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SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 

MiLL·i ŞEFiN MiLLETE HiT APLARI 
''Dünyayı sarmış bir engin kasırganın türlü tesirlerini biz de memleketimizde 
Büyük yangına bulaşmamanın çaresi, bütün dikkatimize 

duyuyoruz. 
rağmen bulaşzrsak şerefli vazi

hiran unutmamaktır.,, 
fe yapmanın ilk şartı, yangın ortasında yaşadı ğzmzzı 

Ankara, 30 ( Hosu•i muhabirimizden ) - C•im 
buriyetin 18 İnci yıl dönümü Ankarada fevkalade 
bir prog-amla ve coşlcun te2abürl•rle kullanmıştır. 

Mıl . i Ş •fimiz loönü, 29 b · r · n c• t •şrin öğleden 
evvel, yanlarında Moclıs reisi Abdülhalik Ronda, 
Başvekil Refik Saydam, Mareşal Fevzi Çakmak ve 
elçiler olduğu halde Atatürkün muvakkat kabrini 
ziyaret etmiş ve bozurunda eğilmiştir. Ebedi Ş !imi 
zin kabrine çelenkler konulmuştur. Mütealdb•n Mıl i 
Şef, mebuıla•ın, Knrdipfomatık ve bükOınet erkioı· 
nın tebriklerini kabul etmiş tir. H podromda, lım lil 
marşını takiben Mılli Şof şu hitabeyi irad buyurmuş . 
!ardır : 

«Sevgili vatandaşlarım: 

Dünya buhranının geniş sarsıntıları içinde dinç 
ve gürbüz bir millet, Büyük Türk mi lleti bayramı 
kutluyor. insanlığın ve barışın şen yuvası olan va 
tanımız kahraman evlitlarınıo omuzlarında şerefle 

yükıelıyor. 

Mılli orduoıuıun bütünlüiünü korumak için, b .. 
pimiz çetin vaz .felere hazır buluouyoruz. 

Az•z vatandaşlarım: 
D.ıayayı sarmış bir engin kasırranın türlü tetir· 

!erini biz de, memleketimoZde duyuyoruz. Büyük 
yangına bula.ımamanıo ve bütün dikk.atımıze raf· 
men bolaşırsak şerefli vazıfe yapmanın ilk şartı 
yarg-ın ortasında yaşadığımızı bir ao unutmamaktır. 

Çok mahsul almalıyız. Her şeyimizi idareli. ha" 
comalıyız . H" okulda, her iş yerinde, her tarlada 
hor z ıaıandan ziyade çılışrualıyıı. Şuurla, çalışkan 
ve kaltrımsn milletler ancak bu devrin hakkından 
gole bilirler 

Büyük Türk milleti; Cümhuriyetilııi•, yüksek 
idealli, teo:ıiz abliklı, vatan yolunda canını esirge· 
miyen ileri bir insan cemiyetinin idaresidir. 

(Devamı ikincide ) 

Ordununbügükbaşbuğun 
Cümhu•uioimlz J.m•t lnönü Ank~ hipod,.monda 1 dan genç subaylara selam 

=Mı=il=li=t'==ef=i-=d==in=l=er==k=en= ==. ffllRPOKULU MEZUNLll- Veyve! 

yı RIHIH IVRI n Tö FH.1 .,?:~~~~--Onun sesi bir milletin kalbinden, benliğinden ilham ve 
kuvvet alan ve bir millete ilham ve l.ng~,.y~u~fa1fr8l'uy*a'? 
bır adamın sesıdır. Unu dınlemek, onu~ . . A 

w b.. ..k T Ürk m j I I et j n j n miJlı hır şıarı ve hayatı ga uyu . 
m e n f a a t le r i d~e~m~e~k~t :_ı ~r·'---------:::=--=::::-

Yazap : CAViT ORAL 

, I' b' bayram gilnü 

D ün beyacanlı ve neş e ı ır . . . A k . 
d k Fakat Molli Şefımızın n a 

yaşıyor u , b' 
b. d dan bütün Türk milletine ır 

ra ıpo ramın , . . battı ba· 
hitabede bulunmaları, mesaımızı ve . . 

tt. • · · bıldıren reketimizi düzenlememiz icap e ıg-ım 

yeui direktifleri bu heyecanımızı bir kat daha 
bilyültmüş ve bir kat daha artlormış oldu. 

Mılli Şefimiz binlerce kadın erk_ek, !f~Ç 
ihtiyar izci ve asker mekt•pli ve sıvıl bul~~~ 

• , . b ·ı· h" bir sessız ıgı, bir halk kütlesıoın azan ı a ı 
. . d hazan durmıyao, sükilneti ve bu~ilu ıçın e, . 

dinmiyen alkış tufanları ve kıyametlerı arasın· 
da konuştular. 

. • lı az süren ve KHa ve fakat engın mana ' . . 
fakat çok özlü, kalblere, göoüllere ışlıy_e~· 

1 
y~· 

. . l ve suruk eyı· muşak ve fakat çekıcı, top ayıcı . d 
el olan bu kudretli ve edibane h ıtabelerın • 
bir milteti başına, bir millet bab .. ına ~akışa? 
yaraşan o tatlı, ahenktar edalarıle dedıler_ k~ 
c D Jnyayı sıtrmış bir engin kasırganın turJu 

ı . I . . b. de memlek.etimızde duyuyoruz. esır erını ez . _ _ 
• - b l cı:mamanın çaresı, bulun Buyuk yangına u 8 • f . ·ı 

• • . 
4 bula.şıtsak şere h vazı e dıkkatımıze raırınen d d · 

"lk l yanaın ortasın a yaşa ıg-ı· 
yapmanın ı şar ı, & 

mızı bir an unutmamaktır.::. ... , 
Aceba düoyanın içinde bulundugu vazı, e· 

ti ve yurdumuzun etrafında cereyan ~den mn· 

barebeleri, kıtalleri, politik hidısele_~1 • v~ yarı~ 
- - - getırdıgımız za nıu hazırlıklarını goz onune f 

. . bayır milleti tara ın· man bir devlet reısının, b' 
dau ıevilen, sayılan ve kalblerde yaşayan _ır 

Ş f. b" . d . h man i•ın uyanıklııra • e ın ızı aıma ve er za Y • • 

• b k ifadelerının ve çalışmaga davet eden u açı . k" 
1 k • · mizde bır ım• enriu miinii•ını an amıyaca ıçı 

oe mevcut olabilir mi? , 

Hiç şüphe yok ki tarihin en kar~nlık. ~·~ 
. . y ne aetıreceırını devre11nı yaşıyoruz. arının o 

bilmiyoruz. Muhakkak olan bir şey vars~ 0 da 
bizde bir çok milletler gibi büyü~,, cıhanşil· 
mu1 bir mücadelenin~ krizlerinin tesırı altında 

bulunu oruz. Gerçi harbe girmi~ de.ğiliz. ~~r: 
1 bu yf•U.ketll ve kanlı sahnenın bır seyırcısı 

ç . . . Fakat bu muharebe uzadıkça 
vuıyetınd•yız. h a 

1 1 
n ı ge· 

b - dele ıabne v e s a . , 
u muca - - birinde bütün sulbcu zıbnı· 

nişletıikçe ~~ou~yetlerimize ratmen bu badi-
yetlerimıze, ıyı 0

.. k · bıze temin ede· 
reye kaıışmıyacarımızı ım 

bilir? 
işte bizim böyle bir ihtimali biç bir va• 

z imkios ı: görmememiz ve da kit unutmamamı ' . . , 
. lb mesut inkişafları ıçınde yaşayabı. 
ıma su un . 1 

Z an ve bayallerıne kapı mamamız lec~funiz 

lizımdır, 

Evot kendi istiklal vP hürriyetimize iliştik· 
keodi topraldarımız üzeriode barış içıode 

ç:;amak en büyük gayemi>dir. Fak at bu dün• 
Y d k tarıhte ve gtrtkse 2aman111>12da ya a ge,. ·1 
h . "ilet yalnız ktndi ist•gi ve arzu•• e 
angı mı .k . 

h t n ı arızasız, t•hditsiz ve tehh esız 
k•ndı aya ı .. 

. tt tanı •m edebılmıştır. 
bır sure e . . d k ve 

O . . rahat huzur ıçın e yaşaaıa 
ıun ıç 1n ' 1 ş 

_ _ b" . d her haogi birsürprizle karşı• 
gunun . ''.'" e '- Mil" Şefimi 1i n işaret buyur 
mamak. ıahyor!ta ~ • 1 · de 
duldarı gobi hHokulda,b•r tarlada, her işyerın 

ljor zamandan ziyade çalışonalıyız. l ki 
Onun için d,,ima uyanık, daima hazır 1 1 

ve daima tetikte olmalıyız. .
1 işte dün Türkiyenio merkezinden, Türk mı • 

!etinin göz Lebegi otan büyük adamın ağ~ı~ 
d 0 çıkan ve dalıralaoa dalgalana yurdun b_u~un 8

1 kö•elerıne ve bütun Türk milletının uç arıoa, " 
kalbine akseden, hitap eden ogüzel sesin manası 

hu idi. - ·11 • • d b"r 1 t dillerimizde ve ırouu erımız e ı 
.! et · · yapan okıymetli direktif buou em lmentu esırı . . . d 

. d ç- kü 0 ses bir mılletın kalbın en, 
redıynr o. un ı b" ·ıı 

.•. d ilham ve kuvvet a an ve ır mı e 
beohgın en • 1 b" d 

kuvvet kaynırı o an ır a amın te ilham ve ki 
. . Onu dinlemek, e>nun buyurdu arına uy-

sesıdır. B" "k T" k milletinin milli bir şiarı ve 
maksa uyu ur , 

b t• menfaatleri demektır. ava ı 

En büyük bayramımızın yıldönümünde 

lnönü'ye gelen tebrik 
Reisicümburu ekselans General 
Kazmona, Sudii Arabistan Kralı 
Ma·este O,üocü Abdü laziz gön· 

de~dikleri telgraflarla Reisicümhur 
ismet lnöoü'ye Cümburiyetin 18 ioci 

yıldöoümü münasebetiyle tebrikle
rini ve iyi dileklerini bildirmişler 
ve Mılli Şef bilmukabele kendile· 
rine teşekkürde bulunmuşlardır. 

TELGRAFLARI 
. O - Boris Japonya lmpa· A k 30 [ l _ Macar leste çncu • 

n ara a. a. H" b"to Ro an a . Ma'~ste ıro ı ' m y krallığı naibi ekselans Amiral Hortı, rotoru ! .
1 

1 Şabinşabı M•jes· 
Irak naibi Emir Altes Abdülilab, Kralı Mo baı • r~ Şah Pehlevi 
Sovyet Cümhuriyetleri Birligi Reisi le Muhammet ızab k I ' 

1 M A "k Reisicüm uru e s• anı ekselans Kalinin, talya Kralı •· merı a l R .. M 
R ıt F Dev et eısı a· leıte Viktor Emanoel, Alman dev• uzve , raosa . 

let Reiıl Adolf Hitler M11ir Kralı reşal Peten, l•panyi Devlet Reıal 
Mai•t• Faruk Bu .;. Krala Ma· akoelıuıı General Fraoko. Portekiz 

Ankara 30 ( a.a ) - Sovyet 
cümburiyetleri birliği Başvekili 
Ekselans Stalin ile Başvekil Dok. 
tor Refik Saydam arasında, cüm· 
huriyelin yıldönümü münasebetile 

karıılıklı tebrik ve teşekkür tel· 
crrafları teati MU .. 1••1• 

Başaekil. geni subaglarunıza hitap ettı ae dedı kı: i 1 er 1 i yor 
" Her sava9 m•tdanında tanlı barrağımı-

zın namus ve şerefini •izin cehtinlz mu • Kırım'da RuS 
hafaza edecektir; her yerde her dUtmana 
kartı, her zaman sılthını:c UatUn olsun. n h Jd 

, cep esi yarı ı 

• 

• 
#. .... 

l~rp okulu talebelerimı2in Orduga iltıhakı töreni 1 
<\nkara 30 ( a. a. ) - Buırün keri rıcal hazır bulunmuştur. Törene 

harp okulunda ikinci sınıf mezon· istiklal marşiyle başlanmış, bunu 
farının ayrılma töreni yapılmıştır. müteakip Başvekil şu nutku ver· 
Harp okulumuzun 108 inci devre miştir: 
mezunlarının bugünkü saocak tes· 
limi merasiminde ve mükafat töre
ninde Büyük Millet Meclisi Reisi, 
Başvekil, Milli Müdafaa, Hariciye, 
Dahiliye, l ıt t ı sat, Gümrük ve lobi 

••rlar Velı.illerile Mebuslar, Genel 

Kurmay ikinci Başkanı, mülki v• as 

«- Bu törene gelirken ordu· 

muzun Başbuğu M•ll1 Şefimiz Re
isicumhurumuz lnönüudeu şu va
zifeyi aldı m: « Genç subay evlit
larıma Selamımı götürür Hepsinin 

Kupamızı 
muhteliti 

"Devamı Dördüncüd,.,, 

Adana 
kazandı 

Moskovanın batı ve 
Cenup batısında 
Alman taarruzları 
durduruldu 

Ankara, Radyo gazeteıi -
Bulrar sözcÜ•Ü bugün radyoda 
şunları söylemiştir: 

« Royterın verd i ğı bir habere 
göre, General Veyvel, ordularına 
Kafkasyaya ılerılemerioi cmr~tmıı 
tır. 

Söıcü, ilaveten derdştir ki: 
«Gen•ralın bu hare• eti pet•ol 

ların müdafaası iç.iodır; Alm"n ara 
taarruz ttmek içın degildır » .. 

Almanların bildırdığ"ıne gore. 
22 Hazırandan 31 Ağustosa l<a~ar 
Ros zayiuı 4 5 5 mılyondur. Al 
manlar M.Jskovayı teh<iıt etme .. ~ 
başlamış l ardır. Almanların bu b~ 

k . d bır gede pek ç ık tau ve p•va 0 • 

tikleri kulıandıkları ve ıle.l•m•ır• 
muvaffak oldukları bildırıl•yor. 

Moılı ovanın batı ve ceoup ba 
tııında Alman taarruzları durdu 
rulmuştur. 

Kalenin bö , geıinde taarruzla· 
ld • ve rıo kat'ı olaraK. durduru uru 

Rusların mukabil taarruzlara ır•Ç 

tıği iddia edilmektedir. 
Yine Alman iddialarına oaıa 

ran, Kırım Lerzabındaki Sovyet 
cepbeıi yarılmıştır. 

Elerlin 30 (A. A) - Alm•• 
tebli&-i: da 

Alman kuvvetleri Kırım kib• 
mağlilp düşmanı fa1ılasız ta ti• 
devam ediyorlar. Alm~n kr"" esir 
ri yeniden bir kaç bın as er. ler
almışlar ve toplar ele ıreçlrmıŞ 
dir. d" manı 

Donetz havzısında uş müt• 
takip hareketinde Alınan ":brinin 
tefik kuvvetler Donetzd 11 AS-ır 
üst kltmına varmışlar 1~birn 8 , .. 

topçumuz Lening;ra.dın m.~ıe topa 
k:eri tesisat•oı tesırh ıur leti" 

1 • toyYar• 
tutmuştur, Gece eyLın . ~ada te-

. M it ve eoıo •. 
mız os ova b 1 amoştur. ıirli taarruzlarda o M skova rad· 

Moskova 30 a,a. o d r uza· 
yoıoD" göre!. Rostof~:tr.~1;1 del· 
ııan Rus mudafaa .. - Alınan le· 
mek için yapılan bututlerioio inat .. 
besıümle.ri Rot kuvve au tır. Ruı 
çı mnkavemetile k_arşıl•:dil~İŞ ve 
müd of ıaları takvıyj da birçok 
Ruslar Roıtof .Yaklın •!'" muvaffak 

t 1 aero a maga Al 
nok a arı • ktalardao • 
olmuşlardır. Bu no k dar top· 

Dün Şehir stadında Adana ve lçel muhtelitler; tekrar karşılaşt'.la~. man ta'?.klarınk ~~,;.~ :ostahk•ın 
1 b · ı b"tt" " BUGÜN ' kupa11, Vah . ra;a gomere lu ve 

Maç 4 . 3 Adanalıların ga • ••• e ı ı. . ~erildi Maçın taf· meyzi olarak kollaomıı 
Faık Oı1tiln tarafıodao meruimle Adana mohteJıbo• • .1 •• &9•&••nnı ıo• , , • ı kolan Alman tank ve motllrla bir-_. .... .p......ı.....,..__...;. ________ _ı ( D•v•m• uc;uncUde ) 
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KupamızıAdana 
muhteliti kazandı 

---
lçel takımı, deniz harp okulundan takvlyeli 
olarak sahaya çıkmıttı; zevk ve heyecanla 
başlayan ve devam eden maç, Adanalıların 
3 • 4 galebesiyle neticelendi, 

Gazetemizin t;rtip eWği kup; Şimdi Adanalıların ba golün 
maçı, dün şehir !ladyomunda ya acı•ını çıkarmak için çalıştıkları 
pılan Adana• içe) muhtelit takım· görülüyordu. 20 dakika seyirciler 
ları ikinci karşılaşma~ı ile netice Adanalıların gayretini alkışlamıştı. 
lenmiş, Adanalılar Mersinlilere üçe Nihayet Bedri, yakaladığı topu ita. 
karşı dört gol atarak galip gel· \eye sürerek takımının 3 üncü go 
mioler ve cBngün» kupasını kazan· lünü de yapmıştır. 

• Vaziyet 2 - 3 Adanalıların 
mışlardır. Maçın hakemi gazete 

mlzl·n müdürü Nıbad Oraldı. Ge- lehine ... Oyun kızışmıştı. Etraftan teş 
çen sefer, sıfır •ıfıra berabere ita- vik sesleri yükseliyor ve oyunca• 
lan bıı iki talamın ikinci karşılaş· lar canla, başla oynayordu. 
ması .büyük bir alaka uyandırmış Meuınliler yedikleri gole mu· 
ve tribünler, saha ırene hıncahınç kabele de gecikmemekte azami bir 

dolmuştu. gayret aarfediyorlardı. 
Maça saat 15 te başlandı. Ta. 40 mcı dakikada, Adana ka 

kımlar sahaya şu şekilJe çıkmış- lesine çekilen bir kornerden isti• 
lardı. iade eden lçelli ilhan takımının 

Adana takımı 
Ferıt 

Tacı Sait 
Tahsin Riza Abdurrahman 

Bedri Kemal Refet Hasan Hasan 

/çel taklmı 

Mıl<iıl 

Halim Halil 
Mustıfa Şerafeddin Mustafa 

lıtıao, Kerim, Ferid, Ahmet, Nusrat 
lçelliler, bu sefer, Deniz barp 

okulundan takviyeli olarak sahaya 

c;ıkmışlardı. 

Bunun ic;iodirki, daha ilk da· 
kiltalardan oyunun mütevaz.in bir 
şekil aldığı görülmüştü. Geçen 
maçta gerçi gol çı,.mamıştı; Fa \tat 
Adaoahlar hakim bir oyun oyna-

~- o ... -·.-.•• aör.ü.lü.lcmdu .ki._ 
bakımından ye~diğerine denk va· 

ziyettedir. 

ilk dakikalarda her iki takı 
mın da mütei<abıl hücumları, 
kale öolarinde kırılıyor, top gah 

ortada gib boklerin ayağında dola
şıyordu. 

Geçen maçta, hakim oynama· 
sına rağmen gol c;ıkaramıyan Ada· 
nahların bu maçta bir netice al 
malt için enerji aarfetaıekte olduk 
ları anlaşılmıştı. 

Adanalılar ilk gollerini 
Yapıyorlar 

Nıteki..-;, 22 inci dakikada A 

danalılar Hısanın ayağ ile 
ilk gollerini yap•ııışlardı. 

Adanalılar lehlerine kaydettik· 
)eri bu goldon so~ra daha seri bir 
oyun seyrine kendilerini kaptırdı. 

)ar ve Mersin kalesi önünde bir 
kaç teblıke yarattılar. 

Meuin beklerının, müdahalesi· 
le atlatılan bn tehlikelerden sonra 
Mersınliler Adana kalesi önünde 

görünmüşlerdi. 
Mersınlıler yedikleri ır o 1 e 

üçüncü golünü de yapmış ve va
ziyette 3 - 3 ırine tevazün ha.ul 
gelmişti. 

Oynnun artık beraberlikle ne 
ticeleneceği anlaşılıyor ve Adana· 
lılar bu vaıiyetten endişeye düşü 
vo .. du. 

Maçın neticesine 7 daki-- - -
ka var. 

Ovunun hitamına artık 7 da 
kika kalmıştı. Mersin kale 

si bir kac; defa sıkıştırılmış. fakat 
gol çıkarmak imkanı hasıl olama· 
mıştı. 

Nihayet Bedri yak•ladığı topu 
gerilerden kapırak ilerlemiş ve 
kaleci ile karşı karş1ya kalarak şü· 
tunu çekmişti. 
..... ·~ l\..Vlr-.--•-J..,.\_. k..., , ...... .,tı. .3~\...,. 
etmisti. 

Oyun bu goldan sonra bir 
müddet daha devam etmiş, her iki 
taraf da birkaç akın yapmış. fakat 
ırol çıkaraoıamıştı, 

Maç bu suretle 3 - 4 Adana 
muhtelitinin lehine neticelenmiştir. 

Maçı Müteakip, oabaya çıkan, 
Vali B. Faik Üstün, merasimle 
Adanalılara c BUGÜN ,. kupasını 
vermiş, takım kaptanlarının ellerini 
sıkarak tebrik: etmiştir. 

Maç, baştan aşağı heyecan· 
lı olmuş, Mersinliler takdir görmüş 
ve alkışlanmıştır. Her iki takımı da 
bu güzel oyunundan dotayı tebrik 
eJeriz. 

Sporcu 
Blslklet yarı,ı 

Mac;ı müteakip 5 kişi arasında 
pistin etrafında bir bi•iklet yarışı 
yapılmıştır. Bu, 5 kilometre sürat 
yarışı idi. Çıkışını iyi yapamıyan 
Milli Menıucattan Süleyman ikinci 
ve üçüncü turlarda rakiplerini bi· 
rer, birer geçerek birinci gelmiş 
gençlik kulübünden Halil ikincl 
olmuştur. 

1\11 i 1 1 ~ 
piyango 

Cumhuriyet bay
ramı çekilişinde 

kazanan 
ralar 

numa· 

Milli Piyango müdürlüğünün 
Cumhuriyet bayramı onuruna ter· 
tip ettiği piyango evvelki gün 
Ankarada çekilmiştir. Kazanan 
numaraları bildiriyoruz: 

50000 lira kazanan 
193245 

20000 lira kazanan 
106976 

10000 lira kazananlar 
307972 • 94142 
5000 lira kazananlar 

10818, 16876, 70961, 201039 

332082. 376079 
2000 lira kazananlar 

92018, 67145, 61922, 22000 

94220 

7 000 lira kazananlar 
49975, 49761.39201, 25399 

75708 68089, 64605, 56302 

99331, 77808 
Diğer ikramiyeler 
3669 ve 9073 rakamile biten 

biletler beşer yüz lira, 228 ile 
biten biletler 100 lira, son iki 
rakamı 49 olan biletler 10 ar li 
ra son rakamı 5 ve 6 olan bü 
tü~ biletler de ikişer lira kazan 

mışlardır. 

Milli Şefin millete 
h itapları 

( Başatara/ı birincide) 
Cumhuriyetimiz milletimizin 

kendi taliini doğrudan doğruya 

idare etmesi, milli iradeyi ancak 

kendisinin kullanmasıdır. Bugün 

bizim büyük bayramımızdır. Bu 

anda bütün vatandaşlarımla bay 

ramlaşmaktao çok ıeviniyorum. 

ve talebe evli.tlarıma, kadın. ve 
erkek bütün vatandaşlarıma kotla 

olsun.> 

Muteakiben ıeçit resmine baş· 

lanmıştır. 

Tayyareler, izciler, Harp O 

kulu ve Yedek Subay Okulu lale 

heleri, askeri kıt'a geçit resmine 

iştirak etmiş ve yer yM alkışlan• 

mıştır, Gece fener alayları yapı). 

mıştır. 

Ankara Paluta, Hılkevinde 

ve Orduevinde verilen balolarda 

davetliler bu büyük bayramın şe 

refine sabahlara kadar eğlenceli, 

neş'eli vakitler geçirmişlerdir. 

Aakara 30 (A. A) - Bugün 
saat 15 de askeri müfreze ile, 

Cumhuriyet bayramı münasebetile 

buraya gelen izciler arasından av 

rılan bir izci bölüğü, Cebecide şe• 

bitligi ziyaret etmiş ve bir çelenk 

koyarak şehitlerimizin hatıralarını 
anmıştır. 

Adana'da Cüm- lt!flMJ~ 
huriyet bayramı· 
--Vali tarafından verilen baloda --· 

---- kadriller ornandı ve sabaha ----
-- kadar ne,eli vaktiler geçirildi --· 

Cümburiyetin 18 inci yıldönümü bayramı, şehrimizde içli ve çoş· 
l<un tezahürlerle kutlanmıştır . 

Şehrimizin muhtelif yerlerinde büyük ve güzel taklar, Atatürk parkı 
Önünde tribünler kurulmuş, resmi dairelerler, bankalar, ticarethaneler, 
dükkanlar, mağazalar, fa~rikalar, Hususi müesseseler taflan, elektrik ve 
kurd•leler, bayraklarla südenmiştir. 

Daha sabahın erken saatlerinde halk sokakları, caddeleri doldur· 
muş ve herkes bu en büyük günü kutlamak için hazırlanmış bulunu· 

~ordu. 

Bunu takiben başlıyan geçit 
resmi şu sırayı takip etmiştir. 

MalOl subay ve erler 
Ünülormalı yedek subayla~, 

Jandarma kıtası, izciler, mekteph; 
ler, sporcular ve avcılar, par~ı 
ocakları. cemiyetler, esnaf cemı· 
yelleri ve halk kütleli .. 

Muntazam ve hem ahenk adım 
larla yapılan geçit reımi, cadde 
ler üzerinde yer, yer alkışlan· 
mıştır. 

Saat 13 de halk kürsüsünde 
konferanslar verilmiştir. 

Saat 16 da memurlar, izciler, 
lise ve ortaokul taleb- leri ile •por· 

•cular ve halkevi binasından ban. 
do ile hareket ederek Atatürk 
parkındaki anıta gitmişler ve is
tiklal marşını müteakip b~lediy~, 
parti ve devlet demıryollarıle dı . 
ğer teşekküller tarafından hazırla 
nan çelenkler anıta konulmuş ve 
bir öğretmen tarafından. söylene~ 
nutku şiirlr-r takip etmış, merası. 
me o~uncu yıl marşı ile nihayet 
verilmiştir. ,. 

Gece, saat 20 de askerı kıla· 
)ar, okullar, sporcular, kurumlar 
ve halk tarafından fener alayları 
yapılmıştır. • • • • Vılayet taraf•ndan halkevı sa• 
(onunda verilen cümhuriyet balo
su çok eğlenceli olmuş, şehrin ta; 
nınmı~ aileleri bu baloya daveth 
bulunmuştur. 

SabahHyin 8,45 te Halkevi 
ho J.,.,t.ao.1.1ı..ı..o.o-ıd:ü~ • .l"i'5.\.il_M,.r91 
lamıstı. 

Saat 9 dan9,30 a kadar maka· 

kam•nda B. Faik Üstün program 
mucibince ve sırasiyle ordu men· 
suplariyle, memurların, müessese
lerin: cemiyetlerin, Halkın ve kon
solosların, tebriklerini kabul etmiş. 
tir~ 

D'ger taraftan saat 9,45 o 
kadar mera•ime iştirak edecek 
olan askeri birliklerle. izciler, spor 
cular, cemiyetltJr, teşekküller ve 
halk, ğeçit resminin yap1lacaR"ı 
mahalde, program mucibince, yer
lerini almışlardı. 

Kabul resmini müteakip Vali 
yan~nda a~keri Komutan. ve Par_ti 
reisı oldugu halde, Vah konagı 
civarındaki meydana gelmişler ve 
tam saat 10 da kotlama merasimi 
başlamıştı. 

Orada hazır bulunan kıtalarm 
önlerinden geçilmiş ve selam res 
mi ifa edilmiştir. 

Müteakiben Vali ve Komutan 
!arla hükOmet erkani tribündeki 
yerlerini almışlnrdır. Merasim ko
motan1111n ışareti ile aakeri bando 
istiklil marşını çalmış, bütün mek 
teptiler, sporcular ve halk. burı a 
iştırak etmiş, marş hep birden söy
lenmhıtir. 

Baloda kadriller oynanmış, 
muhtelif eğlenceler tertip edilmiş 
ve 1&bahlara kadar neş'eli vakit 
ler geçirilmiştir. 

Ceghanda 
Ceyhan 30 - ( Hu•usi mu· 

habirimizden) - Büyük bayramı· 
mız burada büyük tezohürlerle, 
içten bir sevine; içinde kutlandı. 
Binlerce halk ve okullar saat 9 45 
de C.ımhuriyet alanında toplan
mıştı. Kaymakamımız Sadi Cıdal, 
Parti reisi Rif t, Belediye rei11i, 
A•k.eriik şubesi reiıi törende ha
zır bulunuyordu. Belediye reis ve 
• • . ? • 00 

oci Cumhuriyet yıldönümünün ma. 
na ve ehemmiyetini belirten ou 
tuklar söylediler. Müteakıben ge· 
çit resmi yapıldı. Halkevinin az 
zamanda yetiştirdiği bando, mera 
sime büyük ve milli bir neş'e ka· 
tıyordu. GoM Halkevimiz tara. 
lından bir çay ziyafeti verildi; fe. 
ner alayları tertip olundu. 

Milli Selin bir köylü 
grupuna armağanları 

Antakya 30 Hususi Aziz Milli Şefiniz lnönü şehrimizde bulunduk 
farı sırada Halkevi solonlarındu verilen çayda hazır bulunmuş ve köy
lülerimizin milli oyunlarını S'yredere çok taktir buyurmuşlardı. lnönü, 
kadın, erkek 17 kişiden mürekkep olao bu grupo birer kat olbise alın. 
ma"1nı emir buyurmuşlar ve bu emir derhal yorine getirilPrek elbi•eler 
tedarik edilmiş ve dakıtılmak Üzere Şenköye ırönderihıiştir. 

Cıımhuriyetimizin köylülerimize karşı gösterdiği bu yüksek alaka 
ve sevgi köyde hakiki bir bayram havuı yaratm•Ş. M l>i Ş•fin armağanları 
davul ve zurnalarla t•şkil eden bir kalabalık alayla ev ev dolaşılarak 
sahiplerine dağıtılmıştır. 

• Yünlü kumaş imal eden 
bütün fabrikalar Ticaret V ekale
tince Ankaraya davet edilmişler· 
dir. HükOm•t, bütün yerli kumaş. 
ları Sümerbankm emri altına alarak 
bu bankanın teşkilatı ile aattırmak 
tasavvuruodadır. Fabrikaların bütün 
mamulatı toptan liyatlarlarla Sü· 
merbank tarafından satın alınacak 
ve muayyen bir kir oisbeti il.ive 
edilerek perakende olarak Yerli 
Mallar Pazarlarıoda sattırılacaktır. 
8u suretle gizli kumat satılması 
ve kumaş ihtikarı önlenecektir. 

• Maliye V eki.lbti, barem ka· 
nuuuoun tatbik.atından alınan neti
celerı gözönünde tutarak bu kanu. 
nu tadil edecek ve ihtiyaçlara tam 
cevap verecek bir şekilde.Yeni bir 
layiha hazırlamıva başl&mıştır. 

Hayırlanan layihaya göre ıre· 
rek asli maaşlı, gerek ücretli, ge· 
rekse ihtisas mevkiinde bulunan 
ve yeniden memuriyete alınacak 
kimselerin tayin ve terfileri için 
yepyeni hükümler bulunmaktadır. 

• Yunanistana gönderil•cok 
50 bin ton gıda maddesinden 2000 
tonunu götürmüş olan Kurtuluş 

vapuru lstanbula dönmüştü. Vapur 
9000 ton yükle yeniden hareket 
etmiştir. 

Bu suretle 10 gün zarfında 

Yunanistandaki aç halka 4000 ton 
yiyecek madd•si gonderılmiş olu· 
yor. Sevkiyat>n süratle yapılabil · 

mesi için Y uı.an şileplerinden de 
istifade edilmesi düşünülmektedir. 

• lzmirio Asansör mevkiinde 
bir gazinoda talimata aykırı olarak 
küçük yaşta gençleri toplıyarak 
içki içiren ve dans ettiren gazino· 
cu da dahil olmak üzere 10 kişi 

yakalanmıştır. 

• Münakalat Vekaleti An
talya, Mersin ve Alanyadan limon, 
portakal ve diğer narenciye mey
vaların ve bozulacak maddelerin 
aı.ucau ... ,~ .. ı~ıcı.ı.. ,...., .. ~ .. •-........ .,..\,-li 

için esaslı tedbir almaktadır. Bu 
maksatla Akdeniz ve Ege denizi 
limanlarından nakliyat muayyen 
günlerde ve daha seri yapılacak, 

bunların trenlerle memleket dahi
line nakilleri için de ayrıca lüzum 
lu teknik esaslar temin edile· 
cektir. 

• Romanyanın ticaret ateşe• 
liğinden alınan malOmattan anla. 
şıldığına göre yakında lotanbula 
gelecek olan ticaret heyetinin a· 
zaları tayin edilmiştir. Reisi sabık . 

dış ticaret nazırı, maılahatrüzar 
Bay Chistudur. Müzakerelere ikin
cit•şrin başlarında başlanacaktır. 

Maksad iki memleket için de mü· 
bim olan karşılıklı ticareti inkişaf 
ettirmek üzere eski ticaret muka· 
velesinin yenileştirilme1idir. 

• Devlet demi.yolları idaresi 
Pitvon · S,ilingad hattını ;şletmek 
üzeae bütün hat ve istesyonlart 
tesellüm etmiş bulunmaktadır Bu 
bat üstündeki köprüler de şubat 
ayına kadar inşa edilmiş olacaktır. 

' m u k a b e 1 e etmek için enerji 
sarfediyorlardı. içe) mubteliti bu 
ırayretin semeresini 32 inci daki 
itada görmüş ve ilk gollerini ya· 
parak 1 -1 vaziyete gelmişti. Bu 
gölleri müteakıp oyun köyde de· 
ğer bir sürat içinde cereyan etme· 
ğe başlamış ve.seyircilerin heyeca· 
nı artmıştı. 

11 ROMAN: 24 j KORSAN ZIRHLI il 

Adanalılar hakim vaziyetten 
beraberliğe düşmeği bir türlü haz 
medemez ırörünüyorlardı, Birinci 
haf tayımın bitmesine 4 dakika kala. 
Adanalılar, tekrar mersin kaleai 
önünde görünmihlerdir. Refet a). 
dığı bir pastan istifade ederek ta• 
kımının ikinci golünü de yapmış 

ve haftayım 1 - 2 Adaı.alıların 
leh•ne bitmişti. 

ikinci haftayım 
J cınci haltayımda Adanalılar ta• 

kımlarında küçü" bir değişiklik 
yapmışlardı. Soi iç Hasanın yerine 
Muzaffer ve gine ••i açık Hasa. 
nın yerine de Muıtafa geçmişti. 

ikinci haftayım başından ıonu 
na kadar heyecanlı ır•çmiş ve her 
iki takım da ırüıel oynamıştı. 

A iana takı ·nının ıol çıkarmak 
imki.oını buluşu, seyircileri heye• 
cana getirmekte ve ümıtlere dü· 

ıurmekte idi. 
Fakat baftayımın başında Mer· 

ıinliler Adanalılara bir gol daha 
•• 2 - 2 ıl•j'i temin _ .. __ ·-- -

Genç delikanlı, akşamın ıaal beşinde 11nız, bu bir alışkanlık meselesi. Si•in id 
Stenlerin evine ıreldiği zaman lngiliz bili manınız yok. 

uyuyordu, Yarım saat sonra kendiliğinden Varkley ıülerek: 
uyandı ve gözünü açar açmaz ayak ucun· - Ben de bunu bildiğim için tepeye 
da bir iskemlede oturan Peteri gördü. çıkacak dejilim. istediğim bizim tepeye 

Tristanlı ayağa kalkarak : çıkmak üzere ıittiğimi•i eanmalarıdır. Balı: 
- iyi uyudunuz dedi. makoadım nedir Peter; kimseye duyurma· 
Varkley yataktan kalkarken cevap dan " Yanaşılmaz., a tekrar gitmek iı· 

verdi : tiyorum. 
- Evet. istirahat edince de zihnim - Bunun da imkioı yok, Oraya git. 

mükemmel işlemeğe başladı. Peter benim· mek için bir kayık ve tın ulak kayığı ida· 
le beraber bu adadaki tepeye çıkmak iı · re için de dört kürekçi lazım •• 
ter miıin ? - Ben bir c;are düşündüm : Beni bu-

Peter şaşırdı ı raya tetiren küçük filikayı kullanabiliriz. 

- imkanı yok çıkamazsınız. " Yanık Hafiftir, iki kişi idare edebilir. Ben kaya· 
orman ,, a kadar çıkıs oispeteu zor defıl.. lara tırmanmasını ve yü:meıioi bilmem 
dir ama ondan ıonraaı çok zordur, Ben ama iyi kürek çekerim. Kayığa bir bez 
bile ti tepeye biç çıkmadıaı. parçasından küçük yelkende yapabiliriz. 

- iyi İ.Jto, sen de röroıü1 olurıua l Bu iş olmaz mı dersin ? 
- Tepeye kadar benim babamdan - " Fok: balıtı körfezi,. ile '' Yana· 

başka çıkan olmamış. Beş ıründe gidip şılmaz., araoındalti mesafe yirmi mildir. 

gelmiş. Yanında, bir kaç sene evvel ölen - Biliyorum. Fakat mutlaka gitmek 
Cimmi Rccen varını~; Cımmi'nin dönüşte icap ediyor. Sen de gelirsin ıleğil mi Pe· 
bir bacaıı kırılm ş.. ter ? Fena bir adam ve majeste kralım 

- Şu halde biz yanımıza sekiz ıün· bir düşmanı olan Hanstan kurtulmak iste· 
lük yiyecek alırız. miyor musun yoksa ? 

- Fakat.. Trilfanlı, başını önüne e&-erek cevap 
- Hanı bizi takip eder mi dersin ? verdi ı 
- Z•nnetmem. '' Yanaşılmaz ,. da - l•tiyorum. 

tepeye ancak yetmİf kadem kadar tırma - Ôyl•yse baıka biri 
Ull&.1111 ••UJ•U,. llU&IW( - daafıaa 

Grat Fon Şpe'nln son gUnlerl 

ranmalıyıy. Oraya akıntı ile geldiğim bi 
!indikten sonra enkaz da sürüklenebilece
ği düşüncesile arkadaşlarınızdan gitmek 
istiyenler bulunmıyacak mıdır sanıyorsun? 

- Tabii bayır. 
- Ôyle>se gidelim, belki enkaz da 

buluraz. 

-X///-
Küçük kayık, dalgalar araıında bo

calayıp duruyordu. Varkley kilreklerdey. 
di, Baş tarafta oturulacak yerde bij' delik 
açmışlar ve bir direk takarak yelken yap· 
mışlardı. Direk ve yelken derme çatma 
olmakla beraber sağlamdı, 

11 Fok balığı körfezi ., ne kadar ya· 
ya ıritmişlor, oradan kayığa binmişlerdi. 
Körfezden kayalıkları aşarak arızasız çı· 
kabilıııişlerdi,fakat sonra i•i saat mü.:ldet· 
le rüzgar ve akı~tıyla uğraşmak mecbu· 
riyetinde kalınışlardı. Rüzgar onları müto· 
madiyen sahile atmaktaydı. Nıbayet bir 
deobire rüzgar değişmiş, Peter yelkeni 
açmıştı. 

Şimdi rahat gidiyorlar, kürekleri an· 
cak tekneye istikamet verınek için kulla· 
nıyorlardı. 

Varkley bir aralık : 

- Eıier " Y ana~ılmaz " da insan 
varsa tüfek atoşile karşılaşmamız ihtimali 

,,:-- .1 • ..1: rn."ı," ht.ı ~· n,..ıı .... O'Örea.k· 
ıaınt.kuda dalıi 7abancı koat• 

lerdir. Lakin tehiikeyi göze almaktan baş· 
ka çare yok. 

Peter boynunu büktü: 
- Evet. 
- " Yanık orınan ,. dan verilen işa. 

retler " Yanaşılmaz,. da bir gözcü bulan 

du~unu ispat ediyor. Bu gözcü herhalde 
1ahılde değildir, çünkü sis oldu mu Triı· 
!ani göremez. Şu baldo körfezin üstünde 
ki tepede olmasını kabul etmek icap 
ediyor. 

- Oraya çıkmak c;ok zordur. Yol 
yoktur, keçinin bile çıkamıyacatı kayalık
lara tırmanmak lbım ... 

- Belki güçtür, fakat insan bahriye• 
li olur ve emir altında bulunursa imkan• 
sız değil ... 

Hansa gelelim: Onun Tristana çıka· 
rılmaıından birinci maksat ıizleri " Yana· 
şılmaz .. a gitmekten vazg•çironekti. 

- Evet, vazgeçirmeğe çalıştı ve mu
vaffak da oldu. 

- Vazifenin bn ancak bir kısmı ... 
Asil vazifesi Tristanlılar " Yanaşılmaz a 
gidecek oldular mı bunu derhal arkad~ş
larına işaretle haber verip orada hiçbir 
İz bırakmamalarını tamin etmektir. 

Hep böyle yapıyor. Tehlike oldumu 
hemen " Yanık orman ,, a gidip ateş ya• 
kıyor. Arkadaşları uzaklaşıyorlar; bilmek 

/, 
I 0.-•ı _, I 

lJntunı s..u..u.ı 
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·Kart Bobstil ! 
~N 

Oooo ... işte buna dayanılmaz, sayın . yurttaş. 
lar ... Bu yaşta Bobstillik ba?I ... 

NO Allah rahmet eylesin, Celil d~·k~ir, biz bir 
çeyrek asır evvelki şairlere der ı 1 : 

- Her zaman «En yeni» kalacağım ... Çocukluğumda edebiyatı ce 
dideye ayak uydurmuştum. Sonra fecri iticilerin en müfritler inden ke . 
sildim. Derken hece vezni ve yeni lisan çıktı. Sizlerle beraber yürüyo• 
rum. Şayet torunlarım şa veya bu usulllerle yazmağa kalka.tarsa beni 
yine aralarında bulacaklardı. 

Zavallının önrü vefa etınedi. «Yazık oldu Süleyman efendiye» üs· 
(Qbuna bir nazire yapınamau cidden yazıktır. 

. . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .. 
(Sırası gelmişken: Geçen gün 

bir şey dikkatimi1.i celbeW. Vak 
tiyle, Beşiktaş kulübü hakkında 

alaylı bir yazı yazarken, bu kulüp 
erkanından birine şöyle takılmıştı: 

ismi Abdülkadir olan Beşik· 
toşlı Spor Lideri, arkadaşlarının 

Fenerbabçeye galebesini emin için 
onları heveslendirmek İllemiş; hi· 
rinci takımı evine toplamışi ken• 
dilerioe ceviziçi, badem, portakal 
ve saireden mürekkep bir yaş ve 
kuru meyve ziyafeti vermiş. Ali 
Naci, makalesinin başında bunu 
·anlattıktan sonra maçta tarifine 

giri~iyordu: 
cAlieddin Zekiye bir pas ver 

di. Zeki şütü çekerek bir gol yaptı. 
Yazık oldu Abdülkadirin yemişle· 
rİn•·- Bu sefer Zeki Alieddıne 
bir pas verdi, o da ikinci golü 
yaptı... Yazık oldu Abülkadirin 
yemi.şlerine, .. » 

Makale sonuna kadar bu na· 
karatla devam ediyor o. Ve bu 
cümle, hayli zaman dillere peleşenk 
olmuştu. Son nesil edebiyatçıları· 
nın hafızalarda yer eden_ «Yazık 
oldu Süleyman efendiye» si doğru 
dan doğruya bun un tesirinde kal 
mışa benzemiyor mu?!?) 

. . . . . . . . ' : . . . . . . 
Sadede gelelim ... 
Celal Sahir gibi manevi mo· 

daları, tnrunlarile birlikte takip 
etmek hevesi haydi yine neyse ... 
Az çok hazmedilir ... Fakat yaşını 
başını almış insanların giyini.s ku
şaoışta torunlarile aşık atmağa 

kalkmau kadar nahoş manzara az· 

dır. 
Devamlı karilerim batırlar: Li 

sanımızın şimdi artık hayli sık kul• 
lanılır,kelimeleri arasına karışan şu 

bobıtil sözünü evvela ortaya ben 
atmıştım; ne olduğunu da anlat 
mıştım. 

Fakat bobstillerin aleyhine de 
kalkışmamıştım. Onların bu şirin 

taraflarını bulmağa, kendilerini ma 
zur gösterme&-• savaşmıştım. Am 
ma gelgelelim ... Vak tiyle bizim ne· 
silden olup ki.b dar pıça, kab bol 
paça modalarının hepsini devir 
devir tecrübe etmiş derecede yaş· 
lı bazı hemşehrilerimizin de bu 
bobstiller tarzında giyinmeğe yel· 
tendiklerini şu bayram esnasında 
Bevoğlunda gördüm. işte buna hiç 
tahammül edılmiyor. 

( Bayramları, Beyoğlu, cidden 
görülecek manzara imiş. Bambaş· 

ka bir holkla doluyor. Sanki bun
lar, yılda bir kere orada seyran• 
çıkıyor sonra yine yerleri neresi 
ise oraya çekiliyorlar. ) 

*** 
Kari bobstiller ~ana şu hikiı· 

yeyi hdırlattı. 
Bu adamın bir sevgili v• şi 

marık köpeği ile bir zahmetkeş, 
cefakar eşeği varmış. 

Eşek hır gün şöyle düşünmüş. 
« Yahu, bu ne bak'1zlık.ıo Şu 

evin suyunu taşırımJ erzak.ını ge· 
tiririm, efendiyi daireye, oğlunu 
mektebe götürürüm. Bunca hiz. 
metime karşılık yine dayak ye
rim •• 

Halbuki köpek keretası zerre· 
ce faaliyet ırö,termiyor. Sabahtan 
akşama kadar gölgede ayaklarını 

uzatarak uyku kestirir. Y abut da 
tenbel lenbel ırerinir, •geceleri 
komşu köpeklerle dolaşıp uzaktan 
uzağa havlamasiyle alemi bizar eder. 

Bir tek marıfeti mal sahibi dö 
nünce üzerine sıçraması!,. Madem· 
ki makbule geçen buymuş, ben de 
yaparım .. Bundan kolay ne var ? 

V o düşündüğünü tatbik et· 
miş ... O koskoca nallarile efendi 
n'.~ üze~ine çıkmağa kalkmış .. Ta· 
bıı, netıce malam: O ırun yediği 
dayak, hiç bir seferinkine benze· 
ınemiş •• 

* * * 
Bazı münasebetsizlikler var-

dır; ancak küçüklerde hoş görü· 

nü•· 

küpe olsuol 

( Aktaın'dan] 

• 
İyi mal gizleniyor 

' 
l ki kişi konuşuyor: 

- Yahu! Gazetelerde de bir 
şey yok. Hop basma kalıp. Birhi 
rini tutmıy•n harp h•berleri, Bir 
kaç ihtikir vakası, Hilciye, roman 
( gi·ji ) davası ve nihayet ( Ham 
let ) in serpintileri. Haoiya şövle 
işlenmiş birinci sınıf fikir mahsulle 
rine trsanüf edemiyoruz, Ne oldu 
bunlara? Neden yazmıyorlar? .. 

- Dün kunduracıya gittim. 
Bir çift umarlama kundura yap· 
!ırmak İstedim. 

- Fıkir bah•inden kunduraya 
geçtin, Ben ne diyorum, sen ne 
söylüyorsun! 

- Dinle beni! Kunduracıma 

gittim. Bir çift pabuç için tamam 
28 lira istedi. 

Akla ziyan .. Halbuki başımı 

zm kab• bu kadar pahalı d•ğildir. 
Bu yükseUş ayaklarımızın klymet· 
lenme•indeo mi, ayaklcablar1n•n 
pahalılaomasıodan mı? Diye me
ralı: ettim. Kunduracım anlattı: 

« - Eskiden kilosunu 80 ku 
ruşa aldığımız bakır çivi şimdi 
tam 13 liradır. 

Bir çift iskarpine iki buçuk 
ayak vidala gider. iyi vidalanın 
ayaiını üç buçuk liraya alıyoruz. 
Selciz: lira o tutar. Rumarya 
köselesinin kiloııu 12 lira. Bir çift 

kuoduaya lir kilo kösele gittiğine 

göre yalnız derileri yirmi lira tu 
tan bir çift kundurayı kaça yapa· 
hm? Hani bunun çivisi, ipliği, as· 
tarı, kesicili&-i, ve işçiliğı? E;kiden 
bir yaprak köıeleyi 20 liraya alır 
dı~. Şimdi tamam 175 lira, Bir 

yaprak kösele bir hayvanın yarı 
derisi olduğuna göre bir öküz de
risi 350 lira demektir. Bunun can· 
lısı bile bundan çok daha ucuz 
d•ğil midir?» Ben sordum: 

«-Bu neden böyle?,. Cevap 
verdi: 

« - Bu fiatı vermeseniz mal 
bulamazsınıı:. Hele fatura isterseniz 
kimse mal satmıyor. Malları <tük· 
kanlarında da tutmuyorlar. Yedi 
vidalalarıo ayakıoı iki liraya verip 
120 · 130 kuruşt.n fatura çıkarı 
yorlar. Alamazsanız işinize yaramı 
yan yatık malları gösterip iyi mal 
vermiyorlar. Ne yapalım? iyi malı 
herkes sakhyor.• 

- sonra? 
- Sonra!t, sen bu kunduracı· 

oın sözlerinde kendi payına bir 
cevap bulamadın mı? 

- Doğrusu, pek kavrayama
dım. 

- Gözüm! Şimdi iyi mal giz 

!eniyor. Har o, fevkalade hal, it~a. 
!at sılcışıklığı falan gibi şartlar ıyı 
malı piyasadan kaçırdığı gibi. sa· 
nırım lıkİr mahsullerinin iyilerı de 
bir tar'\fa gizlenıyorlar: 

- ileride pahalı satıp ihtikar 

yapmak İçin mı? 
- Zannetmemi Sadece bir me 

raklısını bulabilmek için. Nerede 
bizde fikir mahsullerine karşı o 
dediğin tiryakilik? 

[ Cumhurlyet'ten) 

• Okul ve hayat 

Yazanı 
Peyami 
Safa 

Hiç bir bak• 

kal, hiçbir 

mühendis, hiç. 
bir riyaziyeci, 

hiçbir ana ve 

hiç bir bab>, velhasıl yaşı tahsil 
çığını geçmiş hiç bir in• n: 

eti 
- 75 rakamını 37 ile zarp 

Diyecei"i yerde: 
- Çarp! 
Yahut: 
- Çarpay eti demez. 
Fakat okul, çocuğa bunn böy

le öğretiyor. 
Olırnl11n ,.,,.,.""-• 

BUGÜN 

Moskova 30 B ı • J edilmiştir. 
(a.a) - Moskova er 1 n e Ruslar Har-
radyosunun bildir· 
diğine göre, Sov· SoJJyet tayyareleri tarafından kof'u tohli11e 
yet tayy.,eleri H ettiklerini bil 
düo gece Berlin· a ·v a diriyorlar 
deki askeri ve Moskova 30 

sınai hedefleri h u•• (•.•) - Dün ge· 
bombardıman et. cu m U ~~~i Sovyet tob· 
mişler ve yü 'sek lıgı: 

infilaklı tahrip Şehirde büyük in- 29 lıkteşrinde 
bombalariyle yan- f kıtalarımız düş -
ğın b>mbaları at· ilaklar oldu ve mania Volokolaosk 
mışlardır. Sovyet l Mojai•k, M loya· ' 
pilotları şiddetli yangın ar çıktı roslavest istika · 
infilaklar olduğu 

nu v• büyük yan. Moskovaga 
gınlar çıktığını 

metlerinde muha 
rebe etmişlerdir. 
Kıtalarımız bir 

hab er veriyorlar. gen• b • A/ 
Şehir üzerıne Al· l l7 - ııra şidd•tli hücumu 

püsk ürtınüşlerdir. 
manca bevanna
moler atılmıştır. 

Bi• Alman ge· 
neralı maktül 

man hücumu 20 lıkteşrindo 
M'lslc:ova civarıa. 
da 39 düşman 

tayyaresi düşü 

rülmüştür. Kıtala düştü 
M»kova 30 · 

Kelinin civarındaki mu· 
harabelerde bir Alm•n 
Generah maktul dUştU 

rımız Horkof'u 
( 4 .a) - Moskova radyosu dün ak. 
şamki neşriyatında şu haberi ver. 
miştir: 

K"linin çevreti komutanı g-e. 
neral Komenkon'un bildirdiğ;ne gö. 
re Almanlar Moskova c•pho•inde 
Kalinİn yakınlarında 5000 den faz. 
la ölü ver.,,işlerdir. 

36 numaralı Al..,an tümenine 
kumanda eden general Ol•nbah 
ölüler ara91nda bulunmaktadır. Av. 
nİ çevrede 50 kadar tank, 200 
kamyon, 120 motosiklet, 32 siper 
havan topu ve 32 mitralyöz tahrip -hayat dilinde hiç mi hiç 
mıyan ~eli meler !llayısız. 

Bu intibak'1zlıktan 

kullanıl-

bir kaç 

boşlltmıştır. 
EyJQI ayında 
İdiler. 

Almanlar Harkof'u 
almak tasavvurunda 

Fakat Alman kumandanlığının 
bu tasavvuru kağıt üzerinde kal· 
mıştır. Harkof kıtalarımız tarafın· 
dao stratejik sebepler dolayısiylo 
Almanların İstediği zaman değil, 
Sovyet kumandanlığı lüzum hisset
tiği anda b >şOltıl.,,ıştır. 

Bu mü •det zarfında bütü fab. 
rika ve mühim te~isat , nakil vası· 
hları, iptidai madde depoları ve 
diğer büyük kiymetli olan şeyler 
şehirden nmanında çıkarılmıştır. 
Askeri bakımdan orta veya az e. 
hem.,.,iy•tte olan bir çok sınai te· 
sL .. at uçurulmuştur. 

münakaşa mevzuu çıkıyor: 
Lisenın teşekkülüı,de hayat Harkof muhorebelerinde Faşist 

Alman kıtaları ölü ve yaralı ola
mı okulu takip eder, okul mu hayatı? 

rak 120000 e yakın er ve sı· b>y, 
Lisanın öğrenıldiği yer yaJnız 

okul mudur? 450 den fazla tank ve Zıthlı ara 

B • 1 '( k ba, muhtelif asketi malzeme ile u sorgu ara verı ece her ce 
3000 kadar kamyon ve muhtelif 

vap ikiz olmalıdır. 

Şöyle ki: çapta 200 den fazla top kayıp et· 
mişlerdir. 

Eğer okullarda çocuklara öğ 
Donetı hatJıasında retilen « toplay, çarpay .. » gibi 

terimler, halk dilinde her glln kul· Budapeşte 30 (a a) - M•car 
ajln!lı bıldiriyor: laaılan « cern, zarp .. , ,,. gibi mef~ 

Mi.itte/ık kuvvetler Ukraynanın 
huml11rıa karşıl•ğı İ•e okuJ h'lyatıo 
emrindedır, çocuk ne kadar «çar cenup doğuıunda yaptıkları ileri 
pıııy » diye bellemiş olursa olsun hartıketine devam ederek Donctz 

h k havzası endüstri çevresinin en m-u-ayata çı ınca « zarp » terimini 
kullanmıya mecbur olacaktır him kmmlarını ele geçirmişlerdir. 

tfo ~uretl,e Rusya Avrupa kısmın . 
Bu İnkılap, bayata aykırı oldu dalcı en büyü, harp endüstri mer. 

ğu için ölüme mahk6mdur. Fakat kbezllerinin sonuncularını kaybetmi• 
okulda çocuğa öğretilen « ulaç ,. u anmaktadır. • 
gibi terimler, halk dilinde• rabit» .. _M•car kıtaları Donett nehri 

Sıyo-ası• halinde her o-ün kullanıl uznrınJeki köprü b l d b' . o • . 
1 

aş arın an ırı-
mıyan, tamamiyle ilmi melhumlarıoi nı T e geçirmek için muharebe edi· 
korşılığı ise hayat okulun emrin· yor ar. 
dedir. Moskova cephesinde geni 

Lisanın öğrenild'ğ'i yere gelin· bır Alman taarruzu 
ce hayat dili hayalın ç nde, ilim Moskova 30 (a.a) -Krosnaya 
dili okulun içinde ögrenılır. Zvesta gazetesınin cephedeki mu. 

Boz oknllarımızda hayat diline habirinden alınan bir habere göre, 
dahil terimleri de yenileşlirmiye Almanlar Volokolansk' de Moskova 
kalktığımız iç'n, boş yere, bir okul cephesine karşı yeni bir !darruzda 
ve bayat ikiliği yaratmış oluyoruz. bu:unmuşlardır. Almanlar bJ taar. 
Bılelim ki bu ptışmada hayat oku ruzda pek ço~ tank ve motorlü 
la baskın çıkacak. piyade birlıklori kullanmışla 

f"f b' ·ı 1 r ve 

Bingazi ve 
bardirya 
bombalandı 

ltalyanın cenubun 

da bir tr~n lng-lliz 

tayyareleri tara-

tından uçuruldu 

Kahire, 30 (a a.) - Orta şark 
İngiliz hava kuvvetleri umumi ka 
rargıihının resmi'• tebliği: 

Biogazi limanı 26 • 27 ilkteş. 
rin gecesi hııv3 kuvvıt erimize 
barlı ağır bombardıman tayyare. 
leri !eratından muvallakiyetle 
bombalaomıştır. 

Katederal ınendreğinde ve şe. 
birdeki bedellerde bombaların 
infılik ettiği görülmüştür. .Dün 
bu limana cenubu Afrika kuvvet 
leri tarafından yeni bir hücum 
yapılmıştır. Bombalar bir demir 
yolu yakınına düşmü~tür. Askeri 
binalara da İMb•tler olmuştuır. 

Donanmava baR-lı tayyareler 
25 26 lıkteşrin gecesi Bardiya 
limanında tayyareye karşı koyma 
~ataryolerioi bombalamışlardır. Ayni 
t~yyareler ertesi gece Gambot 
tayyare meydanına da hücum et. 
mtşlerdir. H .tva lcuvvt-tlerimiz~ 
mensup orta ağırJıkta bomba 
tayyareleri dün ltalyanın ceou 
bunda Katr ne yakınl rında bir 
vük treınini bombalaauş'ar ve 
berhava etmişlerdir. Ayrıca bir 
istasyona ve demirynlunun bir 
nokts .. oa tanı isabetler kavdde 
rlilmiştir. B:.itÜ'l tayyarelerimiz üs 
lrrine ciö miiştür. 

yolunu tutmuş olan Rus kuvv•tle 
ri Alman ilerilemesine mani olmak 
tadırJar. 

Almanlar Kula endüstri 
merkezine ilerlemeğe 

çn lıştgorlar 
Moskova 30 (a.•) - Moslrn· 

va radyosunun dün akşamki neş 

riyatında okunan telgraf haberleri· 
Dl!' sı-öre. Alın.,.l.r o-ı Jc.e.i.ainJe 

Kula endüitri merkezine bir yo1 

açmak için bütün gayretlerini sarf 
ediyorlar. 

Almanlar Kula istikametinde 

Şimale doğru biraz ilerilemeğe 
muvaffak olmuşlardır. Aİmanlar 
Orel ke•iminde yaptıkları . ve 7 

gün süren son taarruzunda ağır 
zayiat vermişlerdir. 

Donetz havzasında düşman 
M .. kt-yevlca'n1n d 0 ğ u 9 0 n a 

doğ.r~ il~rilemeğ-e uğra.,ıyor. 
Kalının kesı0>inde Alm 1 b' k an ar ırço 

noktalarda müdalaad k 1 I . a a mış ar 
ve yenı takviye kıt ları nlmışhrdır. - ·----.:..::.:..........-
j ·ı' a ı<: v ı ... 1 j1 

31 Birinciteşrin 1941 
Fakat bayat diline dahil olmı· ha 1 M 1 ~ 1b~r. eme kaydetmişlerdir. 

yan terimlerde bu ikilikten ku . tu u 8 ırın ilave •iliğine göre \ 
lacağız. Çünkü okul, burada, ha Alman kayıpları muazzamdır v~ 
yatın muhalefetine uğramıyacak ve taarr~~ durdurulmuı bulunmaktadır 
tab'i müttefiki ilmin müzabareliae b 

1?0 muhabire göre, Moskov~ 

CUMA 
YIL l941 • A. Y·lO Gön • 304 Hmr 179 
Ramt 1557. Birlnclteıria. 18 
4iro,.• 1%0 Şevval 10 -kavuşacak. cep eıındeki Ru, kuvvetleri d" Bu -

Bütün hatamız ilim ve bayat mani bir kaç kilo metre geri p~! Nöbetci eczane 1 
diline dahil terimleri birbirınden kürterek bir kaç mühim köyü ge flece _ 

rı almışlardır . Halk eczanesı· ayırmamaktır. M 
Jj •isk- Moskova 

=====(~T;•;•v~l~rı~·e~f;k;ir;';d;an;J~::::::::=:=========~o~t;o~m;o~b~ı;l====~(=~Ta;r~ kopmnda ) 

s 

Türkiye Radyodifilr.yon poıtaları, 
Türkiye radyosu. A11lıara radyosu 

31 Birinciteşrin Cuma 
7 30 Proırr am, ve memleket 

Saat Ayarı. 

7.33 Müzik: Hafif parçalar 

( Pi. ) 
7.45 Ajans haberleri. 
8 00 Müzik: Senfonik program 

( Pi. ) 
8 15 Evin saati. 
8.30/ 
8.45 Müzik: Senfonik programın 

devamı ( Pi. ) 
12.30 Program, ve Memleket 

saat ayarı. 
12.33 Müzik : Saz eserleri 

12 45 Ajans haberleri. 

13 00 Müzik : Karışık türküler 
13.30,' 
14.00 Müzik: Karışık proğram 

( Pi. ) 

18 00 Program, ve Memleket 
saat ayarı. 

18 03 Müzik : fasıl beyeti. 
18.40 Muzik : Radyo sving 

kuarteti. ( lbrabim Özgür ve ateı 
böcekleri ). 

19,00 Konuşma: (iktisat saati.) 
19.15 Müzik : Radyo sving 

kuarteti programının ikinci kısmı. 

19.30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik : Klasik Türk 
müzigi programı. Ştf : Mesut Ce· 
mil. 

20 15 Radyo gazetesi. 
21.00 Ziraat takvimi. 
2110Temsil 

22.00 Müzik ; Radyo Salon 
orkestrası. ( Vıolonist Necip Aş· 
kın.) 

22 30 Momleket saat ayarı, A· 
jans h& berleri; Ziraat. Esham -
Tahvilat Kambiyo - Nutuk bor. 
sası ( Fiyat ) 

22.45 Müzik: Radvo salon or• 
kestrası programıoıo ikinci kıımı. 

22.55 / 
23 00 Yarınki proırram, ve ka

panış. 

Amerikan 
ordusu 

A laska'da büyük ölçü
de manevra yapıyor 

Novyork 30 [a. a.] - Assosİ· 
yeted'din verdiıi'i bir habere gö<e, 
Amerikan ordum Ala•ka'da şim· 

diye kadar görülmedik ölçüde bü· 
yük maoevralar yapmaktadır. 

A fganlstandaki 
Almanlar 

Berlin 30 [a. a] - Yarı res· 
mi bi kaynaktan bildiriliyor: 

Alman solabiyetli makamları 

Afgaoistandaki Almanların ikibeti 
hakkında şimdiye kadar sarih ma· 
IOmat aJmamış:larıa da bu hususta 
görüşmeler yapıldığı ve bu görüş 
melerin yakında sona ereceği an· 
l •şı lmaktadır. 

Horya Sima öldUrUl111Ut 
Stokholm 30 [a. a.] - Stok

holm gazetesinin· Berlin mahabirİ 

bildiriyor: 
Berlinde dolaşan bir şayiaya 

göre, Rı.ımen demir muhafızlarının 

Lideri H ory Sima öldürülmüştür. 
Resmen teyid edilmemiş bulu· 

nan bu habere göre, Horva Sıma, 
demir muhafızlar tarafından öldü. 
rülen General Arjantiyana'nın o( 
lu tarafından, babasının İotikamıoı 
almak için vurulmustur. 

Yanıklan tedavide yeni bir usôl 
'il,::fııo~g;ı~li;z~b~a~h~r~iy~e~d~iş~~d~o;k~to~r~l~•r~ı;nd~a;,n;=;t=.e;g;m~e~n:====~B~u~p~a~n~s~u~m~a~n;=:m:a;ySi~i:c5b~l~o~r~in=7":====J=::::::==::::;::::==:::.::::==================="' 
John Bunyau yanıklarının tedaviıİ için çok tikue'in ıııablulünden geçirmek e ı :o; b~ ca~:· !Kinci ve üçüncü derece yaralar, ağır yani 

mu·essı'r bir usul bulmuştur. Bu usulden babso. t k-ı- ' ya 0 ır mı • deriyi ve adelatı müteossir eden yaralardır. Bu 
ar u u suya atmak yahut idi tuz mahlulün· 

den bir mecmua diyor k.i : d k 'k yaralar evveli dintiseptik bir mahlül ile temiz-
d en ele trı cereyanı geçirmekle elde ed"ıle • 1 1 Bu harp yanıkların tedavisinde iki melo uu enme i, sonra çürümüş ve harap olmu• bulu· 

bilir. • 
kifayet etmediğini isbat etmiştir. Yaralar !ize. · nan kısım, yukarıda bahsethğimiz mayi güzelce 

, Adi tuz soyu mahlulünden elektrı'k cere '-rinde Acide Tannilue ın kullanılması bazı ah· yıunmalıdır. Eğ'er yanık, mafsalda veyahut 
valde felaket getirebilir. Acide Tannikue yara · Y.' 01 geçirme~ .s~rotiyle elde edilen mayi, hep, onu yakın bir yerde ise, yaralıya yaranın izi 

b 1 1 d sınden daha ıyıdır, bu mayie lna-ilterede e'ekt· k 1 k · · yı iyi tedavi etse i e e lor e ve yüzde pek 6 a mama ve suiteşekküllere mani olmak ıçın 
l b k rikli bypocbovite de sodium mahlulu- adı verı'I· ı b k J igrenç ve çirldn iz er ıra .ır. yara ı uzvu.ıu are et ertirmesi tavsiye o unma• 

Bunyan diş tal>ibi sılatiyle yaralı nesçlerin miştir. Bu hususta halli icap eden ikinci mese- lıdır. 
tam bir şifasını temin etmek için yarayı temiz. le de şetfal bir pans,mın bezi bulmaktı. Daha vahim yanıklarda daha koya mahlOI· 

lemek, Ölmüş ve harap olmuş nesçleri kaldır· it~ tecrübeler kauçuk bir torba ile yapıl ler kullanıl rsa da pronsip birdir. Vucnd ve 
mak, iztırabı hali iletmek ve yeni ne•çlerın ntş mıştır. Yaralının mesela yanık •li, kese kıiğı. çehre yanıklarında ayni uul tatbik edılmekte· 
vünemasını tad etmek lazım geld•i"ini bili • dına giror gibı bir nevi kauçuk torba içine ko. dir. Yalnız farklı olan cihet, yarayı sarma usu· 
ycrdu , nolmnştur. Torbanın İki del,gi vardır, Bu delik· lüdür. Çehrede yanıkları aarmak için bnous! 

Diş tabibi gene biliyordu ki, mikropları Öl· !erden birinden yarayı yıkayacak mayi gıriyor bir sargı kullanılnıaHadır. 
düren müzadı taaffGn maddeler, sağlam eller ve öbür delikten çıkıyor. Bu sargının gözlf'r, bururı ve aj'ız için rle .. 
üzerine fena bir tesir yepabilirler. lıte bu bil- Birinci derece yaralar, yani nesçleri tahrip tikleri vardır. S•rttaki yanıklarda ise hasta, 
ırilerdir ki, diş tabibini yaraları tedavi için ye· etmemiş ve yalnız kırmızılık vücude getirmiş ,ıründe üç d.fa ynkaroda tarif ettiğimiz mahlül 
ni bir metod aramağa sevketmiştir. olan yar•lılar, on dakika bu mayi iç:nde banyo içinde banyoya so~ulur. 

Diş tabibi, pansıman için bandai ve pa· edildikten sonra alçı ile ÖrlülmeH•dlr. Sarma Elde edilen netice ıaşılacak derec•de ko\I• 
muk pansuman gazı dtğıl fakat bir m•yİ kul· ğa lüzum yoktur. Vrcalar darhal hafıflemekte vetlid". Bu m•yi ile yaraları tedavi U•alü harp· 
lanmağa başlamıştır. Bu mayi bypocblovite de ve 24 uat ıonra ya,nıktan pek az e.er kalmak· t• loıriliz imı ' 

--' "· ·- 1 (Devamı a9uncUde) 



4 BUGON 31 Binciteırin 1941 ..... •• •• • • • • Milli Mensucat 
Gençlik kulübü 
idare Heyeti Ri
yasetinden. 

• 

• 
• 

• 

.. •• T ASRI SlN'.EM!\DA , • 

•• •• •• •• Suvare BU AKŞAM Suflare 
8,30 8,30 
Buğün gündüz ikiotaz matinasından itibaren 
( CUMHURiYET) Bayramı şerefine iki büyük 
film birden. 

l 
Kalbleri titreten bir müzik - Gönüllere heyecan 

veren bir aşk. Renkli ve şahane sahnelerle dolu büyük 
bir aşk mücadelesi .• 

• • • 

Fevkalade Kongraya 
Davet 

: ::ı SON BESTE ı: . '~-=-~~~~~~~~~~~~~~~-
: Baş Rotle,.deı DON AMECHE 

Görlllen bazı mahzurların 
ihalesi maksadile formamızda 
tadilat yapmak veya bilsbü

tün değiştirmek zarureti ha

sıl olduğundan İdare heyeti

nin 30/10/941 tarih ye 32 nu. 
mro kararına istinaden Ge. 

nçlik kulübümüze kaytli aza. 

larımızı umumi ve fevkalede 
AL JOLSON 

, toplantıya davet eylerim. 

[/ Toplantı 3/10/9, 1 tarihine 

iki büyük kahkaha k,.al nın geni bir komedisi raslayan pazartesi günü saat 

Stanlorel -- Oliver hardi . 13 dle fkabrika pavyonunda 

Ko ES E 
ı yapı aca . 

D T • il Ruzname: Formada tadi-

ASRI,. Si.NEMA 8 .1 " 1 " t •1 • . : ıat veya büsbütün değişilik ı cum e muş erı erının • 
b " "k b k ti l ! yapılması. uurı ~aramını a a ar. • l 167 

• ** + 

: - ANDRLEEDS 

1 
•••••• ••••••• ••• 

Ziraat Bankası A -
dana Subesi Müdür
lüğünden : 

Bankalarımızın muhtelif 

ıube ve ajanslarında çalıştı· 

rılmak üzere 1 ise ve Orta 

mektep mezunlarından me· 

mur namzedi alınacaktır. 

• 
1 

-- - -- - -·--
Daima iki büyük filmle PROÔRAMINI süsleyen 

Bu akşam yine iki ~üzel film takeim ediyor . 

1 
Kudretini yok etmeye SAVAŞAN ölüm ordusu ..... 

• • 
• • • • • • • • Kızgın Çölleri alev ve dehşete gömen ..... ı 

İnsanları Ademe gönderen ..... f 

Orta mektep mezunları 

için l l, 12 ikinci teşrin, Li
se veya daha yüksek mektep 

mezunları için de 13, 14 
ikinci teşrin 94 l tarihlerinde 

Bankamızda müsabaka imti

hanları yapılacaktır. 

• Mevsimin en muazzam filmi ..... • 

~-··········· .•••••••••••• : 
:!BEYAZ TABUR!: •• •• ••••••••••• • •••••••••• 

isteklilerin girme ve im

tihan şartlarını öğrenmek ve t 

• daha fazla iz.hat almak için t 

• • • 

imtihan ta ihlerinden bir gün t 

evveline kadar Banka müdür· • 
1 

lüğüne müracaatları ilan olu- ı 

nur. 

= i~~i = : •••• •••• • 1 Türkçe sözlü ; : 
• Ve Şırkılı • t •••••••••••••• • 

2 : 
Hilda Schneider - Marta 1 ernu ve Dehakar Heinz 

Rubmıınn Müşterek yarattıkları 1356 28 - 31 

MARK ON İ 1-.---ıl!! -1-nhis-arl-ar -tü-tün-

1 

• • • • • • • 

..... 

-BEKARLAR Cenneti-
• • • • • 

Gayet neş'eli son deroce modern ve güzel fılimde hararetle 1 
Alkışlayacaksınız 1 

Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
biricik r a d y o n u n markasıdır. 

DiKKAT : 

f abri kasından : 
1 - Fabrikamızın 3500 

ton tahmin edilen nakliyatı 

bir sene için açık eksiltmeye 

konulmuştur. 

• 
• • • • • • 

Pek Yakında Pek Yakında : 
Sinemanın Musiki Harikası... Yıldızlar Yıldızı 

DEANNA DURBİN ' İN En Güzel Filmi 

ıııı~ 
ııı:t. __ .. İLK AŞK 

Filimiod~ göreceksiniz 

--m _ .. _ _ .. 
ıııııı 

• • • • • • • • 
Yeni Tip R a d y o ı a r ı m ı z Gelmiştir 

Tahsin Salih BOSNA 
oıııiiiilı.iiiiiiiiııi ................................... iiiiiiiııı ............ ..._ 

2-Nakliyatın muhammen 

bedeli bin beş yüz liradır. ._ . .,,_,_._._,_ .... _. ___ ,_....._....._.,, ___ ------ - -· Abidin Caddesi Paşa 
Tel.: 274 Telg ı TABO 

Çiftçi Fabrikasından: / 
Sayın müşterileri· 

Düziçi Köy Enstitüsü 
ğüınden 

P. K. 74 

Müdürlü-

mize 
Fabrikamızda şimdiye ka

dar çırçı lanan pamuklarımı· 
HARUNIYE 

zı üç güne kadar kaldırma• Diktirilecek elbiıenln 
dığınız takdirde, bu günler- mikd•rı 

Muhammen fiyatı ilk teml ı atı 

3 - Şartname her gün 

fabrikada görülebilir. 

4 - Muvakkat teminat 102 

lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 15 İkinci Teş· 
rin 941 tarihine müsadif Cu· 

martesi günü saat 9 da yapı
lacağından isteklilerin fabri-

kada müteşekkil komisyona 

müracaatları 18.8.31 1249 
• 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden 
1 - Adana - Karataş yoluna lüzumlu [348] metre mikap kum ile 

(300) metre mikap Kongulureera ihraç ve nakli işi (7221 lira [84] ku
ruş üzerinden açık eksıltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 6/ 11 / 941 tarihine mü.adil Perşembe günü saat 
onda Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır, 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnamelerini rörm .. k için 
Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - l•tel<.lilorin (541) lira [64] kuruşluk muvakkat teminat verme· 
leri lizımdır. 16- 21- 25- 31 1331 . .......... ., .. • 

yağan yağmurlar sebebile zu " 250 ., kat " 7 ,, Lira 13125 Kr. Bir ceket, 
hur edeceği avaryadan hiç bir yelek, ••••••••••••••••••••••••••• • Takdim ediyor 
bir mesulıyet kabul etmedi- bir pantolon imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL • Dünyaları alt üst eden Kızıın çölleri ölüm ~e ateşe 
di"imiz gıbi her balya başına • bir kasket: b •ı · · b" "k TÜRKÇE - l s-1 • 11 

U. Neşriyat Mildürn : Avukat 1 ağan 1r1evsımın en uyu .saz Ü ' .'' - ~' .. 10 kuruş ardiye alacağımızı 1 - Elbise ve kasketin kumı~ı ve astarı EnıtitQ tarafından verile· __ 

ve pamukları bılzat kendi- cektir. Rilat YAVEROCLU • ::_::_Hı BEYAZ TABUR m:::: 
miz Prese fabrikasına gönde 2 - Şertnameleri rörmek iotiyenleriıı Düziçi Köy Enstitüıfi mOdfir· 
rip çenberlettireceğimizi ve lüiüne müracaat etmeleri. Buıldıtı yer 1 ( BUGÜN ) t:J - ~. 

2 
--

pre•e maarahnı dahi hesap· 3 - ihale 13/11/1941 Per,embe rilnQ ıaat 10 da Düziçi Köy E.oı· Matbaa11 - Adan• fi 
lannıza geçeceğimizi saygıla· titüsü Müdürlüi'ünde yapılecaktır. ~ Tarihine zaferler yazdıran Bayrağına zafeıler yazdıran 

d 136
bl 

1
···-························ •• rımızla arze eriz. 1352 28 - l - 8 - 11 BiR ŞAHASER 

rS~8iÇf'"Ve'"hbi0i::i:k'i HOROZOGLU 1 VataillT;;:.~· Fedaisi 
i Saat Kulesi Karşısında J l ~ Pek yakında 
i Zen it, Arlon, Omega, Neker, Hislon f KARDEŞ l ER t~ Türkçe Sözlü 
i Kadın ve Erkek Son Model saatleri- ı b . : ı---ı, .. ·~ı---ı: 
J miz yedekleriyle beraber mevcuttur. l Ki fa e V l ne il ı;!+~J AVCU BOLU..QQ.ıft~tf :j 

ıı: Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i Okul Kitapları geldi · · Ad3n3 3sk"Bfifk .. d3iresi satın aiiô3"ko:" 
ı ilk Orta Lise Okul kitabları ve her l .... __ ............ -.................. ~~2! ...... J çeşit Okul malzemesini kitabevimizde misyonundan 

1 LAN 
b U l a c a k S 1 n 1 z 1 Adanadaki askeri birlikler hayvanları için 3,0 Ton kuru ot satın 

ahnac,.ktı. 

d H 1 2 Tutarı 19250 lira olup ilk te'minatı 1444 liradır. Adres : a ana orozog" u 3 ihalesi 10 11-941 Pazart~si günü saat 11 de Adana askerlik da-

B OIErlı'ye Rı'yasetı'nden • resi satın alma komisyonu salonuouda yapılacaktır, 
li u · Kardeşler kitabevi 5 ı.teklilerin muayyen zamandan bir ••at evveline kadar teklif nrf· 
1 _ Etfaiye er ve efradına diktirilrcrk 21 tak ı m kışlık rlbıaeoin larını komisyonda bulundurmaları ilan olo"ur. 

1 k - k 1. l . 1346 21 - 26 - 31 - 4 kumaş ve dikişi müteahhidine ait oma uzere açı euı !meye kooul 
muştur. b d l' · • 

2 - Beh., takım elbisenin muh•mmen e e 1 yırmı yedi liradır. 

3 - Mu•akkat temi~at 28.50 liradır. 
4 - ihalesi ikinci teşrınin 4 inci ulı ıünü saat on beıte belediye 

encümenınde yapılacacaktır. 

5 - Şartname ve kumaş numunesi belediye yuı işleri kaleminde 
dir. isteyenler orada rörebilirler. 

6 - Taliplerin ibale rünü muayyen saatte muvakkat teminat m•k· 
buzlaril& belediye encümenine müracaatları ilin olunur. 

17 - 21 - 26 - 31 1339 

1 DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahiliye tefi 

Bi_rinci sınıf iç hastallkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81 Nolu muayene hanesinde k•bul ve tedavi 
eder. 

Muayene saatleri ı Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,5 - 8 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K ! ' 1 D E L E Rı 

4 Şubat, 2Magıs,1 Ajıııtoı,3/kinciteırin tarilılerinde gapılu. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 
s 1000 ~ 3000, -.. .. .. 
2 .. no .. - ısoo. .. 
4 .. 500 .. - 2000. .. 
8 .. 250 .. ""' 2000. .. 

JS " 100 .. = 3500. .. 
80 .. so .. - 4000. •• 

300 .. 20 .. "" 6000. .. 

t36J 1 15 
TUrklye it Bankasın• pare yatırmakla yal· 

nız par• blrlktlrmlt ve fal2 almıt olmaz, aynı 
........ ~,_._. • .&.u ... • • "'"" uw• • v ....... ---------._--•n!!",•mıuet namına- -r,,_.._,._ "'--·j""V'l-n-'- -•·-:·-··-··· ~"7., 

~---- - - r•c• ıa mıotalı:alarda dahi 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

. Mütehassısı 
Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 

numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlarıılŞ• 
tır . t 271 1-15 

Ordunun büyük 
Başbuğ undan 
- Baştara/ı birincide -

tabedecei'im: 
« Her işinizde muvaffakiyeti 

ve her savaş meydanına şanlı bay• 
rafımızı namoı ve ıerefiaİ ıi:z:İn 
cebtiniz muhafaza edecektir. 

ayrı avrı gözlerinden Öperim. Yeni Her yerde her düşmana karşı, 
rirdikleri ordudaki ~erefli vazife· her zaman silahınız üstiln olsun.» 
!erinde daima muvaffak olmaları Bundan sonra Abdülhalik Ren. 
için bilei'im kendilerlle beraber- de sıoıf birincilerine muhtelif kıy· 
dir.• Dediler ve size tebriklerini metli hediyeler verilmiş ve birinci 
rönderdiler. Cumhuriyet hükilme- sınıfa sancıi'ın teslim merasimi 
tinin milme9'ili ve ~anlı orduııun yapılmış ve okul komutanının, ~lr 
·-·ltH hı .. anb•v1 ııfativle ıise hi· bitaboıile meraıime ıon verilmı br • 

yabancı kont· /Devamı Besineitlttl 


