fransız mı iletinin ne-
ticesini hiç hesaba katmadan • 
yaltlanması ihtimalidir. Bitaraf k: 

· n~klara. ırfüe, bütün memlekett: 
huyk bır hıddet hüküm sürmekte 
ve Fransızların naziler tar f d 
k 1.• b a ın an 
at ıamınıa ütün Avr 'd . . upa a ıs 

yana ışaret teşkil etmesi mümkün 
bulunmaktadır. 

Peten'in teklifi doğru ise bu 
ustalıklı teklif nazileri katilimla
rına, Fransız milletinin içten bağ· 
lı bulunduğu bir şahsı da katma
mağa mecbar edecektir. 

Bundan sonra, hila Almanya· 
da bulunan bir buçuk milyon F ran
•ız e•irind•n bah•eden muharrir 
yazı•ına fÖyJe devam etmektedir: 

Fransada gelecek ne.alin ba· 
baları olan 20 ili 40 yaş arasın
daki erkeklerden mürekkep Fran· 
sız erkek nüfusunun yarısı Alman
yada tutulup kalmaktadır. Bn kor· 
kunç bir vakı.dır. Yani Fransız 
ırkının bekası bahis mevzaudar. 

Son 12 ay içinde naziler bn 
esirleri, Fransaya « işbirJığ'ıni » 
zorla kabul ettirmek içiıı en kov. 
vetli şantaj, ileti olarak kullan· 
mışlardır, 

Pariı 27 (a.a) - Bazı F ran· 
sızlar Nant ve Bordo suikast 
faillerinin bulunmasına yardım 
edecek mahiyette malumat ver· 
mişlerdir. 

Bn vaziyette, Fraosadaki iş· 
gal kıtaları kumandanı, bu Fran
sızların halen Almanyada .. ir bu· 
!onan akrabalarının derhal Fran· 
saya dönmelerine müsaade edil· 
mesine karar vermiştir. 

Hava taarruzları 
Londra 28 ( a. a.) - Hava 

ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Bir miktar düşman tayyaresi 

Büyük Britanyanın içerilerinde ve 

cenup batısı üzerinde uçmuştur. 

Bir kaç yere atılan az miktarda 
bomba hafif hasar yapmıştır, 

Bu haberlerden anlaşıldıiına 
göre, Sovyet müdafaa hattında 
mevcut olabilecek her hangi bir 
zail noktaya daha şiddetli taarruz· 
lardı bulunmak için Almanlar mü• 
sait bir hareket noktası aramak· 
tadırlar. 

Cuma ıabahı Almanlar iki çev
rede bir sıra şiddetli hücuma baş
lamıştır. Rus kıtaları şiddetli tank 

taarruzlarına mukavemet etmişler. 
dir. Fakat « K ,. remzile anılan 

şehir çevresinde Almanlar kısmen 
Rus kıtaları arasına girmeğe mu· 
vaffalıc oimu,ıılardır. Mamafih Al

manlar müdafaa bathnı yaramamı~ 

ve Ruılar yeni mevziler işğal et
miıtir. 

Ayni çevrede 12 gün çevril
miş kalan Sovyet birlıkleri Perşem. 
be ve Cuma günü yaptıkları mıı· 
harebelerle kurtulmağa muvaffak 
olmuşlardır. Bu kıtalar bu-ı- l • un ma .. 
zameleriyle beraber, muntazam şn. 
kilde düşman kıtaları d . araıın an 
geçmışlerdır. Bu birlikler yeniden 
asıl s.,vyet kıtalariyle temasta bu· 
lunmaktadır. 

Donetz haozasında Rusların 
oazigeti endişeli 

Kuibişef 27 (a.a) - Ünayted 
Pres : 

Kızılordunun gazetesi Krasne. 
ya Zvesta, Doaetz havzasında du. 
rumun endişeli olduğunu itiraf et· 
mektedir. 

Moskova cephesinde Almanlar 
muharebeye yeni takviye k t . uvve .. 
lerı gönderiyorlar ve Mojaisk ile 
Maloyaroslavest bölgelerinde t . 
'ki . d az 

yı_ •rıne evam ediyorlar. Diker 
bolgelerde Alman hamleleri dur· 
durulmuşlar. 

Alnıan kuvvetleri ~ S ,. ile 
zikredilen ve Moskovaya ğiden 
başlıca yollardan biri olan şehir 
istikametinde yeni bir hamleye baş
lamışlardır. Sovyet hu-ko 1. • me ı mer· 
kezıni müdafaa eden Kızılordu 

• 

Bir Alman Tümen kuman• 
danı maktül düştü 

Bu ikilik ve Devletin zaman 
zamKn sırf kısmi müdahaleleridir 
ki, meseli harbin başlanğıcında, 

hattl barb başlangıcından Önce' 
bir takım kayıtlar dolayısile, mem. 
lekete dışardan bol bol mal gel
m,.ine, büyük stoklar birikmesine 
engel olmuştnr. 

~===========~~~~~====================='· 
Az bir zaman evvel Amdrikan gazetelerin- mesini yiyip tahrip ediyorlarmış, 

Hüli.sa Devletin iktisadi saha· 
da mucizeler yaratmasını bekleme
meli. Bugünkü iktisadi zorlukları 
ve bir derece hayat pahalılığını 
normal görmelidir. Çünkü dünya· 
nın her taralı bizden birkaç misli 
fenadır. 

lkiisadi işlerde dünyadan ayrı 
kal ak imkansızdır. Ba bakımdan 

ıikiyetlerin ço&'u haksı>., ileri sü 
rlllen fikirlerin ço&'u sathidir. 

den birinde garip bir ilin çıkmıştır. Maruf bir Bundan dolayı fabrika, bevaz karıncaların 
radyo cihazları fabrikası, bu ilanda, beyaz ka· ne gibi mAddelerden hoşlanmadıklarını öiren· 
rıncaların ne gibi maddelerden hoşlanmadı· mek istemiş ve ga1.etelere o ilanı vermiştir. 
iıoı söyliyecek mütehassıslara iyi bir mükafat Fabrika, mütehassıslardan alacağı cevap· 
vereceğini bildirmiştir. lara göre bu karıncaların hoşlanmadıkları mad. 

Bu garip ilin efkarı umumiy.,de, « radyo deleri, radyo cihazlarının izolation malzemesine 
fabrikasyoniyle beyaz karıocalar arasında ne karıştıracak ve yaptıkları ziyankiirlığa mini 0 • 

münasebet olacak ? " diye büyük alaka oyan· lacak imiş. 

dırmıştır, 

Bunan üzerine fabrika bu ilanı vermeğe 
kendisini sevkeden sebepleri izah etmiştir: Be
yaz karıncalar fabrikada görülmedik surette 
ürevip türemişler ve alınan bütün tedbirlere 
raimen bir türlü tamamen imha edilememişler• 
dir. Bunların daha kötü tarafı şn ki karıncalar 
mileaıeıede radyo cihazlarının izo ation malze. 

Çok kuvvetlli 
bir yalancı 
aydınlık 

• Sidney ilniversitesi p· 
rofesörlerinden Stuvart 
Marcley yalancı aydın. 
lık manzara~ıoı vere• 
cek bir ışık keşfetti· 

iinı bıldirmiştir. Bu ış•iın doğuracaiı yalancı 
aydınlık elli mil uzaktan rörülebilecektir. Ba 

ışık • ay ışıiı kadar kuvvetlidir. 
Profeıör ilk suoi yalancı aydınlıg" 1 S'd 

d . , ı ney 
ra yo ıstasyonunda ibda etm"ş b . . 
d k"k - ı ve u, yırmı 

a ı a surmüştür. Bu müddet esnasında , ge· 
ce mehtapsız ve kapkaranlık olduiu halde 
mehtap ışığı elli mil mesafeyi aydınlatmıştır. ' 

• 5 O Ü • Edvar Gutgnt namında 
g rSŞÇI ya- bir Amerikalının meş· 

ralayan boğa 1 bur bir güreş boğası 
•---------1 vardı. Lehuzo adı ve. 
rilen bo boğa, aon zamanlarda ölmüştür. Bu 
boğanın en büyük meziyeti, Qç ıene zarfında 
yaptığı güreşlerde, hiç bir boianın muvaflalı: ol· 
mamuıdır. Lebuzo, iştirak ettiii ırüreılerde el
li boia ırüreıçiıi yaralaomııtır. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 dakika. 
19.55 Müzik : Uvertür'ler Pi. 
20 15 Radyo gaz lesi. 
20.45 Müzik : Oyun havaları. 

(Davul, Zurna 
21.00 Ziraat takvimi. 
21.10 Müzik : Dıiğün türküle· 

ri ( Kadın sesleri ) 
21.30 Konuşma (100 sene Ön• 

ce nasıl yaşıyordnk). 
21.45 Müzik : Klasik Türk 

müzigi programı. Ş•f : Mesut Ce· 
mil. 

22 30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

22.45 Müzik : Cazbant ( Pi. ) 
22.55 ( 

23.00 Yarınki program, ve ka· 

panış. 

şiddetli mabarebelerden ıonra 

Sovyet kıtaları 
etmişlerdir. 

Stalino'yu tahliye 

Cumartesi gilnü 27 Alman 
tayyaresi düşürülmüstür. Bizim ka· 
yıplarımız 17 tayyaredir. 

Uzak şarktaki Sovget 
ordusu 

Tokyo 27 (a.a.) - Domei 
aiansının Harbio'den öirendifioe 
göre, uzak ıarktaki s~vyet ordu

sunun yarısından fazlası garp cep
hesine gönderilmiş bulunmaklad r. 

Bir lngillz Mebusu kabl· 
nede deği,iklik istiyor 

Londra 27 ( a. a. ) - Avam 
kamarasının her toplantısında ken• 

disinden bahsettiren işçi mebu da
rın dan M, Shinvel. dü~ akşam Ca· 
mb•idge'de bir nutuk ıöylemiı ve 
ezcümle demiştir kiı 

Kabinede derhal değişiklikler 
yapılmalıdır. Yokıa, uıillet Çörçil 
kabinesini düıürmrğe çahıacaktır. 
Hü<ilmette çoıc fena g~den bir şey 
vardır. Bıze lizım olan. iki ıol ce• 
nah adamıdır. Mılletin hakikati bfi· 
mesini ve 0 umumi menfaat vaka
ların ifşasına manidir." tarzındaki 
çok kolay beyanatla milletin daima 

aldatılmamasını istemek, acaba faz. 
la bir şey mi olur ? Bugünkü hü
kOmetin bazı izasının mevkilerini 
muhafaza etmeainin u.momi menfa· 
ate uygun olmadığına inanma;a 
başlıyacaiım Lord Cort'un rapor· 
lan Dünkerk taarruzu esoaaında 
memleketi idare etmiş olan ve ba• 
zıları bili iktidar mevkiinde bulu· 
nan kabine izaıının mevkilerini sa• 
rsmıştır. 

Beynelmilel it bUrosu 
konferansı 

Vaşington 27 ( a. a.) - Bey• 
nelmilel iş bürosu konferaoaına 

iştirak etmek üzere baleıı Ameri· 
ka Birleıik devletlerinde balunao 
Atli dün Potomak yatında reis 
Ruzvelt tarafından kabul edilmiş 
ve yemeğe alıkonulmuştnr. Yemek· 
te Lord Halifakı ile refikası da 
hazır bulunmoıtur. 

Atli, konferaoııo açılmasında 

hazır bulunmak üzere bu aabab 
Nevyorka dönecektır, 
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BU AKŞAM ee ee 
.,. • - -1 · b- -k tarihi bir film taktim ediyor 36 Kısmı birden 
ı ıne eşı goru memış uyu 

tll VATAN FEDAiSi. Pek yakında 
: Suvare BU AKŞAM 

8,30 8.30 
Suvare 

NORMASHEARRER-GILARK GABLE 
gibi iki emsalsiz yıldız tarafından yaratılan 

T..<h;ornlo•lo• '"'"••- e.,,.;,}~!~f.~.~~.:. To,. 1 v AT AN FEDAiSI 
!arından ölü•D saçan Hayat ve ölüm savaşı 

Filme /ltiueten iki kısımlık BEBEYIM Mark o' n ı· '· \: ::ı, __ T_A_T_L_I_H_A_Y_A_L _ _.ı:: 
Pek Yakında Pek Yakında 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
-====-· .. ) 

filmi bügük bir muuaf fakigetle devam ediyor. 
iLAVETEN: iki kahkaha kırallıtrı 

Stanlorel -- Oliver hardi'nin 

AVCU BÖLOYO 
..... ! .................................. ... 

Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
biricik radyonun markasıdır. 

1 DiKKAT: 

• • 1 
Türkçe sözlü 

-= FAKA BASMAZ -· 

1-.-
BUGÜN GÜNDÜZ MAT/NA: iki filim birden 

_ _ 1 - Tatlı Haya 1 2 - Faka basmaz. 
Adana askerlik dairesi satınalma 

komisyonundan : 
Adanadaki askeri birlikler ihtiyacı için aşağıda müfredatile 

gösterilen iaşe maddeleri açık eksiltme ile mübayaa edilecektir. 
isteklilerin muayyen zamanda teminatları ile komisyonu· 

muzda haz.r IJulunmaları ilan olunur. 
Miktarı Tutarı llıt teminah ihale tarihi 

L K Hal Cinsi kilo U kr. ira r. 
00 206 50 1-11·941 cumartesi 10 

Yeni Tip Radyolarımız Gelmiştir 
Tahsin Salih BOSNA 

Abidin Paşa Caddesi 
Telı: TABO 

Tel.: 274 

-
P. K. 74 

Beyaz sabun 5000 2750 
00 

n " 

0 

l0/3f ".:=====================''.'j Kuru sc>ğan 6000 720 00 54 · ;._ _. 

14. 16. tl. 27 1324 

"""""""""------------------: i Saatçi Vehbi Çöme/eki 
ı ı 

i Saat Kulesi Karşısında ! 
ı H" 1 ı ı Zenit, Arlon, Omega, Ne~er, ıs on ı 
i Kadın ve Erkek Son Model saatleri· J 
ı miz yedekleriyle beraber mevcuttur. ı 

1 Her Türlü tamirat Kabul Edilir. İ 
ı 1225 ı 

L""""""""""""""""""""""""""ı 
T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarruf hesapları 
1941 iKRAMiYE PLANI 

KEŞ 1 DELE Rı 

4 .)ubat, 2Magıs,1 Ajustos,3/kinciteırin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

1 
] 1000 - 3000. .. .. .. 

7SO = 1500. - .. 
l 

~ = 2000. .. • .. • 2000 • 250 = .. il .. 

1 

•• 3500 . 100 = • J5 .. .. 
4000. 

80 so .. - .. .. 
6000. 20 - .. 300 .. .. 

Ziraat Bankası A -
dana Şubesi Müdür
lüğünden : 

Bankalarımızın 'muhtelif 
şube ve ajanslarında çalıştı· 

rılmak üzere 1 ise ve Orta 
mektep mezunlarından me· 
mur namzedi alınacaktır. 

Orta mektep mezunları 
için 11, 12 ikinci teşrin, Li· 
se veya daha yüksek mektep 
mezunları için de 13, 14 
ikinci teşrin 94 l tarihlerinde 
Bankamızda müsabaka imli· 

hanları yapılacaktır. 

İsteklilerin girme ve İm· 
tihan şartlarını llğrenmek ve 
daha fazla i:ı:ahat almak için 
imtihan taı ihlerinden bir gün 
evveline kadar Banka müdür· 
lüğüne müracaatları ilan olu· 
nur. 

1356 28-31 

Kayalı Bağ Ocağın
dan: 
30-10 941 perşembe günü 

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

1351 26 • 28 • 29 
1349 

Zayi Mühür 
Mühürümü zayi ettim ye· 

nisini alacağımdan eski Mü. 
hürümün hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Kııçük dikili köyünden 
Durmuş Atilla 

1359 

••••••••••••••••••••••••••• 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Mildürü : Avukat 

Rilat Y AVEROCLU 
Baaıldığı yer : ( BUGÜN ) 

Matba11.ın - Arl11;ne 

• •••••••••••••••••••••••••• 

Dr. Ziya Tümgoren 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
TUrklye 1, Bankaaına para yatırmakla yal- numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış-

nız para blrlktlrmı, ve faiz almı' olmaz, aynı t l271 1-l5 
zamanda talllnlzl de denemı, oluraunuz. a77 l••ı•r·--.............. -----.. -----ıll 
-----------ıı:ı~------------ıı.-------------------1----~ Vienanın STiNGL markalı çok 
eyi bir halde bir piano mezat 

salonda satılıktır. 
1352 26 - 28 - 29 ... , ...................... ----------1 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

• 
Kitabevıne 

Okul Kitapları geldi 
ı" ...... """""".""""" .. """""" .. "•••i ilk Orta Lise Okul kitablan ve her i Kızılay Cemiyeti askerlerimize ı çeşit O~u~ lmaa~e;~s~~i n ~i~abevimizde 
f kışlık hediye almağa başladı f Adres: adana Horozoğlu 

1 f · i Kardeşler kitabevi 
ı Kahraman askerlerirnlze kışlık ı ._ ________ _ 

i hediye hazırlıyalım İ ~--B-a_y_a_n_Ş-ap_k_a_S_a~lo_n_u __ ":":I 
i Ad 1 kahraman askerlerimiz için 60 bin ı 
ı anamız geçen yı · ı · d ; • 

parı,.a kışlık hediye vererek yurd içinden en ı erı erece- ı Hayrettin Atamer mevsimın son mo-i yi bulmuştu. BJ.l yılın kışı da gelmiş çatmıştır. Hud~tları· ı delleriyle muhterem müşterilerine 
ı rımızı bekliyen kahraman yavrularımızı amansız, zalım. kı· • yeni bir salon açmıştır. 
ı şın soğuklarından muhaza için bu sene de kışlık ~edı~e~ ı 
ı ıerimizi tez elden hazırlayarak ccm.yetimıze verılmesını ı Ayrıca her turlu şapka formaları modellere göre 
ı sayn yurddaşlarımızdan beklemekteyiz. ı değişir. 
i Kızılay Cemlıetl Seyhan Merkezi f ADRES : Belediye caddesi singer 
ı Alınacak yeni ~şya şunlardır Pamuklu hırka, don ıömlek, çorab, ı J magazası yanında No: 80 
ı yün kuşal<, yün eldiven ve yün b8'1ık. ı 

~·+•••&•••>•·······----·--······~· . 
Düziçi Köy Enstitüsü 
ğüınden 

Müdürlü-

HARUNiYE 
D.ktlrilecek elbiten D Muhammen f 'yab ilk teuıl atı cı •• ı 

mikd rı 

" 2~0 " kat " 7 ,, Lira 13125 Kr. Bir ceket, 
bir yelek, 

bir pantolon 
bir kasket: 

1 - Elbise ve kasketin kumaş1 ve astarı Enstitü tarafından verile 4 

cektir. 
2 - Ş ırtnameleri görmek istiyenlerin Düziçi Kpy Enstitüsü müdür· 

lüğüne müracaat etmeleri. 

3 - ihale 13/ 11/1941 Perşembe günü stat 10 da Düziçi Köy Eus· 
titüsü Müdürlüğünde yapılecaktır. 

1352 28-1-8-11 

ÇAKICI EFE Romanı 

pek yakında kitap 
Halinde Çıkıyor 

Belediye Riyasetin- \ Belediye Riyasetin-
den = den 

Belediye zabıta memurla
rına yapılacak 32 takım el
biseye ait ihale on gün uza· 
tılmıştır. 

1- t.lbiselerin kumaşı, di
kişi ve bilumum malzemesi 
müteahhidine aittir . 

2- muhammen bedeli be
heri 39 liradan 1248 lira ve 
muvakkat teminatı 39 lira 
altmış kuruştur. 

3- Elbiselerin kumaş ve 
malzeme numunelerile şart· 
namesi belediye zabıta mü• 
müdürlüğündedir. isti yenler 
orada görebilirler. 

4- İhalesi 7. ll.941 cuma 
günü saat onbeşte belediye 
encümeninde açık olarak ya· 
pılacaktır. 

5- Taliplerin mezkür gün 
ve saatta teminat makbuzla· 
rile birlikte belediye encüme· 
ninde hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

1357 

Zayi M~hür 
933 senesinden beri kul

lanmakta olduğum imza tat· 
bik mührümü zayı ettim. Bu 
münü•ümle biç bir kimseye 
borcum olmadığını ilan ede· 
rim. 

Ali oğlu 
Mehmet Nuri Burduroğlu 

B~lediye zabıta memurlan 
için yaptırılacak olan 32 çift 

fotine ait açık eksiltmeye talip 

çıkmadığından on gün uzatıl· 
mıştır. 

1· fotinlerin muhammen 

bedeli beheri 13 liradan 416 
lira ve muvakkat teminatı 31 
lira 20 kuruştur • 

2-fotinlerin numune ve 
şartnamesi belediye zabıta 

müdürlüğündedir. Arım eden· 

!erin oraya mürac•atlı ı. 

3-lhalesi 7. 11.941 Cuma 

günü saat on beşte belediye en· 

cümeninde yapılcaktır. 

4 Ta .iplerin mezkür gün 

ve sPatte teminat makbuzlar· 
ile belediye encümeninde ha

zır bulunmaları ilan olunur. 
1358 

:=========================== 
Halkevi Reis

liğinden; 
2:1 /birinci teşrin günü kafi 

le halindt. Cumhuriyet bayra
mı törenine iştirak etmek 
üzere bütün Ha\kevli arka· 
daşlarıo saat 8 de halkevi 
binasında hazır bulunmaları 

rica olunur. 
1354 

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


