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5 
IKINCIKANUN 

iDARE YERi : Yeni 
lataııon caddesi • Adana 
T•l•fon : 138· Potta K. 48 --Abone : Yıllıll 12, Altı 

aylıl:ı e, Oç aylıtı 3 Li ra -
itan ••rtları ldartı il• 

kararlattırıl ır. 

YURDDAŞ 
Türk göklerini aşılmaz bir ıı

nır haline getirmek için kurban, 
derilerini Hava Kurumuna veriniz. 

Yıl~ ~ ~0~1oe I 
SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAİ GÜNDELiK GAZETE 

• TAN SINEMASINDA 
~~~~ OU A~<$AtA VI IU&UN 2.30 DA ~~ 

Büyük bir heyecan ve korku Filmi 

Yaşı Küçük Fakat Sanat kabiliyeti Büyük Sevimli Artist [ JAKIE COOPER'in J 
Seyredenleri Merak ve Heyecan içinde bırakan En Güzel Filmi 

-

::;:;:= 

-

Korkunç bir Gorilin işlediği Cinayetlerle etrafa dehşet salan Maceraları. 

iLAVETEN : [GENE AUTRY] tarafından temsil edilen Macera Filmi 

Çlfll KA IlllllR 
Pek Yakında Pek Yakında 

Mandrake Sihirbazlar-Kralı 

• ALSARAY SINEMASINDA 
ou: At<$AM 

Sabırsızlıkla Beklenen ve 1940 harbine aid yapılmış olan Mevsimin en bUyük Filmi 

Şimal denizinde casuslar 
Türkçe Sözlü Şaheserin lık Gösterilmesi münasebetile Büyük sinema Müsameresi 

Cephe gerisindeki gizli Kuvvetler Casuslar, lngiliz ve Alman Entelcans Servisleri 
karşı, karşıya Mukabil Hile ve Entirikalarla birbirlerini mağlup etmeye çalı~yorlar. Aşk, 

Fedakarlık ve Vatanperverlik manzumesile dolu olan bu rakpisiz Filmin Baş Rollerinde 

CONRAD VEIDT VALERIE HOPSON 
kudretli Artist Bulunmaktadır Gibi iki büyük ve 

ILA YETEN : Nefis Bir MİKi MAVZ 
Bugün 2.30 da Şimal denizinde Casuslar - Boğucu Canavar 

Dikkat : Biletlerin Erken alınması Rica Olunur. Telefon 212 
PEK YAKINDA : PEK YAKINDA : 

ISIIKIJtl KAHRAMANI 
imtiyaz Sahibi Cavit ORAL - Umumi neşriyat müdürü : AVUKAT KEMAL ÇELiK 

DiLBER kardeşler 

~ 

Basıldığı yer [BUGÜN] MATBAASI - ADANA 

• 

Bu Emsalsiz Radyoları 
Görnıek ve tecrübe etnıek 
için"PHJLIPS 
satış Mağazalarını ve '. 
acentelerini ziyaret ediniz 

1941 J'billp. •hlulul ltblk u.ha.uada. aqrlyatı al•t'•• 

eaey•• ı ... nıı.fwada •c ıtildo yca.I bl• b11nle lfıde ccll
yor. Fe.-kall.de tekianoiil cUirlludt diiılme tcrtiluıh la• 

rnil:ııdr, bir d(ij•cye baımalda Wcallen ltUılyoa ı•rd 

91rib 't'e piirii:uiia olaulr. alıaabilmektrdlr. ,. ı·koaal,,. 

pEliıthıMa masnu: 01>9rlörlcr ile 1)'111' IMMati1di fıı.dalıt

tınlmıf(u". Pbili1>9•ia yc:ai l~dı ~k idattll "U .. lımlıı · 

ı.n uı7ulade ttreflD ••rl'iyıtıodıa pek büyiik bir ta• 

••rTUf tcnoia edilmlttlr, En luymctll labıad"ıa mauuıl, 

clle colıl.a•ıt •Vblckri mOOC'rD t1111D c ... ıarlf, ca ıii· 

ıı:el birer aumaactldlr. Pbillpt r.brik•ları b11 acoe fİ•· 

di7e k.d•ır miıli ıirülmemlf •e•ıla ~illerle her ke· 

11e7e, lıeır ıre,.ke u71ua "• ea mü}lııülpoeı:ı.tlerl. eı:ı. Uıla

lnl lılle l.llmla edecek redyol•r ferlıloi berkeıia l111l• 

lı•b111a •rmn-. Büyük u•'•t .. be1ıtrleri ıürekll, ror~ 
bir t•h~ede11 doiduiQ sibl b" 1CDe•ia PblflP9 ır•dt .. 
ları d•, f'n m•rur tduıiıyenlerln ıGrt.kli, yorucu. .,,,.,. 

maları .. ye•lude b6yle ııı:ırrırk tekil, ıerek k•llte lılba· 

rile ltU1un•• bir miU:emıuellyeı edinmit balu11ı.ı7or. 

PHILIPS -· ACENTESi 

RA!;tl llMIR 
Belediye caddesi No. 61 T.117 P. K. 20 

365 

• \ 

, 

Tuhafiye Türk anonim şirketi 
Cenup vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 

ADANAll da kapalı çarşda bedestan kapusu yanında 
TOPDAN~ bir satış deposu açdığını umum cenup vilayet• 
leri müşterilerine bildirir. 304 20·26 

İLAN 
Kızılay balosu 
geri kaldı 

Kızılay cemiyeti Sey
han merkezinden: 

5 Kanun.ani Adananın 

kurtuluş bayramına rastlayan 

pazar gecesi verilmesi karar 
altına alınıp ilan edilmiş olan 
senelik balomuzun hazırlıkla
ra ait çok mühim ve gerekli 
levazım ve eşyanın vaktinde 
hariçten gelmemesi yüzünden 
teehhurune mecburiyet hasıl 
olduğu, binaen'aleyh balo• 
muzun gün ve tarihinin ay· 
rıca ilan edileceğini özür di
leyerek arz ederiz. 369 4-5 

İLAN 
Halkevi reisliğin
den: 

Resim ve fotograf sergisi 
görülen lüzum üzerine 7-1-941 
tarihine tehir edilmiştir. İşti
rakedecek eserlerin en geç 
6-1 941 saat 14 e kadar 
evimize gönderilmesi rica 
olunur. 364 3. 4. 5, 

İLAN 
Belediye Ri
yasetinden: 

1 - Belediye müstahtemi· 
ni için dikilecek 49 takım 
kışlık elbisenin dikıne işi açık 
eksiltmeğe çıkarılmıştır.' . 

2 • Beher takım elbısenın 
muhainmen dikme ücreti 
( sekiz ) lira olup bu hesap
tan muvakkat teminatı 29 lira 
40 kuruştur. 

3 • ihalesi 2 inci kanu
nun • 17 inci cüma günü 
saat 15 te Belediye dairesin
de Belediye enücmeninde 
yapılacaktır. 

4 • İstekliler aynı gün ve 
saatta yatırmış oldukları te
minat makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenine ve şart
nameyi görmek isteyenlerin 
Belediye muhasebesine mü
racaatları ilin olunur. 

359 1-5-10-12 

Seyhan vilayeti hüsO! 
si muhasebe müdür
lüğünden: 

1 - Hususi muhasebe dai
resi için ( 60 ) şer lira mu
hammen bedelli ( 1 O ) adet 
dosya dolabı yaptırılacaktır. 

2 - Açık eksiltme, 941 
İkinci kannu ayının 6 ıncı 
Pazar ertesi günü 10 da Vi
layet Daimi.Encümeninde ya
pılacaktır. 

3 • Muvakkat teminat 
akçası ( 45 ) liradır. istekli
lerin ihale günü Daimi encü· 
mene ve şartnamesini gör
mek üzere her gün Hususi 
Muhasebeye müracaat eyk-
meleri ilan olunur. 334 

24-27-31-5 

Portakal bahcesi me
raklılarına: ' 

Gayet iyi ve fenni bir su
rette yetiştirilmiş Turunç fi
danı ve iklimimize en uygun 
nevilerden aşılı portakal fi-
danları vardır. İsteyenlerin 
lütfen sebze hali karşısında 
Salih Zeki Bugay ticaretha
ne~ine müracaatları. 

Telefon: 74 
353 31-1-3-5-7-9-11-13-15 

İLAN 
Belediye Riyasetinden: 

1 - Belediye zabıta me
murları için otuz adet kaput 
diktirilecektir. 

2 · Kaputların kumaşı be
lediye tarafından verilecek ve 
diğer bütlln malzemeleri ter
ziye ait olacaktır. 

3 · Kaputların muhammen 
dikiş bedeli, beheri on beş 
lira üzerinden 480 lira ve 
muvakkat teminatı 36 !iradı. 

4 - Şartnamesi Belediye 
zabıta müdürlüğündedir. 
Arzu edenler her gün orada 
görebilirler. 

5 • İhalesi 17-lkincikinun 
941 Cuma günü saat on beş-

i te Belediye encümeninde ya
pılacaktır. İsteklilerin mezkur 
gün ve saatte muvakkat te
minat akçeleriyle birlikte Be· 
lediye encümenine müracaat
ları ilan olunur. 367 3-5 

Kiralık ev 
Eski istasyonda iki tarafı 

yol gayet havadar va ı hhi 
ve her dürlü konforu b ulu• 
nan üst kat beş odalı bir ey 
kiralıktır. Sebze hali karşı· 
sında Salih Zeki Bugay tica
rethanesine mUracaat. 
Telefon: 74 354 31·1·3·5-7-9 

• 
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iDARE YERi ı Yeni 

lıtaayon caddeıl • Adana 
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SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELİK GAZETE 

Türk Milletinin göklerimiz 
ıçın Hava Kurumuna gaptıiı 

gardım, onun müstakil yaşamak 
azminin en parlak bir ölçüsüdür. 

\...·--------------------~ 

Başvekilimiz Dr. Refik Saydam'ın Mecliste Mühim Beyanatları 

HükQmetimiz, Siyasi ve Askeri Faali· 
yeti _Teyakkuzla T a k i p Etme tedir 
Meclis 10 Marta ka- --

Be Cavit Oral dün 
Adanahlara hita-dar tatil yapıyor 

Silah altındaki Erlerin hizmet 
müddeti bir sene uzatıldı 

sndabiiha~ssa de
di ki: 

1 Doktor Refik Sagdam 

Başvekilimiz, Mebusla· 
ra hitabında, Türk köy
lüsünün fazla istihsale teş
viki lüzumundan bahseder
ken dediler ki: 

" - Tetkikler yaparken 
Türk köylüsünden çok, 
amma pek çok mahsül is
tediğimizi bir kere daha 
sizlerin lisanından · işitme
lerini rica ederim. Hüku
metin çok ekin tavsiyesi
nin şimdi normal zamandan 
fazla kıymeti olduğunu 
Türk köylüsü pek iyi an· 
lamıştır.,, 

Ankara 6 ( A. A. ) - Millet meclisi, silah altında bulunan 335 ve 
evvelki sımflara mensub olup muvazzaf hizmetlerini ifa eden eratın hiz
met müddetlerini bir sene temdit eden kanunu kabul etmiştir. 

Millet Meclisi 10 Marta kadar tatil devresine girmiştir. Başvekil Dok
tor Refik Saydam, Meclis kapanmadan evvel bir nutuk iradederek, meb
uslara hitaben, iki aylık bir tatilde memleketin her tarafında tetk;kat 
yapacaklarını söyledikten v:.? güzel intibalar getirmelerini diledikten son
ra, Dahili ve Harici vaziyet karşısında ezcümle demişlerdir ki: 

Harp 
\?IE 

diplomasi ı 

Almanya! 
BulgaTis
tana taz
gikgapa-
cakmış! 

" - Dahilde en büyük çalış
mamız dünya buhranı karşısında 

iktisadi ve Tüccari sahada muva
zeneyi muhafaza etmek ve Türk 
vatanda'lının ac;ğ;ui ihtiyacını te
min etmektetir. bu hususta hükü
meti hertürlü salahiyetlerle techiz 
buyurdunuz. Sıkı nizamlı bir İkti
sadi sistemin henüz ilk kademele
rindeyiz. Fakat azami bir dikkatla 
bütün gayretimizi sarfederek bu 
devreyi geçireceğimize kaniim.,, 

8.ış vekil bnndan sonra, Türk 
köylüsüniin fazla istihsale te.şviki 
lüzumundan bahsederkerken demiş· 
tir ki: 

"- Tetkikler yaparken Tür 
köylüsiinden çok,ama pek çok mah
sul istediğimizi bir kere daha siz
lerin lisanından işitmelerini rica 
ederim. Gürüyorsunuz ki, bazen 
herhangi bir afet, bir hava vaziyeti 
umduğumuz mahsulden bizi mahrum 
bırakıyor. Hükfimetin " çok ekini,, 

I• talyan Sembolik işaretini ve Mu- tavsiyesinin şimdi normal zamandan 
solininin muazzam heykelini ih- fazla kıymeti olduğunu Türk köy-

tiva eden, 28 senedenberi ltalyan lüsü pek iyi anlamıştır ve bunu 
olan Bardiya şehri dün öğleden yapmaktadır.Fakat sizin salahiyetli 
sonra lngilizlerin eline geçti. Af- lisanınızdan bir kerre daha kendi-
rikada cereyan eden muharebelerde - !erine duyurulmasına hüktlmetiniz 
evvelce alınan kırk bin ltalyan e- büyük ehemmiyet atfetmektedir.,, 
sirinden mada Bardiyanın sukutile Baş vekil bundan sonra hükQ-
bir kor general, generaller, subay- metin büyük şehirler için tek ekmek 
lar ve 30 bin den fazla ltalyan in- sistemine karar vermek üzere oldu-
gilizler tarafından esir alınmıştır. ğunu, ihtikarla mücadelede fiyat 

Orta şark lngiliz başkumanda- mürakabe teşkilatını merkeze bağ-
nı, taarruza geçmeden önce, Bar- lamak suretile yeni bir usule müra-
diyadaki ltalyan kumandanı Bar- caat edileceğini ve ticari sahada 
zangoliye teslim olmasını bildirmiş. ihracatı teşvik ve çerçevelemek 
ve bu teklifi reddedilmişti. Bunun suretile alınan tedbirlerin memnu-
üzerine İngiliz kumandanı ikinci niyet verecek şekilde devam etti-
bir defa ayni teklifte bulunmuş ve ğioi fakat idhalat tacirlerinden hü-
fakat bu teklif te reddedilince in- kametin şikayeti olduğunu ve yakin 
giliz kuvvetleri karadan, havadan zamanda kendilerini toplayarak 
ve denizden Bardiyaya karşı taar- şikayetlerini dinleyeceğini ve bu 
ruza geçmişlerdir. hususta umumi menfaatin her şeye 

Bardiyada mukavemeti temin tekaddüm etmesi lazım geldigini 
hususunda hemen herşey mevcut kaydettiHen sonra "idhalatı yalnız 
idi. Buna mukabil mukavemetin kı- devlete inhisar ettirmek teşebbüsüne 
sa oluşu mukavemet isteğinin az
lığını teyit eder. 

Bardiyanın sukutundan sonra 
İtalyan ordusunun durur.ıu şu man
zarayı arzetmektedir : 

Tobrukta : iki ltalyan tümeni 
vardır. Tümenlerden birisinin top
çusu lngilizler tarafından Bugbug
mıntıkasında hezimete uğratılarak 
topları iğinam edilmiştir. 

Dernede; ufak bir tank birliği 
~dır. Fakat bu tank birliğinin 
mühim bir kımı Sidi-Barrani de 
lngilizler tarafından hezimete uğra 
tılmıştı. Tunus cephesinden bu 

(Deflamı üçünciide) 

geçeceğim.,, demiştir. 

Bundan sonra şanlı Türk ordu
sunun her gün daha kuvvetli olma
sına çalışıldığını görmekle if tahar 
edildiğini söyleyen baş vekil, harici 
siyasete sözü naklederek demiştirki: 

"Bütün dünyaca görülen siya
si ve askeri faliyetiJ hükOmetiniz 
azami teyakkuzla takip ediyor.Bun 
ların muhtemel inkişaflarını heran 
göz önünde bulundurmağa çalışı
yor. Harici siyasetimiz bu faaliyet 
ler devrinde sizce malOm olan 
esaslar dairesinde yürümektedir. 
Diyebilirim ki milletin ve memle-

(Deflamı üçüncüde) 

" Sen dün Bügük ve 

Ebedi Şefin direktifi altın-

da bu emsalsız eseri nasıl 

yarattmsa, bir gün geni 

bir vatan davası karşısın· 

da kaldığın zaman da 

B ü g ü k ve Mi/11 Şe-

Büyük ve tarihi bayrak, eve/ki lgün Adana !göklerinde dalgalanıyor 

/imizin idaresi altında bu 

eserine daha ıistü;, kahra• 

man/ık nazileri garataca

ğma şüphe goktur. Ne mut

lu Türküm diyene ve ne 
mutlu Atatürkü ve lnö
nüsü olan Türk milletine ... ·------Ba rd iyad a 

otuz bin 
italyan 
esir! 

İngiliz Ordusu 
Tobruka 
Yaklaştı 

1 ©li"1l:ca Şaıır~~a çsıe
~®ırll !§>illi" alW il~ftli"\lcQl<a . ~ 

228 lfalyan tayyaresi 
düşürüldü 1 '----· Kahire 6 [a.a.] - lngiliz u-

mumi karargalıının tebliği: 

Libyada bir taraftan Bardiya 
harp sahasınııı temizlenme ameli
yatı devam ederken, bir taraftan 

da ordumuzun ileri kıtaatı Tob
ruk mıntakasına yaklaşmaktadır. 

Bardiyada alınan esirlerin adedi 
30000 i tecavüz etmiştir. Bundan 
başka bir çok tank, •·top, harp 
levazımı ve her nevi mühimmat 
ve iaşe maddeleri de iğtinam 

olunmuştur. Sudan ve Kenya hu
dutlarında müfreze faaliyeti de
vam etmektedir. 

Londra 6 [ A.A. ] - Lönd
radaki kanaata göre, Bardiya 
muzafferiyeti bu harbin en büyük 
menkıbelerinden birini tamamla-
mış bulunmaktadır. Bu hususta 
mütalea serdeden bir zat şöyle 
demektedir: 

,- Dönkerk harbinin intikamı
nı fazlasile almış bulunuyoruz. 65 1 
binden fazla esir almış olmaklığı

mız bunun en mukni delilidir. Bu 
mağlubiyetin lyalyanlar için ezici 
bir mağlObiyet olduğunda şüphe 
olmadığı ğibi, kazandığ1mız zaferin 
müttefiklerimiz üzerinde teşci edi
ci bir tesir yapacağında da şüphe 

yoktur. Bilhassa Yunanlıların İtal
yanları Arnautluktan denize atın
caya kadar lıarbe devam hususun
daki azimlerini asla gevşetmemele
rini temin edecektir. Bu zaferin 
Mihver devletleri tarafından tehdit 
edilmiş olan bütün milletler üze
rinde ayni hayırlı tesiri yapacağı 
da muhakkaktır. 

Londra 6 [ a. a. ] - Deyli 
Telgraf gazetesi diyor ki: 

Bütün dünya ve belkide ltal
yan milleti, faşizm kalesinin düşme· 
sinde bizzat Musolininin ve onun 
sun'i rejiminin de düşmesini göre
cektir. Bu parlak menkibenin şere
fini kara, hava ve deniz kuvvetleri 
müsavi olarak kazanmışlardır. 

1 Kurtuluş kahramanları, resmi geçide mücadele yıllarmdaki kisvelerile iştirak ettiler 

uzu KURTULUŞU 
Büyük Bir Sevinç içinde. Coşkun Tezahüratla 

E~:~kiK u L A 1 K 
Adanalı, pazar günü, kurtulu

şunun 19 ucu yıl dönümünü her 
senekinden daha ateşli bir he;ecan
la kutadı, bayram, kurtuluş günü-

.. mebdei l nun o an cumartesi gecesi 
saat 24 de, atılan bir topla fabrika 
d"dükleri 'l b ' u • ı e aşlamıştı. Pazar sa-
bahı dogan parlak güneş, mukad
des ~e tarihi yıl dönümünü kutlu
lamaga ha:z:ırlanmış bayraklarla süs
lü bir şehir, yüzleri inşirahla gü-ı 
len vatandaşlar buldu. 

Saat 9,30 .. 
Bel~diye önünde muazzam bir 

kalabalık var ... küçük büyük her
kes en iyi elbiselerini geymiş... acı 
işgal günlerinin ızdırabını duymuş, 
görmüş olan büyükler için " 5 ka
nunusani ,, mukaddes bir gündür .. 
babalarından ''kaç- kaç,, ı dinleyen 
çocuklar için de öyle ... 

Meydanda, kurtuluş savaşında 
dövüşen kahramanlar, kız ve er
kek izciler, teşekküller delegeleri 
yer almış bulunuyor. 

biraz sonra, büyük, tarihi bay
rak ortaya çıkarıldı, eller ilzerin
de açıldı. Ve, alay, önde balkevi 
bandosu olduğu halde, saat kulesi 
civarına doğru yola çıktı. 

Biiyük ve ebedi Şef Atatürke, Bü
yük ve Milli Şef ismet lnönüne, 
kahraman orJuya duyulan minnet 
ve şükran hisleri pek bariz oku
nuyordu. 

Snat 10 ... 
Parti müfettişimiz Mardin meb

usu B. Hasan Menemencioğlu, va
limız B. Faik Üstiin ve kumutanımız 
Falıri Belen, Belediye Reisi, hühümet 
ve ordu ileri gelenleri, polis ve Jan
darma kıtaları, mektepliler ve halk 
saat kulesi Önünde toplanmış bu
lunuyorlardı; 

Bir manğa askerin havaya atı
şını mi!teakıp, tarihi bayrak, tıbkı 
19 yıl evvel olduğu gibi, saat kulesile 
ulu cami arasında dalğalanmağa 

başladı ve herkes, bize bugünleri 
yaşatmak için kahramanca dövüşen, 
canlarını veren Şehitlerimizin hatı
ralarını taziz için sustu. 

Bir kız talebenin bayrağa hitab 
eden şiirinden sonra buradaki me· 
rasime nihayet verildi._ 

Atatiirk Anıtı Onünde 

akıp Abideye Çelenkler konuldu. 
Saat 11,30 
Atatürk parkı önünde yapılan 

tribunda ordu ve hükümet erkanı 
yer almışlardı. 

Türene istiklal marşı ile baş
landı ve ilk olarak kürsüye gelen 
Mebusumuz B. Sinan Tekkelioğlu, 

Ebedi Şef Atatürkün ve kurtuluş 
savaşında şehit düşen kahraman. 
ların mukaddes hatıralarını taziz i
çin herkesi 3 dakika susmağa da· 
davet etti. 

Sayğı sükütünu müteakıp, B. Si
nan Tekkelioğlu, hitabesine baş
ladı. 

Sözlerinde, kurtuluş mücade
lesinde gösterilen kahramanlıkları 

tebarüz ettiren kıymetli mebusu 
muz, bugünkü karışık vaziyette 
bile Türk milletinin, başında Milli 
Şef ismet lnönü olduğu halde em
niyet içinde yaşadığını, modern si
lahlarla techiz Türk ordusunun 
milli Türk birliğine karşı koymak 
teşebbüsünde bulunana mukabele 
edeceğini bildirdi; kurtuluş müca
delesinin kahramanlıklarını canlan
dırdı. 

B. Cavit Oral kürsüde 

1 

Herkes, 19 yıl evvel, kurtuluş 
gününde, Adana göklerinde dalğa
lanan şanlı bayrağı sevinç göz yaş
ları dökerek selamlıyordu. Gözlerde 

Yine önde Halkevi bandosu 
olduğu halde izciler, talebeler, par
tililer, kurumlar ve halk, Belediye 
önüne geldiler. Burada, hazırlanan 
C. H. P., Halkevi, Belediye, Türk 
Havakurum ve diğer müesseselerin 
Çelenkleri alındı, Atatürk parkı

na gidilerek istiklal marşını müte-

!arla 
B. Sinan Tekelioğlunun al kış

biten nutkundan sonra, Niğde 

/Devamı ikincide} 


