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Nerız.aJ GÜVEN 

H 
er rejimin eyi ve kötü tarafla: 
n bulunabilir. Her idare şeklı 
tenkid veya medhe<lilebilir. Bir 

flıillet için en büyük maharet ve 
saadet kendi bünyesine en uygun 
olan rejimi seçmek ve tatbik et· 
rnektiı. 

On sekiz sene evvel Türk 
nıilletinin kendisi için seçtiği ida
re §ekli böyle bir maharetin mes· 
Ut nümunesi olmuştur . Bugün 
Cumhuriyet onsekizinci yaşını 
ikmaı edi} or . Bu ons'!kiz sene 
içinde meydana getirdiğimiz eser· 
lar, Türk milletinin milli bünye· 
!!İnde vukua gelen değişiklik ve 
iı.kişaflar dünyaya hayranlık ve 
gurur verecek kadar hüyük eser· 
ler halinde } aşamaktadır. Her 
gün yeni bir hamle yapıyoruz . 
lnkılabımıı. lıer gün yeni bir inki· 
Şaf safhasına git İ) or ve bundan 
Onsekiz yıl önce atılan temeller 
gün geçtikçe biraz daha sağlam• 
!anıyor . 

Bunun sebebi ise, Türk inkı · 
labının hakiki bir ıaruretten doğ· 
tnu~. Türk milletinin milli ruh ve 
şuuruna sinmiş, taklidsiz bir in· 
kılap oluşudur. Bunun içindir ki, 
inkılabımıı doğuşundaki hayatiyet 
Ve hamle kabiliyetini zerre kadar 
lcaybetmeden daima ileriye doğru 

Yürümektedir. 
Cumhuriyet , onsekiz sene 

içinde her sahada Osmrınlı impe· 
tatorluğunun asırlara sığdıramadı· 
ğı terakk.i ve ~inkişaflar meydana 
koymuştur. Milli iktisadiyatımız, 
endüstrimiı. , kültür hayatımız hiç 
bir mukayeseyi kabul etmiyecek 
derecede gelişmiştir. 

Bugün memleketin her tara· 
fında fabrikalar,enstitüler, labora· 
tuvarlar, :mektepler, hastaneler 
Yiihelmcktedir. 

Türk ordusu düşmana korku, 
dosta gurur ve güven verecek 
beynelmilel bir ~ğırlık halini al· 
tnıştır. Bugün bunlar Cumhuriye· 
tin ve Türk inkılabının gözle gö· 
tülür ve elle tutulur maddi eser· 
lcridir. Fakat, bugün bunlardan 
daha üstün, bütün bunlardan da· 
ha çok büyük bir eseri vardır ki 
o da Türk milletinin milli ruhun
da vukua gelen derin tahavvül 
ve uyanıklıktır. Bununda en büyük 
eseri bizzat bugünkü Türk mille· 
tidir. 

Üç aenedenberi dünyanın üze· 
tinde esmekte otan korkunç ka· 
•ırga gün geçtikçe biraz daha 
Şiddetleniyor ve insanlığı , asırla· 
tın mahsulü olan bugünkü mede
niyeti silip süpürecek bir istidad 
gösteriyor . Arkada bıraktığımız 
iki sene içinde haritadan silinmiş 
ne Jcadar devlet , istiklalini kay 
betmiş ne kadar millet var 1 Dün 
insanlığa gurur veren ne kad~r 
?Jledeniyet eseri bugün bir kul 
halindedir. Milyonlarca insan can 
Verrniş .. Bir çok milyonlar da 
açlık, çıplaklık ve sefaletin müthiş 
Pençesi içinde kıvranmaktadır . 

Dünyanın geçirmekte olduğu 
bu cinnet buhranı içinde bizim 
bugünkü huzurlu vaziyetimiz bir 
tesadüfün dı ğil Cümhuriyet ida· 
resinin ve inkılabımızın en büyük 
eseridir. Kapılarımıza kadar da
Yanan yangın bizi Osmanh lmpa· 
tatorluğu zamanındaki hasta , ka 
tışık v~ ffit'Calsız bir millet ola· 
tak yakalasaydı şimd:ye kadar 
Çoktan bu badirenin kurbanla!"ı 
llrasına karışırdık . Fakat bugün 
herkes biliyor ki, Türk mılleti bir 
1uhta, bir kafada ve tek bir emir· 
dedir. 

istiklalini , topraklarını her 
hangi bir tecavüze karşı kanının 
sonu da damlayıncaya kadar mü· 
dafaaya karar vermiş ve bunun 
için hazırlanmış bir haldedir. 

Bugünkü harpte silahların en 
ltuvvetıisi olan bu milli birliği 

( Geriıi üçüncü sahifede) 

Cumhuriyetimizin 18 iDci Yılını Kutlarken 
Yarını Kuvvetle, Emniyetle Bekliyoruz ! 

Başvekilimizin radgada 
dün verdikleri nutuk 

BtlYDK 
ORDIJNUN 

BAYRAMI AÇAN SAYDAM , MiLLETİN VE 
YfJKSEK VAZİFELERiNE iŞARET ETTiLER 

Ankara : 28 ( a. a. ) - Baş- yine Türk milleti adma emrinde 
vekil Doktor Refık Saydam bu- olmanın verdiği gurur ve haz 
gün saat 12,50 de radyoda söy· içinde Millt Şefimiz lsmet lnönüye 
!ediği aşa~ıdaki hitabe ile Cüm- sarsılmaz bağlarımızı teyid edi-

huriyet bayramını kutlama töre· yorum. 
nini açmıftır : Yurddaşlıırım 1 

Sevgili yurddaşlarım 1 Dünyanın karanlık ve karııık 
Cümhuriyet bayramımızı kut· hali ümit verici olmaktan hala 

lama törenini açıyorum . Türkiye uzaktır . Avrupada , Asyada ve 
Cümhuriyeti bugün 18 yaşını dol· Afrikadaki milletler bütün var· 
durmuş bulunuyor. Arkada bırak- hklariyle çarpışıyorlar . Hesapsız 
tığımız yılların hadiseleri artık kan dökülüyor, sayısız. medeniyet 
dünya tarihinin malı olm~şt~r . abideleri yok otuyor. Harp harici 
Bu hadiseleri yaratan ve yuruten kalan milletlerde bu koca buh-

büyük Türk milleti kendi .başarı· randan muıtarip bulunuyorlar . 
tarı karşısında ancak sevınç ve Bu günin şartlarına karşı nisbetle 
kuvvet duyar. Çünkü , Türk in- çok rahat durumda olmakla be-
kılabı harikulade bir hareket ve Başflekilimiz Dr. Refik Saydam rnber memleketimiz de bunlar 
18 yıllık Türk Cümhuriy~.ti i~e rumak kudretini isbat etmiş bu· arasındadır. Bütün sıkıntılara gö-
daima muvaffak, daima galıp bu· lunuyoruz . Bu mesut anda var- ğüs germe kudretinl millt birliği· 
yük ölçüde bir mücadeledi.r . Biz lığı kalplerimizde daima yaşayan mlzde buluyoruı . Yarının getire· 
bu sayede eski ve ~ereftı .. v~rlı- Ebedi Şefimiz Atatürkün manevi ceği hadiseleri bu birlik ve yurt· 
ğımızı kurtarmış, içerıde hurrıye- huzurunda Türk milleti adına min· severlikle yeneceğimize inanıyo-
timizi, dışarıda ist_ik_ı_a_li_m_iz_i_k_o_. __ n_e_t _v_e_sa_y_g_ı _ile eğiliyorum . Ve _____ <G_e_r_is_l _3_Uıı_c_ii_sa_Y_f_ad_a._, __ 

• 

v et _ Alman cephesine alt haberleri bugUn UçUncU 
50 Y 1 de bulacaksmız. Yukarıdaki resim Sovyet top· 
sahlfem z kt dl 

f .llvet hallnd• gösterme • r • çu•unu ı , 

-
Razveıtın çok 

mlhlm bir nutka 

Amerika harp 
vaziyeti ald ı 

-

Vaşington : 28 (a. a.) -
Ruzvelt Bahriye günü münasebe
tiyle söyledi~i bir nutukta garp 
yarım küresi yollarını himaye 
maksadile kıtalarımız lzlandada 
bulunmaktadır demiş ve ilave e· 
derek : 

(Gerisi 3 ü.neü sayfada) 

-

Atatürk'ten gençliğe 
Ey Türk Gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk 

Cumhuriyetini, ilelebet , muhal aza ve müdafaa etmektiP • 
Mevcadiyetini11 oe i•tilıbalittin Y•11ane temeli budar . Bu te
mel, aenin en kıymetli hazine,.Jir. istikbalde dahi, seni, bu 
hazineden, mahrum etmek iatiyecek, dahili oe harici bed· . , 
hah/arın olacaktır. Bir gün, l.tiklcil ve Cümhuriyeti müdafaa 
mecburiyetine Jftıer•en vazifeye ahlmak için, içinde bulu· 
nacağın vaziyetin imkan ve ıeraitini düıftnmiyecelcain ! Bu 
imkan ve ıerait, çok namüıait bir mahiyette tezahür ede· 
bilir. 

istiklal ve Cümhuriyetine kaadedecek düımanlar , bütün 
dünyada emıali görülmemiı bir galibiyetin mümeHili ola· 
bilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zap· 
tedilmif, bütün ter•anelerine girilmiı , bütün orduları dağı· 
tılmıı ve memleketin her köıesi bilfiil iıgal edilmi' olabi .. 
lir. Bütün bu ıeraitten daha elim ve daha vahim olmalı 
üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet 
ve delalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler • Hatta bu 
iktidar sahipleri ıahıi menfaatlerini , müıtevlile,,in aiyaıi 
•mel/eriyle tevhid edebilirler. Millet, fakruzaruret ifind• 
harap ve bitap düfmÜf olabilir. 

Ey Türk istikbalinin •Vlô:Jı ! lıte ; bu ahval ve ferait 
içinde dahi, vazifen; Türk /ıtikliil ve Cümhuriyetini kur· 
tarmaktır ! Miıhtaç olduğun kudret , damarlarındaki aail 
kanda, mevcuddur. - ATATÜRK 

Büyük Bayramımız 
BAŞŞEHiRDE VE ŞEHRiMiZDE 

Neşeyle Kutlanıyor 
Cumhuriyet bayramı şenlikle

rine dün öğleden sonra ~başlan-

mıştır. Şehir baştan başa bayrak· 
!arla süslenmiş ve gecede ışıklan
mış haldeydi. Caddeler gece ya· 
rısına kadar kal ıbalığmı muhafaza 
ediyordu. 

Ankara : 28 (a. a.) - Cum
huriyetin 18 ci yıldönümü bayra
mı bugün heyecanlı tazahurat ara• 
sında Başvekilin radyoda söyledi
ği bir nutukla açılmıştır. YıJ dönü

münü kutlamaya hazırlanmakta bu
lunan başşehir bugün baştan ba· 
şa Milli renklerle süslenmiş bulunu· 
yordu. Törenden biraz önce izci-

lerimiz geçmişler ve tam 12,50 de 
istiklal marşına Ebedi Şefin Anıtı
nı çevrelemi~ olan icnçlik hep bir 

den iştirak eylemiş ve müteakiben 
bir kız izci ile bir erkek izci ırenç• 

liğin Ebedi Şefe ve Milli Şefe bağ· 
lılıklannı izhar etmişlerdir. Bir he· 

yet Ebedi Şefin huzurunda tazimle 
eğilmiş ve kabre muhteşem bir 

çelenk koymu~lardır. Orduevi Ö· 

nündeki Atatürk heykeline ve em .. 

niyet abidesine birer çelenk ko· 
nulmuştur. 

6ıen rınuıer 
Helsinki : 28 ( a. a. ) - Mü· 

nakalat nazırına göre , bu harp 

esnasında ölen ve yaralanan Fin

lilerin adedi bundan evvelki harp. 
teki ölülerden azdır • 



TORKSOZO 

Bir Sovyet Hikayesi i ·. HABERLER 
• -

VIYERA Çeltiklerin 
hasadı başladı 

Büg.ük Bayramın 
Proğramı Aşağıda K 

iyefte Nov Moskof Slıca

yaya inmiştik . Bu otel 
yalnız Kiyefin rlc~il, Uk-

raynadan Siberyaya kadar bütün 
Rusyanın en iyi otellerinden biri
dir. işte Viyera Bekleşova'yı ora
da tanıdım Hoş, Kiyef ve Har
kofda daha da tanıdıklarım var. 
Fakat ilk güz akrısı Viyera Bek
leşova oldu, 

Viyera haHında ilk maluma
tı otelin yetmişlik "8pıcısından 

aldım. Daha iyisi şu ki. bir defa 
dans ettilden sonra, onunla ala
kadar olacaR"ımı, Nov Mosk· ıf 
Skayanın kapıcısı f arketmiş . Ama 
nereden f arketmis ? Nasıl gör
müş ? . Bu ayrı bir meseledir. 
Çünkü Rusyada o~l kapıcıları 
kendi vaı.if elerinden başka her
şeyle meşgul olurlar. G. P. U. 
nun da sadık birer ajanıdırlar. 

Yeni Moskof otelinin kapıcı
sı da onlardan biriydi. Bir ara
lık oteldeld adama çıkmak üze
re merdıven başına gelmiştim ki : 

- Delikanlı . dedi. Balıcıyo
rum ki kuş etlerinin lezı.etinden 
anlıyorsunuz. Ha 1.. 

Doğrusu şaşırmıştım. Üç gün 
ıonra da Kiyefi terkedecektim. 
Ne dernek istedi~ini pek araştır
maksızın, kapıcıya hoş görünmek 
için ŞÖ) le bir güleyim dedimse 
de : 

-Bravo; diye devam etti. Vi
yera mükemmel bir kızdır. Hem 
asildir. Rusyada asalet var mı; 

yahut lcaldı mı '? Diye düşünme
yin .. . Asalet kaybolmaz. Viyera 
dn asildir. Eski Rus yada babası 

bir silah müteahhidiydi. Zengin
di. Viyera, durun baka}ım, o 
ı.aman ilaç yaşında idi ? Yeni 
deR"muştu. Onun için de babasını 
bilmez. Ama, asalet bu 1 Kadı
nın kanı temiz. O kader işte .. 
Şimdi odanıza çıkabilirsiniz. 

Ertesi günü Viyerayı odama 
çağırdım. Çünkü vaktim yoktu. 
Alalecele bir vizite yapmalıc ih· 
tiyacını duydum : 

- İmkansız, dedi. Sizin oda
nıza nasıl girebilirim ? 

- Şimdi vaktiniz yoksa, de
dim, gece yarısından .. . Sizi bek
liyebilirim. 

- Hayır, dedi. Çok büyük 
cezası vardır. Nov Moskof Ska· 
ya da çalışan bir bar lozının ay. 
ni otelde oturan bir erke~in oda· 
ııına girmesi ... Bu hiç bir vakit 
affedilemez bizde. 

Biz erkekler tuhafızdır. O 
dakihya kadar yalnız atletik vü
cuduna ~karşı' alaka duyduğum ... 
Viyera gözümde birdenbire t-ü
yüdü. Hem de bütün teıekkülatı 
ile büyüdü. Göğsü ümit etmedi· 
ğim bir canlıhk peyda etti. Vi
yera birdenbire değişti. Dünyada 
eşine emsaline rast gelinmez bir 
mahluk olup çıktı : 

- Viyera, dedim. hiç olmaz
sa bir saat; bir saatcık için, .. 

Ne söylesem, ne kadar yal
varaam imkinsızdı. Viyera bu 
konuşmayı uzatmaktan bile kor
kuyor; ödü kopuyordu : 

- Pekala, Viyera, dedim. 
Şu halde nerede buluşabiliriz ? 

- Bir bahçede pekala bulu· 
ıabiliriz, dedi. 

- Fakat bir bahçede yalnız 
içilir, dedim. Halbuki ben. be
nim olmanı istiyorum. 

Akıam üıtü bahçeli meyha· 
nelerden birine gittik. O kadar 
içtik ve bol yedik ki bütün öteki 
masalar bize bakıyordu. Sonra 
çıkardım; bahş'ıle beraber üç 
ruble' verdim. Bizim paramızla 

üç buçuk_lira. Fakat bir Ame
rikalı zengin sayılıyordum. Masa
ların arasından geçerken herku 
bana buluyordu. Bir Roçild gi
biydim. 

Oradan dinamo stadyomuna 
ıittik. Geceydi. Viyera : 

- Buraaı iyi, dedi. Şimdi iı· 

tediğin kadar beni sevebilirsin . 
- Fal.:at, dedim; bulunduğu

muz yer hfr yol üstü Viyera .. . 
Her Le es gelip geçebilir. Buradtt 
istediğim kadar seni nasıl seve
bilirim ben ? 

r!ölgemi:r.de ve cenup .. : vila· 
yetıerinde 1941 yılı çeltik hasad 
ve harmanına başlanmıştır . tVila
}etimizin Ceyhan, Osmaniye ve 
Bahçe kazaları \'eltikleri bu be
reketli yılın pirinç hasılatından 

ve Koordinasyon hey'etinin ver
diği mutedil satış fiatından mem
nun görünmektedir. 

........................... ' 
ı . • 

Bugün dükkanlann kapatılma
sı mecburidir. Yalnız lokantalar, 
aşçılar, kahveler, tatlıcı dükkanla
rı, berberler, sucu dükkanları, ec
zacılar açık bulunabilecek. 

Birdenbire kollarımdan tuttu. 
Küçük bir çocuğu yere atar gibi 
otların üzerine fırlattı. 

j TEKRARLIYORUZ Ki j: 
ı Hayatta en hakiki mUr· ıı 
ı •it lllmdlr. 

HUklmet konajında : 

- Viyera, dedim, Çocukluk 
ediyorsun . Oteldeki odam durur
ken ... 

Koca ellerini birdenbire ağ
zıma götürdü : 

- Siı, Türkler, dedi : hep 
rahat döıek ararsınız . Otel, otel. .. 

Hakikatı söyliyeyim ki Viye
ra ile orada yatmadım. Bunu ken· 
dim için bir zül addediyordum. 

- Hapr, dedim; eğer beni 
ıeyiyorsan, ot"ldeki odam boş 
duruyor. Ayaklarını şiddetle yere 
vurdu : 

- Siz, dedi, beni sevmek 
değil, felakete götürmeğe çalışı
yorsunuz! Aman allahıml 

Bu d .. kikadan sonra hareketi. 
me 36 saat kalmıştı. Demek ki 
Kiyeften Viyera ile su~·unatirit ay· 
rılacaktım. Demek ki. imkan }'ok 
tu. Yahut bir köpek olmayı göze 
alacak; clinsmo istadın1n bir tara
fındaki otlar üzerinde vatacak· 
tım : · 

Allah yazdıysa bozsun, 
dedim. Ben }'apamam. 

Viyera : 
- Ôylese ne yapacağız, de

di. 36 !'laat birdenbire geçecek ... 
Ne olursa olsun, eledim; va· 

ıiyeti yeni Moskova otelinin ka-
pıcısına açtım. , 

ihtiyar Moslıcof, uzun u1.un gül
dü : - Desenize, dedi: Viyera 
bunu akıl.edtmedi. Benim güzel 
kııım 1 Sir.c söyledim } a; ku etin
den anlıyorsunuz. 

Sonra kapının önüne çıktı : 
- Baktım dedi : şurada baş· 

ka bir otel var. Nasyonal otel.. 
- Evet, dedim, tabelasını 

görüyorum. 
- Şimdi bu otelden valizle· 

rinizi alır; doğruca oraya geçer
siniz, Viyera: da arkanızdan tıpış 

tıpıf gelir. Çünkü orası başka bir 
otel.. Viyeranın da orası ile ala
kası yok. 

Şu insanların akıl etmediği 
ne basit şeyler vardır. Hoı, böy. 
le olmasa aramızda zeki, akıllı, 

yahut ahmak ve budala insanlar 
nasıl tefrik olunabilir?. 

Hülasa Kiyefte Yeni Mosko
va büyük oteli ile Nasyonal otel 
karfılıldı iki kötededir. Ben valiz
lerimi alıp hemen oraya geçtim . 
Viyera da bana misafir geldi. Vi· 
yera o zam on yedi yaşındaydı 

Demek şimdi 23 .. 

f • f 
ı Bujday ••tın alan mll· i 
ı let, bujday •atan mlllet • 
ı oldu • • 

Bu yılın pirinç:.istihsalatı be
her delcarda 300 - 400 kilo o
lacağı tdhmin edilmektedir. Yenr 
pirinç mahsülünün bu~ ayın niha
yetinde piyasaya arzedileceği U· 

mulmaktadır. 

Oımaalyede 
ıabalarıada 

i . i 
ı TUrk kad1n1. en bUyUk ı 

ziraat ı lnklllpçıyı sen dolur- ı 
tetkikat f dun • ı 

Osmaniye : 28 ( Türksözü ı • ı 
muhabirinden ) - Osmaniye çel- ı ı 
tik alanlarında görülen bazı hu. ı Biriz, birlljlz. ı 
ıusların tetkiki için vilAyet tara· ı • ı 
fından bölgemi7. çeltık müt~hassı- ı Mlllellnl •ev ve eevdlr. ı 
sı B. Harun Onuk bugürı Osma· ı • ı 
niyeye gelmektedir. ı ı 

Mütehassısın bu tetkik gezi · : ........................ .! 
sinin yeni pirinç rekoltesi mevzuu 
ile alakakar olduğu tahmin edil · 
mektedir. 

MÜKELLEFLERE BUGÜN 
SANCAK VERJL/YOR 

Bugün törenle gençlik kulüp· 
leri mükelleflerine geçit resmin
den önce Beden Terbiyesi Sey• 
han Bölgesi Başkanı Valimiz Fa· 
ik Üstün tarafından sancakları ve· 
rilecektir. 

Bava Karama 
teıelıklrl 

Kuddusi Hayta ve Makineci 
Gani Kurumumuza (48) lira teber
ruda bulundular. Yurd sever ve 
hamiyetli bu zatlara teşekkürleri· 
mizin iblağına sayın gazetenizin 
tavassutunu rica ederim. - Türk 

Hava Kurumu Adana Şu· 
besi Başkanı 

Sporculara verilecek 
koaleraaı 

Yarın saat 14,30 ela Beden 
terbi,yeıi umum müdürlüjtü tara· 
fından radyo ile sporculara ala
kalı bir konferans verilecektir. 

KARiSiN/ ÖLDÜREN 
ADAMIN MAHKÜMIYETI 

Karısını bıçakla yaralayıp öl· 
dürmekten suçlu Celal, ağır ceza 
mahkemesinde yapılan duruşma 

sonunda iki sene, dokuz ay, on bir 
güne mahkum olmuştur. 

Kadirli'de 
çalışmalar 

Kaymakamın klyll 
De yaptıtı lıoaaıma 

Kadirli : 28 ( Türksötü mu

habirinden ) - 4084 numaralı 
çiftçi mallarının korunması hak
kındaki kanunun sureti tatbilti 

hakkında ( 65 ) köy muhtarının 

iştirakiyle yapılan toplantıda Kay· 

malı.anı Zühtü Öner muhtar • 
ların ayrı ayrı dertlerini dini em iş 

ve Ziraat muallimi de kanunun 
nasıl tatbik edileceğini misallerle 

köylüye izah etmittir . Köy zi
raatinin hayvan hasarından kur-

tulması bakımından büyük fay. 
dalar temin edecek olan bu ka-

nunun neşrinderı köylü ve fthirli 

bütün halk memnun olmuştur . 

Diğer taraftan Kadirli Bele· 
diye ve Kaymakamları ihtiUrla 
mücadele etmektedir. Şeker aak
lamıı ve fazla fiatla Sümerbank
ın malını satmak ıuçun ian üç es
naf mahkemeye verih11i1 , bunlar

dan birisi 25 lira para cezasına 

mahkfım edilmiftir . Alınan ciddi 

tedbirler fiatlar üzerinde 

derhal aöstermitlir. 

teıirini 

-------l~: ____ A_ı_s_ıa_u ___ K __ ı_A•_•_•_LB_•_• __ .:.=~1 ------
Rost ov'un askeri ehemmiyet ine dair 

Rusyada muharebe son derece şiddetlenmiştir. 
Gelen haberlere göre başlıca iki harp sahnesi var
dır : Moskova, Rostov ... Moskova önünde büyük 
bir meydan muharebesi başlamıştır. Almanlar Mos 
kova'ya kartı büyük kuvvetlerle taarruz ediyorlar. 
Bu taarruz yarım ay şeklinde yapılıyor. Yanmayın 
şimaldeki ucu Kalinin'de, cenuptaki Malojarosla
vesk'dedir. 

Merkezde Mojask bulunuyor. Bir kaç gün ev
veline kadar iki uçtan yapılan taarruz daha şiddet · 

li iken şimdi merkezden yapılan hücumlar daha a 
tır basmağa başlamıştır. Almanlar burada Smo 
lensk'den Moskova'ya giden geniş otomobil yolu
nu takib ederek Moskovanın önüne kadar gelmiş

lerdir. Şimdi Moskova kapılarında harbediliyor. 

Rostov cephesine gelince, Stalinov, ve Make
jevka'yı zapteden Alman kuvvetleri Rostov'un ke
nar mahallelerine kadar ilerlemişlerdir. Rostov'un 
ciddi tehlikeye maruz bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Rostov'un büyük askeri ehemmiyeti vardır. 

Bu şehir Kafkasyaya i'iden şimendifer hatları
nın birleıtikleri noktadadır. Rostov'un zapb Rusya-

nın Kafkasya ile şimendifer bağını kesecektir. lsviç
rede çıkan lllustre gazetesi bu hususta diyor ki : 

"Rostov'un Almanlar tarafından zaptı Kafkasya 
ile şimendifer yolunu keseceği gibi, Azak denizi 
çevrilerek Kırım yarımadasının da çok müşkül bir 
vaziyete düşmesine sebep olacaktır. Rostov'u ele 
geçiren Almanlar cenuba doğru inerek az arızalı 
eraziden Novorosisk'e kadar uzanabilirler. Oradan 
Karadeniz sahilini takip ederek ilerlemek mümkün
dür. Bu manevranın muvaffakiyeti. Alman ordusu· 
nu Kafkas dağlarını aşmaktan kurtaracak ve daQ'· 
lanna çevrilmesini temin edecektir. 

Rostov'dan başka bir yol Baku'ya ve meşhur 
petrol menbalarına gider. Gene Rostov'dan şarka 
doğru tabii hiçbir maniası olmıy~n bir ova uıan 
maktadır. Bu ovadan Stalingrad civarında Volra 
nehrinin aşağı mecrasına ritmek kabildir. Almanlar 
Stalingrad'a gitmek suretiyle Kafkasyadan Rusya
ya Baku petrollerinin deniz yolu ve Vol&'a nehri 
vasıtasiyle nakline de imkAn bırakmayacaklardır. 

Pu sebeple Rostov önlerinde Sovyet ordularının 
çok tiddetli bir mukavemetini beklemek lazımdır •• 

Saat 8,45 de halktvi bandosu 
hükumet önüne gelerek kabul res· 
minden evvel ve kabul resmi sı
rasında parçalar çalacak bir jan· 
darma kıtası selam resmini yapa· 
caktır. 

Saat 9 dan 9,30 a kadar vi· 
!ayet makamında Vali, ordu men
suplarile - Memurların - mües· 
seselerin, cemiyetlerin, halkın ve 
konsolosların tebriklerini kabul e· 
decektir. 

Teşrifat memuru, Hususi Mu
hasebe Varidat Müdürü Sırrı Cök
mendir. 

Kabul ra•mlne ait tefrl
fat •ırası föyladlr : 

1 : Adanada bulunan Saylav
lar, 2 : Askeri komutan ve mai
yetleri ile Jandarma komutanları, 
3 : Bilumum vfkaletlerin müfettiş
leri, 4 : Hakimler, tapu gurup 
müdürü ve maiyetleri, 5 : Defter· 
dar, maliye müdür ve maiyetleri, 
6 : Vali muavini, idare heyeti a· 
zalan, Mektupçu, maiyet memuru 
Emniyet, nüfus ve Hususi idare 
müdür ve maiyetleri, 7 : Maarif 
müdürü, Liseler, Orta okullar, Sa· 
nat okulu müdür ve öğretmenleri
le maiyetleri, ilkokul öğretmenleri 
Müze, kütüphane müdür ve me· 
murlan, 8 : Nafia müdürü, su itle
ri müdürü ve maiyetleri, 9 : Pos
ta telgraf ve telefon, 6 ncı işletme 
mldüril, istasyon müdür ve mai
yetleri, 10 : Sıhhat müdürü, sıtma 
ve trahom mücadele reislerile Sıtma . 
enstitüsü müdürü, iskan müdürü, 
sıhhi müesseseler erkanı ve mai
aetleri, 11 : Mıntaka iktisat müdü
rü ve maiyctile ticaret odası ve 
komser, reis ve heyetlerile umumi 
katibi, 12 : Evkaf müdür ve mai
yeti, 13 : Ziraat müdürü, Pamuk 
üretme çifliği m ü d ü r ü, Zi
raat mücadele baş teknisyenciliği, 

Orman çevirge, Veteriner müdür 
ve maiyetlerile Ziraat odası heye
ti, 14 : inhisarlar başmüdürü, fab· 
rika müdürü ve maiyeti , 15: Be
den Terbiyesi müdürü : ajanlar 
ve maiyeti , 16 : Müftü , 
umumi meclis ve encümen aza
ları, Belediye reis ve heyeti ile 
maiyeti, parti halkevi reis heyet 
ve memurları, Baro, Ettibba oda
sı, Kızılay, çocuk esırgeme, Türk 
hava kurumu, matbuat heyeti , 
Spor teşekkülleri, bankalar , mali 
müesseseler müdür heyet ve me
murları, Esnaf cemiyetlerinin idare 
heyetleri , 17: Vilayette bulunan 
konsoloslar, 

Kabul resminden çıkan me
murlar kutlama meydanına gide· 
ceklerdir. 

Meydanda: 

A : Saat (9,45) e kadar me· 
rasime iştirak edecek olan askeri 
birliklerle okullar, izciler, sporcu
lar, cemiyetler, teşekküller ve halk 
krokide gösterilen merasim duru
munu almış olacaklardır. 

Merasim komutanı topçu ala
yından binbaşı Fazıl Yeşilovalıdır. 

B : Hükumet konağında ya
pılacak kabul resminden sonra 
Vilayetin en büyük mülkiye amiri 
olan Vali yanında en büyük as
keri komutan ve parti reisi oldu
ğu halde - Vali konağı civarın· 

daki - meydana gelecekler ve 
saat tam 10 da kutlulama komi
tesi tarafından hazırlanan krokiye 
göre yer almış bulunan bütün 
gruplarla halk kütlesinin önlerin· 
den ieçerken her grupun karşı

sında durarak cümhuriyet ve in· 
kilap sevgisini besliyecek kısa 
.Ozler söylemek ıuretiyle her~ 1 
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Baramıarımııa 
yapılan yardım 

Ti: rk Mnarıf ve çocuk t'Sirge 
me kurumlaı ı adına yardımda bu 
lunanlara aıt listenin bir kımı da· 
lıa aşağ ıdadır : 

50 lira C.H.P . Sc) hım viliyel 
iôare hey eti azası Halil Savatlı 
50 Mustafa Katamıç, 50 Zene 
Milli çiftçi, 10 Hacı Ali, 30 kürl 
Süleyman, 100 Hüseyin Ağba çif· 
çi, 5 Sarraf Yusuf, 2 Ahmet Bol· 
ca. 26 Mehmet Tanrıverd i , 75 
Fabrikator Lutfi Kalakoğlu, 20 
!v1ustafa Hidayet, 150 Fabrikac 
Kokunaki. 

Maarifte tayllller 
Apti Atamer Ticaret lisesi 

idman öğretmenliğine, Vehb• 
Evinç Tıcaret lisesi Türkçe öğret· 
menliğine, Müfliha Günal lsmel 
lnönü kız enstitüsüne, Seher U· 
lusoy Ticaret lisesi tarih öğret· 

menliğine, tayin edilmişlerdir. 

kesin bayramını kutlayacaklardır. 
C : Bundan sonra Vali, Ge· 

neraller ve Komutanlarla rüesa 
tribünlerdeki yerlerini alacaklardır, 

Ç : Müteakiben merasim ko· 
mutanının vereceki işaret üzerine 
askeri bando istiklal marşı çalar· 
ken bütün mektepliler, sporcular 
ve halk da marşı söyliyeceklerdir. 

D : Geçit resmi •ıraeı : 
1 - Askeri kıt'alar (En bil· 

yük askeri komutanın sıralayacağı 
üzere) 2 : istiklal ve inkilap içjn 
canlarını ve uzuvlannı vermiş olan 
kahramanları temsil edecek malül 
subay ve erlerle şehit anaları , 
3 : Üniformalı yedek subaylar , 
4 : Jandarma kıt'ası, 5 : izciler , 
6 : Mektepliler (Maarif Müdürünün 
sıraladığı üzere) 7 : Sporcular ve 
avcılar, 8 : Parti ocakları, 9 : Ce· 
miyetler (Kızılay, Çocuk Esirgeme 
Türk Hava Kurumu, Maarif Ce· 
miyeti, basın kurumu vesaire) 10 : 
Esnaf cemiyetleri (lktisad müdü· 
rünün sıralayacağl üzere ) 11 : 
Halk kütlesi • 

Öileden eonra : 
F : Saat 13 de halk kürsüsün· 

de konferanslar vNilecek. 
G : Saat 15 de halkevinde ho· 

perlürle günün mevzuu üıerine 

konuşma yapılacaktır. 

H : Müteakiben saat 16 da 
memurlar, izciler, lise ve orta o· 
kul talebeleri ile [sporcu halkdan 
olanlar halkevi binasından bando 
ile harek"t ederek Atatürk anıtı· 
na gidecekler ve istiklal marşını 

müteakip belediye, parti ve dev· 
Jet demiryollarile rliğer teıekkül· 
ter tarafından hazırlanan çelenk· 
ler anıta konulacak ve bir öğret· 
men tarafından verilecek söylev 
ile talebe • tarafından söylenecek 
şiirlerden sonra onuncu yıl mart• 
ile merasime nihayet verilece· 
cektir . 

1 : Halkevi çelenk konma me· 
rasimini müteakip .. hoparlörle mü• 
zik neşriyatı' yapacaklar. 

J : Okullar talebe velilerine 
programlarına göre, müsamere 
vereceklerdi. 

L. Gece: 
Gece saat 20 de aıkert kıta· 

lar, okullar, sporcular, kurumlar 
ve Halk tarafından fener alayları 
yapılacak ve bu alayın tanı.im ve 
idaresile gececeği yerler askeri 
komutanlığından tayin edilecek 
subay ile Maarif müdürü, Parti, 
ve belediyeden verilecek birer ıal 
tarafından tasbit olunacaktır. 

M : Halle meydanlarda eğlen· 
tiler yapacaktır. 

N : Vilayet tarafından haJkevi 
salonunda bir balo verilecek ve 
baloya iştirak edeceklere daveti· 
yeler gönderilecektir. 
30/t0/94t per,enbe gUnd 

Bugün dükUnların kapanmatı 
ihtiyaridir. 

A: Halk kürsülerinde taat 7.11 
arasfnda konferanslar verilecek. 

C : Ôkleden sonra stadyomd• 
spnr gösterileri ve bisiklet yarıfl 

yapılacak. 

Ç : Saat 15 de Maarif müdüril 
nün bir söylevini _müteakip isme~ 
lnönü , ml'ktebinin açılma tören• 
yapalacaktır. 

D : Gece meydanlarda halk t•• 
rafından eğlentiler yapılacaktır· 

E : Halke vi sahnesinde ıaıt 
21 de temsil verilecek, 
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SiYASi ve ASKER/ 
GÔRÜ,ŞLER V• 

MÜTALEALAR 
Ankara Radyo Gazeteıi 

. KAf KAS CEBHESI 
HAZIRllGI VAR 

- • eııı 

Cebllede vazıret -JAPONYA - AMERiKA 
KONUŞMASI DURMADI 

RUZYEL TIN NUTKU 

Dış "p?litika ~ak~mından günü en 
rnuhım hadısesı Ruzveltin nut· 
kudur. Ruzvelt bu nutkuyle an· 

latmıştır ki, artık Amerika ile Al· 
lnanya arasmda diplomatik müna· 
&ebat kalmamıştır. 

Ruıvelt denizlerin serbestisi· 
ile Amerikanın verditi önemi an· 
latmış, Hitlerin Amerika hakkın· 
daki fena niyetlerini kaydetmiştir. 

. Ruzvelt nutkunda Japonyadan 
hıç bahsetmedi. Anlaşıhyorki Ja
Pon - Amerikan görüşmeleri dc
~ımdadır. 

• • * 
Sovyet - Japon sınırında 

Çarptşmalar olduğun• dair dün 
Çtkanlan şayıayı Domcy Ajansı 
bugün tekzibetm:ştir. 

••• 
Rusyadan gelen haberler, ha· 

rekatta yeni bir inkişaf kaydedil-
l'lleditini anlahyor .• 
f) Baolıca tazyik Moskova ve 
"-Ostav bölgesindedir. 

Rostav'un tehlikede olması A
lberikayı endioeye düşürmüştür. 

Bir Kafkas cephesi için ha
llrlıklar yapıldıtı ve Veyvel'in 
l'ifliste tetkiklerde bulundutu in· 
tiliz radyosu tarafından bildiril· 
l'llektedir. 

BIJllE llapamı 
llaUalarllea 

( Baımakaleden artan ) 
Cfimhuriyet yapmıştır . 

Bir milletin dahili ve harici 
~litika~J ? memlekette. yaşamakta 
ın reıımın en biriz bır ha11la· 

•ıdır. Tilrkiye Cümhuriyetinin iç 
l>olitikası Türk milletinin bugilnkü 
:~ri ve refahlı hayatiyle ölçiilebi· 
•r. Şeflerimizin yıllardanberi bü

Ylk bir kiyasetle ve detiımeden 
ttJtibettiQ-i dıı politikanın en aü· 
tel eseri de memleketimizin bu· 
ilinki vaıiyetidir . 

Bize bütün bu nimetleri veren 
C&mhuriyetin onsekizinci yılını 
le,,inçle kutlarken unutmıyacatı 
1~i fey vardır : 
'I' Birincisi : Yeni ve kuvvetli 

irkiyenin bilyük kurllCUIU Bü • 
>JIE Atanın mukaddea ruhu önün· 
de bir kere daha eQ-ilmek . 

llcincisi : Her "n tehlike ile 
Çt,,rili bulunduğumuzu unutma
Clın, kulaklarımız Millt Şefin em
c~de her an uyanık ve her ıün 
ıraz daha birbirimize sarılarak 

~e durmadl'n çalışarak emniyetle 
llvvetle yarını beklemek . • 

Neo~aJ Gauen 

•aıwelltll•lzlD rad• 
tlda dla verdikleri 

aatall 
(Bıqtarafı Birincide) 

~t ve ona göre hazırlanıyoruz . 
~er. Türk vatandaşının da tehli· 
b~ın var ve geçmemiı oldutunu 
~lıoesini istiyoruz . Kuna h•men 
d Ye etmeliyim ki, kahraman or
V •rııuz dünden daha kuvvetlidir . 
O: Yarın daha kuvvetli olacaktır. 

• güvenimiz tamdır . 
Yurddqlarım 1 

ti • Söı&mü bitirmeden sizden bir 

0 
ctaı var : Nerede ve haoıi ifte 

it~ rıanız olunuz , mektepte , tar· 
hl• \'e fabrikada , büroda çok 

lfınıı. Bıkmadan , uaanmadan, 
~dan çok çahfınız • Bu çabı· 
~ vatanımıza kuvvet verecek, 

ve ferahlık getirecektir. 
Yurddıılarım l 

ita lier vakıt ıöyleditim gibi , 
~t bir milletin çocukları ol
~ aururunu duyarak kutsal 
lerj "-1 nete ile geçirmenizi di
ta1ct':..' Ve Cimhuriyf!tin 18 inci 
Ülıı imi bayramının bqladıtını 

lderim • » 

TORKSOZO 

D15 HABERLER 
SOVYETLERE GôRE 

Bir tank 
hücumu 

Mukavemet kırılmadı 

Moskova : 28 (a. a.) - Sov
yet haberler bürosunun dün re· 
ceki tebliği : 27 ilkttşrin günü 
kıtalB:,rımız bütün cebhe boyunca 
düşmanla çarpışmıılardır. Muha
rebeler bilhassa Mozaisk, Mala
roslavesk, Harkarof ve Tagof is· 
tikametlerinde şiddetli olmuştur. 

Kuibitef : 28 (a. a.) - Roy· 
ter : Stalno cebhesinde büyük 
yol üzerinde Ruslar tanklarla 
düşmanın gerilerinden şiddetli 
hücumlarda bulunmuıtur. Bu ha
reketler, Almanların planlarını 

altüst etmiştir. Baıı Sovyet tank· 
tarı Kalinine gelmif ve şehrin 
şimal mahallerini: müdafaa eden 
kuvvetlere varmııtır. Bu tehir 
bir çelik:sanayi merkezidir. Şeh· 
rin etrafında · kömür madenleri 
de vardır, Rostofun 600_kilomet· 
re kadar dotusunda Alman - Rus 
orduları hali muharebededirler. 

Buveltlll çolı 
mlldlD lllr aatlla 

(Baştarafı Birlncicle) 

- Dört eylUI ve 17 teırin
evvelde hilcuma uğraya ve tor
pillenen Amerikan dc:ıtroyerlerin
den bahsetmiı ve Karnoye atı
lan torpil Hitler tarafından A · 
merikan milletinin ti kalbine 
tevcih edilmit~bir torpildir. Hit· 
lerin gayesi bizi korkutmak ve 
açık denizlerden geri çekilmeğe 
mecbur etmektir. Eğer siyaseti
miz korkuya istinad;etmiş olıay· 
dı, gemilerimiı. bugün Hitlerin 
teıiı ettiti hattın arkasına çekil· 
miı bulunurdu. Biz bu hahareti 
amiz fılcri reddederiz. Denizlerin 
hüriyeti bizim siyasetimizin te
melimi tetkil eylemektedir. 

Ruzvelt, Birleşik devletler 
hükumetinin elinde Naıi hükO
meti tarafından lhazırlanmış bir 
cenup ve merkez. Amerikası ha 
ritasının bulunduğunu ve bu ha· 
ritada cenup Amerikanın yerine 
Hitlere tabi beş devletin bulun
duğunu iıaret eylemiı ve bir ve 
ıikadan da bahsederek; Hıtler 
hükQmetinin bütfin dinleri orta· 
dan•lcaldırmak niyetinde olduğu· 
nu ve bunların yerine cMayın
kamp> ve Allahın yerine de 
>Irk ve kuvueb itihını iklme et
mek isteditini söylemittir. Ame
rikan t·irletik devletleri reiıi nut
kunu ıu sözlerle bitirmiflir : 

Profesör doktor Kunoş'un 
"Türk halk edebiyab,, adlı 

eserini bir defa daha ıözden ge
çirdim. Profesörün yarım asır ka
dar önceki •Oamaah•ya Osmanh 
zevk ve telikkiıine , Osmanlıca 
ve Türkçe aruındaki ayırtalara 
dair yazdıts habralar meraka ve 
tekrara deter. işte size profesö· 
rün yirmi bir yaşını anlatan satır· 

lan : 
• ... Türk lisanını şimdiyedek 

her ne kadar ötrendimse de, o· 
kudujıım sayfalar, tarih parçaları, 
şarkılar hep o kadar hoıuma ait· 
miyordu. ôtrenditim Türk lisanı, 
tekellüm ettiğim lisana çok ben· 
zemiyordu. Otuz lugatten ibaret 
bir cümleyi okudutom zaman bu 
otuz lugatin yirmisi Arapça, yedi· 
si farisl ve ancak üçü Türkçe ol· 

dutunu rörürdüm. 
Bu karma kanpkbktan bık· 

tam, lisarun bu üçtütünden usan-

dım • 
Muallim Vamberi'nin dersle· 

rinde okudutum puçalar hep bu 

cinstendi. 
Bir ders esnasında Naim& ta· 

rihinin bir sayfasını okuyarak 
muallim efendiye: 

- Efendim, O.manb lisanı 

·ı ........................ ı 
f ragUtere,a l 
f ıııaı llazırblı i 
ı Nevyork : 28 (a. a.) Ju· ı 
ı nagt ekspreı : Hollandadan ı 

1
1 gelmekte olan yolculara göre, ı 
ı Almanlar /ngiltereyi işgal et- ı 
ı "'.~k üzere. çok ııkı 6/r talim ı 
ı gormekteclır. Bv çok hücum ı 
ı botları t1e gemiler bütün Baltık ı 
S denizi limanlarında teksif e· ı 
ı dilmiştir. Alman kıtaları tec ı 
ı rü6e ka6iıinde durmadan ih· ı 
ı raç manet1ruları yapmakta· ı 
S du. ı 
ı ........................ ı 

YUNAN BASYEKILINE 

ÇORÇILIN MESAJI 
Londra : 28 ( a. a. ) - Yu· 

nanistanın ltalyanlar tarafından 
istili11nın yıldönfimü milnasebe· 

tiyle lngiliz Baıvekili Yunan Baı
vekiline bir mesaj göndererek 

Nazilere kartı yaptıkları terefli 
muharebeleri hürmetle anmııtır. 

ıtaıraa • lbnat 
palltı ....... ... 
Roma : 28 (a.~a.) - ltal· 

ya - Hırvatistan!arrasında Zag· 
repte bir:muahede:imzalanmııtır. 
Buna göre, Hırvatistan ile Kara
dat hudutlaıı tahdid edilmiştir. 
Hudud 1914 de Avusturya -
Kacar is tan imparatorlutu zama. 
nında Hırvatistanı Karadağdan 
ayıran Hududun aynıdır. 

- Hitleriım durdurulmalıdır. 

Ve durdurulecaktır. Hitlerizme 
karıı milcadele eden ceıur mil• 
Jetlere gittikce daha faale yardım 
edecetiz. SilAhlarııı yerlerine vı
sll olması lhımdır. Bitaraflık ka· 
nununun tadil edilmesi icabeder. 
Bu silihları tqıyan gemiler ıilih· 
landıı ılmalı ve bu gemiler dost
lanmızın limanlarına girmekte 
serbest olmalıdırlar. Ticaret ge
milerimiz bahriyemız tarafından 
himaye edilmelidir. 

Amerika birleşik devletleri 
ve lngiltere cesur Roı milletine 
mfimkün olan bütan yardımı yap
maktadır. Amerika birletik dev
letlerini uyuıuklukla itham eden
ler haksızdırlar. Bu hususta ten
kidlerde bulunanlar Amerikayı 
ve Amerikan hayatını tanımıyor 

tar. Büyük meydan okuma kar· 
tısında Amerika birlefik devlet· 
leri harb vaziyeti almııtır. 

T ARlllLABDN: 

ALMANLARA GÖRE 

Bir şehir 
daha ahndı 
Hareklt devamda 

Bertin : (a.a) - Alman tebliki: 
Donette düşman takip edilmekte· 
dir. Kıtalarımıı Somakorasaya 
girmişlerdir. 

Bura11 Sovyet tank imal mer· 
kezidir. Cephenin diğer kısımların 
da harekit terakki etmektedir. 
Kert limanında hava kuvvetlerimiz 
3000 tonilatoluk bir vapur batır· 
ımşlardır. 

Lord Balllall11a 
dllllll beraaab 
Neyvork : 28 (a· a.) - ln

giltere bOyük elçisi Lord Hali· 
faks, Ruslara yardım lehinde ter
tip edilen toplantıda ezcümle 
demiıtir ki : 

cBugüne kadar hiç bir millet 
Rusya kadar harukulide bir mu
vaffakiyet göıtermemiıtir. Nazi 
meydan okumasına Ruı cevabının 
kati mahiyette olabilmesi için 
lngiltere ve Amerika rol oyna
malıdır. Rusyaya yardım eder
sek gayemize varırız. 

Barelletedea ,.,.. ..., ... 
Tokyo : 28 ( a. a. ) - Ja

ponyanın Fransız HindiÇinisindeki 
fevkalide büyük elçisi tenkit ve 
bq muavini Şigeı or riyaset et
tikleri 60 kiıilik. heyetle Tokyo
dan ayrılmııtardır . Heyet 31 lık 
teırinde Kobeden vapuı a bine
cektir. 

iLAN 
leJllU ~elterllarb~ 
taadaa: 

Huiney~ 936 - 937 ıe· 
neleri muamele vergisinden 
borçlu Fabrikatör Esat otlu 
Mustafa Asımın işbu borcun· 
dan dolayı :?1 gün müddetle 
müzayede çıkanlan yılanlı me· 
zirasmda vaki tapunun 333 
tarih ve 14/64 numarasında 
kayıtlı 13 dönüm iki evlek 
bat yerinin ilin tarihinden 
itibaren 10 gün sonra kat'i 
ihalesi yapdacağından ahcılann 
defterdarlita müracaat etme· 
leri ilin olunur. 13558 

• 
Osmanlıca 
ve Türkçe 

niçin Türkçe detil? Acaba Türk 
halkı o kadar okumuı , o kadar 
mektep görmüş mü ki arabiye ve 
f arisiye Aşina olsun ? diye sor
dum. 

Muallim : 
- Otlum, dedi, Osmanblann 

iki türlü lisanı vardır. Biri, dedi· 
tin aibi, okumuılann, efendilerin 
üç lisandan mürekkep lisanı; biri 
de halkın dili. 

Halk dilinde arabi ve farisi 
kelimeler pek çok olmadıktan bat· 
ka cümleler de kısadır • Ukin , 
bilmiş ol ki avamın bu kaba de· 
dikleri lisanınan Türkler arunda 
çok itiban yoktur. 

- Acaba niçin böyle ? de· 
dim. 

- Aalkın dili oldutu ve için· 
de arabt, fll'İlt kelimeler bulun· 

!11~dıQı, hasılı sırf Türkçe oldutu 
ıçın. ·· cevabını aldım. 

- Efendim, dilin kabalstı ne
den olur? insanların kaba olması 
alda aelirse de lisanın kabalıts 
olur mu hiç? deyince üstat: 

.-: Osmanhlann reyi üzere 0 • 

labılır .. Dedi, meselA arapça leylü 
neh~r, yahut farsça ruzü fCP diye~ 
cefine gece gündüz yazarsan ka
baca yazmış olursun ..• 
. -: Fikrimce gece ründüz 
ı~aresı daha güzel, daha ince
dır .. Dedim. 

Muallim dedi ki: 
- Vakıa, öyle ama lstanbul 

e~b~bı kaleminin reyince öyle de
~aldır. Onlarca arap tibirleri, fars 
ızafetleri daha ziyade makbul ve 
hoıtur; hem de edebiyat lisamna 
daha ziyade yaklflyOrmUf ••.• 

1 

Kupa maçları 
Mersinde Eskirim müsaba

kalarıda sona erdi 
Yann saat 13 de Adana stad-

yomunda lçel - Seyhan muhte· 
litleri arasında Kupa maçının Re
vanşı yapılacaktır. 

Mersin : 28 (Türksözü Muha
birinden) - Eskirim federasyonu 
tarafından tertip edilen ve Cumar
tesi ve Pazar günleri fehrimiz Çu
kurova salonunda Ankara, Eskişe· 
hir ve Mersin eskirimcileri arasın· 
da yapılan müsabakalar sona er· 
miştir. 

Müsabakalarda filöre A. da 
birinci Mustafa Ankara ikinci 
Hamdi Ankara, üçüncülütü de 
Kemal Ankara, filöre B de birin· 
cilifi Ali Mersin, ikinciliği Hüse
yin Ankara, üçüncülütü Haydar 
Mersin. 

Epede birinciliti lbrahim An
kara, ikinciliti Fahri Ankara ü-
çüncülütü Malik AnkarL ' 

Kılınç A. da birinciliği Sabri 
Ankara, ikinciliği Nuri Eskişehir, 
üçüncülütü Malik Ankara. 

Kılınç B. de birinciliti Seba· 
haddin :Mersin, ikinciliği Yavuz 
Ankara, üçüncülükü de Nazmi Es· 
kişehir kaz.annuşlardır. 

Müsabaka birçok davetliler hu· 
zuriyle yapılmış dikkat ve alaka 
ile takip olunmuştur. 

Müsabaka sonunda Vali Sahip 
Örge kısa ve belit bir hitabede 
bulunarak kazananlara hediyeleri
ni vermiştir. 

Birinci gelenlere birer kılmç 
ve biren vazo, ikincilere maske 
ve vazo, üçüncülü~ • kazananlara 
ise birer albüm atmatan edUmit· 
tir. 

ILA~ 
ıe111aa delterllarb· 
lmdaa: 

Tohumluk bedelinden 989 
lira 60 ,kuruş borçlu Müftü 
oğlu Müçtebanın işbu borcun· 
dan dolayı 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkanlan Kara 
Ömerli köyünde ve tapunun 
eylül 320 tarih ve 152 numa· 
rasında kayıtlı 250 dönüm 
tarlasının ilan tarihinden iti· 
haren 10 gün ıonra kat'i iha
lesi yapılacağından alıcılann 
defterdarhğa müracaatlan ilin 
olunur. 13557 

Profesör Kunoş, iCDÇ yapn
da lstanbul'a gelmiıtir. Orada ça· 
tatay liiiatının muharriri Buharalı 
Süleyman Efendi ile iÖrüfijyol'. 
Bu zatın da Osmanlılar için verdi. 
ti hüküm fU: 

•Osmanlılar ehli islimdır, eh· 
li millet detildir •• 

Gene Kunoş o seyahabnda 
Ahmet Vefik paşa ile görüşürken 
paşaya Türkçede neden halk ede
biyabna dair yazılmış eserler bu· 
lunmadıtsns soruyor ve paşadan 
fU cevabı alıyor: 

•Bunun birçok sebepleri var
dır. En baıhcası, bizim Osmanlı 
lisananın milli bir lisan olmaması, 
eski şairlerle ulema mızın ya fars 
veya arap edebiyatının tesiri al· 
tında dilimizi onlann diline uy· 
durmata çalıımalaradır. Şarkı, p· 
zel ve bunun gibi şiirlerimiz, en 
ziyade arap ile acem f8irlerinin 
taklidi... Gitaide öyle bir Olman
la lisanı vücuda reimif ki söyleni· 
len lisandan gittikçe aynlllllf.··• 

Geçenlerde bir tamdıflm •Os· 
manhca diye bir dil yoktu ve yok· 
tur,, diyordu. Ona itte Osmanbca 
nın yedi tutu ile bükiim d.rdütfi 
yallarda söylenmiı birkaç söz ki 
Osmanhca Ue Türkçe aramdaki 
ayırbyı rereti aibi belirtiyor.-T.I. 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA Rad!loJu 

Çal'fanba 29.10.941 

7.30 Proil'am ve memleket sa· 
at ayan 

7.33 Müzik: Hafif Pragram (Pi.) 

7 .45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Marılar (Pi.) 
8.15 Evin saati 

8.30 Müzik Hafif Parçalar (PL) 

8.45 Konuşma : Dahiliye Veki 
leli adına Ali Rıza Ünal : 
Dahili işlerimiz 

9.05 Müzik : Zeybek Havaları 
ve Halk Oyunlan (Pi.) 

9.30 Konuşma : Maliye VekAleti 
adına Hamdi Ôzgürel: 1939 
Avrupa Harbinin Başlama 
sından Evvel Ve Sonraki 
Devrelerde Cumhuriyet ,~a 
liyesi 

9.50 Müzik ı Balet Muziği (Pi.) 
10.00 Konuşma : Maarif Vekile 

ti adına Ihsan Sungu : Son 
Yıllarda Maarif Hayatımız 

10.20 Müzik: Karışık Türküler 
10.45 Temsil 

l 1.30 Konuşma : Sıhhat ve içti 
mai Muavenet V ekileti a· 
dana Dr. Zeki Nasır Barker 
18 Yıllık Slhhi ve içtimai 

11.SO 

12.00 

12.20 

13.30 

13.45 

14.45 

16.30 
17.00 

17.30 

Çabfma 
Müzik: Marşlar (Pi.) 

Konuşma : Nafia Vekileti 

adana Y. Mühendis Namık 

Kiper : Cumhuriyetin 18-
inci Yılında Nafia işlerimiz 

Büyük Millet Meclisındeki 

Merasimin Naklen Neşri 
memleket saat ayarı ve 
Aıans Haberleri 

Müzik : Senfonik Propm 
(Pi.) 

Ankara Hipodrom'undaki 
Merasimin Naklen Neıri 
Kapanış 

Anadolu Ajansınm Gazete 
ler için Yazdırma Servisi 

Milli Piyango'nun Cumhu 
riyet Bayramı F evkalide 
Çekilişinin Ankara ı 6 Ma 
yıs Stadyomundan Naklen 
Neşri 

18.00 Program ve memleket 
at ayan 

sa· 

18.03 Fasal Sazı 
18.25 Konuıma : ( Dıı Politika 

Hidiseleri ) 

18.45 Radyo Çocuk Klübü 

19.30 ~emleket Saat Ayan , ve 
Aıans Haberleri 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Eski Köçekce Ha 

vatan ve Oyunları 
20. 15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Bir Halk Türküü 

Ôtreniyoruz - ôtrenilmif 
Türkülerden Potpuri • 

21.00 Ziraat Takvimi . 

21.10 Müzik : Gençler Swını Ta 
lamı 

21.30 K~n~ıma ( Sathk Saati) 
21.45 Mu11k : Riyaseticumhur 

Bandosu (Şef : Ihsan Kün 
çer) Milli Marşlar - Radyo 
Koro'sunun qtirakile 

22.30 Memleket saat ayan, ajans 
haberleri. 

22.45 Müzik : Dans Müziti (Pi.) 
22SS/ 

23.00 Y annki prorram ve ap.. 
D1f 
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R. C. A. 
BRODWAY 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
18mba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABİDİN PASA CADDESİ NO : 42 - T(lGRAf : REMO ADANA - TElEf OH : 110 

"' iLAN 
• 

I skenderun Mal M d. !üğünden: 
Kapu Mahallesi Cinsi Müştemilalı Kimden metruk Muhammen 
No: Veya Köyü olduğu Kıymeti 

217 Soğukoluk. Ka. Bina 
221 > > > 
225 > > > 
226 > > > 

227 A > > > 
232 > Ahşab > 
243 > Ka. » 
244 ) )) > 
246 > Çimento> 
261 > Ka. Bina 
263 > > > 
264 > > > 

265 > > > 
266 > > > 
267 > > > 

Tah. 2 oda 1 Mu. 
(( > 

Fev. 2 oda 1 Mu. 
Tah. 3 oda l Mut. 
f ev. 3 oda 1 Mut. 
Tah. 2 oda Baraka. 
Tah. 3 oda 1 Mut. 
Tah 1 oda :; 

Tah. ~ oda > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> " > 

> > 

Vanes güzelyan O. Nezaret 
Agop Vartanesyan O. Manok. 
Agop Sanunlu O. Serkis 
Nazeıet Bolacıyacıyan O. Sarkis 

Manok Agaıaryan O. Agop 
lbrahim O. Ayvazyan 
Kasırga Balyan O. Kir 
Manok Sinanyan 
Minas Balyan O. Karebet 
Tantes Kirkor O. Hannesyan 
Haçır Samilyan O. Levon 

Mardiros Ayvazyan O. Samuel 
Toros Dumanyan O. Ohannes 
Toros Amanyan O. Ohannes 

> ) 

L. K. 

500 00 
200 00 
100 00 
350 00 
440 00 
100 00 
500 00 
400 00 
300 00 
200 00 
500 00 
100 00 
400 00 
300 00 
400 00 

Yukarıda yazılı gayrı menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanların 
30110/941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 9,30 dan 10,30 kadar Mal Müdürlüğüııe müracaatları. 
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! ........................................ ~ ........ ! Nöbetçi eczane 

iDr. Cevad Sargını :MUSTAFARifATECZAHAN( 
i Clld, Saç ve Zlllrevl Bastabklar i Kale kapuunda 

f Mütebassısı f 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı i l.tanhul Beyoila Tolratlıyan oteli sıra•ında Balo J 
ı sohak NumaPa :4 C. 15-15 ı 

: .................... .. 
f iyi bir hizmetçi 
ı aranıyor 

i ldarehanemiı.e müracaat 

1 

ıni 

tas 
bir 
ifa 

ı .................................................. ı ı su 
........................ ticı 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ l OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 

• 
iş Brınkası 

Klçlk tasarruf besapıarı 

1941 
kramlye plam 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuatoa, 3 lkinciteıriP 
tarihlerinde yapılır 

1941 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lırı 

3 , 1000 , 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 , 
4 > 500 > 2,000 • 
8 , 250 , 2,000 • 

35 > 100 > 3,5()f > 

80 > 50 > 4,COO > 

300 , 20 ., f,,000 > 

Türkiye ı, Bankasına para yat,rmt!kla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aym zanı:-nt:I\ tallhlnlzl 

danamı, olureunua. 

: .................................................. : 
i AKA GÜNDÜZ'ün i 
ı : :: = :: -:: :: ·: •: :: w :: :: :: !"'" :.: :: +: = :: ::. : ı 
ı ı 

1 Türk Duygusu 1 
ı : 
i Yeni Çıktı i 
ı ı 
J 75 KURUŞ f 
: .................................................. : 
ffffffffffffffffffffffffffff .... ffffff .... ffÜffıı 

il Abone ve ilin 'JL..,ÜHlh"CSÖZÜ ı 
ı şaroarı GÜNDELiK ~E - ADANA ı 
ı Sahi1l ve Başmuharriri 

1 Sentlili ... 14qo Kr. FERiD CELAL GUYEN 
1 Aylıfı . . . 125 • 

Umumi Neşriyat Madtfrü 

ilanlar için idareye MACiD OUÇLO i 
~=::::.·:::: .. ...::::~~~Rrsozo Matbaası tı 

ı-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· -·- ·-·-·- ·- ·-·-·-1 

i N A l A R 1 O i K K A T E !.. : 
• • i osmanlyede "CUMHURiYET,, lsmlle açtlOım Otelde ; 
i mu,ıerllerlm her tUrlU istirahat vasıtaemı bul•caktır.i . . . . .. . 
i i 

! CUMHURiYET OTELi l 
i r:: :: = * = :: :: :: :: * :: = :: :: :: =~ i 
f Osmaniyenin en konforlu, en!temiz otelidir. f 
! Oemanlyeyl ziyaretinizde bir defa .. CUMHURiYET,, ! 
• • i Otellnl g6rUnUz... ; 

i i i Edineceğ"iniz intiba sözlerimizi teyid eder.. ; 

i 11-15 13516 • 
i i 
....... ~ ................. ,...-. ....... ._.. . ...... ._ . ............ ,_. .... ,, ............... . # 

" " 
Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 

yormadan ıstırapları dindirir. ~ M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakı!lıntz 

M her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

" ·~==c:ır=:ııcı~~aı~~ıcı:ıca:~zca::1tz::a:::1eacı:e11:::ıac~a::m~ 

aoı 

mi 


