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Ankara 12 (Huıuıi)-HükOmet önil • 
müzdeld Salı günü parti gurupu içtimaın· 
da bir aylık ıiyasi hadiseler hakkında 
izahat verecektir. 

Zelzelede 195 vatandaşımız öldü 
Yer sarsıntısı Ercişte 

Büyük zarara sebep oldu 
V 12 ( ) - D- mmtakamızda duyulan yer !lrsıntısının an a.a. uu 1 k 

Erciş kazası dahilinde Büyük zararlara sebebiyet ~er~iği_ anl~şı ma ta
dır. Alınan ilk malOmata göre Ercişin merkez nahıyesı koylerıyle Koca 
pınar nahiyesinin 30 köyünde şimdiye kadar te.sbit edileıı ölü mikdarı 
192 dir. Sıhhi ekipler mahallinde yaralılara ılk yardımları yapmışlar 

ve agır yaralıları da merkezde hastabeye nakletmişlerdir. • . . 
Timar nahiyesinde bir kaç ev yıkılmış, Çatık ve Tuzla koyıerınde 

bazı binalar hasara uğramıştır. 

Ağrı 12 (a. a )- Dün sabah vilayetimiz içinde vukua gelen bir 
sarsıntının sebeb olduğu insan zayıatı ve bina tahribatına dair alınan 
malumata göre , Patnay kazosı merkezinde 7 ev kısmen bar~p olmuş 
ve yıltilmıştır. HükOmet daireside yer sarsıntısından müteessır olmuş· 

.. 

.::'.::::~::::::::::::::;::::::::_:_:~,

1
~~e~l;b-~et~~;~k~i~h~e:m~-~S~u~ri~y~e~n~in:--;;k~o=m~ş:uı~da~rı· 

S • • . . k b" •ey ve hem e rıyenın 01 sevındırece ır y . • ... 
U lngilterenin tuttuğu ve gı.ttıgı .yol· 

1• s· t•ıkla" ı·ı da sözüne verdiği kıymeti tatbık~t 
sahasında göstermekle dünya mıl· 

1 !etleri arasında sempatisinin veksbe.v 
- · olaca ır gisin artmasına muessır 

harekettir. • .klil 

•••• 
Yazan : CAViT ORAL 

ıı - Ankara - B. evvel Suriyenio ıstı ı 
kk. mızın ~ b. ed"ır 

H·ıç •üph yo ı asrı · d" k ır ş y 
• d komşularını sevın ırec b·I· 

en kudretli hatiplerin en dedik. Bu ifadede bulunu.rken_ ~ k 
birisi de lngiliz Baş':'ekili Mister k- .. k emleketıo buyu 
Ç- "ld"r Büyük Brıtaoyaoın bu hassa bu .. uçu d..':'ma hayırbab ve 
orçık ı d• 1 t adamınıo bitabele- ve keodısıne T- k. e i lo.asdet· 

enerji ev e 1 da daima insanı dost davranan ur ıy y 
· d konn•ma arın k · tedik rın e, ..., ... e ve okuyucusu· me ıs . . t"kla"lini 

d. 1 ın çu·· nku- Suriyenin ıs ı Çeken ın eyıcıs . • k bı"r ·u·sıop 
k bır ahen , . ve arzu eden na zev veren - Tn Türkiye kadar ısteyeo 

b. ba•kalık vardır. Çorçı 1 
• k' hiç bir memleket 

ve ır • 1 d".. nu· zannederız ı B hususta da ş• son zamanlarda söy e ıgı yoktur ve olamaz. u k 
toklar bir tetkik edilecek olsa ge· bizim noktai nazarımız gayet açı • 
rek ifadelerindeki kudret ve ge'. · 

b k d hepsı tır. çu-nkü cu·· mhur·ıyet Türldyesı rekse güzellik a ımın a~ .. 
bir birinden üstündür denilebılır · müstemlikeci bir zihniyet taşı· 

lıte kitleleri arkasında sürük· ne ve ne de bu küçük komşusu· 
le ecek derecede kuvvetli olan bu ::: senelerdenberi bir türlü .~uzur 
h~ip aynı zamanda da gayet rea· ve sükQna kavuşamıyan d~bıh ~~-
list bir devlet adamıdır. . .• . ziyetiuden menfaat beklıyen ır 

lngiliz Başvekili bu realıstdlı~ı~ devlettir. . 
ni bu son nutku ile bir defa a Cümhuriyet Türkiyesı yalnız 
daha iıbat etmiş bulunmak.tadı!. millet ve milliyet prensipl,erind~ 
Ç- ç"ıl dünkü nutkunda Surıy.en.ın h . et veren ve yalnız .en ı 

or tmıştır e emmıy 1 
istiklilını bahis mevznu .. e · M"U- mellfaat ve bak arını araya~ 
Ve bu husustaki likirlerın. ı'. k~ra_r'. 1 1 

- dafaa eden bir devlet. va~ı· 
t klalı ve mu · · Surıyeoın larlnl b"ıldirirken «Suriyen.ın ıs.' . d d" Bunun ıçın 

d yetın e ır . e istiklaline 
siyasetimizin ana ~re~sı~l~rı.n. ~n istiklaline ka1vuş~as~:ancı mıllet· 
biridir. Biz Suriyenın ıstıklalı ıçın sım s.ıkı sarı ara yolmaktan kur· 
harp sonunu beklemiyeceğiz." De· !ere ıbtır~•. sahası ok arza ettiği-
mişti~akikaten Suriye harekatı baş· tulmas'. hızım . en ~alnız temen_ni 

h"" miz bır şeydhır. t evvel oldugu ladığı zamhn lngilizler ve ur ederiz ki bu arp en 1 
Fransızlar müştereken . bir be~a~at gibi yine bir takım profe~yone 
ta bulunmuşlar ve Surıyeye . ıstık_- poletikAcılar ortaya çı51ca~a~li k:~'. lil verileceiini vaat etmışler?•· bulandırmasınlar ve urıy. "kl"ll 

F h el<atı d d'l bu ıstı a e F k t lngiliz ve ransız ar şularımıza va e ı en • 1 
m:v:ffak olduğu halde. b?güne kba· kendi halinde ve kendi i1lk[;1 ve~ 
dar bu hususta urih bır ımada u· her hangi bir meğaloma\~na ka· 
lunulmadı. _ hayallere kapılmada~ su 

Verilen bir söz karşısında gos· vuşmaga gayret etsınler. . 

t ·1 bu ketumiyet belki de dün Çünkü Suriyenin istikbalı kom· 
erı e ı ı· t . 1 . 1 iyi ve samimi dostluk 

Ya efklrıumumiyesinde men ı esır şu arıy e • 
1 d Ç- kü bu esaslarına istinadedecek b. ir •_ıy_a· ler yapmaia baş a ı. un 

1 tarz hareket lngilterenin tutm.u~ sete gövenebilir. Bu rea ıte~ı ı~e 
olduğu milletlerin istiklal •prensıbı acı tecrübeler görmüş ve geçırmış 

h 1 tereddu .. tler 1 n Suriyelilerin artık anlamış 

tur. Develi merkezi nahiyesinde 11 ır.·· ı · d 10 ı. h 
. ve oy erın e ev a.ısmeo a 4 

rap ve naÇbiye m~~k:~ınde bir Vatandaşımız enkaz altında kalarak öl· 
müştür. uazv

1
e 

1 
odyünde bir ölü, bir yaralı ve Andın köyünde 

bir ölil iki yara ı var ır. 

Sarısu nahıye merkeıinde 10 e k 1 t S it b. ı d 
. _ vyı ı anı ır. u an na ıyes o e bazı evler bafıfre z rar gormüstür y li • 1 1 d - • 

k. 1 ·d k . • a mız ze ze e en muteessır o· lan münta ır ere gı ere ıcap ed d 
1 

. 
en yar ım arın ılınmasını tem n ey .. !emiştir, 

Ankara 12 (a. a.) - Kızılay k · d b'Id· ·ı · · . 1 1 f ı·ı. . umum mer ezın en ı ırı mıştır: Ercış ze ze e e a etı mubta ı · · b · · 
Ç arı ıçın ugün merkezı omumıden şümendüferble .sood çadhırkksevk edilmiş ve başlamış olan nakdi yardım 

igtiyaç nis etın e ta • uk etmekte bulunmuştur. - - . 

Türkiye 
tehdide 
boyun 
eğmez.! 

Bir Fransız ga -
zetesi diyor ki: Berlin, 12(u)

Al•ıuın Başkuman. 
danlığ-ınıa t,.t,Jiği: Alman ikinci aınıf bir 

lngiliz kuvazÖrij. 
ne bomb•lar İsa· 

Alman tazyikine kah,.a· 
manca mukauemet eden 
Leningrad şerinden bir 

görünüş 

BUtUn cephe 
Uzerlnde 

Ruslar 
şiddetli 

~uharebeler 

veriyor 
Leningrad civarın· 

daki Alman tayy~re 

meydanı tahrıp 1 
edildi 

Moskova 12 laa) - bı···. . . . te ıgı. 
lsdihbarat daıresıoın 

11-12 e lül gecesi kıtalarımız 
Y d-•manla bütün cephe boyunca u, 

çarpışma&"• devam etmişlerdir. -n 
Moskova 12 (aa) - Du 

eceki sovyet tebliği: 11 eyl?lda 
~ıtalarımız bütün cephe üzerındo 
d- mana karşı anudane muhare• 
UŞ d" 

beler vermişler ır . . . 

k tlerimizle bırlıkte Kara uvve .. 
~ bava kuvvetlerımız 

hareket e.ıen · d 
hlı kıtalarımız, pıya e• 

düşman zır · d. 
. topçusuna darbeler ın ır· 
ııne ve 1 d düş 

. tayyare meydan arın a 
mış ve . · · ha et· 
man bava kuvvetlerını ım 

mişti;· e lülde hava muharebelerinde 

Y tayyare meydanlarında ve 
düşman h d 81 

d f' bataryalarıle ava a 
hava a ı . tahrib edimiŞ· 
Alman tayyaresı 

tir d. 
. Bizim kayıbımız 41 tayyare ır. 

ş. r k ta hava . Denizaltıları bet .. ı. .. ;, ve .... 
şartların• ve ara· wdyo eoen k•r•• 

Türkiye sig:ısi istikla· 
line ue toprak bütün

lüğüne tecar.ıüz edil· 
onu inoğlup etmek lıi· 

zımdır. Bu da zor bir 
i~tir. 

zi müşkililın• ...... nucum ettiler kul gem·l--i lngi· 

1 
dır. • liz bücumlıotlarınıo gemi kafile· 

Alman deniz altoları şimalı dd" b- ları 
sine yaptıkları mütea ıt ucum 

atlantikte Korvet ve destroyerlerin tardetmişler ve hücum botlarından 
himayesi altında giden ~e 4~ tan üçünü batırmııtardır. 
fazla gemiden müteşokkıl buyük Sahıldeki bahriye topçusu .~u· -----= bir kafıleyo hücum etmişler~ir. barebeye müdahale edere~ dıger 

Klermon Ferron 12 (a. a.) - Alman denizaltıları 134000 tonıll- düşman g~milerin.• ka.çırm~~· me~: 
Bugiio Jurnal Deha da. çıkan toluk 22 gemi batırmı!l~r, ~e'."an bur etmiştır. Kafıleoın buıun g 
bir makalede deniliyor kı: 11000 tonluk diğer ıkı gmıyı de mileri limanlarına salimen varm•ı• 

Türkiye kendıni harbe sürük· torpillemişlerdir. Düşman iaşe re· lardır. l rl 
loyecek hiç bir şey yapma~a her 

1 
milerine karşı yapılan mücadelede Dün gece lnğiliz tayyare ~ • 

zamandan ziyade azme.t~ıı ~ıı- Alman bava kuvvetleri dün gece oimali Almanya sahilt-d~ıı": a~:~n~ 
!onuyor. Türkiye kendı uzerın· Gretyaruntun cenubu şarkisinde hücumlar yapmıştır. ıvı o 
de belki de tazyik yapıldığı şa• da birka'" ölü ve yaralı olmuıtur. 

1 bir gemi kafilesine mensup cemao T 1· 1 dü•ma• • 1 • • ·ımdi endi•e i Alman tayyare da ı top arı • yıa arıua ragmen • • 20000 tonilitoluk 3 ticaret gemisi nın ·ıkı· tayyares'ın·ı du-•llrmü•tllr. g
özükmüyor. bazılarına göre, in· =~~~~~~=~:;::~·~~~~~~!,,,,,,:~~~~~~~,;;;~·~~·;=== giltere Türkiyenin harbe girme- batırmışlardır. ynı mınta a a 

sini arzu etmektedir. Di&"er bazı Tahr·ıre tab·ı nak·ıı vasıtala· kimseler de ilerde Türkiyeyi 
tazyik etmek için Alman kıtal•· 
rınıo Türk - Bulgar hududun· 

Ja ~:::~~~:~e~ö~;::;:-neğ· 
1 r nı ba'kalarına satanlar :;e~~=t ;·::r~·:·. ~~;~?-~a~7~ 1 'l 

etmiştir. Herkes bılırkı Turkıye \ i \kliği 10 flnda 
ıiyasi istiklaline ve toprap bütün· Bu değ t gun zar 

hUkQmete bildirmeğe mecbur lüiüne tecavüz edilmesine karşı 

koyacaktır. Binaenaleyh onu ev· 1 tutulacaklar 
• M·ıı· Müdafaa mükellefiyeti kanununun veli mailup etmek lazımdır. Ankara: 12 (Hcsusıl - 1 1 

1
• bir kanun projesi 

b . . .1. b kk da hükOmet mec ıse 
Bu da zor ir iştir: 27 inci maddesının tadı ı a ın .b. t h ire tabi nakil vasıtalarını 

. . . M '-Qr madde mucı ınce a r - 1 Türk zimamdarlarının kendi· takdım etmıştır. ez~ h . b. beple elden çıkaranlar koy er· 
1 eri için seçdikleri zeminde ba•kalarına satanlar veya hebr laogdı Mı~ll~ıeMüdafaa mükellefiyeti komiı• 

• rı. kasaaara 1 hkk sukOnetle durmaları aayet tabii· de ihtiyar mec 1~ erıne, d 
1 

• B ecburiyeti yapmıyanlar a ın· 
• "ld' • mecbur ur ar. u m - k-rt ma· dir. Baıan lüzumlu tavizlerde yonlarına bı. ırmege. F kat bununla beraber muayyen muı u a a 

da ceza verılmektedır. a 1 eya elden çıkaranların ne bulunuyorlar. Fakat memleketin k'I 
1 
talarını satan arın v I 

f ruz kalınmış ve na ı va ı • , • l" .. bildireceg· i kanunda mukayyet o • şere ine dokunulmasını asla ka· kadaı müddet zarfında bu degışık ıg~ ddenin htbikatında görülen 
bul etmiyorlar. Her şoy Türkiye- madığı için takibat yapılamamıbıtı~. t~ ::mania tahdidi lüzuınlıı görül· 
nin şimdiye kadar muvaffak olan k ı ·çın bu mec urıye ın d"I kt d. 

mahzurıı n emek ı • -dd t 10 gün olarak tayin e ı me e ır. siyasetinde devam edeceğini gös· müştür. Liyihada bu mu e __ 

termektedir. Mllll MUdafaa Veklletl 

Ruzveltin 
mühim · 
nutku 

Amerikanın 

müdafaası 

saatı geldi 

R U S y a bir kanun IAylnaeı 
hazırladı 

Bulgaristana 

Nota verdi - Bulgarlstan, Rus· 
yay• kar•• bir Al· 
m•n - ltalya a•· 
kert Ussu vazifesi 
görUyormu• 

Moıkova 12 {a.a.] - Oli ' 
Moskova radyosunun bildirdiğ~n? 

Ankara 12 ( Husnsi) - Reı· 
m1 ve bnsusi daire ve müessiıeler 
müstahdemlerinin kıyafetleri ordu 
mensuplarının kıyafetlerine bep•e· 
mekte olduğu Milli Müdafaa Ve· 
kiletince yapılan tetkiklerden :: 
laıılmıı ve bu benzerliğin ordu n 
siplini bakımından ma.hzurlardtedvaıP 

.,. d- .. s le or u edebilecegı uşunce ı '. • 
k- 1 - 11ıseler men gayri teşek u ve mue rgı·. 
f 1 • · bu bePzer 1 

ıupları kıya et erının. esbit ve 
bertaraf edecek şekılde t pro· 
tanzimi maksadile bir kanun k o• 

k eclisa sev 
jesi bazırlanara m -= 

etrafında şüp e er ve 0 a k- d -
uy andırın ,k istidadını alabilir~i. Hal· ı ~o~l~m~a~la~r;:ın:;a:;,,;,in;;,a;,,n=m=a=k=:==m=ü=m=u=n:':'u=r ·= I 
buki bugünkü diinyada lngıltere· Vek"ıller heyeti 

Moskc-va 12 ( a.a. ) Sovyet 

tebliği: Amerlk•n don•n· 
m•sı, Amerlk• mU· 
daf•a suların• gl· 
ren bUtUn gemile· 
rl hlmeye edecek 

• Sovyetler Birlifinin Harıcı· gore, . 
yo komiseri Molotof, Bulgamtanın 
Moskova elçisi Staniyef'e So~yet 
hilkQmetinin bir notasını tevdı et· 
miştir. . 

1 
..... 

!un muştur. b 
(iJaDS& a · · - mesin• ın ıü vazifesını go~ , ktedir. 

. • · · bıldırm• edemıyecogını f"lhakika nio sempati k.azanmd!Unda ise en 
mühim &mil büyük Britanya~ı~ mu toplandı 
kaddes bir davanın mücahıdı ve ı Ankara l2 (a.a.) icra vekilleri 
rehberi olarak vazife almış olma• be eti bugiln saat on altıda Başve: 
aıdır. k·ııyDoktor Refik Saydamın rl.yasetı Bu itibarla harbin sonunu bekle 
meden Suriyeye istlklll vermek ka• altında mutat baltalık lçtımaını 
rarını Çörçilili11 dilinden ;,itmek aktetmlştir . 

Leningrat cıvarındaki Alma~ ~a~· 
yare meydanı tahrıb edılmıştır 
Sovyet tayyereciri yerde bulunan 
yunken ve Meperşmit tayyarele
rinden 50 tanesini tahrip etmişler 

t , Sovyotler bır ı8 ınıP Bu no aua k 
Od Kırıma ve Kafkasyayı ar· 

esa, · B 1 ·sta· 1 hareklt lçın u garı 

dyosu 1 
Moskova r• 'k lar1n ve 

ötürme• ya • mllnakaşa il d. de bula• 
S t hükQmetl ne• ın ba 
n::y:eılkalarıo Bull'arial•;;;. 

OllfHlmı tl6'tliiM 
b · depolarını hangarları ve •n•ın 

yakmışlardır• 
y a11•ı Ü9ünciJ saı/atlo 

fi yapı an k ı o.. 
uın bir Almao-ltalyıın u "' 

r.•"'°'c'"''• ... -"""=......,-r-•=•liiuuiü•, 6 lltf eırin dea .. 
b~ri vukae 6•1me.lcte olan bilr41s 

___ ,,..... • du or~ 
dal•r rropll s;,.ıı.tolı. Alia•lt "'• 
s .. oı-· eav.,ı.,,..,.41 ........... 

dea Y• doj-ı1J4n çevirmiş 
l•rdır. 



ı 
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-
1 
c~nypt©ılfil ~©p©ırt©ı]: ~ 1 1 P o L ı T i K A l 

' k 1 b . E/ J M k . Finlandiya üze-H ata y ın a 1 in e a ıne rine.İngiliz-A-

k .1. d • " b l l merıkan tazyıkı 
)\n a~aya çevrı ı ır u,~~~·-·~ .. ~.,;ı~nan ar IYE~i: 'f'fg:'.g 

lstanbul vilayeti hudutları dabilındekı her nevi makina yağları aşa· . • . b b '- t 
Şehlrcilik, iş ve sosyal 
bakımdan Antak..:;y_a_.,1 ---Maarif işlerine büyük 

bir hız fJerilmiştir. Burada 
hummalı bir belediye fa
aliyeti fJardır. Sıhhat i#e
rindeki faaliyet takdire 
deier mahiyettedir. En
düstri kalkınmamızda An
takya adımını ileri şehirleri 
mizin gidişine uydurul
muştur. 

Sarık, cübbe, entari, mezar
lık ve sürü sürü dilenciler .. 

Uzun yıllar yabancı idaresi 
altında kalan Hatayı hududlarımız 
içine alırken, işte elimize geçen 
bunlardı. • Halayın alınışı, askeri 
bakımdan belki ehemmiyetli bir 
hadise olmayabilir. Bu, daha çok 
iki dost devletin mütehbil samimi 
hislMinin tezahürüdür. 

Fakat sosyal bakımdan Hata· 
yın bize geçişi, Türk ınkılabının 

nabızlarında çarpmış kemiyetçe 
küçük keyfiyetçe büyük bir il.tilal 
dır. Hatayı aldığımız zaman nemi 
gördük? 

Nalınlarının takırtısında yaban 
cı bir diyarın ı. dınt haykıran, en· 
tarisinio kirli kıvrımında esaret a .. 
cısını duyuran, sarığında inadı, 
cübbesinde zehniyeti sırıtan bir yı
ğın aç köle, tufeyli insan yığ_'~'·: Şu 
muhakkak ki, hep böyle degıldı. 

Atatürke Adanada «bizi kur· 
tar, H.tayı kurtar» diye yalvaran 
esarete ı.h ımmülü olmayan kan ve 

zihniyet akalliyetini bundan ayır
mak llzımdır. 

Aptakyayı ıarıktan, cübbeden 
entarıden, na"lınaan Aurıu,.- ....... ,.. :"#: 

uzun sürruemişt\r . Bunu n için \ki 

ay yetip artmı~tır. 
_ Fakat, ya başın içinde 

çöreklenen sarığı çıkarabilmek ve 
muhakkak ki, yabancı topraklara 
çevrili yüzleri Ankaraya döndüre

bilmek için ne yaptınız? 
- Türk in~ilabı ne yapmıısa 

o yapılmıştır. Yurdun kalbinden 
fışkıran inkilap pınarı, seddini yık· 
mış bir sel b,ziyle Hatayı bir an· 
da, sarıp dolduruverdi. 

- Ya Sosyal meseleler, di

valari' 
- Şimdi, artık Halayın bir 

Sosyal meselesi, divaaı kal'.."a~ışt'.r. 
Halayda Türkün yüzü, Turluyeoın 
kalbi Ankaraya çevrildir. 

• Salibiyettar Lir ağız bana bun-
ları ıöylerken, pençereden 

HükOmet önündeki asfaltı seyredi· 
yorum: 

• Ne nalın lakırdısı, ne çıplak 
bacaklara sürünen entari, ne cübbe, 
ne ıarık ve ne adım başına dilen· 
ci. Hiç biri yok.. Ankara ne ise, 
lıtanbnl ne ise, Adana ne ise, hü
lisa Tükiye ne ise Antakya da 

odur. 
Giyimi, kuşamı, erkeği, kadını, 

çoluğu, çocuğu ile Cümhuriyetin 
öz malı hep burada, sokakta, fab. 
rikada, atelyede, işinin başındadır. 

• Alakadarlardan şehircilik ve 
Sosyal bakımdan buırüne ka· 

dar ırörülen ve görülmekte olan 
işler, tasavvurlar hakkında notlar 

alıyorum: 

- Antakyada hummalı bir 
belediye faaliyeti vardır. Caddele· 
rin aalaltı mütemadi bir tamir gör
mekte, boş ve yıkık arsalar düzel· 
tilip yerlerine yeni ve modern lıi· 

nalar yükıeltilmekte, parklar açıl· 
makta, sabalar geni,letilmekte 
ve bir zaman pislikten, tozdan, 
topraktan geçlmiyen caddeler, so
kaklar ıulanıp süpürülmektedir. 

Burada şimdiye kadar yapılan 
şehircilik faaliyetlerinin en ırüzeli, 
~ebrin içinde ruh ve gönül karar. 
tan mezarlıkların kaldırılması ol
muştor. Şimdi, şehrin içinde tek 
bır mezar göremezsiniz. Şehrin dı

şında vücude getirilen geniş, asri 
mezarlık bütün ihtiyaca cevap ve
recek bir vaziyettedir. 

Gençliğin spora olan inhimaki 
düşü~ülerek, bir spor meydanı vü 
code ıretirilmiştir. Bir ıtadyom 
ca d ÜfÜPlilmoktedir. 

1 

Muvaffak olunmuş icraattan 
vücude getirilmiş güzel eserlerden 

biri de, kimsesizler ve yoksullar 
cemiyetinin kuruluşndur. 

Her gün bu cemiyet, 170 yok· 

ıulıı beslemektedir. Muhtaç talebe 

de ayrıca bu cemiyet tarafından 
yedirilip içirilmekte, giydirilip ku 

şatılmakta ve hatti bazan bileti 

de alınarak başka vilayetlerde oku· 
tulmağa gönderilmektPdir. 

Vilayete ırelen yoksullar, müh. 
taçlar yine cemiyet tarafından bir 

müddet beslendikten sonra yapa· 

bileceği 

tedir. 

bir işe yerleştirilmek-

Denilebilir ki, şehri dilenci. 
den kurtaran da bu ~cemiyet ol-
muştur. 

v ilayetin hususile sıhhat iş· 
!erindeki faaliyeti !akdi· 

re değer mahiyettedir. 

Antakya bize geçerken, hayat· 

la ölüm ara•ında çırpınıp duran 

1 
YAZAN l 

Nejat Böğürtl~ 
ve adedi mühim bir yekilna baliğ 

olan hasta insan, bugün zinde ve 
işi başındadır. 

Hastalıkların her çeşidini, sa· 

risini, tehlikelisini ve hele sıtması· 

nı kökünden süpürüp yok eden 

faaliyetlerin, bugün güzel neticele

ri alınmağa başlanmıştır. Şehir 

-~· • ktaQ. -tem.iıJenmi tir. 

• aarif işlerine büyük bir 
hız veri\mi..ıtir. Yen iden 

bir çok mektepler açılm1ş v~ hiç 

bir talebenin mektepsiz kalmaması 

temin olunmuştur. Yakında ticaret 

ve sanayi okulları tesis edilecek
tir. 

Yeni tesis edilenlerden bir kız 

akşam sanat okulu vardır. Bir 

okul ~n•titüye tahvil edilecektir. 

Antakyada kültüre veril~n ehem 

miyet başl:A gelmektedir: Bir çok 

yerlerde maarif kütüphaneleri -açıl 

mıştır. iktisadi ve ticari işlerde, 
devletin yardım eli uzanmış, mah· 

sullerin, meyvelerin kıymetlenmesi 

mümkün olmuştur. 

Parmağını kırmış 

Kahve garsonlarından Mustafa 

öğlu Sükrü İsminde biri, Mehmet 

oğlu Edibin parmağını kırdığından 

hakkında kanuni muameleye teves

sül olunmuştur. 

-
iç vilayetlerimize yapılan ih· 

racat sayesinde evvelce on para
ya satılan meyve, buğün beş ku · 

ruşa çıkmıştır. 

Türkiyenin 
Antakya da yer 
tadır. 

ziraat 
almış 

davasında 
bulunmak· 

Endüstri kalkınmamızda Anlak· 
ya adımını ileri şehirlerimizin gidi 

şine uydurmuştur. 

Şehrin güzelleşmesi, Halkın 
ihtiyaçlarına cevap verilmesi için 
devam eden sürekli faaliyete ek· 

lenecek daha bir çok ~ler, tasav· 
vurlar vardır, Bunların başında, 

şehrin elektrik ihtiyacı gelmekte· 
dir. Gerçi şimdiki elektrik şehri 

tenvir ediyorsa da, Modern olmak 

iddiasiyle hamle yapan bu şehir 
için bu tenvirat yeter sayılamaz. 

Elektrik için yeni bir tesisat 
vücude getirilecek ve şimdiye ka· 

dar ancak bir mesire yeri olan 

Harbiye şelalelerinin bu hususiyetini 

gidermeden burada modern bir 
elektrik tesisatını vücude getirile· 
cektir. 

Bu tesisat vücude getirilirse, 
yalnız • Antakya değil bütün 
Hatay istediği bol tenvirata kavu· 
şacaktır. 

• 
Şehrin tarihi kıymetini göstere· 

bilmek için üç senedenberi 
sürekli bir surette çalışılmaktadır. 

Taribi eserleri bütün kıymetile 
kültür dünyası önüne arzedebilmek 

düşüncesi hakim olmaktadır. As· 

!alt yolların tamirine "e yeniden 

yfi ann '~'--·- v...-.,·1 .aı>.ıaiiıeJ'14-
mivet bu düsünce lle. müşterektir 
ve bir gayeye dayanmaktadır. 

O ırayede şudur: 
Turizm bakımından 

biricik şehri yapmak .. 

Antakyayı 
Türkiyenin 

Gerçekten turizm bakımından 
Anta '< yanın müstesna bir mahiyeti 

vardır. Bu zengin tarihini müzede 

kos koca bir cihan tarihi mütalaa 
etmek imkinı mevcuttur. 

Şehircilik, iş ve sosyal bakı· 
mdan Antakyanın arzettiği vazi· 

yet en kısa cizgileriyle budur. 

Bundan sonraki yazımızda, bü· 
tün Hatayın iktisadi, ticari ve zi .. 

rai ehemmiyet ve kıymetini, Türkiye 
ekonomik bünyesinde oynadığı 
mühim rolü tebarüz ettirmeğe ça-
lışacağız. 

Bir yangın başlangıcı 

Nacaran mahallesinde Bay Tev· 

lik Gülek'in evinde bir yangın 

başlangıcı olmuşsa da derhal sön· 

dürülmüştür. Birkaç hasır koltuk 

yanmıştır. 

• d · · . l ruza geçtıg• zaman, u are"'e 
gı akı esaslar daıresinde beyana tabı tutu muştur. 1 ·ı d A "k 'd t kb"b · · d 1 f b ngı tere e ve merı a a a ı 

1 - Petrol olısı, askeri birlikler ve ev et sermayesile işletilen a • d"I • · M"h d 1 ti · 1 b "k . · - e ı mıştı. ı ver ev e erıy e u 
rı alar ellerındehler müstesna olmak üzere tuccar veya tüccu olonyan d I ti . -ı I d b 1 
h . . . . '" ev e erın nu uzu a tın a u unan 
er şahıs yedındekı mevcut yaaları mecmuu bır tenekeden "16 kıloluk 

6 memleketlerden başka her mem· 
fazla olduğu takdirde beyana tabi tutulmuştur, 

2- Beyannameler 13 eylül 1941 cumartesi günü saat 12 kadar ma
hallin en büyük mülkiye memuruna makbuz mukabilinde verilmiş buluna· 
caktır. 

3- Beyannamelere makina yağlarının hangi tarihte ve kimden mü· 
bayaa olunduğu, miktar ve cinsi, mübayaa fiatı ve tarih yazılacaktır . 
Beyanname münderecatının tevsikl icabettiği takdirde evrakı müsbite
ler talep vukuuoda derhal sela.biyetli makama verilecektir. 

4- Beyanname verenler bır halta müddetle malları üzerinde her
hangi bir tasarrufta buluoamıyacaklardır. Bu müddetin hitamından evvel 
mallarına el kondugu tebliğ edilmediği takdirde alakadarlar malları üze· 
rinde serbestce tasarruf hakkını haiz olacaktır. 

5 _ Gerek sınai müessiselerin çalışmalarının ve ırerek kara ve de· 
niz nakil vasıtalarının seyriseferlerinin inkıtaa uğramaması için beyanname, 
vermiş olan alakadarlar petrol ofisi. umum müdürlüğünden alacakları 
müsaade üzerine günlük sarfiyatlarını i•tihlak edebileceklerdir. 

6 - El konan makina yağları değer fiyatı mukabilinde petrol ofisi 
umum müdürlüğünce mübayaa edilecektir. Değer fiyat. malın menşeine 
göre, petrol ofisinioin murakabesi altında halen satışa arzolunan aynı 
cins yağların el konduğu bildirilen gündeki fiyatlarının aynı olacaktır. 

7 - Beyannameleri alan mahallin en büyük mülkiye amiri bu beyan · 
nameleri peyderpey ve petrol ofisi uınum müdürlüğüne derhal makbuz 

mukabilinde teslim edece~tir. 
8 - Mallarına el konduğu mahallin en büyük mülkiye amiri tara· 

fından alakadarlara tebliğ olunacak ve değer fiyatı mukabilinde derhal 
petrol ofisi umum müdürlüğüne teslimi bildirilecektir. 

lzmire giden Tenisci
lerimiz döndüler 
lzmir Enternasyonal Fuarı Te· 

nis müsabakaları için Adana bölge· 
sinden gitmiş olan tenisciler dön· 

müşlerdir. 
Müsabakalar hakkında aldıgı· 

mız malumata göre; 
Bay Hüseyin Ergona karşı 

Ankara Teniscisi Celil.sim müsaba· 
kasında Ankara kazanmıştır. 

Ziraat mUdUrU Ankara· 
ya yarın gidiyor 

Şehrimi7. Ziraat müdürü Bay 
Nuri Avcı yarın Ankaraya ıride· 
cektir. 

Ziraat müdürü, Ankarada, Zi. 
raat Vekaletiyle tema• edecek ve 
Adananın zirai vaziyetini ve mah· 
sul hastalıklariyle yapılan mücade· 
le hakkında malOmat verecek, yeni 
sene çalışmaları etrafında direktif· 
ler alacaktır. 

Recep Yümerkan Ankaranın Bu sene pamuk 
tecrübeli Teniscisi Faruk ile ihraç edilecek 

karşılaşmtf ---=::.:·~•.....;;:;' ,.,.,~<\•-----: 
A k k t ,. n. 'f ı _ ......... :\ r.2ını;k 

o ara azanmış ı r. ibracatcı!Arı birlik mümessi erı u 
Dalılda Adanaya karşı çıkan gün ticaret Vekiletiode son te• 

Hü•eyin Erk.on ve Recep Yün:ıerkao maslarını yapmışlardır. Bu aene 
mü•abakasmda da, birinci sette mikdarı şimd ilk malom olmamak!~ 
Ankara, ikinci sette Adana, üçün. beraber, bir mikdar pamuk bebe· 

cü sette Ankara kazanmışlardır. mehal ihraç edilecektir. Bu ihraç 

lzmir Tenis müsabakalarına esnasında Çukurova ihracat birli· 
lstanbul, Ankara, lzmir, Adana, ğinin vazife alması muhakkaktır. 
Zonguldak, Kocaili ve Balıkesir Birlik umumi katibi Zeynel Besim 
bölgeleri iştirak etmiş ve birinci· Sunla idare heyeti reısı lbrabim 
lii'i lzmir bölgesi almıştır. Burdur oğla daha bazı ınakamatla 

1 temastan sonra önümüzdeki pazar. 
Ada na, çel, k ayseri tesi günü akşamki Torosla Ada· 
muhteliti l zmirden naya hareket edeceklerdir. 

döndU Adana Ticaret 
lzmir fuarı futbol musabakala· odası Baatkaltipliğ l 

rına iştirak eden Adana, içe! ve Ankar, 12 [ Hu•usi] _ Adana 
Kayseri muhtelit takımı iyi bir ne Ticaret ndası başki.tipiiğine oda 
tice alarak avdet etmistir. muhasebecisi Hüsnü Vuralın asa. 

ilk müsabakada, Adana, lçel ~et~n tayin edilmesi kuvvetli bir 
Kayseri üçler muhtelit Ankara ile ıhtımal halindedir. 
1-1 beraber kalmış lzmir m11hte- KUfretmiş 
!it Anhra mubteliti 1-3 ve üçler Ethem oğlu Zıya Sarpkaya 
muhteliti de 5-4 gol farkile yen· adında biri serhoş olduğu halde 

miştir. Osman oğlu Süleyman adındaki 
Bu suretle lzmir birinci, üçler tanıdığına küfrettiğinden yakalan. 

muhteliti ikinci olmuştur. mıştır. 

leke! Finlandiya'ya karşı sempati 
gösterdi ve !inlerin topraklarını 

kahramanca müdafaaJ.rı her tarafta 
samimi akisler uyandırdı. Müca• 
dele üç ay kadar ,ürdü. lngilizler 
ve Fransızlar Fnilandiya'ya yar· 
dım yollamıya teşebbüs ettiler. 
F ~kat lskandinavya devletl~ri bu 
yardımın kendi topraklarından geç 
mesine muvafakat etmeeiklerin
den teşebbüs suya düştü. Rusya'· 
ya karşı yalnız kalan Finlandiya, 
topraklarının bir kısmını terkede
rek Ruslarla sulh imzaladı. 

Bu sulh muahedesinin haki· 
katle bir mütarekedPn ibaret ot. 
duğu belli idi. Finlandiyalıların 

ilk fırsatta Ruslara terkettikleri 
toprakları geri almıya teşebbüs 

edecekleri tabii görülüyordu. Na

sıl ki Almanya Rusya'ya karşı ha
rekete geçmeğe karar verince 
Finlandiyalılar Almanlarla işbirli

ği yapmakta t reddüt etmediler 
Romanya gibi, kapılarını Alman 

askerlerine açtılar. Ve Almanya 
Finlandiya td'praklarını hareket 
üssü olarak kullanıp Fin ordula· 
riyle birlikte Leningrat üzerine 
taarruz etti . 

1939 sonbahariyle 1941 yazı 
arasında beynelmilel m•ıvazenede 

büyük bir inkilap hu•ule gelmiştir. 
1939 sonbaharında Rusya Alman
ya'nın dostu olduğundan Ruslar 
tarafından girişilen Finlandiya te· 
şebbüsüoü Almanlar sempati ile 
karşılamışlardı. Rusya, Finlandi· 

ya'ya karşı harekete geçerken, 
bahane olarak Finlerin İngiliz em· 
peryalistlerıne satılmış olmalarını 
ileri sürmüştü. Almanlar da bu 
Rus görüşüne iştirak ettiler ve 
Fin devlet adamlarını lngiltere ilt 
komplo yapmakla itham ettiler. 
1941 senesi yaz13ında lngiltere 
Rusya'nın dostu ve müttefiki ol
duğundan bu defa Finlandiya po. 
litika adamlarının Rusya'ya karşı 
harekete geçmelerini takbih et· 
mekte ve bunların Alman emelle
rine ilet olduklarını ileri sürmek· 
tedir. 

Hakikatte Finlandiyalılar, ne 

1939 senesi sonbaharında lngiliz

lerin emellerine, ne de 1941 se· 

nesi yazısında Almanların gayele• 
rine hizmet etmek istemişlerdir • 

Finlandiya, 1939 senesinde durup 

dururken, taarruza uğramış ve 
kendisini müdafaa etmiştir. Fakat 

kahir kuvet karşısında teslim ol. 
mıya mecbur kalmıştır. 

{Devamı üçüncüde/ 
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Canavar düdükleri sükOneti acı çığ. 
lıklarile yırttı. SokakJarda halk telaşla ko 
şuştu. 

Militza kendisini yatağa attı. 
Sinirlerine hakim olduğu ve korkun

9 
kabusu kovduğu vakit titriyerek ve so· 
ğuk bir ter içinde yataktan kalktı. 

Yüzünün terini sildi. Kararını ver• 
mis, bu sebeple büyük bir sükOnete ka
vuşmuştu. Pencereden gördüğü insanlara 
ve batta evlere bağırmak isterdi: 

- " Korkmayın. Harp felaketi üze· 
rinize gelmiyecekl 

Binlerce masum yerine kendisini ölü· 
mün kucağına atacak, böylece feliiketi 
karşılıyarak onları kurtaracaktı . 

Çabucak giyindi, saraydaki işine geç 
kalmak istemiyordu. Çünkü onu Stefan 
ve aynı zamanda kendi kdndine verdiği 
mukaddes vazife beklemekteydi. Stelan 
Taldeki ecnebi memleketin diplomatlarına 
kanmış vaziyette kalmaktan kurtaamak, 
ittifak muabodesiııin imzalanmasına mani 

olmak ... 

-Xll/-
siıva•iyanın yüksek şefi ekselins 

Stefan Taldekin takvimi üzerinde bir 
not: 

4 Mayıs: Sinona nehri üze
rindek i geni madeni köprünün 
açılma m•ruimi. 

Oldukça serin bir ilkbahar sabahı ..• 
Dağlardaki karların erimesile kabaran 
nehrin üzerinde yeni köprü, bir genç c_ü· 
retile, ayağını bir hamlede karşı sahıle 
atmış ve gecenin soğuğu ince bir çiğ 
tabakasile demir denteliinın ahenkli te
ferruatını tebarüz ettirmiş bulunu • 

yor 

Militza: 

- Ah, ne güzeli diye 
müşten tellerle yapılmış bir 
köprüsü gibi! 

konuıtu. Gü 
peri masalı 

Şefin kapalı arabasından merasim 
için inmek ve binaenaleyh onun mahremi
yetinden uzaklaşmak icap ettiği zaman 
neşesi azaldı. 

Şimdi yeni köprünün üzerinde yapılan 
merasimde bulnnacak, münakalit nazırı
nın valinin, belediye reisinin, köprü inşa
atını idare eden mühend;sin Taldeke hi
taben söyliyecekleri bitirip tükenmek bil· 
mez tatsız nutuklarını dinlemeğe mecbur 
kalacaktı. 

Sonra Stelan bu nutuklara cevap ve· 
recekti. 

Bu nutku ise Militza ezbere biliyor· 
du, her kelimesi üzerinde durarak bir 
nutku beraber hazırlamışlardı. 

Militza vakit geçirmek için, etrafta 
toplanmış olan halka bakmaia başladı ve 
birden titredi. 

Merasimi seyreden halkın ön sıra•ın· 
da nutukları dinleyenler arasında bir 
adam görmüştü • 

Bu, diğerlerinden farklı biri değildi. 
Fakat bu adamın, diğer binlerce kişi ara· 
sında, Militza için, korkunç bir manası 
vardı. 

Genç kadın « Pala• " Sinemasının 
bodrumlarında yapılon. i~timaların müd•· 
vimlerinden ve ihlililcılerın en faallerirı· 
den biri olan bu adamı derhal tan•"''ştı. 

Burada ne işi yardı"; ne için gel-

mişti.? 
eJletine bak. 
şüpheli bir 

Onun derhal ve evvela 
tı. Ellerini serbest tutuyor, 
harekette bulunmuyordu. 

Hayır, oraya onu öl<l~rmek için gel
memişti. Zaten öidürül"'""ıne karar veril· 
ıniş•e bu bükıııo çok daha kurnazca İn· 
faz edeceklerinden şüphe edemezdi. On. 
tarın ne kadar kurrı•z davrandıklarını bil 
miyor değildi. 

ihtilalci burada tabancasını on• çe. 
virir çevirın••. yakalanır, silahı -elinden 
alınır ve b•Jkı de halk tarafından parça. 
laoırdı. 

H•l'"• ihtilalcilerin orada, balkın ön 
ıafınd•• herhalde prens Matyas Çerninin 
emril•• bulanmasının sebebi herhalde ih. 
tilalcilerin Militzayı unutıııadıklarını ve 
peşini bırakmıyacaklarını hatırlatoıak o). 

•• ır•roktl. 

- Bu köprü yalnız sanayiimize şeref 
veren bir sanaat ve teknik harikası dt• 
ğil, aynı zamanda iki vilayet arasın· 
da ... · 

s1.•.lan nutkuna devam ediyordu. Fa. 
k~t 

1 
Mılıtza onun söylediklerini ancak bir 

ugu tu halinde duyuyor, söylenenleri an• 
lamıyondu. 

Duyduğu kelimeler, halk arasındaki 
ihtilalcinin kendisine sabit bir nazarla ba· 
karak dudaklarını kıpırdatmaksızın için· 
den söylediii kelimelerdi: 

- ittifak muahedesi veya ölüml 

Militza dö Bolsberg, 
seçi 

Gözlerini indirmemiş, 
korkosunu belli etmemişıi. 
nki onu tanımıyormuş 
bakmıştı. 

ikiıinden birini 

korksa bilo 
lhtililciye, sa• 

gibi lakayt, 

Mızıka Silvaniya mili marşını çaldı 
Merasim bitmişti. 

Otomobillere dönüldü. Motosikletli 
polislerin ve süvari«mavi mubafızlar"ın 
peşinden Şefin otomobili Stafan Taldek 
sadık katibesini hükümet merkezi istika. 
metinde merasim yerinden uzaklaştırdı. 
Stalan seviç içindeydi. Köprüye gözünden 
kayboluncaya kadar ırururla baktıktan 
sonra: 
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volt bu gece, büyük sabırsızlıkla 
beklenon nutkunu söylemiştir. Ame 
rika birleşik devletleri reisi radyo 
(arla neşredilen bu nutkunda mih· 
vere hitapla Amerika birleşik dev. 
!etlerinin denizlerin serbesti•i siya 
setine devam eyliyeceğini teyit et· 

Ruzvelt 
Sabırsızlıkla beklenen 

nut kuno söyledi 

Bu çok bas;t olarak şu demek· 
tir ki; bizim karakol gemilerimiz 
ve tayyarelerimiz bütun ticaret ge· 
milerhi, yalnız Amerikan gemile· 
rini değil, müdafaa sularımıza gir· 
miş olan - her hangi bayrağı ta· 
şırsn tı.şısrn bütün gemileri hima· 
ye edecektir. 

Finlandiya uzerine 
lngiliz - Amerikan 

tazyıkı 
( Baştara/ı ikincide ) 

Bulgar isi anda 
1941 senesinde do bir sene evel 

kaybettiğı toprakları geri almanya 
taşebbüs etmiştir. Görülüyor ki 
Finler şu ve bu devletin emellerine 
değil kendi memleketlerine hizmet 
etmektedirler. 

neler oluyor? miştir. 

Ruzvelt, evveli Amerikan ge. 
milerio• ve bilhassa Grir destro. 
yerine yapılan hüc~mlardan bah. 
setmiş, bilhassa Grır destroyerine 
biç bir ihtarda bulunmadan hücum 
edildiğini temin eylemiş ve demiş. 

sı yoktur. Nazi tehlikesini görmek· 
ten imtina ettikleri için sulhperver 
milletler felakete sürüklendi. Amo 
rika birleşik devletleri bu öldürü
cü hatayı yapmıyacaktır. Hiç bir 
cebir ve korkutma hareketi müda 
faanın iki seddini tam ve sailam 
olarak idameden bizi men edomi
yeceklerdir. 

Amerika birleşik devletleri re 
isi sılatile karşısında bulunduğum 
vazifem tarihidir. !Ju vazife sarih
tir ve Önüne geçilmez mahiyette· 
dir. Bu bizim tarafımızdan bir 
h >rp hareketi değildir. Tecavüz 
bizden gelmiyor. Bizim için bahis 
mevzuu olan müdafaadır. 

Şu var ki logiltero' de ve Am· 
erika'da büyük bir halk zümresi 
Fiolaodiya'nıo Rusya'dao toprakla. 
rını geri almak için Alman iıtifa· 

kına girmesini haklı görmüşlerd•r. 

Finlandiyalılar bilhassa Amerika'da 
büyük sempati uyandıran bir mil· 
!ettirler, Çalışkanlıkları dogruluk 
ve dürüstlükleri bu küçük millet 
üzerine Amerikalıların sempatisini 
celbotmiştir. Amerika'ya harp borç 
larını Ru.sya'nın taarruzuna uğ'ra
yıocıya kadar intizamla tediye ed· 
en yegane devlet Fınlaodiya'dır. 

Yaz an Bulgaristanda' 
son aylarda gö

Necmeddin rülmemiş bir fa. 

S a d a ..J5.... aliyet var Alman 
ordularının Bulgaristanı işgal ederek 

cenuba geçit yaptıktan, ve bu hiz
mete karşılık Buigaristan, Yugos
lavya ve Yunanistandan had; geniş 
topraklar ilhak ettikten sonra. ko· 
mşu memlekette büyük bir sevinç 
sonra da nisl.i b:r sükOn başgÖs· 

termişti. 1 
Balkan hareketi biterek Alman 

- Sovyet harbi başladıktan biraz 
sonra ise Bulgaristanda ıçın için 
birşeyler kaynadığı seziliyor. Kom
şumuzun dahili ahvali hakkında -
yakınlıga rağmen - günü gününe 
bol haber alamadığımız için, bu 
fev kalideliği tek tük gelen resmi 
ajanı telgraflarındao anlıyoruz. Sob 
ranya'nın ani toplanışı, hükOmetin 
mebuslara dahili vaziyet ve harici 
siyaset hakkında izahat vermeye 
lüzum görerek « vaziyette endişe 

edilecek bir şey olmadığını » söy
lemesi, bundan başka Devleti ko. 
ruma kanunu hükümlerine daha 
şiddetli maddeler ilave olunma5r, 
nihayet Alman donanması başku· 
mandanının Sofyaya gelişi, Kralı 

ziyaret etmesi' Başvekilin de uzun 
uzadıya Kral nezdinde kalması gi
bi kısa haberler, Bulgaristanda 
harici ve dabıli siyaset bakımından 
yeni hadiseler olduğu veya olaca
ğı kanaatını uyandırıyor. 

Akla gelen tahminler, evveli, 
Almanyanıo, bu harpte BuJgari.stan
dan, bilhassa müstakbel Karadeniz 
bareketlerin<ie daha esaslı işbirliği 
istemesidir, Böyle bir vaziyet Bul
goristanı Sovyet Rusya ile harp 
haline sokacağı için Sofv•~• ~• 
dukça hararetli görüşmeler olması 
tabiidir. Romaoyanıo Besarabyayı 
geri almak ümidile Almanya yanın. 
da harbe girerek ne büyük feda· 
kirlıkları göze almaya mecbur kal· 
dığı düşünülürse, hudutlarını Al· 
man orduları sayesinde genişletmiş 
addolunan Bulgaristanın bu kazan· 
cı bu derece bedava elde etmesine 
müsaade edilmiyeceği de tabiidir. 
Fakat, Bulgaristanda hükOmet tam 
bir Alman politikası güttüğü halde 
halk kütlesi, tarihi ve hissi sebep· 
lerle, yüreğinde Rusya •evgisini 
taşır. Dahili zorlukların bir kısmı 
bu zıddiyetten ileri gelse gerektir. 
Yeni ve şiddetli tedbirler alınma11 
da, belki bund.ın dolayıdır. 

Akla gelen ikinci rahatsızlık 
amili de, ğene ahval dolayısile, 
Bulgaristanda derin bir istikbal en· 
dişesinin başlamış olmasıdır. lbti· 
mal ki daha şimdiden. bükOmetin 
tuttuğu yolun yanlış olduğunu söy
leyenler vardır. 

Bulgaristan, Balkanlarda büyük 
emeller besleyen tek devletti. Bü· 
tün Bulgar siyaseti, tatmin edilme. 
miş bu emellerin g~rç~kl.eşmesi .. ga· 

esine müteveccihtı. Hadıseler oyle 
~otirdi ki küçük 'Bulgaristan, biz· 
zat hiç kan dökmeden, b•şkaları· 

tesadüfi lütullarile, bu emelle· 
~~.. umduğundan çok fazlasile 
orişti. F.k,t, bu ani zenginliğin 
verdiği, baş r\öndürücü ilk heyecan 
azaldıkça, Bulgarlar, rüyasında gör 
mediği bir saadetin, hakikatle telif 
edilebilecek, gerçek ve devamlı 
bir bil olup olmadığından korkan 
insanların endişesini duymaya baş· 

!adılar. Nerede ve ~nasıl biteceği 
ııittikçe daha az malılm olan bu 
parlak macera, balkı ürkütüyor. Bu 
mirası, her h&yal gibi, verimli ve 
sürekli olmak için çok fazla güzel 
bulanlar, dudaklarındaki sevinç 
tebessümü yerine yarının hoşnut

suzluk acısını duymaya başlıyan 
uzak görüşlüler çoğalmış olabilir. 

Bulgaristanın, uzaktan manza· 
ra11 budur. 

- Aktam'dao 

• Has isimlerin 
başına gelenler 

Bir dostumuzun ifşa· 
YAZAN atına göre yeni ha• 

Refik 
ttalld 

zırlanan (imla IOgati) 
ne uymamız lizımge
liroe ben artık « Ha

lid•İ cHalit• şeklinde yazacakmı· 
ım• Mebııı•t v• Ahmetlw de öyle 

-yapacaklarmış. Fakat bu isimler 
birer mef'ul alınca yeniden tebdili 
suret edecekler 1 yine «D• li ola
caklarmış. Deli olmamak işten de· 
ğill Mesela Bay Halit,iki satır öte
de «Bay Halid'e» veya « Halid'i » 
şekline girecekmiş. Bir yaşıma gir
dim! Has isimlerin deyişmesi de 
ne demek ? Velev ki, tek ve 
son harfi tebeddill etse, o ismin 
haslığı, hususiliği nerede kalır ? 

Hem kim iddia ediyor ki, yu· 
karıda saydığım üç isim ve emsali 
daima öyle keskin telaffuzla «T•li 
okunur? Benim bildiğim, «T» il" 
«D» arası istisnai bir okunuşları 
vardır. Hatta adamın tahsil derece 
ve seviyesinin yüksekliğine göre 
«D» den başlar 1 « T " ye kaçar 
Nihayet bu son telaffuzda karor 
kılar. Daha şimdiye kadar kimse· 
nin ismini, yüzüme karşı « T » yi 
bir tokat gibi patlatarak söylediği
ne raslamadım. Evdeki emektar 
adamımıza da «Ahmed Ağu der· 
dik, «Ahmet ağa• değili 

( imli lı1gati ) bize sade· imli· 
mızı değil, anlaşılan bu gibi nev 
İcat kaidelerle bazımıza adımızı da 
şaşırtacak. lnşaallah, kitapta, bir kıs
mımızın yazdığı gibi «tahin helvası• 
«taban helvası« teliilluzuno alarak 
tadından kaybetmemiştir. Daha neler 
var ya? Hatta ben, hali «lstan~ul»un 
noktalı «l» ile söylenildiğine de akıl 
erdiremiyor ve kulak alıştıramıyo. 
rum. lstanbullu, içinde doğup bü· 
yüdüğü o şehre, hemde oldukça 
teliffuzlu bir «1» ile « lstanbul » 
hatta « M » ile Is tan bul bile der; 
demekte berdevamdır;. Maamalib 
bunlara fazla karışacak esaslı ev· 

blı haiı olmadığımdan dilb871• • 
.,._. """"""' ıcr:te oyJe yazar 

öyle söylemiye de çabalarım. Li· 
kia ceza kanununa bir madde ek .. 
leninceye kadar kendi adımı "D,. 
Ji yazmaktan vazg-eoçmem... •'D,, 
liyim amma ar?.ık kanuna karşı ko· 
yacalı. mertebede degill 

Tan'dan -

tir .. ki: 
« - Grir' e yapılan bu hücum 

şimali Atlintikte mahalll bir as
keri hareket ve yahut iki ınillet 
arasındaki mücadelede basit bir 
vaka değildir. Bu kuvvete, tetbişe 
ve cinayete dayanan devamlı b' 

. . 1 ır 
dünya sis~emının yar~tı masına doğ· 
ru kati bır merhaledrr.» 

Ruzvelt sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

« - Sizlerin ve benim k I 
• 1 1• 

cımla emellerine hiç bir hudut ta· 
nımıyan bu mbahl.ullara hitap et. 
mek kati mec urıyetinde bulundu· 
g• umuz zaman gelmiştir O 1 
şöyle hitab edeceğiz: 

· nara 

Çocuklarımızı sizin tethi• 
• • • ... v ve 

esaret sıstemınıze ram etmek • 
' ş· d" b" ' IS· temıyoruz. ım ı ızıı:n kendi .. 
. t' . h" mızın 

emnıye ımıze ucuın ediyor,u 
h 

.1 . 'd . nuz. 
Da a ı erı gr emıyeceksiniz N t 

· o a· 
lar yazmak gibi diplomasi us il . 
rin, gemilerimizi batıran ve v:t e 
daşlarımızı öldüren kanun h ~~ 

-trıcı 
insanlar karşısında biç bir fayda. 

nım çenesinin altından kavuşturdu. , 
ğu, yüzünde üç köşeli açık yer bı. 
rakan, kalın peçesi arkaya kı 1 . . . vrı .. 
mış esk'. bıçım çarşalile 0 mubarek 
kadıncagızrn hayali işte gene ... 
zümün önünde 1 go 

.• Çizgileri~i, hayatından bize ya. 
dıgar bıraktıgı tek bir fotoğraf Ü· 

zerinde seçebildiğimiz o sevimli 

Bu iki sed şunlardır: 

1 - Açık denizlerde 
rimizin serbe-stisi. 

gemile-

l - Malzeme tedariki yolu· 
muzun serbestisi. 

Hitlerle hiç bir harp araştır· 
madık. Şimdi de böyle bir harbi 
araştırmıyoruz. Fakat sulhu da Hit· 
!erin harp ve ticaret gemilerimize 
hücum etmesine müsaade eyliye
cek kadar bahalıya oatın almağa 
hazır olacak derecede şiddetle ar 
zu etmiyoruz. Biz Amerikalılar için 
bu cihet oarihtir ki, bizzat iki 
Amerikanın müdafaa edilmesi İcab 
eWği saaat gelmiştir. Bu saat müs 
bet müdafaa saatıdır. 

Bu saat hücuma imini olmak 
saatıdır. Müdafaamız için lüzumlu 
olduğuna bükmedeceğimiz sularda 
Amerika harp gemileri ve tayya· 
releri su altında tetikte duran 
mihver denizaltılarının ve yahud 
deniz üstündeki mihver korsanla

rının ilk defa olarak öldürücü 
darbelerini indirmelerini artık bek 
lemiyeceklerdir. Denizlerin serbes
tbıi Amerikan siyasetini idame et· 
mek vazifesi ~jmdi AtlantiJ.. te ge
niı mesafeler üzerinde faaliyette 

. bulunan deniz ve hava karakolla-
rımıza düşmektedir. 

Ruslar Alman mevzile· hayal, acaba bir gün hafızamızdan 
silinebilir mi diye meraka düşmive- rlne hUcum ettiler 
ı:- 7~• • •• ' nin askeri kayanaklardan öğrenil· 
unutamayız 1 diğine ııöre, Bolşevikler SmolenS· 

Tarihin aşınmaz bir mevzu O· kin 60 kilometre şimali şarkisio· 
lan bağrına bastığı Mustafa Koma deki mıntakada tankların müzabe· 
li kendi elile bize hazırl•yan, ye· retiyle Alman mevzilarioe hücum 
ti.,tiren ve kazandıran o kadın, va etmişlerdir. Bütün So!yet bücom· 
kıi çehresinde veya hallerinde bir Al ·· d f 

ları kuvvetleri man mu • aası 
takım hususiyetlere malik değildi. karşısında kırılmoştır. Sovyetlere 

Fakat onda daha ·büyük bir kanlı zayiat verdirilmiş ve bir çok 
• hassa vardı: Her Türk anasına ben tank imha edilmiştir. 

Tu .. rk Anası ziyordu. Çenesinin altından kwuı· ıd k 
turulmuş, kalın peçesi arkaya doğ· Rusyaya 9 ece 

1 

-, Kurtuluş bay- ru atık, eski biçim siyah çarıafın Amerikan heyeti 
Y A Z A N ·u kö•e halinde çerçevelediği tatlı Vaşington, 12 ( a.a.) - Kor-

M ramını her sene ç • T k d ı 
N bakı•lı temiz çehrede bütün ür e Hal, Sovyetler birliğinin Va· 

• ki aibi coşkun • d O · U 6 analarının tebessümü okunur u. şrngton büyük elçisi manski ile 
bir sevinçle kutla an lzmirliler, A· k' "t azi kö•ele- yaptıö-ı bir görü•meyi müteakip Türk anaları ı, mu ev .. • • 6 • 

tatürkümüzün •nasını kucağında rinde sonu gelmiyen guçluklere gazetecilere demiştir ki: 
saklayan mezarı ziyaret ederek O· • ' • • .. gererler ve durma ( - Amerika birleşik devlet-

.. k 1 ki ·ı b ısyansız gogus leri beyetr"nı'n cama veya cumarte•i rasını şu ran çe en erı e •zeme· d 'il to evlat yetiştirirler. 
yi unutmadılar. an mı • • d u· günü Moskovaya hareket edece-

H k"k" k ı · · · ·1 lzmirimizin sıcak kucagın 
1
". • u k" ·ı a ı ı ıymet erı ryr o çen Z"b ydel Var ıgı· gini sanıyorum. mans ı r e umu. 

Halen ve istikbalde eğer Al
man ve ltalyan harp gemileri hi· 
mayesi Amerikan müdafaası ıçın 

lüzumlu sulura girerlerse bundan 

doğacak her türlü risk ve tehlike 
kenJilerine ait alacaktır. Bu suret 
le mesuliyet Almanyaya racidir. r 
Biz silib atmayacağız. Ti lı.i Al
manya bunu araştırmakta devam 
etmesin.» 

Amerikan müdafaa suları 

Londra 12 (a.a.) - Ruzvelt· 
in nutlcundaki deklarasyona tevli. 
kan mihver harp gemilerinin do. 
ğacak bütün tehlikeler kendilerine 
raci olmak üzere, girecekleri Ame· 
rikan müdafaa suları bir kaç za· 

man evvel Amerika sahillerinde 
480 kilometre uzaklara gidel'I. Je
oiz mıntakasını ihtava etmek üze· 
re tayin ve tesbit olunmuştur. 

Ruzvelt'io nutkuna göre, Ame· 
rikan müdafaa •oları Amerika bir
le,ik devletlerinin lzlandada Gro· 

enland da, Labradar da, Ternövde 
tesi• ettik \eri ileri karakollar etra 

ima kadar yayılmaktadır. Londra
daki ilk kanaata göre, Amerikan 

müdafaa mıntakası. Amerikan ba
va kuvvetlerinin faaliyette bulun· 
dutu bütün mıntakayı ihtiva et
mektedir. 

Oslo'da fevkallde 
vo•I--&... :ı.ı=.r -· ... 

Oslo gazeteleri Oslo şehri ve ci· 
varında ilin edilen fevk•lade ah
val vaziyetiyle meşgul olmakta ve 
balkı sükOne ve itidale davet et· 
mektedir. 

Af ten Posten gazete.si diyor ki: 
«Eğer fevkalade ahval vaziyet 

il~nın• kadar gidilirse bunun sebe
bi son zamanLrda Narveç balkı 

arasında entrikalar çevirmiş olan 
düşüncesiz unsurlardır.• -

1 
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Bu 
11ece Nöbetci eczane 1 

Türk çocuklarının bu nezaketinde yuyan kahraman u • l miyet itibarile Amerika ve Sov. 
milli ölmeztiğimizin en büyük sır· mızdan sana ne kadar borç uyuz yet1er arasında muallakta bulunan Halk eczanesi 
rını görebiliriz. biz. bütün meseleleri görüştüm.) ( Tarsus kapısında ) 
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lngiliz bahriye nazınnın hayatı PORTRE 1 ·--
Bugünkü 
Çörçilden 
en çok 

harpte 
sonra 
nazarı 

dikkati çeken 

lngilterenin bahriye birinci lordu değil, birinci deniz lordu nelere sosyalisler girdikten sonra, bu zevatın 
Bahriye Nazırı ekseri kendilerini yetiştirmiş, yüksek tahsile 

haizdir' 
mister Albert Vic· • "vil 1 d eski edebiyatı ög" renmeg· e fırsat bulmamış ol-

B h · e birincı sı 0 r unun vazifesi par· 
t o r Aleksander a rıy • • duklarından nazırların eski Yunan ve Latin 

limentoda ve efkarı. um~'?ıye karşısında Sah. 
şimdiki h a r p t e 1 l et b dilleri ile uğraşmaları zamanı geçmiştir. · N etinin aa ıy mı ve areketini mü· 
Başvekil Churc· ~y; eza~ h etoıekten ibarettir Bahriye Nazırı Aleksandr oosyaliıttir. Sos-
hill,den sonra en a aa ve rza · ivil lo d ' yalistlerin lideri, yani lngiliz amele partisi reisi 

Bahriye birine• s r u partilerden ye· 

Fakat geçen sene terkedilen FiJ 
toprakları istirdat edilınceye kadar 
devam eden bu sempatinin , bu 
topraklar geri alındıktan sonrada 
Fınlaodiya'oıo Alman ittifakında 
devam etmesi dolayrsile, grttikçe 
zail olduğu aol~ılmaktadır, Malum 
olduğu üzere, Finlandiya askerleri 
1939 hududuna varmışlar ve bir 
sene evvel ruslara bıraktıkları top· 
rakları tamamile istirdat etm•şlerdir. 
Bu şartlar altında. Amer.kalılara 
ve lngilizlere göre, artık Fiolandi· 
yanın muharebede devam etmesirıe 
lüzum kalmamışıtr. 

Fılhakika mantı kan bu doğru· 
dur. Fınlandiya, Almanya gibi bol 
şevikliğin tatfiyesi ve Avrupa da 
Alman nüfuzu altında hır nizam 
kurulması için mücadeleye girişmiş 
değildir. Hatta Finlandiya gazete· 
lerinin neşriyatına bakılacak olursa 
yeni nizam mefhumun Fınlandiya· 
lılar kabul etmemektedirler. Bina• 
enaleyh kaybedilen topraklar istir· 
dat edildıkten sonra Fınlaodiya 
için muharebede devam etmeğe lü· 
zum kalmamıştır. Fakat hir devlet 
ittıfak halinde diğer bir devletle 
bir harbe girdiği zaman' bu iş or 
taklığı kolay kolay taslıye edile· 

me~ ,Şil~!l.!~· ... ~~\&~~uw•a!!Jfet ara
sında olursa. 

Finlandiya'nın lngilizler ve A.· 
merikalılar tarafından ısrar edildi· 
ği gibi, derhal Rusya ile sulk ak· 
teıtıgi bir dakika için larzedol•in 
O zaman Almanyanın hali ne olur? 
Almanya Fınlandiyanın yukarda 
Kareli berzahını tutacağına güve· 
nerek cenuptan Leoingradı çember 
içine almı~tır. Y •ni Leoıngrad'ın 
m11buarası Fınlandiya ile Almanya 
askerlerinin • müşterek mesailerlle 
temin edilmiş demektir. Bu mu ha· 
saranın en oaıik bir t.amaoında tin· 
landiya Ru•ya ile sulh a1<tederek as 
lı.erlerioi cepheden çekerse, alınan 
lar Leningrat muharebesini kaybe• 
debolırler Fiolaodıyalıların, alınan 

iltıfakından ayrılıp da rus ittilal<1n• 
girmedikçe, böyle bir barelı.ette 

bulunmaları mümkün değildir. Kal· 
dı ki Frnlaodiyanın, Almanya ile 
giriştiği işbirliği bu derece ılerle· 
dikten sonra istemiş olsa bıle, Al· 
man ittifakından ayrılabileceği çok 
şüdhelidir. Almanya Rusyaya karşı 

bu büyiib teşebbüse gırişirkeo, şüp 
hesiz Frnlaodiyadaki vaziyeti tam 
bir emniyet altına almış olacaktır. 
Başka türlü olsaydı, Alman erkanı• 
harbiyesinin bu derece ehemmiyet 
li bir meseleyi, Fınlandiya polıtıka 
cılarının iradelerine bırakmaları 
affedilmez b r gaflet sayılır, Bina• 
enaleyh askeri harekitın bu safha. 
sında Fiolandıyalıların, istes~ler bı· 

le, harpten çekilebileçekleri çok 
şüphelidir. Fransa gıbi büyük bir 
devlet bile mağlup olmasına rağ· 
men, lngiltere ile a iriştiği işbirliği 
ni bili tasfiye edememiştir. 

ziyade nazarı dik· Makdonald 1929 da kabineyi teşkil ettiği ıa· 
d 

d lngiltere tişir . ,_ d . EylQlun 28 inde gUr•t 
k•ti celbeden bir devlet a amı ır. Adeta Nezaretin propağanda ıefi ve avu- man .. en isini Bahriye Nazırlığına tayın et • mUaabakları yapılacak 

devlet adamı 

a.lında bahri büyük bir devlettir. düny_a~ın katıdır Bahriye birinci deniz lordu iae donan· mişti. Çünkü bu zat amele partisinde en çok Beden terbiyesi u um müdür· 
dörtte birine ve beş yüz milyon nulusa bakım h l'f iş gören adamdı. 28 

. 
1 

• d sı sayesinde mada yülraelmiı ve mu te ı filoları idarede 
1 

• d P k lüğünden gelen talimata göre, 
bulunan ımparator ugunu onanma . . .. t . Aleksander fakir bir ai enin çocugıı ur. e eylülde Mersinde kürek yarışları, 

b b sın• ehliyet ve kudret ııor ermış amiraller arasından k 
yaratmış ve şimdiye kadar gene a rıye ~enç yaırnda kendi kendisini yetiştirme mec· Adanada da güreş müsabakaları 
dayanarak muhafaza etmiştir. Buğünkü harpte tayin olunur. buriyetiode kalmıştır. Muallimliği kendisine yapılacakır. 

6 de lngiltere daha ziyade donanmasına dayan• Bahriye birinci deniz lordu ayni zamanda meslek edinmiş ve bundan il~rlemiştir. Fakat Kürek yarışları 4 tekler ve 
malı.tadır. bahriye umumi erkanı harbiye reisi sıfatına İngiliz amele sendikaları birliği teşkilatında tekler arasıııda 1000 metre sürat 

Eğer lngiltere adalarını Avrupanrn kar~· haiz bulunmaktadır. kendisine mühim bir vazife teklif edildiği za. ve 2000 metre mesafeden mukav"· 
sından ayıran şimal denizinde ve Manş den•· Bizim lngillz Bahriye Nazırı dediiimiz, man muallimlik mesleğini terketmiştir. Diğer met şeklinde icra edilecektir. I 

1 
zinde lngiliz donanması bir set teşkil etaıemiş bahriye sivil !ordunda teknik ve mesleki evJaf taraftan ticarete de intisap etmiştir. Bu yarışlara Anta:ya: 'lr:.: 
olsaydı harbin bidayetinde büyük bir orduya aranmaz. 1922 senesinde A\eksander amele partisi Seyhan ve Hatay bölge erı 
malik bulunmıyan büyük Britanya ihtimal Fran· HükQmetin bahrisiyasetini müdafaa edecelr. namına Avam Kamarasına mebus intihap edil- cekt~danada yapılacak olan güre~ 
sa gibi istilaya maruz kalmış olurdu, kadar zeki ve talakatı lisan sahibi <ılması ki· diği zaman « Toptan satış şirketi ,. müessese- müsabakalarında da Hatay bölge~ı 

lngiltere de Bahriye Nazırının donanmayı fidir. sindeki vazifesinden ayrılmamıştır. güreşcileri Seyhan bölgesi güreşe•· 
idarede büyük bir rolü yoktur. B. Aleksander'in 1929 senesinde amele partisi lideri Malı.· (eri karşılaşacaklardır. 
resmi Unvanı bahriye birinci sivil lordudur. Bu Yakın zamana kadar lngiliz kabineleri i· donald hükOmetin başına gelince Aleksanderi Birbirlerini yar~l:dıl::. 
makam başka devletlerin Bahriye Nazırlığına zası bilaistisna yüksek tahsil ve kültür sahibi Bahriye Nazırlığın .. getirmiştir. Henderson ile Sacnıade . mahalle:;: •Ahmet 
muadildir. idiler. Nazırlar bendi aralarında Başvekil ile rüfekası Makdonald'da ayrılarak 1931 de ame- met oğlu lsmarl Kar• b' husumet 

Bunun için lngilizlerin bahriye birinci si- aörüşürken Latin yahud eski Yunan dillerinde le partisinde ikilik ba•aöaterdiği. za.m•.n Alekı· oğlu Mehmet, eskr "ı k a 
1 . d 1 d b • 1 d" •• y u" z Q n den birbirleriy e avg vil lordu dedik erı ev et a amına ecne i yazılmı:J klisik e•erlerden mi.lal getirir er ı. ander Babrıye Nazırhj'ınJao çekılmışhr. ... I . • yara.l•-

B h · e N ı d 'lmekt d' •w • etmi•ler ve yekd•ı-er erıoı 
memleketlerde a rıy azır e~ . ~ ır. ÇünkG hepsi do kolej ve üniversitelerde B. Churchill kabinesini ttıkil eltıgı. zam~n m•ıl;rdrr. Her ikili de yok.ı-
B•ıka memleketlerin çoğund~ Ba rıye • azı• B hrlye N>üırlıi'ıaı Aleluandw'e tevdı etmlf• 
rının donanmayı idare ve tenesıkte oynadıgı ro· Hki Yunan ve Lltin edebiyatını bütGıı m•lİn· m!ftır. 

111 ve haiz bu,lunduiu 1elahlıii!,ye~t~i~l:ıns~ı~·ıte~r•~d~•~~lw;;ı;il;•:;•;&b~•:r;ı•~m:it:!..b:ul:u:u;y~o;r~lar;d~ı.~F~a~kfoa~t~k~·ibl~-1!;"~li~·r:.:;ıı:,::;;::~lii1~~111J!i;;=~=~~;;:;=~~~= 
.... aor-d •• 

beri vaha •el•••te ..,,,,. .l(leW< ,.. - ve doıtod"" ıı•viraıiı olacak. 
~-



BUGON 13 EylOl 1941 

4 
.................... 1.1 ............ 1 .................................... ... . ı-

~ 
y AZLIK BAHÇESİNDE 

Suvara 
9,15 

BU AKŞAM 

Fevkalade proğram 
Haftanın en güzel. Filmi 

Suvara 
9,15 

.~~!ANSIZ KA~I 
Büyük Aşk ve lüks diramı 

~©l$0Dy©ır 
Baş rolde oynayan: EDWIGE FEUlLLERE 

Sahne Arkadaşı : JEAN CHEVIER 
Bütün Filimlerden daha ırüzel, daha cazip · 

Bir Maşnkanın hayatına . . . Aşkın zaferine ait büyük bir Film · · 

TÜRK musikisinin ve TÜRK şarkılarının en nefis 
NAGMELERINI 

BU AKŞAM 

:::YAZLIK SİNEMA'DA:.: ...................... 
Göreceksiniz 

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

~ eı·R ~ 
~·, 1 
n 

~ı O Türke Gönül Verdim OJ - n fffi l\UÇUK IVlt=lt:I\ !!!! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

T - k ·ı - e-'ılen TUrkmus•kisiy\e aüze\leşen •• en rüıel tilrk ur sa1t ' c oz ... ... • 

,arltılariyle süslenen büyük bir şark filmi 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş I D E L E Rı 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,3/kinciteırin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2000 l.iralılı: 2000. Lira 
3 " 

1000 
" 3000. " 

2 .. 750 
" 1500. .. 

4 " 
soo 

" 2000. .. 
8 " 

250 .. 2000. .. 
3S " 

100 .. 3500. 
" 

80 .. so " 
4000. .. 

300 20 .. - 6000. .. .. 

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

ÇAKICI EFE romanını tefrika ederek binlerce okuyucuyu gazetesine 

çektiği malQmdur. 
ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu-

sunda sayın okuyucu ve mU,terllerlmden aldığım yUzlerce mektup ve 
apılan •ifahi müracaat uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı

!ın lstifadelenmesini temine karar verdik. Fiyatı 100 kuru,tur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKl~I EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresımlze mUracaatla islmle.rlni yaz
dırmalarını, taşrada bulunan sayın okuyucularımız da adreslmıze (100) 
kuru' göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye eder!z. 

A D R E S : Adana M erk e z Otelı Altında 
HOROZOGLU KARDEŞLER 

iLAN 
Waraş askerlik Satın Alma komisyonund~n= 

Miktarı Muhammen bedeli İlk temınatı 
Cinsi Çift Lr. kr. Lr. __ 

Fotin 7500 60.000 00 4500 00 
Yemeni 7500 30.000 00 2250 00 

1 - Yukarıda cins ve miktarları yazılı 7 500 çift fotin 
ve yemeni 26-8-941 den 26-9-941 tarihine kadar pa· 
zarlıkla ihalesi vapılacaktır. 

2- İsteklilerin heıgün Maraş askerlik şubesinde Satın 
alma komisyonuna müracaa·ları ilin olunur. 

4.9-13-17 1207 

Saattçı Vehbi Çömelek 
Saat Kulesi Karşısında 

Zenit, Arlan, Omeoa, Neker, Hislon 
"Y-edekt~ri;ı~·-5e~a6e~ "~8~c~li~}0rilf Jr 
Türlü Tamirat Kebuf Edilir ... · 1225 

GÖZ MÜTEHASSISI 

Dr. Mesut Savcı 
HAST ALARlNI KABULE BAŞLAMIŞTIR 

1183 1. 15 ................................... ....; 
- B A i 1 

I B A 1 - Mükemmel bir Leke ilacıdır 

1 B A 2 - Madeni eşyayı parlatır 

IBA - 3· Tahta kurularını derhal öl-
dürür. 

• iLAN 
Adana Askerlik Dairesi Satın Alma komis
yonundan: 

1- Aşağıda cins ve miktarları yazılı dört kalem erzak 
hizalarındaki günlerde açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 
Muayyen gün ve saatte Askerlik dairesi Satınalma komisyo· 
nuna muracaatları ilin olunur. 

Cins Miktarı Toplu tutarı tık teminatı ihalesi 
Lr. Kr. Ton Lr. Kr . 

-Ş-e-ke-r~~1~9,:._~~95~0~0~00~~~77~13~00:-;:-~29/~94i" 
Bulgur 40 8800 00 660 00 29/9/941 
Kurufasulya 40 9200 00 680 00 30/9/941 
Mercimek 25 500 00 225 00 1/10/941 

13-16-18-2 i 1227 
~~~ .. ~~~_:._~~~~~~~~,..-,--~--

Hal kev., Reislininden: Rusya euıgarista-
H na nota verdi 

13-9 - 941 Cumartesi ( Baştarafı Birincide) 
günü saat 16 da temsil ko· vazif•yi görduğünil i•pat ettiğini 
mitamızda açık bulunan iki ilave eylemektedir. 
azalık için seçim yapılacağın~ Bu vak'a şunlardır: 

l L. 1 ' ti 1 - Bulaar topraklarında Al· 
I
J. - .._ ___ , ~ unG "t"I haı.a- 0 
arın o gun ve saa te alk.· --·- ·- '·-•,-.. ''" .......... ıunı Killik• 

evinde bulunmaları. 1230 ~~ı;:J.alan miktarlarda tah,it e· 

Zayi• tastı'kname 2 - Alman ve ltalyan tayya· 
!erinin Bulgar hava meydanların· 

Adana ikinci orta okul da tahşid edilmesi ve bu hava 
meydanlarının temamile Alman ma. 

müdürlüğünden almış oldu· kamlarının kontrolu altında bulun· 
ğum tastiknamemi zayi et· ması. 
tim. Yen isini alacağımdan 3 - Bulgarıstanın V arna ve 

k · h ""k k Burgaz limanları Alman ve ltalyan 
es isinın u mü yo tur. denizaltılarını ve barb gemilerini 

Fevzi paşada Hüseyin barındıracak şekilde tadil edilmiş 
456 No lu Reşit Çetin olması. 

1233 4 - Halen V arnada, Burgaz. 
da, Rusçukta ve Tuna üzerinde 

Husus"ı mu· hasebe Alman ve lmlyan denizaltıları ve 
barb ıremilerile bu iki memlekete müdürlü nünden : ~i~d . deniz birlikleri tahşid edilmiş· 

H 5 - Amiral Reader ile diğer 
Hususi muhasebede mün

hal katiplikler için Eylül'ün 
16 ncı salı günü saat 15 de 
müsabaka yapılacaktır. 

Kanuni vasıfları haiz is
teklilerin viliyet makamına 
istida ile müracaatları ve 
imtihan günü de umumi mec· 
!is salonunda bulunmaları. 

1232 

askeri Alman üuıerasının Bulgari•· 
tana gelişleri herhalde Sovyetler 
Birliıi'ine karşı bundan sonra yapıJ. 
açak harekat için Karadenizde bir 
filo teşkilile alakadardır. 

6 - 13ulgar şimendiferleri mü· 
temadiyen Almanyadan ırelen Al
man kıt'alarnı ve harp malzemesi· 
ni taşımaktadır. 

7 - Tuna üzerinde, Rusçuk. 
ta kıt' al arın ve malzemenin kara 
yolu ile nakledilebilmesi için bir 
köprü inşa edılmiştir. 

Tarifi şişeler Üzerinde yazar. imtiyaz ıabibi : Cavit ORAL 
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· u. Neşriyat Müdürü : Avukat 

Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni Rifat YAVEROCLU 

Moskova radyosu bundan son• 
ra Sovyet hükOmetinin. Sovyet 
tayyarelerinin Bulgar topraklarının 
bombardımanına ittirak ettiklerine 
dair verilen haberi kat'iyetle tek· 
~ib ettiğini hatırlatmaktadır. 

nız para birlktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı ı Batıldı"ı yer 1 [ BUGON ı 
No. 99 1167 • 

zamanda talllnlzl de denemlt Olursunuz. 377 U·---------------------.11 ___ M_a_tb_._ .. _, _A_d_•_n• __ _ 

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

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

..-----~-~~--~---, · 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe

ı , ş it ı i d i r • 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) 

/ılerir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir . 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

!!t işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. ii) 
k d R • t · • d ft 1 f t ( 1 T b En güzel düğün ve ni~n davetiyeleri, el 

ısın in al t" esmıtve kıcbarı e f"erl e~,h a ulra ar, a 1 kısmında 1 ilanları,kartvizitler,kağıt ve zarf başlıkları,her 
ı ıcare ma uz ve ış en azır anır. ı bo d b ·· b ı y a mecmua, roşur ası ır. 

C'llf k da Her boyda kitap ve mecmua en temiz ISmln : malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : O U G UN - Adana 

"-·-· 


