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Milletin cömertliği, gUr 
bir pınar gibi, Hava kuru
muna yardımda devam et
tikçe, kanatlanmak lstiyen 
hiç bir TUrk çocuğu tatmin 
edilmemiş kalmıyacaktır. 

" Plyatı ıs Kuru•tur 
'~.......;.~~~~.......;.~~-~ 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Şefw Dün ~izmiri Şereflendirdiler 
· Cumff urreisimizin Kızılçullu Köy 

Sulh da kuvvetli 
olmakla 
mümkündür 

Yaşamak için ölmeği 
göre alamı yan bir mit· 
lele bu dünyada hayat 
hakkı kalmamıştır. 

Yaıan: CAViT oRAL 

30 Aifustos zafer bayramı mü· 
nasebetiyle Büyük Milli Şefimiz 
lnönü Genel· Kurmay Başkanı Fevzi 
Çakmaifa bır telgraf göndermiş
lerdir. Cumhurreisimi• bu telgrofda 
«Cumhuriyet hükumetinin sulh i~i~ 
sarlettiği candan gayretler kalı 
gelmez de Türk ordusu vazifeye 
çağırılırsa ordumuzun geçmiş kah· 
ramanlıkları gururlandıracak surette 
hareket edeceklerine eminim» bu· 
yurmuşlardır. 

Şimdi : bir milletin başında 
bulunan, hayır yalnız başında de
ifil lcalbinde yaşayan sevgi ve say· 
gısiyle ismini her an dillerde do· 
!aşan bir Şefin bu açık, bu samimi 
bu kudretli ifadesinin Türk milleti 
ve dünya elkarıumumiyesi üzerinde 
yaptığı ve yapacağı akisleri ta· 
savvor edelim. 

Öyle bir zamand• yaşıyoruz ki 
ufuklar tamamiyle karanlıktır. Dört 
tarafımız kanlı boğuşma sahnele
riyle çevrilmiştir. Biz bu felaket 
sahası ortasında tek başımıza ola
rak dürüst, samimi ve ciddi bir 
politika sayesinde sulb içinde ya
şıyoruz. Kimse bize ses çırkarmı

yor. Herkes bize kiymet ver~yor 
ve saygı ırösteriyor.. Her mıllet 
bizi gıpta ile seyredıyor: . 

işte bızim bngün başka mıUet
ler için kıskanılacak derec~de 
IDflSUt ve müreffeh olan vaziye.ti: 
mizin hakiki manisını ve ifadesını 
Milli Şefimizin bu kiymetli ve çok 
veçiz sözlerinde sarahatle görmek 
ve anlamak mümküa değil midir? 

Şüphe yok ki Milli Şefin hu
dutsuz bilgi ve tecrübelerinden 
ilham alarak da istifade ederek 
Cumhuriyet hüı.Ometimiz gayet 
isabetli, gayet müdebbirane ve 
yalnız milletimizin menfaatleriyle 

Devamı dördüncüde 

MUnakalAt vekili 
IStanbulda tetkikler ya

pıyor. 

lstanbul 31 ( Hususi ) 
lstanbulda ıttkikler yapan Mü· 

nakalit vekili Cevdet kerim ince· 
dayı; dün akşamüstü Yeşilköy 

Devlet hava yolları meydaıımı. İs· 
tasyon binasını, hangarları gez
m~tir. Ve•il, müdür Abdullabtan 
muhtelif cihetler, bu arada yolcu 
nakliyatı üzerinde esaslı izah4t •· 
!arak yapılacak işler etrafında di· 
rektiiller vermiştir. Ayni zamanda 
bir yolcu tayyaresine binip uçuş 
yapmıştır. 

Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel; dün KŞamki trenle Ankaraya 
dönmCştür. 

Enstitüsü Talebelerine iltif atlan 
Kö~- En~titülerine çok ehemmiyet Veriyorum. Sizlere 

çok guvenıyorum. Sizlerde çok ümidimiz vardır. Ahlik
h! ve~~rh, haysiyetli insanlar olarak yetişiniz. köyleri
nız sızı bekliyor. 

~~ltz~m~ir'."71~(~~a.~a~.~)~~R~e~is~i~c~u~m~h ... ~l~'•ı ... l~---......... B ... d ........................... , .................. ..: 
• 
1 

d ur sme nonu un an sonra da yin~ böyle çalışınız. Bu çalışma· 
bugün ög e en sonra Kızılçullu ı. 0- E t"t" - ·· · 1 . I . ~ Y ns ı usunu zı. arını yakından takip edeceğim. Alılaklı, vekarlı, 
yaret ~tmış er.dır. MHli Şef 886 talebenin ve 71 

et ki 1 haysiyetli insanlar olarak yeti•iniz. Köyleriniz sizle-
e~itmenıo y ışme e o duğu bu e ft"d b"t" • 

•1 1 · taleb · b"ı·· ns 1 u e u un ri bekliyor, Köylerinizde de sizleri göreceg"im. Mem· 
ato ye rı, enın u un servisini, kooperatı"fı' aez. 

d b 1 • nun oldıım. Allaha ısmarladık. " 
mişler, ers ane ere girerek dersler"ı ı·k· t · 1 . . 1 . . k a ıp e mış er, T 1 b b b" • d -talebenın ış erını ya ından tedkik eyle . 1 d" M"I a e e ep ır agız an « soz veriyoruz çahşacaııız. 

E · - • b mış er ır. 1 
• S • 1 C b · 1 M il Ş li Şef nstıtunu atıra defterini imzaladıktan sonra ago un. » eva ını vermış er ve i i eli heye• 

mektepten ay~ılır~en _kendilerini teşyi için toplanan canla alkışlamışlardır. Saat 20.30 da derin sevgi 
talebeye şu •ozlerı ıoylemişlerdir: ve saygı tezahürleri arasında Kızılçullu köy Ensti• 

« - Köy Enstitüler" k h . . tüsünden ayrılan Reisicumhur ismet lnönü, Kadife-
ıne ço e emmıyet verıyo-

rum. Ve .bu sahada çalışmaları yakından rakip edi· kal'aya gelmişlerdir. Kadifekal'ada şereflerine bu 

görünüş Y
orum. Sızlere çok güveniyorum s· I d k .. • akşam C.H.P tarafından bir ziyafet verilmiştir. . ız er e ço umı-

dimiz vardır. Çalışmalarınızdan çok memnun oldum. ( Deflamı dördüncüde ) 

Ebedi Ş e f Ata r U r k e, M i l li Şef 1 n ön Uy e ve o r d u Ya 

illetçe duyulan 
minnet ve şükran 

• 1 

Ankara t ( A. A) - Aldığımız telgraflar 30 Ağustos zafer bayramının her tarafta 

en derin bir heyecan içinde kutlandığını, ve bu münasebetle yapılan törenlerde hatipleria 

kurtuluş savaşının bu en muhteşem safhasını bir defa daha yaşatarak Türk ulusun• 

bu büyük güne ulaştıran Eb~di Şef Asatürk ile Milli Şef İnönü'ye ve kahraman orduya 

karşı milietçe duyulan minnet ve şükran duyğularını ifade et~ "klcrini bildirmektedir. 

ITALYAN 
FiLOSUNA 
TAARRUZ 

Bir harp gemisi 
torpillendi; 4 va
pur batırıldı 

Londra (a. a.) - Bahriye ne· 
zaretinin • tebliği: 

24 Ağustos güoü 3 kruvözör 
torpido ve muhribinden mürekkep bir 
ltalyan filotillası rörülmüş ve kru· 
vozörlere taarruz edilmiştir. Düş· 
man tarafından yapılan şiddetli 
hücum, bir deniz ateşimizin bir 
ltalyan barp gemisine isabet ettir· 
diği torpilin husule getirdiği infilak 
neticesinin müşahedesini imkansız 
kılmıştır. Bir sarınç gemisi batırıl· 
mıştır. 

Diğer bir deniz altını 4 bin 
tonluk bir iaşe gemisi batırmıştır. 

Ayrıca 2 bin tonilatoluk bir 
gemide batırılmıştır. 3 torpito muh· 
ribinin refakatında seyretmekte o• 
lan 2000 tonilatoluk bin İtalyan 
petrol gemisin ede hücum edilmiştir. 

Şerburgeaki doklara 
hücum edildi 

Londra 1 (a. a.) - Hava ne· 

zaretinin tebliğı: 
Dün gece hava, taarruz hare· 

ketlerine müsait olmadığından ha· 
va faaliyeti ulak mikyasta olmuş
tur. Bombardıman servisine men· 
sup tayyareler Şerburgda doklara 
hücum etmişlerdir. Sahil muhafaza 
teşkilatına mensup tayyarelerde 
Holanda sahili civarında faaliyette 
bulunmuşlardır. 

Sahil muhafaza teşkilatına men· 
sup 2 tayyare üslerine dönmemiştir. 

iaşe müsteşarı 
BUyUk şehirlerin, 

yağ ve lastik ihti
yacını tetkik ede
cek 

Ankara, 1 [Hususi muhabiri
mizden] - iaşe müsteşarı Şefik 
Soy er, garp vilayetlerinde tetkik 
seyatine çıkmıştır. Tetkik edeceği 
mevzular arasında, lstanbul, lzmir 
gibi büyük şehirlerde benzin, yağ 
ve !istik ibtiyacı işi vardır. 

Beden terbiyesi mUkel-

1 k tisat Vekili be- 1 J~p·~~;~ 
ganatta bulundu harekete 

ğin artmakta olduğu anlaşılmak· 
tadır. 

Hadiseler, Japonyanın hareke
te geçeceğini gösteriyor. Japon 
subaylarının mütaliaları da Japon• 
yanın. r•.kında hanıkete geçeceği 
tahmınını kuvvetlendiriyor. 

Zonguldak 1 ( A. A ) - Kö
mür havzasındaki tedkiklerini biti· 
r~n iktisat vehili Sırrı Day • ana· 
dolu ajansına yaptığı beyanatta 
demiştir ki: 

, - iktisat vekaletinin mühim 
iki mevzuu olan demir ve kömür 
işlerini Karabük ve Zonguldak 
fabrikalarında tedkik etmek, idare 

~-=--= ======= 
lngiltere 

Japanyadakl tabasını 
geri çağırıyor 

Tokyo 1 a.a. Japonyadaki in: 
giliz teb'asının tahliye edileceğı 
hakkında lngiliz radyosu tarafın· 
dan neşredilen bir haber Japon 
gazetelerine göre, bugün Tokyo 
mahfillerinde derin bir lesir yap· 
mıştır. bütün gazeteler bu haberi 
büyük başlıklar altında neşretmek· 
tedir. Bir gazete, bu haberin bil· 
ha~ıa siyasi. ehemmiyetini tebarüz 
ettırerek. dıyor ki: « lngiltere, 
gergin olan vaziyeti daha bozmak 
ve harp ihtimali hakkındaki şayi· 
aları da ziyade kuvvetlendirmek 
niyetindedir." 

Gazetelere göre bu tedbir, 
Londuradan Tokyodaki logiltere 
büyük elçilğine gönderilen talimat 
üzerine alınmış ve İngiliz büyük 
elçisisi, Japon hariciye nazırını bu 
tedbirden haberdar etmiştir. 

Atli diyor ki 
Hltler, Rusyaya taar
ruz etmek suretiyle 

hata etmiştir 
Londra 1 a.a, - lngilterenin 

henüz istilaya uğramamasına sebep 
kendisinden sorulduğu vakit, Müh· 
rühas nazırı Atli şu cevabı ver· 
miştir. 

,, Hitler tayyarelerimizin tah
min ettiğinden daha seri olduğunu 
idraketmiştir. Hitler Rusyaya ta
arruz etmek suretiyle hata işlemiş· 
tir. 

Çünkü Rus mukavemeti zan-
nettiğinden daha kuvvetlidir. 
Dünyadaki bütün erkek ve kadın· 
ları bir gün yine ocaklarının ve ev
lerinin taarruza uğradığını görmek 
korkusundan kurtarmağa azmet-

geçecek 
ve teknik elemaolariyle işcilerin ı• •ı J 
yekvücut olarak ıarlettikleri gay. ngı tere apon
r~t ve temin eyledikleri muvaffa· yadak • t b 
kıyetleri görmekle müftehirim. Dün· ı e asını 

çıkarıyor yanın bu günkü buhranı karşısın

da memleket ihtiyacını temin uğ
runda mühendislerimiz büyük gay. 

ret sarfetmekte ve muvaffak İmli· 

hanlar geçirmektedir. Kömür istih

sal işinde 24000 vatandaş çalış
maktadır. Bu işcilerin neşesi, sıh

hatleri çok iyidir. Paviyonları, ye· 

mekleri ve bütün vaziyetleri ciddi 

bir ihtimam mevzuu olarak ele 
alınmıştır. Randmanı artıracak olan 

bu ihtimama daha ziyade itina 

gösterilecektir. Ankaraya memnun 
ve müsterih dönüyorum. » 

Askeri Vaziyet 

l~gi!terenin Tokyo 
bUyUk elçiliği ta· 
rafından yapılan 
lhlar 

Ankara 1 ( Radyo gazetesi ) 
Tokyodan gelen haberlere göre, 
Japonyadan lngiliz tebasının tah· 
!iye edil~ceğine dair haberler Ja
ponyada derin akisler uyandırmış
tır. Bu tedbir iki hakikati ifade 
eder : Ya İngiltere Japonyaya kar
şı harekete geçecktir veya Japon
y~nın bir hareket yapacağını ln
gıltere öğrenmiştir. 

Her il<i ihtimalde de gerginli-

• Londra 1 (A. A) - lngiltere· 
nın Tokyo büyük elçiliği tarafın· 
dan yapılan ihtar üzerine 1000 
lngiliz 300 Hintli Japonyaıı terk 
edecektir. 

Pamuk rekoltesinin son 
tahminleri yapılıyor 

Adana bölgesi pamuk rekol
tesinin 135 - 140 bin balya üze· 
rinde tahmin edilmekte olduğunu 
ya~mıştır. Rekoltenin son tahmin
lerı yapılmaktadır. • 

Dün, şehrimiz ticaret odasın
da Reis Vekili lbrahim Burduroğ
lu'nun reisliği altında bir toplantı 
yapılmış ve ticaret odası, ziraat 
odası izaları ile ziraat Müdürü 
Nuri Avcı bir toplantıda hazır 
bıılunmoştur. içtimada pamuk mah
sulünün ikinci tahmini üzf"rioe mü
zakereler cereyan etmiştir. 

Öğrendiğimize göre, rekolte 
ilk tahminden farklı olmıyacaktır. 

sUVarilerin şimdiki 
harpte oynadığı rol 

Geçen umumi harbın başların trampete ateşile yerle bir ettikten gibi onun solundaki 7 nci ordu 
da, Avrupa mubare~e. _meydanla- sonra lngiliz piyadesinin arkasın- (Atatürk Mustafa Kemal Paşanın) 
rında süvari kütlelerı ıçın ebemi. dan gelen lngiliz süvari kolordu· ile Şerianıo doifusundaki dördün· 
yetli istihdam meydan ıve vazife· su buradan geçerek cepheyi sahil cü ordumuzun Der'a ve Şam üzer· 
!eri vardı. Fakat ~arp . ".1evzii ve boyunca yarmış, Hayfanıo cenup !erine ricatlerini fevkalade müıkil, 
siper muharebel~rı halını aldıkça doğusundaki dağ geçitlerini boş kanlı ve zayiatlı bir hale getir. 
süvari tümenlerı y ~:ız~li'!J _ mişti. 
bilhassa garp cep ' Buna raif· 

hyaesvi:şdep,iyad~av~~Emek/iGenera/H.Emir Erki/et men Anadolu 
• istiklal müca· 

vaları haline kalbedilerek siperle· bıılduğundan ti Nasıra ya kadar d e 1 e m i z d e s ü va r i 1 erimiz 
re sokulurlar ve atlar yulaf ve ot ilerlemişti. pek ehemmiyetli ve hatıl kati de 
bulunabilecek uzak yerlere gön Burası umum cephenin yani nebilecek bir rol [oynayabilmişler· 
derildiler. yıldırım ordular grupu kumandan· di. 26 aifustos 1922 büyük ,taarru• 

Bununla beraber vaziyet ge· lığının karargahı idi. Yarmanın er· 
• h d zuna takaddüm eden aylarda mem 

çen umumı arp e Makedonyada lesi sabahı şafakla beraber · Nası· 
b 1 leketin bütün imkanlarından iotil•· 

Fransız süvarisinin {ve Filistinde rayı basan ir ngiliz ileri süvari 
,lnglliz atlı tümen ve livalarının ka· kıtası azkalsın cephenin başkuman· de olunarak garp cephesinin em
ti muharebe hareketlerinde buluu· danı general Liman Fon Sanders'i rine üç tümenli bir süvari kolordu
malarına mini teşkil edememiştir, yatağında yakalayacaktı. su teşkil olunmuş ve ordulara ay· 
Nasıl ki lngiliz topçusu, 1918 ae· işte lngiliz süvari kolordusu· rıca iki hafif süvari fırkası v~rile
nesinde Filistin !cephemizin, Yala- nun bu cesur hareketi o lvakit sa bilmişti. 
nın şimalinde, AI.denize dayalı bil bölıre•inde bulunan bizim seki· 
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Dahiliye Vekili Faik Öztrak; 
dün akşam Y alovadan lstanbula 
ırelmiştir. Bu nkşam Ankaraya ıri· 

decektir. 

leflerine elbise 
Beden terbiyesi mükelleflerine 

teni edilmek üzere, 100 takım 
elblst ıamarlanmıştır. olan pek zayii k11mını ,mOtbiı bir sinci ordumuzu panii• nir•ttıjı_ I Deoatnı ikincidı J 1 d 

"' 

• •:-n&ı .... CJ•· d f -...-swr. .... .. ... a • Y• • f 
fırl vukaa ••lmekıe olon ~uaı. • er ,rapu a;,.ı .• tolr., Alio•lı. "• dea "• doj-ı.JJ.sa . . 

• vg, s .. OJ•a.• .. V.,J.r•--' U L.L j ÇOVJTllllJ 0la ..., ... N-.m•#'- erdır. 
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1 a:mır Fuarundan RöB)o~ftaD-11 .' j. ~ ·~· ~~~·; ·;· ~ ., . ~ '.~~;;~·:~~a~~~;~:ı 
7/ahkahalar eV i Ben - bende ':ü~~!~rk'1ı~rd~:::~li~:m!n1e-
~ ~ ' r! de atlı ve bilhassa topçu itiba-

• rıle zayıf idil~r. Fakat ne de olsa Yüzücülerimizin 
muva/ f akigeti k l 

a düşman süvarilerinesayıca bir kaç 

Z ar Ve 
gnsan ben olmalı, «bende> : misli üstün bulunuyorduk. işte bu 

Uçan a olmamalı; Bu sebeple ko· • atlı tefevvuku bize gerek 26 ağus· 
nuşma d i 1 i n d e n «bendeniz> i; tos taarruzunda ve gerek onu ta-

l b ' 
• yazı dilinden «zatıaliniz» i çok- kib ed~n muharebe hareketlorinde 

A kl : tan kaldırdık. çok büyük ve kat'i faydalar temin 

aşı ar o a l • Evet; kaldırdıkdiyoruz am?a ;!mi:~~;e8.i!~: .. b;a~ıİ~~u~:kitil!h~irı•---· 
sahiden kalktılar mı dersiniz • 1 

· yıldırım muharebe tarzına çevri • 

Bursada yapılan yUzme bay
rak yarı,ında takımımız TUrkl· 

ye ikincisi oldu 

Fuar1n en çok ra§bet 

_gören eğlencesl:-ı 

1 
ltlklar dolabı 

Araba tekerleiini yüz
lerce nispetinde büyültü· 
nüz "e her çita:sına koca-
man birer :salıncaklı dolap 
asınız, hanlara muhtelif 
yaşta, başla, cinste halkı 
dolduran fle açın elektriği.. 
Başlasın dönmeğe... Aşk 
gibi baş döndürücü t1e ha
fJalandırıcı .• Dolaba soku
cu fiti uçurucu I 

lsmlr - 31 

E
ter lzmiri ilk defa görecekse

niz şehri, akşam saatlerinde 

elektrikler yanınca, Karşıyakasın· 
dan seyrediniz. Kadifekaleye kadar 
dağın sırtında lzmir, eşelenmiş 
mangal gibidir, Efsanevi alem his
sini verir. Şayet g-urubunu görmek 
istiyorsanız, göztepeye çıkınız. Gü
neş hiç bir yerde bu Lkadar alımlı 
ve manalı değildir ve g-rup bu de. 
rece şiir olmamıştır. Yalnız, me
Lnkoliktir. içinizde, gönül sızısı 

v a r s a, güneşin ~ y AZAN 
ayrılışından gelen 1 

işte, gülmek itiyadını artık 
kayetmiş, yüzünde, şimdi öfkelenip 
moraracakmış hissini veren sinir 
çizgileri bariz bir zail hasta adam, 
yanında "tombul teyze,. siyle kah
kahalar evine giriyar. 

Dört bir ttarafı aynalarla çev
ıili bu eve girince manzara birden 
değişiyor . 

bodurula· 
bir şekil 

Ayaklanmış iskelet 
şıp kalınlaşıyor, acaip 
alıyor. 

Diğer taraftan şişman kadın, 
hasretini çektiği uzun boya nail 
olmuş, upuzun, sip sivri bir şekle 
girerken tepesi ile çenesi:.arasıoda· 
ki mesafe uzamış, Gözler büyümüş, 
.. orkunç bir hal almışıır. 

Artık, dört tarafı çevrili ayna
ların ısrarı aksinden bu kadın 
erkek bir türlü kendini kurtaramı· 
yor. Bazan yamyassı, bazen sipsiv

ri, eciş bücüş, şekilden şekile gi
riyorlar ve basıyorlar kahkahayı ... 
Güldükçe büyüyüp genişleyen ağ
zın içinde iril•şen dişler ... Elindey· 
se gülme .. I 

Elektirikle müteharrik 
kazlar 

' Kendi hesabıma bana birisı • b' mesinde düşmanınkine üstün ır 
«zatıaliniz> dise veya kendisi için süvari kütlesine malik olmaklığı-
bana karşı «bendeniz» kelime- mızla garb cephesi ~umandanlığın-

: sini kollansa fena halde üıülü- ' ca bunun tam yerinde en münasib 
- • ve kat'i •ekilde kullanılmasının rum. ., b v 

' «Ben> zamirinde «benlik» üyük tesiri olmuştur. 
' b d · tabi- 30 ağustos günü çıkan yaz~mız 

yoktar; fakat « en enız» ' da biraz anlattığımız gibi, 26 agus-
rinden zelillik akar· ' f K l?s taarruzu düşmanın A yon . ~ra 

«Mahdum bendeniz, kerime hısarının cenubundaki cephesının 
cariyeniz» yani «oğlum senin d~~ cenahına tevcih ol~.nmuştu. Çün 
kölen, kızım da halayıi'ın» ; dün- k~ ancak bu sayede duşm.anıı:ı iz-

: yada bir baba için daha aşağı mıre g-iden rical yolu kesılebılecek-
. seviyeye nasıl inilir bilmem.. • ti. 

. 

' Mevki sahiplerine hitap et- . Bu taarruzda düşmanın gerile-
mek lizımgelirse karşılarında ' rıne yürümek ve lzmirle muvasala· 
k ö 1 eniz, cariyniz bendeniz, ' sını kestikten başka düşm~na. i':,rİ· 

1 den de taarruz etmek vazıfesı su· 
zatıaliniz> diye eğilip bükü en vari kolordusuna verilmişti. Bu se-

' insanlara kıymet de, yüz de ver- beble süvari tümenlerimiz ve kol 
· memeleri lüzumunu haykırırdım; ' ordu karargahı, 25 - 26 gecesi, 

koparmak istedikleri işin seli- karanlıkta ve birbirinin ardından 
, meti namına... birerli yol kolile, Çekiltepe ile Tok 

Köle adam, cariye kadın ' lu sivrisi arasından, ve düşmanın 
izzetinefs denilen nesneyi hangi geçilemez zanederek ihmal ettiği 
çerçi dükkanından almıştır ki Ahor dağınıda muayyen v• dar ge-

? çidlerinden bir müşkülat ile keçmiş 
' haysiyetini muhafaza edebilsin · sabaha karşı Sancaklı ovasında 

Kallaşlara, laf ebelerine, dolan- Çayhisara varmış ve Kırka - Si-
dırıcılara, sahte vakarlara, sıva· nanpaşa hattından şarka yeni Af-

şıklara, yüzsüzlere dikkat edi· yon bölgesindeki düşman grupuna 
niz. Hep «bendeniz, zatıaliniz• gerisinden taarruza başlamıştı. 
diye konuşurlar. Bu esnada ayni düşman gru-

Aman benliksiz olunuz; gurur buda cenupdan ve şarktan da, şid-
en büyük budalalık alametidir. detli bir topçu hazırlığından son-

Hele kazların uçuşu ayrı bir 
--·------. komedidir. Elek- · 

tirikle müteharrik , 

ra, piyadelerimiz taarruza başla-
F akat bende de olmayınız. mışlardı. Süvari kolordumuznn 

«Ben olmanız size yeter de, 
düşmana geriden yaptığ'ı bu ta-

artar da ... 

* * * 

Seyhan bölgesi, bu yıl yapılan Türkiye atletizm müsabakalarında me 
mnuniyet verici neticeler elde etmiştir. 

Borsaya g"iden Seyhan bölgesi yüzücülerinden Muharrem Gülergin 
200 metre Kurbalama yarışında Türkiye ikincisi ve Seyhan bölgesi ta
kımı da Türk bayrak yarışında Türkiye ikincisi olmnştur. 

Bundan başka, lstanbulda yapılan Türkiye atletizm müsabakalarında 
Seyhan bölgesinden Ökkeş Koşkun sekiz yüz metrede Türkiye dördün• 
cüsü olmuştur. Bölğemizden Nibat Calbat yüz metrede Tçrkiye beşinci
liğini kazanmıştır. 

Dekatlon müsabakalarında Kemal Özdilek dördüncü, Ökkeş Koşkun 
dnknzuneu, Adil Giray on birinciliği almışlardır. 

Bu neticelnr Adananın iyi atlet komple yetiştirildiğine güzel bir mi
sal teşkil etmektedir. 

Dün yüzme havuzunda yapılan bölge teşvik müsabakasında alınan 
neticeler de memnuniyet vericidir. Bu neticeleri aşağıda bildiriyoruz: 

100 M. serbes: 1000 M. Serb~s : 
1 - Nihat Erdem D. 131 1 Hamit Uçer D. 20. 23 
2 - Ihsan Ermurat D. 1.31.5 2 1 'l G' d D 

- smaı ır ap . 2030 
Bu müsabakaya sekiz kişi gir-

miştir. Bu müsabakaya dört kişi gir-

100 - M. sırtüstü: miştir. 
1 - lsmail Girdap D. 1.46 Tramplen atlamalarının neti-
2 - Orhan D. 1.59 celeri : 
Bu müsabakaya bet kişi gir- Bu müsabakaya on kişi iştirak 

miştir. etmiştir. Tramplen neticeleri yalnız 
200 M. Serbes ; teşvik için yapıldığından birinci ve 
1 - Özer D. 3.34 ikinciler belli değildir. Gösteri at-
2 - Hüseyin Yücel D. 3.45 layışları yapmışlardır. 
Bu müsabakaya sekiz kişi ırir- Orta küçükler arasındaki mil· 

miştir. sa bakalar: . 

400 M. Serbes: 1 - Lütfi Buldur D. 47.9 50 M. 
1 - Hamit Üçer D. 736 2- Alemdar Arca D. 48.0 Serbeı 
2 - lsmail Gülen D. 7.48 En küçükler arasındaki müsa-
Bu müsabakaya beş kişi gir- bakalar: 

miştir. 50 M. Serbes : 

bir «c~da> .. ~ilş- N 1· at Bögu" .. rtlen 
mek psıkolopsıyle e 

kazlar muayyen 
bir daire içinde 
havalanıyor ve üs

tündekileri müte· 

...................... 
mağaralardan, oyuklardan geçerek 
tekrar başladığı noktaya ırelen 
~andallar da ayrı bir gülme havu· 
zudur. 

arruzun tesiri bir kısım düşman 

kuvetini üzerine çekmekten çok 
daha ehemmiyetli ve kuvvetlı idi 
Bu tesir daha ziyade manevi ol
muştu, Çünkü bu:gibi hallerde düş
man düşmanın halini bilmez ve 
geride zuhur eden kuvvetler dai
ma bir kaç misli fazla sayılır ve 
lazlatahmin olunr. Bahnsus süvri 
k.olordundan şimale gönderilen 
Bir bölü\c. Küçük.köy civarında 

demiryolu muhafızlarını kılıçtan 
g-eçirmiş ve bu •uretle demiryo-

200 M. Kurbalama: 1 - Mustafa D. 47 .2 
1 - Kazım D. 4.14 2 Celil O. 503 
2 - Yaşar D. 4.17 Bu 
Bu müsalıakaya beş kişi gir· müsabakaya yedi kişi ırir-

içlenir, erirsiniz. -----1-madiyen ve gittikçe hızlandırarak mişrir, miştir. 
Havasını teoefüs etmek için 

son baharı bekleyiniz, Nikbinli • 
&'iniz artar. Denizden rayiha almak 
itiyadında iseniz, karpuzun çıkma
sına on g-ün kala . deniz kena~ında 
d 1 Bu mevsimde deoızden o aşınız. ·hası 
kesilmiş otırun bir karpu', ~ayı 
intişar eder. lzmir denızıne has 
bır kokudur bu .. 

Kilo almak . için", Y amaolara, 

deniz: banyosu almak için çeşme 
plajına çıkın ve uzanın. Yamanlar 
suyundan için, çekirdeksiz üzümü
nü yiyin. . .. 

Fakat bunların h i Ç bırını 
yapmasanızdaı lzmiri ırörmemeş sa
yılmaz, ayıpıanma'tsın~z. Y ~l~ız ' 
fuarı ve kültlirt>•rkı_ıormedınızse, 
aeyahatınız y4bana ıritmiş, be~hu· 
de zahmet etmişsiniz, demektir. 

Kadife kaleden Kültür parkın 
ve fuarın görünüşü, bu, (ışık ve 
renk nüansları içinde, binbir gece 
ma•alarını andıran muhayyel bir 
alemin canlanıverişidir. 

Hanıri kapıaından ıririlirse gi
rilain, iki tar~llı çamlar, ağaçlar , 
mimozalar, guller ve palmıyelerle 
bezenmiş asfalt yollarının insana 

h, bir aydınlık ve nikbinl:k ve-
ru ı 1 b' h tlığında iler erken ta ıatı 

h
rendra ~eyen bir medeniyet ve kül

en ese . d". . . d h 1 tür diinyasına ırır ıgınızı er a 

anlarsınız. , . 
Kültür parkın ıçıne a~dı~ı 

lzmir Enternasyonal Fuarı, butun 
d · te yalmüe•seseleriyle bu me enıye . 

oız renk ve şaşaa işleyen bır de-
kor deiildir. . . __ 

Beynelmilel mahiyetının bu~u~ 
şümuli içinde Türkiye ek~n~mıs'.
oin, aksiyon ve yaratıcı zıhnıyetı· 
nin bir ifadesi, sembolüdür. 

Fuarın eğlence ve 
kahkaha tarafı 
• 
Izmir fuarı bir çok zaviyelerden 

mütelea edilebilir. Fakat g-elin 
sizinle Kültürpark ve foranın ei'
lence ve kahkaha tarafını g-ezelim, 
eğlencenin insan siniri ve dimaiı 
Uzerindki müıbet faydalarını &'Ö
relim. 

Yorg-un bir dimai', bozulmuş 
bir asap, ispazmozlar içinde bir 
hasta adam tasavvur ediniz ki, bi
çareyi hiç bir ş~y. gül.düremiyor, 
eğlendiremiyor. Sınır mut~hassHla
rına, Viyanalara kadar gonderme. 
yio, Fuara götürün ve rasgele bir 
ğ'lence yerine sokun. Çatılmış 

:aşları, abus çebresile girdi~i yer
den bu hatta adam, kısa bır za. 
man sonra, muhakkak ki, gözleri 
gülmekfen kızarmış ve kahkahala
rını hiill zapta muvaffak olamadan 
çıkacaktır. 

döndürüyor, döndürüyor. 
Üstündekiler için bazen kor

kulu olan bu uçuşun seyirciler 
için gü\dütücü ve ei\endiric\ ta.ra 
fı var. Yetişmiş kızının veya genç 
karısının ısrar1 üzerine kazların 

üstünde uçmuya razı olmuş yaılı 
başlı kerli ferli bir adam tasavvur 

ediniz. Uçarken dönen safrasını 
zapta çalışarak başı önüne ~ğilt, 
düşmemek ıçın sar/ettiği acaip 
gayret içinde bu adama bakarken 
gülmemek elden gelmiyor. Hele 
kazların muayyen seyri yapıp dur
duktan sonra adamcağızın Okya
nusta uçmaya mecbur kalmış ace· 
mi bir pilot perişanlığı iyle bir i
ni'i var ki, İnsana acımaktan çok 
gülmek veriyor. 

Dünyanın en 
katarı 

küçük 

Gene elektirik kuvveti ile dö
nen tren de ayrı bir eğlencedir. 

Kadın, erkek, çoluk çocuk 
baş döndürücü bir hızla mütema
diyen ayni daire içinde döndükçe 
bu çocuksu eğlencenin kos koca 
heve•lilerini bir gülmektir alıyor. 
Su tazyiki ile muayyen yerlerden , ll ROMAN:33 I 

Hususile aşıklar dolabı!.. 
Araba tekerleğini yüzlerce nis. 

btte büyü\tünüz. ve her çi.taaına 
kocaman birer salınca'kh dolap •••· 
nız, bunlara muhtelif yaşta, başta 
cinste balkı doldurun ve açın 
ektiriği, başlasın dönmeye.. işte 
aşıklar dolabı .. Aşk g-ibi baş dön

dürücü ve havalandırıcı.. Dolaba 
sokucu ve uçurucu. 

Kültür park ve Fuarda, yal
nız güldürücü. kahkahalara g-arke· 
dici eğlenceler değil, istifadeli eğ
lence yerler de bulunmaktadır. 

Atış poligonu bunlardan biridir. 
Atıcılığı iyle meşhur Türkün 

bu kandan gelen kabiliyet ve ma
haretini bilmek imkanını veren po
ligon halka eğlenceli ve istifadeli 
vakitler geçirtmektedir. Tabanca 
silah sesleri arasında poligon bir 
cenk meydan manzarası arzetmek
te ve " vurdumdu " vuramaoıddı 
iddalarile halka cenkleşme enerji
sini artırmaktadır 

Bu surerle gülerek, eğlenerek 
yorulan vücutlar, suni gkl gazino
•undft bir bardak biranın rahave
tine kendini bırakır:.en Furar ak
şamlarında, tatlı ve ef!lanevi bir 
rüya yaıanır . 

lile tslgraf hatlarını kesmişti. Bu
nun için Uşak mıotakasındaki düş· 
man ihtiyat kuvyetleri ıarka doğ-
ru gelerek Afyon bölgesindeki 
Yunan grupuna yardım ede-
memişti. 

Afyon bölg-eıinde Yunan kuv
vetlerinin Uşağa doğru ricate im
kan bula~amaları da onların ge
risine dog_r~ yayıl.mış. olan bu yar• 
rnanın tesırındeo rlerı srelir. 

Y ~rı!.an cephe kısmından içe
riye buyuk atlı kuvvetler sürerek 
ve bunları yelpaze gibi düşmanın 
gerilerinde açarak panik çıkarak 
ve 9uvarilerinin arkasından sürüle· 
cek piyade kuvvetlerile düşmanın 
mağlObiyeti?i tam bi_r hezimet ve 
imhaya çevırmak daıma stratejlerin 
bir kaidesi. ve bir .hedefi olmuştu; 
fakat pratıkte nadıren kullanılabil
mişti. Bu usulün _istiklal harbinde 
ve bilhassa 26 aguso• taarruzunda 

n güzel ve parlak bir tatbik im
kanı bulması gerek garp cebesi 
kumandanlığı ve gerek başkuman· 
danlık makamlarının yüksek ve 

2 tenlsclmlz lzmlre 
g 1 t ti 

l2mir enternasyonal fuarı tenis 
müsabakalarına Seyhan Bölgesin ~ 

den iştirak edecek olan Hüoayin 

erdin ile Recep Nurkap dün ak • 

şam lzmire hareket etmişlerdir . 

cüret'li sevk ve idare kabiliyetle· 
rine borçludur . ..Süvari kıtalarımı

zın da emir talimatları harfi har· 

fineyerine retirmeleri dahi ayrıca 

takdire şayandır. 

Bu harpde Lehliler, Fransız· 

lar ve şimdi de Ruslar süvari kul

landılar ve kullanıyorlar. Fa • 
kat, tanka zırlı otomobile ve hat

ta şimdiki gibi müthiş ateş kuvve

tine malik olan piyadelere karşı 

süvari hareket ve taarruzları artık 
ka'i ve ehemmiyetli hiç bir rol 

oynayamaz. Eski süvarinin yarma 

ihata ve takib rolleri zamanımızda 
artık zırhh, makanik ve motörlü 

kıt'alara intikal etmiş bulunmakta
dır: me(er karşı tarafta zırhlı kıt' 
lar bulunmasın veya pek az olsun. 

( Cumhurlyet'ten ) 

Poliste 
Esrar çekerken 

kalandılar 
ya· 

Niid•li Mustafa oğlu Veli i
le Bebzat oğlu Yusuf Buter sigara 
ile esrar içerlerken zabıtaca yaka
lanmışlardır. Üzerinde iki gramda 
esrar bulunan esrarkeşler adliye
ye y~rilmittir. 

Bir ambar kltlbl suç 
ustu yakalaedı 

Malatya mensucat fabrikası 
ambar katibi Mustafa oğlu tevfik 
Gülmenin fabrıka ambarından za
man, zaman kalay ve saire çaldığı 
öğ'renilmiş ve zahıtaca yapılan gö
zetlemede, Tevfik suç üstü yaka
lanmsşhr. 

Hakkında kanuni muameley te 
vessül olunmuştur. 

Biranın tlteslnl 25 ku
ru,a satmı, 

Merkez Oteli atlında içki ba
yiliği yapan Mu•tafa oğlu Tevfik 
20 kuruşa ;atılması liizım gelen 
biranın şişesini 25 kuruşa satmak 
sııretiyle ihtikar yaptığı anlaşılmış 
ve hak kında kanuni muameleye te 
vessül olunmuştur. 

DiK-rATÖRUN AŞKI 
NAKLEDEN: Fethi Kardeş 

Sustu. Meyusane başını salladı. S.,nra 
devam etti: 

St f . , .1 ·. N fes nefeseydi. e an g-erı çe~ı dı. e f 
Arzu bir sarhoşluk gibi onu sarmıştı,( •· 
kat büyük bir irade kuvveıile buna ren 

Döndü, hayretle sordu: 
- Beni mi çağırdınız Militza? 

Fakat Militza endişe ile saate 
maktaydı, saatin dokuzu geçmesini 
yordu. 

bak
bekli-

- Tanıdığım kadtnl\fın hepsi maksat 
peşinde koşan entrikacılardı. Fakat siz 
Militıa sit ... 

· Gülümsiyerek ili ve etti: 

- Siz şu a~d.a ban.a küçük' Nikiye 
ıröründüğünüz gıbı, yanı saadet dağıtan 
bir peri halinde görilnüyorsunuz! 

Fısıldar gibi konuşuyor ve Militza 
onun sözlerini daha iyi dinliyebilmek, ha
fızasında daha iyi saklayabilmek için röz. 

lerini kapıyordu. 
Kalbi fazla heyecandan tıkanacak ıri-

biydi. 
_ Militza, bir gün sizin de beni. ... 

sevecei'inizi ümit edebilirıııiyim? 
Gözlerini açmaksızın genç kız, başı

nı iğ'di. « Evet » mi demek istemişti? 

rin. 

Erkek yalvardı: 
- Cevap verin Militza, cevap ve -

Dolağını g-enç kıza yaklaştırdı: 

- Oh Militzal 
Bu sefer şüphesi kalmadı, Militza 

• evet » demişti. 
Stefan, sevinçle genç l.ızı kendisine 

çekti, göğsünde sıktı, dudakları onun du 
daklarını aradı. 

Fakat Militza endişe ile başını çevir
di, inliyordu: 

- Hayır .. rica ederim .. . 

vurmaia muvaffak oluyordu. . k 
Hayır, bu kadına di&-erlerıne arşı 

hareket ettiği ıribi davranamazdı. Bu, hür-

met gösterilmeğ'e layıktı. , 
Onnn yapmacık yapmadığını, tahrık 

edici naz oynnlarında usta bir kadın ol

madığını anlıyordu. 

Acaba? 
Aklına ırelen bir fikirle aynı zaman

da heyecanlandı ve sevindi. Titriyerek 

sordu: 
- Militza bana samimiyetle cevap 

verin: Evvelce hiç sevindiniz mi? 
Genç kız isyanla adeta haykırdı: 
- Hiç sevmedim! 
Samimi olduğ'una şüphe yoktu. 
- Beni affediniz Militza ... 
Birden sessizlik içinde saat sekiz bu

çuiu çaldı . 

Stefan doğruldu. 
- Gitmem lizım Militza ve gitmem 

de iyi slacak .. 
Sizi bir kaç gün sonra Sen Veslista 

bekltyeceğim. 

Arzusuna bakim olmaktan korktuğu 
için, gitmek mecburiyeti ona bir hallskar 
gibi ırörünmüştü, hemen kapıya doğ'roldu. 

Fakat eıikten ileriye ıridem..ıi. 

- Dorun. 

Genç kız sapsarı kesildi , keke 
ledi : 

Evet .. gitmeyin. 
Geri döndü: 

Benden bir şey mi istiyorsu • 

nuz ? 

Bu s iuk cümleyi öyle şefkatle söy
lemişti ki genç kız ifadenin resmiliğine 
dikkat bile etmedi. 

- Gitmek için vaktiniz çok .. 
Gece mehtap var, otomobil süratle 

gidebilir. 
Biraz daha kalın. Burası ne kadar 

iyi; halbuki Sen Ve•lista üzüntü, 
ve her zamanki mecburiyetlerle 

endişe 

karşıla-

şacak, tekrar Şef olacaksınız. 
Gene herkesi ve eskiden olduıiu 

g-ibi beni korkutmağ& başlıyacaksınız. 
Gülümsedi: 

- Beni biraz değişmiş bulacaklarını 
sanıyorum. Bana merhameti öğrettiniz. 

ihtimal « aşkı da öğ'rettiniz > diye
cek-i, geçirdiği teerddüten bu belli olu
yordu; fakat söylemedi 

Genç kızı omuzlarından tuttu. Miiit
za başını biraz çevirdi, 

Stefan, onun gözlerini g-öıtermemek 
için böyle yaptıi'ını anlamıştı, titreditlni 
vGcaduoda hisaediyordo. 

• 

Stefan « beni çağırıyor, sonra çeki· 
niyor; kadınların ezeli oyunu! » diye dü· 
şünüyordu. « Fakat eğer ben ister • 
sem .... » 

Bu genç kız korkusu erkeklik g-uru
runu okşamış, arzusunu kamçılamıştı. Bu· 
nunla beraber dürüst bir düşünce ile ka-
rarını verdi: 

« Henüz sırası değil; onun kendili-
ğinden bana gelmesini bekliyeceğiml » 

Bir kere daha veda etti: 
- Allahaısmarladık. 

Odadan çıktı. 
Militza müthiş bir korku ve heyecan 

içinde, dağ' yolunu, uçurumu, otomobilin 
yuvarlanışını görür ğibi oldu. imdat ister 
gibi acı bir çığlık kopardı: 

- Stefanl 

Stelan bir hamlede onunu. yanına 

döndü. 

Şimdiye kadar hiç kimsenin kendiıini 
bu kadar samimi bir bağ'lılıkla çağırdı&'• 

olmamıştı. 

- Ne var Militza, ne oldun? 
Onu kollarının aratın• almıı, ıröi'•il· 

ne baemıştı. 

( Deflamı flar ) 

Kahkahalar evi, açan kazlar, 
aşıklar dolabı, tazyikli su sandal
ları, trenler, insanı hazan kasıkla· 
rını tuttaracasına ırüldüren, kahka
halarla iki bGklüm eden ayrı, ayrı 
ntt'• aanaternmlarıdır . 

\~ a1'c.alarını yatırı1aıgını oııl-'"" 
,., ____ _ 
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Spiker aranırken ıranda 
irtibat 
tesisi 

Türkiye 
1 

(,, 81 taraflığından 

Dinyeper·de 
Rus muka-

Bndıgeni 
Alman, Rumen, Ma
car Slvak askerle
rine hitap etti 

Moskova 1 ( a.a ) - cenu-

Ankara radyosu 
Y a Z a n « spiker arıyor.Ve 
Hikmet bunun içinde il.in

Feridun lar yapıyor. Ya-

kında tatlı dilli, billOr sesli, altın 
hançereli spikere kavuşmanızı te· 
menni edelim. Öyle bir spiker ki: 
« Sayın:dinleyicilerl..» diye bize 
hitap ettiği zaman ırüzel sesin ve 
güzel konuşmanın insana verdiği 

zevk içinde kalalım. 

Lakin bu arada iyi ve kuvvet· 
li bir spikerin bir « sanat adamı» 
olduğunu kabül etmemiz lazım. 

Vakıa henüz bizde büyük; « sanat· 
kar spiker ,. yetişmiş değildir. 

Fakat başka tYerlerde bunun 
eo güzel, en mükemmel nümune
ler ini rörüyoruz. 

Bugilo yeryüzünde öyle spi
kerler vardır ki sanat bakımından 
en büyük sahne, sinema artistleri· 
le ayni ayarda tutulur. Bnnlar bir 
yerden başka bir şehre gittikleri 
azman binlerce kişi etraflarını sa· 
arr kendilerinin her gün, her ge
ce radyoda dinlediklerini seslerini 
yakından işitmek isterler. 

Böyle spikerlerin . hayatları hu 
• susiyetlui hakkında cild cild eser 

ler yazılır. Bunlardan biri dünya· 
nın en iyi radyo konuşucularından 
olan Lovel ,Tomas'tır. Bu adam 
halk tarafındın Amerikada hemen 
Şarlo kadar tanınmıştır. Her [ gün 
dünyanın her tarafından on binler 
ce mektup ahr, Kendisinin hayatı 

hakkında Türkçeye çevrilmiş sa
tırlar bile olduğunu tahmin edi· 
yorum. • 

Loval Tomaa'a: « Nevyorkun 
sesi » derler. Çünkü kendisini 
Nevyork t radyosunun · spikeridir. 
Bundan başka genç ve güzel bir 
kız olan Dorothv Alt da hakiki 
bir sanatkar spikerdir. 

Yirmi bir yaşındaki bu ırenç 
kız ulan Ka"adalı'dır. Bir sene 
tatilini geçiı mek için Amerikaya 
ırelmiş ve arkadaşlrrının ısrariyle 
bir radyo şiı k.tinin açtığı müsaba 
kaya ırirmiştir. 

Dorothy Alt bu müsabakada 
800 ldşi içinde birinci gelerek spi· 
ker olmuştur. Yukarıda resmini 
gördüğünüz bu genç kız şimdi 
düoy•nın en kuvvetli sanatkar spi 
kerlerinden sayılır. Haftalık kazan 
cı 250 loıriliz lirasıdır. Ayrıca da 
reklamlardan ve saireden bunun 
iki üç mislini çıkarır. 

Bir sahne sanatkarı: sahne ar· 
tistliğinin dörtte ikisi iyi konuşmak 
tırl der. Giizel kanuşmak mühim 
bir sanattır. Halbuki spikerin sa
natı da yüzde yüz konuşmaktan 

ibarettir.ı 

Dünyanın en güzel dili olın 
Türkçeyi en güzel tarzda konuşa· 
cak büyük ve sanatkar spikerleri 
bekliyoruz. 

-Akta•d&11· 

• 
I•ki gün O· 

luyor, An· 

karadaki dost· 
!arımdan birinden 
dım: 

Yazan 
B. FELEK 
şu mektubu al· 

«Bühancığıaı, 
«Birkaç gün evvelki lstanbul 

gazetelerinin birinde merhum Ab: 
diye dair çıkan bir yazıda Hamdı 
merhum hakkınde ithamlar mev· 
cuttu. Relik Halid hunlara, kesip 
gönderdiğim bir yazısında cevap 
veriyor. ithamları okurken müte
essir olmuştum. Relik Halidi okur
ken de ferahladım. Kendisine ye
tişenlerin hepsi tasdik eder ki 
Hamdi efendi nezih, asil, başka 

Lir adam, başka bir alemdi. Hiç 
şüphem yok ki b~ yazı manzurun 
olmadı da cevap vermedin. Yoksa 
onu kafile si.lir olacağına şüphe 
etmiyelerdenim. Başıoı ığrıtmıya
yım. Üst taralı gazetecice sana 
düşer . • iştiyakla ... » 

Dostumun bu mektubunu ve 
ooa melluf olarak gönderdiği Refik 
Halidin makalesini okuyunca işin 
farkıoa vardım; çünkü bu itham
dan haberim yaktu. 

Hidise şudur: 
Hili kim olduğunu ve nerede 

yazdığını araştırmadığım bir mu· 
harrir Hamdi merhnm için «Hamdi 
ortada uluorta hayli hayasızca ko
nustuğiçin u, otulmağa mahkOmdu• 
demiş. 

Mesele bu isııadı reddetmek· 
tedir. 

- E canım! Ne olur demitse? 
Kıyamtt kopmadı yıl 

Diynlerden değilim. Zira bu 
adam nev'i şahsın şa\ısına münha
sır müstesna bir kabiliyet ve müs· 
tesna bir Türk kabiliyetiydi. Bilir 
bilmez sözlerle daha hatırası silin· 
meden adamın şemailini değiştir· 

miye kalkmıyalım. 

Hamdi Efendiyi ben hayli ya· 
kın tanırım. Evvela küçük yaşım· 

dan itibaren her cuma ğünü Göz. 
tepedeki (Mama ) ya bisikletle gi
der; muntazaman oyunlarını takib 
ederdim. Daha sonra kısa fakat 
yakın bir aşinalık merhumu daha 
iyi t•nımak fırsatını verdi. 

Hamdi Efendinin gayet mahcub, 
mütevazı, son derece terbiyeli bir 
adam olduğunu bu aşinalık dola
y19ile müşahede ettim. 

Hamdi Efendinin bu nezahati 
mütalea edilirken unutulmamak la· 
zım gelen iki nokta vardır: Birin
cisi; orta oyununun. belki de diğer 
komedilerden daha fazla üstü açık 
laflara müsaid oluşudı•r. Zaten he
men hemen bütün komediler hep 
Adem ve Havvi ınünasebetlerinin 
ebedi cilveleri üzerine kurulmuş 
şeyler oldufru için biraz dikkat 
edilmeyince hemen hayasızlığa ka· 

çarlar. işte Hamdi Efendinin em
salsiz hüneri de burada idi ki; esa·. 
sını cinas teşkil eden orta oyunun 

da edebi rencide edecek bir kelime 
kullanmaz ve kullanılmasına müsa· 
ade etmezdi. Bazı amatörleri bu 
yüzden tersleyerek ortadan kovdu· 
duğuna da şahid oldum· 

ikinci kuvveti de adamın 

Veyvel, İngiliz 
kumandanını 

tebrik etti 
Rus kıtaları Tlbriz
Tahran yolunu yarı
lamış bulunuyorlar 

Simla: 1 (a.a) - Askeri teb
liğe göre, lranda ilk defa olarak 
lngiliz ve Sovyet kuvvetleri ara
sında irtibat temin edilmiştir. 

Simla: 2 (a.a) - General Vey· 
vel lrandaki Başkumandanı Gene
ral Kuiman'a gönderdiği bir tel· 
gralla Generalı kumandası altında 
bulunan kıtaları lrandaki hareki.tın 
mesut neticesinden dolayı tebrik 
etmiştir. 

Moskova : 1 (a.a) - Sovyet 
kıtaları şimdi lranın şimaligarbi
sinde Tibriz ile Tahran arasında

ki başlıca yolun yarı mesafesinde 
bulunm.ktadırlar. Sovyet kuvvet· 
!eri Pehlevi limanının 30 kilometre 
cenubişarkisinde Reşt'i de işgal 

etmişlsrdir. işgal edilen uçuncü 
bir noktada Benderşah limanının 

125 kilom;tre ceoubişarkisinde 
Şahrud' dur. 

Mareşal 

nutuk 
Peten bir 
söyledi 

istifade ederek iz aman 
Kazanmaktadır. 

Loodra 1 (a a.)- Taynis ga· 
zetesinin Alman hududu dahilinde· 
ki muhabiri: «Türkiyenin hali ha
zırdaki bitaraflığı son derece kıy
metli bir avantajdır" demektedir. 
Gösterilen sebep Berlinin, görü· 
nüşe nazaran, müttefiklere karşı 
Almanya ile birleşmeğe ikna hu
s.ısundaki ümidini terketmiş olma· 
sıdır. Bu müttefikler için bir ka
zançdır. Zira bu suretle teşkilat 
devresinde, lrao yolu ile Rusya-
a yaptıkları nakliyatı siyanet et

~ektedirler. Diğer taraftan Tür
kiyede. Alman~aya kar~'. _müttefik
lerle birleşmek ıstemedıgıoden do
layı Almanyanın Karadenizin ce· 
nup sahilinde baskın şeklinde ba
va bücumlarından korkusu yak
tıır. Bu suretle her iki taraf da 
Türkiyenin Bitarallığından istifa. 
de etmekte, binnelis Türkiye ise 
hiç olmassa zaman hazanmakta· 

dır· 
Diplomatların An karaya gidiş 

gelişleri bu sabahki Londra mat
buatında mütcadddit tefsirlere yol 

açmıştır. 
Taymis gazetesi Ankaradan 

aldığı şu haberi neşretmektedir. 
Zandildiğ-ine göre Mihver el· 

ileri Saracoğlu tarafından kabul 
~dildikleri sırada lrandaiki.met e. 
den Abaolarla ltalyanlarıo tahli
yesi için kolayl~klar g?stermesini 
Türk hükQmetındeo rıca etmiş. 
lor.lir. 

1 

-bil hücumu 
Odesa, sonuna 
kadar müdafaa 

edilecek 
Halk şehrin sokak
larında siperler ka
zıyor ve tank uçu
rumları kuruyor 

Budapeşte 1 (a. a.) - Macar 
ajansına bildirildiğine göre, düşman 
bütün ordusiyle Dinyeper boyunca 
mukabil taarruzlarına devam etmek· 
tedir. Esaıen bazı yerlerde şidde· 
tini kaybetmiş olan düşman hücum 
!arı cuma günü bilaistisna hiç bir 
tarafta muvaffak olmamışlardır . 
Müttefik kuvvetler yeni muvalfaki
yetler kazanmışlardır. Harekat elan 
devam etmekte olduğundan bu hu
susta yeni tafsilat ifşa edilememek
tedir. Elimize düşen esir ve harp 
malzemesi miktarı artmaktadır. 

Odesa Öniinde 
Moskova 1 (a. a.) - Reuter : 

Odesa' da şiddetli muharebeler ol
maktadır. Alm"n bomba tayyareleri 
hergün şehre taarruz etmekte ise 
de Sovyet avcusının ve hava mü
dafaasınıo mükemmel oluşu saye· 
sinde ancak pek az muualhkiyet
ler elde etmektedir. 

okur yazar olmamasıydı. Dikkat 

ediliyor mu ? Hamdi Efendi, okur 
yazar değildi, ümmi idi. Lakin son 
derecede nazik ve terbiyeli bir 
adamdı. 

Vişi: 1 (a.a) - Mareşal Peten, 
Fransız muharibleri Leiyonuo yıl· 

dönümü münasebetiyle Vişide şe
hir stadyomunda Lejyona mensup 
20000 muharibin önünde bir nu· 
tuk söleyerek demiştir ki: 

şan·Kay-Şek'ln hükOmet 
merkezi bombalandı 

Şehrin merkezinde kadınları 

ve çocukları öldüren bir Alman 
bataryası Sovyet avcıları tarafın
dan keşfedilmiş ve susturulmuştur. 

Bu münasebetle burada bir 
mühim mesele üzerine parmak ba· 
sacağım: insanları yetiştirmek için 
iki muamele yapılıyor: Birisi terbi

ye, diğeri tahsil. ( Bu iki kelimenin 
frenkçelerini de yazayım da ayırd 
edilmesi kolay olsun : Birincisi 
education, öteki de İnstrsction. ) 

Biz bir 11eyde alabildiğine el
danı yoruz ve sanıyoruz ki; tahsil 
insanı teıbiye eder .. . Yanlış müla
haza ... Tahsil adamı terbiye etmez 
Onun içindir ki bir sürü tahsil ğör· 
müş kimselerden en iptidai terbi· 

ye, insanlık terbiyesi esaslarına 
uymıyacak haller ve sözler sadır 
•olduğunu görüyoruz. 

Bunun aksi de var: Hamdi El
endi gibi; ( hatta eskiden büyük 

konaklarda yetişmiş ağalar' kalfa
lar ribi okuması yazması olmayan 
ıon derece terbiyeli adamlar. ) 

lngilizler mekteblerinde tahsil
den ziyade terbiıı:eye ehemmiyet 
veriyorlarmış, Onun içın lngiliz 
mekteplerinin proğramları bizimki· 
lere ı:azaran daha z,,yılmış, 

Hamdi merhumu yadederken 
bu esaslı noktayı da ortaya atmak 
ve terbiyeye tahsilden fazla ehem
miyet verilmesi lüzumunu tebarüz 
ettirmek fırsatını buldum. Bu vesi
le ile Hamdi Efendiye bir daha 
Allahın rahme<ini diler, dostuma da 
bir hakikati müdafaada önayak olu. 
şundan dolayı teşekkür ederim· 

[ Cumhuriyetten ) 

« Fransanın tek bir hükQmeti 
vardır . O hükQmet, seçtiğim me· 

sai arkadaşlariyle benim idare et· 

tiğim hükQmellir. Hükumetin tek 

bir siyaseti vardır. O siyaset, ta· 
ahhütlerimi müdrik olarak Fransa· 
nın şeref ve menfaatleri endişesiyle 
tarih huzurunda mesuiiyetini üze~ 
rime aldıj'ım siyasettir:» 

1'Hitler Almanyası 
ezilinceye kadar ... ,, 

Londra: l (a.a) - Sovyet bü· 
yük elçisi Maiski, bugün Loodrada 
bir nutuk söyleyerek ezcümle de

miştir ki: 
«Hitler Almanyası tamamiyle 

ezilinceye kadar ve sonuna kadar 
harbe devam edeceğiz. Milletim 
kahramanca ve büyük bir azimle 
dövüşmekte ve şiddetle harp et· 
mektedir. » 
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Nöbetci eczane 1 Bu 
gece -Mustafa Rifat 

( Kale kapısında ) 

Tokyo: 1 (a.a.) - D. N. B. 
Merkezi Çinde bır Japon deniz 
ve hava üssünden Domei aiansına 
verilen bir habere göre, Japon 
donanmasına mensup savaş ve 
avcı tayyarelerinden mürekkep mü

him bir teşekkül ilk defa olarak 
Sikyang eyaletinde Siçang' ı bom

bardıman etmiştir. Bu şehrin son 
zamanlarda Şan · Kay·Şek tarafın· 
dan merkez ittihaz edildiği haber 
adnmıştır. 

Laval ve Dea iyileşiyor 
Paris: 1 (a.a) - Lava! ve 

Dea'nın sıhhi vaziyetleri hakkında 
dün sabah neşredilen doktor rı
p_oruoa .ır~re, ikisinin de vaziye
tınde bır ıyıhk görühnüştür. 

Bulgarlstanda gizli bir 
komlnlst tetkiltatı 
Solya 1 a.a, - Bulgar Polisi, 

Tuna limanlarından Rusçuk'ta giz. 
li bir komünist teşkilatı keşfetmiş· 
tir. Bu gayri kanuni teşkilatın re
isi bulunan Avukat Hristo!, ko· 
münist erkioınındao eldığı talimat 
mncibince bu şehirdeki mektep 
gençlerine komünıstlik rubu aşıla
makta idi. Kristol polisin eliodeo 
kurtulmağa muvaffak olmuştur. be
yannameler ve komüoi~_tliğe dair 
eserler dağıtmış olan dort talebe 
tevkil edtlmiştir. 

Sulh şayiaları Finle.re 
karşı b[r hakaretmı~I 

Ankara, 1 [Radyo gaıetesı] -
Finlaodiyaoın, Fin toprakları ta· 
mameo geri alındıktan sonra sulh 
istiyeceği şayiaları dolaşmıştı .. Ber· 
lin radyosu, bu şayiaların Fınlere 
karşı bir hakaret teşkil ettiğini 
bildirmiştir. 

Şimdiye kadar hiç bir fabrika 
hiç bir askeri hedef hasara uğra
mamıştır. 

Kadınlar ve çocuklarla şehrin 
müdafaasında zaruri olmayan kim
seler Rus filosunun himaye•i altın· 

da tahliye edilmiştir. Fakat şeh· 
ri sonuna kadar müdafaa etmek 
azmi katiyen sarsılmamıştır. işçiler 
bizzat kendi atelyelerinde iki zırh
lı tren yapmışlardır. Bu trenler 
muvalfakiyetli taarruzlarda bulun· 
maktadır, 

Şimalde ise Almanlar bataklık 
arazide Leningrad'a yaklaşmak için 
ellerinden gelen bütün gayreti sar
fedıyorlar. Fakat her yerde ayni 
azimli mukavemetle karşılaşıyorlar 
ve ağır zayiata uğrayorlar, müda
faa hattının içerilerinde halk sa· 
kindir. Tramvaylar sabahtan akşa
ma kadar muntazaman işlemekte
dir. Lokantalar açıktır: Üniversite 
de yaz sonunda her vakit olduğu 
gibi açılacaktır. 

Halkın büyük bir kısmı, aske
ri mütehassısların idaresi altında 
şehrin sokaklarında siperlerde ve 
tank kapanları kurmakla meşgul
dür. Şehir civarında topçu mevzi· 
!eri ve mitralyöz yuvaları hazır
lanmaktadır. Düşmandan alınan ye· 
dek kısımlar ile tamir edilmektedir. 

Günler geçmekte ve Hitlerin 
üçüncü taarruzu da Doiepetrovak 
etrafında harap olan fabrikalardan 
başka bir şey temin etmemektedir. 

Almanlar mühim bir köprü 
ele geçirdiler 

Ber~in 1 (a.a) - Şark cephe· 
sinin •ı l b • ma ölgesinde cereyan 

Dedikoduya karsı tedbir 
S outh Hampton lngilterenin Montekarlosu

dur. memleketin en büyük zenginlerinin 
burada hususi konakları, yatları, arazileri var
dır. 

Son zamanlarda buraya yapılan düıman 
hücümlar. nın pek lazl• olduğunu gören hükO· 
met buna sebep aramıştır. 

Aldığı netice şudur: Bura halkı boş vakit
leri pek çok olduğundan dedikoduya pek faz
la vakit buluyorlar. Bu ise düşmanın işine ya· 
rıyor. 

Şimdi bunun önüne geçmek ve bura hal• 
kına da bir ihtar olur ümüdile şöyle bir çare
ye baş vuruyor: 

Halkın arasına hususi memurlar sokuyor, 
bunlar herkesin söylediğine kulak veriyor. eğer 
gevezelikle bulunanlara ras gelirlerse karşı· 
sındakine sezdirmeden konuşanın eline bir 
kart sıkıştırıyorlar. hunun iki taralıda yaıılı

dır. 

Bir tarafında: 

mak mecburiyetindedir:., 

Kartın diğer tarafında 

da şudur: 

"Dedikodunun tehlikeli 
mal vermiyor musunuz,, 

• 
Alarmdan 

anlayan köpek 

rast gelinen ihtar 

olabileceğine ihti· 

köpeklere al· 
!edilmiş bir çok 
hikayeleri vardır. 
böyle bir vaka da 

şimali lngiltere sahillerinde ulak bir kasabada 
olmuştur. 

Küçük Nansi ihtiyar bir balıkçının kızıdır. 
Annesi ölmüştür. Nansi on üç yaşında olması
na rağmen sabahları tek başına bütün evin 

işini ırörür. Babası balıkta olduğu için öğle 
yemeğini yalnız yer ve biraz istirahatten sonra 
büyük yamaçların ırerisindeki yaylalara bura

larda hususi yetişen bir ot toplamaya çıkar. 

Akşamları da ıretirir, bunları paıarda satar. 

Niçi Niçi'dir. Niçi Niçi onunla beraber her 

yana gider. işte geçen gün deNansi ile köpeği 
açık yaylalarda iken birdebire köpeğe acaip 
bir hal olur. 

heri geri koşmağa, Nansi'nin eteklerinden 

çekip, sonra şehir istikametine doğru koşmaya 
başlar. Gene geri döner, Nıvısi'nin işine deva· 

mına bir türlü müsaade etmez. Köpeğin ku

durduğunu sanan Nansi onun peşinden var 
kuvvetile şehre dogru koşar. Daha ilk mahal

leye girer girmez Nansi etrafta büyük bir te· 
liiş görür. her tarafta alarmlar çatlamaktadır. 

En yakın sığınağa N•çı Niçi ile beraber güç
beli. girerler. 

Bundan sonra da 
hücumu başlar. 

müthiş bir tayyare 

Açık yaylalarda Nansi'nin alarmları duyma· 
sına imkan yoktu. Fakat Niçi Niçi uzaktan 

ırelen motör uğultularını duymuş ve bunları 

hayra yormamıştı. Onun bu hassasiyeti saye
sinde ıimdi kendiıi de. Nan•İ de kurtulmuf· 

bi Ukranyadaki Sovyet kuvvetle· 
rine kuaıanda eden mareşal Bodi· 
yeni dün Alman, Romen Macar 
ve Slvak subuy ve erlerine rad· 
yoda almanca hitabede bulunarak 
demiştirki: 

« Bizim tarafımıza geçiniz. 
Geçen Umumi harpte Alman ve 
Avusturya emparyalizimi baba 
ve kardeşlerinizden milyonlyon
larcasını ölüme sürüklemiştii 

Geçen harpte olduğu gibi bu 
harpte si!Ablarınızı sizi ölüme sev. 
kedeolere karşı çeviriniz. 

Kızılordu askerlerinin ellerine 
geçmiş harp esirlerini öldürdük
leii hakkında ortaya bir takım ya 
!anlar yayılmıştır. 

Size iyi muamele rörecegı
nizi ve daha evel evlerinize dö
neceğinizi tekeffül ederim: • 

eden muharebeler esnasında Al
man hücum kıtaları 30 ağustosta 

cüretli bir baskın yaparak mühim 
bir köprü ele geçiımişlerdir. 3 sov
yet dali topu iğtinam edilmiştir. 

Alman tayyare dali batarya· 
lan 3 Sovyet ganbotile hücumbo
tunu bir büyük bir de küçük ge
miyi tahrip etmişlerdir. 

Merkez bölgesinde Ruslar 
bir Alman piyade tümenine 

hiicum ettiler 
Berlin 1 (a.a) - 30 ağustosta 

Sovyet kuvvetleri, tankların müza· 
haretile şark cephesinin merkez 
bölgesinde bir Alman piyade tü· 
menine hücum etmek teşebbüsün

de bulunmuşlardır. Alman piyade· 
si Sovyet hücümunu püskürtmilş 
ve derhal mukabil hücuma geç· 
miştir. Cereyan eden muharebe es· 
nasıoda ·35 Sovyet tankı tahrip 
edilmiş ve Sovyet piyadesi ağır 
zayiata uğratılmıştır. 

Ayni mıntakanın başka bir 
cereyan eden şiddetli muharebe
lerden sonra 2170 esir alınmış, 
külliyetli top, piyade eslihası ve 
mühimmat iğtinam edilmiştir. 

Alman hava kuvvetlerinin 
faaliyeti 

Bertin 1 ( a.a ) - Alman ha· 
va kuvvetleri 31 ağustosta bütün 
cephe boyunca tahripkar hücum
larına devam a.. etmiştir. Cephenin 
cenup mıotakasında bir çok Sov
yet heva meydanları ~taarruza uğ
ramış, ciddi hasar ve tahribat mü 
şahede edilmiştir. 

.. Aıman tayyareleri düşmanın 
mustahkem mevkilerine müvaffaki· 
yetle hücum etmiştir. Alman bava 
kuvvetleri bilhassa •Konotof mınta 
kasında demiryolu' tesisatını ve 
trenleri hedef ittihaz etmişler ve 
cepheo!n merkez mıntakasında 13 
tayyare düşürmüşlerdir. 

Desna nehri üzerinde başlıca 
bedeli köprüler teşkil etmiştir. 
Dago adasının , şarkında 3 biu ton
luk bir gemi hasara uğratılmış· 
tır. 

Kandanokşa limanında bin ton• 
luk diğer bir gemi çok ağır basa· 
ra uğrayarak durmuş ve yana yat 
mıştır. 

Ayni mıntakada Alman hava 
kuvvetleri düşman münakalesine 
hücum etmiş, trenleri yoldan çı

karmış, ricat halindeki kıtalara ta· 
arruzda bulunmuş ve Alakuhtinin 
şarkında düşmanı •ehemmiyetli za· 
yiata uğratmıştır. 

Sovget tebliği 
Moskova 1 ( a.a ) - Sovyet 

tebliği 

31 ağustosta kıtalarımız bütün 
cephe boyunca düşmanla muhare· 
beye devam etmiştir. Hava kuvet· 
!erimiz düşmanın zırhlı kıtaları, pi 
yade ve topçusuna mütemerkiz ı 
darbeler indirmiş ve hava meydan
larında düşman tayyareleri tahrip 
edilmiştir, 

29 ağustosta bava •muharebe
lerinde ve hava meydanlarında 25 
Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Bizim zayiatımız 24 tür. 

Kilim hırsızı 
Mekinsız takımından Osman 

oğlu Zülfü adında biri Mustafa oğ
lu Alinin arabaıı üzerinden bir ki· 
lim çalıp kaçarken yakalan• ''Dedikodu aleyhine çalııan 

hUrmetlerini sunarak kllp•ti tur. _m_ı:.tt_ı_r ____ _ 
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y AZLIK SiNEMA 1 
, 1 ~ • ,ıt• 1 

BU AKŞAM 
S · ·1 · ne•'eli, zarif ve sevimli bir film 
eyırcı erıne şen, y 

takdim ediyor: 

IRENE DE ZILUKY R. LEFEVRE 
Tarafından yaıatılon hareketli, kuvvetli ve kahkahalı 

Paprika 
Fransızca sözlü filmini gidip görünüz. 

1 1 
Emsalsiz bir muvaffakiyetle devam eden mevsimin en 

güzel şark filmi 

lşEYH AHMETI 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Pek yakında 

Kucük Melek 
1 

İLAN 
Seyhan Vilayeti Fiat Murakabe Kömisyonu 
Riyasetinden : 

Halkın alış verişte duçar olduğu müşkülat, ihtikar hak
kındaki ihbar ve şikayetlerini hadisenin vukubulduğu ma
halle en yakın polis karakollarına veya zabitai belediye 
mevkilerine ihbar etmeleri ve keyfiyetten aşağıda telefon 
numaraları yazılı Makamları haberdar etmeleri ilan olunur. 

1- Mıntaka iktisat müdürlüğü : Telefon numarası 291 
2- Ticaret ve Sanayi odası Reisliği telefon numarası 305 

1100 

30· Ağustos- Zafer bayramı şerefine 

ASRI SiNEMA ~NIN 
YAZLIK BAHÇESİNDE 

BUGON 

Belediye Riyasetinden : 
1-Belediye şubeleriyle kanaranın 941 yılı ihtiyacı için yaptı

rılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Yaptırılacak defter ve matbu evrakın muhammen be

deli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı % 7 ,5 he

sabile 111 lira 64 kuruştur. 

3- ihalesi Eylulun 9 inci salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4- isteklilerin ihale günü yatırm;ş oldukları teminat mak· 
bazlarile belediye encümenine ve şart namesile defter numu
nelerini görmek isteyenler her gün belediye muhasebesine 
müracaatları ilan olunur. 

24, 28, 2, 6 1179 

i B A 
1 B A - 1 Mükemmel bir Leke ilacıdır 

i B A 2 - Madeni eşyayı parlatır 

i B A 3 - Tahta · kurularını derhal öl-
dürür. 

Tarifi şişeler üzerinde yazar. 
Satışyeri - Cumhuriyet oteli karşısında Muhiddin Kanuni 

No. 99 1167 

Maraş Askerlik Şubesi Satı -
nalma Komisyonundan: 

1. Aşağıda cins ve miktarları, muhammen bedelleri ya· 
zıh maddelerin kapalı eksiltmesi yapılacaktır. . 

2. ihalesi 5/ 9/ 941 cuma günü saat 16 da Maraş asker 

lik şubesi satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3. istekliler belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 

zarflarını komisyonda bulundurmaları ilan olunur. 

Miktarı i 1 k 
Cinsi kilo Muhammen b. teminatı ihalesi 

Odun 1.800.000 21600 lira 1620 Lr. 5/9/941 saat/16 kapalı z 
Kuru ot 1.125.000 56250 • 4218 75 « • « « 
Palaska takımı 1.500 15000 « 1125 « • « « « 

Saman 937.000 23425 • 1575 « « « « « 

Suvare 
9 

Suvare 
BU AKŞAM 9 1 

Sıjiır eti 360.000 97200 « 7280 • • « « « 

19,23.28,2 1159 

iKi BÜYÜK ŞAHESER BiRDEN 
I 

Büyük bir aşkın kahramanı .. . Kudsi bir vazifenin kurbanı 

Hatırası asla unutulmayacak bir faheser 

• 
MUKADDES VAZiFE 
YARATICILARI: 

Lew Ayres ~..,.. Lynn Harvey ~..,.. Lıonel Barrymore 
il 

iki Büyük Kahkaha kralı 
STAN LOREL e OLIVER HARDI 

r,.,.,..HARBE GİDİYOR~--, 
TÜRKÇE SÖZLÜ • 

~ ...... ,. ~-;e, 
@•<9:• .. -·-·-·-·-·-'- .. ---·-·--=· ...... . ~.,~ 

iLAN 
Seyhan Suhulet nak

liye şirketiuden 

Büromuz için tecrbbeli 
bir katip alınacaktır. Talip
lerin yazıhanemize müraca
atları ilin olunur. 

1202 

Adana Gençlik kulü
bü başkanlığından 

3530 sayılı Ceden terbiye
si kanunu mucibince 337, 
339 doğumlu mükelleflerin 
talim ve terbiyelerine başlan
mışhr. 

7-9- 941 pazar günü sa
at 8,30 ?a B~den terbiyesine 
gelmelerı aksı takdirde gel· 
miyenler hakkında kanuni ta
kibat yabılabağı son defa ol
mak üzere tebliğ olunur. 1203 

Seyhan İli Kültür Direktörlüğünden: 
fıkmektepler için aşağıda ya1ılı olduğu gibi (170) adet 

talebe sırası yaptırılacaktır. isteklilerin teminat makbuzlarile 
birlikte vilayet daimi encümeninde hazır bulunmaları, şart
namesini ve nümunesini görmek için de hergün maarif dai
resıne müracaatları ilan olunur. 

YAPILACAK SIRANIN 

Muhammen 
Adedi Tipi bedeli lira 

muvakkat açık eksiltme 
teminatı günü 

50 küçük 600 

80 orta 
40 büyük 

1040 
600 

lira 

45 

78 
45 

saatı 

10-9-1941 perşembe 10 
günü 

« « 

• • 
23, 26, 29, 2, 1175 

Aziz Pamukçu Fab- j Adana _D~ğumevi 
rikasından : eaştabıbı doktor 

Sayın müşterilerimize Süleyman Kuntalp 
Fabrikamız sigortasız ol

duğundan müessesemizde e

manet bulunan kütlü, koza 
çiğit ve balyalı pamukları 

olanların sigortayı kendi nam• 
!arına yaptırmaları aksi tak
dirde her hangi bir zarar 
ve kazadan dolayı fabrikamız 
mesuliyet kabul etmiyeceği 
ilan olunur. 2-3-4 1190 

Doğum ve kadın hastalıkla
rı mütehassısı 

Hastalarını, Abidin paşa 
caddesi yanında B. Müslim 
apartimanının birinci katın
daki evinde kabul v e 
tedavi etmiye başlamıştı. Te
lefon numarası 272 

1-15 1199 

Bel!Jdiye 
Riyasetinden: 

1- Belediyenin temizlik 
işleri hayvanatının 941 yılı 
ihtiyacı için 45-55 bin kilo 
suman alınmak üzere açık ek 
siltmeye konulmuştur , 

2- Samanın beher kilo
sanun muhammen bedeli dört 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7,5 hesabiyle 165 li
radır. 

3- İhalesi Eylülün 9 inci 
salı günü saat onda belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

4- İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile birlikte beledi
ye encümenine ve şartnameyi 
görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine mü
racaatları ilin olunur. 

24, 28, 2, 6 1180 

iLAN 
Sümerb'ank Adana 

Pamuk Alma Bürosu 
Çukurova mıntakala
rında 241 - 942 pamuk 
mahsulünü mhbayaa
ya başlamıştır. 

Sümerbank Adana Pamuk 
satınalma bürosu bu sene 
Malatya çırçır ( Sabık Şina
si ) fabrikasını da idaresine 
alarak faaliyetini tevsiini et
miştir. Çiftçi kütlü, koza ve 
pamuğunu fabrikaya getir
mektedir. 

Ayni zamanda 940-941 
devresinde muhtelif mıntaka
larda teşkil ettiği mübayaa 
ekiplerinin de çalışma saha
larını genişleterek Tarsus ve 
Ceyhan'a ilaveten Osmani· 
ye: Erzin ve Reyhaniye mın
takalarında da şubeler tesis 
etmiştir. Bu mıntakalarda 
mübayaa başlanıldığı gibi 
çi~çiye harar bulma, imkan 
nisbetinde kendi kamyonları 
ile mallarını taşımak ve der

hal bedellerini tediye etmek 
5uretiyle her türlü kolaylık
lar yapılmaktadır. 

1201 

Milli şef lzmiri 
şereflendirdiler 

( Başta rafı Birincide ) 
izmir 1 (a a ) - dün buraya 

halkın coşkun tezahürlerine vesile 
vermiş olan Reisi Cumhur İsmet 
lnönü, ikametlerine tahsis edilen 
köşkte bir müddet istirahati mü· 
teakip Fuarı gezmişlerdir. Millişef 
fuarda lngiliz, ltalyau, Alman ve 
lran devletlerine ait pavyonlarla 
Türkticaret odaları pavyonu ve 
diğer bazı pavyonları gezmişler ve 
akşam yemeğini fuarda ada &"azi
nosunda yemişlerdir. 

Fuarı ziyaretlerj esnasında yer 
yer halkın içten sevgi ve saygı 
tezahOrleriyle karşlanmış, olan Mil· 
li şef ada gazinosunda kaldıkları 
müddetçe, etrafı çevreleyen halk 
kitleleri taralındanda sık sık alkış
lanmış ve şereflerine mehtap eğ· 
lenceleri yapılmıştır. 

11 in 
Gazetemizde çalışmak üzere 

müsahhih arayoruz. lstiyenlerin 
idare müdürümüze müracaatları. 

2 Eylul 1941 

Kömür alınacak 
Belediye Riyasetinden 

~ - ~~bir halkı ihtiyacını 
temın ıçın belediyece satın 
alıınacak yüz bin kilo od 
kömür kapalı zarf usulile e~~ 
siltmeye konulmuştur. 

2- Kömürün beher kilo
sunun muhamamen fiatı altı 
kuruş olup muvakkat temi
natı % 7,5 hesabile 450 li
radır. 

3- ihalesi Eylulün 9 inci 

sal'. g~nü saat onda belediye 
daıresınde belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

4- İstekliler kanunun 32 
inci maddesindeki tarifat dai
resinde hazırlayacakları tek· 

lif mektuplarını ve teminat 
makbuzlarını ihale günü ek-
sil tnıeyı· d . açma saatın an bır 

saat evveline kadar makbuz 
karşılığı beiedıye riyasetine 
vermeleri lazımdır. 

5- İstekliler bu baptaki 
şartnameyi görmek ve icabe
den izahatı almak üzere her 
gün belediye muhasebesine 
müraacatları ilan olunur. 

24, 28, 2,6 1181 

Sulh de kuvvetli 
olmakla müm· 

kündür 
{Başmakaleden artan/ 

te'lif kabul eden bir şekilde bir 
sulh siyaseti takibetmekte ve bu 
hususta büyük gayretler göster
mekt.,dir. Fakat şu ciheti de ka· 
bul etme'< lazımdır ki, sulh bir 
milletin yalnız istemesiyle, yalnız 
arzu etmesiyle temin edilen ve 
idame ettirilebilen bir şey de de
ğildir. Hiç beklr.nmediği bir za
manda, hiç ümid edilmiyen bir 
anda sulh ümidlerioin zail olması 
VO hndudlarımızda silih SeSİ İfİtiJ .. 
mssi daima ve ehemmiyetle göz 
önünde tutulması icabeden hadise· 
!erdir. Bu hususta bize en kuvvetli 
misali verecek gayet taze bir 
hadise de mevcuttur. Acaba bun· 
dan bir sene evvel demiyelim de 
iki ay evvelisi Iranın bugünkü 
vaziyetiyle kı.rşılaşacağmı kim tah· 
min edebilirdi? Dünya bugün o 
kadar karışıktbir vazivette bulu· 
nuyor ki, yarının ne gibi ihtilatlar 
yapaçağ ı bugünden bilinemez. Şu 
halde Milli Şefimizin hepimizin 
göğ'süuü kabartan bir tarzda bu
yurdukları gibi sulh içinde yaşa
mak için gayretlerimize devam 
edeceğiz. Fakat bu gayretlerimiz 
muvaffak olmadığı takdirde ne 
yapacağız? Ne yabacağımız husu
sunda kimsenin zerre kadar dü· 
şünmesine mahal yoktur. 

O hakikkati en büyüğümüz açıkça 
ve çok kuvvetli olarak bir defa 
daha ifade etmişlerdir. O zaman 
biz Büyük Şefimizin emrinde milli 
bir tesanüt ve milli bir heyecan 
içinde geçmiş kahramanlıkları gu. 
rurlandıracak bir surette hareket 
edecek yani Türk varlığı, Türk 
vatanı ve Türk istiklali için harbe· 
deceğiz. Çünkü biz şu hakikati ka· 
bul etmiş ve şu hakikata inanmış 

olan milletlerden biriyiz. Sullı için 
de, yaşamak için de ölmeği ıröze 

alamıyan bir millete bu dünyada 
hayat hakkı kalmamıştır. 

~IA\ llBA\A\511 
En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k im il makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Jşden 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 Gibi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En · Güzel Gazetesidir 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

I!! işlerinizi CIU6üN) Matbaasında Yaptırınız. El 
---=----~~------........................................... ______ ~----------....---.-.................................................. -..-

kısın lnda ı ~esmi ve ticari defterler, faturalar, 
ı tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

n güzel düğün ve nişan davetiyeleri, el 
ilanları,kartvizitler,kiğıt ve zari başlıkları,her 
boyda mecmua,broşür basılır. Tabı kısmında: Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 

malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf: a u G u lN - Adana 


