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Bıırsa 11 ( a.a. ) Buna bugiln Kur • 
tohış bayramını kutlamıştır. Merasim bir 
ıovari müfrezesinin şehre firişi ve vilayet 
konağına bayrak çekişi ile başlanmış ve 
söz alan hatipler Türk ulusunu bu güzel 
rünlere ulaşdıran büyülrlerimize karşı şük· 
ran dayrularıoı ifade eylemişlerdir • 

Şark vilayet.lerinde şiddetli zelzeleler ·~:: 
Bazı mıntakalarda evler '~ ~ · , ~·· · .. · ... . · · · .. m ·=·"" ...... , .. ""'·· 

yıkıldı insanlar e~az 
altında kaldı 
-------------------~--~--Hasar gören yerlere derhal yardım ekipleri 

ve ınhhat memurlar1 gönderildi 
Ankara, 11 (a.a.) - Aldığım1z haberlere göre, bu sabah Erzincan 

Karakös.,, Bitlis. Van ve Malazgirtte muhtelif şiddette 30 saniye kadar 

süren yer sarsıntıları olmuştur. 
Van, 11 (a.a) - Bu saban mıntakamızöa 30 saniye kader süren 

oldukca şiddetli yer sarsınhsı olmuştur. Buraya gelen ilk ma~u.mat~ 
göre, Erciyeş kazasının Kocaağaç nahiyesi dahilinde oldukca şıddeth 
hissedilen yer sarsıntısı netice.si bir kısım evler yıkılmış ve bazı vatan
daşlar enkaz altında kalmışlardır. Vilayetce buralara derhal sıhhat 
memurları ve yardım ekipleri gönderilmiştir-

Ağrı 11 (a.a) - Bu sabah bire beş kala vilayetimiz. dahilinde 
orta şidd~tte bir yer sarsıntısı hissedilmiştir, Bu yer sarsıntısının Patnas 
kaza merkezinde ve köylerde hasara sebebiyet verdiği ve Develi Na: 
biyesine bağlı bazı köylerde hasara sebebiyet verdiği ve ev çöküntüsu 
neticesi bazı vatandaşların enkaz altında kaldık~arı bildirilmektedir. Bu 
mıntakalara derhal yardım ekipleri gönderilmiştir. 

1 Mihvere Kar_,_• __ 

Amerika 
en ciddi 
ihtarı -yapac-ak 

Ruzvelt harbiye 
ve bahriye 
nazırlariyle 
Konuştu 

Amerika gemilerinin 
himayesi etra/ında lü· 
zumlu tedbirleri al· 
mak üzere .,donanmaya 
emir gerildi 

Yazısı Üçüncüde 

Bir Bulgar 
tekzibi . 
Bulgaristan TUrk•: 
yeye kar•• aekerı 
haz1rllk yapmamı' 

Sofya: 11 [a. a.] - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

• 
Jran Şahenşahı Rıza Şah 

Pehlevi Royter aiansı, Doktor Klodyo• 
sun Türkiyeyi ziyareti hakkmda 1 R A N 
mütalaaları muhtevi elarak 10 ey-
l<ıl tarih ve Ankara ma~re~iyle 
neşrettiği bir haberde Bulgarısta· parlamentOSU 
nın Türkiyeye karşı askeri hazır· 
tıklar yaptığıoı bildirmiştir. Bulgar Hükumete ittifakla 
aiansı bu haberi kati surette tek· itimat reyi verdi 
zibe salahiyettardır. Ruslar /randaki mü· 

Berlim 11 [a. a.] - Yarı res· 
mi bir menbadan bildiriliyor: him münakale hatltıl'ı .. 

Alman. Türk iktisadi konuş· nın idaresini ellerine 
maları hakkmda ecnebi gazeteler aldılar 

Almanlar, işgal ettikleri 
Rus şehiTlerini bögle 

buluyorlar 
Şehir meclisinin dünkü f ev kalede toplantısı 
- -- ---

Timoçen
ko ordusu 

ilerliyor 
Almanlara ağır 

Belediyeye 2203 asker 
ailesi müracaat etti 

zayıat veriyor 
Asker allelerlne yapllacak yardım ,ehlr dahllln· ---• 

----•• de bulunanlar için beher nUtus be,ına 8, iki -----• 
nUtus• 11 bundan yukarı beher nUtusa iklter 

Lenlngrad muhare- 1 1 r a v e r 1 1 e c e k 
belerinde Almanlar ş ehlr mecli,.i dün 1aat 10 da belediye reisi Kasım Enerin riyasetinde 1 ============== 
1 ay içinde 400000 fevkaJide bir toplantı yapmıştır. ·kı 1 k·ı· 
den fazla asker Raznamede mevcud ınuaddeler müzakereai yapılmış ve kararlar veril- • 1 ısa ve 11 
kaybettiler miştir: Birinci ~add~de b.elediye m.emur v~ müsdahdemlerine ait tekaüt l . 

Moskova 11 (a. a.) - Simolen sandıgına beledıye bütçesındeo verılecek hısse vardı. 
sk'in 200 kilometre şima\igarbisin· Reis, kısaca izahat verdik.ten sonra bu hususun bütçe ve kanonlar Pa 3 uk lhracatcı• 
de şiddet~i m_ubarebele~ cereyan encümenine havalesi ittifakla kebol edildi. ıar blrllAI mu •· 
etmektedır. Duşmana agır zayıat Müteakiben asker ailelerinden Belediyenin 1800 asker ailesi· me 
verdiriliyor. K11vve.tlerioıiz 12000 !I htac olımlara yardım hakkında ne yapacağı yardım için ayda 16 slllerlnl k•bulettl 
den fazla Alman subay ve askeri belediye bütçesinden verilecek tah bin liraya ihtiyacı v~rdır. Bunun Ankara, 11 (Hususi mubabi· 
imha, 340 tank ve zırhlı otomobil sisat, vergi ve resimlere yapJacak için de Belediye verl'İ ve resimterine rimizden) - Pamuk ihracaicılan 
140 top ve 47 tayyareyi t..sbrip et zamlar üzerinde müzakere cereyan kanuna uyularak zamJar yapmak birliğ mümessilleri bu JÜn Sümer 
mişlerdir. Burada düşman anudane etti. li.zımgeJmektedir. bank umum müdür muavioi B. 
mukavemet göstermişsode ağır za· R . 1. . b k Ancak, yapılacak yardımda C b' ı t eıı, mec ıse ıza at verere , a ır i e konuştuktan ıonra k· 
yut vererek kaçmağa mecbur edil· Vilayet idare heyetinin, muhtaç fevkalade hallerin de naıan itaba-, t' ._ tısat Vekili B. Sırrı Day tarafın · 
mış ır. asur ailelerine yapılacak yardun ra ahnmaSI Dahiliye vekile.lince 

Londra (a:a.)- Eliniya'yı istir-b haddini tesbit ve tayin eden bare• emredilmiştir. Bu takdirde normal dan kabul deilmişlerdir. Birlik 
dat eden Timoçenko kuvvetleri şe ıninde, •ehir dahilinde bulunao· lar dd d'l l mümessilleri Sümerbankm Çaluır-h v a e ı ınesi lzımgelen bu vaziye· 
rin ötesinde ilerilemektedir. Bu a· için beher nüfus başına 8 lira, iki tten flilvkalide bir hale g'eçişte 2 bin ovadan alacağı pamuklar hakkın· 
reket Almanların azami hamleleri nüL- 11 b d k b h d · ·ı ··d t kl"fl •wıa un an yu arı e er nü aileye değil 12 bin ve daha faz.la aııker a genış o çu e e 1 er yapmış• 
ni tüketdiklerini göstermekted~r. fu9a ikiş"r lira, şehir dahilinde 0}. ailesine yardım etmek zarureti ba lardır. lktisat Vekilimiz bn tek· 
Almanların iddiaları hilafına Lenın mayan ve geçimi oisbeten daha sıl olacaktır. lifleri ciddi ve üzerinde durul· 
grat muhasara edilmiş değildir a.z para ile mümkün olan aileler için Bütün bunlar aöz o-nu-nde tu• d h b l 

Od h - harp d 6 t ı k k 0 mağa eter ma iyette u muştur, 
ve Kiyefle esaya er gun e , 9, 11 lira yani ikişer lira nok 0 ara • anunun verdiği salibi· 
mal:1.emesi'gönderilebil'?ekt~dir. ~1- san~le bir had gösterildiğini söy· Yf et ve hadten izami derece isti- Çukurova pamuk Tarım satış 
manların bütün şiddetlı tazyıklerıne · lemış ve belediyenin de bu hadde ade ~tm~k icabeder. kooperatifler birlik umum müdür 
rağmen Leni~grad. muda_filerinin g~r~ ya~ılacak hesapla oldukça . Şı!Bdılı.i halde otobüs ücretle· vekiletin~ iğdir birlik umum mü· 
kuvveyimanevıyelerı çok saglamdır. muhım bır yek6nıı babiğ olan pa· rıne bır kuruş, ev tenviratına ait dürü Haydar Emiroj-lo tayin odil· 
Bilhassa Timoçenko'nun muvaffaki raya ihtiyaç gördüğünü anlatmışhr. elekt.rik kilovahna bir kuruş, tiyat miştir, Halen lstanbulda bulunan 
l etleri bu ku\lveyimaneviyeyi çok Belediyeye 2203 asker ro, sınema gibi eğlence yerlerine mumaileyh pek yakında Adanaya 
yükseltmiştir. Eliniya meydan muA· yüzde on, hususi idare ve beledi- ğelerek işe başhyacaktır. 
harebesa Sovyet ordusunun hala ailesi müracaat etti ye tahsilatına azami yüzde 2 zam 
taarruz kudretini muhafaza ettiği· Reisin izahatı.aa göre şimdi yapılması lizımgelen vergileri teş· 
ni göstermiştir. Emin menbalar· ye kadar belediyeye 2203 asker kil etmektedir. 
dan öğrenildiğine göre, Lenin~rat ailesi_ müracaat etmiştir. Bunlar· Bundan başka, 50 liradan faz. 
muharebelerinde Almanların hır ay d~n ~çyüzü kendi kendini geçin· la maaş alan memurlardan da bir 
içinde verdikleri zayıat 400000 ~ırebı~ic~dk vaziyettedir. Bu mikta had tayio edilerek vergi ahnabiline. 
den fazladır. a~ın ,' erı e 403 e çıkması hesap cektir. Daha olmazsa eshab em· 

Londra (a. a.)- Bir İsveç g~· e~1ıl~ış, bu suretle 1800 asker lik ve akara müracaat ~lunacaktır. 
zetesinin yazdığına göre, Finland.ı· aı esıne teşrinievvelden itibaren Reiı izahatında, belediye için 

t Yardı t k oldukça geniş bir iş olan bu yar· 
Yada Rus seferi için kafi kuv\le 1~ l m e me mecburiyeti ile kar-

fk 
r şı aşılmıQtır. dımın yapılabilmesini teminen ça· 

mevcut bulunmadığına e irıumm " lışacak mahalle mümessillerine bir 
yedeki tereddüt günden güne art· 
maktadır. Son zamanlarda birçok 
tanınm1ş şahısların tevkıfi, Alman· 
ların Ruslara muzaffer olacaklarına 
şüphe edenlerin çoğalmakta oldu· 
ğuna en kuvvetli bir delildir. 

~kert Vaziyet 

mükafat vermek li.zımge)diğini, 
belediye kadrosuna memur ili· 
ve etmek icap eylediğini ıöyle· 
miştir. 

Reisin izahatım müteakip, söz 
alin izadan Bay Ziya, riyasetten 
tenvirat vergisi hakkında izahat 
istemiş ve asker ailelerine yardım 
meselesine temas ederek muhtaç 
asker ailelerinin belediye kapısı 

{ Devamı ile.incide J 

tarafından neşredilen haberler Al- Yazısı Üçüncü sayfada 
man hariciye nezaretinde katiyen 1 • d 
tekzip edilmektedir. Bulgar • Türk G 1 p z m 1 r e 
hududunda askeri tahşidat yapıl- enera apagos Bu tehrln kırmeti yalnız sanayi merkezi olmasında delll, ayni 

Leningradın ehemmiyeti 
dığını bildiren bu şayialann . esas· kaçırıldı ! A t a t ü r k zamanda ıevkaıade .ıtr•t•J•k bir mevkld• buıunm•••ndad" 
sız olduğu beyan ed1lmekted1r. L 

------

1

-- eningrad bölgesi için Alman· Leningrada karşı kulladıkları kuv- isteyeceklerdir ve bunun için yeni 
Tark • BulgaT münasebet• Londura 11 ( a. a. ) Eeki Yu· m Ü z e s i manlar, dün akıamki tebliilerinde vetlerin kesafetini şehrin cenup kuvvet yığınakları yapmaktadJrJar. 
leri karartılmak isteniyor nan baş kamandanı general Papa· sadece harekatın muvaffakiyetle doğu ve doğusuna naklederek asıl Merkeze relince, ma1Qmdur ki 

Sofya= 11 (a. a.] - Alman gos, artık Almanlar tarafından iz.mir 11 (Hususi ) _ Bugün inkişaf ettiğini bildirdilt>r. Anlaş•· taarruzu buradan yapmak istedik.le. Mareşal Von Bock'ua kumanda· 
amiralı Reder'in Sofyayı ziyareti mevku( tutulduğu Atina cizarında Ebedi Şef Atatürkün istiklal Mü- lan, Leningrad muhasaras1na ve ri anlaşılmaktadır. ~nadaki Alman merkez ordular ıu· 
ve kral tarafından kabulü münase- değildir. Generalin enterne edildi· cadelesini müteakıb lzmire ilk gir· bilihare hücumla zııptına müteal- Almanlar, bıı mıotak'lda ayni rubu Moskova istikametinde Vi· 
betiyle Royter ajansmın neşriyatını ğini haber alan dostlarından miirek dikleri tarihi gündür. Belediyemi- lik tertibat. tamamlamaktadır. zamanda, Leningradm doğu bölge. yasma önlerine kadar ilerleyerek 
takbih eden gazeteler şu mütalaa· kep bir gurup, bir gece Villayı zin hazırladığı Atatürk müzesi Görünüşe nazaran Almanlar, lerine atılan Voroşilof ordu baki· ileri doğru büyük bir ç1kmtı teş· 
lar1 yürütmektedirler: basarak Alman muhafızları öldür· 11 d I Fin körfezi 1&

0

hili VA'-AN kil etmiıti. Bu. 
k k d' bugün saat e açı mıştır. ~--Bulgaristanın. anca en ı sa· mu" cılerdir. Generalin halen nerede B l R . • . boyunca Lenıncr· ı 1 sebeple I' er ı 

d b
'l k k y Merasimde, e ediye eısım11 6 

hillerini muhafaza e e 1 ece a· bnlunduiru malud degvildir. radın S O - 6 O E k/ •a /fl E • E k •ı f kalan ıiaıal ve 
d 'b t b. 6 bir nutuk söylemiştir. me ı · enera mır r l e dar birkaç römorkör en ı are ır I h d• kilometre mesafe· • ceoab ordu ru· 

deniz kuvveti vardır. Royter aiaDSJ Slovakyadak ya u •. u k . . '-1 l. r ım relerek 
k .erin Hukuki vaziyeti Alman sera ampın- lerıne kadar yaklaşarak durmuş· yele11ne ve muhtemelen buraya ge· ruplarını beıro eme.. aı . , 

amirahn ziyaretine Türkiyenin no • d V yasma om 
tai nazarını celbettirmek, bu su· Presburg: a.a. _ Slovak Hü- dan kaçan Fransızlar lardır; çünkü Leningradı bu cihet- rilerden gelen yeni kuvvet teşek- merkez Alman or usu hı t dur· 

h d k
. h d'l · Londra 11 ( a. a.) - Fraoıız ten zaptetmiyeceklerine göre taz- küllerine karıı yeni bir cephe kar· garbından l'eçen bir at a 

retle Balgaristana karşı bir şüp e kameti, Slovakya a ı ya u ı erın uyandırmak istiyor. Bulgar • Türk hukuki vaziyetini tenkik eden bir donanmasına menıup 183 subay yik etmekte bir fayda yoktur. makla meşruldarlar. Bf!lki Alman- muştu. b . t' 1 h ve hem 
._ h l'f Al ü Bana mukabı'I Lenı'n,,rada cenub· lar Lenin,,rada hücumla beraber, Hem il vazıye ı il a 

münasebetlerini karartmak için ya- kanun necıretmiştir Bu kanuna gÖ· ve asıı;er mu to 1 man sera • • kt d K'yef' ıimalden ihataya yarayan 
v k 1 d '-- k al o- dan ve bilhasH cenub dog·udan bunun ve Ladol'& l'ÖJilnQn ıar e 1 1 

• pılan bu neşriyatın bütün evvelki- re, yahudinin tarifi alamanya da amp arın an -çara gener O• eni bir durum ibdu etmek içua 
____ _.ıa .. .-..ı1M--.ıoam-.k.&1alAAJ~an.._...su"ohlL.1-.--.!~ılfu>nh,auııWc.anı:ınJJll'lll4l,kLll.:-1...J~~o:'.!l___=:k:,.::u:.:,v.:.v:.:et~le:.:r.:in::•:.._.:il:.:ti=b=•k:_..:•:.::tm=•::k:...:.Ll~5 ....... -_:2:.:0:...k~i~lo:.:m:.e:.:t.:..re~y..:o_:k:.:a~d~ar~y~naş· dolaylannda buluoan Sovyet kuvk Y / 0.fHlllll IJplMllt#/ 
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C<® n iYi ıprü:a n 1 
f 

ANTAKYA , 

Burası okadar 
zelliğine malik 
lenmek için hiç 

zengin bir tabiat gü
ki, halk gezmek, eğ
szkzntı çekmiyor. 

N ikô.hsız, karı koca 1 

gibi gaşıyanlar 
Bu birletmeden meydana 
gelen nesebi gayri sahih 
çocuklar hakkında adliye 

Belediyeye 2203 
asker ailesi mü· 

racaat etti 
( Başlara/ ı Birincide ) 

önünde biriktiklerini, buna meydan 
verilmemesini, belediye halktan na 
sıl para toplamak için tahsildarla· 
rı vasıtasile ayağına gidiyorH, tev 
ziatında da öyle hareket etmesinin 
münasip olacağını ıöylemiştir. 

-
Antakyanın Niyagarası: 

Harbiye 

1 
7 5 • 20 metre yüksek

likten düşen suların, kaya
lara çarpıp beyaz bir toz 
tabakası hali;;de etrafa ya. 
yılışı r1e tli nehre kadar, 
dallardan , yapraklardan 
kayarak dağılışı r1e topla· 
nıp nehre akışı ... Çağlıyan
lar, dereler r1e havuzlar ... 
Bu manzarayı görebilmek 
için eskiden, uzak diyar· 
lardan seyyahlar gelirmiş; 
haftalarca, aylarca Harbi
ye şelalelerinde kalır, ay· ı 
rılmak bilmezlermis. 

Antakya'da ... 

Şehre girerken ilk karşılayıcı cAsi» 

nehridir. Ti ötelerden, dağların sır
tından isyankir bir hızla inip şehri 
ikiye ayırarak ğeçen bu azgın su, 

lskenderundan getirdiğiniz ruh sü· 
kOouou bozup parçalıyor. 

lskenJerun körfe7.i durgun ve 

bitkin serilişiyle benim deniz an

layışımı değiştirmişti. Antakya'da 

«A.i:. nehri, nehir anlayışımı altüst 
etti. 

Garpta, Trakya'da, Tunca'nın, 
Meric'in, Adana'da Seyban'ın o 

aj-ır başlı, vakılr akışını görüp te 

«~i» ile karşılaşanlar için bu şima· 
rık ıu, biç de iyi bir intıba bırak
mıyor, ckeşki bir başka yoldan 

releydim, bu ele avuca sığmaz 

ıo azmanını görmeseydim> diye· 

ceğiniz reliyor. 
Hele şehrin ayak ve bqucuna 

heybetli birer mezar taşı halinde 

dikilip duran Habibnac~r. ve M~
sa dağlarını•, nehrin çekıcı ve go· 

türücll akışiyle inat edermişcesine 
eziciliğini rörünce bu iki sert var

lık arasında sıkışmış Antakya'ya 

acımaktan kendinizi alamıyorannuz. 

Likin, şehri dola,mağa başla

dıktan, havasını teneffüs ettikten 

ıonra bu aceleci ve acemi intıba 

yavaş, yavş siliniyor, dağların hey

betinde manzume, nehrin akışında 

şiir bıılııyorsnnuz. 

Hele Antakyayı dağdan sey 
redince, manzara büsbü· 

tün deiişiyor: 

Ası nehrile aşa(ıdan ikiye ay

rılınış ribi rörünen şehir. yukarı· 

daı>, batıdaki düzlüklerden başh· 

yarak rittikçe yükselen bir daim 

t tırmanmaktadır. :ı11r 1na 
Yukarıdan bakılınca, rörülü-

k·• h · u·ç büyük ana cadde yor ı şe rı 

üçe ayırmaktadır: 

Her halde bilkatın sırrını 
şündüren bir bayii alemi •. 

• 
dü· 

Antakya gezdikce, gördükce 

ve düşündükce manalaşıyor, 
deşildikce kıymetlenen bir hazine 
gibi güzellil.Jerini yer, yer ortaya 
soçıyor. 

Antakyanın 11 kilometre ce
nubu şarkisine çıkınız . . Şehre gi

rerken içinizi saran acıma duygu. 
sundan utanacaksınız: 

Bodur bir dağın sırtından 

çıkıp 70 derecelik bir meyli yala· 

yarak gelen sayısız şelaleler ve 

yayılıp ğenişleyen bellOri bir suyu 
çeviren koruluk ... 

işte «Harbiye» denilen Antak· 

yanın Niyagarası.. Mili.ddan önce 
buraya Defne derlermiş. 

Sazan 15 - 20 metre yük· 
sekten düşen suların, kayalara 

çarpıp beyaz bir toz tabakası 
halinde etrafa yayılışı ve ta nehre 

t YAZAN 1 
INejat BöğürtI:,1 

kadar, dallardan, yaprakladan 

kayarak dağılışı ve toplanıp nehre 

akışı.. çağlıyanlar, dereler ve ha. 

vuzlar •• Bu manzarayı görebilmek 

ıçın eskiden, uzak diyarlardan 

seyyahlar gelirmiş, haftalarca, ay

larca harbiye şeli.lelerinde kalır, 

ayrılmak bilmezlarmiş .. Zaten bunu 

isbat eden bir turizm oteli 
binası yükselip durmaktadır. Ne 

yazık ki, otel, son günlerde faali
yette daiil~ 

Bölgemiz futbol hakemi 
komitesi 

Beden terbiyesi umum müdür· 

lüğünden bölgemize gelen talimata 

röre her iki senede bir bölgeler 

futbol hakemi komiteleri değiştigin 

den bölgemiz futbol hakem komi· 
teıi de yeniden seçilecektir. 

Bu pazar maç var 
Yaz tatilinin sona ermesi üzeri· 

ne bu pazar Adı na stadyomunda 
futbol maçlarına başlanacaktır. 

Mevsimin ilk maçı Malatya men
sucat gençlik kulübü ile demir spor 

gençlik kulübü arasında yapılacak 
tır. 

Bu maçı diplomalı hakemleri· 

mizden Bay Abdi Atamer idare 
edecektir. 

Simdi tatil günlerinde halk, 

çoluk, çocuk, kadın , 
buradadır . 

erkek hep 

Antakya, yalnız harbiye şeli· 

leleriyle öğünebilir . ." Lakin bu 
kadarcık mı ? 

Baştan başa dutluklar, meyva 

ağaçlariyle kaplı Musa dağı Sü

veydedeki yalnız Türkiyenin degil 

belki dünyanın en güzel plijı, 

bele dağ güzeli (Yayla dağı) suyu 

ile meşhur Kırıkhan, çiçeği ile 

namdar Reyhaniye ayrı, ayrı birer 
alemdir. 

A ntalı.ya, Mesire bakımından 

o kadar zengin bir tabiat 

güzelliğine ve cömertliğine malik· 

ki, halk, gezmek, eğlenmek için 

hiç sıkıntı çekmiyor. 

ister Asi nehrinin kenarında 
diler Musa dağı eteklerinde, park 

larda, bahçelerde veya defne şe· 

lalerinde, oturup, gezip eğleniyor. 

Tabii güzellikler bakımından 

Antakya, Türkiyenin en güzel 
birlerinden biridir, denilebilir. 

Ya tarihi Antakya? 

şe-

Düşünen bir kafa · çin bu ta
rihi şehir, baştanbaşa bir müzedir. 

Hangi taş, hangi bir avuç toprak 

gösterebilirsiniz ki, tarihi bir kıy
met taşımasın. 

Osmanlı İmparatorluğundan 

başlıyarak geriye doğru Bizanslıla • 

rıo, Arapların, A~emlerin, Romalıla 

rın ve Finikelilerin, Suriyelilerin, 

Asurilerio, Mitanilerin, Hititlerin 
Hataylıların, ve Süperlerin hüküm 

sürdU.ğü bu tarihi şehir başlıbaşı
na bir cihan tarihidir. 

Denizlide Stadyom 

yapılacak 

Denizli 11 a.a. - Valinin rİ· 
yasetinde toplanan beden terbiye-

si istişare heyeti şehir planının 

tasdik edilmesi dolayısile plana 

göre yapılacak olan stadyuma ait 

istimlikin yapılmasına karar 
miştir. 

lrandaki iharlclye me
murlarımız ve aileleri 

sıhhatte 

Ankara 4 ( a.a ) lrandaki teb 

riz ve Rebnaiye konsoloslarımızın 

ve konsolosluk erkanı ile aileleri· 

nin sıhhatte bulnndııklarına dair 

hariciye vekiletine malOmat gel· 
miştir. 

veklletinin bir tamimi 
Ankara 10 
Evlenmeye ait muamelerin basitleştirilmesine ve masraf ihtiyarı· 

na meydan katmadan yapılmasına imkan verilen bir şekil almış olması
na rağmen bir çok vatandaşların evlenme akdini yaptırmadan karı koca 
gibi yaşadıkları ve bu birleşmel~rde nesebi sahih olmayan çocuklar 
meydana geldiği görülmüştür .. Adlıye Vekaleti valilere ve müddeiumu· 
milik )ere bu hususta bir tamım yapmış ve alınması liizımgelen tedbir
ler hakkında mütalealarını sormuştur. Bu tamim şudur: 

· temeli olan aile mi kagıtlardan başkasına yazılma-"Cemiyetın . 
k·1· •t merasım ve sı ve evlenenlerden her hanai bir birliğinin leş ı ıne aı . 6 

karı koca ile çocukları arasındalu şekilde masraf alınması yasak edil-
miştir. 

münasebetler medeni kanunumuz-
da hususi hükümlerle tesbit ve Evlenmiye müteallik hükümle· 

re riayet etmiyenler hakkında da 
ayrıca dezo K. nun 237 inci mad
desiyle cezai müeyyideler konul
muştur. 

tanzim olunmuştur. 
Aile birliğinin teessüsü ve ka· 

h. · azhar olabil· nunun ımayesıne m oW . 

mesi için kanunun tayin ettıgı şe
kilde evlenme akdinin yapılması 

şarttır. 

Evleneceklere kolaylık olmak 
üzere 3686 sayılı kanunla evlenme 
• 1 • d k !)anılacak kağıtların ış erın e u 

Maliye Vekaleti tarafından tab ve 

ihzar ettirilerek Dahiliye Vekaleti 
tarafından belediye ve köylere pa· 

rasız olarak dağıtılması, bu kağıt· 
ların damga resminden ve harç 

ve resimden muafiyeti kabul edil
miş ve evlenme işlerinin bu res· 

Hataydaki 
Soygunculuk 

Çete efradından 

ikisi daha Suriye 
de yakalandı 

Antakya- geçen 26 Ağus-
• :osta derindere mevkiinde bir soy" 
wunc:uluk yaparak firar eden ve 

· birfa nesi yakalanan çete efradın
dan ikisinin de Suriyede yakalan· 

dığı haber verilmektedir. 
Halil Raşit ve Hacı ·adındak ; 

bu iki azılıdan Raşit kasığından 
yaralıdır. Bu yara, hadise esna· 
sında tekbaşıoa kendilerine karşı 
koyarak şehit olan polisimizin at
tığı kurşunla vukua gelmiştir. 

HükQmetimiz Suriyeden gele· 
rek topraklarımızda bu soyguncu 
Juğu yaptıktan sonra tekrar Suri· 
yeye kaçan bu şerirlerin teslimi 
için icabeden teşebbüslerde bu· 
Jıınmaktadır. Bunların yakında 
iade edilerek cumhuriyet adliyesi
nin amansız pençesine teslim e · 
diJmeleri beklenmektedir. 

Müsademeler esnas da öldü· 
ğü anlaşılan diğer birinin de ce· 
sedi benüz bulunmamıştır. Araş· 
tırmalara devam edilmektedir. 

Bu muafiyet ve müeyyidelere 
rağmen birçok vatandaşların ev· 
lenme akdini yaptırmadan yekdi· 
geriyle birleşerek karı koca gibi 
yaşamakta oldukları ce bu birleş
melerden nesebi gayri sahih ço
cukların nasıl c-lduğu ve bunların 
adedinin günden güne arttığı gö
rülmektedir. 

Vatandaşı, kendisinin kanunun 
himayesinden mahrum kılacak bu 
şekilde birleşmeye sevkedcn ruhi, 
içtimai, iktisadi ve kanuni nesep 
ve amillerle bu gibi birleşmenin 
onune geçilmesini temin edecek 
ve hasıl olmuş bulunan sebebi 

gayri sahih çocukların "vaziyetle· 
rinin ıslahına yi'f.rıyacak idari ve 
adli bakımdan alınması gereken 
tedbirler hakkındaki mütalianızın 

bir ay zarfında birer raporla bil· 
dirilme•i temenni olunur." 

Haber aldığımıza göre vilii· 
yetlJrden gelecek mütalealar Ad
liye, Dahiliye ve Sıhiye Vekalet· 
leri müme:ıaillerinden mürekkep 
bir komisyonda tetkik olunacak 
ve ahnacak neticelere göre icap 
eden projAler hazırlana cak tır. 

Bir Hırsız 
Yakalandı 

Şarkışlalı Ahmet ismin.le bir 
hırsız dün sa8't 17 raddelerinde 
savatlı Halil aia evinden 1 altın 
meşale 1 çift elmas küpe, 1 çift 
yine küpe 1 kehribar tesbih ve 1 
adet de boncuktan örülmüş para 
çantasını çalarken yakalanmış • 
tır. Ahmet hakkındaki tahkikat ev. 
rakiyle birlikte bu gün adliyeye 
verilece~tir 

Yeni klğıt 1 liralıklar 

Ankar:ı 11 ( Hususi ) - Cüm 
huriye! Merkez Bankası tarafından 
lngiltere'ye sipariş edilen kô.iıt bir 
liralıklarımızın son partisi olan 9 
milyon lira da şehrimize gelmiştir. 
Yeni liralarımız mevcutların aynı, 

yalnız yazıları Türk harlleriyledir. 

Azadan Bay Coşkun söz ala
rak, Bay Ziyanın fikirlerine iştirak 
etmiş, muhtaç olan ve olmıyanla
rın nasıl tefrik edilebileceğini sor
muş, bunun tehlikeli bir iş oldu· 
ğunu, namuslu, güvenilir mahalle 
mümessillerinin de ~ çalıştırılmasını 
istemiştir. 

Reis, her iki azefayada cevaben 
şimdiye kadar yapılan tevziat ıısu· 
lünde dahiliye vekaleti talimatna· 
mesindeki emirlere ittiba edildiği 

ni söylemiş, mamafi ikinci bir tali· 
matnamenin geleceğini ve buna 
göre hareket etmek zarureti 
olduğunu bildirmiştir. 

Bu mevzuda yapıJan müzakere 
den sonra <Sker ailelerine ı ardım 
için bazı verg i ve resimler yapı· 
lacak zammın tayininin bütçe ve 
kanun encümenlerine havalesi itti
fakla kabul edilmiştir. 

Şehir içme suyu 
Bundan sonra tasfiye halinde 

bulunan şehir içme suyu, sondaj 
kuyuları ve müteal,hitlerin mura· 
caatıoın tetkiki meselesine geçil· 
miştir. 

Reis Kasım Ener, bu hus11sta 
izahat vererek, muhtelif sebebler· 
le uzayıp giden tulumbalar işinin 
bir tarihçesini yapmış, sondaj şir
ketinin münfesih olduğunu bildir· 
miş, şimdi nafia vekaletinde bu 
işlere bakan bürodan teminat aldı· 
ğını, tütün döviz takası ile yeni 
tip tulumbalar getirilebileceğini, e. 
sasen iki acentenin de teklifi bu
lunduğunu söylemiş ve infisah eden 
şirketle sulhan mı anlaşmak, yoksa 
mukabeleyi fesh etmekmi lazım 

geldiğini sormuştur. 

Söz alan azadan Bay Ziya 
bu şehir su işinin uzayıp gettiğine 
yapılan birçok vatlara rağmen şeb· 
rin suya ka vuşmadığı na işaret et
miştir. 

Azadan Coşkun da aynı fikre 
iştirak etmiştir. 

Azadan Bay Kerim: 
- Imarat heyetinin, üzerine 

aldığı işleri başarmadığı artık an. 
!aşılmıştır. 

Meclis, bu heyeti alakadar ma 
kama şikayet etmek hakkını haiz 
değ-ilmidir, memleketin mukadderatı 
ile oynanmaktadır.. demiştir. 

Müzakere ki.fi görüldüğünden 
bu işin de kanunlar encümenine 
haval<Si ittifakla kabul edilmiştir. 

Müteakiben mezarlık- tarife· 
sinin tetkiki tarife encümenine ba
vale edilm~, belediye encümenin· 
den çekilen bir azanın yerine Mah· 
mut Kibaroğlu seçilm~tir. 

Meclis, Önümüzdeki Pazartesi 
günü saat 14,30 da tekrar topla· 
nacaktır. 

B. . . · de Süveydiye şosele· ırıocısın , 
• . b. b" · e baalandıiı nokta· rının ır ırıo • 
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dan garbe doğru yeşil bir uz~
nış ... Modern binalar, okullar, sı· 
nemalar' müze, Vali konağı ve 

Halkevi, ağaçların, parkların, bah· 

çelerin yeşil dekoru içindedir. 

Bir reniş kısım da nehirle 

Süveyka arasındadır. işte şehrin 
dinamik tarafı buradadır: 

Bütün müeue .. ler, re1•i dai
reler, çarşılar ve pazarlar, endüs· 

tri faaliyeti bu kısımda toplan• 

mıştır. 

s;ıveykadan kaleye doiru uza• 
nan evler, üçüncü kısım olarak ay• 
rılmış görülüyor. 

Nehrin iki tarafı, daiların sır
tı ve yamaçları tabiatın yeşil maş· 
!ahına sarılmış efsanevi bir rüya 
içindedir. 

Hele boyunlarını kırıp nehre 
eiilen sayısız zeytin ağaçları •. 

Din lritablarına firen bu mü• 
barek ağaçların, delicesine akıp 

ri~en bu bulanık sıtdao aradığı 
nedir? 

Aceba bu eğ-itişte, isyana kar· 

şı bir ıerfüru manası mı gizlidir; 

yoksa tabiat bıırada mümin bqla
rın secdeye var14larını mı temsil 

etmittir. 

- Stefanl Stefancığıml 
Hayır! Bomlar rüya değildi, o aşk ve 

hümma saatlerini hakikaten yaşamıştı. Bi
raz sonra da onu sarayda tekrar göre. 
cekti. 

Stefan artık onun ıçın ıııahvetmek 
istediği diktatör değil, ıevditi adam, bir 
gecelik ve bütün bir ömürlük aşı • 
kıydı. 

Onun, üzerinde kimsenin tesir edeme 
diii ve kararlarını d~tirtmi)"!cegi şöh. 
reti vardı. F akal .. 

Militza rülümsdi. Stefan Taldekin arz. 
usunu dünyada hiçb!r kuvvet dejiiştirme
mişken o buna muvaffak olmııştu; hemde 
iki defa: Onun Kovitzardan hareketine 
mani olmak,ertesi rünü de çizdiği ıeyaht 
yolunu değiştirmek suretiyle.. Ona bir 
tebessüm bir bııse vaadi kili gelmiş, kol· 

)arının teşkil ettiği zincirle Taldeki Kovitzara 
bir gece daha bağlamıtşı. 

Bando sonrada mahirane davranmak 
şarti le Stefanı itidalli harekete sevkededilir, 

00: 0 kudreti ve azimkir olmakla beraber 
çok defa haddinden aşırı otoritllline lüzu· 

mlu bir fren vurabilirdi. 

Ahi Bıı ne güzel bir vazifeydi. Bu 
vazifeye o büyük biri seviçle hayatını 
vakfedebilirdil 

Hayatı? ... 
Kaç (iln)Ok hıyıtı kalmıtb? 

Militzanın elleri yorgan üzer'.nde ta
kallQs etti, kalbi şiddetle çarpmaga baş. 
ladı. 

Demek, bu da bir rüya değil, haki· 
katti: Ölüme mahkom bulunuyordu. 

Bu idam büıaünün temyizi kabil ol. 
madığını ve her şeye raimen ne bahası. 
na olursa olsun infaz edileceğinden 
emindi. 

Öldürecekti; kalbi aşkla dolu ve ya· 
şaması için bu kadar çok 5ebeb gördüğü 
bir zamanda, yaşı ancak yirmi beş iken, 
ölüme kahOmdul 

Hayır! bayır) bu mümkün deiildi. Bu 
halcsız ve zalimane hükme bütün mevcu-

. • hali d d" ş· d " ölmek iı-diyetıle ısyan n ey ı. ım ı 

!emiyordu. 

Fakat iktilalcilerin intikamından kur
tulmak için ne yapılabilirdi? 

Yapılacak şey gayet basitti, onları 
ele vermek, tevkif ettirmek kafiydi. Ken· 
diıini bu kadar alçakça aldatmış olanları 
tevkif ettirmeğe kendisinde hak görü· 
yordu. 

Esasen, onlarıo Silvaniyanın refah ve 
saadeti için değil, kendi şahsi ihtirasları 
uğrunda çalıştıklarını da anlamıştı. Mem· 

leketini harbe sürüklemekte tereddüt et· 
memeleri buna en büyük delildi. 

Likin Prens Matyas Çerni ile arka
kadatlarını ( nazarında ıuçlıı ,olanyan 

Ronalda, ecnebi bir memlekete ridebil. 
mesi için evvelden haber verecek ) ihbar 
etmek aynı zamanda kendi suçunu da iti 
raf etmek olmıyacak mıydı? 

ihtilalciler onu itham edecekler ve 
aralarına dahil bulunduğuna dair kuvvetli 
deliler göstermekte güçlük çekmiyecek

lerdi. 
Stefan böylece Militzanın, yanında 

aylarca oynadığı rolü öğrenecekti. Milit· 
za onun hislerindeki şiddeti biliyordu; 0 

za;,,an kendisine karşı aşkı belki kine, 
muhakkak olarak da nefere iÔkiliip ede
cekti. 

- Hayır, hayır) Ölmek da~a i~_i 1 •• •. 
S ·ı· . . .. - d dü•mege olumu evgı ısının gozun e ., 

tercih ederdi. 

Ölmek ve hatırasında temiz olarak 

kalmak daha iyiydi. 

Hem artık, Stefanın aşkı olmaksızın 
yaşıyabilir miydi? 

Yataktan kalktı, terliklerini giydi ve 
penyuarını geçirerek pencereye gidip 

açtı. 

ilkbahar havası bir çiçek demeti gi 
bi yüzüne çarptı. 

Ölmek) 

Görünmez bir elin kendisini boşluta 
atmasından korkuyormuş gibi rayriihti· 
yari olarak pencereye dayanmaktaydı. 

Hayatmda hiç bir zaman o sabahki 

kadar yaşamak arzusile titrememiş, sev
mek, sevilmek ve büyük bir gaye uğrun
da çalışmak arzusu duymamıştı. 

Allahma yalvaran bir mutekıt iman 
ve saoıioıiyetile· 

- Ölmek istiyorum, diye mırıldandı . 
Stefan , beni himaye et , beni kur • 
tarl 

Acı acı gülümsedi. Şef, ne kadar 
kudretli olursa olsun onun ıçın bir şey 
yapamazdı, Militzayı kurtaramazdı. 

Acaba? 
Stefan Taldek onu ölümden kurtara· 

C•k ancak b;r şey yapabilirdi: ittifak mu
ahedesini imzalamak) 

Bu takdirde memleketin harbe girme 
sini beklemek lazımdı. 

Harple beraber ve onu takiben de 
binlerce insanın ölümü, dahili mücadele
ler, rejimin yıkılması ve onunla beraber 
Stefan Taldekin mahvoluşu muhak 
kaktı. 

Militza titriyerek mırıldandı: 
- Harpl ... 
Eski ve sevimli şehrin manzarası bu 

buhranlı düşünceleri ile ona gözleri önün· 
de birdenbire değişmiş olarak göründü. 
Masmavi gökyüzünde serçelerin neşeli 
cıltıları yerine düşman tayyarelerinin mo· 
tör uiultuları kaim oldu. 

( D•r1amı ,,,,, ) 

• 
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Amerika --

Leningrad'ın 

ehemmiyeti 
(Baştarafı birincide) 

Almaııların Mogilef ile Gomel ar&• 
•ında Rus cephesini yardıklarını ve 
Brj•nsk'a kadar ilerlediklerini de 
biliriz. Bu son Alman darbesine 
mukabil Ruslar mukabil taarruzlara 
kalkmışlar ve Almanların Brajano· 

Yerin 
binlerce 

Altında 
adam .. , 

yük komşumuzun politikası, biribi
rine aykırı tefsirlere cesaret veren 
koyu bir sis tabakası altında görü
nüyordu: Gizli bir Alman - Ruı 
veya lngiliz - Rus askeri anlaş· 
ması olduğuna inananların yanında 
onun mutlak bitaraflığına kanaat 
getirenler de vardı. Bugün ne Al
man - Sovyetler harbi, iki zıd 

izaha imkan veren bir vuzuhsuzluk 
ve kaypaklık içindedir. Bir iddiKya 

göre' Alman ordusunun 2400 kilo
metrelik bir cephede. iki buçuk 

aydanberi fasılasız taarruz ederek 

900 bin kilometre mnrabbaı saha
yı işgal etmiş olması, Radyo gaze· 

Şark cephesinden, şi· 

Hükumete ittifakla 
itimat reyi verdi 

Vaşington, 11 
(a.a.) - Annesi
nin cenaze töre
ninde bulunduk: 
tan sonra çarşan
ba akşamı vaşing• 
tona dönen Ruz. 
veli, istasyonda 
Kordel Hal tara
fından karşılan

en ciddi -

lü olabilecek ted· 
birleri almak üze · 
re donanmaya 
emir vermek ve 
bitaraflık kanu· 
nun imzasını talep 
eylemek üzere 
kongreyi f pazar· 
tesi veya salı gü· 
nü ictimaa davet 
etmek için ııihai 

projeleri müzake
re etmiştir. 

1 'klan daha ileriye gitmelerine mii· 
ni olabilmişlerdi. 

YAZAN 
vA-NO 

mal ve cenup cep· 
helerinden bahsede
cek değilim. Onlar 

hakkında. mizaç ve meşrebe göre, 
« vah vah ıo yahut « kendi düşen 
ağlamaz! » denebilir; yahut b·~~a 
türlü ata sözleri de sarfolunabılır. 

Ben, yine mütevazi sütunumun 
mevzuunu şu lstanbul şehri içine has
redeceğim: Yerin altında binlerce 

adam ... 

Ruslar lrandaki mii· 
him miinakale hatları. 
nın idaresini etlerine 
aldılar 

Tahran, 11 [a. a.] - Pars 
ajansı bildiriyor: 

mış ve derhal 
son günlerdeki 
harp hadiselerinin 
Amerika birleşik 

devletlerinde-do· 
ğurduğu endişe

lere mnkes olan 
faaliyetine başla-

mıştır. 

Ruzvelt, harbi-
ye ve bahri}e 
nazırlarını kendi-
siyle görüşmeğe 

ihtarı 
yapacak 

................... ~- Muhabirin ila-

R uzv eJt harbiye ;~::~ gö~~.di~::;: 
b h 

0 raflık kanununun ve a rıye imzası keyfiyatin. 

1 • J nazarı dikkate 
nazır arıy e alınan inkişaflar 

k arasında bulun-
On UŞtU duğu hakkındaki 

Amerikan gemilerinin ilk kapalı telmih, 

1 

Hayaller, derhal yangın yerle· 
rini dolaşacaktır. Öyle bir şey kal
madı. Eski, yarı metruk ahşap ma· 
hallelerde? .. Zaten yoktu. 

Yenilere doğru geliniz ... En 
oıoderenleri... Sokaklarından geçi· 
yorsunuz. Ayaklarınızın hiza~ında. 
yeraltı menfezleri açılmış. lstıhkar 
eder gibi bir nazarla, aşağı doğru 
baktınız mıydı, - secde eder gibi 
girilmesi icap eden - bazı alçak 
kapıların, yahut, perdeleri arala?· 
mış ( tabir caizse ) pencerelerın 
mahremiyetine nüfuz ediyorsunuz: 

\-!temizin iladesile « her biri geçen 
harpte Tanenberg zaferi ayarında 

~ çok meydan muharebeleri ka

";;anması » ve Moskova, Kiye! O<ie 
sa, Leningrad müstesna, Rusya 
Avrupasınm hemen bütün büyük 

9 eylO\ sabahı lran parlamen

tosu fevkalade bir toplantı yap
mıştır. Rahatsız olan Başvekilin 
yerine söz alan Hariciye nazırı 
Süheyli, lngiliz ve Sovyet askeri 
hareketleriyle başlıyan hadisenin 
bir tarihçesini yapmış ve bu dev. 
!etlerle cereyan eden müzakereler 
etrafında lran bükOmetine karşı 
serdedilen taleplerle lranın muva
fakat ettiği hususları tavzih etmiş 
ve iki bükOmetin lranın istiklaline 
ve arazi bütünlüğüne karşı hiç 
bir emel beslemediklerine dair 
verdikleri teminatı tebarüz ettir
miştir. Mebuslard~n . Doktor Ta. 
hiri bu müesselerı nıhayet parla
mentoya bildirilmiş olduğundan 
dolayı hükOmete teşekkür etmiş 
ve kendisiyle iyi münasebetler 
idame etmekte olduğunu milletine 
temin etmiş olan dost ve komşu 
devletle lran hükOmeti arasında 
biç kimsenin beklemediği hadise. 
ferin çıkmış olmasından dolayı te· 
essürünü bildirmiş ve demiştir ki: 

davet etmiştir. 

Bu görüşmeleri 

müteakip Ruzvelt 
bu gün kongre 
liderleriyle b i r 
konferans aktedecektir. 

d 
ıyı haber alan 

himayesi etrafın a lü- mahfillerden gel· 

:ıumlü tedbirlari .,al- mektedir. 

mak üzere donanmaya Tiyatro ve si· 

emir llerildi nemalaron büyük 

Amerika birleşik devletleri 
bir ekseriyeti bu akşam nutuk sa· 
atinde oyunları tatıl edecekler ve 
ve müterilerine nutku dinletecek
lerdir, 

Halılar serilmiş, masalar konulmuş, 
karyolalar dizilmiş, avizeler •asıl
mış ..• Bu inlerde insanlar yaşıyor ••. 

Hayır: 

_ Hepsi de garsonyer! - de

yip işin içinden çıkmak istemeyiniz. 
Belki de o maksatla yapılmış 

bulunan bu «mesken» !erde, böyle 
binaların binlerce olduğu nazarı 

itibare alınırsa , binlerce aile ya
şıyır ..• Çoluklar, çocuklar barındı

rılıyor. 

Garp romanlarında, fakru za· 
ruret ifade etmek için «tavan ara
sındaki sefil ikametgahında ..• » de
nir ..• Yine ne de olsa en üst kat, 
havadadır; güneş görür. ihtimal 
merdivenleri çoktur, yorucudur ... Fa· 
kat bizlerin yeni hayatımızda, pa· 
rası azlar için seçtiğimız ikamet
gah şekli, insaniyet ölçülerine sığ· 
mıyacak nevindendir. 

Hele lüks apartımanların kapı· 
cılarını· büsbütün berbaci şerait 
içinde barındırıyoruz. Hiç bir tara
fa penceresi yok. Buraya oda d~· 
nemez ... in, mübarek yer •• , Üstelık 
bu bir kaç metre murabbalık yer
de, saçları tarak yüzü görmemiş 
dev anası gibi uzak vilayetler köy
lilsü bayanlar, eli yüzü asla yıkan· 
mamış yalınayak, başıkabak ço· 
cuklar da dolaşıyorlar ..• Orada ha
k iki bir mağara hayatı yaşıyorlar .. 

« - Niçin böyledirler! » diye 
kendilerini ayıplayamayız ... 

Şu modern lstanbul şehrinde 
kendilerine ne medeniyet verdik 
ki onlardan ne bekliyelm? Banyolu 
bideli, gürül gürül sıcak sulu, tele
fonlu, radyolu, asansörlü konforu· 
muzdan onlara zerre bile sıçrat· 
mamak bodbinliğini göstermişizdir 
Bal tutuyorlar. Parmak yalamıyor-

lar. 
Yüz küsür liralık ekser daire

lerimizin hizmetçi odalarında bile 
adam yatacağı hesaplanmamıştır 
Belki sandık odası ondan daha sıh
hidir. Zira güvelere karşı tertibat 

vardır. 
Şu lstanbul ki, bütün dünya 

şehirleri arasında arazi nokta.sından 
en geniş sayılır, burada, bınlerce 
vatandaşlarımızı yarı bellerine ka· 

dar toprağa gömülü efsanevi giı· 
nahki.rlar halinde yaşatıyoruz. Dı· 
ğer bir kısmına da, pırıl pırıl se
mamıza, me,hur abu havamıza rağ
men, gün güneş, hava su yüzü gös
termiyoruz. 

Şimdiye kadar yapılanlar ney
ıe, fakat bundan sonra inşa edile· 
cek binalar, bu noktai nazardan 
pek ciddi bir belediye kontroluna 
tabi tutulmaktadır. 

Havsala, vicdan, mantık h~p 
birden, elelele vererek isyan edi

yorlar, 
- Aktam'dao 

• 
Mubalega 
şampiyonları 

-şehirlerini de alması, tarihte misli 
görülmedik bir zaferdir. iki buçuk 

milyon esirle beraber beş milyon· 

dan fazla insan kaybeden Kızılor

du, son mukavemet anlarını yaşa

maktadır. 

Başka bir iddiaya göre Alman 
ordusu, iki buçuk ay süren hamle· 
sine rağmen hedeflerinden hiçbi· 

rine varamamış, kızılordunun yük· 
sek ve şerefli mukavemeti karşısın· 

da adet~ oldvğu yere mıhlanıp kal· 
mıştır. Silah, malzeme ve insan ka· 
yıbı da pek çoktur. Bu kışı da 

Rus topraklarında geçirmiye mah· 
kOm olduğu için, planlarını allak 
bullak eden meçhul bir iikibete 
doğru koşmaktadır. 

Bu iki iddianın da iki müba
lağa kutbunu temsil ettiğine biç 

şüphe yol<. Alman orausunun tarih
te misli görülmedik bir çapta yap· 

tığı bu taarruzda lcazandığı muvaf· 

fakiyetlerden Kızılordunun da bu 

harpte hiç bir muharip orduya na

sip olmamış bir kahramanlıkla gÖ&· 

terdiii mukavemetlerden, yalnız 

tek taraf lehine bir oetice çıkar· 

mak, ne hakikate, ne de bizim bi
taraflık politikamıza uygundur. 

Hakikat şudur ki Alman taar

ruzu durmadan, Rus mukavemeti 
de kırılmadan devam ediyor. Silah· 

!ar konuşmaktadır ve son sözlerini 

söylememişlerdir. Bu son sözü söy· 
!emek de silahlardan evvel kimse• 
ye düşmez 1 

«- iki hükOmetin daima va
adettikleri gibi lran hükOmeti 
ve milletinin haklarına ve salibi. 
yetlerine riayet edeceklerini ve 
bu suretle milli heyecanın orta· 
dan kalkacağını lranllılar ümit 
etmektedir. 

Hariciye nazırı şu cevabı ver
miştir: 

« - Müzakerelerden sonra 
vaziyet artık l'eniden normal sey
rine doğru inkişaf etmektedir. iki 

hükümetin mümessilleri tarafından 
yapılan vaidlerin bu gibi hadise

lerin tekerrürüne mani olacağı 
ümit edilebilir.» 

Bunu müteakip Başvekil şu 
beyanatta bulunmuştur: 

« - Mebusların ve bütü lran
lıların son hidiselerden doJayı oe 
derece mahzun ve müteellim oJ. 
duklarnı ben ve mesai arkadaş• 

!arım biliyoruz.» 
Başvekil , hükOmete itimat 

reyi vermesini me:li~ten istemiş 
ve şunları ilave etmıştır: 

«- itimat reyi, meclisin tas· 
d - ·ı mebusların 

Efklr'dan ] 
vibi minasını egı • . . . t 

[ Ta.flri . t bbu"slerıne ıtıma h .. kOmetıo eşe 

::;:;;;-;;;;~;;~;;~~~;;;:;ı u . h""kOmetin mebusların ;-- ı ettiklerı ve u . d 

1 T 
TII". 11" ..T v-t ,... ,.. 1 müzaheretiyle vazifclerıne evam 
...c:ı.. ı::~ ..J...Tı 'l ... minasını tazammun 

edebı ecegı 

12 Eylül 1941 edecektir.~ hükOmete 
Meclis , ittifakla 
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itimat reyi vermiştir. 

S. 1, 11 [ ] _ Burada .. ım a: a. a. 
1 bildirildiiiue göre, Ruslar lran _a 

yaptıkları anlaşma mucicince mu· 
him Trans • lraniyen demiryol~ 
da dahil olmak üzere lrand"°"1

• 

hayati münakale hatlarının idaresı· 
ni ellerine almışlardır. 

insanların 

' 

halki, reisin bu akşam söyleyeceği 
nutku büyük bir sabırsızlıkla bek
lemektedir. Umumi kanaate göre 
nutuk, pek muhtemel olarak mih
vere hrşı barbın bideyctioden 
beri yapılan ihtarların en ciddi ve 

kuvvetlisini teşkil edecektir. Bü
tün gazeteler vaziyetin ciddi ma
hiyetini tebarüz ettirmektedir. 
Nevyork taymisin Vaşington mu. 
babirine göre. Ruzvelt ç•rş•nba 

akşamı mühim devlet mrmurlarını 

yanına çağırmış ve Amerikan ge
milerinin himayesi bahsinde lüzum-

Şlmall Afrikada alman 
hava faaliyeti 

Berfin a.a. - Alman ordula· 
rı başkumandanlığının t e b 1 i ğ i : 
Şarkda hücumlar muvaffakiyetle 

1 
inkişaf etmektedir. Şimali Afrika· 
da Alman bombardıman tayyare
leri dün tobruk ve marsa • mat. 

ruh dahi düşman antrepolarına tam 

isabetler elde etmiştir. 

Şimali mısırda kamyon kolları 
bozğuna uğratılmış, demir yolları 

da tahrip edilmiştir. 6000 tonluk 
bir ticaret gemisi 9-10 eylül ge
cesi süveyş körfezinde tayyareleri· 
miz tarafından batırılmıştır. 9 ey
lülde cereyan eden hava muhare· 
beterinde düşman şimali afrika sa
hili üzerinde 5 av tayyaresi kay
betmiştir. 

Düşman tayyareleri ne gün· 
düz ne de gece alman toprakla· 
rına hücum etmemiştir. 

General Franko, 
Santander'e gitti 

Madrid: a.a. - lspanyol dev· 
let reisi general Fr.tanko dün sa· 
bab Kuoteryada Almirante Celva· 
ra kruvazörüne binerek öyleden 
sonra Santander'e gelmiştir. 

lngillzler 19günde1200 
tayyare kaybetmişler 

Berlin 11 ( a. a. ) D. N. B. 
nin askeri kaynaklardan ağrendigi. 
ne göre, lnıriliz hava kuvvetleri 
22 agustostan 9 eylula kadar ğe
çen müddet zarfında 1200 tayyare 
kaybetmiıtir. 

Nevyork, 11 (a. a.) - Assosi· 
yeted Pres'ın dün bildirdiğine gö
re, Amerika hariciye nazareti fn
giltereden- dönen Amerikalıların 

muharip devletler vapurlarına gir
melerini men eden kanuni kayıtları 
kaldırmıştır. Amerikanın Londra 
Baş konsolosu muavini, Amerikan 
vatandaşlarının bundan böyle A· 
merikaya İngiliz vapurları veyahut 
tayyareleriyle dönebileceklerini 
söylemiştir. 

Laval'i vuran deli 
değllm iş 

Pari• 11 ( a. a. ) - Lava! 
ve Dea'ya suikastte bulunan pol· 
kolet adli doktorlar tarafından mu· 

ayene edilmiş ve bu muayene o~ 

ticesinde Kolet'in biç bir akli ra

hatsızlığı olmadığına ve fülinden 

tamamüle mes'ul bulunduğuna ka
rar verilmiştir. 

Paris 11 ( a. a. ) - Hastaha
ne de Lavali ziyarot eden Dö Bri

nö1 gazetecilere yaptığı beyanatta 
Lavalin hastahaneden çık.tıkdan 

şonra bir kaç gün Pariste ist!ra
hat edeceğini ve bilahara Vişi ci· 
varındaki maliki.nesine yerleşece· 
ğini biidirmiştir. 

Amerika hava kuman -
danı kahirede 

Kahire 11 ( a. n, ) - Ameri
ka haYa kuvvetleri kumandanı dün 
buraya gelmiştir. Or general de

mokrasilere yardım içüa Amerika 

tar~~ı~dan sarf edilen gayretlerin 
tacılını temin edecektir Kumandan 
bir müddet orta şarkta kalacak
tır. 

sesi kallnlasıvormus ! 
'ı============-=========~======================I ıııütaliialarının birbirine uy

Amerikan mecmualarından ~irinin y_azdığı~a 
göre insan sesinin daha zıyade agırlaştıgı 

fennen • sabit olan bir hakikattir. Bir müddet 
daha geçtikten sonra ancak basso veya con~· 
ralto muganniler kalacaklardır. Bugün umumı
yetle, kadın sesleri metzo ile contralto aras~n
da tehalüf ediyor. Primadonnalar, gün reçtık-

1 · · de ayni şey söylene· çe azalıyor. Tenor ar ıçın 
bilir. 

Baryton ve ba•so erkekler içın en tabii 

seılerdir. 

Maamafih şehirlerden uzak olan köylerde 
bazan tenor erkeklere ve •oprano kadınlara 
rastlandığından insan sesinde vukubulan bu 
değişikliğin şehirlerin zehirli havasından ileri 
l'eldiği istidlal edilebilir. 

• 

matbaacılık, insan 
madıgı bir insan için bu kadar uğraştığı halde 

istikbalde insanların en esaslı ve belki biricik 
gıdasını teşkil edecek olan patetesi ihmal et

miştir. 

Eğer patetesin faydaları daha iyi tanıtıl
mış olsaydı, insanlar daha mesut olurlardı. " 

• 
---ıı l ısviçre gemisi :J 

Sıcak bir Nisan 
günü iki romorkör 
tarafından çekilen 

küçük bir gemi Nevyork limanına girdi. Arka· 
sında beyaz haçlı kırmızı lsviçre bayrağının 
uçtuğu bu ufak vapurun adı Mount Taurus 

idi. ismin altında da büyük harflerle geminin 
milliyeti yazılıydı: " lsviçrel ,, 

viçre saatleri, antikalar ve sigara getirmiştir. 

Bu lsviçre gemisinin baş kamarotu Kari 
Truninger müstesna tekmil mürettebatı Yu
nanlıdır. Zürich şehrinde doğmuş olan Kari 
yegane lsviçre bahriyelisidir. 

Nevyorka muvasalasında Kari orada kı 
lsviçre kalonisi tarafından büyük bir merasim· 
le karşılanmıştır. 

lsviçre konsoloıu da Zürichlidir ve derhal 
Kari ile ahbap olmuştur. Kari ona küçüktenberi hep 
Kaptan olmak istediğini ve bir gün bu ümüdi· 
ne nail olacaiını söylemiştir. 

Mount • Taurus yolda lıalyanlar ve lngi. 
!izler tarafından birçok defalar durdurulmuş, 
Cebelitarıkta bir kaç gün alıkonmuş fakat ni· 
hayet menziline varmıştır. 

y a z a n 1 Sovyetler birliği 
Almanlarla savaşa 

Peyami girmeden evvel 
Safa siyasi bir mııam· 

Patates ve 
Napolyon 

Bir lspanyol 
istatistikçisine göre, 
pateteı hakkında 

şimdiye kadar beş 

lsviçre ticaret donanması bir latifeden i
baret değildir. Yalnız lsviçrenin ticaretind., bü
yük bir rol oynıyan bu ulak gemiler, göller ü

zerinde •eyrüıefer eder. Dünya tarihinde daha 
ilk defa olarak bir İsviçre ı-emisi Amerika sa
hillerine yanaşmıştır. Rıhtımda toplanan hal

Dört bir taraftan yabancı ve harp içinde 
bulunan devletlerle sarılı olan lsviçre için it
halat ve ihrac4t meselesi gayet güçleşmiş

tir. 
lsviçre deniz aşırı ihracat ve ithalatını 

Yunun vapurlariyle yapıyordu. Fakat Yunun • 
ltalyan harbi başlıyalıberi Jsviçreoin ticareti 
fena halde sarsılmıştır. 

ma idi, şimdi a!ıikeri bir muamma

dır. 
Almanlarla dostluk ve ademi 

tecavüz anlaşması yaptı&°• tarihten 
lı1rbe tutqdup rün• kadar' bü· 

yüz, Napoleon'nun hayatı hakkında 700,000 
kitap yazılmıştır. l•tatistikçi diyor ki: « Bu 

mukay .. eden çıkan netice pek hazindir. lıuıa• 
nın bil ilerini artırmış ve Ç•titlondirmif olan 

kın hayretinin sebebi de budur. 

Yeni dünyaya ilk defa relen Mount • 
T aııruı, buraya 283 çuval doluıu mektup, lı-

işte şimdi ilk bir tecrllbe olarak bir ıröl 
vapuru olaa Mout • Taaru•'u deniz qırı bir 
HJ&bate yoUam,,ı.rdır. 

ıol • a or-
., r•pa Bi,&Ji4tolr, .ıq.,.ı. ,.. 

Bununla beraber Rusların te· 
şebbüsile Viyasma garbında da 
epey zamandanberi muharebeler 
cereyan ettiğini de bilhassa Sov: 
yet tebliğlerinden biliyoruz. Şömdı 
de öğreniyoruz ki, Sovyet merkez 
ordusunun bu mıntakada büyük 
kuvvetlerle yaptığı bir taarruzu 
Röyter ajansının Moskova muba· 
birinin bilJirdiğine gôre - Yelmir 
istikametinde muvaffak olmuş ve 
buradaki Alman kuvvetleri geriye 
atılmıştır. Yalnız ne taarruzi Sov• 
yet kuvvetlerinin ve ne de geri 
giden Alman kuvvetlerinin mahi· 
yeti bilinemediğinden bu Sovyet 
taarruzunun ehemmiyet derecesini 
bilmekliğimize imkao yoktur. 

Bununla beraber Timoçenko' 
nun tertib eltiğ'i bu taaruzun Br -
jansk ve bilhassa Leningrad böl • 
gelerinde terakki ed•n Alman ta -
aruzlarını durdurmak veya hiç ol
mazsa bü lıölgelerde Almanlara 
karşı harbeden Sovyet ordularının 
yü derini hafifletmek maksatlarına 

matuf olduğunu anlamak güç de • 
gildidir. Fakat bilmelidir ki bu gi· 
bi yardım taarruzlarının ancak 
fazla tehlikeli oldukları, yani me • 
seli Timoçenko taarruzunun ge .. 
niş bir cephede Smolensk ötelerioe 
Vitebsk ve Mogoliv'e kadar inkişaf 
edebildikleri takdirde tesirleri ola
bilir. 

Bununla beraber, Alman-Fin 
ordulaaının şimalde Leningrad ve 
Ladoga gôlö dogularına ve mer • 
kezıle Brjansk'a kadar ilerlewiş bu
lundukları bir vaziyette ebemmiye· 
ti ikinoi Rus kuvvetler nin Alman 
ileri kıt'alarını bir miktar geriye 
iterek ilerlemeleri, kendilerinin Al· 
manlar tarafından ihata edilerek 
çemberlenmelerine de meydan ve

rebilir; bunu da unulmamalıdır. El
hasıl gelecek günlerin mahmul ol

duğuoa şüphe yoktur. Bunların ilk 
doğu~acakları çocu(run Leniograd 
olması pek memuldur. Böyle bir 
vaziyette de Finlerin - gaz.tel· r· 

de görüldügü üzere - Ruslarla 
münferid sulh yapmalarına İmki~ 
tasavvur etmek biraz garabetlere 

inanmak demektir. 

Leningradın düşmesi her h ide 
Alman - Rus harbinin ilk büyü~ 
hadisesi olacaktır, Fakat bu yalnız 
Leningradın büyük ve milyonluk 
bir sanayi şehri olmasından dolayı 

değil, ayni zamanda fevkalade eh· 
eııımiyetli bir stratrjik mevlı.i olma· 
sından ve onun düşmesi Alman -

Fin ordularının tamamile birleşerek 
Mosk.ovaya karşı birlikte harekete 
imkan bulmalarından ielri gelir. 

[ Cumhuriyetten ) 

Türkiye yolu ile Yuna· 
nistana gönderilecek 

erzak 
Berlin 11 ( a.a. ) Yarı resmi bit 

membadan bildiriliyor: 

Türkiye yolu ile Yunanistaoa 
gônderilec• k erzakın ne suretle 
tevzi edilecegi hakkında l:.ir mü • 
talaa dermeyan olunmaktadır. An· 
cak işgal altındaki mıntıkalar hal

kına erzak gönderilmesinin Alman· 
ya tarafından biç bir zaman müma· 

niata uğramayacağı tabiidir. Bu 
sebeble bu gibi tedbirler beyne! -

milel hukukun ve insanlıgın mut • 
lak bir vazifesidir ve bu, karşı ta· 
raf ıçın bir meziyet değil se • 
de bir hüsnüniyet meselesidir. 

Londura [ 11 a. a. J - Bütün 
gazeteler, lngiltere ithalat şirketi 
tarafından Türkiyeden s~tın alınmış 
olan 5000 ton emtianın Yunanis· 

tana gönderilmesinin tasvibi için 
büyük Britanya ve Türk hükOmet· 
!eri arasında yapılan anlaşmalar 

hakkında telgraflar neşrediyorlar 
erzak ve ecza maddelerini ihtiva 
eden emtia A~ane vapuru ile Yu· 
nanistana nakil edilecektir. 

Taymis gazetesi, Yunaniotaoda 
erzak ve diger lüzumlu meLsuflar 

_ . . k'" erişen 
gonderılmesı im anına ... 

• - . · movaffa· 
Britanya hükOmetının d 
kiyetinden memnuniyet k ~Y: 
makta ve Almanya ilo az ço ıyı 

_ b t "d ettirın•kte bulunan munase e ı ame 
Türkiyenin bu erzıkın Yuna~i~tanda 
bitaraflar vaoıt.uilo tevzııne Al
manyayı iknaa muvaffak olmuf 
bulunduırunu tebaruz ettirmek! .. 
tedir 
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Adana ismet lnönü kız Enstitüsü ve 
Akşam kız san'at okulu Müdürlüğünden: 
1- Enstitü ve akşam kısımlarımız için talebe kaydi 25 

Eylıil tarihine kadar devam edecektir. 
2- Tahsil müddeti İlkokul mezunları ıçin 5 sene olan 

Enstitü kısmında talebe, bir taraftan orta tahsilini tamamen 
ortaokul müfredatına uyğun olarak takip ederken ayni za. 
manda dikiş, nakış, şapkacılık, ev idaresi vesair kadın san'. 
atları tahsili yapar. 

Tahsil müddeti 2 sene olan özel kısmımız orta ve Lise 
mezunu talebe içindir. Bu kısımda talebe, sadece yukarda 
sayılan meslek derslerini tlkip eder. 

Her iki kısım da talebeyi hem aile hayatına haz. rlar, 
hem de terzilik vesaire gibi, icabında hayatını kazanmasına 
yarayacak bir meslekle telhiz eder, 

3- Akşam kısmımız, 12-40 arasında her yaş ve tah· 
sil seviyesinden talebe alır. Bu kısımda her gün devam 
mecburiyeti yoktur. 

Diki~, na~ış, ev. id~r~si ve yemek pişirme gibi her ka
d_ı~ı~ bılmesı zaru~ı. bılgılerden ihtiyaca göre her hangi bi
rısını elde etmek ıçın haftanın yalnız bir veya iki gününde 
6 saat devam kafidir. 

Bu kısmın tahsıl müddeti iki senedır. 
12-14- 16 1228 

!\Sil SINltAAr.NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 BU AKŞAM 

Suvara 
9,15 

Fevkalade proğram 

Jeanette Macdonald-Nelson Eddiy ı 
Şahane bir aşk . ruhnevaz musiki t1e güzellik 

şaheserinde gine buluştular 

Ay Doğarken/ 
............................... 
İlaveten : Renkli Miki Mavus 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Mayıs,1 Ajızstos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 
1941 iKRAMiYELERi ------. 

1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 

" 3000. 
" 2 .. 750 

" = 1500. 
" 4 .. 500 .. 2000. 
" 8 

" 
250 .. 2000 . .. 

35 .. 100 
" 3500. .. 

BUGON 12 Eylill 1941 

ÇAKICI EFE 
B U G Ü N Gazetesinde YUksek Muharrir B. Zeynel Besim Sun'un 

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 
çektiği malOmdur. 

ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu· 
sunda sayın okuyucu ve mütterllerimden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan •ifahf müracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı
zın lstifadelenmeslni temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruştur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla isimlerini yaz. 
dırmalar!nı, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 
kuruş gtindererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

TÜRK mus;kisinin ve TÜRK şarkılarının en nefis -ı 
NAGMELERINI 

BU AKŞAM 

:::YAZLIK SİNEMA'DA=..::· 
Göreceksiniz 

Mevsimin en güzel ve en fevkalade filmi dünya efsanelerine 
karışan 1001 gece masalından filme çekilen ve en büyük şark filmi olan. 

• 

G~~·Rı v d' A ~ onu er ım ; ıı 
~ 
[i A T'" k !?ı ; ur e 

Türk saıı ile özenilen •. Türkmusikisiyle güzelleşe n .. en güzel türk 

şarkı lariyle süslenen büyük bir şark filmi 

-
1 B A - 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

1 B A - 2 . Madeni eşyayı parlatır 

1 8 A - 3 . Tahta kurulannı derhal öl
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 

Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 
No. 99 1167 

iLAN 1 

Adana Belediye Riya-
setinden: 
( Beton bordür ve 
beton plaka yap-

tırllacak) 
1 • Şehrin tamir edilmekte 
olan sokaklarına muktazi 
1000 metre tulünde Bordür 
ve 1000 adet'de beton pla
ka açık olarak eksiltmeye ko-

nulmuştur. 
2· Muhammen bedeli 1195 li 
radır. 

3- Muvakkat teminatı 89.63 
liradır. 

4- İhale 16/ 9/ 941 tarihine 
rastlayan Salı günü saat 1 O 
da Belediye encümeninde ya· 
pılacaktır. 
5- Şartname ve keşfini gör• 
mek isteyenlerin Adana Be
lediyesi Fen dairesine müra· 
caatları ilin olunur . 

1194 31 - 3. 7. 12. 

Satçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenif, Omeoa Neker, Hislon Kadın 
Ve Erkek Son Model Saatlerimiz 
Yedekleriyle Beraber mevcuttur 
Türlü Tamirat Kebul Edilir ... 

Her 
1225 

Fiat Müraka Komisyonu Riyasetinden : 

Kuru Çayır Otuna Balya fiatı da bayia ait olmak 
üzere Komisyonca azami 5,50 kuruş fiat tesbit edilmiş 
olduğu ilan olunur. 1226 

Seu_han Vila- \
1

~rtKA RECEP rüRKMANI 

getınden: Adana Biçki Yurdu 

80 .. 50 
" 300 20 

4000. .. 
6000. 

.................................. ____ _ Hususi muhasebe varidat 
şefi Ali Ülkü'nün mezuniye
ti 6/9/941 tarihinde bittiği 
halde vazifesi başına dönme
miştir. 

Yeni sene Talebe kay• 
dına başlamıştır. Kayd ve 
kabul şeraiti Bebekli Kilise 

" " " 

TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 
nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 
zamanda tallinlzl de denemlt olursunuz. 377 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Adana Doğumevi Baştabibi 

Dr. Süleyman 
Kunta ip 

Dr. Mesut Savcı 00
!::a::

1
• ~~::: p:;s::~:~s~a::nı~~t:~~ü:;i: 

HASTALARINI KABULE BAŞLAMIŞTIR apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 

1163 1 • 15 etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1-15 1199 
............ ı ................. ıİİılİı ...... ..lııİİt .. 1 .............................. I ...... ... 

En çok üç gün içinde işi
ne başlamazsa hakkında isti
fa etmiş gibi muamele yapı· 
lacaktır. 1229 

sokağındaki Biçki yurdun
dan öğrenilir. 

1-12 1206 
-·~~~~~~~~--! 

Daktilo alınacaktır -lmt-iyaz-ıab-ibi-: C-avit-OR-AL 

İsteklilerin hemen nıüra· U. Neşriyat Müdürü : Avukat 
caatları ilin olunur. Rilat YAVEROC!.U 

Adana İkinci Basıldı(ı yer : [ BUGON ) 
Noteri 

1224 
Matboaaı -Adana 

~IA\ llBA\A\~ il 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

• 

/şden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır • Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

işlerindeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi fle Hususi Müesseseler Gi6i Siz de : 

ı=-----~~~~~--
F i yatlar herkesi 
rnemnun edecek de
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

El işlerinizi ClllJJGUN) Matbaasında Yaptırınız. il 
klsm lndaı ~esmi ve ticari deh.erle~, faturalar, 

ı ticaret makbuz ve fişlen hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

güzel düğün ve nişan davetiyeleri, e 

Tabı kısmında ı ilanları,kartvizitle•.~~ğıt ve zarf başlıl<ları,he• 
1 boyda mecmua,broşur basılır. 

Cl'lt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
ı ınalzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : l8 U 6 U ~] - Adana 

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


