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EH BUYUK B4YRAMIN KUTLU OLSUN . 
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~BEDf ŞEFlMiZ ATATÜRK 1 

29 Birinciteşrin 

Başvekil 
Nutuk 

Şükrü Saracoilundan bir cümle : «Türk 
~m~ti her ihtimal için ha:.-.ırdır; Atatürk: 
yaşıyor, lnönü y• candan bailıyız.» 

- Yaı.ıııı 2 IDcidt: -

YAZAN: Cavid Oral 

Şu yanrına bakınız. Şu çelik göğüslü, sağlam bakışlı, derin 
inançlı bir l?n.ç gibi kahramanhsın Şaheıer bir enmuze~i ?lan 

Mehmetclğe dikkat edınız. Şu elinde başak etrafı ate~ . ve alev ıçınde 
r•~au, tuta~au sulh perisi Tür ki yenin vekarını seyredınız. Ve sonra bu 
'.htışamlı, azametli, kutretli varlığı yaratan aıilletiıı 
1ki niz. ve eşsiz. Şefinin Atatürklo, lnününüıı 'engin 
bakışlarında ondokuz ıenelik Cumlıııriyetin uoriıı 
larilıini okuyunuz. 

işte bu sembolik manzara bugünkü Türkiyeyi 
dürıilc ve bugüoile yaşatan eıı canlı bir tablo leş· 
kil etmiyor mu? 

Burün biz dünyanın en karanlık bir dev· 
~~sinde yaşıyoruz. • Şarkta tarihin kaydetmedi • 
2• kanlı bir boğuşmanın ikinci kışına giriyoruz.. 
Cenupta Anglo - Salı:sonlar ve mihver arasında şı. 
l1lal Af rlkatı için mücadele en çetin , en kesin bir 
ııa(lıaya girmek üz.ere bulunuyor. Uzak Doğ'oda :mu· 
lıarebo her gün bir az daha şiddetleniyor ve yeni 
•ürprizlede dolu rörünüyor. Ya yanan ovlerio, yı· 
kılın abidelerin, harap olan mamur şehirlerin, bir 
anda batan vapurların, bir 1aniyedo bir kül\~• hali. 
ile folan tayyarelerin haddi VO hesabı uelli olmU• 
Yor, Bu hı.ide dünyu ne oluyor ve dünya ueroye 
doğru gidiyor? 
~ Hanri tarafa bakHk her tarafta kan, duman, 
O(iiın ve türler Ürperten bfr m&n7AJ'4 ite Urfıla~ 
)oruz, Akşamın naııl olacağını, sabahın ne korkqnç 
olaylar doiuracaiını kimse bilmiyor, kimse kestire· 
~i~or. Yalnız dünyanın en medeni, en ileri millet• 
•rıni meşg-ul eden bir tek ıey vardır. Birbirini boi
l!Jık, birbirini öldürmek, birbirini yok etmek için 
dıırmadan, dinl:mmeden silihlanmak ve hazırlanmak· 
~ır, Bü.!ün ilimler, bütün teknik adamları hep kafa· 
•rını olüm vasıtalarının en dehşetliıiol 
aramak ve bulmak için yormaktadırlar. 

işte biz. bu kadar kritik bir dünya 
durumu içinde Cumhuriyetin on dokuzuncu 
Yıl dönümünü kutluyoruz. Türk tarihinde 
hemen ilk defa olarak ve adeta bir mu
cize kabilinden bu dünya faciasının orta• 
••uda sulh ve ıülcOo içinde bu büyOk 
b•yram gGnünün zevk ve heyecanını ta. 
dıyoruz. Belki bugün dünyanın gıpta ettiği 
tibi, yarın da tarihte bizim bu halimize 
kşılacak ve hayranlık gö:ıterilecektlr. 
4.ncalc şu noktayı iyi bilmeli ve iyi gör· 
l!Jellyiz. ki, bug-ün Türk milletine bu me• 
811\ giinlori hazırlıyau şey t 

hudutlarımızı belcliyon asil 
t.\ehmotciklerlmizle , M i 11 t 
Şefimizin enrln görü~lerin· 
dırı ilham alan ve onun dİ· 
'•ktiHerile yürüyen Cum· 
~Uriyet hükOmetimitin mı• 
ın, şuurlu ve yalnız Türk 

lnilletiaio milli menf a:ıtlerinl 
~r~Şünen olj'on ııiynsotidlr. '"' 

Urk ordusunun bu knv· 
"eti ve Türk hükOmelinio 
bu dürüst siyaseti ve bütiln 

h
1 
Unların toplu bir Uadeııl 

0 an Türk milletinin loönil 
l•bl büyük ve kudretli bir 
Ş~fin etrahnda aar11lmat, 
Çoıuıme:r: istiklal aşkı ve 
~Urt sevıisile toplanmıı, 
h.itnnmış ve Şefine inan· 
llıı~ boluumaadır, Yani bir' 
ltlilletin 1nilli ibonlır ve mlllf 
~••arıüt içinde Atatürk rn• 

•le Milli Şefinin ıahsında 
••nki bir kalp gibi duymHıt 
1110"-i bir kafa gibi dOşiin. 

·Dün Bir 
Söyledi 

1 MlLLı ŞEFiMİZ INONO 1 

Yürüyüş 
YAZAN: Nihat ORAL 

IES) ugüu bir Bayram yapıyoro2. 

u;;;a> Pek haklı olarak içimiz coşup 
taşan bir zevk ve heyecanla dolu. 

Kulaklarımızda yeni bir ale• 
mio sırrını duymuş insanlara mab. 
sus bir uğultu var. 

Kalplerimiz sonsuz bir neşe 
içindo çarpıyor. gözlerimizin önün• 
de 19 senelik bir tarihin şanlı aa• 
hifeferi canlanıyor. Bu tarih bizi 
mazinin romantik cereyanlarından 
kurtaran Türk ulusunu hakiki be• 
define doğru götüren Ve Onun ra• 
yelerini gerçekloştiren bir gündür. 

19 Yıl önce bugün; Türk içti. 
mai hayatına uymayan batıl itikat 
ve ananelerden aıyralmı~bk. 

Ku rduğıımuz bu yemi rejimle Ebe· 
di Şefimiz Büyük Atanın etrafında 
toplanmış ve 111ırlardanbori nrzu 

ettiğimiz hedef ve gayeyo doğru yürümoj'o 
başlamıştık. iste bu hedef ve gaye dün acı vo 
Jztıraplarımıza son vermişti. U:r.un ve uyuşuk• 

4 lak ıaoelerini geride bırakmışbt. 

Bugün de 19 yıl once kendimize hedef ve 
gaye olarak seçtiğimiz yol bizi aaadete götür• 
mektedir. 

Beşeriyet bugün blnblr türlu felaket Ye 

lztırap içerisinde sürüklenirken, harp fecaati 
bir çok milletlerin istikltlllerine mal olurken, 

' biz dün olduiu gibi bugiln do şen ve mesut 
olarak büy\lk bayramımızı kutlulayoruı. Ve her 

an gayemize doğru baş döndüren bir hızla ta• 
tihio geçilemez diye yndettiği çetio yollardan 
hedefimize ilerliyoruz. 

.Ufaklarımız, hergün yeni bir ışıkla nydınla• 
nıyor. lstikbale 'doğru Milli Şeflmh:ln arkaaıuda 
ileri adımlar atarkeo bu ı~ık büyük Türk Mil· 
\etlni tlkip ediyor. 

Büyük 
Bayram 
basladı 

DUn AtatUrk Andına 
gldllerek Ebedi Şefin 
mukadde hat1rası 

l tizimle anıldı 
Cumhuriyetin l 9 ncu Yıl· 

düoümü ıenlilderi dün saat 13 de 
Baıvekilimiz Şükrü Saracoilunao 
Ankara radyo•unda aöylediii 
açış outku ile başladı. Yurdoıı 
bor yanında olduğu gibi, Ada• 
oa da büyük ve i~ten bir HYİD• 
t!ln heyecanı içindedir. Şehit 
bqtan başa bayraklarla, taflan. 
larla, taklarla auslerımif baha. 
oUyor. 

Dün caat 16 da Atatütk 
Anıtına gidildi ve Camhuriyefüa 

Qıeaidir. işte dün istiklal 
lnllcadeleainde Türk mille. 
lin· h' 1 aıuvaffalc eden sır ve 
l~m~t bu idi. Bugün de 
Ürlı.ıyeye bu mutlu günü 

~•hat rahat reçirten sır ve 
dllt111ct yinebudur. Ve yarı1o 
. •. hüyUk Türkiyeyi bUyUk 
'•tık.baline fÖtilrecck sır ve 
hllı.ıuet yine bu milli tesanüt· 
•illi ioaQç ve milli birlik ve 
~trtbtrlik olacaklır. 

Seviniyoruz; hakkımız-var;.~· 
l3arışı seviyoru~. Fakat, vatanımızı da her şeyden fazla seviyoru~. Bir elimizde sulhun sembo!u 

defne dalını tutarkent bit elitnizde, istik1ilimize yan bakacak muhtetttel düşmana karşı kullanacagı· 
mıı silah vardır, 

Büyük Kurucusu Atanın mukad· 
des hatırası tazimle anıldı. Tô· 
rende Valimiz 8. Akif l!'.yidoğan1 

- komutan, Baıımoharririıııız Nığ. 
de Mebusu B Cavid Oral, C. 
H. P. Reisi B. Rıfat Güıok• Be 
(edlye Reisi B. Ka aı Ener 
~alkevi Reisi B. Kemat Satır~ 
bır kıta Asker, Erkek ve Kıa 
izciler, Otullar, Partililer, kala· 

• 
{ Vauaı 5 llnidad• J Yazan! Reşat Eni 

bahk bir halk kitlesi hazır bıı· 
luumaktaydı. Merasim, Halkevi 

- Goriıi ikinci Sahif edo -

! 

• 



Dağı an Çöker; Daima • 
ır, Daima Topl BUGÜN 

29. 10-1942 

Mısırda lf arp 
KIZIŞIYOR: 

B inci .ingiliz ordusu 
1 

yeniden ilerleme kaydetti 1 

-- Almanlar Balkanlar1 Dalmaç· 
yayı tahkim ve takviye il• ui

ra,makta lmlt 
--

Ankara 28 ( Radyo gazete!Iİ ) 
Mı!lır muharebesi biitün şiddelilo 

devam etmektedir. Buıün ltalyaıı 
radyosu muharebeler alraf ında şa 
malOmatı vermiştir: 

Düşmno durmadan üzerlmimize 
atılmaidadır. Cepheye durmadan 
takviye lutaları ·gönderen düıman, 
hatları yarabilmek için her .türlü 
teşebbüse başvurmaktadır. 

Dün çölde pek çetin muhare· 
beler olma,tar. lngili:ılor yüzlerce 
tank ve pek çok ölü zryiat. ver· 
mlşlerdir. loıiliz taarruzunun be\c
lenen neticeyi vermediği söylene· 
bilir. 

Almıın mahfillerine röre, lngi· 
li7Jer harekata iştirak ettirdikleri 
1000 tanktan 253 ünü kayb•tmiş

lerdir. 

Mııır meydan muharobeıi, lo· 
glliz razetelerinin do birind plan
da dikkatini ~eken bir hidl1edir. 
Ancak, gazeteler ihtiyatkirlıiı mu· 
hafaz.a etmekte, pekaz tefsirde bu
lunmaktadırlar. 

Londradan verilen malOınata 
nazaran, çok güç bir vazife karşı-
11nda bulunan 8 inci ordu, düşman 
müdafaalarındaki a-ediii genişlet· 

meğ'e çalışmaktadır. 
Amerikanın Boıton radyosu da 

M11ır harokitı hakkında şunları 

söylemiştir: 

« - Haber verildiilne röre, 
Mihver bir taraf tan Balkanları, bir 
tarahao Dalmaçya ıahlllerini tah· 
kim ve takviye ile uiraşmaktıı, şi

mali Afrlkada bir hezimeti hosap 
hyrak şimdiden müdafaa hazırlıiı 

yapmaktadır. 

Balkanlarda iıyan devam et
mektedir. Şlmdi de Ymıanlstand:ı 
lsyan harolıtetleri bat röatermiş ve 
iki Yıın:ın subayı isyan lıareketinlo 
başına reçmiştir 

Almanlar Mısırda lnıllizlerio 
1000 tank ve bir miJyoo askerle 
taarruza ririştlklerini tobllilorlade 
bolirt111ekle, çok muhtemel bir ho· 
zimetin sebeplerini ıimdiden bazır
lamaga uira~ıyor ribl görlinmolt
ledirler. 

Şimal Afrikasınıo ve Akdeni 
zin Milıvorden temizlenmesi, cenup 
şarki Avrupada açılacak bir yani 
cepheyi kolaylaşbracaktır. 

Mihvere en iyi darbe indirile· 
celt yerler cenup şarki Avrapaaı, 

ltalya ve Akdenizdir.» 

Diğer taraf tan, lngilizler geri. 
lerde tuttukları kuvvetleri aaal mo· 
barebe sabas1na ıokmağa başla· 

mışlardar. Baıün Kahtrede çıkarı· 
lın lngiliz tebllii 8 inci ordunun 

· tekrar ilerlemege muvaffak oldu
ğunu, zırhlı kuvvetler arasındaki 

karşılaşmaların · timdi ye kadarkin· 
den çok daha büyük baluoduğunu 
bildirmektedir. 

lnıilizler Mihver mevzilerini 
ierilerden vurmak için sahillere 
.asker çıkarma teşebbüsleri yap· 
maktadarlar. lngillz Akdeniz donan· 
\JlHına dayanan bir kmm kara 

kovveli Marsa Matrahla Elilemeyn 
arasındaki ıah1l kısmına çıkardmış, 
fakat ·bir müddet sonra tekrar 
ıeri ahnmıştır. 

Stalingratta 
Ruslar 

Fena durumda 
Kafkaslarda kar 

2-3 metreyi buldu 
Berlin 28 (u. a.) - Alman 

orduları Başlrnmutanlıiıoın: tebli· 
ii : Alman kılaları Novorosisldn 
doğu cenubunda günlarce süren 
çetin muharebelerden sonra bu 
bölgeye hakim olan bir sıra tepe
leri işral etmiştir. Tuapse bölge· 
sinde dailarda vücuda getirilmiş 

ve bir sıra müstahkem küçük 
mevzilerle tahkım edilmiş bir 
düşmıın mevzi rurubu , Sov· 
yet kıtalarının inatla müdafaasına 
rağmen hücumla zaptedilmişlir • 
Düşmanın bütün karşı hücumları 
püskürtülmüş ve düşman aiır ka· 
yıplara uğratılmı~tır. 

Ayni ketimde Alman lıava 

kuvvetleri düşmanın mevzilerine 
ve Tuapse ıehrine hücum etmiştir. 
6000 tonluk bir ticaret gemiıi 

bomba ile hasara uğratılmıştır. 
Terekln batısında 1alı riinü 

kıtalarımız1n hücumları iyi netice· 
ler vermiş ve bazı düşman teşkil· 
ferinin kuşatılmasını temin etmiştir. 

Stalinrradda Almanlar ekmek 
f abrika11nın doiusıındaki bölgeye 
hücum ederek Volga kırılarına 

varmışlar vo bu suretle mühim 
Sovyet kuvvetleri tarafından şld· 

detle müdafaa edilen mahalleyi ele 
reçirmiflerdlr. 

Alman hava ku'!nelleri bu kara 
harekatını aıuvaffak1yetle destok
lemif , ıehrin ceaabundıı Alman 
piyade lutaları dOıman kuvvetleri· 
nln müteaddit ıaıntma hücumla. 
r101 kanlı muharebelerden ıonra 
püıkürtmilılerdir. Alman hücumları 
düşmana Hazer denizinde ve de
mlryolları üzerinde kayıplar ver. 

dlrmlıtir.'11 yük treni tahrip edil· 
mlıtir. TopyekOn 3000 ton tuta· 
randa 3 ticaret remlıi batırılmış, 

bir ticaret ıemisilo bir petrol re· 
mlıl· ve 2 avizo yalulmıı veya ha-

ı 

sara oğrablmışlır. 
Ankara 28 (Radyo gazeteıi)

Stallnrradda muharebe eden Al. 
man hücum kıtaları her ıün iler· 
lemeler kaydetmektedirler. Sovyet· 
ler tkl mahalleden daha çekl,mİf · 
lerdir. 

Bu Q k b b 1 d Cephenin diğer mıntıkaları 

Y ayr~m aş a 1 üzerinde önemli hareketler olma-
mııtar. Kafkaılar bölıeılnJe, Moz· 

_ Baştarafı birincide - \ ~ime iıtirak edecek olan ukeri dokta Alman ileri hareketi dur. 
Bandosunun çaldıiı lıtlklal Mar- birliklerle çkullar, izciler, ıporcu· muştur. 
ıile baıladı. B. Vehbi Evinç, Com· lar, ~eden_ ter~iyesi ~ükellefleri, Kafkaslarda karın 2-3 mel· 
hariyetin mina ve deierini belir- k~olude gosterılen cemı~eter, tışek· reyi buldaiu hai>er veriliyor. Ba-
len ıüzel ve heyecanlı bir nutuk kul·ler ve halk merasım dorumu· rada bir müddet sonra harekatın 
aöyledi. 10 nnci Yıl Marıı ile töre· 00 :almış olacak lard1r. durması bile beklenebilir. 

01 son verildi. Meraılm Komutanı Topçu Ala. --------------
Anıta Vali, Komutan, Beledi yındanda Binbaşı Fazıl y eıllovalıdır. sabay YO erlerle ıehit aoaları; 3-

yı, Halkevi ve daha bir çok tı- 8) HükOmet Konaiında yapı. Üaiformalt yedek subaylar, 4 -
şokküller adına çelenkler konuldu. lacak kabul reıminden sonra Vali, Jandarma kıtaaı, 5 _, izciler, 6-

Kutlama töreninin bugünkü ve yanında en büyük askeri komutan Mektepliler (Maarif Müdürünün sı· 
fh l •t t f ·ı·t YO Parti Reisi oldaiu halde - Vali rahyacag· ı üzere), 7 - Sporcular, yarınki H a arına aı a 11 a nşa· 

Kooatı civarındaki - Camhariyet avcılar ve beden terbiyesi mükel· 
iıdadır : Alanına a-lecekler Ye saat tam M d 

B .. l k tö 0 "' tefleri (Beden Terbiyesi ü ürünün ugun gapı aca ren 10 da kutlama komitesi tarafından 
Cumhuriyet bayramımızın ikinci sıralıyacaiı üzere), 8 - Parti Q. 

hazırlanan krokiye röre yer almıt cakları, 9 - Cemiyetler (Kızılay, 
g"ÜnÜ olan bugün dük.kin ve ma· balanan bütün -uplara, halk küt• 

b "d" •· Çocuk Eıirgeme, Türk Hava ko-iazalarıa kapatılması mec urı ır · lesinin önlerinden reçerkoo hor 
1 t ti rumo, Maarif Cemiyeti Ye diier-Yalnız lokantalar, aşçı ar, a ıcı grupun k&r1ısında durarak Cumho-

d kL ıı l leri), 1 O - Esnaf Cemiyetleri (Ti-dü kkiaları, berborlar, ıucu Ü un• riyet ve nlulip aovrislni besllye· 
l Jr taret odasının sıralayacaiı üıere), ları, eczacı1ar açık bulunabi ece ' cek kısa •Özler söylemek ıaretile 

11 
_ Halk kütleıi. 

kahveler saat 12 ye kaClar kıpah herkesin bayramını kutlayacaklardır. .. 
OJileden sonra ı kalacaktır. C) Bun<ıan sonra Vali, Komu- • 

Hükfunet konağında tan YO Parti Reiıi Şeref Tribünün· 1 - Halkevi operlör muzik 
Saat 8.45 do Halkevi Bandosu deki yerlerini alacaklardır. neşriyatı yapacak. 

hBktlmet önüne ıelerek kabul res- O) Müteakiben Merasim ·Ko· 2 - Saat 13 ten 17 ye ka· 
mlnden evvel ve kabul reımi ııra..... dlatanmıo verecoii i4ar.ıt üzetine dar Halk ltiiraüıilnden söylevler 
ıında parçalar çalacaktır. Halkevi Bandosu lıtlklil Marıı ça- verilecek. 

Saat 9 dan 9,30 a kadar Vi· lat&eo biitüu mektepliler, sporcu· a - Saat H do Halkevinden 
llyıt makamında Vali, Ordu men• lar ve halk da martı ıöyliyecek· oparlör vautasile rilnün mevzuu 
..,ıatile memarlarıo, müosseselorio1 lerdir. etrafında konuıma yapılacaktır. 
cealyetlerltt •. hallun vo konıoloı· Geçit Reımi aıraıt 4 - Okullar talebe velilerine 
ların tebriklerini kabul edecektir, 1 _ Askeri htalar (En bll· ptoiratıılarına rör~ müsamere ve. 

K b l d k l L receklerdir. a a reamin eo çı ın ar ~ut. yilk Askerl Komutanın ıaralıyaca· 
lami meydonıaa rldeceklerdlr. iı üzere), 2- lstiklil ve inkılAp için Gece ı 

Camlıuriget alanında canlarını ve uzo•larını vermiı olao A - Saat 20 de Atk.ıt Kı. 
/.) S11t (9.4.S) e kadar mera· kahramanları temsil 'Odıcık mılQI talar, Okulları Sporcular, Kurum-

Başvekil 
Mühim bir nutukla, cum

huriyet bayramını açtı 
.................................. 
Milletimizin~ hamu· 
ru daha ziyade 
çetin . zorluklarla 
boğuşmak için yoğ
rulmuştur ve yen
mek için fedakir· 
hklara hudut ta· 
nımaz. 

.................................... 

f Sayın Baş11ekilimiz Şükrü Saracoğlu 

Atatürk yaşıyor, inönü 
y~ de candan bağlıyız 

Ankara 28 ( a.n ) -Başvekil Şükrü Saracoilu 
bugün saat 13 do Türkiye ve Aakara radyolariyle 
yaydan aşağıdaki nutukla Cumhuriyetin 19 uncu yıl· 

111 
meğe başladığını doyarız. Çünkü milletimizin h•• 
moru daha ziyade çetin zorluklarla boiuşmıık için ydi"• 
rolmuştur. Ve yenmek için fedakarlıklara hudut tanııul" , 

dönüıuü bayramını açmışlardır: 

«Arkadaşlar; 

Biraz sonra iki Cumhuriyet yılını elelo göreceiiz.. 

Dünkü Cumhuriyetin 19 uncu yıh yerini yirminci 

yılıt bırakmağa hazırlanıyor. Buluodoiumuz yerden 
arkamıza dönerek bakacak olorsakvorada Cumhurl · 

onun için yapmağa hazır olduğumuz f edakarlıklarl• 
önümüzdeki yılın çetin zorluklarını behemehal yr 
neceğiz. Ve Cumhuriyetimizin damıasını bu yıla d• 
mutlaka vuracaiız. Çünkü bütün dünya biliyor ki, 
Türk milleti her ihtlmı&I için hazırdır. Atatürk ya• 
şıyor, lnönüye de candan bailıyız. 

yetimizin Türk tarihine hediye ettiği büyük varlık· 

ları görür, göğıümüzün kabardıfını dayarız. Kezalik 
bulanduiamuz yerden önümüze ve ileriye doiru ba 

Arkadaşlar; vaktilo padişahlar Türkiyesinde vır· 
lık hakkı tanıyan kimse kalmamıştı. No mutlu biı• 

ki Cumhııriyet Türkiyeıine bu hakkı tanımayan t•" 
bir devlet değil, tek bir insan bile kalmadı. 

kacak olursak orada da yenilecelc zorluklar, aşıla· 
calc tepeler, önlenecek tehlikeler buluodoiooo gö
rür vo hemen yüreklerimizin ve iradelerimizin bilen· 

Acı ve tallı bütün bn hakikatleri ılıe söyle• 

11 
dikten sonra, Cumhuriyet Bayramınm açıyorulll• 
Yolunuz aydı:ı, bayramınız şen, neşeniz bol olsuo-~ 

Ankara, İzmir ve lstanbulda 

600 gram ekmek 28 
kuruşa satılacak 

Ankara 28 ( a.a ) - Haber aldığımıza göre, ticaret vekilliiince Top
rak mahsulleri Ofisi umum müdürlüğüne verilen bir emirde Ankara, 
lstanbul ve fzmir şehirleri halkın1n ekmeklik on ihtiyacının ikinciteşrinin 
15 inci gününden itib&ron Ofisçe temin edilmesi bildirilmiştir. Bu şehir· 
lerde ekmek yine karne ile tevzi edilecek ve 600 gramı 28 kuruştan 

satılacaktır. Sondan evvel ilan edilen talimatname şumulüne firen me
mur, müstahdem, tekaüt, dul ve yıtim maaşı alanlarla bunların besle
meğe mecbar oldukları ltim!lalere iıo ekmek karne ile ve eski fiyat 
üzerinden verilecektir. 

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara· 28 (a. a.) - icra Ve· 
lı.illeri Heyeti borün saat 1 1 de 
Başvekil Saracoilunun riyasetinde 
toplanmııtır. 

lar ve halk tarahndan fener alay· 
ları yapılacaktır. 

B - Halk meydanlarda eğ
lenti yapacaktır. 

C - Vilayet tarafından Hal· 
kovi salonlarında bir balo verile· 
cek ve ba baloya i~tlrlik edecek
lere ayrıca davetiye gönderile· 
cektir, 

Yarınki Tören: . 
1 - Halk kürsülerinden saat 

9 dao 17 ye kadar konferanslar 
verilecek tir. 

2 - Beden Terbiyesi Seyhan 
bölgesi poliıonundıı Hal 11 den 
12 yo kadar ınıikifatlı alış müsa· 
bakaları yapılacalttar. 

3 - Stadyoırıda saat 15 de 
spor ıösterileri vo bisiklet yarışı 
yapılaeaktır. 

4 - Geee meydanlatda halk 
tarafından eileoceler yapılacaktır. 

5 ...... Halk.evinde saat 20 de 
konser verilecektir. . ... . 

Bugünkü spor hareketleri 
Bugün öğleden sonra Adana · 

şehir shdırida A ve B mahtelltleri 
kartılaşacak, uat 15 do de bisik
let müsabakaları yapılacaktır. 

Halkovlnde müsabakalar yapa. 
caklarıDI yazdıj'ımız E~krim takımı 

yarın ıelırimiıde bulunııcaktır, 

Yerinde bir 
terfi 

Adana Malatya bez ve iplik 
fabrikasının deierli ve çahşkan 
müdürü Bay Nazmi Tezcan'ın ba

remin üçüncü sınıfına terfi ettiğini 

memnuniyttle fiaber almış bulunu
yoruz.Vazifeaine karşı pek titiz olan 
vo muhitimizde gerek müstahıil 

ve gerekse tüccarlar arasında dü· 
rüst bir iş adamı olarak tanınan 

arkadaıımızıo bu terfiioe çok se

vindik. Kendisini tebrik• ederiz, 

Pevkalide kazançlardan 
ahnacak vergi nlsbetlerl 

Ankara 28 (Hoıosi muhabiri· 

mitdoo .... Fevkalade kazanç ver· 

riıi üzerinde yıeniden tetkikler baı· 

lamıştır. Tetkiklerin mahiyeti hak· 

kında aldığım malOmata göre, eaki 

poroiede mevcut olan makableşu· 

mOI hükmünden, tatbikatla görü. 

lecelı: bazı mütlı:llittan dolayı aarfı· 

naAr edilmektedir. Fevkalade ka· 

zan~lardan alı~acak vergi oisbel· 

leri yeni poro}e ile daha çok artı

rılacak, son zamanlarda hububat 

satışında ıörülen faıla kazançlar 

hakkıoda yeni hükümler konacaktır. 

Poro}enin kış latilino rirme· 

den önce mecllıe verilecoii urtıul. 

maktadır. 

Milli Şef 
İzcilik gösterilerinde - ~---

ha z ı r bulundular 
Ankara 28 (Hususi) - Bu· 

gün Stadyomda izcilik gösterile• 
ri yapılmıştır. Milli Şefimiz in&· 
nü de gösterilerde hazır boloıı· 
muşlardır. Meclis Reisi Abdülh•· 
tik Renda, Başvekl Şükrü Sar•· 
coğlu da tribünde yor almıılard 1• 

Comhurreisimiz stadyomu şe• 
reflendirdikleri zaman, stadyoaıO 
doldaran halkın çok içten teı•· 

hürat ve alkışlarile selimlanınıf• 
lardır. 

izciler, fÖslarİyo başlamaJaP 
Önce, Milli Şefin Öni.inde bir ~ayi'1 

geçidi yapmışlardır. 

Alay töreninde cirit 
oyunu yapllacak 

2 Sonteşrin Pazartesi öiledeıt 

ıonra Topçu kışlasında rapılacıık 
aıkeri sporlar aıasmda Ad1nanııt· 
ı§ı çok seıvilen cirit ( deynek ) ..,, 
of'unhrı da yapılacak vo ittiyeıı _, 
her ciritci iştirak edebilecektir. 

Muntazam borçlar 
umum mUdUrlUOU 
Ankara 28 (Huuıısi muhabiri· 

mitdeo) .... Levazım ve kıymetli 
evrak müdürü Nihat Ali üçüocn 

muntazam borçlar umum müdürl~' 

iüııe, lzmir e~k; defterdarı Miiml•ı 

Tarlıan varidat omnm müdürlüğüıı' 
tayin edildiler. 

lıvlçre ticaret lieyetil• 
mUzakereler devallt 

ediyor 
Artkara 28 (Hutu!lt muhabiri· 

mlzden ) - lsviçre ticaret hey,. 

tile müzakerelere devam edif.nıe~· 
tedir. lsvlçro heyetinin bakır "' 

pamuk başta olmak üzere iptid•1 

madde istediği bildirilmektedir. eı• 
buna mukabil 20 milyon lıviçr' 
fraoğı kıymetinde makine, ilat "' 

edevat alacajız. 



' 

IS uıüo, Cumhuriyetin 20 oci yaş101 da sulh ' 
, içinde idrak ediyoruz. Büyük ıeviocimiz 
ıçteodir. Sevioiyoroz; Seviomek hakkımızdır: 
Çünkü, dünyayı saran harp alevi ortasında, 
•olh içinde yaşayan sayısı pek ıız bahtlı millet 
lerden biriyiz. 

Bayram yapıyoruz; Hskkımızdır: Çünkü ba 
Şıaı•zda, ne bir sürü ıosyal sebeplerle yıldan 

Yıla dejenereleşmiş. kokuşmuş bir imparator· 
loğ-on bunak ferdleri var; nede haris emelle· 
rine, mariz şehvet ve şi)hret arzularına koca 
bir aıillet kurban edecek maceraya tapan pa· 
talar ... 

Eier harp, bir kaç def• sınırlarımıza ka· 
dar çarpmışken geri çevrilmişse, bunu, Cumhu· 
riyetin kurocu ve koruyucularına borçluyuz. 

Tabiyeleri, sevkulceyş kudretleriyle, en bü 
Yük devletlerin beslediii mücehhez bir düşman 
ordosuoa vatanın «Harimi ismetinde• boğmuş 

ve tanksız, motörsüz, li)Otoıiklebiz, uçaksız 
kıtalarını on günde Akdeniz ktyılarınıı indit· 
nıeğe movaffak olmuş dihi Atatürk'ün büyük 
ve eşsiz kumandan arkadaşı lnönü, gizli diplo 

llıaıiyi de kündeden atabilmiş, milletini bu kanlı 
boiuşmanın dışında tutabilmiştir. 

Nufoz.ono bütün orta Aıyıtda duyuran Türk • 
devleti Altdenizle Karadeniz arasında bir , 
anahtar vasfım taşıyan coirafi dorumiyle de, 
bu lıarpte gizli diplomasinin entrika çevirmeie 
u~raşacaiı bir sahne olmak istidadını taşıyordu. 

illet, Büyük 
• 
insan Yetiştiren 

telakki ettiğimiz fes, sarığa karşı mücadele 
açan padişah İkinci Mahmadoo Fastan, Orlean. 
dan getirdiii Türklükle hiç alikası olmayan, 
acayip bir serpuşla. 

Bir memleketin kıymeti, kadmla-
rmm kıymeti ile ölçülür ----

Türk kadını, hukukan erkekle müsavi olmak 
bahtlılıiını Cumhuriyete borçludur. Dün

kü peçe, çarşaf, ferace,• yaşmak alhnda hap. 
sedilmiş, bir takım iktisadi zaruretlerle bir er
keğd bağlanmış kadını hayata ç karan Cumba· 
riyet oldn. 

Türle icadını bogüa mahkemede en çapraşık 
davalarıo kördüiümünü çözen bir hakim , bir 
müddeiumumi; Türk tarihinin en dotro hPtla· 
rını tetkik ve tesbite uğraşan bir alim; ücra 
köylere kader ıokolup hasta nabzına el atan 
bir doktor; memleketin sosyal davalarını ince 
leyeo bir ıosyolog; gazete sütunlarında yurt 
meselelerini teşrib edeo bir kronikör; maharetli 
uçuşlar yapan ve Türk göklerini muhafazaya 
hazırlanan bir pilot: Millet Meclisinde yirmi 
bin vatandaşı temsil eden şuefli bir mebuı· 
tor . 

Ebedi Şef , vaktile İstanbolda toplanan 
ulo~lar arası kadı konrresinin yabancı delere 
lerine Türk kadınından şo cümlelerle oabıerlı 
yor do. 

« Türk kadıoı erginlik !•Vaşına fil~n •şti
rik etmiştır. Türk kadını, erkek Tür ke büyük 
yardımlarda bulunmuştur. 

Barış ve güven davasında faal bir mevki 
ve yüksek bir prestij kazanmağa movaHıık olan 
Türk diplomasisi, · olgun vasfını lıkenderun 
ribi enternasyonal birçok meselelerde dünya· 
ya göstermişti. Bu harbin matlubu dünkü Frao· 
sa önünde, tepeden tırnağa hakla olarak ayak 
direyen ve karşısındakine boyun eidiren, kah· 
raman ordu kadar Türk diplomasisi ve zeka· 

11ydı. 

Ômer'ini Türk Kartalları arasına katan aziz Milli Şefimiz, gök/erimizin müda· 
/aasına ne büyük önem f!erdiklerini bir kere daha göstePdiler 

Türk kadını, zaferimizde bilyük bir imil ol. 
moftar. Kadınlarımızın reçirdıği tekimül ve 
bugün elde ettiii mevki bütün cihan kadınları 
tarafından insaniyet kayrosiyle taklit edilecek. 
tir. » 

Dün asker lnöoü'yü selamlıyan Türk mil· 
leti. Comhnriyetln 19 oncu yıldönümünde 
diplomat İnönüyü de tazimle, minnet ve şiikranla 
ııeliimlamakta haklıdır. 

Bir memleketin k.ymıti, kadınlarınm kıy• 

SEVl.11.YORUZ ; HftKKIMIZ VAR metine ölçülür, düıtaru Ebedi şefimiz. ribi aayıo Cumburrelıimiz. lnönüoün de düıturudur, 
Cıımhuriyet çocuğ•ı; sokakta erkeiioin arka 

• • • sından yürüyen, yabancı erkete seıini dayar• 

Bu günün diplomatlarma 
bir ders 

A tatürkün oldııio gibi, loiiııüııün 
de programı budur: 

« içeride barış ve dışarıda 
barış, esas prenııiplerimizden biri· 
dir.» 

Alatilrk barışçı idi. O, kuv· 
vetli bir asker olduğu kadar, nza 
iı gören mahir bir diplomattı dıı. · 
fiir yabancı muharririn senelerce ev 
vel yazdıiı makaleden aynen ikti 
bas ettiğim şu parça 1939 harbi oiha 

yetinde de yeni bir Versay yaratmak 
vo yirmibeş yıl1 sonra bir üçün-:ü 
dünya boioşmasıaın şimdiden to 
humono atmak temayülünü göste· 
ren burüoün politikacılıırma bir 
hayli ders çıkaracak kuvvettedir, 

diyorum: 
c Amerikalı bir elçi, Fransada 
adet olduğu vıçhile, Tvrkiye· 
de de harp meydanlarmı rez· 
mek için müsaade istediil za · 
man Atatürk, bu. meydanlarda 
kazamlan zaferlerini yadetmek· 
tense vaktiyle düşmanı olan 
Yunanistanlıı Türkiye aratında 
şimdi mevcut samimi ve dost 
ca münasebetlere şahit olmayı 
tercih ettiğini söylemişti. 
Gene Atatürk'e, Türkiyenin, 
Yunanlıların Anadoluda yap 
tıldarı tahribata mukabil, niçin 
Yunaniıtandan tazminat itle· 
medlği ıoroldoiu zaman Ata· 
türkün buna verdiği cevap 
Tür kiye ile Yunanistan araaın· 
da gittikçe inkişaf eden ti· 
cari münasebetlerin Türkiye 
için ht'f halde bu kabil 11k1cı 
tazminattan çok daha faydalı 
oldu(onu söylemesi olmuştu.• 
Atatürk savaş ve ordu ile 

•Şer"b melbnmunu birbirinden a· 
yırmışlı. Aslteri geçitlerde Ebedi 
Şef hiç bir va\ı.il Mareşal üniforma 

ıiyle görülmemiştir, san~yor~~· 
Atının buyük halefı Mıllı Se· 

fimiz laönii de barışçıdır. Hor IS· 

keri geçit töreninde, lıer Cumhu · 
riyet yıl dönümünde oldoio rlbl, 
bu yıl da sivil bir kostümle 19 ma
yıs stadını şereflendirecek, vatan· 
daşlarına ve ordoya hitap ederken 
barıştan ve Türk milletinin iosaoi 
gayelerinden bahs açacaktır. 

Bir elimizde defne dah, 
bir elimizde silah 

Barışı seviyoruz. Fakat va· 
taoımızı ve istiklillmizi de 

)ıor ııydoa fazla 1eviyoruz. Bir eli 

mi1.de sullıun sembolii defne dalı
nı tutıırkeo, bir elimizde, istiklali· 
mize yan bakmak cür'etini kendin 
<le bulacak düşmana karşı kollann 
caiımız silah vardır. C.ıözleri ufuk· 
larda, 11nırlarımızı bekliyen Türk 
ordusunun kuvvetinde ise bütün 
dünya birleşiyor. Bu kuvvet, ger· 
çekten amali erbaa ölçülerine sıi· 
mıyacak ı>ir kuvvettir. 19 Cumho· 
riyet yılı, bu orduya az emek ver· 
medi. 

Şu ııözler meşhur bir yabancı 
askeri mütehassısıoındır: 

a 

« Mütecanis bir halde bulunan 
ve mükemmel bir kumanda 
heyetine malik olao Türk or
duıo Avrupa ordularından her 
hangi birinin tecavüzünü rcd 
detmek kudretindedir. Bir va· 
kitler hali ihtiz.ara geldi sa• 
nılan Türkiyeye bugün en bü· 
yük devletler kor yapmakta• 
dır. Ve elinde bu kadar kav· 
vetll kozlar bulunan ve kuv
vetli bir orduya malik olan 
Türkiyenin iıtikbıılde yeni men 
faaller ve imtiyazlar ·elde el· 
memesi şaşılacak bir şey olur.» 

Akla durgunluk 
hamleler 

veren 

D
stiklil harbi sona erer ermez 
komşu olan, komşu olmayan 

belli başlı devletlerle dostluk ve 
ticaret anlaşmaları siyasetine bi· 
rinci planda önem veren Kema· 
lisl Türkiye, bir milletin sailam 
ekonomik ıiyaset güderek devlet· 
ler arasında liyık olduğu mevkii 
nasıl kazanabileceğini dünyaya gös 
termi~tir. 

Turk Cumhuriyeti, hiç bir 
yabancı sermayeye muhtaç olma· 
dao, servet kaynaklarım geliştir· 
mek kudretini kendinde bulmuş, 
halkın hayat ıtındardını yükselt. 
miş, ekonomi teşkilt\tına yepyeni 
bir şekil vermiştir. Ziraat, sanayi, 
dokumacılık, madencilik, sıhhat, 

terbiye, reçeo 19 yıl içinde, genç 
Türk cumhuriyetinin ehemmiyetle 
ele aldıi'ı bellibatb mevzular ol-

muştur. • . 
lnönnnün demiryolu sıyasotı, 

memleketi bir baştan bir başa de· 
mir atlarla örmüştür; ki, bunun 
ekonomik olduğu kadar stratelik 
önemini, etrafımııda birçok mulı. 
temel cepheler yaratan burünkü 
harbin husoıiyeti karşısında daha 
kuvvetle idrak ediyor, en büyüiü
müze minnet ve şükran hiıleri do 
yuyoraı. 

Yer yer yiikselen rabrikalar, 
Jeıııiryollarına ve şoselere ıenlş 
nehirler aştır:ın betonarme köprü· 
ler, maden ocakları, lıarbıo yarat. 
Lığı bin türlü zorluğa rağmen her 
rün biraz daha inkişaf gösteren 
limanlar, ilkokulundan üniversite· 
sine kadar türlü okullar, öğret· 

miyetle yer alınıştı: 
«Milli eğitimde başlıca pren

siplerimiz şunlardır: 
Kültürel proğramımızın ana 

çizgisi cehaleti ortadan kaldırmak
tır. Genel öğretim sahasında daha 
çok vatandaş okutup yetiştirmek 

bunu takip eder.• 

Karnaval manzarasma maktan, saçının telini. göstermekten 
• korkan çarşaflı, peçelı Türk kadıoını 

Paydos' annesinden dinlerken ıaııyor ve 
• gülüyor. Çünkü bu çocuk, burna 

H arf, dil inlulibı yanında bir 
de fes ve kıyafet inkılibı 

vardır ki, bir yabancı için ilk ba 
kışta ehemmiyetsiz görünmeıioe 

Tıp falr.ültesi laboratu.arında, in· 
san uzuvlarının en mahrem sayılan. 
ları üzerinde kız arkadaşlarıyle 
birlikte etüdler yapmaktadır. ___ , ________________ "'""'! ________ • 

YAZAN · rağmen, sosyal de· 
----mım-11! iişiınlmizde de • 

·meni en ücra kö
ye sokmak için 
köy enstitülerine 
harcanan meşkOr 
emek, harpten son· 
ra yeniden hız 

rln bir kıymet ve 
mana taşır. Vak· 
tile bir karnaval REŞAT ENiS 
manzarası arze • 

den Türk şehirleri bugün modern 
garp şehlrlerioden fark11zdır. Fes, 
külah, çarşaf, peçe, karadoo tarih 
olmuşhır. 

Bir harbin 
ylldönümü 

Ankara 28 (Radyo raıetesi)
Düo, Yuoaoistana karşı halfan 
tarafıodan açılan harbin yıldönümü 
idi. logiliz Başvekili Çörçil bu 
müoaıebetle Yooan bü~Qmıtine 
bir meıaj yollamış, intikam rilnQ 
nüo yakın' oldoionu bildirmiıtir. 

vereceğimiz memleket imarının 

yapıcıfarını yetiştirmek üzere sanal 
ve yapı okulları açarak. gösterdi· 
ğimiz. gayret, toprağının ıulanması 
için allahtan ve tabiattan medet 
uman çiftçiyi istediği suya kavuş
turacak sulama tesisat ve kanalla 
rı ... Birbirine bağh ve aralarında 

tam bir ahenk bulunan faaliyetler 
ki, şöylece sıralayıvermek bile, 
genç Türk cumhuriyetinin memle
kete retirdtii akla durıunlu.k ve. 
ren feyiz, inkişaf hamleleri karşı· 

sıoda bizi hayrette bırakmağa ye. 
tiyor. Göğsümüzün iftiharla kabar· 
dığını hissediyor, büyüklerimize 
daha içten bir saygı ve bağlılık 

doyuyoruz. 

Çok vatandaş okutup 
~~ 

yetiştirmek ... 
1}9 yıl evvel lrnrolan Cumhu· 

riyet, asırlarca ihmal edil. 
miş bir memleket; korkak, ii.ciz 
bir imparatorluğun ok.atmaktan çe
kindiği ümmi bir millet bulmuştu. 

Zaferi kazanan Atatürke ve ar· 
kadqlarına, o zaferden çok daha 
mühim vazifeler başarmak düşü. 
yordu. Ebedi Şef, Türk kültürü
nün relişimiol Avrupa metodları· 
nın tam bir surette tatbikinde gö. 

rüyordn. . 
Türk.iye, milli karakterinin ve 

memleketin inkişafı için «rarb• ı 
bir vasıta olarak kullanacaktı • 

Ebedi Şef, kültürümüze veril. 
mesi lizımreleıı ehemmiyeti şu 
cümlelerle izalı ediyordu. 

«HükQmetin en ebeınmiyetli ve 
en aemere verici faaliyeti Ma
arif işlerini ele almaktır. Bun 
da nıuu(fak olabilmek için 
bug ünkü vaziyetimize, ıosyal 

ve bayati ihtiyaçlarımıza, aynı 
zamanda içinde yaşadığımız. 
devre ve muhite uyrua bir 
proiram bol malıyız.» 
Şu satırlar da , Cumhuriyet 

Hılk Partiıinln proiramıoda ebom· 

Cumhuriyet, 19 yıl içinde mak·ı 
sadında muvaffak olmuştur. Ana 
okullııriyle, liseleriyle, tiniveraitesiy
le, yüksek talıtil müesseseleriyle, 
yapı okullariyle k()y enııtitülerlle, 

sınat ve tiyatro okullarlle Türk 
Cumhuriyeti kültürünüo garbin en 
ileri memleketleri kültür seviyesine 
yükseldiğini çekinmeden iddia ede
biliriz. Bu rilnkü insanlar için bir 
Hiyerojfüteo başka bir şey olmayan 
okunmaz yazının yerine Latin harf 
lerini koyan Büyük Öğretmen Ata, 
on sekiz milyonun yarısından faz· 
lasını okutmanın, kara cehaletten 
kurtarmanın yolnnu bulabilmiştir. 

24 ağustos 1925 te Kastamo. 
nlde halka şepka ile ilk rörüodü
ğü g-üo, Büyük Ata, kıyafet inkı· 
libıoıo önemini şu. veciz. ifadeyle 
belirtiyordu: 

Arap ve Acem dillerinin istl
lnsına uğrayan güzel Türkçenin 
tasfiyesi de Cumhuriyet devrinde 
başlamıştır. 

Medeni milletlerin medeni kı
yafeti milletimize pek mava· 
fıktır. Başımıza kenarlı bir 
serpuş geçireceğiz; açıkça ıÖy· 
leyelim, bunun ismi şapkadır. 
Redinrot, cakel , Smokior, 
frak giyeceiir. Tereddüt eden· 
ler varsa bunların budala ve 
cahil olduklarını söylemeliyim. 
O tarihe kadar başlarımızda ta· 

şıdığım1z ve Türklüğün sembolü 

Mukad.des Emanet 
Baş iğmişken Önünde yedi asır her zorluk, 
Göçtü, bir çınar gibi, koca imparatorlokl" 
Çatırdattı bo göçüş göklerini vatanın, 
Duyunca silkindi Türk nirasını «ATA-. nınl .. 
Haykırdı kadın, erkek: «ihtilal vnr, ihtilal 1 
Başbuğumuz. Vahdettin değil. MUSTAFA KEMALi..» 
Alev alev bayraiım kızıllılclarda yandı, 
Bütün Türkler «Başbuğ» on etrafında toplandı!.. 
Dönünce anaların gözleri bir pınara, 
Can verdi Ulu Tanrım bu devrilen çınara: 
Saldı o ycnideo kök, filiz, gövde, dal budak; 
lrkımın şahlanışı ıııırltı «Garb» a dudak! . 
Çekince asi erler kınından palaları, 
Kapandı ayaiına: «Sultan» ı, «Lal•» larıl .. 
Birleşti siperlerde gazilerle, şehitler, 
Yeni bir oiZllm verdi dünyaya koç yiiitlerl.. 
Dile gelince otuz asırlık şanlı mizi, 
Türkün kara bahtını ağarttı: BÜYÜK GAZI 1.. 
Kavuştuk sevgilimiz: İstiklal, hürriyete, 
Gönlümüzde yatan bu aulao: cCUMHURlYE.T> e L. 
Bugün bu genç dinç arslan ballı yirmi yaşına, 
Ona uzanan elin 2'elecek var başınat • 
Çiğnenir de ayaklar altmda Türkün eti, 
Teslim etmez, yine o, Mukaddes Emanet» it. 

• 

ADANA 
Cemal Otuz Öcal 

Hariciye Nazırı Eden de bir 
Doluk rsöylemiı, Yunan ru.bu11an 
01aret altına alıomadıiını belirt• 
mlş ve sözlerini ıöyle bitirmiştin 

« - Zafer ve kurtoloı fÜDÜ• 

nün müjdeai olan şafak belirmeie 
başlamııtır.» -

Yer depremi 
Ankar.t 28 {e.a) - aldıj-ımız mal 

mata göre bo sabah Marmara ve Eg 

bölresiyle batı Anadoluda 19oht 

lif yerlerde muhtelif kuvvette 

fakat h ~psi tamamiyle zarar11& 

teaddit yer depremi olmuıtar. t 
taobolda 3,50,550, ve 6 da olmı 

üzere üç; iz.mirde 3,30, 5.25, 5 
5,44 ve 7.25 de o1mak üzere 

Salihlide 3,35 3,40 5,25 5,30 
8,30 da olmak üzere beı; Akh 

da 3,10 5,20, 5,45 ve 8.30 da 

malt üz.ere dört; Kütahyada 3, 
5 ve 5,30 da olmak üzere üç, 
nan dııında saat 3 ile 8 ar11ıa 

muhtelif saatlarda Eskişehir, B 
sa, Çanakkale, Golibola, lmroı 

Simav, Emel Sarayköy ve 

diter yerlerde birer yer dep 

olmuıtu.r. Depremlerin hiç bir 
rar vo hasara sabep olmadıiı 
dirilmektedir. 

Dolum 
llktedri1at müfettişletfııd 

B. Refik Durl•non bir kız 9oc 
dünyaya gelmiş 'H adı Sey 
koomaştor. Seyhana uzun öm& 
diler, anne ve babaı1Dı te 
ederiz. 

! 

• 
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B. TEŞRiN 

'\'il : 3 No. 665 l, aylıt• 125 kuruttur 

DOGAN 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

ADANA ve HA VALiSi UMUMi 
ACANTALIÔI 

Pek Yakında Açıhyor. 
1942 1 Abona:Yıllıtı 14,altı •1lıtı 

\.. IFl~ata 5 Kuruştur _J 
Asfalt Cadde No . 69 Telefon 112 

\.. J SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

~~...-.... ~: ................ ~ .... ~=· ............................................ ~ 
·ASRI Sinemadaj AISARA y S~N Et)JJ\S~~ID i\ Ceyhan belediyesinden : 

SUVARE 8,45 

Cumhuriyet Bayramımızın 19 uncu yılı şereıfine cm'lııline 
Eneler teudif edilen iki ŞAHESER BiRDEN 

a . 
1942 Sineme Sanati 

Rob3rt Y oung 
Ssmalar1na doAan· 
Frank Morgan 

- ·;c;: -
Gibi iki Büyük Ylldızın Harikalar yarattığı 

Kuyruklu Yıldız 
1--1,__.! ŞAHASERINI CÖR0N0Z .:--··-' 

~ 
Sinema aleminin en biiyük facıa artisti VALLACE BEERY nin 

Burüııe kadar çevirdiği (ilimlerin en müthiş ve en lıeyecanhsı 
~ .......................... ~ 

.. !! Çılgm Sürücü !!~ ... 
BUGÜN Güdüz Matinede 

Handy Hardy Aşık - Eğri Bacakll Haydut 
PEK YAKINDA iil\dJ~~Ç~ ~020....lt:IJ 

• 

• • • • 

• • • 
• • 

• • • • 

• 
t 
• 

• • 

1 

• 

BUGÜN ve BU AKŞAM 
Senelerin •• Asırların ihtişamını gölgelemiyec.aği 

GUzeliiğini Unutturmıyacağı Aşkına •• benzer bulmıya~ağı 
• en BüyUk REJISOR 

--Cecil 8. Oemillein yarattığı --11 

KLEOPATRA 
il 
İlaveten: 

TÖRKÇI: il 1 1 

MİKİ MAVS 
il 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pek Yakında 

aa•••••••••••••••••••• 
OLM~V~N VALSLAR 

TAN ~İ~11tJJA51 nda 
BUGÜN ve BU AKŞAM 

KLEOPATRA 
Şaheserler Şaheserini mutlaka Görünüz 

Açık arttırma ilanı 
l - Ceyhan belediyesinin, 53 numaralı Koruklu caddesinin imtida· 

dmı teşkil eden 105 metre uzunluktaki sahada yaptıracağı moloz taşile 
adi kaldırJm ve iki tarflı beton bordür işleri (5150) lira keşif tutarlı 
olap 2/11/942 Pazarteıi rünü saat 10 da açık eksiltme suretile ihale 
edilecektir. 

2 - lhalo, Bdediye salonunda ve daimi encümen lıoyeli taraf ındarı 
yapılacaktır . 

3 - lstoklllerin 386 lira 25 kur~luk teminat vermeleri lizım oldo· 
ğıı gibi 942 mali yılına alt Ticaret odası kayıt makbu:ı:o ilo bu işi yapa· 
bileceklerine dair vlliiyete ihale tarilıindon ııokiz rii:ı evvel müracaatla 
alacakları ehliyet veıikalarıı,ıı beraber getirmeleri şarttır. 

4 - lıteklilerin, Lu işe ait evrakı C•vlıan belediyesinde bllibedel 
gÖrobllirler. 

2642 21- ?.4-27-31 

iLAN 
Belediye riyasetinden: 

1 - itfaiye amir ve eratı için 21 takım kışlık elbise 
yaptmlacakbr • 

2 - Elbiselerin kumaş ve dikiş ve sair malzeme mü
teahhide aittir. 

3 - Yapılacak olan 21 takım kışlık elbise ve kasketin 

muhammen bedeli 948 lira olup muvakkat teminata 80 Ji • 
radar. 

4 - ihalesi 3/11/942 salı günü saat on beşte Adana 
Belediye dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - isteklilerin ihaleden evvel şartnaıneyi görmek ve 
muvaKkat teminatı yatırmak üzere Adana Belediye itfaiye 
amirliğine ve ihale günü muayyen saatta Be.lcdiye encüme• 
nine müracaatları ilin olunur. 

ı Aır~@lk fP>c§lllc§l~oyoiky@llfil ~ 1 

ı ALT JN ARIYOR ~· ............. ~: ......... ~ .......... : ............... ~ .... ~ ......................... ..... 
iLAVETEN A~°ikV® PARA 1 1620 16-20-24-31 

Belediye reisliğinden: 

~ 
1 Belediye Riyaset inden 

1 - Belediyenin temizlik işleri hayvanata ihtiyacı için 12000 kilo 
ıarpa ahnlllak üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Arpanın ber kilosunun muhammeu bedeli 40 kuruş olup mu· 
rakkat teminatı 360 liradır. 
1 3 - ihalesi 6/11/942 Cuma rünü saat 15 de Belediye dairesinde 
Jelediye t?ncümeninde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin ihale günü ve saatinde yatırmış oldukları teminatı 
18 akbozlarlle birlikte Belediye encümenine ve şartnameyi görmek iste· 
reolerin do her gün muhasebeye müracaatları ilDn oJunur. 

21-25-29-5 2639 

Devlet Demir Yolları 6 ıncı İş
letme müdürlüğü arttırma, ek-
siltme komisyonu Reisliğinden: 
ışletmemizin Adana şehir istasyonunda 3550 metre mu· 

ıbbaı perke kaldırım yapılması işi kapalı zarfla eksiltmeye 
onmuştur. 

1 
Bu ameliyata lüzumlu olan kum idarece temin ve parke 

lfl iş yerine kadar idarece nakledilmek şartile ve her met• 
: murabbaı muhammen bedeli 4,22 lira ve yekünu 14981 
radır. 

ihalesi 3/11/942 salı günü saat 16 dadır. 
Taliplerin ihale saatından bir saat evveline kadar: 
A - 1724 liralık muvakkat teminat akçelerini 

B - Ticaret odası verikası, kanunu ikametgah vesikası 
• nüfus teskireıini ihtiva edecek olan ve 2490 numaralı 
anunun emrettiği surette hazarlanm.ış teklif mektupları 
• birlikte. 

1 Komisyon Reisliğine müracaatları llizumu ilin olu. 

r • 
Şartname ve mukavelename proieleri Adanada İt'lctme 

ı .adürlüğündeu para:Sız tedarik o.lunabilir. 
11~17~23~30 2611 

Maraş As. P. 3123 satınalma 
Komisyonundan: 

1 ...... Maraş birlikleri ihtiyacı için .kapalı :tlirlla 102 ton f'alalea 

acaktır. · (3060) ı· d 1 2 - Muhammen bedeli 40800 lira muvakkat temınatı . ıra ır. 

ı 3 .... Mevzuat bilii bedel ciheti askeriyeye terk edilecektır. 
4 - Kapalı zarfla ihalesi 16·11·942 pazartesi rünü saııt 15 de 

lkea komutanlığı binasındd ııatıoalma komisyoounda yapılacaktır. a 
1 5 - lıtoklilerin teklif mektupları ihale aaatındıın bir Hat evvel 
ilyona verilmiş bulunacaktır. 

:1 6 - Şart ,,. evsafı hergün komisyonda gori.llebilir. 
21--25-30~4 2641 

&4 22 

dlyu Sahibi ı CA VIT ORAL 

ıt, pttlflt•• tdldlrlt •nkat 

1 ı 

Rif at Y AVEROCLU 

B11ıldıjı 1" ı BUGON Matbaau 

il8n 
Onal Fabrikası müşterileri nazar dikkatine 
1- Yağmur mevsimi başladığından, balyalar yağmur altında çilrü• • 

mektedir. itan tarihinden itibaren 1atılan bu balyalar üç gün zarfında 
lcaldırılmadığı takdirde o günkü borsa rayicine göre satılacağı 

2- Çekilen kütlüler çekildiii tarihten yani koçan verildiği tarihten 
itibaren, bir hafta zarfında kaldırılmadığı takdirde. aründo beher balya 
baıına 50 kuruş ardiye bineceği 2661 27-28-29 

---------------------------------------------------

1- Belediyenin temizlik işleri hayvanah için açık eksilt

meye konulan (35000) kilo samana gunündc istekli çıkmadı· 
ğından on gün uzatılmıştır. • 

2- Alınacak samanın kanuni vergileri, nakliye vesair 
masrafları Belediyeye ait olmak üzere behı~r kilosunon mu· 

hammen bedeli 4 kuruş olup % 7 .5 hesabile muvakkat temi· 
natı 105 liradır. 

1 

3- ihalesi ikinci tqrinin 10 uncu salı ~ünü saat on beşte 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

B.T.Seyhan böl-

4- isteklilerin ayni gün ve saatte yatarmış oldukları te· 
minat makbuzlarile birlikte Belediye eD,dimenine, şartnameyi 

Ml.ll"ı Men su· cat Fab- g~rme~ ... isteyenlerin her gün belediye ·muhasebesine müractt· 
• atları ılan olunur. 2674 

gesindan: 
Beden terbiyesi mUkel· 
leflerini davet: 

rikası ısıetmç T. A. S· Adana as. satınalma komsiyonUndan: 
Umum Müdürlüğün-

Cumhuriyet bayramını kutlama 

proğramı mucibince reçit resmine 
iştirak edecek Ad,na Gençlik Ko· 
lübü Beden Terbiyesi mükellefleri

nin, 29.10.1942 perşembe günü 

sabahı tam saat sekizde hükumet 

karşıııodaki Beden Terbiyesi bina· 

ıındıı bulunmaları ehemmiyetle iliin 

olunur. 
28-29 

iki Memur ahnacak 
Yazı işleri için askerlikle Hişi· 

ği olmayan bir memurla bir dııkti· 

le bay veya bııyaı:ıa ihliyac vardır • 

isteklilerin acele Elektrik Şirke· 

atine müracaatı 2662 27 - 29- 31 

Satıhk emlak 
Kızılay karşısında Yako Beoyeş 

oğlıınun işgal ettij'i mağaza ile ya· 

nıodaki 46 numaralı marangoz dQk• 

Unı ve ıineına arkaıındaki 26 
numaralı k ı ı ı m toptan sa • 

tılacaktır. isteklilerin vekil Ray 
Ömer Sanver'o müracaat atmeleri 

2664 27- 28--29-30-1 

den: 
Çırçırlarımız 1 ikinci teşrin 

942 tarihirıden itibaren yerli koza 
işlomiye başlıyacaktır. Bu itibarla 
gerek pusulalı ve gerekse pusula-
11z çliit istihkakı olan müşterile
rimizin bu tarihe kadar klevlant 
çiiitlerini temamon kaldırmaları 
lazımdır. Aksi takdirde ardiye ve 
nakliye masrafları kendilerine ait 
olmak üzere bir ardiyeye nakle· 
dilocektir. 

Ardiyede kalan çiiitlerio yan
masından, bozulmasından ve her 
türlü hasaraltıın dolayı fabrika İ· 
dareııi mes'ul ve muhatap değildir, · 

Fabrikamızda çekilen pamuk. 
ların çekildikleri tarihten itibaren 
azami on beş rün zarfında koçan 
sahipleri ve bunları satın alanlar 
tarafından matlalc ıurette kaldırıl· 
ma11 lilzımdır. Aksi taktirde pa· 
muldar prese fabrikalarına nakledi, 
lecektir. 

Nakliye ve prese masrafları 
kendilerine ait olmak üzero pre
selenecektir. 

Koçan tarihiııdon on b~ gün 
sonra pamukların yanmasından, a. 
varye olmasındııa, eksilıneıinden 
dolayı fabrikamız biç bir sebep ve su
retle mes'ul ve muhatap olaınıyca-

ğın ı ilAn ederiz. 25-27-29 2653 

Adana as. Satınalma komsiyonündan: 
1- 2.SOO kilo Zeytin yağına talip çıkmadığından ihalesi 

1 O gün uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 4500 lira ilk teminatı 337 lira 
.50 kuruıtur. 

3- ihalesi 6/11/942 cuma günü saat 11 dedir. 

4- Evsaf ve şartnamesi her giin komsiyonda görülebilir 

5- İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile bir-

likte Adana askerlik dairesindeki satm alma komsiyonuna mü· 

racaalları ilan olunur. 2677 

1- 3000 kilo Sabuna talip çıkmadığından ihalesi on gün 
uzatılmıştır. 

2- Muhammen bedeli 3600 lira ilk teminatı 270 liradır. 
3- İhalesi 6/11/942 cuma günü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi her gün komsiyonda görülebilir. 

5-- -isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatl.arile birlikte 

Adana askerlik dairesindeki satmalma komsiyonuna müraca-
atlan ılin olunur. 2676 

Belediye riyasetinden : 
Memur karnelerini hamil vatandaşlar 1/111942 tarihinden 

itibaren aşağıda semtleri gösterilen furua ve satış yerlerinden 

ekmeklerini alabileceklerdir. bu furunlarla satış yerlerinin 

yalmz memurlara tahsis edilmi~ olduğu ilin olunur. 
Furunlar : 

Kurgköprüde 

Yenicami civarında 
Ulunami ,, 

Safış Yerleri 

Hükumet civarında 
lnönü caddesinde 

Zıraat bankası arkasında 
Z1raat bankası ,, 
Atatürk ca.ddcsinde 

267S 

: Rıza Algan furunu 

! Abdiirrezzak Şenyuva 
: Saffet Erasla.n 

: Mümtaz 
: Muzaffer Çınar" 
: Haan Ataf 
: Gani Topuz. 
: İlhami 

29· 1 

Say!~brT~l.~!!!~!i~!!e j mit ~. ~!D.!;:.~~~.!''i:: 
dar ç.ekilmit veya çekilecek tıı11murl11iu ilanında Birinci artır· 
olan pamuk, kütlü, koza ve ma ıaat 10 • 11 ro kadar olmalf 
çiğitler sigortasız oldutundan lbun rollrken yanlı~lıkh 19 • 11 
müşterilerimizin sigortalarına olarak çıkmıştır. Tashih ederiz. 

kendi namlarına sigorta yap. --
tırmaları, aksi taktirde her ceğ( ilin olunur. 

hangi zarar va ziyandan do- Aziz Pamukçu Verese· 
layı fabrikamızın hiç bir gu- leri Fabrikaaı 
na mes'uliyet kabul etmi1e· 2666 


