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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} 



2 

• • iLi M 

Hekime göre i ea · 
izdivaç ve sarfları 

B undan evvelki musahabe- asalet düşkünü bir babanın ısrarı-
mizin son satırlarında ha- na karşı zahiren feda eden bir bir 

tırlattığımız gibi, ancak tam ma- kadın görünür, fakat bu romac•nın 
nasile sağlamlar arasında evlenme- hayali bir tipidir; buna rağman bu 
ye müsaade vermek telakkisi gün- maşuka da, şiddetli ve tahammül-
den güne kuvvetlenmekte ve ye- süz şevkin kamçısile açılan vere-
ni bir ilim doğmuş bulunmaktadır: min kurbanı olmuştur; 
Eugenisme (ırkım ıslahı] fakat bu- Birçok aşk romanlarında mu-
nunla beraber istisna denecek ka- harrirler kahramanlarını veremle 
dar azlık teşkil etmiyen bazı in- öldürürler ve hatta bir aile yuvası 
sanlara kadın veya erkek bu içti- kurmuş ve çocuklar meydana ge-
mai ve ahlaki vazifeyi ulu orta tirmiş olan çiftler arasında geçim-
bir mülahaza ile yükletmek imkan- sizlik davasının ruhi şevlderini ve 
sız ve hatta manasızdır. lrsi, inta- remle neticelendirirler. Her halde 
ni, zührevi hastalığı olan bir ada- izdivaç meselesinde verem, frengi, 
ma izdivaç tavsiye edilemez; tam kanser, kalp ve dimağın uzvi has-
tedaviye kadar bundan tevakki !alıklarını daima hassasiyetle ara-
etmek lazımdır. Tababet lisanında mak ve bu gibi vakalarda izdivacı 
düstur şöhretini almış olan bir ve- önleyemesek bile bu ailenin müna 
ciıe vardır : " Kalp hastalığı olan sebetlerini çocuk meydana getir-
genç kadın evlenmiyecek, evlenir- me meselesini dikkatle takip et-
se çocuk doğurmıyacak, doğurursa mek lazımdır. 
emzirmiyecektir.,, Tabiatile aşikar Evlenmenin belki aşırı derecede 
bir kalp aleti bilhassa röntgen mu- liberal bir düşünceye tabi olarak 
ayenesile tesbit edilen bir delikan- bir dereceye kadar ferdi bir hadi 
lı da çok düşünmek mecburiyetin- se olduğu söylense bile, çocuk 
dedir. Bu sayfalarda izdivacın ve meselesi tamamiyle bir memleket 
bunun tabii bir neticesi olarak te- davasıdır. Bu itibarla devletin teş· 
lakki ettiğimiz hamlin sıhhi istit- kilatı ve kanunları çocukluğu ala-

baplarını, hasta- V /,@ı,. ~ /,@ı,. INJ---, kadar eden bütün 

lıklarını ve bütün 1 Dr. Rası·m Adasal noktalarda mü-
mazeretlerini kla- dahaleye hakkını 
sik bir tıb kitabı- _ . daima taşımakta 
nın lisanı ve talsilatiyle şerhermek · haklıdır. Esasen me<loni kanun gi-
niyetinde değiliz; zamanı zaman bi izdivaç meselelerine temas ~den 
neşredilen bazı kitaplarda buna bütün meselelerimizde güdülen ga 
dair ve daha etraflı malOmat mev- ye ve evliliği içtimaileştirmek 
cuttur. 

Hocamız general Besim Ömer 
hayatında ve bilhassa faal taba bet 
devrinde bu gayeyi istıhdal ede
rek bazı aile tıp kitapları neşret
mişti. Ben l:.u sayfalarda daha zi
yade huliisavi bir terkiple bilhassa 
çok ihmal edilen ruhi cihetleri de 
tebarüz ettirmek gayesini gütmek
teyim. Vücut enerjisini tüketen, 
uzuvlarımızın fiziyolijik vazifelerine 
halel getiren, müstakbel çocuğa ha-
L--ı..: .. ! b-y!- -- L-::.. .. ~ .• L--o.-ı.l.l-. 

aile namzetleri için birer tehlike 
teşkil ederler. Verem mikrobu, 
frengi gibi ana rahmi içindeki in
san taslağına doğrudan doğruya 

geçmemekle beraber, veremli baba 
ile ana muhitinde yaşayan çocuk 
daima ayni hastalığa tutulmaya 
namzettir. Bazı ailelerde kısa las
lalarla dört na la giden verem
den birkaç çocuğun ve hatta bülüğ 
çağında kızlarla delikanlıların öl
düklerini görüyoruz. Bu da ihmal 
ve kayıtsızlıkla cehaletin serbest 
bıraktığı verem sirayatinden başka 
bir şey değildir. Veremli koca ve 
ya karının marazları yalnız çocuk
larına geçmekle kalmaz: izdivacın, 
bir enerjinin maddi ifadesi olan 
cinsi münasebetleri, cinsiyet hüc
lerini olduğu kadar vücudun diğer 

hücrelerini ve bu meyanda asabi ciha
zı yorar ve bunun neticesi olarak 
verem mikrobu bu zayıf, ve mu
kavemetsiz vi.icutta daha müsaait 
bir tahribat sahası bulur. 

aile hayatının yükselme3i ve sevgi 
si ile vatan müdafaası ve sevgisi
ni bir tabiatı saniye hükmüne 
çıkarmaktır. 

Memleket hastahanesi 
bevliye m ütehass1slığ1 

lstanbul tıp talebe yurdu mü
tehassıslarından Dr. B. Saim Arkon 
şehrimiz memleket hastahanesi 
ut:vuy.:: ıuuLt:11a::;sıs11gı.na tayın eaıı 

miştir. 

B. Saim şehrimize gelerek va· 
zifesine başlamıştır. 

Bn. Leman Dincel'in 
hamiyeti 

Umumi meclis azasından bayan 
Leman Dince!, Türk Hava Kurumu 
Adana şubesine bir altın yüzük 
hediye etmiştir. 

Bir tavzih 
Gazetemizde muhbir olarak 

çalıştırılan Vamık Faik Gezerin 
müessesemizle ilişiğinin kesildiğini 

evvelce yazmıstık. Son günlerde 
bu şah'In civar vilayetlerde gaze
temize mensubiyet iddiasında bu-

:ıunduğunu pğrendik. Vamık Faik 
Gezer namında hiçbir muhbir ve 
ya muharririmiz olmadığını tekrar 
bildiririz. 

Bayram Namazı 
Yarın Kurban Bayramının bi

rinci günüdür. Bayram namazı 

zevali saatle 8,43 te, ezani saatle 
2,54 tedir. 

BUGON 7 fkinciklnun 1941 

Gürcistanda Çok 
Eski Eserler 

Bulundu 

Gürcis
tan da Zal
ka havali
sinde beş 
seneden
beri asa

rıatika mütehassısları tarafından 

yapılan hafriyatta eski Gürcü 
kültürü ile Küçük Asya harsi 
ara.sında sıkı münasebat bulundu
ğunu gösteren birçok eserler bu 
lunmuştur. Elde edilen eşya ara
sında kalemle insan ve hayvan 
resimleri hakkedilmiş altın ve 
gümüş birçok ev levazımı, çını 

işleri, her türlü silah ve diğer 

mamulat vardır. (Kuşçu) köyün
de dört köşeli 175 metre murab
baındaki bir salonun duvarları ve 
buna müntehi bir dehliz ve bun
ların içinde birçok ok ve mücev
herat bulunmuştur. Burada ele 
geçen çiniler Milattan evvel iki 
bininci senenin ortalarındaki Hi· 
tit devrinin inşaatını andırmakta
dır. 

Taparavan gölü civarındaki 

hafriyat ise milattan evvel üç bi
ninci yıla aid bakır hançerler, 
mızraklar, kalkan ve altından ma
mOl bir ok muhafazası gibi eser
leri meydana çıkarmıştır. 

Apostolyn tepesi adını taşı

yan bir dağda yapılan hafriyatta 
üzeri mücevherat ile tezyin edil
miş bir altın tas, bir gümüş han
çer ve bir altın gerdanlık bulun
muştur. Bir büyük mezar içinde 
meşe ağacından yapılmış bir aı a
ba bulunmuştur. Milattan iki bin 
sene evveline aid bir devirde bu 
arabanın sahibinin bir muharip ser
gerde ile birlikte toprağa gö
müldüğü anlaşılmıştır. Cesedden 
eser kalmadığı halde araba sapa· 
sağlamdır. Bütün bu eserler bu
günkü Gürcistanın üç bin beş 
yüz sene evvel dahi kuvvetli bir 
hükOmet teşekkülüne ve müteka
mil bir medeniyete sahip bulun
duğunu isbat etmiştir. 

• Okuma 
Patetes Yetişti- kitapları-
. k T kf nın hemen rır en opra a hepsinde 

Altın Bulundu şu yolda 
'--------""""-' L!- l.t ... -
vardır: Çiftçinin biri ölüm döşe-

ğinde yatarken oğullarını çağır

mış: "Tarlamda bir deline saklı

dır, iyice araştırıp bu d1-:fineyi 
bulun,, demiş, Çiftçinin oğulları 

tarlanın her tarafını güzelce kaz
mışlar, toprağı alt üst etmişler, 

fakat defineyi bulamamışlar. Bu
na mukabil, tarla iyir.e işlendiği 

için fevkalade bol mahsul almış

lar ve o zaman definenin çalış

mak olduğunu anlamışlar ... 
Avustralyada bu fıkrayı ha

tırlatan bir hadise olmuştur. Bal
Jarata mıntakasında geniş arazisi 
olan Corbett isminde biri ölmüş 

ve bu arazi iki oğluna kalmıştır. 

Baba, oğullarına burada patates 
yetiştirmelerini ve toprağı ıyıce 
işlemelerini vasiyet etmiştir. Bu 
vasiyet üzerine çocuklar işe gi· 
rişmişler, fakat ilk sene iyi mah
sul alamamışlardır. 

İkinci sene arazının diğer 
bir kısm1n1 kazarken burada sarı 
bir maden görmüşler ve tetkikler 
yupınca bunun altın olduğunu an
lamışlardır. iki kardeş bu araziyi 
bir kaç milyon İngiliz lirasına 
satmışlardır. 

Vilô.get Bütcesinde 
Bin Lira•F azla/ık 

84 
Var 

Mahalli idare Bütcesinin 
encümende tetkiki bitti 

1941 senesi Vilayet mahalli idare bütcesinin vilayet encümeninde 
tetkik işi sona ermiştir. 

Aldığımız malOmata göre; 1941 yılı bütce layıhasının varıdat kısmı 
geçen senekinden 84 bin lira fazladır. Bu fazlalık 940 yılının altı aylık 

tahsilatında elde edilen tezayüde dayanılarak kazanılmıştır. Bu sayede 
bütce dokuzyüzbin lirayı aşmış bulunmaktadır. Bu seneki vilayet bütçe
sinde geçen senenden 84 bin, evvelki seneden ise 160 bin lira bir faz
lalık vardır. Bu varıdat fazlalığına mukabil vilayet encümeni geçen seno 
umumi meclisce kabul edilen ve yol ve maarif hizmetlerine en çok tah
sisat ayırmayı istihdaf eden esasa riayet ederek 33 bin lira Maarife, 23 
bin lira Kozan yoluna, 2000 lira Ziraata, 11 bin lira Sıhhata, 1500 lira 
Baytara, 6000 lira idareihusu•iye varda! ve tahsilat teşkilatının takviyesine, 
9000 lira da diğer mecburi ve müteferrik hizmetlere ayrılmıştır. 

Gençen sene kısa bir zamanda inşası meclis umumice prensip ittihaz 
edilen Kozan yolu için mevzu tahsisat da 100 bin liraya çıkarılmış bu
lunmaktadır. 

Yin~ öğrendiğimize göre bu sene idareihususiye tahsilatında altı ay 
zarfında 85 bin lira fazlalık vardır. Bu sayede hususi idarenin bütün borç
ları tasfiye edilmiş- ve senenin yedinci ayı olan birincikanuna 150 bin 
lira mevcut nakitle geçilnıiştir. 

Bu sene sonunda nakden devredeceği şimdiden tahakkuk eden bü
yük bir meblağ da Kozan'. yoluna munzam tahsi•abşeklinde vazolunarak 
bu yolun 941 senesi sonuna kadar bitirileceği anlaşılmaktadır. 

Bütce meclise mütevazın olarak sevk edilmektedir. Bu sene zengin 
ve mütevazın bir bütçe vücude getrilmiş bulunmaktadır. 

Pazar günkü Spor hareketleri 
Çukurova koşusu 

5 Kanunusani Kurtuluş bayramı münasebetiyle Pazar günü şehrimiz
de Çukurva koşusu tertip edilmiştir. 

Küçüklerarasında yapılan ve mesafesi 3000 metre olan yarışta Hasan Ôzel 
11 dakikada birinci, Ömer 11,5 dakikad ikinbi gelmiştir. 

R;;,y\c1,..r,.. """h .. 1uı. u• 'l'V'•••'•·; ı:;ooo ""'•"""'" nl•rı knınyu Cf'!.bbar Ôzer-
le Seyfi Katan 18 dakikada, ayni zamanda bitirmişlerdir. ikinciliği 19 
dakikada Necip Kaykat elmıştır. 

Lig maçları 
Cumartesi günü yapılan Lig maçlarınd& bölgemizin en kuvvetli ta

kımlarından Milli Mensucat, Demirspora 1-3 mağlOp olmuştur. Erkek 

/DeJJamı Dördüncüde} 

Kızılaya Teslim Olunan 
Pamuklular 50,000 Buldu 

Kahraman erlerimize kışlık he- 1 ne teşekkürlerimizi sunarız. 

diye toplamo faaliyetine devam SEYHAN 
olunmaktadır. Şimdiye kadar, yar- Kızılay Merkezi Reisliği 

dımcı komite vasıtasile Kızılaya ••• 
yatırılan pamuklu hırkaların sayı- KlZILA Y YARDIMCl 

sı 50,000 i bulmuştur. Halk tara- KOMiTESiNDEN : 
fından doğrudan doğruya Kızılaya 

yatırılan fanila, kazak, çorap, eldi-

ven gibi yünlü eşyanın 

10,000 dir. 

TeşekkUr 

sayısı 

Seyhan Kızılay Merkezinden: 
Adana pamuk ihracaçılar bir

liği kahraman ordumuza hediye 
edilmek üzere merkezimize 2768 
hırha teslim ettiklerinden kendileri-

Halk Evimiz temsil kolu, kah· 
raman erlerimize hediye edilecek 

pamuklu hırkaya sari edilmek üze
re Asri sinamada vermiş olduğu 
temsil hasılatı olan 250 lira 25 
kuruşu veznemize yatırmış 

ğundan Halkevimize sonsuz 
kürlerimizi sunarız. 

oldu
teşek-

Kızılay merkezi 
Yardımcı komitesi 

Kurtuluş bayramı 
- ( Baştarafı birincide ) 
mebusu ve gazetemiz başmuharri

ri B. Cavit Oral kürsüye gelerek 
aşağıda ki nutku söyledi : 

Aziz dinleyicilerim; 

Bugün kurtuluşumuzun on do
kuzuncu yıl dönümünü kutlulayo-
ruz. 

Bugün yine şen, yine mesut 
bu büyük tarihi günün doyulmaz 
zevki ve heyecanı ~içinde yaşıyo
ruz. 

Çünki on dokuz sene evvel 
bugün Adana ve biz Adanalılar 
düşman işgalin den ve 1 esaretinden 
kurtulmak bahtiyarlığına erdik. 

On dokuz sene evvel bugün 
Adanamız ana vatana karışmak ve 
kavuşmak, dünyanın en güzel ve 

en şanlı ~Türk bayrağının onurlu 
ve gururlu gölgesi altına tekrar 
girmek saadetini tattı. Fakat kıy

metli hemşehrim bugün ölçüsüz bır 

heyecan ve sonsuz bir çoşkunluk 
içinde tes'id ettiğin bu bayram gü 
nünü idrak etmek hiç de kolay ol 
mamıştır. 

Bu bayram günü senin çetin 
bir mücadeleyin, katlanılmış güç, 
istirap ve felaketlerle dolu iki yıl

lık kanlı bir savaşın mahsulü ve 
neticesi olmuştur. iki sene. sen 
aziz, hemşehirm insan dilinin anla 
tamayacağı. beşer kalbinin dayana 
mayacağı hadiseler vu facialarla 
karşılaştın, evin basıldı, köyün ya
kıldı, yuvan söndürüldü. Bu işgal 
devresi içinde öyle karanlık ve 
korkunç günler yaşadın ki, izzeti 
nefsini küstah ve hain mütecaviz
lerden korumak için sokağa çıkma 
dın ve pencerenden bakmadın her 
an her saat ölen ve öldürülen 
Türk çocuklarının, namus ve hay-

ıı;siyetine tecavüz edilen genç kız 
ve genç kardeşleriyin feci ve tüy
ler ürpertici haberlerile titredin ve 
inledin.• Öyle gGnler yaşadın ki, 
Sen Bartelmi gecelerinden -farksız 
olan öyle bir demde yaşadın ki 
Babil esaretinin zulüm ve işkenceleri 
gıbta edilecek tarihi bir vak'a 
olarak hayallerinde canlandı. 

Veremli kız veya delikanlı bir 
Sanatoryom veya hastandee esaslı 
surette tedavi edildikten ve gerek 
röntgen muayenesi ve gerekse bal
gamda verem basili aramak sure
tiyle faal aletin kapandığı kanaati 
hasıl olduktan sonra evlenmelidir. 

Veremliler üzerinde biraz durmak 

lfizımdır; çünkü verem basilinin 
tokasin dediğimiz kan zehri asabi 
merkezleri ve bilhassa his ve he
yecan merkezlerini kamçılar; bu 
itibarla vereme müstait olan veyahut 
da vücutlarında her han~i bir şEk· 
!ini gösteren gençler aşırı derecede 
hassastırlar ve bunun gibi sevgi 
tezahürlerinde iptila derecesinde 
bir maraziyet, öldürücü bir incizap 
ye hassasiyet mevcuttur. 

ıf B e~un·~·;"~ 1 N =·~::':"! c As u s T u R 
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Fakat sen yine demir kafes 
içine kilidlenmiş bir arslanın par
maklığın etralinda çimkiren çakal
lara karşı aldığı vakur ve mütaazzi
mane bir harekete benrer bir sabır 
ve tahammüle sesini çıkarmadın ve 
bekledin, ta ki bir an oldu bütün 
bu küstahça, lıayasızça taarru
za tahammül etmek imkanı kal
madı. Zira mukaddesatın ve milli 
izzeti nefsin çiğnenmek isteniyordu 
Halbuki senin gibi elendi yaşamış 
bir insanın bu tecavüzlere kat
lanmasına imkiin yoktu, Onun için 
dir ki günden güne kabaran bü
yüyen ve nihayet taşan milli kinin 
milli gayzın önünde durulmaz ve 
mukavenıet edilemez milli bir kuv 
vet olarak feveran etti. Lakin bu 
milli kuvvet kendini hissetirmeğe ve 
göstermeğe başladığı zaman Ada
nalı s~n en imkansız maddi 
şartlar içinde bulunuyordun. Çünki 
elinde bir müdafaa vasıtan yoktu. 
Ortada hükOmet denecek bir oto
rite mevcut değildi. Padişah kendi 
a~emi ve sefahati içine dalmış pa
dışaha damad olan sadrazam ise 
Toroslardan ötesi Türk değildir di
yerek senin milli ve istiklal dava
nı temelinden çürütmek istiyordu. 

Halk arasında (aşkından verem 
oldu!) kanaati büsbütün asılsız de
ğildir, fakat illaki bir hükümdür. 

Verem mikrobunu ciğerlerinde 
veya beze dediğimiz ukdelernde 
taşımıyan bir genç doğrudan doğ
ruya verem olamaz. 

Esasen mevcut olan kapalı ve
rem gittikçe açılır ve vücutta ya
rattığı !artı hassasiyet neticesi ola
rak da haleti ruhiye marazileşir, 
malihülyai tezahürler başlar. 

Veremliler hayatlarının birçok 
tecellilerinde oldukları giLi fazla
sile içli, hodbin, kıskançtır; aşkla· 

rında da bu kemirici ve inhisarcı 
kıskançlığı gösterirler. 

(Ladam o Kamelya) daki ve· 
remli Margarit, aşkını muztarip ve 

serbestçe kırlarda dolaşan üç ço· 
cuk ev civarından pek uzağa git
tnemt.k emrini almışlardı. Bu emre 
riayet çok güçtü, bir gün kaça 
mak yapmalarından da a tabii bir 
şey olamazdı. 

Güzel bir haziran günü öğle
den sonra, Alman onlara böyle 
kaçamaklarından birinde tesad ·f 
etti. işaret etti ve çocukların bü

yüğüne balık oltası ile elindeki 
ballı ekmeği gösterip bu berbat 
Fransızcasile teklif etti: 

- Sen bana böcek, ben sana 
bal. Olur mu? 

Teklif cazipti. Çocuklar yarım 
saat sonra eski bir tencere içinde 
derenin bütün balıklarını tutmağa 
yetecek miktarda böcek getirdiler. 
Alman kız için bir c.lta yapmıştı, 
çocuk bunu sevinçle aldı ve Fri
çin her zamanki yerinde onunla 
beraber oltasını dereye attı. 

iki çocuk onları birazda kıs
kançlıkla bir m:iddet seyrettiler. 
Hisselerine düşen ballı ekmek bitin-

ceesrarengiz bir komplo hazırladılar. 
Büyükleri, Friçe en yakın sö

ğüt ağacına tırmandı, dallarından 

birisine rahatça oturup bacaklarını 
sarkıttı; Sonra arkadaşının uzattığı 
büyükçe toprak parçalarını aldı, 

Friç, gözleri oltasının manta
rında hiç bir şeyden şüphelenme• 
mişti. Biraz sonra ilk toprak par

çası ensesinde parçalandı, ceketi
nin çok geniş yakasından sırtına 

doğru kaydı. 

Alman yerinden fırladı, hiddet
le bağırdı. Kabahatli çocuk ise coş
muştu. Tünemiş gibi oturduğu dal

da garip seJler çıkarıyor, motör 
gürültüsünün taklidini yapıyor ve 
arada bir "buml,, diye bağırıp Al
manın kalasına bir avuç toprak 
atıyordu. Bu bombardımana maruz 
kaldığını anlayan Friç ayağa kal
kıp bombardımancı1•ı yere indir
meğe teşebbüs etmek üzere iken 
çocukların en küçüğü ondan ev
vel davrandı, afabeysinin bir ba
caıi'ını tutup çekerek: 

- Sıra bende! Sıra bende! 
Bende Müsyö Jorjluk oynamak, 
tayyaremle Almanları öldürmek 
İstiyorum) 

Bacağı fazlaca çekilince ağaç
taki çocuk küçüğünün üzerine 
düştü. ikisi birden yerde bir lca
pıştılar. Alman kısa bir müddet 
seyrettikten sonra onları ayırdı ve 
ikisini biri birinden uzak tuttu. 
Masumane sordu: 

- Müsyö Jorj kim? 

Çocukların en küçüğü parma
ğile burnunu sildi. Ağabeysine 
yumruk işareti yaptı. Alman sua
lini tekrarladı: 

- Müsyö Jorj kim? 
- Beni bırakacak mısın? 
- Evet. 
Çocuk eliyle bir işaret yaptı: 

- Müsyö Jorj ... 
Fakat ne elinin hareketini, ne 

de cümlesini tamamlayabildi. Al
man onun ağzından bir "oğlu,, 

kelimesi doha duyabildi, o kadar ... 
Ablaları yetişmiz, var kuvve-

tile çocuğa bir tokat atmıştı. Bu 
işten sonra çocuğun daha büyüğü
nü de kolundan tutup çekti ve iki
sini de Önüne katıp eve doğru 
yürü. Çocuklar, batta tokadı yi· 
yen hiç ses çıkarmadan ona itaat 

ediyorlardı. 
Yalnız kalan Friç çocukların 

bu ani gidi~ine mana verenıemiş 

gibi kendi bendine tekrarladı: 
_ Niçin? Niçin? 

Ert.esi gün'. _ordu ziraati teftiş 
zabitlerınden bırı ansızın Va dövre 
geldi. Fransızcayı çok iyi konuşu
yordu. ismi Komparsdı fakat 
bu isim köy ahalisine hiç 'bir şey 
ifade etmiyordu. 

F urmanuarın dere kenarında 
tirtir titreyen Friçi getirme•i ıçın 
geçen zaman zarfında işlerinde na
dir görülen bir sabır gösterdi. 
Kompars ne şefe, ne de ziraatçiye 
benz"yen bu ziraat şefinin karşısın
da sukutu hayale uğrayarak yalnız 
çiftlik sahibine hitap etti. Bütün 

(Deflam Edecek) 

Fakat işte bu ·kadar imkansız 
Şartlar ve bu yalnızlık içinde to
rosların karlı ve fırtınalı şabikal;t
rını aşarak gelen ve gürleyen bir 
ses duyuldu. Bu ilahi ve tunç ses 
Türkün büyük kurtarıcısı ve aziz 
atası Mustafa Kemal,in sesi idi. 

Adanalı sen yalnız degilsin 
ben varım ve sen benimle beraber 
bu istiklal davamızda muvaffak ola 
caksın diyordu, işte bu sesle kur
tuluş günü arasından tam iki sene 
geçti. Bu müddet içinde Ada 
nah toroslar1n yosunlu mağaraları
nı, kaya diplerini çocuklarına yu
va yaptın. Aç kaldın. Su bulamadın 
Çıplak ve perişan dolaştın sütsüz
lükten inleyen ve ölen çocukların 
oldu, genç kocasını kaybeden yos
ma gelinlerin arslan gibi çocukla
rının acısile kör ve köturüm olan 

ana ve babaların pek çoktu. Fakat 
sen insan kalbinin tahammül ede-

(Devemı dördüncüde) 
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{Başlara/ı Birincide/ 
ketin selimeti için ittihaz etmiş 
olduğumuz hattı hareketin isabeti YUNAN --[ Baştara/ı birincide/ 

mıntakaya bir tümen sevk edilmek
tedir ki bu tümen Tobruk-Derne 
mıntakasına ~henüz •gelmemiştir. 
Bunlardan başka Tunus cephesin
de dört tümen tahmin t:dilen ltal
yan kuvveti vardır. Fakat bu tü
men topçu birliği itibarile gayet 
zayiftir. 

bu inkişaflarla bir kere daha teeyyüt 
etmiş ve yegane gayemiz olan 
masuniyet umdesi ittif aklarımıza 
temamen sadık ve merbut siyase· 
timizdeki şuurlu istikrardan iyi ne 
ticeler alınmasını intaç e~miştir .. , 

İLERLEYİŞİ 
Yeni mevziler ele ge
çirildi; ltalyanlar ümit
siz halde ... 

BARDİYA 
TESLİM 1 

OLDU 

YUNAN 
BAŞVEKİLİ 

Metaksas, kat'i zafere 
inancmm sebeplerini 
anlallyor 

lngiliz galibiyetleri hakkında 
bir fikir edinilmek istenilirse ta• 
arruzun son kısmında lngilizlerden 
ölenlerin sayısının ancak 500 kişi 
şi olduğunu söylemek icap eder. 

MalOmdurki Almanyanın şimdiye 
kadar tatbik ettiği Yıldırım harbi
ne yalnız kara ve hava kuvvetleri 
iştirak etmişti. Halbuki bu defa 
Afrikada İngilizler kara, hava ve 
deniz kuvvetlerinin iştirakiyle Yıl

dırım taarruzu gösterdiler. 

Bardiyaya denizden yapılan 

topçu ateşine lngiliz muharebe ge
milerinin de iştirak ettikleri bildiri
liyor. Bu da, Bardiyanın ltalyanla
rın Şark kapusu olması ve bu şe
hirde büyük tahkimat bulunmasın
dan ileri gelmekteydi. 

lngilizler Bardiyadan evvelki 
deniz hareketlerinde Terrör ismin
deki gemiyi kullanıyorlardı. 

Yine bu arada Çin ıularından 
getirilmiş, topla mücehhez nehir 
gambotları harekita iştirak ettiler. 
Bu gambotlar bilhassa Bardiyada 

hıırekat esnasında çok yakına ka
dar sokulmuş ve ltalyanlara yandan 

ağır zayiat verdirmişlerdir. Dünkü 
lngiliz bahriye nezaretinin tebli
ğinde bir top çekerin yaralandığı 
bildiriliyordu ki bu gemi bahsetti
j'imiz nehir gambotlarından biridir. 

Yunan ilerleyişi 

Yunan kıt'aları Arnavutluk
ta, şimal ve cenup cephe

lerinde ileri harekita devam et
mektedirler. Bu ileri harekatta ye
niden bazı tepeler ele geçirilmiş 
ve dördü Subay olmak üzere 150 
esir alınmıştır. İtalyanlar cenupta 
Avlonyaya doğru çekiliy~rlar. 

Cephenin bazı yerlerinde ltal
ya nlar tarafından yapılan mahdut 
mukabil taarruzlar tamamen ve 
ağır zayiatla püskürtülmüştür. 

Zaman zaman ltalyanlar t:ıra: 
fından yapılan bu taarruzlarda asıl 
hedefin arazi istirdadından ziyade 
geri kuvvetlerin çekilmesini temin 
oldnğu anlaşımaktadır. 

İngiliz radyosunun verdiği ha
bere göre; Arnavutluk cephesinde 
esir düşen bir ltalyan zabitinin 
üzerinde bulunan vesikada, ric'at 
halindeki · ltalyan kuvvetlerinde in
tiztmsızlık çıkaranların vurulması 

emir verilmiştir. 

Amerika kongresi 

A merika kongresi yeni içtima 
devresine Cuma glnü bq· 

lamıftlr. Epr Raa .. ıt tıeçil9d• ik
tidarı ~kaybetseydi, cuma günkü 
mevkiini Cümhuriyetçi Vilkiye terk
edecekti. O zaman ne olacaktı?: 
Ruzvelt, seçimi kaybettikten sonra, 
Avrupa harbi ve lngiltereye yar
dım işiyle pek alakadar olmıyacak, 
Vilki ise vazife başma gelince 
karşısına yıj'ılao dahili meseleleri 
öğrenmeğe çalışacak ve bu suret· 
le ln~ltereye yardım gevıeyecek, 

Tefrika No. 

45 
duvara astı. 100 altını da mübarek 
cebine indirdi. Çakıcının bundan 
haberi bile yoktu.. 

Aradan üç ay kadar zaman 
geçmiş, bu vak'a unutulmuştu. Bir 
gün Çukıcı efe çoban Petro ile 
karşılaştı : 

- Ne haber bakalım Petro .. 
- Sağlığına duacıyım efe .. , 
- Bizim Fettah ne yapıyor? 

Kendisini altı aydır görmedim. 
- 100 lira. ile martini kendi 

getirmedi de yolladımı efe? Baoa 
ıöyleeeydi ben getirirdim. 

Başvekil, bütün mebus arkadaş
larına sıhhat, neşe ve güzel seya
hatler dileyerek sözlerini bitirmiştir 

Bir tavzih 
Pazar günkü sayımızda çıkan 

"Bir gün dü., başlıklı ve "Hamdi 
Akverdi,, imzalı yazının sehven 
me'hazi gösterilmemiştir. Makale, 
"Görüşler,, in iki yıl evvelki 5 Ka
nunusani nüshasınJan alınmıştır. 

bu hal mihvercilerin işine yaraya

caktı. 
Halbuki Ruzvelt seçimi cıütea-

kip, lngiltereye yapılacak yardımın 
programını hazırlamış ve meclise 
mühim teklifler tevdi etmiştir. Bu 
teklifler aşağı yukarı ~şu esasları 
ihtiva etmektedir: 

Ruzvelt Amerikan endüstrisi· 
nin harp şartlarına uydurulması 
için tedbir alınmasını istiyecektir. 

Harp endüstrisinin 24 saat çalış· 
tırılmasının temini hususunda ted
birler alınması bahis mevzuudur. 

Ruzvelt lngiltereye ariyet ola
rak Amerika harp vasıtalarının ve
rilmesi taraftarıdır ve yapacağı 

teklifte de buna dayanacaktır. 

Fransız - Alman münase
betlerinde gerginlik 

Vişi hükllmetile Almanya ara
sındaki münasebetlerin ger-

ginleşmekte olduğu muhtelif kay
naklP.rdan haber verilmektedir, ltal
yanlar Vişide iki cereyanın biribi
rile mücadele halinde olduğunu 

aöyleyorlar: 
1 - Alman taraftarları. 
2 - Alman aleyhtarları. 
Alman taraftarları - ltalyanla-

ra göre - Almanya ile iş birliğini 
iltizam etmektedirler. Alman aleyh
tarlan ise İf birliğine yanaşma

maktadırlar. 

Fakat zaman geçtikçe, Alman· 
yanın, Fransa ile işbirliği yapmak 
için lngilterenin mağlOp edilmesi 
lizımgeldiğini ileri sürdüğü anlaşıl-
maktadır. Müstakbel iş birliğini 
kurmak için lngilterenin mağlOp 
olması mevzuubahis edilmektedir. 
Halbuki Vişi hükOmeti buna yanaş
mıyor. 

Filof Almanyaya gitmiş 

Bulgar BaşJekili Filofun Vi
yana seyahati hakkında 

Atina: 6 [a. a.] - Yunan söz
cüsü dün akşam askeri h arekit 
hakkında aşağıdaki tafsilatı ver
miştir: 

Yunanlılar bilhassa sahil böl
gesinde yeni mevziler elde etmiş

lerdir. 
ltalyanlar daima ümitsiz bir 

halde vaziyetlerini iyileştirmeğe 

çalışmaktadırler. Fakat bütün ltal
yan mukabil hücumları büyük za
yiat verdirilerek tardedilmiştir. Bu
rada 100 esir alınmıştır. Halen 
düşman Avlonya istikametinde ye
ni müdafaa mevzilerini işgal etmek
tedir. 

Daha şimalde Yunanlılar bir 
strateiik tepe ile diğer birçok te-J 
peler işgal etmişlerdir. Bu bölğe
de dördü subay olmak üzere 150 
esir alınmıştır. 

Büyük mulıarebege hazırlık 
Manastır: 6 [a. a.] - Royterin 

Arnavutluk hududundaki muhabiri 
bildiriyor: 

Pazar günü Elbasan - Pog
radeç muharebe mıntakasında az 
fyaliyet kaydedilmiş olmasına rağ
men iki tarafın devamlı topçu ateşi 
Yunanlıların ve ltalyanların bu böl
gede büyük muharebeyi vermeğe 
hazırlanmakta bulunduğunu göster
mekteydi, Yunan kıt'alarının mane
viyatı mükemmeldir. Ve bu cephe
de muhakkak surette yakınlarda 
vukuagelecek muharebenin neticesi 
itimatla beklenmektedir. 

Şkumbi vadisindeki çarpışma
lar daha şiddetli olmuştur. 

Göricede hayat normal vaziye
te dönmüştür: muhtelif yiyecek 
maddesi dolu kamyonların şehire 
varıfı halk arasında çok büyük 
memnunıyeti mucip olmuştur. 

Elbaan' a hafla hücumu 
Atina: 6 [a. a.]- Yunani\tan

daki lngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargahının tebliği: 

Bombardıman tayyarelerimiz 
Elbasan'da yolların iltisak noktala
rına ve diğ~r askeri hedeflere çok 
muvaffakiyetli bir hücum yamışlar· 
dır. Bütün bombalar şehire düşmüş 
ve büyük bir yangın çıkarılmıştır. 

Alınan fotoğraflar binalar üzerine 
tam isabetler vaki olduğunu ve 
müteaddit yangınlar çıktığını gös
termektedir. Tayyarelerimizin hepsi 
üslerine dönmüşlerdir. 

Yunan teblilleri 

1 

• 
5 ltalyan Ge-
neralı esir! 

• Kahire 6 ( A. A. ) - Orta 
şark umumi karargahının dün ak
şam neşredilen fevkalade tebliği: 

Libyada mühim Bardiya üs~ü 
Britanyalılar tarafından tamamile 
işgal edilmiştir. ltalyan garnizonu 
bugün tamamile teslim olmuştur. 
Düşmanın bütün techizatı ve harp 
malzemesi elimize düşmüştür. Bar
diyadaki ltalyan garnizonu kuman
danı General Bergonzoli, Ayrıca 
dört general ve daha bir çok 
yüksek subay esirler arasındadır. 

Yananistanda memnuniyet 
Atina 6 ( A. A. ) - Yunan 

mahfilleri Bardiyanın düşmesi 
haberini çok büyük bir memnuni· 
yetle kerşılamıştır. Yunan ç mah
filleri bu yeni lngiliz muzafferiye
tininin müşterek düşmanın kat'i 
hezimetinde mühim bir rol oyna
yacağı kanaatını izhar etmektedir. 

Amiral Lihi vişiye 
vardı 

Vişi 6 ( A.A ) - Amerika 
birleşik devletlerinin yeni Fransa 
büyük elçisi Amiral Lihi dün gece 
yarısına doğru Vişiye varmıştır. 

Bergson öldü 
Vişi 6 ( A.A) - tanınmış filo

zof Bergson bu gün ölmüşt;jr. Berg
son 82 yaşındaydi. 

Atina 6 [a.a] - Nike mecmu
asına verdiği mülakatta başvekil 

Metaksas, malzeme itibarile üstün 
düşmana karşı kazanılacak zafere 
neden itimat ettiğini şöyle izah 
etmiştir : 

1 - Yunan ordusu kalite iti
barile ltalyan ordusundan üstündür. 

2 - Bu ordu fedakarlık his
sine maliktir. 

3 - Bu ordu yüksek idealler
le hareket etmektedir. 

4 - Yunan ordusu muayyen 
bir gaye ile harp etmektedir. Bu 
gaye de mütecavizi tartetmekten 
ibarettir. 

5 - Yunan askerleri fena ha
valarda ve diğer her nevig me
zahime katlanmaktadırlar. 

6 - Yunan askeri her nok
tainazardan ltalyan askerlerine fa. 
iktir ve ordumuzun kadrosu müs
tesna kabiliyetlere sahip bulunmak
tadır. 

Bütün bunlara şunu da ilave 
etmek lazımdrı : Ordumuz arkasın
da kendisini temamile milli dava
ya vakfetmiş tekmil bir milletin teş
kil ettiği muazzaı:ı manevi kuvveti 
hissetmektedir. 

Harp gayeleri hakkındaki su
ale cevaben Metaksas demiştir ki: 

" Bu gayeler memleketimizin 
istiklal ve temamiyetini temin et
mek ve Yunanistanın maddi ve 
menevi kuvvetlerini serbestce in
kişaf ettirebilmekten ibarettir. Bit
tabi bu başka milletlerin zararına 

olmıyacaktır; asla... Fakat diğer 

her hangi bir milletin de bizim 
serbest inkişafımıza mani olmasına 
müsaade etmiyeceğiz. Yunanlıların 
ecnebi ellerde kalmasına müsaade 
edemeyiz. Yunan milleti cephede 

ÇAPRAZ E41LENCE 1 ve geride kahramanlıklar yaratı-
_____ .. _ yor. Bütün meşakkatlere ve min-

7 8 9 10 

1 ı .~
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1 -

netlere kaya parçası gibi gögüs 
geriyor. Bu muk<lvcmdi daka mun

tazam · ve muttarit bir şekle koy· 
malıyız. Her türlü mihneti tebes
sümle karşılamalıyız. işte bu bize 
zaferi temin edecektir. O zafer ki 
daha şimdiden bizimdir. 

lngillz maliye 
nazırının nutku 

yeni haberler verilmeye başlamıştır. 
Bu habere göre Başvekil Viyana
dan Almanyaya gitmiştir. Ameri
kan Kolombiya radyosu Filofun 
Salzburga gittiğini ve mevsuk ol
mayan bir babs de Almaa fıari. 
cip n•m -~pan Sala
biwa-ta oldepaa ve başvekil Ue 
görüşeceğini bildirmektedir. lngil
tereden ve Amerikadan gelen ha
berlere göre ise Almanya Bulga· 
rist.ıuı üzerinde tazyik yapacaktır. 
Fakat bu tazyikin faidesiz olaca
ğı da ilave ediliyor 

Atina: 6 (a. a.] - 71 numa· 
rah Yunan tebliği : 

Mahdut mahiyette mahalli ba-
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

1 - Orta Avrupa devletle-

Londra 6 ( A.A ) - Elttam de 
bir nutuk ac>yleyen Maliye Nazırı 
Kina-ley Vud "lngilterenin 194J 
parolaları teyakkuz, faaliyet ve 
durmadan gayret olmalıdır.,, demiş, 
yeni senenin kati bir sene olabile
ceğini, fakat lngiliz halkının Çok 
çetin imtahanlarla karşılaşması 

mümkün bulunacağını ilave ettikten 
sonra, sözüne şöyle devam etmiştir,, 

rekit olmuştur. 200 kadar esir ve 
mebzul harp malzemesi aldık. 

Yunan emniyet nezaretinin teb-
li ... de de •ealeket dahilinde aO
kGn blikilm a8rd0fii bildirilmek
tedir. 

Son alınan bir habere göre 
ise Sovyetler Birliği Balkanlardaki 
elçilerini istişare için Moskovaya 
çaıi'ırmıfhr. Amerikan radyoaa bu 

çağırmanın Bulgaristan vaziyetile 
alakadar olduğunu bildirmektedir. 
Yine son gelen haberlere göre; 
Romanya ile muhabere kesilmiştir. 
Bazı memleketler Romanya ile te· 
ması temine çalışmıtlarsa da ko
nuşmayı tesis edememişlerdir. Bu· 
nun neden ileri geldiği henüz an

laşılmamıştır. 

ÇAKICI 
Çakıcıda çehre çatıldı: 
- Ne 100 lisası olen? .. 
- Boyacı yorgiden 100 lira 

almadık mı efe hani bir de martin 
aldıktı. 

- Sonra? .. 
- Sonra Fettah efeadiye tes-

lim, ettim, sana yolladı. 
- Yal .. 
Çakıcı efe Petroya birşey söy

• lemedi. Yalnız: 
- Git fettah efendiye söyle Gelip 

beni Madran dağında bulsun diye 
tenbih etti. 

Fettah efendi likayt ve müs
terih Madran dağına gitti. Efeyi 
buldu ve hürmetle selam .. vererek 
karşısında diz çöktü. Çakıcı efe bir 
Yörük çadırında oturuyordu. 

- Ulen Fettah.. Boyacı Yor
giden aldığın 100 sarı lira ile mar· 
tini nettin ? • 

Fettah efendi sapsarı kesilmişt:. 

vardı. Evde bacı hastalaomı.ttı. 
Bir cahillik ettim. Ben ettim, sen 
etme ... 

- Aliiiii ... 
- Buyur efe .. 
- Kes şu adamın iki kulağını .. 
Fettah efendi ağlayıp sızlarken 

Ali silihlığından keskin bıçağını 
çekti ve çehresi meyyitten nişan 
veren Fettah efendinin iki kulağını 
da kesti. Fettah efendinin iki ya
nından iki tarafına kanlar akıyordu. 

Çakıcı devam ettir 
- Ulen... Sen kim oluyorsun

benim ismimi kullanarak şundan 
bundan para;:alıyorsun? 

- Aman efe. Ayaklarının al
tını öpeyim. Boynum kıldan ince 
Vallahi de, billahi de bir daha yap
mam. 

- Sus deyyus... Ali ... 
- Buyur efe_ 

- Oy şu . . . • gözlerini ... 

rinden biri. 
2 - Bir ilim müessesesi -nida. 
3 - Camlı dolaplar . 
4 - Bayağı - Familya. 
5 - Rakiplik 
6 - Rümuzla anlatma - Tersi 

cezadır . 
7 - Filiıttina maruf bir dağın 

zirveıi . 
8 - Sıfat edatı - tersi yar

dımcı demektir. 

9 - Aileler - Sonuna T 
gelirse esirlik olur. " " 

lO - Portakal ve emsali ağaç 
fasilesi. 

EFE 
fih ıÇakıcı efenin emri derhal ifa 
edilmişti F tt h f d" . "k" .. -, e a e en ının ı ı gozu-
de oyulmuştu. 
.. Şimdi iki yanından ve iki rö

zunden fışkıran kanlar yerdeki yö
rük kilimini kirletiyordu. Gakıcı 
daha fazla beklemedi. Belinden ta
bancasını çekti ve alnına ateş ederek 
Fettah efendinin hayatına nihayet 
verdi. 

Fettah efendiyi Gökbelde bir 
Çam ağacının altına gömüverdiler .. 

Karısı Emir Ayşe hanım Fettah 
efendiyi günlerce bekledi, Gelmedi
ğini görünce kalkıp efeye gitti. 

- Efe .• Fettah efeni bir haf
tadır gelmiyor. Acap bir yere mi 
yolladın? 

Çakıcı efe manalı, manalı gül
dü ve şu cevabı verdi: 

- Fettah Kerbeliya gitti. Bir 
daha gelmez. Sen artık kendine 
başka bir koca bul .. 

" İngiltere 1941 e. zafere iman 
için çok iyi sebeplere malik olarak 
girmektedir. lngiliz milletİllİn hattı 
hareketi dünyanın hayranlığını cel
betmektedi. Hürriyet, adalet ve 
medeniyet mevzuubahs olduğu için
dir ki, lngiliz milleti sarsılmaz bir 
cesaret göstermekte ve zaferin 
geleceğini bilmektedir.,, 

YAZAN 

Zeynel Besim 

muamele ederdi .. 
• .... 

- Bu givtır eşkıyası ne ola· 
cak be efe? Ötede, beride lslam
dağa kaldırıyorlar. 

Bu herif gQy:ı Hazreti Muham
medin vekili veya islim dininin 
hamisi imiş gibi Çakıcıya bu suali 
soruyordu. Soran hacı Mustafa idi. 
Çakıcı efe doğruldu: 

- Hacı, dedi, haydi yola çıka
lım. Elbette biz de eziyet edecek 
bir kaç gavur buluruz. 

Çete yeniden hareket etmişti, 
yeni maceralara atılıyordu. Çakıcı 
çetesi Rum çetelerine mukabele 
için Rum avına çıkmış gibiydi. 

317 senesi Haziran ayı idi. 
Ortalık yanıyordu. Çakıcı çetesi 
Çine ile Muğla arasında bulunyordu. 

Bir, iki yutkundu. inkarın fena ne
tice vereceğini biliyordu. Kurtuluşu 
yalvarmakta bulmuş olacak ki: 

- Efe, dedi, pek sıkıntım 

Fettah efendide hal ve mecal 
kalmamıştı. Ağzından anlaşılmaz 
bir, iki inilti fırladı ve ondan sonra 
biçare adam düşilp bayıldı. Maama-

Ve elini silihlığına atarak için
den bir avuç altın aldı, kadının 

önüne bırakıverdı. 
işte Çakıcı, yataklarına böyle 

Barutçu Vangel Çine çayını 

geçmişti. Akçova istikametinde 
Gökbelden geçerken Umurlu köylü 
Mustafanın Seferler köyü civarın

daki değirmeninde Çakıcı efe siga
ra içmekle meşğuldü. Yolda çete-

( Deflamı Var) 

BORSA . 
Adana Ticaret ve Zahire Bonası 

6 lkincikAnun 1941 
Piyasa cetveli 

Eaas 
Kr. S. 

Eaçok 
Kr. s. 

1 - Klevland 60 
il - " 

58 
Akala 
Kapu malı 
P. T. Temzi 
Kozacı P 

- Ma.Parlağl 
Koza 
K. Çiğidi 
Y.Çiğidi 

Susam 

51 
50 

4,50 

Ankara Kambiyo Borsası 
6 lkincikAnun 1941 

Sterlin 
Dolar 

Kr 

s 
132 

s. 
24 
20 

B•IJv:!I _] 
Ankara Radyosu 

[ 7 lklnclklaaa SALI J 
8,00 Program ve memleket 

saat ayarı 
8,03 Aiar.s haberleri 
8,18 Müzik : Hafif Prorram 

(Pl.) 
8,45/9,00 Ev kadını - Ko

nuşma 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.33 Müzik: Türkçe plaklar 
12,50 Ajans haberleri 

13.05 Müzik: Türkçe plaklar pror
ramın devamı 

13.20-14.00 Müzik: KAnfık pror 
ram 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı 

18.03 Müzik: Cazband (Pi) 
18.30 Konuşma (Çiftcinin saati) 
18.45: Müzik: Çiftcinin saati 
19.00 Müzik: Ravel - Piano 

!çin sol - El konçertosu ve Bo
lero (Pi) 

19.30 Memleket saat ayan, ve 
ajans haberleri. 

19.45 Fasıl Heyeti 
20.15 Radyo razetesi. 
20.4:> Muzlk: Koro - Kı.aik. 

program. 
21.30 Konuşma: Hukuk ilmini 

yayma kurumu adına Avukat Feh
mi Kural: 

',Vilayet Nedir? Nuıl devam 
eder ve kalkar?" 

21.45 Müzik : Radyo salon 
orkestrası (Violonist Necip Afkm 
idaresinde) 

1. Rhode: Büyük ı ·Potpuri 
2. Schroder: Akşam üstü 
3. Munkel: Siyah orman pol· 

kası 

4. Gibish: Biraz sarhoşum 

disi 
5. Liszt: ikinci Macar Rapso-

6. Mo~ti: Çardaş 
7. Valente: Serenad 
8. Micheli: Buseler Serenadı. 
22,30 Memleket saat ayarı, 

aians haberleri; ziraat, Ehsam-tah· 
vilat. Kambiyo - nutuk bonuı 
(:iat). 

22.45 Müzik: Radyo salon or
kestrası programının devamı 

22.50 Müzik: Dans Müziii (Pi) 
23,25 / 23,30 Y annki pror· 

ram ve kapanış. 

s~~NOBETCI ECZANE 
Toros Eczanesi 

( Y cnicami yanında 

I '"_(_"' A K v ı M 1 
7 lkincilulnun 1941 

SALI 

YIL : 1941 - AY : 1 Güa 7 
Rumi 1356 • 1. Kiııwa 2S 
Hicri 13S9 -Zilbicoe 9 

KIZILA YA 
Aza olunuz . ................... ~ ...... . • 1 DOKTOR 

• i Kemal Satır 
• 1 Hastalarını herı&a • : Kıııla y caddesindeki mua• 
! yene evinde kabul eder. (9) 
ı ............ 994tet~ .... .-.~ 



.. 
En büyük ve en heyecanlı filmlerini daima Bayramlarda Gösteren 

• TAN SINEMASI 

BUGUN 7 İkincikinun 1941 

! ............................................................... ... 
• ALSARAY S INEMASINDA 

DU A~<$AM 
Sabırsızlıkla Beklenen ve 1940 harbine aid yapılmış olan Mevsimin en büyük Filmi Bu itibaren Aksamdan , 

Bilhassa Bayram 
En 

için intihap 
Büyük ve 

edilen Mevsimin En 
en meraklı Şaheseri 

muazzam, 

Şimal denizinde casuslar MANDRAKE 
• • SiHiRBAZLAR KRALI 

Türkçe Sözlü Şaheserin İlk Gösterilmesi münasebetile Büyük sinema Müsameresi 
Cephe gerisindeki gizli Kuvvetler Casuslar, lngiliz ve Alman Entelcans Servisleri 

karşı, karşıya Mukabil Hile ve Entirikalarla birbirlerini mağlup etmeye çalışıyorlar. Aşk, 
Fedakarlık ve Vatanperverlik manzumesile dolu olan bu rakpisiz Filmin Baş Rollerinde 

30 Kısımlık Emsalsiz ve Görülmemiş Maceralarla dolu Harika filmi sunuyor 
Esrarengiz bir adam, Etrafa Dehşet salan Korkunç Maceraları, Müthiş bir Aventür, Aşk 

Fedakarlık Entirika 4 Saat Mütemadi bir heyecan ve merak içinde kalacağınız 

CONRAD VEIDT VALERIE HOPSON 
Gibi iki büyük ve kudretli Artist Bulunmaktadır 

Bu Büyük Film Sinema Meraklıları için En Güzel Bayram Süprizidir. İLAVETEN: Nefis Bir Mİ Ki MAVZ 
DİKKAT: 

Film çok uzun olduğu cihetle sinema Saat Tam - 8 - de Başlar Bugün 2.30 da~Şimal denizinde Casuslar - Boğucu Canavar 
Dikkat : Biletlerin Erken alınması Rica Olunur. Telefon 272 Pek Yakında Pek Yakında 

ÖLUM 
• • PEK YAKINDA : PEK YAKINDA : MAKiNESi ISIIKl!tl KAHRAMAN~ 30 Kısımlık Şaheserin Baş Rollerinde Olimpiad şampiyonu HERMAN BRX bulunmaktadır. 

Pazar günkü Spor hareketleri 
/Baştara/ı ikincide] 

lisesi Toro• gençlik kulubuna 2-3 galip gelmiştir. 
Lig maçlarındakulOpların puvan vaziyeti şöyledir: 

Kulüp Maç Galip Beraber Mağ Attığı gol Ye. gol Puvan 
- --

E. muallim 6 5 l o 28 8 17 
1\4. mensucat 7 4 2 1 23 12 17 
E. lisesi 6 4 1 1 13 11 15 
idman yurdu 6 4 1 1 11 6 15 
Ma. mensucat 7 2 2 2 12 16 13 
Demir spor 6 2 2 2 10 14 12 
Ziraat li•esi 7 o l 6 8 15 8 
Seyhan spor 5 1 1 3 2 12 7 
Toros spor 6 o 1 5 6 19 7 

Güreşler 

Yine pazargünü Adana stadında büyük güreşler yapılmıştır. Abdi 
oğlu köyünden Abdullah Karakucak, güreşlerin ayak k1"mında bütün 
rakiplerini yenerek ayak müsabakasını kazanmıştır. 

Orta çarpışmalarına muhtelif köylerimizden bir çok pehlivan iştörak
etmiş, Abdioğlu köyünden Mehmet Ôzsoy bütün rakiplerini yenmiştir. 

Serbest güreşlerde Türkiye ağır siklet ikincisi olan ve başa güre
şecek bulunan Adananın Yemişli köyünden Zanapalı Hanifiye rakip çık
mamış, bu müsab.ıka yapılamamıştır. 

Yerli güreşlerden sonra profesyönelpehlivanlar arasında muhtelif müsa
b•.kalar yapılmış, emekli güreşcilerimizden stadyom bekcisi Ziyanın gös
teriş müsabagası çok alaka ve alkış toplamışlır. 

Valimiz B. Faik Üstünün hazır bulunduğu güreşler büyük bir inti
zam içinde geç vakla kadar sürmüştür. 

Kayak sporcuları 
İ(ı~ :lı}JVI laı ı 1"pwa.P.. U.t.Crt::: ho.tLll'"\dllcUI .... .ıy..ı.-...ı...ı \ılr g-rup bugun l O-

roslara hareket edecektir. Kayakcılarımız bayram tatilini dağlarda ge
çirecekler, Toroslarda ki köylülere kayakcılık öğreteceklerdir. 

• DiLBER kardeşler 
Tuhafiye Türk anonim şirketi 

Cenup vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarş::la bedestan kapusu yanında 
TOPDAN bir satış deposu açdığını umum cerıup vilayet• 
!eri müşterilerine bildirir. 304 21-26 

Koşunuz ••• Koşunuz .•• Koşunuz .... 
Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın
da NECİP ÖZY AZGAN ticarethanesine 
Dünyanın en sağlam ve emsalsız bir bisikleti olan 
DÜRKOP 941 model marka bisikletlerin mevcudu 
t ü k e n m e d e n b i r t a n e d e s ı z a l ı n ı z. -~- =- ==-- = 

1
GENARAL ELKTKRİE 
Dünyanın En Meşhur ve En 

Büyük Radyo Müessesesi 
GENARAL ELEKTRİ in akümlatör ve 

elektrikle çalı

şan muhtelif tiplerde ve her keseye elverişli 1941 Model
leri gelmek üzeredir. 

Bu emsalsız radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Bnrduroğlu fabrikası karşısında 
lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 

361 4-10 

Portakal bahcesi me- 1 

1 

raklılarına müjde: 
Gayet iyi ve fenni bir su

rette yetiştirilmiş turunç fi
danı ve iklimimiz'! en uygun 
nevilerden aşılı portakal if
danları vardır. İsteyenlerin 
lütfen sebze hali karşısında 

Salih Zeki Bugay ticaretha
ne8ine müracaatları. 

Telefon: 74 

353 31-1-3-5-7-9-11-13-15 

Kiralık ev 
Eski istasyonda iki tarafı 

yol gayet havadar ve sıhhi 
ve her dürlü konforu bulu
nan üst kat beş odalı bir ev 
kiralıktır. Sebz ~ hali karşı
sında Salih Zeki Bugay tica
rethanesine müracaat. 
Telefon: 74 354 31-1-3-5-7-9 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
Umumi neşriyat müdürü : 
AVUKAT KEMAL ÇELiK 

Basıldığı yer : 
[BUGÜN} MATBAASI-ADANA 

Kaşeleri 

v 

G/NI 

DERHAL KESER 

D EVA Kaşelerini 
fil 

7-fer eczanecle aracXınrz: 

HER ECZANEDE BULUNUR 

KURTULUŞUMUZU 
BUGÜN MATBAASI ( Baştara/ı ikincide) 

meyeceği bu felaketlere ve istirap 
lara !merdçe kahramanca gögüs 
gerdin. Bilakis her felaketli gün 
senin cesaretini ve kahramanlığını 
arttırdı. Vatan ve istiklal aşkını 
kabarttı. Ve sen öyle kahramanlık 
harikaları yarattın ki bunların 
bir eşini her hangi bir milletin ta 
rihinde bulmak imkanı yoktur. Çün 
ki sen damarlarında asil Türk mil. 
!etinin kanını taşıyorsun. 

Arkadaşlarım 

5 kanunusani kurtuluş bayra
mını yalnız bir vatan parçasının 
ve kurtuluşunun yıl dönümü olarak 
görmek ve kabul etmekte doğru 
değildir. Bugünün milli tarihimizde 
büyük ve çok mühim bir ehemmi
yeti ve kıymeti vardır. 

Çünki bugün Fransızlar bize 
Adanayı terk etmekle bizimle sulh 
yapmakla Atatürkün milli misak 
olarak ortaya attığı büyük vatan 

ve i,ıiklal prensiplerini kabul et
miş, Türk davasının kazanacağına 

inanmış olduklarını göstermişlerdi. 

Bu realiteyi tanıtmak ve bir düş
mana kabul ettirmPk elbetteki as

keri bakımdan olduğu kadar siyasi 
bakımdanda eşsiz bir muvaHakiyet 
ti. Bu itibarla milli mücadele bri

hinde Adana kurtuluşunun siyasi 

tarihi ve askeri bakımlardan rolü 
ve ehemmiyeti çok mühimdir. 

Onuniçin sen ey kahraman 
hemşerim senin ve senin gibi va· 
tan çocuklarının yer yer mücadele 
ve kahramanlığile meydana gelen 
bu yeni ve muazzam Türk eserile 
ne kadar övünsen ve ne kadar 
gurur duysan bunlar senin en ta
biikhaklarındır. Çfinki sen büyük 
Şefinin !çinde ve izinde yarattığın 
kahramanlık harikalarile bu mesut 

parlak günü istihsal ettin. Dillerde 
destan olan şanlı menkıbelerin le 
yeni bir Türk lorihinin yeni bir 
Türk dünyasının ilk ye sönmez 
mü~eşşiri oldun, ve sen bu eserin
le bütün dünyaya ve bilhassa esir 
ve i.Jmitsiz milletlere anlattın ve 
öğrettin ki vatan ve istiklal müca
delesinde ne topa ve ne c!e tüfen
ge ihtiyaç vardır. Yeterki o vata
nın çocu~ları yurdlarını eşsiz ve 
engin bir sevgi ile sevsinler, hür
riyetle:""İ ve yurdları için ölümü is

tihkar etmek kudretini kendilerin
de bulsun!.,. istiklal ve insanlıkla
rının ebedi hayranı ve aşıkı olsun 
lar. 

işte kahraman hemşerim bugün 
tes'id ettiğin bu parlak ve mes'ud 

gün Türk milletine has olan bu 
mezivet ve hasletlerin tabii bir 
neticesidir. 

Sen dün büyük ve ebedi şefin 
direktifi altında bu emsalsiz eseri 
nasıl yarattınsa şayet bir gün yeni 

bir vatan davası karşısında kaldığın 

zamanda büyük ve milli şefimizin 
idaresi altında bu eserine daha üstün 
kahramanlık nazireleri:yaratacağına 

şüphe yoktur. Ne mutlu Türküm 
deyene ve ne mutlu Atatürkü ve 
lnönü olan Türk milletine. 

B. Cavid Oralın nutkunu, Na
mık Kemal ilk okulu öğretmenle

rinden B. Celal Sahirin " 5 Ka
nunsani ., isimli aşağıciaki şiiri ta· 
kip etti : 

Ey, geniş sinesi altın dolu zumrüt 

Adan" 
Biz, bu tarihte kavuştuk idi hasretle 

sanal 
Dalgalanmıştı ufuklarda o gün çir

pınarak, 

Alnı ay örgülü, gök Örneği kutsal 
bayrak! 

Kalbimizde o günün hatırası hep 
yaşıyvr, 

Gözümüzden o günün neşesi hala 
taşıyor! 

••• 
Çarpışıp üç sene her cephede biz 

diişmanla, 

Bir demir azmile, imanla, şerefle, 
şanla. 

Senin uğrunda nemiz varsa bütün 
biz verdik, ' 

Seni kurtarmak için harikalar gös
terdik! 

Bir çelik yumruk olup inmiş idik 
bir anda, 

Düşmanın beynine dehşetle .. [ Ka
vaklıhan } dal 

Kocaman bir taburun - enselenip -
söndü hızı, 

Böyle müthiş zaferin şahididir [Kar
boğazı} 1 

Bir avuç kahrmanın çıktı kınından 

palası, 

Bir mezar oldu bütün düşm•n• 
[Mercin ovası}! 

Yıldırımdan hız alıp gökten inen 
darbe gibi, 

Yere sermişdi bütün düşmanı [Fa 
dıl} harbi! 

Bu savaşlarda birer mücize gös -
terdi Sinan, 

Koca Derviş ve Eminle, Yüce Sa
im Tufan 1 

Ah, o Saim ki karekter bakımın
dan tekti, 

O, faziletlere, erkekliğe bir örnekti! 
Koca bir kuvveti imhaya ramak 

kalmış iken, 
Onu Mamurede kaybettik evet , 

pek erkeni 

Bu hakikatleri ak başlı Toroslar
dan sor! 

O Toroslar, bu hakikatleri pek çok 
biliyor! 

••• 
Ey, sıcak »İnesi altın dolu zümrüt 

Son Sistem Makineler le 
Bası lan Güzel ve Ucuz iş 
Ancak ( B U G O N) Matbaa
sında Yapılabilir=c_ 
Siz de· TABA AiT İŞLERİN izi 

1 (BUGÜN) Matbaasına 
YAPTI R INIZ. 

Adana, 
Korkma, hiç yan bakamaz biz var 

ikeq, kimse sanal 

Dahasonra "5 kinunusani,, ilk 
okulu baş öğretmeni Bayan Mürşide 
Akyol, Kurtuluşun manasını anlatan 
ve Kurtuluş günlerinde Adanalıların 
kahramanlığını tebarüz ettiren güzel 
bir hitabede bulundu. 

Geçit resmi 
Nutukları müteakip geçit resmi 

başladı ve bir saat sürdü. 5 kanu
nusani ilk okulu tarafından tertip 
olunan canlı tablo çok beğenildi. 
ve alkışlandı. Bu tabloda siyah tül
den sıyrılan Türk bayrağına sarıl
mış bir Adana kızı, iki küçük kız 
tarafından bu bayrak timsaline su
nulan bir çelenk ırörülüyordu. Bu 

tablonun diğer cephesinde, Türk 
1 kadınının tarladaki başarısı kadar 
savaşdaki üstünlüğünün ve kudre
tinin sembolO olarak, biri kazma, 
biri silah tutan iki kız yan yana 

duruyordu. 

Kurtuluş mücadelesine iştirak 
eden çetelerin o günkü serpuş ve 
kılıklarile geçişi, halka büyük bir 
heyecan verdi. 

Gece büyük fener alayları 
şehrin caddelerinde dolaştı. Bele

diye önünde havai fişekler atıldı 
ve halk geç vakitlere kadar Kur
tuluş yıl dönümünü kutladı. 

Belediye tarafından 
verilen ziya/ et 

Pazar akşamı, Kurtuluş yıl dö-

nümü münasebetile, Belediye tara
fıııdan Adana kulabunda büyük bir 

ziyafet verildi. Vali B. Fayık üstü

nün, komutanımız B. Fahri Belenin, 

mebuslarımızın, gazetecilerin, ordu 

ve hükOmet erkanının, partililerin 
hazır bulunduğu ziyafet çok samimi 
bir hava içinde, hasbıhallerle geçti, 

2iyafet sırasında mebusumuz B. Sinan 

tekeli oğlunun milli mücadele ha
tıraları büyük bir alaka ile dinle
nildi. 

Halk evinin müsameresi 
Pazar akşamı halk evi temsil 

kolu gençleri tarafından asri sina
mada bir müsamere verildi. " kafa 
tamircisi,, , "sancağın şerefi,, pi~ 

yesleri temsil olundu. 


