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' 
Yazan . CAViT ORAL 

IC5> üyük harpten mağlup çıkmııtık. Güzel yurdumo:rurı bir çok par
u;;;;;D çııları düşman işg-ah altına rirmiıti. Bo kara tal li yurd t:ölüm· 

!erinden birisi de Adana idi. Karanlık rünlf!r yaşıyorduk. N" yapacaiı 
mızı bilmiyorduk. Yatını dütünecek vaziyette d•iildik. Düşmanlarımız 
ç J\c Zl\limdi. Bize her şeyi yapmaktan çekinmiyorlardı. Dört ıene her 
cephede karıılarında kahramanca düiüıen bir milletin çocuklarına her 
şevi reva görüyorlardı. Bize bir parya muameleıi yapmaHan h:cap 
<lııymuyorlardı. Fakat milleti ve milliytıti ile mağrur olan Adanalılarm 

bn iğrenç harekete, bu kötü muameleye, bo insafsız idareye uzun müd 
det katlanamıyacaklarmı biç düşOnmüyorlar, biç hesap etmiyorlard1. 
G~rçi tartlar ia~insızdı. Gerçi beoliiiml:ıi müdafaa etmek, düşmanı· 
mızla mücadeleye girişmek için durumumuz ağır ve hatta çok tehlikeli 
idi. Bununla beraber içimizde, kalbimizde ve !;afaauzda gittikçe bilyü· 
yen hir ümid vardı. işte bu üınid Atatürkün yükselen sesiyle bir in:ınç 
hııl!ni aldı. Bu inanç büyüdükçe bir kuvvet oldu. Bu kuvvet nihayet 
Milli mücadeleyi yarattı. işte bu güu de, dünya tarihinin t>şsiz, örneksiz 
bir mucizesi olan Türk Milli mücadele tarihioin, kurtuluş ve iıtiklil 
Hvaşının parlak bir sayfasını teşıkil etmektedir. 

.__ _______ E_b_e_d_A_ı_.:.,Ş_e_f_i~ın_i_z~A __ t_a_t_ü_r_k ______ ~I 

Vakia Adanalılar bu kotlu güne erişmek için çok çektiler. Çok 
uğra,tılar, kahramanca dügüştÜler. Fedakarlık hududsozdu. Kaybolan 
ve kaybedilen aziz çocukların adedi aay111zdı. Fakat yirmi ıeoe evvel 
5 \kinci kinunda Adana düşınan elinden kurtoldu(o, ana vatana te"rar 
kıvuştoğu, şanla ve muzaffer Bayrajımız yine Adananın ılık ve gü~eşli 
s~ınasmda dalgalanmaia başladıtı rün her şey, her ıztırap, her felaket 
unutulmuştu. Adanalılar bayram yapıyorlardı. Adanalılar heyecan içinde 
idiler. Çünkü Atatürkün emrinde kurtuluş ve lıtiklil için mücadele 
eden kahraman Adanalıların başardlkları eser pek büyüktü. Hayır on· 
lar yalnız Adanayı kurtarmamışlardı. Aynı zamanda Türk Vatanının vo 
Türk Milletinin d(lşmanlarına karp ilk politik darbeyi de vormqlardı. 
Zira Adanayı kuvvet zoruyla, bir mücadele ve muharebe neticeıinde 
vermek mecburiyetinde kaldıklannı Fransızlar kabul etmişlerdi. Bunu 
kabul etmek Milli mücadele rohunun tam ve nihai zaferine inanmak 
ve önünde ejilmek demekti. 

5 Kinunsani 
YAZAN : Arif Nihat Asya Şuındaın Bundan 

M arseyyez derler bir marş \ 
vardır. dünyanın .. ydı 

hürriyet ve istiklal hnvalı:rıodan ' 
biridir. Bir sabay ağzrndau bir 
milletin aeıi halinde doğmuştur. 
Çalınır, ıöylenir, ayak uydurulur 
bir havadır. Do(uşunda halkın ve 
hakkın ıeıiydı; öyle bilmiş, öyle 
tanım14bk. Çukurovaya hakkın kar· 
4111nda zulmün ve haksızlığın marşı 
olarak reldi ve küçüldü. 

Bilen söyledi, bilmeyen aöy
ledi. Tellffozlarına Türkçenin sığ· 
aıamaaile meşhur oldukları kı!dar 
1Dar1e1yez dilinin de ıığmamasile 
aıeşbar çarpık ağızlarda gülünç oldu. 

Uzaktan geler.ler de istili hum 
mat1nın 40 derecesinde ne yaptık· 
larını, ne söylediklerini bilrnediler 
ve milli marılarmı milli yaygara 
haline retirdiler. 

§ 
Şıı binalar yer yüzünün din 

ulularandnn biri adına ibadet yeri 
Taurt evi olaral.: yapılwışhr. 

Bve ._ b' ümmetin kahir kalaba· 
qır.a tr .. 

lığı içinde yaşamalarına ızın ver. 

mek büyüklüğü gösterilmiştir. Baş
larmda kaleleri söyler; içlerinde çar 
mıhları, dişlerinde cemaatleri dinler. 

Ôyle bir devir gelmiştir ki 
ibadet yeri olduklarını unutmuşlar, 
anlarını bir caz şımarıklıgile çal· 

!ı lardır. Birinin bodrumları ''kanla 

k ' ötekinin şimdi bir büyük oyu,. , , 
caddeye taraf duvarı ~anlı duvar,, 

olarak isim almışhr. M 

Türk dağı Toroslardan Turk 

Çu'-ıırovaya dönüşte Adana 
ovası ır. b" 
balkı kadın, kız, çoluk çocuk, ır 
medeni milletin ve ııefil yardakçı· 
lırınm marifetlerini gôrınek mana· 
11na "kanlı davarı görmeğe gide· 
lim,. derdi. 

Bugün o iki yapıdan biri kur· 
banlarının çocoklanna bir bilgi 
•vi, öteki bir estetik ve etlence 

e,,ı olmakla günahlarmı çıkarmağa 
çahı'Yor. Çıkaramazlar: "u.nlı kuyu,. 
ve .. kaaıı. duvar" hikaye dei'ildir. 

§ 
O zaman Adana ıokakları 

·öyle tipler de r--.d- y .. -ru u: arı aı· 
ker, yarı başıbozuk bir kıhk üze-
rinde ikiferden çapraza..... dört 
ııra fişekle, Oç dört tah.na.yla, 

b• k bomba ve bir ilc.l.kaaıayta 
ır aç "b k. 

bir karnaval maskarası. u un. 

dir? ,, diye sormaya diliniz var· 
mazdı. «bu nedir?» diyebilirdiniz. 
o rnnn hatırlayanlardan başka
ıının : tanımıyacağı bu tip, istila 
kavvetlerinin Jandarmalığını yapan, 
cllaJ• baritaunda Kilikyayı ara1aa 

bir vatansız Donkişottur. Şimdi, 
kaçıp ~ittiii yerlerde efendilerinin 
bostııomda korkuluktur. 

§ 

Çukurovaom kortulaıt sava· 

şmda halkın vicdanından verilmif 

paıalı'klar görülür ki yıldızı çoban 

yıldızı, zırhı şehit ve Gazi kanı, 
sırmas1 başaklardı. 

Bir gün böyle bir paşadan 

beraeti 

· Beraet olarak Toroı eteklerinin 

harita11nı gösterebilirdi. Fakat fÖI· 
termemeyi tercih etti. 

§ 

Susturulan marseyyezin yerinde 

şimdi sesler «korkma sönmez bu 
şafaklarda yüzen alsancak.» diye 
başlıyor. 

Barem kanunlar1nda ba
zı deAltlkllkler wapllma 

aı muhtemel 
Ankara 4 ( Hususi muhabiri 

mizden ) - Devlet ve bankalarla 

müesseseler barem kanunlarında 

bazı değişiklik ycpılması bahis 
mevzuudur. Bu değişiklik bilha11a 
ibfüas mevkilerine dair olan hü· 
kümler üzerinde olacaktır. 

işte 5 ikincikinun günilnün minaamı ve önemini bu ruh ve ba 
İnanış içinde anlamak lizımdtr. 5 ildncikinun hakkın kuvvete, milli bir· 
llj'İD ve milli varlıtın en medeni harp vasıtalarına üıtünlüfünden ve 
.uferiodeo. Qqka bir ıey dejtldir. 

Biz bogtlo, dün yarattıiımız bu büyük, harikalar örneği ve kahra
manlık mııcizoıinin yal dönümtlnii katluloyoraz. Heyecaotmız dünit& ~bi 
yine ıoiısıızdur. Sevinçlerimiz yine ölçüıüzdür. Ôiiinçlerimiz haklı olarak 
röiüılerimizi kabartmaktadır. 

Fakat burün de aynı ruh,aynı inanıı, aynı miJJi birlik ve milli ahenk 
içinde yaşıyoruz. Dün biz nuılki, Büyük Ebedi Şefimiz Atatürk'ün 
etrafında bu vatanı kurtardık, İltiklilimizi kendi kavvetimiz ve kendi 
mücadelemizle elde ettikse, bugün de Büyük Milli Şefimiz lnönünün 
etrafmda ve emrinde inançlı, imanh ve azimli, milli bütünlük içinde 
hudutlarımızı ve iıtildilimizi koromak için toplanmıı bolunayoruz. Biz 
boa-ün de kalblerimizde dünkn gibi milli mücadeleci bir ruh taşıyoruz. 
Eğer bilmediiimiz bir düıman•mız varaa ve bumilli mücadeleci ruhun ne 

demek oldutunu bilmiyorsa ona yalnız o ruhla lrarşd.qmış olan taliıizlerdeo 
hila:i idinmeıini tavıiye ederiz. 

Okuyucularımızdan özür dileriz 
5 ikincikinun bayramımız için, 

ba büyük rünüo manasını ve öae 
mini canlandıran gayet rüzel ve 
renkli bir kliıe yaptırmıştık. Fev· 
kalide bir nüsha ile hem a-azete· 
mizin memlekete olan vazifesini 
yapmak ve hem de lııymetli oku· 
yocularamızın karıısına bugüne ya 
kııan bir güzellikle çıkmak istiyor· 
dıık. Fakat esefle ıöyliyelim ki 
l1tanbuldan getirttiğimiz ba klioe· 
lerin ancak ihbarnamesi elimize 
geçmiıtir. 

Çünkü klioeleri posta paket 
dairesinden almak iıtediiimiz za· 
man kaybolduiana öğrendik. Kli. 
feler arife ~iinü l'eldiii halde de· 
ierli poıta telrraf bış müdürünün 
bütiln a-ayretioe ve araştırmalarına 
raimen bugüne kadar hili balona 
mamııtır. Tahkikat ciddiyetle de· 
vam etmektedir. Fakat biz bu va· 
ziyet içinde ancak elimizde bolu. 
nan imkinlar dahilinde sayın oku. 
yacularımızın karşısana çıkıyoruz. 

5 Klnunsani 
YAZAN: B I Z 

Küçük izci, ilk rüneş ıııiıyl• uyanmış, pencereye kotm111ta. So 
lara bakıyordu: Her yer bayraklarla donablmıı, nnki ıokaldar in 
çicek demetleriyle örtOlmDıtü. Baba11 ona yaklaıh. rOn•oia ilk lf•iı 
bi aevinçle parlayan rözlerine baktı. 

- Oilum, dedi, burOn her yer niçin bayraklarla ıOıleomİf bil' 
masun ? .. 

- Biliyorum baba .. Barlln 5 Klnunıani .. 
- 5 Kinannninin ne oldoj'uno biliyormuıan ? .. 
- Adananın kortulq günü .. 
- Adananın barün neden kurtoldaianu da biliyormoıan ? .. 
- Babacıj'ım bunu bilmt-yen varmı ? .. Adana 5 Kinanaanide 

bizim oldu. Büyük bayrak, saat kuleıi ile U&acami aruına bario 
Baba11 onu bairma basta. Sonra pencereden d11arıya bakara 

Kinaasaniyi düıündü : • 
" Büyük harp bitti ., dedikleri vakit yedek ıabaydı. Ooa t 

teıkeresini verdikleri zaman aıkerlikten kovuluyormuı ribi üzülmiiı; 
bin böyle biteceiine bir türlü akıl erdirememifti. Adanaya döodliiü 
l'Özlerinin Önüne reldi. Q gün ŞU ıokaklarda, cephelerde karfı 
dövOştOiü askerler perva11z dolaşıyor; yüzüne korkmadan, çekin• 
mairur bakıyorlardı .. Şimdi karanlık rüoler önünde birbirini kovala 
du. Adana, sanki baj'rından yaralı bir insan olmq yanı bqında ia 
du. Çektiii acının kalbine •ıi'mıyacak kadar bilyüdüiü rün, içine 
bir bıçak gibi birdenbire Hplanmııtı- Gözleri doldu .. o rün, içinde taı 
daran acı, ıahlanan bir hıra olmuı; Adanadan rözleri böyle yaıla 
ayrılmııtı. Bet on kişinin baıında,aillhı elinde Adanayı bir tepeden 
rettiji gün, dudaklarında titrek bir tebe11üm dola4tırdı. O tiln oe 
hafta .. Adana ona yaklaşıyor, yaklaş1yor fakat dikkatli bakınca aanld 
sise römülerek ondan uzaklaşıyordu .. Sonra ozon yıUar. üstilnde bii 
ra bulut yıj'ını varmış gibi, Adana, ona müphern ve karanlık göriiom 

Bir ıilrü ıilik hayallar Önünden geçiyordu. Ağaç diplerinde, iMi 

larında konaklayan bir ıürü kadın ve çoçuk gülümıeyor.Ooa •iı çi --------------------d---------------------------------- ~u~ı~~.~~n~rey Bugu .. n A anada yapıl k birgenç kız göründü. Ailay a C a saçlarını yolarak Kihy3oilun 
kanlı faciayı anlatıyor, fakat 

Bizi mizur göreceklerini ümit ederiz,, 

1 I • ~ doyulmayorda .. Genç kızın k U r t U U Ş Ş e n 1 k 1 e r • kanlı J'Öal11ri ti .. kalbirıe bak 

1 ribireldi.. Gözlerini kapads, 

de Çakıt soyu bir ateş çenberi 

D • / h • [ Ad k etrafını sarıyordu •• Ürperdi .. Ün gece yarısı atı an ır top a, ana, Urtulu ı ... ı.ı •çb. K ... ı. ro.,., 11•i• 

20 J b. ranlık düşüncelerini datıt11nşh .. şunun nci yıl uönümü agramına başladı yük b.y .. k, .... kaı •• ı u. u 
mi araımda röklere doinp 

lanıyorda.. Artık h~rıeyi 

ribi rör•ete başlamışta. 

saat kulesi önünde yer almıı bala 
nacak ve iıtiklil maşile törene bq 
lanacaktır. Bundan ıonra «dikkat:. 
komutaaile bir maora asker hava· 
ya atq edecek, bayrak 1elimlina· 
caktır. • 

Dün gece yarısı saat 24 de 
Belediye tarafından atalan bir top· 
la, Adana, kurtnluşnon 20 nci 
yıl dönümü şenliklerine başladı. 
Fabrikalar, bet dakika süren dü· 
dük seslerilo kurtulnş rününün baı 
langıcını ilin :ettiler. 

Bu aabab ıaat 9 da, kurtoluı 
savaşında dövüşen kahramanlar, iz
ciler, kurumlar ve teşekküller de· 
Jeieleri belediye önde toplana. 
caklardar. Belediyeden tarihi bay
rak alınacak, önünde halkevi ban· 
doa~ olduğu halde hükt1met cad· 
~esı yollyle saat kulesine gidilecek 
tır. 

Saat 9,30 da bllkdmet ve or
du büyükleri, 11kert kıtalar c.H.P. 
ve bütün kurumlar iclar. lae,etlerl 

Bayraj-ıo tamamile çekilmesim 
ve ıayrı ıuım11ını müteakip bir 
kız talebe bayrak hakkında oiir 
okuyacaktır. 

Saat kuleıi önünde yapılan 
töreni milteakjp alay tekrar bele· 
diyeye dönecek, korumlar ve teşek• 
killler adına hazırlanan felenklert 
alacak ve /4 tatilrk parkma riderek. 
anıta bırakacaktır. 

Park öniladeki törene aut 11 
de iıtikW marfile bqı..acalı:, Ebe
di .. ıu.ıa Matlıkla... ....... 

aavaıında ıebit düıen kahramanla· 
raa aziz hatıraları saygı ıusınaaile 
taziz edileceUir. Bunu müteakip 
muhtelif hatipler tarafından kortu 

loş savaıına ait söylevler verilecek 
şiirler okunacaktır. ' 

Buradaki tören bir reçiı reı· 
ınile nihayet bulacaktır. 

Ôileden sonra: 
Ôileden ıoara ıaat 15 de bir he· 
yet, komataolafa rlderek belediye 
adına orduya teıekkClrlerial bddi· 
recektir. 

Saat 15,30 da, beledi,ecl• bir 
kabul töreni yapılacaktJt. Bu töre 
ne halk ve tef9kklller deletelerl 
lttirlk edecelrtlr. Bu 11rada balke 
Yi ...... w.cta,. .... •• 

marılaramızı çalacaktır. "'-
Saat 17 de halkevind• muzııı.• 

li bir topl.atı yapılacaktr~ 
Gece gapılat#k toren 
Saat 18 den itibaren belediye 

önilnde belediyec• havai fioekler 
atılacaktır. Saat 19,30 da fener 
alayı yapdacaktır • Alay önde 
halkevl baodoıu oldujo hald• be· 
Jediye önDnden hareket edecek , 
ôder ve loönü caddelerini takiben 
Seyhan caddeainden reçecektir. 
Fener alayına bir kıta aıker, izci· 

' ler, okullar, parti tqekkülleri ve 
halk l4tirik edecektir. 

Saat 19 da belediye tarafın· 
dan bir aqa• yemeji aiyafeti, ı•· 
cade ord• eYlqcle lu&ala1 .._ 

izciler, ıokaklardaa prkı 
liyerek reçiyordu. Ônde y6 

izci, bayrajını kuvvetli •llerile 

ki bir meıale gibi tutayorda .. 

meıaleoin üzerinde, röklerdeo 

indirilen ayla yıldız r61Cl•ey 

Oiluoa da izcilerin arasında, 
diıine rlllerek bakarken, p 
Sonra azak ufaklara daldı. D 
r1n ötealni bekliyenleri d&t 
keneli kendine: 

...r.. 5 KlDuıaDIJI 



• 
şgal ve 
urtuluş 

1alıralar1 
• 
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20 nci kuıtuluş yıldönümümüzü kutladığımız bugün, işga\ın ıeci hat ri3l 11 bir k<'re 

daha gözlerimizin önünde canlanıyor. İstıla kuvvetlerinin ve yardakçılarının ttkln gelmt dık 
zulmünü görmüş, felaketli cKaç Kaç'O günlerini yaşamış hangi Ad,malınm kafos ndıı bir 

acı hatıranm izi yoktur? 
A.dananın kurtuluş snvaşı, başlı başına bir kahramanlık dasi am olacak değerdedir. 

Fakat, Adanalı, kahramanlık menkibelerinden bir savaş dasitam çıkarıp bunımln övün• 

meği düşünmeyecek kadar mütevazidir. 
Aşa~ıdaki sütunlarda okuyacağınız yazılar, işgal günlerini yaşamış. kurtuluş mücadele-

sine katılmış on binlerce Çukurova çocuğundan ancak bir kaçının -elimize geçirebildiğimiz 
hatırasım teshit ediyor . 

Bugün Mersinde 
1 yapılacak tören 

Avrat adası zindanı rında 
--

Mersin, kurtulut bayramını 

kutlamak için günlerdenberl 
hazırlandı 

Mer~in 4 ( Hususi muhabirimizden )- Mersin de, kurtuluş bayramı 
n~ ~ezahurlerle kutlamak için günlerdenberi hazırlanmıştır. Proğram mu 
cıbınce, yarın (bugün) bütün şehir bayraklRrla süslenecek, gece ışık· 
landırılacaktır. Geçen Feci Günler 

Bir Ramazan akşamİ,bir düşman zırhlısındaki -==---
Sabahleyin seat 9,30 da Bozkurt caddesinde Belediye çeşmesi önün· 

~e bando, Vilayet ve resmi müesseseler erkanı, Deniz Harp ve Gedik· 
h okulu, ortaokul, spor teşekkülleri ve halk toplanacaktır. 

... 

Türkesirlerineellerinişarapla nasıl yıkattı/ar? 
Burada şehrin ltnrtuluşunu temsilen, Ü.imaniye mahallesi istikametin 

den i'elccck olan asker ve Milli müfrezeler merasimle karşılanacaktır. 
Karşılamadan sonra önde bando olmak üzere, sırasile: Milli müfre

ze, Deniz okulları, ortaokul, ldmanyordu, ve halk Bozkurt caddesinden 
Uray caddesine inerek doğruca HükOmet konağı önüne gelecek ve bu 

rada bayrak çekme merasimi yap lacaktır . 
galde Adana vllayetl mektupcu
bay F.sat şunları anlatıyor ı 

.:Fransızlar 21 anun evvel 
8 günü nkşamı, «KoloMl Rom 

kumandasındaki Ermeni gö· 
iü askcrlerilo beraber4 Adanaya 
:liler. Askeri b"nalara işgal etti· 

• r M-t 1 · . k 1 •. « u are rn netıcesı as er erımı-

çaltilerek işgal vaki olması 
esi ye'se düşürdü. O sırada 
Nazım b y i tifa etti. Ben 

İ vekili tayin edildirn.l> 
.ıı:HalK edişeye düş"rok nasıl 

l tu\acaklarım, ııe t"dbir alacıık-
1'1 düşünmeye başlııdıiar. C!la 
maHarını kurtarmak keygusıle 
çitt"rnen b:ışlta kendileri de ge

i s .. b-ılılara kadar F~mtleriııi 
)~tle ekle.n ye lüzum gördü 

c..\d no !is ııi r.. T rk bayrn 
ın asıl cımıısı ıçin kolonel Bire 
n mudah lede holuomuştu. O 
ıt ınektep mJdurü Nıyazi bey 
E,ki pıersin meb'usu - burası 
k irfan müessesesi olduğundan 
rağı astıracağını töylediyse de 
~ kuaıadanı nihayet onu mem 

et dışarısına gilaıeie mecbur 

ıaktı.» 
cAdanııda Biremon bir güıı 

damı ale bernber otomobil için 
caddeden geçerken Adana zen
lerinden pamukçu oğlu Aziz 
ndinin kuçuk kızı gOya üzer· 
ıoe tukurmüş diye babasını taz 

ederek (5000) lira para cezası 

ışlardı.» 

Adananın Ermeni murabbası 

uşe:. vardı. Avropada tahsil gör· 
ıreoç ve halis bir k<lmitacı 

lt 

cKendisinin oturduğu b!nauıu 

ıodaki dükkanlarda bomba ya· 
•yordu ... Nıbayct bir bomba pat-
'•rak bina havaya uçtu. Ermeni 

kiliseleri ve papazların oturduk· 
'l yerleri silah depoları ve fesat 
akları balıne getirmişlerdi. Bun· 
o başka minarelerimizde ezan 
uy;rn müezzinlere kurşun atmak 
etile müezzınleri ezandan ve 
ısıüaumları camilere ı-ıtmektc:n 
'n ediyorlard,,ı. 

• cHaçın kaz.aııma yakın yerler· 
11 yaşlarında iki çocuğ'a Erme 

fadaileri yere yatırmışlar, boğaz 
akta iken eşraftan GOzade İs· 

kıl bey namında biri bunlara rast 
lmiş ve bırakılmaaını rica etmiş

de çocukları kortarmalr. şöyle 
ırıun kendisini de yakalamışlar 
ırnunu, kulağını kesmek, gözleri

oymak. auretıle zavallıyı şehit 

ınişlerdir.» 
c Feke kazasınıo (Y erebakan) 

Şyüoden Hasan namında birinin 
msını oradaki gönüllü kuman· 
nı Ermeni o~ep ço.\'uşa zorla 
rmişlor ve bazı müslüman kadın 
~ı da zorla kiliseye götürülerek 

flassur ettirmişlerdir'.» • ~abitlik istemi 1 
;r,orum, cepha. 
• ne gönderini 

1 
Ceyhaoın S.rıbahçe köyünden lp 
)•man'ın hatıralarından: 

« ... Bır ay ıonra bir taarruza 
'-aha uğra<lık. Sabah namazı vakti 

:urttepesiuden top ateşi başladı. 
; 00ra bir aUvari hücumu oldu. fü. 

fıın gurup istibklim içinde idi. Fa· 
,at dığer müfreze Kırıklı'ya kadar 

;ekildi. 
• llerleyen düşman Dörtler kö. 

ünü yakıyordu. Maiyetimde takım 
l :\Dıti Karaisahnın Musağan kÖyüıı 
ıf'n Guciiru!ı: oğlu Ahmet ça\iUj 

"'te'" beraber düşwao arasında kal-

~ıştık. 
~ Cephanemiz tükenmek üzere 
O'li. Çok susıımıştık. Yanımızda bir 

(ÜnCU arümulü vardı. Altında kar· 

:.az saklı olur diye ayajımla gü-

Kurtuluş mücadelesine 
iştirak eden kahramanla· 
rın, o yıllardaki kıyafet· 
lerigle 5 Kanunsani bay
ramına katılmaları bir an' a 
ne haline gelmiştir. 

Altından bir sandık Almao 
mavzer mermisi çıkmasın mı?. c~
bimizi koynumuzu doldurdulc. 
Çevremizden lrnrşuıı ateşi yıığar · 

keo biz bir kömür ocağı kuyusuna 

atladık. 
Elimizdeki Almıan mavzerine 

1stanbuldan yirmi beş fişek alan 
bir kasa hediye ı-elmişti. Bir sür· 
mede beş tarak fişek soltoyor, 
bir fışek te tüfengin aizına koyu
yor, 26 fişengi mitralyöz gibi bir 
biri arka ına hiç kesmeden sıkı· 
yordum. 

Irmağın o bir geçesindeki çok
sıit bir halde olan düşmana bir 
düzüye ateş ediyordum. Düşman 
top tufek sesinden bizim yerimizi 

kestirhmiyordu. 
Heyecanımdan, kıp \crmızı O· 

lan mavzeri görwemiştiaı; nasılsa 
elim namlıya dokuumuş, cazzadak 
yandı. Aklım başıma geldi. Ateş 
kestim. Yerden ot kopararak nam 
luyu soğuttum. Sonra ateşe teli.rar 

başladım .... » 
« , • Bundan onbeş yirmi gün 

sonra bir taarruza daLa uğradık. 
Biz Dörtler kolonda, Evliya kaya· 
ıındaki istihkamlarda idik. Üzeri· 
mize gelen Fransız suvarisini şid
detli bir ateş altına aldık, dereye 
doğru kaçırdık. Akmezer'a doiru 
ilerleyen Fransız ıuvarisioe, piya
desine ateş ettik. Hasır gibi yere 
serildile'r. Perişıan bir halde Akme· 
zar deresine döküldüler ... ,. 

« .. Ef radımıo bir çoğu o ci· 
vardaki köylerden, çocuklarını yay· 
laya kaçırmak için yanımdan ayrıl
mışlardı. Yak,nda bulunan telefon 
ınerkezine gittim. Belancılar kö 
yünde bulunan Sinan Paşaya tele
fon ettim: 

- Gavurun anaaını ailattım. 

Fakat yiyecek ve cephanemiz bit 
ti. Kürt Nasrullah harbe girmiyor 
Tayyar bey sovarisiy\e çek.ildi. 
Gemisiarah Ali ağa, Süleyman bey 
çiftliğine a-itti, ınevkiimiz tehlike

dedir. dedim. 
Sinan Paşaya telefon ederken 

Kütahy<A mebusu Nuri bey de Ha· 
~ıkm'daa telefonla dinlermiş. Si· 

nan Paşaya: 
- Bu adam kimdir ? Diye 

sordu. 
Sınan pıışa da: 
- lp Osman, benim nazlı bir 

kumaodaoıındır. Gavurun anasını 

aj'lattım diyor. Cephane iıtiyor, 

Bunun üzerine Nuri bey tele· 

fonla bana: 
- Yarın zabitliğin geliyor ... 

deyince: 
- Efendim, ben zabitlik filin 

istemem; ba v cephano ve yiyecek 
gönderin, deyince: 

- Gece saat yediye kadar 
yedi yük cephane gelmezse gön· 
derdiğim ndaıoları idam ederim 

dedi. 
Ct'phaoe ve erzak flaat altıdtı 

geldi. Gece saat dörde kadar, düş 
maaı takip ederek Yenicenin ile· 
risindo trun yoluna doğru kovala· 
dık. Bu kovalayışt& on beşer kişi· 
lik üç müfreze idik. Düşman peri· 
şan oldu. Külliyetli cephane ve 
silah bıraktılar. Bundan sonra mu 

harebe olmadı... ~ 
Bundan sonra da İzmir cephe· 

sine a-ittik. Orada, Afyon Karahi 
sarı öoüııde yaptıiınıı:ı: bir muba. 
rebede mülazimlik emrim geldi .. 

~~:!:~ıı 
Anış Zade Ahmedln (Meraln - Alan· 
ya arasında k•reatecllilt yapar ) 

hatıralarında• 

Amerikadan altı kişilik bir he· 
yet gelmişti. Bunlar Kilikya'ya bir 
mandater tayininde Adana ahalisi
ni 'muhtar bırakıyordu. Bu iti Ada· 
na ileri gelenlerinin intihabına bı · 
rakıyordu. Müftülük dairesindeki 
bir toplantıda bize manda teklif 
edileceği anlaşılmış olduğundan 
heyeti umuroiyewiz biç bir manda 
kabul etmemiye karar verml~tik. 
Aramızdan seçilen 12 kişi yalnız 
bu noktai nazarı müdafaaya me 
murdu. Bunlardan Suphi Paşa: 

- Hiç bir manda kabul etme
yiz, ötedenberi hür ve müstakil 
yaşamış, tarihi bir milletiz, dedi. 

Amerikan heyeti reisi: 

- Siz Türkler ve ordunuz in. 
hilal etmiştir. Bir mandater'e ihti· 

yacın z var. Bunu kabule mecbur
sunuz. Hatta padişahıaı:ı: da kabu
le taraftardır. Dedi. Supbi Paşa: 

- Şu halde mesele hal ohın· 
da. Padişahımız banri devleti man• 
da kabul ederse ona tebaan biz 
de kabul etmiş ıayıhrız. Böyle oluu · 

~ mesele yoktur. Niçin bize tek· 

lif ediyorsunuz? dedi. 
- Tamam doğrudur imza edi· 

aiz dedi. Biz imza ederek çıktılc. 
f mza ettiiimiz tamamen kendi ifa· 
dem ize muvaf ıktı.» 

« Bir telgraf çımız Hasan efen
di vardı. Erzurum, Sivaa kongre· 
lerinin haberlerini, Kızıl ordıınun, 
Yeşil ordunun geleceğini, nerelere 
kadar ilerlediilni haber verirdi. 
Konya, lıtanbul, Sivas, Kayseri, 

eli v• aair erlerden 

de haber gc.tirir ve icabettikçe 
muhaberemizi de lemin ederdi. 
Bir de gizli şifremiz v11rdı. Muha· 
rebemizin çoğu karııisalıda Milli 

Kaıoı&ndan Sinan Pıışn ile olur • 

ua .. :» 
« Nihayet biı.i millici diye f' 

ran l:z.lar Adıma 1an sürgün ediyor. 
lar. Beni yakaladılar. Guvernur'u 1 

makamına götürdüler. lçerido Ra· 
mazan Zade Kemnl ayakta duru· 
yordu. Koouşamadık. Blr Ermeni 
tercüman da vnrclı. Tercü~uan: 

Ü:r.erinizde silah varsa ve· 

rin • 
Burası neresiJir? Dağ ba· 

şında değiliz. Silah kullanmayız, 

dedim. Gııvernur güldü. 
- Üzerinizde evrak varsa ve

rin • 
Üıerimde bulunan talcboye ait 

evra~ı verdim. 
- Parn cüzdanım da verin. 
Detince oau da verdim. Gu· 

vernur açtı, baktı. Sekiz lira var
dı. İade etti. Cüzdanda dn kağıt 
aradı. Bir şey bulamadı. 

- General Guronun emrile 

mabbussunuz 1 dedi. 
Bizi Fransız zabitine teslim et· 

ti. Merdiven başmda bir otomobil 
hazırdı. Bindik. Y 1'Di l~tasyon isti· 
kametine barek.et etl:\: ... 

istasyona yaklaşınca otomobil 
süratlendi, hızla geçti. Tren haltı· 
na muvazi garba doğru gidiyor· 
duk. Bizi yol üzerinde duran bir 
trene bindirdiler. içimizde Fransıı· 
ların taharri polislerir.den biri de 
vardı. •• Derhal birbirimizi ikaz et 
tik. •• Bu mel'un içimizdedir, ağ· 

zımıza sahip olahnı. 11 dedik. 
Nihayet Mersine vı:rdık. Fran

sız zabitleri etrafımızı lcuşabver 
di. istasyonda kapalı bir kamyona 
bindirdiler. Knmyon :ıindan gibi 
oldu. Hareketten önce '' Fişek 
sür ,, kumandası verildi. Kamyon 

yürüdü. 
- Vaziyet fena. tecdidi iman 

edelim dedim. Tecdidi iman ve 
tövbe istiifar ettilı:. Deniz kenarır.a 
relmişiz. Biz.i bir sıimbota bindir
diler. 12 mayıs 336 tarihinde, Ra· 
mazanın altıncı günü idi. Pek ya. 
kıcı bir sıcak vardı. Stiınbot bizi 
büyük bir znhlıyıı götürdü. Demir 
ler üzerind12 açıkta bir yere oturt 
talar. Yemek olarak tayfaların ar· 
tıklan, yanık ekmek kırıntılt\rı ve· 
riliyordu. Hiç su vermediler. Şife
lerlo ~arap verdiler. içimiz.den yi· 
yen oldo. Bu ıırııda Ramazanoğlu 
Kemfıl bey yemekten sonra elini 
yıkamaya su bulamadı. Şarap ile 
elini yıkamaya ttş~bbüs etti . Bu 
sırada bana dediki : 

- Yaz hoca ef eındi. Bu da 
tarihe ı-eçsin. Ramazaaı şerifin al
tı~cı rllnil öile vaktı yemek yedik. 

Buradan doğru spor sahrsına gidil .. cektir. 
Saat 10.30 da Belediye si,.eninio i~areti üztrine şehirdeki fabrikalar · 

la limandaki vtıpurlar düdüklerini öttüreceklerdir. Bando evvela istiklal 
marşı çalacıık, bunu müte kip şehrin kurtuluşunu ifade eden bir nutuk 
söylenecektir. Biri ortaokul, diğeri ilkokullardan olmak üzere iki talebe 
şiir okuyacaktır. 

. Deniz okul~ ~e mektepler, Milli müfrezeler trübünün önünden ge
çıt yanarak yarıeruıe dağ hcaklnrdır. 

Merasimin bitınesioi müteakip meydanda, Belediye Reisi ile bayram· 

laşılacııktır. 

Belediye R~iqiııin b1şhnlığı:ıda bir heyet Vilayet makamında 
Veliye, Garoizondn gnmİ7.on komutanı ve müdafay hukuku temsilen C. 
Hıılk Partisine şehrin şükranlarını rnn1caktır. .... 

. S::ıat 17 ele Belediy" tnrc;fımlııu Tücc:ır Knlübiiodoı Ordu şerefine 
hır çııy ver:lecel.tir. 

Sa~t 18 <le Atatürk Pıırkındn cğlrnceler y:pıl rıık fişek atılacak 
ssat 21 de Çocuk esirgr.me ~inrnıasında Helkevi gösh:rit kolu tarahn· 
dıın bir rrfisamere verilecektir. 

e b mirer.'in C na-
zesi ören e ka dınldı 

Cenaze merasiminde Maclls Reisi ve 
B • ' v e k 11 de h a z ı r b u 1 u n d u 1 a r 

Ankara: 4 (Hususi muhabirimiz· ı 
den) - Bir aydanberi luuaciğer 
kanserinden hastc bnlunnn Başve· 

kilet müsteşarı Vehbi Demirel, 
bayramıo üçüncü çarşamba günü 
lıtanbulda Perapalaı otelinde ve· 
fat rıtmiş, cenazesij ttıhnit olunarak 
Ankarayıı getirilmiş ve törenle 
defnedilmi~tir. Cen11ze n:ıcrasirr.ir.de 
Meclis Reisi Abdüllıa!i lc Reoda, 
Baş"•ekıl Doktor Refik Saydam, 
Parti Genel Sekreteri Doktor 

Elimizi yıkayacak su bulamadık, 
şarapla yıkadık ... 

Avrat adası ı 
zlndanlar1nda 

Nihayet menfamız olan ( Av· 
rat ) adasına sürüldülc. lı\t günler· 
de Adanın zindanında çolc feci 
günler yaşadık. Zaman ıreçtikçe 
bize emniyetleri arttı. iyi muamele 
yapmıya başiadılar. Ada halkı bizi 
bu esaretten kur tarar ak evlerine 
misafir aldılar. Orada vaktile Tüt
kiye le yüksek memuriyetlerde bu· 
lunmuş Aril Nümımi ile bır ziyafet 
sofrasmda arkadaşları olnn Hıılil 
bey isminde biri söz arasında de· 
d ki : 

" Ne zaman memieketimde 
Frannz bandırası parlıyacalt diyor· 
dum. Geldiler gördük. Fran ız ban. 
dtrası parladı. Hay lanet olsun. 
Türkiye hükOmetiuin kadrini kıy
metini bileruedik. Diyerek mazide· 
ki hatalarım itiraf etti. bu ada 700 
evd~ıo ibarc:.ttır. Halkı hep biribi· 
rino akraLa ve birbirine tut1'.un 
iyi insanlardı. Vaktile korsanlar 
dan bu adayı korumak için Sultan 
Mustafa zamanında hacı Ahmet 
isminde bir adAm buraya kale mu· 
hafızı olarak gönderilmiş. ı... bu 
ada liallu bu adamın ncıliocftın ço 
ialnuılardır. Hacı Abmedio olıır
dogu ev " Beytül - biç ,, diye 
aralarmda takdis ediliyor. Sonra· 
ları bir de deniz feneri yapılmış 
bu fenerin memurluiu da nesilden 
oesile bir aileye verilmiftİr. 

Silifk.eye giden y~lkenlilerin 
birile Ankarada Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bir istida gönder· 
dik. Halimizdon şikayet etmiştik. 
lstidıımız üzerine Hariciye Ve· 
kiletimiz Parise yazdığı tabriratta. 
" Sizin esirler Kayseri dağlarında 
reyik avı ile me,gul iken bizim 
esirler zindan kö4elorinde inliyor-
lar. Bu hal temadi ederse muka
bele edilecektir" mealinde idi . il Nihayet kurtulu9 1 

Bir rüo sahildeki kahveuin bi-

Fikri Tüzer, Cumburreisliği umumi 
katibi ve yaverleri, rıup reiı ve
killeri, Parti umumt Hfor~ heyeti 
azaları, mebuslar, daireler müdür 
leri bulunmuşlardır. 

(Vehbi Demirel lzmit, Adana, 
Konya ve Ankara valiliklerinde 
bulnnmoş bir nralık Dahiliye Ve
killiği müsteşarlığı yapmıştır. Parti 
mı:ırkezinde u1un müddet çalışnnş 
kıymetli idarecılerimiı.dendi. Ôlüınü 
memleket için bir kayıptır.) 

Sinan Tekelloğlu 
Kıymetli mebuıumuz Sinan Te

kelioğlu 5 ikinci kiııun bııyramına 
iştirak etmek üzere dün şehrimize 
gelmiş ve bugün de matbaamızı 

ziyaret etmiştir. Sayın mebusuınu· 
zııhoş geldiniz deriz. 

Ankara imar mUdUrU 
istifa etti 

Ankara 4 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Ankara imar müdürü 
mühendis Muhl:s Sertel i~tifa et· 
miştir. 

Yiyecek v• giyecek mad
delerinde vurgunculuğun 

önUne geçilecek 
Ankara; 4 [Hususi muhabiri· 

mizden] - Ticaret Vekaleti Milli 
korunma karıuounda yap,laıa son 
deii~iklikten başka yeni bazı de· 
ğişiklik yapmak için incelemelerde 
bulunmaktadır. Bu değişiklikte vur· 
gunculuğun men'i üzerinde bilhas
sa durulmakta, yiyecek maddeleri 
ve giyecek eşya satışlarmda vuku· 
bnlan ihtikarı önleyecelı: tedbirler 
alınmaktadır. Yeni projede kira 
bedelleri, ev sahibiyle kiracı ara· 
sındaki ttnaseoetler de yeni esas
ıara bı!ğlanmaktadır. Proje üzerin
deki çalışmalara devam olunmak

tadır. 

• İzmirde lsmetpaşa bulvarında 
Ankara kahvehanesinin radyosunda 
Mılli piyangonun çekilişini dinleme
ğe giden Mehmet adında 45 yaşla 
rında biri yüz bin liranın numarası 
okunurken a:ııızın düşmüş ve öl· 
müştür. Mehmedin kalb sektesin· 
den öldüiü anlaşılmış ve defnine 
ruhsat verilmiştir. Mehmedio üze
rinde bir piyana-o bileti bulunmuş 
tur. Fakat bu bilete deiil yüz bin 
lira, amorti bile iubet etmemiştir. 

• Tanınmış sahne artiıtleri
aıizden Şadi ve eski D.arülbeclayi 
artiıllerindea Emin Belli vefat et
mişlerdir. 

Emin Belli son umııalarda 
sahneden ayrılmış ve eski meıleği 
olan Doktorluğa dönerek Zonıul· 
dakda vuife almıttı• 



Senenin en . 
nezih ve en __ ..._,. .. [ Baştnrafı ikioclde ] 

rindo oturuyorduk. h!İ:eleye bir 
yelkenli yana,. tı. Herkel koşarc.uıı· 
na yanına gitti. Biz de gitti~. Mus· 
tafo Kemal Paşanın çerçeveli bir 
resmini getirmişler. Paşa bir san· 
dalyaya oturmuş. Baş ucunda Mü
zebbep bir Kur'anı kerim var.Her· 
kes birer birer resmi eline alıyor, 

öpüyor, yüzüne gözüno ıürüyor 

dua ediyor,alkışlıyordu.Ada o gün 
yü\ae\c. bir heyecan geçirdi. 
Her evde mutlaka bir Türk bay
rağı vnrdı. Herkes gunüa birinde 
bu bayrağı çıkaracak evinin en 
yüksek yerine asacaktı. O giinün 
relmesi bekleniyordu. 

kibar balosudur 
Adanamızm kurtuluş bay

ramına rastlayan 5 sonkanu
nun 942 pazartesi gecesi or
du evinin muhteşem salonla· 
rmda verilecek olan bu balo, 

Ruslar Fin 
cephesini 

~~~L°"'-.,;;-..... ~-----;m:---ıc-; ____________ ___ 

lngiliz-Rus 
dostluğu 

Ruz elt 
Çörçil Ma ZY 

lngiliz çekilişi -------yardılar l!lin ı 

Nihayet oradan kurtuluş em. 
rimiz. geldi. Mersine geldik.. Çı· 
karken bütün Fransı z zsbitleri ha 
z.ırdı. Bizi ikr.ambrlıı knrşılad:lar. 
Bizimle beraber doğ•u bır otele 
geldiler. Ocelciyi çağırdılar: 

- Bunlar biz.im pek az.iz ve 
muhterem mi:ıafirlcrimizdir. Buı a· 
dan gidinceye kadıır istediklerine 
yoktur denilıniy-ecck diy•rek bize 
veda ettiler. 

Arkadaşlardan Kemal R:ıma 

zanoglu otelciye: 
- Gel otelci şimdi tavuk kı· 

t . • d :li ve biıı:c zar muı ıstıyoroz el , 

dönerek, k 'I 
_ Bir vakit 8 omun ırıotısı e 

şimdi de en ıok. , en nefü yemek 
lerlc .•. 

Bir vakit esir köle maaroclesi, 
şimdi mevkii ihtiram. Düny~ bu, 
doha Mlcr olur dedi. 

Kaçış ! 
Eczacı Bay Bııısrlnln hatıralarının 

ıon fıkralarından : 
... Arvat adasının esaretinden 

döndü'.:. R hat ve huzur içinde 
işime başlıı.dım. 

Ankara itilafnıımesinin imzan 

zengin piyangosu, zengin ve 
çeşitli büfesile büyük sürpriz 
ler hazırlayacak ve sonsuz 
neş' c kaynağı olacak olan 
bu baloya şimdiden hazırla-

1530 7-8 

Jngilizce, p,.ansızca ve· 
ya Almancagı çahak, kolay 
fle işiniz.den, vt.ktinizden 
fedakarlık yapmodan zevk~ 

le rğlene,ek öğrenebilir-si 

niz. isti genlere mu/ assal 
broşür gönder ili,., 

1517 
d n : M. Sadık 
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tahl\\ckuk edince H.,.fız Mahmut ve 1 -!~----'!"'?!-~!!!!!!~""'!"!-"'!'""
ayııktıışlıırı F rnosız kt:rıMdı:rl ğı 1 
na ınürac nt ederek şehri nıilli hü· ı 
kılmde teslim etmemelerini, şehri l 
terk edeceklerse lstanbul hüldlme 
tine teslim etmcleıini rica etti 
ler. 

Bu sırada General Dofyo ma· 
but nutkunu Fransız mez:ırlığında 
şöylece irnd elti: 

« Ey Fransız askerleri .. Sizle. 
rin kanlarınm beyhude yere heder 
ettildhtimalki uzun müddet ünifor 
malı Fransız çocukları sizi ziyaret 
edemiyecekler. Ve sııire .. .,. 

Bunu işiten hainler ve erme· 

niler polis dairesin~ hücum ederek 

pasaport nlmıya çıılışıyorlardı. Bıı 

o kadıır fÜr .. tle şehre sirayet etti 

\:i eczahauem!n öııiioden 5"~Çmfk 

kııbil olmuyordu. Hük.Qmetin içi 

hıncahınç doluydu. Ben biraz yük 

milli ırorurumu o kadar tatmin 
ediyordu ki bu zevki Yunanlılar 

lzmir6e denize döküldükleri zaman 
ikinci defa tattım ... 

Kallnin ile kral Jor j 

arasında samimi tel

graflar teati olundu. 
Londra 4 (a.a.) - Sovyetler 

BirUji Reisi KaJioin yıl başı mü
nasebetiyle İngiltedre krala altıncı 
J.nja şu telgrafı röodermiştir. 

« Yeni sene münasebetiyle 
f'n samimi temennilcrimin kabn· 

lünü recıı eder ve kahraman ordo 
ve dooanmanıza muvııffakiyetler 

dilerim. Mü~terek düşmanımız 
Almanyaya karşı yaptığımız mü 
cadelo ile iliili meselelerde gö 
rüş biri ğ•miz lngil•z hariciye nazı 
nın Moıkova ziyaretiyle bir kat 
dalıa kuvvetlenmiştir. Bu trörüş 

birligi zafer ve zaferden sonra 
kendi mtmfaatımız ve sulh" ıu 
umış bütün milletlerin menfaatı 

adına yapacağımız işbirliği için 
en iyi teminattır.» 

Kral Jorj şu cevabı gönder· 
miştir: • 

" Yeni sene vesilesiyle en 
iyi temMnilerimin kabulünü reca 
eder vo müşterek düşmanın he
zimet gününü yaklaştırmak için 
bu kadar çok şey yapmış olan 
kahraman Sovyet ordularının mu· 
vaffakiyetler kazancnağa devam 
etmelerini dilerim. Hariciye nazı· 
rımla Sovyetler birliji hükOmeti 
araJındaki rörüşmelerin memnu· 
niyet verici bir neticeye bağlan · 

mış olmasmd:ın dolayı bahtiyarım. 

Müzakerelerde baldın o!an görüş 
birliii llı.i milletimizin harp uma· 
nır.daki ittifakı kuvvetlendirmiı 

olduğu gibi harpten sonra sulhun 
kurulması için yapılacak işbirliği
ni do şimdiden aydınlatmıştır.> 

çalışıyorlar. Rusların Şloselburg'un 
cenup batısında Neva köprüsünü 
~le geçirmiş olan Sovyet kıtalarile 
birleşerek Şluselburg'u muhasara 
eylemektir. 

Asya , Afrika , 
ve A vrupada harp 
edecek 10 milyon
luk bir ordu kuru 
lacak 

HEDEF: 
Bitleri yıkmak 
lngili;c, Amerikan, Rus 
orduları Almanyaya ta 

rruza geçecek 
N "vyork; 4 [a. :& ] - Roz.velt • 

Çörçil planının esası A"-ya, Afrika 
ve Avrnpa'da harp edecek 10 mil
von kişilik bir ordu lturmalctır. 

Müttefikler Jap OO)arian evvel Hıt 
leri yıkmllyı gay"" edinmi~tir. 

Mihvere kar~ı müttefilderin 
harp orta;ı olaıı R1Jsya Ja ponların 
taarruzuna uğ'ram!l.dıkça pasifik har. 
bine karışmıync:ıktır. Rusya bütün 
kuvvetlerini Almanyayı ezmek için 
kullanacaktır. Müttefik devletler 
tarafından hazırlanan nskeri hare· 
ketler plinı şu dü§üncelere dn· 
yanıyor: 

1 -Mihveria ruhu olıın Hitler 
ve Alman askeri kudretlerini 
ezmek. 

2 - Bombıudımanlar ve ablo 
ka Hitleri yenemez. Onu yenmek 
için Amerika!!, lngili7. ve Rus or. 
dolarının mubtel'f istıkametlerden 
tacrruzn geçero'k h!\rbi ic:ı.bında 
ta Berline kadar götürmeleri ge· 
rektir. 

3 - ZuJnm altında inleyen 
Avıupada bir intikam ateşi için 
için yanıyor. Şimdi kül altında 
uyuyan bu ateş ilk fırsatta kor
kunç bir ihtilal cehennemine dö
necektir. Ôyle ki müttefikler Av
rupayı i~tili ederken Jıer tarafta 
isyanlar çıltmış olacak vo çok 1'0· 
niş ölçüde yapdan baltalama hare· 
ketleri Almcn hatları orasında 

müthiş bir kargaşalık doğaracaktır. 

İngillz kıtaları da 

zil ere ahn dı 

Loodra: 4 (a.c) - l ngili 
bahriye nazırlığının tebliğ'i: 

Japonlar Hong Kong tesli 

olduğu ıırııda birçok İngiliz har 

gemisinin tahrip edildiğine vey 
ele a-eçtiğine dair bir tnkım iddi 

alarda bu lunmuştur. Bu düşma 
iddiaları katlyen yalandır. Hoof 

Kong'daki kayıblarımız, ek;ıerıs 

vardımcı olmak üzere nz miı.tard 

küçük grmilerden İbarettir. 

Sıngapur 4 (a a) - r"s 1.i t~bli 
Ş mal C"'pb ~ rıdo Pora d'\ dü 

mıın baskm devam ~diy:.r. G c 

leyin kıtıılıırımız d h!i cel"tıpt.ı 

mevzilerine alınmıştır Kıtal .. rıall 

düşman zırhlı arabıılrırı ya ·ında 
takıp etmiş ve bunlara karşı mQ 

vaffalc.iyetli muharebeler y pılmı 

tır. Düşman kayıplarının ağır ol 

doğu zannediliyor. 

Şimal f ngiliz Borneosunda 

alınan raporlara röre düşma 

Brnneyden 160 kilometre kada 

uzakta bulunan Vesson'a ı:ske 

çıkarmıştır. 3 4 sonklinuo gece 

tayyarelerimiz. Malezyanıc ba 

açıklarında düşman gemileri 

bombalamış ve mitralyöz ateşin 

ateşine tutmuştur. Dün gece ?. 
düşman tayyaresi Singapur üz 
rinde uçarak bombalar atmışht. 

Hasar ebemmiyetsizdir. Hal 
aramda bir kaç ölü vardır. Knr 
şı koyma bataryalarımız. bir düş 

man tayyaresini hasara uğrat 

mışbr. Bir düşman tayyaresi d 

Selangor yakınlarında fundahğ 
düşerek parçalanmı~tır. 

• . ,., Çuknrovnnın kırk elli evli bir köyün
de; ay batalı epeyce olmuştu. Ka· 

ranlık çökmüş göz gö:r.ü görmüyordu, 
Yalnız Dur un karanlığı delen gözlerile 
kara kara toprak evlerin damlarında do . 
nuk şekiller seçebiliyordu. 

L._H l_K A_~ E__,ı Zeynebi bu hafta ettiler gelin ! • O hafta içinde idi: tatlı ve güoeşli 
bir gündü. Köyün çapkın delikanlıları 
Zeyoebin otnrduj'u boğun arka tarafın• 
daki dut ağacının allılla oturmuşlar: 

*** 
- Zeynep, kalksan a kız ... 
- No var ıınn; sabah oldu mu? 
- Kalk kız; ilk horoz öttü. Zeynep 

bir sağına, birde soluna döndü. Sırt üstü 
yattı ve gödcrioi açtı. Badem çiçeklerine 
benzettiği yıldızlara epe~ce baktı. Sonra 
döşeğin içinde doğruldu; esnedi, bir dabn 
esnedi. İki elinin yumruklarını sıktı, göi'· 
süne yaklnştırdı ve göğsünü ileriye fır· 
latıırak tatlı tatlı gerindi. 

Annsı Elif abla on iki senedir duldu. 
Babası Koç Ali, Adana Fransız işgalinde 
iken, Türk çetelerine iltihait etmiş ve 
Toroılıırdnki tren battı üzerinde Beleme. 
dik sırtlarında Fransızlarla bir vuruşma. 
da şehit düşmüştü. Elif abla öksüz kalan 
yavrusunu büyütmek için çalmadık el ka· 
pısı bırakmamıştı. 

Zaten kocasının sağlığında da barın· 
dıldarı bir huğdan, kemikleri sayılır bir 
inekten başka neleri vardı ki?! Kocası o 
zaman da ağaların hpmnda tutmnlık et· 
miyor muydu? 

*** 

Horoz sesleri çoğalmıştı • Zeyooble 
ann ı damın üzerinde geceden kal. 

ma su ile yüzlerini ıslattılar, yajlıkların 
iyiee sardıktan ııonra aşa(ıya indiler. Kaz· 

malıırını alarak ıababıo alaca karanlığın· 
da koza tarlasında ot dövmek için yola 
çıktılar. 

*** G üotış doğduğunda tpeyce ot dövül· 
müştü. Ku luk vakti oturdular; ona 

kı:ı tutaıa Hasanın retirdij'i kahvaltıyı, 
ayra; "o ekmeği, yediler. 

. b ' 
0~~" .kadınlı erkekli yirmi beş kişi· 

(ık ır lillfıle · - v k l'-
b

• yıne ot dovmere a "tı. 
Aradan ır çoyreır. . . O b' . k l geçmıştı, rta yer ı· 
raz aerı a mıı Yl\nlı.r il 1 • t• ., d ._ er emış ı. 

Orta yer j!l 111.aduıııtr 
. l • , delen ııcai ve kızlar vardı. 

Beyın erını • . k f .1 • ' vo yorgunluğu 
k ır.ıo ı:ı ı emn arı-

unutturıııa ,. a- başındaki 

d ı'k ı 'ıc:e dair, dokunaklı bir A • e ı an ı, ., d b' rnanı 
okuooyor, dij'er erkeklei e ır "k•:ı:dan 
türkü söylüyor, kazmalar da ~~ türktıy. 
tempo tutuyor, hep birden ınıp kalkı • 
yordu • 

Kadınlnr ve kızlar vaziyetlerini anla· 
mak için başlarını kaldırdılar; (~uma dö · 
iülürken kadınların ••ia veya sola bak· 

============YAZAN: Rasim Göknel== 
malıırı hoş görülmez) Zeynep te başını 

le.aldırmıştı. Fakat başım kaldırır kaldır· 
maz A liyle göz göze geldiler. Zeynep 
gözleriyle cevap verir gibi oldu; ve tek· 
rar başını yavaş yavaş ef'di. 

* * * 
Her günkü gibi Zeynep, güneşten 

bir saat evvel işe başlamıştı. Gün 
batarken de kazmasıoı omuz.una vurmuş 

akşamın kız.ıllığıoda esmer yanakları pen 
belene penbelene, yanında anası, köye 
dönüyordu. 

Zeynep köye dönen ırgatların hay 
buy seslerine lculak vermiyor; gözlerini 
yere dikmiş, Alinin gözlerini hayalinde 
a r ı y o r d u • 8 u i k i n c i tesadüf 
Zeynebe çok dokunmuştu. Alininlkendine 
yangın olduğunu biliyordu; bugün iyice 
anlamıştı. Kendi de köyün içinde Aliden 
başkasını göremiyordu. Kapu komşuları 
hergelecioin oğ-lu da vardı: Dursun. Hem 
de kendisine öyle bir bakış bakıyordu ki ... 
~ele. b!r g~n taş kuyuya su doldurmağıt 
gıtmıştı. Alı do orada ineği suluyordu. 
Başka kimse yoktu. Fırsat bu fırsat Ali· 

' «Kız Zeynep, sana yangınım; aeni anan. 
dan istiyeceğim. Kurban olam, beni üzme• 
d~m~şti. Zeynep cevap verm.,di. Başını 
egauş, teatisi böğründe eve dönerken 
köşe başındıı herırcılecioin Dursun birşey 
söylememiştı a:na kinli kinli başını saUa· 

mıştı. 
Birde Kır Hasanın Eyup ta vordı. Bir 

güo: «Seuin yana-.larını ısırayım kız.» De· 
miısti. Fakat o ııün bu gün oldu yal01z 
Aliyi unutamamıştı. 

* • • • 
Jşte bugün de Alinin bakıılarında: 

«Bana acı, sende merhamet yok mu, 
behey zıılimin kızı> diyen bir şey sezmişti. 
Artık şüphui kalmamı2tı: Ali kendine 
yangındı. Hem Ali çok iyi bir delikanh 
idi. Köyde kötülüğünü duyan da olma· 
mıştı. Geçen gün Eminenin düğününde 
Taraus toprıı.iıodan gelen Mebmd Pehli· 
vanı da yıkmıştı; eni konu babayij'itti ... 
içki bile içmiyordu .. ". 

- Kız, delirdin mi sen yoksa? Nere 
)'e sridiyouon öyle? .. 

* $ * Q akşam, eskisi gibi, ana, kız ya· 
taldarını komşula-:ı Ahmet •ianın 

damına sermişler, yatıyorlardı. Elif abla 
on iki eaat kaı'Da ullamış, adeta paçavra 
haline gelmişti. Başını yastıia koyar koy· 
maz uyumuşta. 

Zeynep gündüz Aliyle göz göze gel· 
menin tesiriyle bir müddet yatağında 

kıvrandı; sağıoa döndü olmadı, soluna 
döndü uyuyamadı. Evleırinin önündeki ba
taldığın içinde ötüşen kurbaiaları dinledi, 
sırtügtü yattı ve yıldızlar arasında, benim· 
ki hangisi acaba, diye ararken gözleri 
süzüldü, Aliyi hayalen kucakladı ve uyu· 
ya kaldı. 

•*• 
Gece yarısını ftıçeli yarım saat ol· 

muştu. Kazma ırgatları sıcağın 
tesiriyle serilmiş \•atıyorlardı. Bir damın 
üzerinde ışıldıyao son sirara da damdan 
aşaiıya bir şahap gibi akmış sönmüştü. 

Köye derin bir sessizlik, katran ka 
rası bir karanlık çökmüştü. Yalou: o:zan 
fasılalarla bu mezar ıesaizliiini yı tan acı 

acı bir ses işitiliyorda: Bekç·nİn düdüiü ... 

Bir de, meydanın ortasındaki gübre 
yığınlarıom arkasından koyu bir hayalet 
sessizce bir çifliğe doiru yürüyordu. 

- Kim o? ... 

- ..... 
- Ulan kimdir o, diyoruaı? Ve der. 

hal makaoizma sesi takırdadı. 

- Beninı Mustafa emmi. 
. . . . . 

- Ağ-ılın lırapuııu açılt kalmıf da, ba 
zanın dışarıya k.aym~~. aramaia gidıyorum. 

- Ha, sen misin? 

- Heye, benim. 

- ..•.• ; ve bt'kçi yavaş yavaş 
köyün Carnız gölüne, Hayalet de Ahmet 
ağamn çif tliğioe giden yol üzerinde 
kayboldu. 

* * "' 
Z eynep, dudaklarının üzerine do• 

konan sıcak bir ~feyle deria bir 
nefes aldı; yutkundu ve uykusuna de· 
vam etti. Aradan bir iki dakika geçoıişti; 
Zeyn•p yorganın yavaş yavaş kalktıi'mı, 

yanına kedi uysallığı ile bir şeyin sokul· 

dui'unu sezer gibi oldu; uyanamadı. Bir 

az ıonra l'Öi•Ünüo üıerinde aert bir fey 

gezinmeğe başlıırken uyandı, gözlerini 
açtı. Ta yanıbaşında parmağını burnuna 
götürmüş birisi «sos• diyorda. Zeynebin 
tüyleri diken diken olmuş, bağırmak iste 
di baj'ıramadı; ağlamak ittedi ağlııyamAdı, 
yalnız: 

- Senmisin Ali; yüzünü seçemiyo· 
ram, diyebildi. Ve gözleri süzüldü ... 

* * * ·S abnh, erkenden uyandı. Damdan 
indi ve hujlarıoa girdi. Bobçası · 

nı çözerek bir şeyler çıkardı giydi. Koy
nunada bir şeyler soktuktan sonra dışarı· 
ya çıldı. O vakıta kadar anası da damdan 

inmişti. Kazmalarını omuzlayarak gündelik 
işlerine yollandılar. O rüo, Zeynep mu· 
tad hilafını her fırsat buldukça etrafına 

bakınmış, Alinin gözlerini aramıştı. Bütiln 
le.uma mevsimi hep böyle geçti. 

* * • A ylar geçti. Kozalar tcplenırken 
Zeynebi iki dclikanh İ&tedi: Dur• 

&un ve Ali. Darsun için kızınıo ağzıoı 
arayan Elif abla ekşi bir yüzle karşılaştı. 

Nihayet o kış bir cumartesi sabah ezanın· 

dan sonra zurnanın tiz. nağrnelerile baş 
!ayan düğün Aliyi perşenbe akşamı Zey· 

neple gerdeğe koydu. 

• * 
* A r~asına hir iki yumrukla Zeyne· 

bın yanına giren Ali, iki rikit na 
maz kıldıktan sonra tanrısından kendine 
hayırlı evlatlar vermesi için dua etti ve 
Zeynebin duvağım kaldurdı. Fakat: 

- Kurban olam Alim; gözüm kör 
olsun kabahatım yok ... Hırni o gece da· 
ma gelmiştin ya 1.. Ve o zamana kadar 
göz bebeği gibi sakladığı kıyınetll şeyi 
koynundan çıkardı gösterdi. Fakat Aliyi 
bir türlü inandıramadı. 

Ali, Zeynebin namusundan kendi rön· 
lü kadar emindi. Ama şabidin Zeynep aley 
bine şahitlik etmesine akıl erdire'Diyor, 
titriyor, sararıyordu. Nihayet Zeynebin 
evvelce yabancı koynunda yatmasına ta• 

hammül edemiyeceğini anladı, giyindi ve 
yüreği 11zlıyarak çıktı gitti. Ve o nkşam 
Zeynebin evinin önünde tabanca sesi işi
tilmfldi. 

Süğüdün yaprağı nariadir narin 
içerim yanıyor, dışarım ıerin 
Zeynebi bu baf ta ettiler gelin 
Zeynebim zeynebim bala :zeynebim 
Üç köyün içinde iÜzel ıeynebim 

Türküıüuü söyliyorlar, kcyfediyorJardr. 

• * ,., 
Q sene Adananın kurtuluş bayramını 

görmek için bir iki gün evvel go· 
len köylüler arasında Alioin babası bek. 
çi Mustafa emmi de vardı. Şehri gezer· 
lerken Aliyi de gördüler. Üstü başı pamuk 
tozu içinde idi. Ali babal!ını görür gör· 
mez koştu; ellerine sarıldı, öptü. Öteki. 
lerden ayrıldılar; konuşa konuşa Beledi· 
yenin önünden geçtiler; santhıınenin ileıi· 
sindeki kahvelerden birinin köşesine otur
dular; iki çay ısmarladılar. 

Mustafa emmi şundan bundan L:o
nuştuldan sonra oğlunun yüzüne baktı, 
içini çekti ve 110;tum, dedi; sen köyden 
kaybolduktan sonra Elif ablaya uğradım. 
Zavallının bu bir kaç oy içinde saçları 
o kadar atarmış ki ... hali çok J!erişaol 

Kızı ııöylettik. Kazma zamenı Ahmet 
aj'anın damıoda yatarken ıenin gel-

diğini söyledi. Biraz dıı.hıı sorup soruş· 
turorkeo Darsunlıı Eyyubun söz attıkla· 
rını anladık. 

Ah, şu kafa abl Meğer "Alinin rel· 

diii gece,, dediği akşam Doraun, güya 

ineil kaybetmiş gece yarısıodan sonra 

ara111ai'a çıkmıştı; nklımn hiç kötü 
bir ıey relmemişti. Ve iyi biliyorum. 

Ahmet ağanın çiftliğine doğru yürümüştü. 
Kızın anlnttıi'ınıı göre de üya sonmişs;n 

gibi yapmış ve kör olası, o akşam ne oldu ıscı 

oldu oğlum. O gün Dursunu kÖyde ara

madık yer bıralc.nıadım. Sen gerdeğe gir· 

diğin gece köyden çıkıp gitmiş ve bir 

daha da görünmemiş ... 

Oğlum, ben tıenin babanım, kötülü. 

ğünü istemem. Kı:ı:a yazıktır, telef olur, 
vebalı benim boynuma; Kızın hiç günahı 
yoktur. Ama yine de sen bilir.sin ... 

* • • 
Ertesi seneki kurfitlu~ bayramıode. 

Dursuo, Zeyneple Aliyi kucnld:ırınds bir 
bebekle • reçiş resmini 1eyrederken gör 
miiftü. 
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Peri Km Filmônden Son<> i misyonu başkanlığın-1 A~~I SllMllMJ\IOA i 
A SARA y ve :r AN i d~~!palı zarf usulu ile450 i Su;:ı;~ BUAKŞAM ':;:na i 

Sinemaları Dün Akşamda ! ton odun satın alınacaktır. ! Bugün gündüz iki otuz matinasından itibaren beş ! 
Garry Cooper-Madeline Carol-Paulette Goddar-Preston Foster-Aklm Tamlroff 

Gibi Büyük Artistler Tarafından Harkulade Bir Surette Yaratılmış Olan 
Dahi Rejisör «Cecil B. Demille'in:ıt Büyük Eseri 

Müstesna Filmi Takdim Etmişlerdir-. Dün Akşam Yüzlerce Seyirci Tarafından Takdir ve 
Hayranlıkla Seyredilen Bu Şahaseri Siz de Bugün Seyrediniz 

ilaveten : Umumi Arzu Üzerine 

1 PERi KIZI 1 
Bu Programla da Devam Edecetir 

Alsarayda bugün 2.30 da 
Zafer Ordusu - Peri Kızı 

Tanda Bugün 2.30 da 
Zafer Ordusu - Kanlı Tuzak 

• 

: 2- Muhammen bedeli 13, ! kinunisani kurtuluş bayramı şerefine ! 
! -soo lira ilk teminatı 1012 : BABA ve ANNELER : 
• lira elli kuruştur. : K : : • üçülderinizin sevgili büyük dosta : • 
• 3- Evsaf ve şartnamesi • ıl : ! her gün komsiyonda görüle- f İ S JJ ~ :{ l [E Y 11 \tJJ P l I • • • : 
: bilir. ! KUçUkleri e§lendiren •• BDyUkleri heyecanland1ran ! 
: 4- Pazarlığı 20-1-942 salı \: en gUzel ve en mi.iessir filmi olan : i günü saat 15-30 dadır. l ! ı.; •Jo:Y lıi ö ~ ...- d .._ > • ~ "" .w.uu~ ! 
i 5- İsteklilerin hazırlaya· :~·:::, f DAGI~ / l ll lM l'J" 11.lfl: ·· :::.~.: 
: yacakları teklif mektuplarını T. ti ti~ ~'4 IJ ll ,,, 
: pazarlık saatından bir saat e * ~ ~ıı oı,;;X) w"" ~ ı."'" ,f'lf""' ~ ıt ~ ~:. '"' Filmini sunuyor );}': "t e 
• : iLAVETEN: : 
• e~veline kadar Adana Asker • • ! lik Dairesi binasmda bulunan ! Tiirlcçe sözlü ve Türk musilcili : 

: Satın Alma Ko.misyonund~ : fC5) a ~ a a a tr:::!. : 
: bulundurmaları ilin olunur. : l,g)Olfl)l.QJO(FOlfll~O ~~~~ : • • • 
: 1561 3-5-13-18 : : 
: : Şarkllar : : 
: Tüm satınalma ko- : Münir Nurettin Müzeyyen Senar : • • • : misyonu başkanlı- : Bugün gündüz matinada iki film : 

= .: r kızı : . ••• ••• 0 • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : ğrndan : • • 
1- Kor evsafında olmak 1 . B i ın birinci Gece i 

Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 
şartile 150 ton odun satın • • • • alınacaktır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DEMİR İS .. 
S iM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Alalı Zürraiye, 
Motörler Tamir Atelyesi 
Her nevi makinalara yedek parça, pik ve kızll dökUm, sojuk 
sıcak demir ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve pllnya itleri, 
el trlk kaynak itlerini temlnath olarak yapmağa pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ; ESKi iSTASYON karşısında - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

1534 1-26 

•• 

2- Muhammen bedeli 4500 

lira ilk teminatı 67<:ı liradır. 

3- Pazarlığı 8-1-942 per

şem~e günü saat 14 30 da 
yapılacaktır. 

4- İsteklilerin belli gün 

ve saatte Askerlik Dairesi 

binasındaki satın alma ko
mısyonuna müracaatları ilan 
olunur. 1563 3- 5 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neıriyat MüdUrü : Avukat 

Rlfat YAVEROÖLU 

Ba1ıldığ'ı Yer ı (BUGÜN) 

Matbaa11 - Adana 

-

• BUGUN MATBAASI 
ın: Cen ,bi Anadolu'nun en son sistem maki
ıy 

ıar 

J , 

k 
n 
uy~ 

et 
:JSıi 

n lerle çahşan yegane matbaasıdır. 
Bir Defa iş Yaptırırsanız 
Memnun Kalacaksınız . ---------- -----------

!~'Dışarıdan Sipariş Kabul Edilmektedir 
al 

ıl 

im 
d 

ütün Malzemesi yeni, Harfleri çeşitlidir 

•• ·········=··~~········=': .................................................... .. Ope rato r • ı Sefiller Romanından Sonra Cihanşumul Edip Viktor Hügo'nın i 
Dr Has an Sad ·ı SO .. ZU .. f B k 1 i lk;·~::!::.~:;~~ R:;~:~u: ~:~;·A,~~;_r;:;;ı;.,d;~m~~~b~ı~.dn •• ıı 

1 
• ı Muduru «Javer» rolunu dahıyane hır Surette ı 

A 
Seyhan Hususi nıuhasebe 

müdürlüğünden : 
1 - Aşağıda cins, mevki ve muhammen bedeli yazılı 

bina kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. 
2 - Artırma 8-1·942 perşembe günü saat on birde vi

layet daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde her gün 

görmeleri mümkün olan taliplerin 2490 sayılı artırma eksilt
me ve ihale kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre ha
zırlayacakları zarfları ihale için muayyen vakıttan bir saat 
evveline kadar tevdi etmiş olmaları ve artırma zamanında 
daimi encümende hazır bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen bedeli Mevkii Cinsi Tapu senedinin 

Lira numarası tarihi 

15000 Afödinpaşa an sineması ı 50/7 l/Kanun934 
1524 19-24-29-5 

Sümerbank Kayseri Bez 
Fabrikasından : 

Fabrikamızda istihdam edilecek 
dokuma işçisine ihtiyaç vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikaca temin edilen faideler: 

1 - Dokvma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 
ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 

2 - Bir öğün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktar. ( Tenvir teshin, 
banyo dahil. ) 

4 - Bir takım meccani iş elbisesi. 

5 - 12 Otomatik tezgah kullanabilen işçiler bu suretle 
yevmiyelerin ( 6 ) liraya çıkarabilecekler ve ayrıca yüksek 
randman verenler perim alacaklardır . 

İsteklilerini Kayseri Bez Fabrikasına gönderilmek üzere 
Sümerbank Adana Pamuk Satınalma Bürosuna (Sabık Ş;nasi
ler Fabrikasına) müracaatları lüzumu ilan olunur. 

1567 3-5-7-9 
• ı Temsil Etmiş Olan ı 

Fransanın Nansi Tıp • ı ı -------------------
Fakültesinden Mezun 1 i Charles Laughton ıı 

H .. H t ı 13 30 d • •b • ı Tarafından Harikulade bir tarzda yaratılan ve Sinemanın T iŞ BANKA e roun as a arını ' an ıtı aren • ı icadından beri yapılan Filmlerin En Muazzamı ve En Büyüğü Olan ! 8 

Muayen hanesi : Karasoku Terziler Çarşısında No. 97 = f N ote rd a m 1 n SözlU i 9 4 2 1 K R A M 1 y E p L A N 1 
kabul etmektedir = i 1 1 TUrkçe i Küçü~ tasarruf hesapları 

···········=·············· : ı K E Ş 1 D E L E Rı :· !sıa~~ı?!y~!~.~!~'~aı~~.c~~~~~ıo~~~~~~.:ır i ";.;~~ 1 K a m b u r u 112 Şahat, 4Magıs,3Aimlos,21kinciteırin tarihlerindegapılır. 
t eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ı ı 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

ekil 2 _ Tahmin edilen bedel (27180) lira olup muvakkat ı Meydana Getirmek için Paris inşa Edilmiş, Binlerce Figüran ı 
) ı 11. k ı Rol "Almış ve Milyonlar Sarfedilmiştir. 

teminatı (2038 . ira e ı uruştur. ı ı 
ıh l 8 1 942 b d Bu Emsalsiz Film Büyük Fedakarlıklar Mukabilinde ı 

ünü 3 - a esı - · pertem e günü saat 15 e satm ı 
:\OıJalma komisyonunda yapılacaktır. ı PEK YAKINDA ı 
~ 4 - lsteyenl~r.e şartnames\ (136) kuruş mukabilinde ko- ı ı 
e bmi yondan alınabılır. ı Alsaray ve Tan ı 
ışh 5 - Artırma ve eksiltme kanununun ikinci maddesi ı ı 
. ıükürnleri dnb~linde hazırl~nmış olan teklif mektupları ihale ı SDnemaDaıranda G~s~eırDDece!KiCfiır ı 
ı. <saatlnrınd~n bır saat evvelıne kadar mezkur komisyona ve- ı ı 
ün<7ebilecektır. ı DiKKAT: Bu Şaheserler için Alsarayda Numaralı Koltuklar ve ı 

6 - isteklilerin belli gün ve saatta komisyonda bulun· • Localar Şimdiden Aldırılabilir... ı 
aları ilan olunur. 1531 21-27-3-5 :. ............ H4~ .................................... ı 
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TUrklye ı, Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, 

zamanda talllnlzl de denemlt oluraunuz. 


