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Anltara '29 ( a,a, ) Rolslcamba• l•met 

lnönü, doğum yıldöoümü mOnaıebetile 

kendisine lnriltere kralı altıncı Jorj ve 

Danimarka kralı Krııtiyan tarafından rön

derilmiş olu tebrik ve iyi dilek telrral 

!arına teıekkürle mukabelede bulunmaştıır. 

Mareşal --------Bud·iyeni 
kurşuna --------dizildi -Almanlar kaf-
kasyaya 300 

kilometre 
yaklaştılar 
Dlnyeper Petrov
sk'un şimal doğu
sunda 3 Sovyet til
menl imha edildi 

Ankara 29 Radyo gazetrsi -
Alınan ve h•nüı teeyyüt etıneyeo 

l,,ir habere göre M •r•şal Bu diyeni 
23 eylül s.ıı günü kuquna dızıl
miştir. . B' 

Ankara R odyo g12etesı - ır 

Frans ı z gazele<1inin kafk.asya hak. .. 
hakkında verd ği malumata göre, 

Alm•nlar kal<asyaya 300 kilomel· 
re yaklaşmışlardır. 

Bunu bıldireo muharrir soru
yor: 

.,Ac•ba Ruslar çekilirken pet· 
rol kuyularını tabdp etmek gibi 
bir hiuise yaratacaklar mıdır ? ., 

Muharrir, •ğ.r bu tah.kkuk 
ederse şimdiye kadar gö ölmemiş 
bir fricİa zuhar edecektir, demekte· 

dir. G 1 h b Londra '29 ( ı.•.) - e '° • er-
lere göre, Almanlar K ı rım . böıge· 
ıinde kara yollarına ve demıryoUa· 
rına tiddetlı hava hücumları J•p·y.or. 
1 .,, Hücumlar hep öolenmrktedır. 
Bütün cepho boyunca şiddetli mu
harebeler olmak tadır. 

Ankara Radyo gızetesl -
Pravda razet .. inin L•ningrad mli
habırinio bildird ğıne göre, genç 
bir Rlls kızı Alman hatl•rın .:i•n 

g•çebilmiş ve öğrend·kl.erini Rus 
komutanına bildırerek hır çok ma· 

IQmat vermiştir. . 
llunun üzerine Ruslar hır ta· 

arraz tertip elmı şler, Alman ko
mutanlarını kahve altı ed•rkeo 
yakalaomışlar ve imha eylemi>ler• 

dır. Al 
Berlio '29 ( a.a. ) - man 

tebliğ•: 
Dıoyeper, Petrovsk'un şimal 

doğusunda 3 Sovy•t tümeni Al
man lt.:dyan kıtalarının bir çevir~o 
hıreketi neti::esinde hücuma u~ra 

ış ve imha edilmiştir. Şomdıye 
:adar gelen haberlere göre, 13 
bin esır 69 top ve çok mil tarda 
bırp malıemelilİ alınmıştır. Kı"lmwen 
bataklık araziye atılmış olan duş· 
man k•nlı kayıplar vermiştır. 

Krnnşlad açıklarında bir S>v· 
yet kruvazörüne bombalar isabet 
ettirilmiştir. Tayyarelnimiı Tob· 
rnk. civarında bu lunan kışlalara 

ve malzeme depolarına hücum et· 
mişlerd•r . 

Dl•şman hava mnharebeleri~· 
de 7 tayyare kaybetm•ştir. Az mık
tarda lrgıliı t yyaresi dün gece 
Almanyarıın şimal batısına ve ce• 
nub bat,sına hücum etmiştir. Ha· 
aar eh· mm ' yebiıdir. 

Alııan dali topçusu düşmanın 
bir bomba tayyaresini düşürmüş· 
tür. 

Mo•kova 29 ( a.a. ) - Ba 
aabahki S>vyet tebliıii: 

28 E'.vlül gecesi kıtalarımız 
bütün cephe boyunca muharebe
lere devam etmişlerdir. Cephenin 
cenup bölresinde ikioci ve dör· 
dilncil Romen piyade tuğ-ayları 

STALiN 
İngiliz ve Ameri--- -----
kan heyetleri re

islerini kabul etti 
Mo•kova, 29 (a.a.) Tasa· 

j msı bildiriyor: 
Mo11kova konferansına iştiri.k 

edecek olan fogiliı ve Amerikan 
heyetleri dün buraya gelmişlerdir. 

lngiliz heyetine Lord Bverbrok, 
Amerikan ht-ye:tine de Harrirnan 

riyaset etmekted ir. Heyetler Mos· 
kovada aşağıdaki zevat taraf.odan 
i.tikbal edılmişlerdin 

Halk komiserlari rei~ muavını 

ve hsriciye ko'lliseri Vişinski, Sov· 
yeller birliğinin Vaşington Büıü~ 
elçisi, Hc1rp donanma~• komıser~ 
amiral K11ıt11estzof, Tayyare sanayı 
komiseri Şıkurirı, hariciye komiıer 
mua11ini Krutikof, General MoliKof, 
Moskova merkez kumandanı gene· 
ral Reviakın, hariciye müdafaa 
hırp donanması ve harici ticaret 
k.oıniserler erki.nı, lnırilterenin Moı· 
kova büyük elçisi Kr p• ve elçlilk 
mensupları, Birleşik Amerika bü· 
yü'< elçisi Steiobardt elçilik meo· 

ıupları. 

B r müfreze ihtiram resmini 

ifa etmiştir. 
Mo•kova, 29 (a.a.) - Tas a

jansı bildriyor: 
5->vyet komiserlar rei•İ Stalin. 

Moıkov• konferansına iıtirak edo· 
cak olan Jogiliz heyeti reisi Lord 
Bverbru~ ,u ve Amerikan bey~ti 
reisi Harrıman'ı dün k•bul etmış
tir. Sovyet heyeti reisi Molotof ve 
ayni hey•t Azasından Litvinol da 
bu mülakatta huır bulunmuşlard • r. 

imha enilmi~tir. Düşman subay ve 
er olarak iki bin beş yüz ölü ver 
miştir Üç yüz esir alınmıştır. • 

M •kova' 2g (a. a.) - Resmı 
teblii'den başkaca bildirildiğine 

öre Almanl.ırıo gerisindeki Ruı 
!eteİeri taralrndan 70 Alman. su· 
bayı ve eri öldürülmüş, bırçok 
harp mabem•si ve 20 kamyon, 10 
p •trol kamyonu tahrip ve 200 ~an
dık konseıve, iliç, kışlık elbıse 
zaptedilmış ve bundan başka şi~al 
cephesinde de 60 Fırıliindiyalı. ol 
öldürülmüştür. Rus ı.yyarelerı ta· 
rafından 100 otomobil, 5 zırhlı o· 
tomobil, 3 topçu bat. ryası, 30 
tank tahrip ve bir piyade tAboru 
imha olunrnuşıur. 

Bertin, :lO (a.a.) - D. N. B. 
ajansına göre, Alman savaı tayya
releri 27 28 eylQI gecesi Leningrad 
ve Moskovaya hücum etmişlerdir. 

askeri tesisata yangın ve infilak 
bombaları atılmış ve bütün hedef . 

!ere isabetler elde edilmiştir. 
Loodra, 29 (a.a.) - Havı ne· 

zaretinio tebliği: 
Ru•yadao en son gelen rapor· 

lar lnriliz hava teşekkülleri tara· 
fından 27 eylQle kadar 12 düşman 
tayyaresi tahrip edildiğioi bildir
mektedir. Bizim kayıbımız bir av 
tayvare•inden ibarettir. 

Korsan zırhlı 
Gr•I Foo Şpe ... Bu Almao cep Kıuvaıöıünü ~üphesiz hatır· 
lıyorsunuz: 
Atlantikte uzan müddrt korsanlık yaptıktan sonra yakalanmış 
ve M>ntevideo önlerinde lngilız harp gemileri tarafından har 

b d 'I . . K - aralanarak Montivideo'ya be mec ur c ı mıştı. ruvazor, ıgır y . 
· k" - · ce limandao çıkıp keadı çıkmı9, kurtuluş un aoıoı goremeyın 

kendini batırmıştı. 

Korsan zırhlı 
Alman Cep 14'.ruvaztirUnUn maceraıaı:ını 
anlatmaktadır, Yarından ltıbare "BUGÜN,, 
aUtunlarında okuyacaksınız. 

--------------------------------;;;;;;~;;;,;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~-------------------ı 

Sanat okullarına girmek 
istiyenler çok fazla_ 

---- Yalnız l<ıtanbuldan 600 kişi mUracaat etti; Maarif VekAlati, 
bUtün isteklilerin kabulil için tedbirler almaktad1r 

Anksra 29 [Hususi muhabirimizden] - Teknik tedri•at müst•şar• 
lııiına tayin edılen Rü,tü Uzel bugün vazile•ine başlamı,tır. K,z öğre· 
tim müdürlüğüne eski müdür muavini Nureddin Soyman tayio edilmiş
tir. Di~tr mü lürlülderin de tayinleri yapılınık ilzeredir. 

Yük•ek te l<nİI< okuluna ait binalorın pliolorı hazırlanmaktadır. 
l.ıaobuldaki yük•ek mühendis nıektebile tekı ik ok"lunun ne gibi nok 
sanları olduğu t .. pit edılmekte, laboratuvarın daha modern cihazlar
la takviyesi için hazırlıklar yapılmaktadır. 

K,. ve erkek meslek öıiret,,,en okull•rınm kadroları renişletil
miştir. Me•lek öıi:retrnen o '< ulu na bu •ene 100 kadar talebe alınacaktır. 

~ 
_.,.._, __ 

f 

Sanat o~ullarıra hbnl edilocelc yatılı parasız taleb<nio imtihao· 
ları, kayit muameleleıi bitmiştir. Faka! nehari talebenin müracaatları 
devam etmekted r. 

Maarif Vekaletinin bu ıon icraatı dolayisile sanat oknllarıoa 

memlekeıin muhtet.I yerlorinden bir çok müracaatlar olmuştur. Yalnız 
l•tanbuldakilerin aaym 600 ü reçmiıtir. Bunların hep•ioio de kabutn 
için tedbirler alıomoktadır. 

D ğer tarafıao, bil'Omam sanat okulları kendilerine lazım olao 
makine i 'it ve edevatı yaphkları ribi yeni aç•lacak aaoat okallarusa 
ait malzem•nin imili ile de m•ıgul olmaıi'a başlamı,lard•r. 

General 
Veyvel 

Tahran'da Kaf
kasyanın müda-

- ,,.. -- --
faasını tetkik 
ediyor 

IRAN 
ordosudamı 
kullanılacak? 

Tahran 29 [a. a.) - General 
Veyvel, Kalkasyanın müdafaası ve 
lnriliz malze.nesinio lrandan reç· 
meji mts•Jelerini tetıı.ik için bura· 
y• gelm•ştir. General, gazetecilerin 
ıu.alıerine cevaben drm•.,ıir ki: 

MKalkasya kuvveti,.; başk.

mandanıl. rör üııneklığim lüıumla 
rörül.ıügü takdirde Tıflise rıdece
i'im. F•kat simdilık Ruayaya rit· 
memı ıbtirnali a&dır.• 

Bır loırıliz kuvvei ıeferiy•sinin 
Kafkasya ya gideceği bakkıı.daki 

1 Bir Rus kasabasına giren Alman askerleri ' 
radvo neşriyatları hakkında •Rıd· 
yo Sp ıkerlerinio söyledikleri daima 
doiru çıkmaz.• o~mi4 ve lrao'ın 
işt•r•ki takdirınde lrao ordosıınott 
kullanılıp kullan•lamıyacaıi• etralıa· 
daki sual için de, bu meseleyi tet· 
kike henüz vakit bulmadıtını ilave 
etmiştir. 

Yarından itibaren, Devlet Demir yollarında 
Halk ticaret bilet· 
leri kaldırılıyor 

Akdenizde 1 

harp · 
/talyan iddialarına göre 

İngiliz filosuna 
ağır bir darbe 

indirilmiş! 
Roma '29 ( a. a. ) ltalyao bu· 

susi tebliği : l 
Cebelıtarıktan Akdenize açı " 

mış olan lngiliz donanmasının b~· 
lunduğu yeri keşfeden tayyarelerı• 
miz torpille mücthhez olarak bava
lanmışlardır. Tayyarelerimiz dalga· 
)ar halinde lnriliz lilo•una saldir· 
mıılardır. • 

Tespit edilen neticeye röre, ikı 
aiır kruvazör, hafif kruvazör mu· 

b kkak bir surette batmıştır. 
• . b 

Bir zırhlı ve diier bır arp 
•. ve daha küçük hacımda 6 

remısı . b 'b. · · bir torpıto mu rı ı harp gemısr, 
'dd" tte isabetl.r almışlardır. 

cı ı sure .dd ti' 
B harebeler esnasında şı e ı 

u mu 
6 

d-
tayyare çarpışm~.sı_ o.lmu_ş. ~': 
man tayyareşi Juşurulm~ş: 8 t y 

. • süo• dönmemıştır. H.re· yaremız us 
kitı idare eden Albayla hava ku: 
mand•nlarından iiçü teşekküllerı 
baıında ölmüşlerdir. 

Kalıle içinde bulunan bir tica• 
ret vapuru Sıcilya boğazında batı· 
rılmıştır. Bundao maada ceman 
'23000 tonilatoluk diğer iki vapur 
Tunu• açıklarında bat.rılmıştır. 

lngiliz tebliği 
Londra 29 ( a. a. ) - lngil· 

tere Bahriye nezıretinio tebJ·j'i ı 
Orta Akdenizde aon günlerde 

bazı hareketler olmuştur. D~şman 

bava kavntleriııiıı devamlı lailcaıa• 

Ankara, 29 ( Hu•n•i mubabi· 
rimizden) - 1 ll·rınci teşrinden 
İtibaren Zonguldak · Ankara yolcu 
katarlarından Perşembe ve P dZar 
seferleri, Ankora - Zonguldak ka· 
tarlarından çarşamba ve cu:nartesi 
ıelerleri kaldırılacaktır. 

Af,on ve Ayd•n üzerinden her 
fÜn işleyen Karakuyu • Alsaocak 
yolcu katarlarında salı ve cumar· 

Pazar gUnkU fudbol 
maçı 

P zar gü Ü Şt hrimiz. Stadya• 
manda, Mıl . i mensucat ve Malat· 
ya mensucat futbol takımları kar· 
ıılaımııtır. 

Birinci hdaymda, oyun tama
meo Milli menıucatın hakimiyeti 
altıoda f•çmekle beraber, ber iki 
taraf ta gol atamamıılardı. Malat· 
yadan Üıhanın çektigi penaltı ıu· 
tu da avuta çıkmıştı. 

ikinci halıaymın, 15 ioci dıki. 
ka11nd1 Malatya mensucat Alinin 
ayaiı ile ilk rolünü yapmış; oyu· 
nun sonlarına doğru M ili mensu
cat hakimiyetini artırarak bir, bir 
arkasına iki gol kayit ettirmiş vo 
maçın 1 · 2 gal•bi olmuştur. 

Malatya takımı kuvvetli bir 
kadro ile oyuna çıkmıştı. Fener
babçeli Oıhan, Keleci Hasan ve 
Ali Viktor ribi eo iyi oyuncuları 

takımını alm ı ştı. Buna rağmen 
Milli menoucat takımının ralebesi 
ciddeo tebrıke deger. 

larına r•ğmen maksat elde edılmiş 
tir. Hasara uğrayan ve kendi kuv .. 
vetlerimiz tarafından batırılmasına 

mecburiyet basıl olan bir l'eoıai ıen 
başka kafile gideceği yere v•rmıştır. 

Gemi müreltebatından ölrn 
olmamıştır. Bir refakat gemısi bir 
az baıara uiramıttır. Geminin ma 
harebo kabdiyetiDde akı;kJik yok-,.,. 

tesi seferlrri kaldırılacaktır. 
İzmir · Bandırma ara,,nda~i 

tronin ıalı günkü seferi kaldırıla. 
cak, D•oiı yolları ıelerleri buna 
uydurul.cakt .r. 

D ğu taraftan devlet dem'r yol. 
l•rında 15 günlük, bir aylık, iki 
aylık ballt ticaret biletleri, grup 
biletl · ri kald , rılmıştır. Diıier tarıle· 
!erde tadilat yoktur. 

Urfalıların bayramı 
Urla, :t9 ( a. a.) - Urlalılar, 

1 

Milli Şefimizin burayA relişlerinin 
9 uncu yıl dönümü olan dünkü 

(Ünü içteo sevgi ve tezahuratla kut-
1 lamışlardır. Bu münasebetle her 
1 taraf Mili renlı.lerle süslenmiştir. 

Halkevinde yapılan ve Vali, komu
tao, vilayet erkanı ve çok kalaba. 
lık bir halk kitlesinin iştirh ey. 
lediği toplantıda sÖ< alan hatipler 
fünüo Önemi, halkımızın eo büyü
ğümüze olan 1anılmaz bağlılııiıor 
belirtmişlerdi•; 

SOFYA 
mahkemesi 

Devlete kar,ı sul· 
kast haz1rlıyan sa· 
botajcının muhake• 
meıoıne başladı 

S ofya 29 (a. a) - Dün Sof· 
ya mıntakası mahkemesinde 30 ca· 
sus ve sabot11jcın1n muhakemesine 
başlanmış! ır. Bunlar luriltere ve 
eski Yuıro•lavya hesabına çalış· 
m•şlar ve ba yılın başlarıoda dev· 
l.te karşı bir ıuikHt haıılamııl•r• 
dı. SJçlular arasında 5 ecoebi vat· 
dır. Başlıca suçlu, kaçmış olan 
Doktor Yorgi D•mitroltur. Suçlu· 
!ardan lngilterrnin Sofva elçıliıil 
basın ataıesi Norman Davieı ve 
eski Yuroslavya tabaasından 4 kişi 
de kaçanlar arasındadır. 

Milddeiuıiıumi, iıtihamnamesia• 
d• bütün suçluların Ö üm ce:ı:ası· 
na' çarphrılmasıoı istemiştir. 

lnglltereye hava 
hilcumları 

Londra : 29 - ( a. ı. ) -
Hava nezareti tebliıii : 

Bir kaç tayyare dün alrıam r•• 
ce yarısından evvel lnriltere v_• 
r•rp sahilleri üzerinde ınüolend 
uçuşlar yapmışlardır. iki yerde ha• 
lıl huarlar kaydedilmiştir. 

lthalatda tenzilat yapı
lacak iptidai maddeler 

Ankara 29 ( Hu•u>i muhabirimizden ) - iptidai maddeler teo~ll1t• • bl'" d fO e hal.kında M,liye Vekileti alikadarlara röııderilen bır te ıg • -
demektedir: . ,

00
•1 

c iptidai maddeler tenzillt cetveline kuudura cila11, tab~ta"• kürk• 
1 • 1 'k d b'lJ mımOI bale l'•lıf' en zımk, mürekk.rp, ~pırto a vernı ve • 1 ~ d ıetirileo 

!erle m•mOI olarak hariçten ithal ~·aıao kurklerdea "ilcu e 
manto kap ve manşet iliv• edilm•ıtır. . . O d 69 tabii za•k 

, . . - d 50 Suo't zamk ıçın y z e • K undara cilası ıç.ın yuz 0 ' "k; iırlo yOzd• 
kk . . - de 49 ispırto ve vernı Y • 

için yüzde 40, müre ep ıçıo yuz •. . 
1 

k•p ve manşet içıa 
1 kü ki d vücude l'etırılen mao o, ·ı 41, yerli m mO r er en l kil ki den vücııde l'•tirı e• 

yü<de 33, hariçten itb.i~ ':'lunaa m ımo W..~ad": &eazilit yap.ı.... y .. 
m,n:to, lı.•p ve manıet ıç.ıo yllıde 54 D 

üllOI' b•y'etiac:• ı..r ... ı.,tıralaıttır_._•~~--~.----~----:;:::;; 

~ .. raoııec•if t .. bit edil- --~- -"' "'~.ı:ınae. 7 llkteşrind•.a· 
b~ri vukoa l'•lmelr:te ol•n tıe a 

r -- - ...... u-..uurJ•r. Bu or· 
dul•r Krupıı BiraJi•tolc, Jliıı•lc ve 
s 

~·--ı-•F:'iı11111-

dea ve doj-JJ.aa çevirDJİJ olacak. 
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Mersin bu·l?az~r İL OKULLARDA YAR N Müzeyyen . e-

B ı .1.. t .. · .. d 25 zmtı'/ıan verıgor. u yı vı aye ımız ıçın e 
eğitmenli okul açılacak 

spor günü yaşadı 
-
Mukavemet 

Seyhan ----

-
yarı,ında 

takımı ---., 
Aradan_,gq•ım saat geç· 

mişti. Yarış bitmiş, artık 
seyirciler dajılmıştı. Uzak· 
farda, denizde bir gölge 
göründü. Bu, Seyhan tek· 
nesi idi. Koğıthanede sa· 
faya çıkmış bir sultan ka 
yıjı ediisile t1e ağır ağır f 
geliyordu. Seg/ıan teknesi 
her müsabakaya iştiıiik 
etmiş t1e her defasında 
da sondan birinciliğı hiç 
bir takıma bırqkmamıştı. 

M erıin, bu pazar heyecanlı 
ve eğlenceli bir spor gü 

nü yaşadı, sahil binlerce kişi ile 
dolup taştı. 

Adanadan, Halaydan, Muğla 
ve Antalyadan trenler dolusu spor 
meraklısı, kürek yarışlarını gör· 
meie gelmişti. Yarış mahallinden 
tutun da, Belediye parkını takiben 
ve ti plija kadar bütün sahil, 
icadın, erkek, çoluk, çocuk genç, 
ıhtiyar seyircilerle dolmuştu. 

Başta Adana valisi B. Faik 
O.tün olmak üzere Beden Terbi· 
ye>i Seyhan Bölgesi müdürü B. 
Rııa Salih ve sporla ilgili daha 
bır çok zat, cenub vilii.yetlerimi· 
zin ;şt rik ettiği bu şümOllü spor 
hure dine katılmıştı. 

Yarışların başlamasından bir 
11at evvel, müıabaka mahalli, 
tribün bınca hınca dolmuş, her 
kes yer bulmak endişesine düş· 
müştü. 

Saat üçte, ıo sporları lede· 
rasyoÖİı mümessili B. Necdet Ulu· 
tan'ın hoparlörde büyüyen seıi, 
mü abaka.ıuı başlıyacatını ilin 
etmişti. B~odo mızıkanın çaldığı 
istiklal marşı dinlendikten sonra 
denizde yarış teknelerinin, kaynaş 
tıiı görüldü. Ve bir kaç dakika 
ıonra, dizi, dizi tekneler, Adana 
lçel, Mutia, Antalya, Hatay böl· 
releri yarışcıları merasimle ıreç· 
tiler .. 

Yarışlar başlıyor - ~ ~ 

Evveli, bin metre mesafe· 
de dört tekler ıürat ya· 

rııı yapılacaktı. 
Adana, lçel, Mutia, Antalya 

ve Hat~y böl~elerioden dörder ki 
şilik birer tekne bin metre mesa· 
leye açıldılar. 

Kıi<ler bin metre öteden ya· 
rışa başlıyacak, müsabaka mahalli 
öoünde . netice ~lınacaktı. Yarış 
başlar başlamaz, halkta heyocan 
son haddini bulmuştu. 

« Aceba hangisi kazanacak » 
merak ve eodiıesi içinde, her keı 
birbırini itiyor ve uzalı.tan lr.ürek· 
lerioin çırpınan telaşında tekneler 
ilerlıyordu. 

Federasyon müme59ilinin sesi hopar 
lörden gine duyuluyor ve uzaktan 
ıöriinüşe ıröre, yarış vaziyetini 
bildiriyordu. Bir müddet kayıklar 
hep bir bizada ilerlediler •.• '(ar! 
yolda, Muilanın başa geçtıgı ro 
rüldü. Bellı idi ki, lçel, birinciligi 
Muğ'laya kaptırmak istemiyor, An· 
talya rakibini takip ediyordu. Genç 
kollarda kürekler bep birden su· 
ya dalıp çıkıyor ve ıuyun üstün· 
de tekneler akar, k•yar ribi yak· 
laııyordu. 

Bu ıırada Adana valiıi B. 
Faik Ü•tüoü görmeliydi. Çocukıu 
bir heyecana keodisıoi kaptırmış, 
yerinden kalkarak kah parmaklık· 
fara abanıyor, kib yanındakinin 
omuzuna yüklenıyor, belli idi ki 
yerinde duramıyor, fıkır, fıkır kay· 
nıyordu. Nihayet yapamadı, triblln· 
den koıarak indi ve ti fitti iıke· 
lenin başında neticeyi bekledi. 

Mutia birinci relm~ti. Arka· 
dan içe) ikinci ve onu tuiben 
Antalya, daha ıonra Hatay yarııı 
bitirdi. 

Lakin federasyon mümessili 
neticeyi şöyle ilin etti: 

Mu&-la rayri nizami olarak mü· 
aabakıiya 25 yaşını geçmiı yarış. 
çılar iştirik eltirdii'indeo birinci· 
ligi 11yılmıyarak, !> dair.ika 50 sa· 
niye ile lçel birinci, !> dakika !>5 
ıaniye ile Antalya ikinci ve Ha. 
hy üçüncü ırelmişlerdir. 

Muilanın yazık olan birincili· 

tin1 bir taraftan acıoırkea, fi.W· 

'-'-·--· 

-
ler sevinçlerini açıfa vurmaktan 
kend·lerıni alamıyorlardı. 

Burada homen kayde lüzum 
vardır ki gayri nizami hareket eden 
Muğlalılar değil, dotrudan doğruya 
tertip heyetidir. Madem ki, 2!> ya~ıoı 
geçmiş yarışcılar mü•abakaya gır· 
miıtir; bunu evvelden göriip o 
takımı mÜ•abakaya sokmamsk lii· 
zım gelmez mi idi. 

Altı tekler sür'at yarışı 

Bu neticeden sonra, gene bin 

metre mesafede altı tekler 
ıür'at yarışı başladı. 

Ddha yarış başlar, başlamaz, 

Muilaoın üstün bir vaziyet aldığı 
görüldü ve netice şu ıeretle te
celli etti: 

Mugla 4,!>8,9 dakika ile birinci 
Antalya !>,3 derece ile ikinci ve 
lçel 5,38 farkla üçüncü .• 

Artık mü•abaka hararetlenmişti. 
Halk, heycan içinde kaynaşıyordu. 

Hele iki bin metre mesafeye 
açılan dör teklerin mukavemet 
yarışında, busuıile lçellilerin heye. 
canı zabtedilmez bir hal almıştı. 

Federasyon mümessili durma· 
dan hoparlörle talimat veriyor, 
Kayıkların yerlerini tayin ediyor, 
bir yandan seyircilere izahatta bu. 
lunuyordu. Mukavemet ya.•şı, ev· 
velkilere nlıbetle daha heyecanlı 
olmuştu. Bin metre ıı-eçtikten son• 
re Muğla gene önde görülmüştü 

Polider inzibatı temine çalı· 
şırken heyecanlanan halk, sahile 
doğru dalga halônde yıtılınıştı. 
12,35 dakikada Muğla iskeleyi geç. 
tilr.ton sonra, arkadan lçd 13,30 
dakika ile onu takip etti. Antalya 
13 50 ve Hatay da 14 -lalr.ilr.a ile 
derece almışlardı. 

Bir taraftan aeyirciler yarışcı. 
ları alk.1şlarkeo sen_e federasyon 
mümessilinin sesi duyuldu: 

« Muğl4. gayri nizanıi hareket 
ettiğinden birinciliği sayılmamıştır. 

Birinci fçeldir. ,. 

Artık bava iyiden iyiye karar
unştı. Kararan ıularda tekneler, 
kürekten kanadlaıiyle, yaralı kuş• 
lar ııibi Çırpınıyor ve heyecana 
doymayan halk, sahilde, donanma, 
ıeyrine ~ıkmııcasıne kesil bir ııöl· 
ıre h•linı alıyordu. 

iki bin metre mesafede 6 tek· 
)erin yapacağı mukavemet yarışı 
ile artık müsabakaya son verile· 
cekti. 

Tekneler, gene iki bin metreye 
açıldı ve yarış başladı .• 

Muğla, ipeyce bir mesafe ile 
önde görülüyordu. Ve nihayet ne· 
tice şu suretle alındı: 

Mutia 11,32 dakika ile birin· 
ci, 12 dakika ile Antalya ikinci, 
12,20 dakika ile lçel üçüncü ıı-el
mişlerdi. 

Aradan yarım saat geçmişti. 

Varış bitmiş, artık seyirciler dsiıl· 
mışt. UzAklarda, denizde bir gölge , 

Erkek öOretmen okulu -"'!"'-- birinci sınıfına, kız ta· 
lebeye mahsus bir şu· 
be ilAve edildi, 

Y arından itibaren vilayet dahilindeki ilk okullarda derslere başla· 
nacaktır. Kayıd ve kabul muomelui bu akşama kadar devam 

edecektir. 
Aldığımız malQmala göre, şimdlve kadar yapılan muraceatla•dan 

alınan netice momnuniyet vericidir. ilk okullara tehacüm fazla olmakla 
berab•r ihtiyaç tamamen karşılanmış vaziyettedir. 

ilk okulların bir kı<mına yeniden öğretnıenler verilmiştir. 
Geçen ıeoe yaptırılan B.ıklalı köyündeki üç der. haneli okulun 

iki eğitmenine ilaveten bir öğretmen verilmiş ve bu suretle nkul öğret 
menlı olmuştur. 

Bundanbaşka Fekke'nin Tapan köyü halkının yaptırdıtı bir ilk okula 
da bir öğretmen ilave odilmiştir. 

Dağlık bir arazide ol .n bu okul, bu yıl pansiyonlu ve tam 
latlı olarak açılacaktır. Osmaniye m•rkezinde de bir okula bir 
men iliıve edılmiştir. 

teşki· 

öğret-

Aldığımız malQmata göre, vıliyet dahilinde bu yıl 2!> eğitmenli okul 
açılacaktır. 

Bu okulların yerleri, Kadirli, Bahçe, Ülmaniye, Karaisalı kazaları 
köylerinde olacaktır. 

Vilayetimize "erilen 
öğretmenler 

Maarif Vekaleti, Sevhın Moa
rif Müdürlüğüne yeni öğr~tmenler 
vermiştir. Bu öğretmenler şunlar· 
dır: 

Adana Erkek öğretml'n okulu 
mezunlarından Reşit Özlem, Muhil· 
tin Aksoy, Süleyman Baykan, Muı· 
tala Gönül ve Balıkesirden Ah· 
met Gizeb. 

Nakil t1e fqyinler 
Bu yıl mektrplerde bazı nakil 

ve tayinler olmuştur: 
Kız lisesi öğretmenlerinden 

Bayan Ayhan Tibet Adana ikinci 
orta okııl tarih coğrafya öğretf!•n· 
lif ne, Bayan Hamide Çamurdan K z 
Jiıesi öğretmenliğine. Adana birin'" 
ci orta okul musiki stajôyeri Bayan 
Behire B,f Adana k12 lisesi mu•iki 
aıteliyerliiine. Adana birinci orta 
okul mu~ilıti •ttaiiytı:r4iiine de Ba· 
yan Saime Erker nalo.ledilmiştir. 

Yeni şubeler 
Aldığımız malumata göre, er· 

kek lisesi dokuzuncu ıınıtına yeni 
bir şübe açılmıftır. Bundanbaşka 
Erk ek öiretmen okulunun bıri11ci 
sınıfına da, kız talebeye mahsus 
olmak üzere, bir gündüzlü denha· 
ne ilave edılmişlir. 

Yüksek mekteplerin kagıd 
kabul muameleleri 

Bu yıl Seyhandan liseleri biti· 

gröündü. Bu, Seyhan teknesi idi. 
Kiiıi"•thanede, salaya çıkmış bır 
Sultan kayıtı edasile ve ağır atır 
reli yordu. 

Seyhan telmesi, her müsaba· 
kaya iştirak etmiş ve her defasın· 
da da sondan birinciliii biç bir 
takıma bırakmamıştı, 

Bunu, Adana namına iftiharla 
kaydetmek lazımdır. Evet, iltıhala; 
çünkü, daha bir ay evvel kürek 

( Deflamı üçüncüde) 
• 

ren b rçok talebe, lstanbul ünü· 
versitesinde tahsillerine devam e
deceklerdir. 

M14ril VekiWti Siva•al bilgiler 
okulu, yapmakta olduğu kayıd ve 
kabul muamelesini dün bitirmiştir. 
D . ı, Tarih ve coğrafya fakültesin;n 
kayıd ve kabul muamelesi 28 Bi· 
rinci teşrin~ kadar devam edecek· 
tir. l•tambul Ebe mektebi de ka · 
yıd ve kabul rnuameleıine haşla 
mıştır. Buna dair talim ıtname dün 
ıehrimiz Maarif müdü.füğüne gel. 
mişfü. Bun• ıı-öre, okula kabul e· 
dilecek talebeler 20 den aşağı 35 
den yukarı yaşla olmıyacaktır. 

Ziraat mektebinde derslere 
garın bl!şlanıyor 

Şehrimiz Ziraat mektebi maki· 
ni•t kısmına muhtelif vilayetlerden 
300 kişi müracaat etmiştır. Bunla· 
rın 115 i aıhhi moayenel@ri o.stice· 
•i ••tlam srörllldogündr-a imtihana 
kabul edilmiştir. lmt,ban neticesin 

de 30 talebe kazanmıştır. Mu raca 

at edenlerden yüzü mütecaviz 

gencin gözlerinde trahom göı üldü · 
künden kabul edilmemiştir. 

Bu gençlerin çotu, Erzincan, 
Erzurum' Elizıg, Urfa, Diyarbakır 
Antep, Moraı viliyetlerinden gel· 
mişlordi. 

O ulun ziraat kı!mına, orta 
okulları pek iyi derece ile bitiren· 
ferden 35 ~işi seçilerek kabul edil 
mijtİr. 

Derslere yarın başlanacaktır. 

Boş Öğre-tmenler toplantısı 
ilk tedıisat ba, öğretmenleri 

dün öğleden sonra Mıarif müdürü 
E•rem Gürsel'in riyasetinde toplan· 
ınışlar ve muhtelif okutma m93ele· 
lerioi müzakere etmişlerdir. 

Muğla da zelzele 
Mugla, 29 (a.a.) - Bu ubah 

sa t ".lörtıe şiddetli bir zelzele of. 
muıtur. Zarar yoktur. 

-
Hamiretin 
tutulacak 

heyecanı elle 
derecedeydi 

Kendisine söqlenen nota·· 
farı kara tahtaya çıtır çı
ttr gazdı. So·ulon suofl,.re, 
41 kerre Maşallah, bülbül
ler gibi cevap verdi. Mü
meyyiz heyetinin ricasiyle 
"Saçlarıma ok düşlü,, şar
kısına boşladı. Mümeyyiz 
heyetinde t1e k,.ndisinin 
hocala,,ndan bulunan bir 
zat: 

Yooo .. biraz sesini· 
zi çıka•ınız Deyince, Ha
miget Yüceses cevap flerdi. 

- Oruçlugum dqf 
Evet ağzı mühürlü idi. 

Bu11unla berl!ber .•. 

Bjıde sanattan ziyade onun dedi 

kodusu ile utraşanlar vardır. 

Bunun içindir ki edebi eıerd"n 
ziy ıde, ortaya edebiyat dedikodu 
su çıkar. Musiki.ten ziyade mu•iki 
dedıkodusu rağbetıedır. 

Şu s·>n muıikişinaslar imtihıtnı 
da bunun pek yerinde bir misaldir 
Bu dedikodalu imt•hana dün de 
E-ınaf ceıniyetl~ri birliğinde devam 
edildi. E ki «Hililiah..,erıo binası
non orta katında daha sabahın çok 
erken saatinde şimdiye kadar gö. 
rülmom:ş bir kal•balık göze çarpı· 
yordu. Genç ve süslü kadınlar, 
heyecan iç'nde erkekler •Dıi ,n, 

düm, tek ka düm tek tek.. Se. 
nin için yanar kalbim •.• ,. tarz•nıla 

şarkolar mırıldanarak bir aşatı bir 
yu <arı dolaşıyordu 
Koyu ronk maııik ürlü tırnaklar 
arsında notalar elde-•. Do, re, mj, 
fa. ıol. li, ıi ... » diye İmtihan ka· 
ptsında çalışanlar vardı. 

Arasında Mü:r.eyy~n Senıır gi· 
bi tanınmış simalar da gözükü· 

yor. imtihan o dası gazeteciler gru 

pu ve kalabalık mümeyyiıler he· 
yeti ile hakikaten heyecan verici 
idi. 

Parmaklarında ııayet büyült 
yüzükler bulonan, etli canlı bir 
bayan kıpkırmızı tırnakları arasao
dıı tebeşir, •iyıh tahtanın ba,ında 
duruyordu. Kendısine nota yazma· 
11 .;ıöylenilmişti. Fakat kızarıyor, 
bozarıyot, renkten renge giriyor. 
« ılo » yu c t e » ye, « mi » yi 
« fa > ya karıştırıyor: 

- Heyecan eleıidim.. Heye· 
caııl diyordu, yoksa hepsini bıli 
yorum am<na, heyecan işte .•• Ne 
yaparsınız? •• 

Nihayet sualleri kondi•ioi le· 
na h•lde terleten mümeyyiz: 

- Buyurunuz. dedi, ~övle <ıtu
run ve bize bir şarkı söyleyi· 
oiz .• 

Kara tahtanın baş1ndnn peri· 
şan bir halde ayrılan genç kadın 
z~nıin \.e 2aroıına ~<.~ t)gın bir 

-
şırkıyı seçmişti. Kendisine sual 
üzerine 11ual yağdıran .mümeyyize 
bakarak başladı: 

« Neler çektinı elindtn •. • 
Şarkı bıtıi. Fakat mOmeyyİ· 

zin sualleri bitmiyor. l111toha11d •ki 
zavallı hanende<len bir ş•r•ı daha 
İsteyince genç kadın bu sefer ona 
şuma <ıöyledi: 

« Yoksa mahvetmek mi kaı• 
tin?. » 

Fakat burada mümeyyizlerdon 
biri şarkının makamında bir yan· 
J.şlık bulmuştu. Düzeltmek için bu 
sefer mümey)'iZ ile imtib:ıın olan 
karşılıklı şarkıyı söylemiye başla
dılar. 

• 

1000 şarkı biliyor, fakat 
- No_ta biG;iiyor 
J nıtihanlarda bir nota pek ılrade 
.ıazarı dikkati ve batta hayreti 

celbediyordu. Mu•iki sanatkirları
nın nota bilmemeleri ... 

Meıdi imtihan odasına m•ş· 
bur bir kemancı ıririyor. imtihan 
l.eyeti: 

- Oooo .. diyorlar, işte sene· 
lerce diofe.lıiimiz falan zat... işte 
kemanı ehnde ... Bize birşey dinle· 
tininiz değıl mi efendim •• 

Meşhur keman sanatkirı nota· 
ya dair kendisine sorulan ilk ıual 
karfısında: 

- Affedersiniz, diyor, nota 
bilmeonl.. Dısarıda idim. Kursa de· 
vam edemodim. 

Sanatkir kemanını alr.ordet· 
meğe başlıyor. Nota bilmiyor am· 
ma seslori mükemmel tanıdığı için 
akordunu yapıyor.. Bu iş bıtince: 

- Size kendi eserlerimden, 
kendi be.telerimden bir şey çala· 
yım ..• 

H ,yretle •oruyorum: 
- Kendi be•telerimi? demek 

kendi beoteleri de var ••• 
Cevap veriyorlar: 

- Hemde kaç tan•I 
Nota bılmiyen bestekar! . Ve 

meşhur sanatkir çılm•ta başlıyor. 
Bır hirik.I .• O k•dar ki imtihan 
heyetinden birkaç kôşi ail•yor •• 

l,ıe S•lihaddio Pınar'ın iki 
ı-özü, İki pınaı 1.. 

~laturkanın Paganini'si 
~arşımızda .• 
Al~tıırkanın Paıranini'si diye 

iohret salan kemani Hıydar 
Tatlıyay odaya ır•di . Bu yağız, çok 
ozun boylu bir zattır. 

- N~ca biliyor musunuz? Su· 
aline: 

- Şöyle böyle •.• cevabını verdi. 
Ve 1mtihan heyeti kenoiıinin ~ 

sanat şöhretine hürmet ederek 
n ta sormadılar. 

Alaturkanun Paganinisi kema
nını eline aldı: 

( Devamı üçüncüde) 
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En ulak bir hareketinin bile kendisi· 
ne çok ıstırap vermesine raimen. yastı
ğın üzerinde başını kaldırmak için büyük 
bir ıı-ayret sarffetti. Fakat başını, kaldırır 
kald rnıaz, tekrar yastığa bıraktı, 

Şimdi bir kabus görmekte oldujun. 
dan emindi: 

Odada iki Stefan &'Örüyordu, Bunlar• 
dan biri yatağm yanında, başı ucunda, 
öteki ise odanın bir köşesindeydi. li<isi 
de üniformalı göiü•leri nişanlıydı. 

Militza ırözlerini kapadı. Görmete 
tahammülü kalmamıstr, kibu•tan knrtul· 
malı. istiyordu. Kime bitap ettiğini bilmek 
ıizin ve gözleri ıı-ene kapalı olarak yaJ. 
vardn 

- Merhameti Bırakın da rahat ede· 
yiml 

Bir el - onun elil - yorganın il· 
zerinde elini okşadı; bir ses - onun aeıil 
kulajına fmldadı: 

- Ölecek deiilsin Militza, billlr.iı 

mesut olmak içb yaşıyacaksınl 
Yatağın yanına biri ııeldi, bu dok· 

tordu: 

Affedersiniz Ekselloı. Hastanın 
lıtirah•t etmesi lizım ... 

Militza soluk soluia: 

- lıtirıhd etmek mi? diye sövlen• 
di. Niçin öldürfilmek iıtendiiiml· ogren• •111 . ,ıı,t tıtıııeııı• iıııkJaı ~., 1111? 

Kadın bassa•iyetile, Militzanın ıstıra• 
bıııı anlamış olan hutabakıcı hemşire, 
dok tora fısıldadı: 

- Hakkı var. Muammayı h11letme. 
dikçe istirahati mavzuubahs olamaz. Ken
disinin evveli ruhi bir sükOnete kavuş. 
ması lizun. 

Doktor da aynı fikre reldi: 

- Doğrul 

Taldeke döndü: 
- Ekselansın hastaya izahaf vermeıl 

müaaıip olacaltır a.anırılD. 

Doktor, bastabakıcı ifa beraber çe· 
kildıti sırada Militza Taldeke yalvardı: 

- Niçin bana ateı edildi? (« niçin 
bana ate:ı ettin?,, demoje dili varmıyor. 
dul) ıöyl» ••. 

Stelan gene cevap vermedi. 
odanın bir köşesini işaret etti. 

Gene 

Militza e istikamete baktı ve gene 
inliyerek ba,ıoı yaıtıia bıraktı. Demek 
klbu un tesiri elin geçmemişti ve h'"li 
od.ıda « iki Stefau 

Şef, hiddetten 
hayet izahat v~rdi: 

• a-örüyordul 

titriyen bir aesle ni-

- Sana ateş eden sefil işte bu a• 

daıııl 

Yatoiın ayak ucundan lcolkarak oda
nın ortuıoa d}ğru yürüdü. iki sivil polis 
arasında durmakta olan esrerenıi• «Öteki 

St•faa•ı ltaııtlı 

- Bu ıdam1 götürünüz, dive emretti. 
Dik kat ediniz, hayatınız bu adamın kaç· 

masile alikadardırl 
M'litza, heyecan ve ıftvinç içinde dua 

ediyordu: 
- Allahım, sana hamdolsunl demek 

«o• doğilmişl 
Sivil polisle•, ıı-öğsü niıınla dulu, üoi 

formalı, fakat elleri kelepçeli bir «Stefan 
Taldekıoi götürdüler. Kapı arkalarından 
kapandı. 

Ş'mdi Stefan ve Militza odada yalnız. 
bulunuyorlardı, Taldek de;hal bir kelime 
ile muamınanın anahtarını verdi: 

- Benzerini 

Militza ıordu: 

- Benzerh mi? 

- Evet. insanlar et yıratılırmı, der• 
)er ya, bu adam da boniın eşimi 

Bunu emniyeti umumiye şefi Klaynnf 
bulup çıkumış ve gizlice hinıetimize al
mamızı o İ!temişti. Maksadı, l'İzli seya
hatlerim e•nosında S·m V~•las sarayından 
dan ayrılmış bulunduğumun kım" tua 
fından bilinrneıini en emin bir surette it>· 
min etmektir 

ihtilal cemiyetlerinin ııi•gide artan 
faaliyeti yüzünden bu ihtiyat tedbirini ka· 
bul etıim. 

Bu adam ben V•ıılasta bulonmadıtım 
-.Uıılerııle 1ara1d• dol .. 11or, bllroaıda 9•' 

1 Ş'r gibi yapıyor, icap ederse sarayın 

balkonundan h ıhı seliıolıyor, benim oto· 
mobilimle şehirde dolaşıyordu. 

Büyük sinema yıldızlarının eşleri ol· 
duğ-u gibi Dagra Tıber isimli olan bu a• 
dam da brnim kopyemdıl 

Çok kan zayi ettiği için zayıf düı· 
müı olmasına ve yaraları dolay11ile 11tı. 

rap çekmekte bulunmasına rai'men Milit
za dah• fazla ötrenmek anatunu yene· 
medi: 

- Fakat niçin beni öldOrmek lı-

tedi ? 
Stelan cevap verdi: 

- Preoı Matyas Çerni isminde biri, 
ba cinayeti yıpmuı için ona para ver• 
miş. 

M,litza bir çığlık kopardı: 

- Demek onlar! 

- Prensi tanıyor mu.unuz? 
Genç kadın, teeuürden dudakları tit 

riyerek, cevap vordi: 

- Evet. Bab•m• ihanet eden, beni 
ald•tan odur. Benim vaktole- (mensup ol 
dujrqm, diyemedı) partinin reisi preoı 

Matıas Çernidir Z.ıen ben ... 

Cümlesini tamamlıyamadı. Hıçkırıklar 
la ağlamata ba,ladı. 

Stelao, düşnceli bir tavırlaı 
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HARİCİ . HABERL-ER -m-r~m~ ı 
d ~ lf_-,;J}_•J =-L- e.ningrad'a 

. l Mü~~~~~·~,~1~~~~;,d~~ Hamiy~~.!~lt~.~a~n .. ~~!.i~"~r 
Ct'l} ı z • ,::,ı:ıın Sdııat k.udr t , nız bit. 
ce musı::Jlem , Jır. l..nt bıLna l'elip bızi 
taltıf eıtiırınızden dolayı teşekkür 
ederiz. F•kat ırazeteci arkadaşlar· 
da bır 'Al'KI rıca edıyor Jar da-Hürmet ve tazimin de bir korkunç: 

ha va 
ölçüsü olmak ıazım hücumu 

Alman hava kUllVet-

Yazan 
Aşaii'ıdaki satır· 

ları b r vilii vet 
CiHAT ırazetesinden a · 

BABAN hyorum, yalnız 
V .. lı ve · dıı~r alakadarların isimle
rılo teftiş edilen yerleri ( nokta ) 
ile ıreçiyoru n ki, tenkidim tama · 
mile ifa. .. i ol•un: 

Sayın Vali Vekilimizin 
Jeftitleri 

cV ali Vekilı sayın .• bu halta 
içinde ..• ve .. rıahiyeleri merk.-z ve 
köylerın :lo ve .•. kuaıonda tetkik ve 
teltışlerde bu lunm•şlardır •..• d~n 
itibartn ... k.aymakamuıı da beraber· 
lerine alarak ..• kadar gitm i ş, zirai 
mahsulat üzerinde bazı tetkikler 
yapmışlardır. S•yın Vali V .,kilimiz 
azimetlerindo H•susi Muhuebe 
Müdürünü de refakatlerinde bulun· 
durmuılard r. » 

Bir V .tinin bu yolda vazifesi· 
ni yapmuı, teftişlerde buluoup vi
liyet merk.ıine dönmesi evveli I 
ıraıeteye ıreçecek bir mesele de· 
tıldir. 

Saniyen bir Vilivet ırazotesi: 
nin vazifesı (muamelitı ruzumereyı 
kaydetm•k degil, vılayeti_n dertle: 
rini ıaıerkeze akıettırmektır. Hı1d1, 
o viliyete iftira ederek kabul ede· 
lim ki, oralarda d•rt ~oktur, ha
dise yokıur. halkın şikay•ti, dıleği 
yoktur ve badı dıyelim ki, dtrtsiz 
deruıan9ız, süt liman bir viliyette 
bu kadar yoklara ragınen Valiye 
de lüzum ol•un, fakat şu Önü ilik· 
lı, leıli püsküllü. fotin kunduralı 
lisana ne diyelim? •• 

Bir Vali Vekili için « Sayın 
Vali Vekihmiz azimetleriode hu•U· 
ıi muhasebe müdü•Ü de refakatle· 
rinde bulundurmuşlırdır. ,. D · dık· 
ten ıt>nra bir gün o viliyetttn bir 
Velı"l ~~çerse onun adını selavat
la mı ağzımıza alacaıiız? 

Ş•ka bertaraf Cumhuriyet Va· 
lileıinin, kendi ırazetelerıne kıy· 
m•tli m•şıraleleri aıa•ında bu aj 
dalı ve t<şrılatlı ti.ana nihayet ve
rilmrsi için emir v@recek bir ı:a• 
mao ayırmaları lizımdır. 

itiraf edeyim 1ı. i, bu lis11n ta
zim kir olmaktan ziyade küçültücü 
ve ırülnnç oluyor. 

(Taavlriefkôr'dan] 

• 
Halk ile şaka 

olmaz 
YAZAN 

Kitapları mev 

sime göre o · 
kumayı seve
rım. Me•elil 

RE f 1 K 
HALI T 

tiyatroların a• 

çılacagı şu kış başıangıcında meş

Yine Nasraddin leri ao tayyarelik 
g•uplar halinde sal-b o c a dı r ıvor 

YAZAN 
Ulunay 

Alca Gündüz bu 
sefer avda t m 
turnayı gözünden 
vurmuş. •• Akşe· 

hır,, h oldugunu 1annett i ği Ho ca
nın, Sivrıhısarın Hortu köyünden 
olduğunu öğrenmiş Hocanın S i vıi 
hisarlı olduğunu bılirdi~; fakat bu 
köyden olduıiun' dair malOmatımız 
yoktıı. Akanın yazdığına göre da. 
ha bu köyde. Hocanın hısımı, ak
rabası varmış ve hepsı saf, nekre 

adamlarmış. Aka bu saf ve nekre 
adamların bir iki fıkrasını anlatı 

yor : Bioisi güıel bir tariz, direri 
de tatlı bir sÖ•dür. 

Fakat M•oraddin Hoc~ o de
ğihıir. Ona saflık ve nekrelik is· 
nal etmek hocanın kıymetini dO · 
şürür. 

Sal ve nekre adamlara her 
yerde tesadüf <tdilir. Fakat hocaya 
dünyanın hiç bir yerinde t•sadUI 
edılınez . bıı itibarla brn onun do. 
ğu n yerini pek de meralı:. elınivo
ruın. Benım ıçin hoca Türk karek· 
terinin ~ üzdür ülmüo eritilmiş, ve 
altundan dökülmüı bir h•ykelidör; 

~· onun vatanı yalnıı Tü•kiye de
gı l ; bııtün Türk alemidır. 

Hocava bir ç'>k lıkr•lar i .n•d 

Baltıkta bir Al-
man kruvazörü 

batırıldı 
Moskova 29 [•. •.] - Royter 

aj1nsının hususi mııbabiri yazıyor: 
Leninırra i etrafı? da ve cepbe. 

nin bırçok bölırelerınde cereyan 
eden-iıarp devamlı bir h ueket 
barbı ıribi görülüyor. Ru•lar Alınan 
işgali altında bulunan arazide de 
rin akınlar yapmaktadır. 

Pravdanın muhabiri, S >vyet 
Baltık filosunun, Leninırradın nıij 
dalaasında oynadığı mühim rölden 
bah•etıno<ledir. B11 Sovyeı fılosu
nun cüzütamları şimdi fdaliyetleri .. 
ni Leningrad civarındaki göllere 
ve İrmaklara da teşmil etm1,1erdir, 
Bundan ba,ka Alman Rıhthofn 
tayyare filoları Leningrad gökle 
rınde ırruplar halınde harekete re 
çen bu bomba tayvareleri bir lrÜn· 
de 22 kadar hücum yapmışlardır, 
Bu tavyarelerden birçngu düşiiılll
müştiir. 

Moskova 29 [a. a.] - Sovyet 
tebliği : 

28 eylülde kıtalarımız bütün 

ederi •r. Bu oları Cuha, Ebu Della cevabını vermiş. Bundaki incelik 
me ıröbi bön ve yahut kübedi dal· yalnız Hocanın sokaja dö~ tüğü 
kavukJarıoa ait kıtaplarda e-ördüm. mayiin bir zincir l'ıbi uzamasınria 
Hoca1ııo fıkraları bu uvdurma fu. derildir. Geçıci onun edebe riaye. 
baflıkların yanında yirmi dört ayar tini ıakdir etmediii için Hoca da 
altın gibi parlar. Bu itıbırJa onJarı onu her fırsattan ıstifade ederek 
ıaht•lerinden ayırmak ırayet ko. ra•t geldii"i eve dalacak zihniy•tte 
laydır bir adam olm•k ilıere ırö•terıniş· 

Nas•addin Hocanın felsefesi tir N .. raddin Hocada asıl aranı· 
valnıı Türk ileınine de inbi•ar et lan ıncelikler tuıılardır. 
memişti•, hudutları sulh ve sükOn 1 Hocanın evlidından birinin şu 
ile aşarak bir kahkaho nın b ı lhlr 

suretle verasetini isbat eylediğini 
strpintıleri g ı bi dünvanın her tara. 
fına yayılmışı.r, Merhumun has l ı k bir yerde okumuııum. 

Bu a ı am. Hocaya evkaftan 
raların ın bazılarından bir !renk b · ·ı · k ta 111 edı en bır ekme parasıoın 
dostum hayranlı<la bah•ederdı ı kendi•İne İntikali lazım ıreldığini 

- Mı.zah ekıeriya mabıJJidir. aüşüne,ek bir arzub 1' vermek için 
Meseli b zdııt tuh .. ı f,lcraJarın çoııu 
M 

. P•t•k•p•s•n, relır ve katırını av-
•rsalyataıara., G •konyalılara ianat Juda bırakıhao nöb~t m~bt~rinin 

edılir. lngilterede l•koçya hikive· büyilk davuluna b•tlar. Katır bir 
leri anlatılır. Bir Marsılyah yahut şeyd•n ürker, çekılince davulu 
l•k ıçyalı fıkrasının güzeli f'İni an- sürüıder, müthiş bır ırumbürtü olar 
lamak için ırarplı olmalı. Halbuki 0 ırün için avluda bulunan sürre 
N Jsraddin Hoca fıkraları bütün katırları da ürkerler, davula çifte 
insanları alii<adar edece< derecede ler atarak ortalıırı karma karışık 
incedir. 

Avrupalı dostum buna 
olarak şu fıkrayı söyler ve 
tah o ıl ederdi : 

misal 

~ö1 le 

1 ederin. Uıaklar koşuşur la•; gü•ül 
tüyü Paşa ışidir; katırı davula ba · 

ilav•nın kim olduğu sorulu~ .• Nı 
bayet Nasraddin Hoc•ı•ID sulale<1n 
d•n oldu~uou iıbat için gelen adam 
olduğu m•ydana çıkınca pışa : 

- Tohs •satı verin 1 der. Ho· 
canın to•unu oıduğund şüphe yıJk; 
baş•• delile h cet kalmadı 1. 

-
FRANKO 

ispanyanın Ame. 
rika BUrUk Elçi
sini kabul etti 

Madrid • 29 ( a. a. ) - Dov. 
ı,t Roioi General Franko. l•pan
yanın A .. erika Büyük Elçisi Kar· 
denası kabul etmiş ve kendisile 

uznn bir ırö•üımede buulnmuştur. 

Salazar, lord Hali/aksla 
görüştü 

Lizbon : 29 ( a . a. ) - Baş· 
vekil Do<tor S ılazar, Büyük Bri 
tanyanın Amerika Büyük Eıçisi 
o 1up Lizbondan ıreçen Lord Ha· 
lılaks'ı kabul etmiştir. Görüşmede 
Büyü~ Britanyanın Liıbon Büyük 
Elçisile Portekizin Londra Büyük 
Elçisi de hazır bulunmuşlardır. 

Li>bon : 29 ( a. a. ) - ln
giltere Büı ük Elçisi Lord H•li
lakı, lnırilteren;n yeni Bre.ilya 
Büyük. E1~' •ile beraber V•şinırto
na g;tmek üzere Lizbondan baro. 
ket etmiştir. 

c~phe boyunca düşmana karşı harp 
etmişlerdir, 26 eylülde 98 Alman 
tayyaresi tahrip edılmiştir 39 Sov
Y•t tayyaresi kay phr. Şimal do 
oanmamıza mensup l'emıler 8000 
ve 5000 tonilitoluk iki düşman 
naklıye ıremisini bıtıımışlardır. Sa
hil bataryalarımız ve Baltık filo · 
nıuza men!lup remiler bir kruvazör 
ve bir duıroyer batırmış, d;i'er 
iki düşman desroyerini de ha•ara 
uğ-ratmışlardır, Karadenizde 6000 
tonilatoluk bir düşman petrol re 
misi batııılmışıır. 

Mo•kova civarında 27 evlülde 
2 Alınan keşif tayyaresi ve 28 ev· 
lülde de diğer iki tayyare düşü
rülmüştür. 

Moskov• 29 ( •· a.] - Dün 
rece '1•şredilen Sovyet t•bliti: 

Cuma l'ecesi ve Cumarte9İ 
sabahı c•phenin ırarp bölge•inde 
UÇUt yapan tayyarel~rimiz düşman 

tayyare meydanların• muv<Jffakiyet. 
le bombalamışlardır. S ıbaha karşı 
bir Sovyet tayyare müfrezesi bir~ 

ço~ Alm•n tayyare m•ydanlarına 
ioi hücumlar yapmışlardır. 

4 Motörlü 7 t•yva•e. t~lt mo. 

törlü 12 ve 2 motörlü lS tayva· 
'enin yere düşıüjü ıröıü müştür. 

• - Düş"'"" tavy•releri homba ve mit. 
ralyözlerle tahrip edilmiştir. 

ı ·ı· A 1< ,,. 1 ~· 1 
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• 
Yakıt Saat Oakilr• 

GOneı s " Ôğle 11 44 ikindi ıs os 
Aktaaa 17 36 
Yat•ı 19 03 
lmaak s sı ,._.. 1 

- Mü-taade edeısı-ı İL si ı. e 
kendi yaptığım son eserlerden bi 
rini çalayım! .. dedi. Bir sanat nö
beti içinde kemanı çalarken göz 
lerini SJl(J sıkı yumuyor, yüziınde 
derin mimikler yapıyor, başını sert 
hareketlerle sallıyordu. 

Kemani Haydar bir sanat buh· 
ranı içinde idi. H•kıkaten çok ırü· 
zel çalıyordu. Bir aralık ımtıhan 
heyetınden be•tekar Sali.biddin Pı 
nara bıktım. 

Ş•por da şıpır- Gene iki ıröz 
iki pınar ... Ne kadar hassas bir im· 
tiban h•yeti ~ul .. 

Mümevyizlerden biri •• 
- Allah •• diye içini çekerken 

Öteki derin bir hayranl•k içinde 
başını sagd•n sola sallıyordu. 

Alaturka Paıraninı'si odadan 
çıkınca: 

- Şimdi bu sanatkar notaya 
sıiar mı? 

Evet... ln•anın iJeta « nota 
musikinin ali.besidir » sözüne 
inanmıyacağı gelıyor ... 

Hamiyet YUcesses 
- imtihancliuyor -

i çeriye ;eşbur sa;;;; ık ir Hamiyet 

Yücesses girdi. Heyecanı elle 

tutulacak derecede. , Yaşını sordu
lar: 

1 

- 241 .• cevabını verdi. 
Kendisine söylenen notaları ka· 

ra tahtaya çıtır çıtır yazdı. Soru 
lan suallere, 41 kere maşallah, 

bülbüller gibi cevap verdi. Kendi· 
2-İne: 

Mersin bu Pazar 
heyecanlı bir spor 

günü yaşıyor 
( Boştara/ı ikincide) 

tutmuş olan Seyhan denizcilerinin, 
hayır, nebircilerinin senelerdenberi 
denizde baş rneşirolmuş kürekçi
lerle boy ölçüşıneğe kalkmak ce
oaretini kazansmıyacağını bile bile 
göterişi •porculak zihniyetinin 
ıembolik bir ifadesidir. 

Neticeler 
Puvan tasnirinde mücabalca 

aeticrıi fU suretle iJin edilmişti 
12 puvanla iç.el birinci, 12 pU· 

vanl• Antalva ikinci, 10 puvaola 
Mujla üçüncü olmuştur. 

lçelle Antalyanın puvant ayni 

olmak.la berab•r, birinrilikl•r ta 
Hmatname mucibince nazari itibare 
alındığından lçel (Ünün ıralibi sa· 
yılmıştır. 

Müı1•b*k•f•rd•n •onra müki 
fatlar tev:ıi ertlldi. 4 tek.terin ku 

P•l~rı lçele •. 6 teklerin kupaları da 
Muırlaya verıldi. 

Bundan başlca birden üçüncü 
ye kadar derece alan tei<nelerin 

kürekçilerine de madalyalar tevzi 
edildi. 

nü, 

• • • 
Bu suretle Me•sin, Pazar gü-
ır5üzel bir deniz günü yaşadı. 
porcoları tebri~ ederız. 

NPjat Böjürtlen 
Bu -
"""ve Nöbetci eczane j 

eni eczane 
hur Antoine'ın 1870 den •on ırün 
lere kadar P•ri• tıyatrolarında sah 
neye konınnş bütün p.iy.esle~den 1 
tarıh sırasile bahteden ıkı cıltlık 
notlarını gözden g•çirmelı:.leyim. 
Az satıra ço< fıkir •ığdırınak, y •I 

0 Hoca bir rün e1ı1inin damın· 
dan sok•i • doiru küçnk abdest 
bozarken birinin gı-çt·ğ'ıni görünce 
derhal ke .•mış, geçıci sormuş : 
u N 'Ye kestin ? u· Hoca : H Tır. 
maoıp da yukarı çıkmayasın diye ... , 

' 

ASKERLiK 1 

(Yeni Sabahtan 1 
( Bel•dive yaoında ) 

' 
Almanların asıl. bedeli neresi 1 nız. lüzumluyu ve cevherliyi sö 1 le 

mele bakımından emsalsiz bir eser •.• 
Bır aralık a,öı.ume eski zamana ait 
pek tipi• bır V•ka ilışıi: «C.>mmu· 
ne• ismile anılan ihtilil esnasında 
yanan Porıe S.ıınt MJrtin t~ydtro:.u, 
vaktile kraliçe M.rie Antoınette ın 
verdiğı p•k acele bir emirle mi• 
mar Lenoir tarafından yaloız 64 
ıriin zarlınd• yapılmış! Fakat, ~u
ruluştaki sürdtten sar• y bendeianı 
il• asılıadeler gürühu ür kmüş l er, 
içine gırmiye cesaret edememışle r. 
Kraliçeye karşı da yiğitl ığe toz 
kondurmak istemediklerinden şöy
le bır çare bulmuşlar: Tıyatroda 
ilk defa, halka bedava bir oyun 
seyrettırmekl Şayet bına çöküve 
rirte, no olacak ki? Bayagı insan 
lar cemaatıoden, çoluk çocuk, bir, 
iki bin kişinin canı çıkacak." işte 
o kadar! 

Dıişüodüm: 64 günde yapılan 

bina, hlvaki çökmüyor; lakin asır
ların vücuda getırdıği muhteşem 
Franıa tahtı sekiz sene sonra müt
hiş bir tarraka ile göçüyor, kral, 
kraliçe ve binlerce bendesi idaru 
1ahpasıoı boyluyor; zalim ve müte· 
redoi bir rtjım, enkaz altında ka· 
lıp to•U, duwanı dünyayı sarıyor. 

Ve nıhayet, o tiyatro içinde t•Crü 
be tahtası yerine kull .. nılmak iste 
nen h•lk da 90 sene bekleyip eli
ne ıreçen ilk mü•ait fırsatta bina· 
yı &t<Ş• verıyoı I 

Antoıne'ın iki cilde sığdırdıgı 
binlerce pıyeı arasında beni en 
fazla heyecana ıreıireai işte bu. he
nüz yalancı sahneye konmamış, fa 
kat hakikat ıabnesinde kan ve alev 
dıl,alariyle oynanmıı ibret ·verici 
dramdır. 

-Tu'.ı...-

ı--
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k b b d la•mı•tır. Romen petro e . 0 ay 1 ~ a u "a asla ka"fı" aelemez. it kilı şurada şiddetlendi, ka ura a • • K d d • • 
yavaşlaodı. yana sevkolanabilir ve ara enız en yıpılcak Al 

·ı· . na'-l"ıyat kara naklı"•atındın d.aha kolay o lur. ınanlar asli bedellerine btn~z varama· 
aar,uı ıstikametleri evveli ortada sonra il ı 1 d 

şimalde ve nıhayet cenupta ırö.terildi, kih Al· Umumi olarak asli bedelın Alman cenup :ış ar. ır. Fakat hayli yaklaşmışlardır. Rus or-
manla; Leninırradı ne p•hasına olursa oloun orduları tarafında o elde. e~ilcejioi kaydettikten usu ıçin en büyük vazife Leninırradı veya 
almak istiyorlar, kah Mvs<ovayı düşürecekl.r sonra bir de bo yaodakı harekatın burünkü Moskovayı kurtarmaktan ziyade bu can alacak 

dendi. Vakıa bütün bu harekatın kendine ınah· darbeyi önlemek ve ona mini olmaktır. Sov• 
durUTIUna bakalım: 

Sus mevzii, tabiyevi hatta slrat•jik mina ve Al y~t ordularının, buna mini olmazsa çok ırüç 
R !of man ordula- bır duruma düşecekleri muhakkaktır. 

ehemmıyetleri vardır. Fakat bütun harekatı~ Harkof - OS rının yaklaştığı bil· 

ruhuna hakim olan bir «asli bedel» vardır kı demiryolunun dirilen H~ıkol • 
asıl ordunun büyük kısmı, sıklet merkezi bu- Rosto! battı Kaf-
nun karşısında toplanır ve can alacak darbe ehemmiyeti kasyayı Ruıyaya 
buradan vurulur. Bu asli hedef o suretle ini hap baglıyan deıniryoUarıoın düiüın noktalarıdır. 
edilir kı, düşünülen daı be indirıldikten ıoora Buraların ele geçirilmesi Kafkas petrollerioin 
artık düşman ordu•unun bütün kudret ve ka· demiryollarla şimale naklini tamamen keser, 
biliyeti kırılsın, tamamen teslim olmasa bile · 1 Vakıa Rosya içerisıoe petro ıevl<iyatı da. 
bir iş başaracak hali kalmasın. ha z ıyade Hazer denizi ve Volıra nehri vastaıiy• 

Rusyada bu he- le yap•lırsa da, bızzat cephede harp etmekte Rusyada öldUrU
cU darbe 1 

def neresi olabilir? '-1" olan orduların ırerisine ııa. ıyat için rene de· 
Ne Leninırrad, ne h 
Moskova, ne de mir yoluna büyük i tiyaç vardır. H•lbukl 

Volıranın ırarbe doğru dirsek leşköl eWği nok• 
Kiyel"ın alınması böyle öıdürücü darbeyi temin tada bulaan Stalinırrad (Zsrizin) de Harkoftan 
edemez. 

Rusyada öldürücil daıbe bu memleketin çok uza ta dejıldir, 
1 Bu noktanın da iıırali strateji bakımından 

petrol kaynaklariy e ana vatan ar41ına soku-
lacak bir kama ile t•min edilebılır ve bu ba· Almanları asli hedeflerine ulaşt.rmış olacaktır. 
kıından asli bedel daima cenuptadır. Zıra bu taktirde Rosyanın Kafkas petrollerinden 

ilk Alman ilerlemesi orladan oldu. Bunda· istifade iınkinı artık kalmıyacaktır. O Ru•ya 

ki en büyiik se~ep Alman cenup kanadının 

karşısında biribirine müvaıi çok geniş nehir· 
ler bulun "Dası ve ili< barok•tin istılzaın ettı&i 
büyük ikmal bazırloklarıom bn yanda nisbetle 
daha giiç yapılması idi. Ortada o h >re ket etm. 
eklebu nehirlerin kaynak taraflarından dolaşıldı 
ve aonra cenuba sarkıldı. 

Şimdi artık bıı mUflı.llller atlatılaıııt ve lk• 

k'i yalnız sanaıi ve ordusu d•ğil, fakat bızzat 
ziraati dahi tamamen makineleşmiş bulunuyor. 

Vakıa Rusyanın diger kısımlarında ve me 
seli Ural mıntıkosında da petrol vardır. Fakat 
mf.ıteha•!IS)arın ifadesine röre bunların bir 
kısmı henüz itletmeye açılmamış, dijer kıımı 
ise Kalkao mınıakas• yanında ciizi ( muefl 

1lrmid• bir ) ııilbeüııd• İltilaal yapmaktadır. 

••raoııec•ji teıbit •dü· 

Kafkasların 
müdafaası 

Har kol veya da
ha do;rusu Rns. 
tol'un düş11esin • 
den sonra bir Kal-

kas cepbe.inın teşekkülü de mevzuu bahistir. 
Cenuba dojru ayrılacak büyük bir Rus ordusu 

burayı ters cephe ile, yani ıimale dot•n mü
dafaa edeceği gibi, loırilizlerin de bu müdafaa
ya iştirak etmeleri muhakkak gibidir. lranın 
işgali ve Bura börl.ıine kadar bir demir ya.. 
lu ile baglanmak bu müJafıayı kolaylaştıra
cak.tır. 

Alı:.ıi takdirde Hazer denizi üzerinden ba 

ten ctphe ile harp edecek Rus ordu•unu bet· 
lemek hem güç olacak hem de büyük ordu 

parçolan ayırmak teblilı:.cai ıröze alınaınıyacak
tır. 

Bu bakımdan lrgaizlerin Rudara yapa• 
caiı yardım büyüktür. Fakat bu yardım ancak 
Almanları bu petrolden m•brum etıntje inhi
sar eder. Yok .. şimalde petrolsüı kalacak 
R•s ordusunu kurt•ramaz. Roslar ve lngilizler 
içio asıl mühim olanı buna mini olmak, yaoi 
Almanları asıl hedeflerine aıaımaktan menet· 
mekt r. 

Bunun için de pek az zaman kaldıiıoı aa• 

la 111utme-k icap od.,., 

0 zam.an vışne çürüfü ren 
ırindeıı.i tırnaklı ellerıle makam 
tutarak evveli « Saçlarıma ak 
:iüştul • şarkısına başladı. 

Mümeyyi• heyetınden ve ken
disinın bocJlarıod•o b ııu ıao bır zıt: 

- Y 000 ••• Bıraz sesinizi çıka
rınız ..• Deyince Hamiyet Yu<·.,es 
cevap verdı: 

- Ornçluyum dal" 
Evet aır11 milburlu idi, maama· 

fıb sesıoı başikulide bir tarzda 
yükselterek: 

«.Saatlerce başbaşa kaldı;ımız 
ıreceler."" şarkıaını aöyleıı.egebq• 
la.dı. Hır şarkı, bır şar~ı aaoa a.· 
teodı. 

Hamiyet Yüceseı mühürlü at· 
z.ı ile tam nuaıara aiarak çıktı. 

Başörtülü bir baya!! 
imtıhan olmak istiyor 
ı çeriye başörtülü bir bayan (İr• 

dı. lmtıhan olmak istiyordu. 55 
yaşında ırorunüyorau: · 

- Hıç aabneye çıkmadım am· 
ma belki bir (Ün çıkarım! • dıyor· 
du. Fakat kencıısi cemiyetten ol· 
madıgı için ne yazık ki arııısu ye• 
rıne ıretırılemedı. 

Nıbayet ortaya aanatkir Tab• 
sin Karaır.uş ırircıı. Mümeyyız be· 
yeti a.endısıne: 

- Sizin kudretiniz bizce ma
IOmdur. imtihana lüzum yoktur. Si· 
zi radyoda berk es dinlemittir. Fa• 
kat l'azeteci arkadaşlar ıe111uızı blr 
de yakından dinlemek istiyor !ar. 

Tahsin Karak.U.j eımer, uz.un
ca borıu, zay,f1 e.bı t.bırle ır•yet 
«elendiden» bır zat._ Büyüır. bir 
nezaır.eıte oturdu. Ve kendı beste
lerınden olan bır Ş•rkıyı aoyledi. 

. «Bır ırün ırörmeae ıröolüaıı ae
nı •• » dıye bır şarkı". 

lıiral ederim ki bu benim a. 
latıırkada ilk beırendiırım şarkı ve 
ilk begendigim ıeıtır. Tahsin Ka
rakuş harıkulide ıeıi ve mucızevi 
aöyley~ı İle bdna bu yaşta ala· 
turkayı sevdirdi. Bence Tahsin Ka· 
rakuı alaturkanın en büyük ıanat• 
karıdır. O ıusunca .S.labaddin Pı· 
na~a baktım. Aglamaınak için di• 
şını sıkıyor. F •kat bır iki damla 
kaç rdı .- Sılihaddin Pınar dejil 
(Ö<yaşı pınar ..• Sır aralık odaya 
buyuk sanatkarların imtihandan 
ist,.naları düşllnuldü. H.ııi S..ıi 
haddın Pınar bı.r de bste batıl'• 
ladı. 

En başla imtöbana 
tiyeo bayan Safıyrnın 
mıştı. Fakat İmtıhan 
bir zat: 

ırelmek is.· 
ismini yaz. 
h•yetındon 

- Nasıl olur efendim? Hepsi 
ırelmeli. - Bu gelıneme(i de biz 
izzetıoefis m.,eleai yaparız_. diye 
dıretti. Listeden vazıreçildi. 

Telefon çalış•yor _ Mü•eyyeo 
Senar btyocanlı bır ıesle iıntıbao• 
da kaç numara aldı;ını Salibad· 
dın Pınardan soruyor. 

[ Hlkaet Ferldua lü) 

Diktatörün Aşkı 
- P artınin reisi o olduga 

halde neden d•ha evvel baoa •ÖY• 
leınedio. lhtolilcılerin tam bir liste· 
sini vermeni K•aynof ve ben rica 
etmiştık. 

- Onları Ş•b•an ele vermek 
hakkını k~~d , .o le ıri>rmüyorJ~m. 

- Fak.ı onlar seni ölıimle 
teh fü etmek hakkını kendilerinde 
görüyorla•dıl 

- Kınlerinin feçecej-ini ve 
haksız olduklarını anlayacaklarını 
umuyordum. 

- o.ovvuce.nabın ırüzel bir 
şey ama M.ıiıaa 11eticeaıni ırörü· 
yorsun, zavallı vücudun ne bale 
ıreldil 

- Evet. Fakat şerefim oailam 
kaldı ve vicdanen müsterihim. 

Stefan, herhalde ıevıriliye da
ha yaır..ın olmak için, yataj'ın ya• 
nında yere diz çÖ•müştü. 

Fakat ihtimal ettiği dindareno 
hürmeti ifade etmek de istemek· 
leydi. 

- Bereket versin ki, diye il& 
V6 etti. 

Oajra Tiber senin ribi ilice· 
nap dejil; kendisini bu ijreoç aıı• 
ikaate aevkedenlerio isimlerinı ban• 
söyledi. 

Bu adamlar derhal tevkil adi· 
lerek kurşuna dizılecekler. 

Mılıtza ateşler, içinde yanan 

l elille, Stefan yüzünü okşıyarakı 
- Seviiliml diye mırıldandı. 
- Nen var, cicim? kendiıı· 

de bir fenalık mı hiuecliyor1110? 
- Hayır, iyiyim ••• Y aln11 ev• 

den bir IOtul istiyecetim ..• 
Prena Matyas Çerni ile arka• 

d.şlarınıo ce1 alarını bi<zat beo 
tayın etmeii çok arzu ederim. 

Kurbanları ben olduiuma gör• 
cezalarını da benim tayin etme• 
pek aykırı düımu sanırım. 

Stel•n kabul etli: d 
- Pdkili, ikibetleıi bakkıo a 

aen kar•r ver: . 
Mılıtza, Stefanın elinı tuta• 

rak konuştu: 
- Teıekkijr ederim, Gör .. 

cekıio kı .. oa yeol taraltarlar kr 
oaodıracatıml -s.,.-
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4 BUGON 30 EylOl 1941 

Kilis Askeri Birlikleri Satlnalma Komisyonu Başk_anlıöından: T. C. Ziraat Bankası 
pamuk müessesesin- 1 
den: 

Lokman Hekim 
Ci.D..li Miktan Muhammen B. Muvakkat teminatı eksiltmenin saat Cinsi 

Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. . tarihi günü Dr. Rıdvan Lokman 
Sığır eti 150000 42000 00 3150 00 3.10.941 Cuma 9 Kapalı 

Çukurova mıntaka•ında bulanan 
Yağ fabrikalarının çiğit ibtiya\ları 

yükoek ticaret vekaletinin em•Ü 
teosibile münhasiran müessesemiz 
tarafından temin edileceğinden sa 
yın çiltcilerim.zin satacakları çiğit 

feri al:nak ve bedelini ödtmek için 
2l 9 941 tarihinden itibaren B~rsa 

civarında Mehmet Sabuncu yazına· 
nesinde bulunJ11n memurumuza mü 
racaat eylemeleri iiin olunur. 1179 

Gündüz saat 16 dan sonra • Gece her vakıt basta 
kabul eder. Saman 450000 18000 00 1350 00 

Kuru Ot 500000 35000 00 2625 00 

S3de yağ 20000 31200 00 2340 00 

Odun 1800000 54000 00 4050 00 

Sabun 13000 9100 00 fi82 50 
Nohut 45000 9000 00 675 00 

Mercimek 23000 5290 00 396 75 
Kuru fasulya 45000 13050 00 978 85 
Pirinç 40000 20000 00 1500 00 
Kuru s.ığan 20000 1600 00 1200 00 
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« Açık 
27 28-30-1 2 

Salı·Cuma·Pazar günleri 17·17,30 da fakirler parasız 
bakılır. 

Adres: Yeni otel caddesi 124. 
115 124! 

Adana Doğumevi Baştabibi 

A) Kilis birlikleri için yukarıda yazılı ( 11 ) kalem erzak, yem ve mahrukat eksiltmeye Halkevi Reisliğinden: Dr. Süleyman 
Kuntalp 

konulmuştur. 

B) Şartnameleri komisyondadır. Görüle ve alınabilir. Eksiltmeler Askeri Satın Alma Halkevi bürosuna imtihan· 
la ( 60 ) lira maaşlı bir ki· 
tip alınacaktır. Daktiloda 

sürallı yazması, mühabereyi 
temin edebilmesi ve askerli· 
ğini bitirmiş olması şarttır. 

binasında )'apılacaktır. 
C) Açık eksiltmeler için muvakkat teminat makbuzu ve Ticaret odası vesikaları geti. 

rilmeli. 
D) Kapalı zarfla eksiltmeler için yukarıdaki vesikalarını, teklif mektuplarını yani kapalı 

zarflarını eksiltme saatlarından bir saat evvel eksiksiz olarak komi~yon Başkanlığına makbuz 
mukabilinde vermiş olmaları eksiltme saatlarında da komisyonda hazır bulunmaları ilin olu- isteklilerin vesikalariyle 

birlikte Halkevine müracaat 

Doğum ve Kadın hastalıkları Mütehassısı 
Hastalarını, Abidin paşa caddesi yanında B. Müslim 

apartimanının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi 
etmiye başlamıştı. Telefon numarası 272 1=15 ll99 • nur. 18-23-26-30 1248 

etmeleri. 1284 

:::-.................................. 
Yazlık Sinemada 

BU AKŞAM 
iki gUzel ilim birden 

I 
Şehirleri ölüm ve ateşe b"ğan , analara kanlı göz yaşı, sevg"li· 

ı~re dinmeı: bir acı veren korkunç harpler karşmnola Fransa fılim· 
eıliğinin en • kudretli şaheseri olan 

Hudut Casusları 
Büyük harpte ismi göklrre çıkan adı her dudakta korku ile dola· 

t•n mevıim'n bir şaheseridir. 

il 
E.,a.-ngiz memleketin harikalan alevler saçan Volkanları senenin 

en bu yük T urkçe fılmi 

( Ateş · Kraliçesi ) 

Pek yak lnda ... 

Keşif Alayı 
TUrkc;e sözlU 

·Adana birinci icra dairesinden = 
Gayrimenkul Malların açık artırma ilanı 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne 

olduğu: Tarla ve emlik. 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu· 

marası: Bebeli ve Ali Cız köylerinde. 
Taktir olunan kiymet: Dosyasındaki şartnamelerinde yazılıdır. 

Birinci artırma 3-11-941 Pazartesi saat 10-12 İkinci 
artırma l3-11-9U Perşembe saat 10/12. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi ---. 
1 Adet 2000 l.lralık - 2000. Lira 

3 .. 1000 .. ± 3000. .. 
2 .. 7SO .. - 1500. .. 
4 .. 500 • - 2000. " 
8 H 

2.'iO .. - 2000. .. 
S5 • 100 •• - 3500. .. 
80 50 .. - 4000. .. 

n 

300 ?.O .. - 6000. " .. 
Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla ıral· 

am para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz ,aynı 
zanda tallinizi de denami• olursunuz. 377 -· 
A'S?.ıi S)NltJJAll'NIN 

BAHÇESİNDE 
-~~-~-~-~ 

•••••••• •••••••• /s ! B U AK Ş A M ! ~~ 
:....... • •••••• : 8,30 

Suvan --8,30 

Büyük Türk Sairi ( FUZULiNİN ) 
ölmez eseri 

tLeyla ""Mecnun 1 t~ ~. i ... 1 _5 ... ,.,..., "=-'9='9 - - ,,, OO:~-+-·-·-·..:•-·- .. -·-···- :-·-···-·-,-· . ~ 
Görülmemiş bir halk kitlesinin ıürekli all.ışları içinde devam ediyor. 

1 
-

HOROZO LU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 

Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : Adana 
Kardeşler 

Horozoğlu 
kitabevi 

1 

Pamuk deneme, islah 
ve Oretme çiftliği 
müdürlüğünden: 

kanununun cezayı ahkamı 
tatbik edileceği ılan olunur. 

1283 30-1-J. 

İLAN 
Askenik Şubesiuden: 

1. Müessesemizden böl· 
ge çiftçilerine mukavele alı· 
kiınına göre tev:ıi edılen A· 
kala pnmuk tohumluğundan 
bu yıl elde edılen Akala küt· 
lü leri, nazaretimiz altında 
bulunan /. No. lıı ziraat çır· 
çır ve Sümerbank tarafından 
işletilen Şınasi çırçır fabrıka

larında işlenecektir. 
1.. Şinaii ve iki No.lu 

ziraat çırçır fabrikalarında 
işlenecek Akala kütlülerinden 
çıkacak akala çığıtleri fabıi· 
kada münferit anbarlarında 

Bu yıl Maarif Liselerinden 
ve orta okullarından mezun 
olanlar konyada bulunan kule 
li,Akşehirde buluııan Maltepe 
ve Bursa askeri hs~lerinin 
her Üç sınıfınada talebe alı· 
nacağından isteklilerin kay
dukabul şeraitini öğrenmek 
için şubeye müracaat etme
leri ilin olunur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 5.9.641 tarihin· 
den itibaren 941-444 No. ile Birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ya· 
zılı olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
444 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

1 
Pek yakında.. Pek yakında 

~• ( Mari Antuvanet ) • ..,. 
2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 1 

yüzde 7 ,S nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edılecektir (124). 

3 • ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve =----••=••ı-------... ---------'1 
muhafa:ıa ve çiftçiye iade Refika Recep 
edilmiyecektir. Tümerkan 

3. Şanasi, 2 No.lu zira· d 
at çırçır fabrıkahrındın baş· A ana Bicki Yurdu 

irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça sa ış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4. Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumı:ş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ha· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel buırların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
c:aldarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha teındid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa

tış iıtiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile lemin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde cdilrmezse ihale yapılamaz ve satış talebi dü~er. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunaraic kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilır. iki ihale arasındaki 
f_ark ve geçen gilnler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetirnizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

GayrimenkuUer yukarıda gösterilen tarihte Ada· 
na birınci icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen 
aıtıruıa şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 1213 

128l 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 

Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 
numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış· 
tır. 127l 1-15 

ka çırçır fabrıkalarının ltenüz y . ı 
depolarda bulunup fabrikala· ı enı sene Talebe kay-

dına başlamıştır. Kayıd ve 
ra götiirülmeyen akah küt· 
lülerınin icabeden tedbirleri kabul şeraiti Bebekli Kili-
ahu.k üzere müdüriyetımize se sokağındaki Biçki Yur· 
bildırilıcektir. dundan öğrenilir. 

4. Yapılacak kontrolda ı•----l._-...,1s.__ıiıi12iiıi0iııi6i....:I 
adı geçen iki fabrikadan baş- -·-----------

ıwuy..ı.L 110101 ; '-ctvll lJK'""L.. 
ka, diğar çırçır fabrıkaların· U. Nqn)at Müdürü : Avukat 
da görülecek olan Akala Rilat YAVEROf:I U 
kütlü ve çiğitleri hakkında 8aoıldıtı yer • l BUGO'I J 

"1!!th.,111.•t -Afi•"tt 
( 2903) sayılı pamuk islah ------------

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

ÇA KiCi EFE romanını tefrika edere'k blnl~rce okuyucuyu gazetesine 

çektlAI malQmdur. 
ÇAKICI EFE'nin kitap haline konarak piyasaya çıkarılması husu· 

sunda sayın okuyucu ve mU•terilerlmden aldığım yüzlerce mektup ve 
yapılan •ifahl mUracaat Uzerlne ÇAKICI EFE kitabını bastırıp halkımı· 
zın lstlfadelenmeslnl temine karar verdik. Fiyatı 100 kuruttur ve pek 
yakında piyasaya çıkarılacaktır. ÇAKICI EFE romanı baskısının azlığı 
yUzUnden okuyucularımızın hemen adresimize müracaatla islmlerinl yaz· 
dırmalarını, ta,rada bulunan sayın okuyucularımız da adresimize (100) 

. ku;u, göndererek bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederiz. 

ADRES : Adana Merkez Oteli Altında 

HOROZOGLU KARDEŞLER 


