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Ebedi Şefimiz için 
Dün Şehrimizd• 

büyük ihtifal yapıldı 
Atatürkü dün bir defa 
daha hürmetle andık 

Büyük matem gunu münasebetiyle 

arkadoJ1mır Arif Asyo'nın Holkevlnde 

s6yledl0i hitabe ·--
Biz de O•na llabrtade 

rallat ayatma11nı 
ltlleceııı 

Arif Nihad A•ya 

O 
nun harfleriyle basılmış kitap · 
lar , Onun harfleriyle atılmış 

imıalarımız Ondan arma~an · 
dır. lçinde toplandı~ımıı. şu Ev 
Ondan armağandır. Emriyle açıl· 
mıı bir mektep Onun adını ta· 
tıaa da , taıımasa da ısmarlama 

delil, hazır Abidesidir. 
Rey sandıQ-ının batında pe· 

çesiı, hür bir Türk kızı Ona gü
zel bir abide olabilir. Kabrini bek· 
leyen sünaülü asker Ona en aü
zel, en canlı Abidedir . · 

Vecizelerinden raataele birta· 
nesi Ona Ufi kitabedir • O, bir 
ferd olmaktan çıkmış, bir milletin 

timsali olmuflur. 
Bununla ber.aber bir ferd o

larak adı Mustafa idi . Bir hocatt, 
Kemali ilive etti : Mustafa Ke· 
mal oldu . Milleti Ona bir sıfat 
ilive etti : Gui Muıtaf a Kemal 
oldu . Soyadı kanunu , milletin 
vicdanı, arkadaılarının hükmü A· 
tatürku ilive etti : Atatürk oldu. 
Bahtiyardır O fani ki adını bütün 
ıerefleri bir kelimede toplarca
sına bir millet verir . 

isimleri de bir askerin derece 
derece rütbeleri gibidir. Ve ~ta• 
türk ıon rtltbeıidir . Türke At._ 
olmıktın biiyük rütbe bilm,!}'o· 
rwm • Bilen söylesin • . 

Yazık ki bu adların hepiıinin 
önflnde timdi bir de merhum 11· 

fatı var ki yürekler acısıdır. 

Halkevinde ve anllta yapılan tören 
MWI Şel Ebedi Şella bazaraada 

, Ebedi Şefimiz Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle dün 
ıehrimizde büyük bir ihtifal töreni yapılmıştır • Dün sabah saat 9,30 
da Halkevimizin büyük salonu ve önü binlerce halkla dolmuştu. Tam 
bu saatte Müze Müdürü Bay Naci Kum törene iştirak edenleri beş 
dakika sükuta davet etmif ve onu müteakip Erkek lisesi Edebiyat 
Ökretmeni Arif Nihad Asya tar11fından Atatürk köşesi önün
de olgun bir nutuk ( Bu nutuk aynen Başmakale sütunumuzdadır ) 
söylenmiştir. Bundan sonra Kız lisesinden Bayan Bahriye_Milli Şefin 
beyannamesini okumuştur. 

Buradaki törenden sonra önde Halkevi bandosu ve arkada bin-
lerce halk olduğu halde Atatürk Parkına gidilmiş ve Anıta müte
addid çelenkler konmuştur. Büyük tören alayı Ebedi Şefimiıi burada 
blr defa daha hürmet ve takdiste andrktan sonra yaslı bir hava 
içinde dağılmıştır . (Gerisi üçüncü sahifede) 

SOVYETLERE GÖRE 

Amerika 
yardımı 

Moskova r 10 (a. a.) - Sov
yet teblitf : Muharebeler büliili 
cebhe boyunca devam etmiş ve 
Kınında liilhassa şiddetli olmuı· 
tur. 

Londra : 10 (a. ı.) - Rus 
meydan muharebesi bütün şidde· 
tiyle devam etmektedir.1 

Leningrad çevresinde Ruslar, 
hücuma geçerek ikt köyü geri al· 
mışlar ve Almanları bir mikdar 

geri atmışlardır. . 
Moskova ceblıtsinin muhtelıf 

Berlin - Vişi 
Ve 

Roma Vaziyeti 
ltalyan taleblerinin 

tahlili için Almanyanın 

teıebbü•leri Romada 

hoınutıuzlukla 

karıılanıyor 

Bern : 10 (a. a.) - Bildiril
dit1ne göre, Fransız - Alman 
işbirli~ini, İtalyanın Fransaya kar· 
ıı serdetmekte olduğu tepelerde 
yapılacak bir uzlaşmaya istinacl 
ettirmek' için Almanya tarafından 
yapılan teşebbüsler ltalyada hoş · 
nudıu:r.Juklar uyandırıyor. 

Kribinu dö Jenev gazetesine 
Romadan gelen bir telgrafta, ltal
yanıp' Nis ve Korıika'dan vaz 
geçoıtediği bildiriliyor. Ve Vişi 

hükumeti Berlinle işbirliğini ltaı
yaya karşı bir alet olarak kullan· 
makla ittiham ediliyor. 

ltaıyaa tebllll 
Roma : 10 (a. a.) - Bir ltal· 

yan geıpi kafilesine karşı yapılan 
ve buıünkü ltalyan tebliğinde 
bildirilmiş olan lngiliz hücumları 
hakkında eyi haber alan İtalyan 
kaynaklanndan bildirildiğine göre 
top yekiin 7 ltalyan ticaret gemi· 
si tahrip edilmiştir. 

Zübeyde ile Ali Rızanın Muı· 
tafasıydı. Arkadaıları arasında Ke· 
maldi . Savqların ve ulusal sa
vatın Gaıisi oldu • lnkılApların , 
Cümhuriyetin ve yeni hayatın 
Atasıdır. Yeni eraenekonun boz· 
kurdudur. Eski destanın yeni des-

kesimlerinde son günlerde düş· 
man terakki etmemife benziyor. 
Donet havzasında harekihn bil· 
kuyve durduA"u al)laşılıyor. Kırım· 
da durum ciddidir. Almanlar ta· 
rafından bildirilen Baltanın zabtı 
haberi ttyid edilmemiştir. 

Şar /, cephesinde zırhlı trenler 

tana selamı var . 
Selanik dotdu~u. mektep har· 

biye gerillalar dütündütll yerdir . 
< Hürriyeti cemiyeti > kurduğu 
bir ihtilAl cemiyetinin adıdır. Ha· 
reket ordusu bir orduya bulduğu 
iıimdir. Hatay Onun buluıundan 
çıktı. 

Çanakkale , An af artalar düş
manlarına hürmet telkin ettiti 
yerlerdir ve Adana liugünkü bü· 
yQk şeyleri ilk düıündfiğü yer 
olmakla bahtiyardır . 

lnönü, Dumlupunar, Sakarya, 
cotrafyada geçen bir takım ke· 
limelerdi • Mustafa Kemal arka· 
daı!ariyle birlikte bunları tarihte 
ıeçen, dilimir.d~n düşmeyen ke
limeler haline getirdi • 

Kimin aklına relirdi ki , meç• 
bul Sakarya, icre Sakarya bir 
ifin kız çocuklırımııa ad ola· 
cak. Kimin aklına gelirdi ki, meç· 
hul lnönü, ücra lnönü bir gün 
onun büyüle gaıa arkadaşına Soy
adı olacak • 

Kelimelerin de tıllliıi, tıllair.i 
var : Ditünün ki , Loun da 1'e· 
limedir, Mondros da kelimedir, 

Moskova : 10 (a. :a) - Sov· 
yet rodyosunun bildirdiğine göre,· 
Alman hava kuvvetleri lhtilihn 
yıJdönümü günlerinde Moskova. 
üzerin~e büyük bir faaliyette bu· 

lunmuştur. 
6 Sonteşrinde 2.SO Alman tay-

yar~~i Moskov!l üıerinde uçmaya 

Şimdi bi:r.e uıaktan gelen 
Trablus gibi, Balkan gibi seslerin 

içinde yaşadı • 
Harbiumumi, mesullerinin yü

:r.ünü kızartan , milletin kalbini 
sı:r.latan bir hardtir ki içinde , 
Mehmetçiğin, kanını helAI ettiği 
cephelerde O vardır . 

Evet, vaktiyle bizim olan yer
lerde ger.di . Ve bir gün bizbize 
kıldığımız uman genç Ankarayı 
mefluç saltanatın kar1111na tap· 
tar.e dikti. Tarihi Ankara kalesi· 
nio gölgeıinde gaziler buluştu • 
Küçük Çankaya koskoca Dolma· 

bahçeye uıeydan okudu. 
Mukadderat Onu Trablus, Bal· 

k n Harbiumumi manevralarında 
y:ti~tirmiftİ : Milli Mücadeleye 
~umandan yapmak ıçın . 

Harbiumumt bitip de sefalet· 

ler reı.aletler' ıeliline imıalanmıt 
m;ddeler • hiyanetler • ~açak pa: 
ditahlar ve zavaUı mıllet devrı 

(Qerill s tacil aaır•> 

teşebbüs etmişsede Sovyet av tay: 
yareleri ve karşı koyma batarya 
lan buna mani olmuşlardir. 

Londra : 10 (a. a.) :- Deyli· 
ekspres muhabiri, Amerikanın Rus· 
yaya her vasıta ile yardım azmini 
gösteren bir tedbiri bildiriyor. 

Amerika Sib~yaya harp mal· 
zemesi göndermek için Şimal ba· 
tıdan ve buz denizinden yeni bir 
yol açmaktadır. Bir sıra tayyare 
meydanları kurulan Behrenk boğ'a· 

ı ........................ 11 
İ Amerikada 1 
i düa günü i 
ı ı 
ı V•flngton : t O (•.•)- ı 
ı Ruzvelt , mllll du• gUnU· ı 
ı nu 20 •on tef rln olarak ı 
ı teablt etmlf ve Amerl· ı 
ı kan mlllettnden o gUn , ı 
ı mUcadelenln aUratl• nl• ıı 
ı h•J•tlenmeal v• dUnya· 
ı d• hUrrlyetln ve kardef-ı 
ı nıın ve adaletin kurul· ı 
ı maal için dU• etmesini ı J ıatemlfllr. J 
ı ........................ ı 

zında Amerika ile Rusya arasında 
bir irtibat tesis olunacaktır. Ame-
rikanın Posif ık sahilinde bulunan 
Sette'den Moskovaya kadar olan 
5200 ·milik mesafe Aloska yolu ile 
26 saatte alınacaktı~. 

Diğer taraftan İngiliz hükü· 
meli de kendine ait Amerikan 
bomba tayyarelerinden bir kısmını 
Rusyaya devretmi,tir. 

Moskova : 10 (a. a.) - Ofi : 
Sovyet Komiserler heyeti bir sıra 
yeni generallar tayin etmiştir. Bu 
yeni tayinler harbin başından beri 
yapılanların en ehemmiyetlisidir. 
Piyadede dört, topçuda beş, vl 
tanklarda bir Tuğ general ile pi· 
yadede 19, topcuda 9, tayyarede 
1 ve tanklarda 3 tüm general ta· 
yin olunmuştur. 

Bava blcamları 
Londra : 10 ( A.A. ) - Ha· 

va , dahili emniyet nazırlıklann· 
dan : Az miktarda Alman tayya
resi dün gece lngilterenin cenup 
doğusu sahiline bombalar atmış
lardır . Bu sabah erkenden mün
ferit bir tayyare lngilterenin şimal 
doğusu sahilini , diğer bir tayr 
yare de doğu sahilinde bir nok
tayı bombalamıştır . insanca za· 
yiat azdır . Bir kaç ölü vardır . 
Bir Alman tayyaresi düşürül-

müştür • 

•• Sahip ve Bafmuharrlri 

FERiD CELAL 80YEN 

Kuruluı Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - S.yı : SUl6 

Belediye Müfettişi 
B. Hilmi Savaşan 
işten el çektirildi 

Bay Bllm• , an Dyatmı teıblt itinde ftyat 
Mlrallalle Komlıyoaaaa ucaıar leblae 

baklllate aykırı maıtmat vermlı 
Dün resmi kaynaklardan al

dığımız malümata göre, beledıye 

müfettişi Bay Hilmi Savaıan iş

ten el çektirilmiştir. 

· Belediye müfettişinin işten u
zaklaştırılwasına sebep, un fiya
tını tesbit işinde fiyat mürakabe 
komisyonuna uncular lehine ha
kikate aykırı maliimat vermesidir. 
Bu iddia ü:r.erine B. Hilminin İŞ· 

lerini tetkike iki müfettiş memur 
edilmiştir. Vilayet bu iş ü:r.erinde 
ehemmiyetle durmaktadır. 

Şimdiye kadar şehirde ek
meğin kilosu 15 kuruştan satıl

makta idi. Birkaç günden beri 

elmıeğin on dört kuruıa inmesi· 
nin tamamen bu mesele ile all-

kadar olduğu anlaşılmıı bulunu· 
}Or. Şu vaziyete göra, uzun za
mandan beri şehir halkına ekmek 
bir kuruş f adasına satılmakta idi 

ALMANLARA GôRE 

Moskova 
hücumu 

Berlin : 10 {a. a.) - Şimdiye 

kadar &lınan haberlere göre, Sov· 

yetler 9 Sonteşrinde top yekum 

59 tayyare kaybetmişlerdir. Bu 

tayyarelerin 29 u hava muharebe· 

lerinde ve beşi karşı koyma batar· 

yaları tarafından düşürülmüş, 28 

tanarede yerde tahrip edilmiştir. 

BULGARlARIN İDOIASI YE 
RUS PARA$0T~0LERİ 

" Bu paraıütçül•r •i•" 
Türkiyeye geçerlerae . ,, 

Sofya : 10 ( a. a. ) - Ga
zeteler Bulgar topraklarına indi
rilen paraşütçülere ait tahkikatın 
neticelerini neşretmişlerdir . Bul
gar topraklarına beş parıütçü 
grupu indirilmiştir . Bunların ifa. 
desine , bunlar , yapmak teşeb· 
hüsünde bulunduldaaı itleri ba
şarmak için Rusyııda yetiıtirilmiı· 
lerdir . 

Bunlar hareket etmeden evvel 
kendilerine Bulgaristanda büyilk 
bir çete hareketi beklenildil'i , 
isyanın muhakkak olduğu ve ah -
linin sabırs,zlıkla paraşütçüleri 

beklediği söylenmiıtir. 
Paraşütçüler hareketlerinden 

evvel Bulgar firarilerinden Gorki 
Dimitrofu ziyaret etmiıler ve on
dan talimat almıılardır. Dimitrof 
kendilerine demiıtir ki : 

- Depolan , fabrikaları ya
pakacak , köprüleri , demiryo\la· 
rını tahrip edecek, Almanları ve 
Bal•ar devlet adamlanaı öldlre• 
ceksiniz . 

Parafiitçülere yetecek kadar 
paca da verilmittir. ParafiitçOlere 
ayrıca verilen talimata göre, bun
lar Türkiycye indikleri ve Türk 
topraklarına geçmete mecbur ol
dukları takdirde Bulgaristanda 
hazırlandıklarını ve Bulgaristan 
tarafından gönderildiklerini söy
liyecelderdir • 

EZBERLEDIGIM DUA 

R
adyo ~a~ın-da, .vaktiyle d~ldurul~uş .plaktan naklen, sesini dinler· 
ken duşunuş cıhazımın, hatıra çızgılerinde dolaşan, iğnesi, ric'S 
atlayışla dolambaçlı hatların başlangıç naktasına gelerek, çahn· 

mış bir plağı yeniden çalar gibi, geçmişten bu güne doğru harekete 
girişiyor. O, dimağında hendekleşen yolları, titrek bir edA ile, aşmağa 
uğraşırken nurdan bir el kanbur bir geriliğin gırtlağını sıkmakla meş· 

guldür. 

İğne yürüyor : Saltanat, hilafet, peçe, Arap harfleri, fes, kafes, 
inançsı~hk, güzel sanatlar düşmanlığı birer, birer yere serilerek iğrenç 
bir müstehase yıtım oldular. 

Ate Jen bir perde yırtıldı ; kurtuluş perileri çamurdan ümmeti kan
la yıkıyarak •asıl hüviyeti olan,, tertemiz bir varlık haline getirdiler. 
O zaman nurdan elin bu varhtı şekillendirerek, yeniden, bir miUet ha· 
line koyduğunu ve Şefle milletin ayni çırağdan ışıklandıtını gördük ... 

Arsıulusal tarihin kurduğu ezeli ve ebedi sahneden yürüyen, yü· 
rüten, ölen, öldüren, koşan, coşan, ülkeler zapteden, saltanaflar kuran 
milli veya dini. pek çok aktörlerin, rollerini yaparak, akıp geçtiklerini 
biliyoru7.; fakat tarih, Atatürke gelinceye kadar, bir (YARATAN) kay
detmemişti. Onun bu mazhariyeti, ihtiyar Güneşin ısıtma ve ışıklandır· 
ma takati tükeninceye kadar eşsiz bir vakıa halinde inı;anhtın destanı 
kalacaktır ... 

Yoluna bir hah gibi serilen tacütahtı iskarpinlerinin uciyle iterek 
milletine biyat eden Atatürk, ulusal egemenlik mabedinin lşitine bat 
koymakla eşsiz varlığını hudutlardan taşırarak insanhQın ideali haline 
inkılap ettirmiştir. Almanların Hitlerinden Çinlilerin Çan Kay Şekine 
ve Hintlilerin Gandisinden lspanyollann Frankosuna kadar eter her 
millet ve milliyyet Lideri, onun düsturlaşmış ithamlarından hareket ka· 
blliyeti ve aşikar hareketlerint!en örnek almağa savaşıyorlarsa bunun 
hikmetini, Atatürkün gelip geçmiş hiç bir milli kahramana benzemeyi. 

şinde aramalıdır. 

Radyodan bana onun sesini veren plak durdu ; hatıralarımın üstü
vanesindeki çizgileri dolaşan iğne de durdu. Şimdi, her yıl 10 ikinci· 
teşrinde yşphğım gibi, ezgin ve üzgün ruhumu göz yaşlarımla yıkaya
rak onun bana ezberlettiği duayı, derin bir vecdiçinde, tekrarlıyorum: 

- Ne mutlu Türküm diyene ! .. 
Z•yncl Beıim SUN 
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1 TARIBTEN Yapraklar 1 

NAPOLYONDA IC · HABERL .. ER 
1 

lngiltereye taarruzdan evvel Rus 
ordusunu imhayı düşünmüştü 

Pazar. günkü 
futbol maçlan 

. l 
Ş~hir meclisinde 
dünkü görüşme~er 

-2-
Fakat , bu mütemadiyen te

kerrür eden gayretlere rağmen 

boş bir ümitdi. Ruslar uzun yü
rüyüşlerin Napolyonu içine ataca
tı güçlükleri keşfedemedikleri için 
onunla muhareqeye tutuşmak ni
yetinde idiler . Mamafi kuvvetler 
arasındaki müsavatsızlıktan kor
karak ric'at ediyorlardı. Bir çok 
defalar , Napolyon kat'i zafer te
min fırsatları ile karşılaştı . Fakat 
ya ordusunun yorğunluğundan , 
ya ümitsizliğinden , veyahutda 
baıladığı bu muharebenin ,muvaf
fakiyetsizlikle biteceği hakkında 

içinde }aşayan Fataliot kanaatın
dan dolayı talihin önüne koyduğu 
bu imkanlardan istifade edeme
mişti . 

Bagration ve Barclayde Tolly'
nun kumandasında bulunan Rus 
ordularından birisi Smolensk ve 
Rogaşev yanında , diğeri ise Doi
na nehri kenarı~daki Doinak da 
bulunuyordu . Napolyon Vilma 
üzerine inerken solunda Barclay'yı 
ve sağında da Bagration bıraka

calını ümıt etmişti • Ayın yirmi 
dördünde Kannas istikametinde 
Niımen geçildi. Napolyon nehrin 
karşı sahilini bir Polonya subayın 
kaputunu giymiş olduğu halde 
tetkik etti . Bu mıntıka düşman 

"Suvarisinin ateş hattı içinde bulu· 
nuyordu . Bu esnada Napolyonun 
ah tökezdi ve kendisi yere yuvar
landı. 

Bu hadise ordu içinde kötü 
bir tesir yapb . Bütün subaylar 
bunu kötü bir işaret saydılar ve 
içlerine korku girdi . . 

Kaunas güçlük çekilmeden iş· 
gal edildi . Napolyon daha önce 
karar vermiş olduğu üzere Vilna 
üzerine yürüdü . Daha aşağıdan 
hareket eden Prens Eugene Bag• 
ration ordusunu takip etmek üze· 
re General Davout ile birleşecek
ti . Rus ordusunun kısmı külli
sine taarruzu da bizzat Napolyon 
üstüne almıştı . Fakat arkasında 
bitmek , tükenmek bilmeyen bir 
araba kafilesi ile hareket etmekte 
olan bu muazzam ordunun hare
ketindeki yavaşlık, zamanında iş 

görmesine mani oluyordu. Katala
n, yeniden toplamak için Vilna da 
yapılan onsekiz günlük bir tevakkuf 
neticenin kaybı üzerinde büyük 
amil oldu . Çünkü Rus orduları 
bu suretle Napolyonun muhasara 
projesini anladılar . 

Bugünkü Alman-Rus harbin· 
de Napolyondan dilha çok geniş 
bir sahada hareket etmekte olan 
Hitler orduları karşısında Ruslar, 
Alman ordularının , kendi müda
faa hatlarını yarmalarını bekliyor 
ve ondan sonra düşmana mukabil 
taarruzlar yaparak yanlarına hü
cum ediyor ve içeri girmiş olan 
düşman kıtalarının kısmıkülli ile 
irtibatlarını kesmeğe çalışıyorlar . 
1812 de de Ruslar ayni suretle 
hareket ediyorlardı . Fakat düş

mana karşı cepheden hareket ede
cek yerde düşman kıtaları yiye· 
cek ve içecek aramak için mem
leket içeril,rine yayıldıkları esna
da kazakları Üzerlerine saldınyor
lardı . 

Napolyon Rusları Dvina üze
rindeki Drissada muhasara veya 
muharebeye mecbur ederek mag
lüp etmek istiyordu • Fakat , Bag· 
ration'nun Nogilev'de maglüp ol
dutunu ve içeriye doğru yürümek 
imkanını kaybettiğini haber alan 
Ruslar onunla Vitebsk'de birleş· 
meyi düşünerek ric'ata karar ver
diler . Fakat Napolyon Rus ordu· 
larını durmağa mecbur edemediği 
için bir tarafta nhararet diğer taraftan 
yiyecek bulmak hususundaki sıkıntı 

karşısında onbeş günlük bir tevak
kufa mecbur oldu . 23 Temmuzda 
hararet ve susuzluk yüzünden yol· 
da 150 bin kişi kaybetti . ltalyan 
ordusu Marttan Temmuza kadar 
2400 kilometreyi yaya olarak kat
detmişti . Renden hareket eden 
ordu ise~ 2000 kilometre yapmıştı. 
Hayvanların yarısı açlıktan ölmüş
tü . Yollar hayvan leşleri ve ter
kedilmiş arabalarla dolu idi. Buna 
rağmen Napolyon ordusu Ruslara 
müthiş bir darbe indire~ek kud
retini muhafaza ediyordu. Napol
yon şöyle bir proje yapmıştı : 

Ruslara görünmeden Vitebsk 
dan kalkarak Dnieperi geçmek 
ve şehri yukarı doğru çıkarak 

Smolenski ansızın bastırmak ve 
ani olarak iki Rus Ordusunun so
luna düşmek . . 

Diğer taraftan Ruslarda Na
polyonun sol cenahına taarruzu 
düşünüyorlardı . Fakat Napolyon 
kıtalan tarafından tevkif edildik
leri için Smolensk üzerine ric'at 
ettiler. 

Napolyon onlardan daha sür 
atli hareket ederek bu şehri işgal 
etmeyi umuyordu • Fakat bu ümi
di de boşa çıktı . 

J 7 Ağustosta artık parlak bir 
surette mukabele imkanını bul
mak için Rusların taarruzunu bek
lemeye karar verdi . Ruslar hiç 
bir harekette bulunmadılar . Bu
nun üzerine Napolyon şehri taar
ruzla zaptı emretti . Daha ilk gü
nü Ruslara müthiş bir darbe in· 
direrek büyük zayiat vermelerine 
sebep oldu . Ruslar şehri gece 
tahliye ederek çekildiler . Arka· 
larında kalan her şeye de ateş 
vermişlerdi . Fakat bu suretle Na· 
polyonun Rus ordusunda bir ge· 
dik açarak birbirinden ayrılan 
Rus kıtalarını muhasara projesi 
suya düşmüştü . Ayni müsavi 
kuvvetlerle yapacakları bir harp-
ten çekinen Ruslar Napolyonun 
önünden çekilmiş ve arkalarında 

yangın ve harabeden başka bir 
şey bırakmamışlardı • 

Rus ordularının maruz bulun
dukları müşkilattan haberdar ol
mayan Napolyon bir müddetten· 
beri devam eden kötü havalar 
karşısında nevmid olmuş ve hava 
bu şekilde devam ettiği takdirde 
durmağa karar vermişti . Fakat , 
4 EyJül sabahı parlak bir güneş 
dotmuştu . Napolyon sevinçle ba
ğırdı : 

• Mükadderat taayyün etti 1 ~ 
Haydi Rusları bulmak için hare-
ket edelim 1 • 

TRENDE BiR ADAMIN 
PARASINI ÇALMIŞLAR 

Ankara trenine binerek Mer
sine gelen Silifke tüccarlarından 

Rıza Taylan ceketinin cebinden 
50 - 70 lira parasının çalındığı 
nı zabıtaya haber vermiş ve bu 
şikayet üzerine takibata başlanıl
mıştır. 

Dün stadyomda çok heye· 
canlı üç maç olmuştur. lık maçı 
hakem Nihat Calbanın idaresinde 
saat ll,3o: da lncirlik~gençlik ku
lübü ile 6ıncı Demi( spor yaptı . 
ve birinci haftayım O - O ile bit
ti. İkinci haftayım 5,10, 17 ve 37 
inci dakikalarında ardı ardına in· 
cirlik k. kulübüne dört gol atan 
6ıncı Demir spor maçı 4 - O 
kazandılar. 

incirlik köyü gençlik takımı
nın , Adana şampiyonluğuna nam· 
zet bir takım karşısında~ aldığı 

hu netice şayanı memnuniyettir. 
tebrik ederiz. 

Hakem Kenan Gülgünün ida
resinde tam saat 13 , 15 de cey• 
han g . kulübü ile Malatya g . 
kulübü ikinci maça başladılar • 

Bu maçta çok zayıf bir kadro 
ile oyuna .... başlıyan •• ceyhanlılar 
17 - O gibi büyük bir farkla 
ma~lubiyete u~radılar. 

Üçüncü maç da saat 15 de 
hakem Abdi Atamerin idaresinde 
Adana gençlik kulübü ile Milli 
mensucat gençlik kulübü arasında 
başladı. Oyun çok sert ve kırıcı 
bir şekilde devam etti . Bu maç· 
ta Milli mensucat gençleri her ne 
kadar enerjik davrandılarsa da 
gençlik kulübünün tecrübeli oyun
cuları tarafından akınları kesili· 
yordu . Aradan laz zaman geç
meden M, mensucat bir gol attı. 
On daldka~aonra da gençlik ku
lübü ayni İekilde bir gol atarak 
beraberliği • temin ettiler. Oyun 
bir az sukunet devresi geçirdik
ten sonra milli mensucat takımı 
ofsayttan ikinci goUlnn atmış 

oldu. 
Müteakıben milli mensucatlı· 

tar yine ofsayttan üçüncü golleri· 
ni kaydederek maçı 3 - 1 ka
zandılar . Maçları müteakip beden 
terbiyesi Seyhan lbölgesi baıkanı 
Vali Faik Üstün tarafından geçen 
sene lik şampiyoııu milli mensu
cat gençlik kulübüne kupa veril 
miştir. 

BÔCEKÇILIK MÜTEHASISI 
ŞEHRiMiZDE 

Bölgemize ipek böcekçiliğinin 
çarelerini mahallen görmek ve 
tesbit etmek üzere bölgemııe gel· 
diğini yazdığımız Ziraat Vekaleti 
Antalya böcekçilik okulu müdürfi 
B. Ekrem Eğilmez Hataydaki tet
ldklerini ikmal ederek şehrimize 

gelmiş ve bugün ipek böceği ye· 
tiştiren halkla temas~ ... etmek ve 
clutlukları görmek .üzere: .. merkeı 
kaza ve köy:L.bahçelerine gitmiş
tir. Mumaileyh buradaki_tetkikle
rini bitirdikten sonra Osmaniye, 
Bahçe, Dö tyoJa da gidecek ve 
bilahere İçel vilayetinin"· merkez 
ve Tarsus kazalarına gidece1dır. 

Domaz~ ~mıcadeleıı 
Domuz mücadelesi için her 

sene olduğu gibi yılda memurla
ra terekli miktarda harcırahlar 
verilecektir. Yakında bu mücade· 
leye başlanacaktır . 

TERZiLERiM MORACAATI 1 
Terziler cemiyeti kendilerine 

lazım olan kaput bez.inin temini 
için dün de istida ile mıntaka ik
tisat mügürlüğüne müracaat et· 
mişler. lıtekleri::_Sümerbank Yerli 
Pazarına bildirilmiş ve bu müea· 
sese:müdürlüğü:de ... bu:işin teıel
den halli için keyfiyeti :merkeze 
aynen~yazmışdır. ' 

Yeni nefrİyat : 

ÜLKÜ MECMUASI 
On brş günde bir neşredil · 

mekte ohn Ülkü mecmuasının 
yeni seri üçüncü sayısı, Cumhu
riyetimizin yıldönümü münasebe
tiyle fevkalade -:zengin ve dolgun 
bir şekilde, 32 [sayfe olarak inti
şar etmiştir. Her ~ayısında biraz 
daha güzellik ve değer kazanan 
bu dergiyi bütun okuyucularımı

za ve aydınlarımıza hararetle tav· 
siye ederiz . 

Bu sayıdaki yar.ılar ıunlardır : 
On dokuz.uncu yıla basarken 

( Ülkü ) siyasi hayatta Ülkünün 
gerçeklenmesi (Dr. ~Yavuz Aba
dan ) , Ülkümüı.ıln!!kaynağa (Re
ıat Şemsettin Sirer) , Endüstiri
nin kuruluşunda ziraat (Cr. Şev· 
ket Raıit Hatipo~lu ) , millileıen 
ilim (Dr. Rahmi Şaman) , Eski 
bir tercümeyi okurken (Suat Ke· 
ll'al Yetkin ) ,t Yüz ~yıl sıra ile 
( Nafi Atuf Kansu ) , Havacıya 

türkü (Ahmet Kutsi Tecer), İnönü 
kampı (llyas Sınai), Sanatta ba 
yatılık korkuau (Bedri Rahmi E 
) üpoğlu ) , İlim hayatımızın ge· 
lişmesi için (Dr. Sait Irmak), halk 
ve tüccar • ıiir ( Ahmet Çıtak ) 
Gönlüm hüriyetindir. fİİr (Ceyhan 
Atuf Kansu ) , Dibek dkA-en kıı · 
lar • şiir lHalim Yatcıotlu), Dün
den bugünden ( Ahmet Kutsi Te 
cer ) , Kırkından ıonra • ş'ir (Nu 
rettin Artam: ) ,1 Ya(görünür-fiir 
(E.§ref Dere)', Cemiyet doktor
lutu (Nusret Köymen ) Er mek
tubudur • fiir ( Habib Karaaslan) 
zengin bir~( musiki]~ yıtı:(Mahmut 
Köıemihal ) , Bartın Türküsü tiir 
( Rıza Polat ) Türk devleti - şiir 

Hilmi lı.ıet Ôzkan ) Milli oyun
larımızın müşterek bir noktası 

(Mur.effer Sarısözen) ,'";.:Kitaplar 
arasında - C. H. P. 1940 kongre 
dilekleri (N. Köymen ) , Basılmıı 
koro eserleri ( H. B. Yönetken) 
sanat şah~serleri (Dr. Ekrem A 
kurkal ) , t Türk yayını hayatına 
toplu bir bakıı (Faik Reıit Unat) 
Tırpancı , ~hikaye (Ferudun An
kara ) , Koçğiyit Köro~lu (Ah· 
mat Kutsi Tecer ) _Milli Şefin se
yahati _, Cumhuriyet .. bayramı, 
Günler boyunca ... v .s. 

Blçak çalımlı 
Süleyman oğlu Mehmet adın 

da birisi Kemal oğlu Bekir Yüze· 
re: biçak çe1'tiğinden··yakalanmış 

ve suçu sabit görüldü~ü için Ad· 
!iyeye verilmiştiri 

1 
1 
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Amerikall bir doktorun şayam dıkkat tavsiyeleri 
Amcrikada sıhhi servis direktörü Dr. Stef an 

Smith, yüz sene yaşamak isteyenler için şu tavsi
yeleri neşretmiştir. 

1 - Pek az et ye. 

2 - Bol sebze, meyva ye, süt• iç. 

3 - Ôğle ve akşam yemeklerinden sonra 

uzan ve beş on dakika istirahat et. 

4 - Günde 10 saat uyu. 

5 - Açık pencere ile yat. 

6 - Sigara içme alkol kullanma. 

7 - Her gün iki saat yol yürü. 

8 - Çalıı. Tembellik insanı ölüme yaklaıtmr. 

9 - Neşeli ol. Dedikodu ile uğraşma. 

10- Kimseye haset etme. Bilhassa hiç bir ,xa

man hiddetlenme. 

Doktor, babasının 97 yaşında olmasının hikme

ti bu nasihatlau tatbik etmesi oldutunu söylüyor. 

Belediye meclisi dün saat 14,30 1 
da toplandı. Yoklamayı müteakip 
Umumi heyet, Atatürkün ölümü· 
nün yıldönümü münasebetiyle üç 
dakika ihtiram sükutuna davet e
dildi. Sonra eski zaptın özü okun· 
du ve ekseriyetle kabul edildi. 

Ruznamenin birinci maddesin 
deki, Kanaraca fasıllar arasında 
yapılacak münakalaya ait encü 
men mazbatası tetkik için okun
du. Azadan Ziya Akverdi mezba
ha dahili işlerinin sıkı kontrolü ve 
gayri sıhhi et nakil vasıtalarının 
yenilenmesini ve bu işin mümkün 
olduğunu söylemiştir. Yine azadan 
Coşkun Güven de : Seksen dört 
lirayı tutan harçların bütçe encü· 
meninden kaldırılması ile mezba
ha disiplininin islahı ve cenazr, 
sıhhı imdat otomobilinin 1 iyi bir 
şekle sokulmasını istedi. 

Reis B. Kasım Ener, bunları 
dinledikten sonra meclise beyanat
ta bulundu ve ezcümle dediki : 
Dünya vaziyetinin arzettiği man
zarayı hep biliyoruz. Onun için 
et nakliye kamyonlarının temini 
mümkün değildir. Sonra bu araba· 
lann dahili manzarası, harici man· 
zarası gibi çirkin değil, sıhhidir. 

Maamafih her arkadaşııı fikri bi· 
zim için bir direktiftir. Rızname

nin ikinci maddesindeki, Yeniden 
adlandırılan altı caddeye ait (imar 
tezyin) encümeni mazbatası okun· 
du ve bazı mahzurlardan dolayı 

bu yol adlandırma meselesinin ye
niden tetkiki için encümene iade
si istendi ve ekseriyetle kabul 
edildi. 

Ruznamenin üçüncü maddesin· 
deki Belediyeye tayin edilen iki 
kişinin memuriyetleri lastik edil
di. 

Bundan sonra Memduh Pekbil· 
ğin tarafından Şehir meclisine Pi
de ve somun ekmeklerin sıhhi ba
kımdan sılahı için verilen takrir 
okunarak Bundan sonraki celsede 
müzakere edilmek üzere ruzname
ye alınarak meclis Perşembe gü· 
nü saat 15 de toplanmak üz.ere 
daAıldı. 

Mükelleflere 
•İnema, .[lıonferan• 

Pazar ·günü~= Asri~ · sinemada 
Bedeo:Terbiyesi Seyhan • bölgesi 
Gençlik~: kulübü : : mükelleflerine 
eğlenceli ... filimler :~ gös!erilmif ve 
Binbaıı.Kerim:Kızılkaya, Ôğret· 
men Hasan Tibet ve Apti Ata
mer ile~Beden:Terbiyesi.::müdürü 
Rıza Salih Saray:taraf ından kon
feranslar verilmiıtir. Bu toplantı

ya B.: T, Seyhan bölgesi iıtiıare 
heyeti, ~ajanlar~ve gençlik ~kulüp
leri baıkanları gelmiılerdir. 

BiR TÜCCARIMIZIN 
KIYMETLi •YARDIMI 

Memleketimiz.in :tanınmış ha
yırsever ~tüccarlarından Mahmut 
Mazhar dün Sümerbank yerli mal 
lar pazarından talebe önlüğü yap
mak için:kumaş almıı ve:. Çınarlı 
ilk okulu fakir yavrularına teber
rüda bulunmuıtur. 

Bıçaklı biP lcavwa 
Şıhmustaf a mahallesinden 

Mehmet ve Kemal~ adındaki ıa· 
hıslar : arasında. bir ~ münaıa çık
mış ve neticede bu~iki_f delikanlı 
birbirlerıni bıçakla yaralamııtar

dır. Sulh ceıa mahkemesinde 
yapılan duruıma~sonunda her i
kisi de tevkif edilmittir. 

BU blçallb:lllçlll 
bir çocak 

HalWoğlu on yaşlarında Meh
met:Gezer adında ;küçük!bir so
kak çoçuğu oyun yüzünden 14 
yaflarındaki ismet Çeliği~çakı ile 
yaraladığından polis tarafından 

yakalanmııtır. 

Beyaz Bir 
Zenci 

Madam Olivia ve dünyaya 
getirdili kara • beyaz ikiz 

Ş 
imali garbinde oturan Madam 
Olivia Strang adında bir kadın 
bir müddet evvel ikiz iki ço-

cuk doğurmuıtur. Madam Olivia 
zencidir . Koçası da .. 

Fakat•Madam uı:via~ doğu· 
rurken baı ucunda olanlar ıimdi· 
ye kadar kimsenin karşılaımadığı 

bir sürprizle karfılaımışlardır. 
Dünyaya gelen bu iki çocuktan 
birisi Kuz.kunt derecr:de siyah ol
du~u halde ikincisi beyaz ana ve 
babalara gıpta verecek derecede 
beyaz. çıkmııtır . 

Bittabi hadise derhal duyul
muş , Amerikan ıazeteleri ıütun 
sütun yazılar :yazmııtır. Bir çok 
alimler bir çok nazariyeler yürüt· 
müş nihayet Kolombia üniversite· 
si profesörü B. Franaır. Boaı'ın 

izahı umumiyetle kabul edilmiıtir 
Bu pıofesöre ıöre , beyar. ıenci· 
nin ecdadı arasında mutlaka bir 
beyaz adam vardır. 

Derhal • akla geleceği üzere 
Madam· Olivia ve kocası taliin 
kendile~ine' verdiği ~bu fırsattan 
istifade ederek ıervet yapmakta 
gecikmemiıterdir. 

TORKIYE Radgoıu 
ANKJ?.RA Radyosu 

Salı 11.11.941 
7 .30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

7 .33 Müzik: Hafif program (Pl.) 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik Parçalar 
(Pi.) 

8.15 Evin saati 
8.30/ 
8.45 Müzik : Sonfonik parçalar 

Programının ikinci Kısmı 
(Pi.) 

12.30 Program ve memleket sa 
at ayan 

12.33 Müzik : Karışık Şarkı ve 
Türküler 

12.45 Ajans Haberleri 
13.00 Müzik : Karışık Şarkı ve 

Türküler Programının De 
va mı 

13.30/ 
14~00 _ Müzik : Karışık Program 

(Pi.) 

18 00 Program ve memleket sa· 
at ayan 

18.03 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

19.00 Müzik : Fasıl heyeti 

19.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

19.45 Serbest 10 dakika 

19.55 Müzik : Şarkı ve Türküler 
20.15 Radyo Gazetesi 

20.45 Müzik : Flüt Soloları (Mll 
zaffer Aydın) 

21.00 Ziraat Takvimi. 
21.10 Müzik : Opera Potpuri'leri 

(Pi.) 
21.30 Konqma ( 100 sene önce 

nasıl yqıyorduk ) 
21.45 Müzik: Klasik Türk Müziti 

Programı 

22.30 Memleket saat ayan, .ajans 
haberleri 

22.45 Müzik : Cazband (Pi.) 
2'.!.55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa

Dlf 
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Biz da O•na Kabrinde 
rabat ayatmasıaı 

bllecetız 
( Başmakaleden artan ) 

başladığı , güzelim vatan parça
larının haraç meıatlsatıldığı , de· 
nize düşenlerin yılanlara sarıldığı 
devirde işe yılan başı ezmekle 
girişmek icabettiğini düşünen O 
Oldu ve ınandığına inananlar 
buldu • 

E.mri, artık, olmayan bir hü
kumetin olmayan erkanıharbiye· 
sinden, olmayan kumanda beye· 
tinden değ-il kendi vicdanından , 
kendi milletinin çocuklarından • 
hdınların, çCJcukların istimdadın· 
dan almıştı. Ve vicdanlara hitap 
etmesini bilmişti . 

Alı: vicdanlar , kara vicdanlar 
o zaman belli oldu. Şer ve hiya· 
net , günahlarının ağırlığını dar 
ağaçlarında tarttılar . Aç gözlü 
Yabanlara da layik oldukları ziya· 
f et verildi • 

'Baba oğlunu , oğul babasını , 
kardeş ağbeysini , Ayşecik Fat· 
ınacık yavuklusunu Onun emrine 
Verdi. 

Millet , üniformasız elbisesi 
içind~ bir asker saklı olduğunu 
gördü . MehmetçjJc. kumandanını 
batıbozuk kıyafetiyle de tanıdı . 
Ve zaferler kanla kar.anıldı , irıkı· 
laplar kolay olmadı. 

Savaşlarda, gazalarda , kaıa· 
larda, gününe göre yakan, yıkan, 

deviren inkılaplarda Onun heya· 
tını Allah korudu . Milletin düa
lan ve dilekleriyle mukadderat 
Onu bize bağışladı . Onun , son 
yıllarında sıhhatine kıymet ver· 
nıiyerek harcadığı hayatını, eser· 
leri perçinlensin diye , mukadde
rat 1938 Teşrinisanisinin bugününe 
ltadar getirmeye çalıştı. 

O, yer )Üı.ünde bir imandan 
neler çıkabileceğinin tek başına 
kalsa da kanı isbatıdır . Ve ya
fadığı son yılın Cümhuriyet bay
ramını hiç değilse ititebilmek , 
ondan sonra ölmek son saadeti 
oldu. 

Geç gelmişti, erken gitti . 
Bir balo hikayesi dinlemiş· 

tim : Merhum , muıipli~i sever • 
di • Kimbilir hangi baloda < Hani 
köylü ? > diye sormuş, getirmiş
ler. Bir kıza < Köylüyü dansa kal 
dır 1 > emrini vermif , d.anstan 
sonra yerlerine dönerlerken kıza 
< Nasıl ? > diye sormuş . Kıı , 
nezaketen < Biraz geç kalmış • > 
cevabını vermiş. Bunu duyan köy· 
lü, katlarını çatarak , sesini yük
selterek ve Onu göstererek < Ben 
geç kalmadım ; bu adam geç 
geldi . > demiş, Bu söı , Gazinin 
çok hoşuna gitmiş. 

Hakikaten o, daha erken gel· 
meliydi. Erken~ eelseydi belki bu 
yıl cümburiyetin 28 inci yıldönü
münü lrntlardık. 

Fakat muhakkak ki mnkad· 
derat onu, k~ndisine en muhtaç 
olduğumuz güne-sakladı. 

Babayiğit bir askerdi. Ve as· 
kerce konuşmasını bilirdi. Öfke
lendiği zaman eşimdi ayağıma 
çizmeleri çekerim> dediği me§· 
burdur. Onun ayağına çizmelerini 
çekmesinin ne demek olduğunu 
bilen bilir, anlıyan anlardı. Bu 
söı. bir haber halinde gideceği 
Yere kadar gider. bulacağı kula· 
~· ' bulur ve bir illtimatum tesiri 
ya'pardı. 

Bugün, o, yok, Fakat icap 
ederse onun ağımdan, arkadaıı· 
nın ağımdan, hep bir ağızdan 
aöyliyebiliriz : <Ayağımıza çiz· 
oıemiıi çektirmesinler!> 

Sesine/ .. bakışma. emrine, işa
retine ne.kadar alışmıştık.. Onu 
ölmüı bilmeye hali alııamadlk; 
<merhum> sıfatma hala alışama
dık. 

Adıyla yaptlmış ter kiplerden, 
t&birlerden ve ::kendi buluşların· 
dan, tatlı, eğlenceli fakat çok 
minidar bir küyük lfiğ'.tt yapıla· 
bilir. Mesela, şöyle olur~: 

Ayağıma çizmemi çektirme· 
Yin llinı harp, Atatürk mey
danı - Cebhe, Atatürk cadde· 
si = Yarına iİden yol, Atatürk 
rrıüıesi = Yurd, Atatürk yazı· 
11 = Yeni harfler, _Atatürk kö· 

Çlrçllla mlblm 
bir nutku 

Eger Japonya Amerikaya 
çataraa , /ngi/tere dePhal 

savaıa girecek 

Londra : l O ( A.A. ) - Bay 
Çörçil bugün bir nutuk söylemiş 
ve ezcümle demiştir ki : 

Pasifikte sulhün idamesi için 
Birleşik devletlerce sarfedilen gay
retlerin muvaffak olup olmıyaca · 
ğ'ını bilmiyorum • Fakat bu gay
retler muvaffak olmazsa , bu ve
sile ile söylüyorum ve bunu söyle· 
meyi kendime bir vazife biliyorum 
ki Birleşik devletler Japonya ile 
bir harbe girerse lngitterenin 
harp ilanı bir saat bile gecikmi

yecektir . 

Modern harbin temeli çelikse 
yıllık çelik istihsali 7 milyon ton 
kadar olan Japonya ıçin Britanya 
imparatorluğu , istihsalini hesaba 
katmadan yıllık çelik istihsali 80 
milyon ton olan Birleşik devlet
ler ile filen mücadele açmak her 
halde tehlikeli olacakbr. 

Pasifikteki sulhun haki n Ja· 
pon devlt't adamlarının malum 
arzulan gibi muhafaza edileceği· 
ni hararetle ümid ediyorum. Fa· 
kat uıak şaı ktaki Britaoya men· 
f setlerini ve bugün bahis mevzuu 
olan müşterek davayı müdafaa 
için bütün hazırlıklar yapılmıştır. 

ve~yapılmaktadır. 

Bir çok mahfillerde bize söy· 
lendiğine göre , pek yakında , 
Berlinden sulh taarruzu denilen 
bir hareket beklemeliyiz. Bunun 
bütün itaret ve emareleri şimdi· 
den bitaraf memleketlerde belir
mektedir ve bütün bu_ işaretler bu 
istikameti~ göstermektedir. 

Bunların hepsi diyor ki diin · 
yayı cehennem haline sokon suç
lu insanlar , fani bir zaferle ve 
haksız lılazanılmış ganimetlerle 
mukadderatın üzeri erine kapanan, 

şeıi = Türk çocuğunun kalbi, 
Atatürk kitabı Destan, Ata· 
türk takvimi 23 Nisan, 30 A· 
ğustos, 29 Teşrinievvel, 15 Mart, 
19 Mayıs ve heyhat 10 Teşrini· 
sani. 

Bakışları hedef görmek için· 
di. Parmağı hedet göstermek i· 
çindi. Yorgunlukları, fedakarlık· 
lari millet içindi. 

Bi~ buı aya ağlama~a gelme
dik. Şüphesiz gülmeğe de .. ı. değil. 
Ona <1esini duyuyoruz,~ yolunda 
yürüyoruu derneğe geldik. Tek· 
mil haberi vermeğe geldik : Her. 
şey yerli yerindedir. Kurduğu 
makine işlemektedir. 

Arkasında okur yazarı çoğal·· 
mış bir halk kütlesi; hüriyet sa
hibi, rey sahibi bir kadınlık me
deni bir kanun bıraktı. Hakimi· 
yetini ele almıf, ':kendi:~ kendini 
idare-eder, irade sahibi bir mil· 
Jet b~raktı. Dilini, tarihini öğren· 
miş, _halktan ve halkçı münev
verler, şapka-giymiş başlar, is
tikbaıe:bakabilmeyi ondan~: Öğ· 
renmiş ~gözler; : ı~ığı ~kafeslerde 

. kalburlamadan~'.alan: bir mimari 

bıraktı. 
Asker Atatürk bu toprağın 

nasıl ekileceğini. çorakta nasıl 
ağaç yetiştirileceğini ilme, fenne 
isbat için çiftçi Atatürk oldu. 
Tıpkı cebhe dönüıünde tarlasına 
kotan Mehmetcik gibi. 

Bize böyle ibret dersleri hı· 
raktı. 

Kendi işini yalnıı.:harbte de· 
ğil, her sahada~kendi gören be
cerikli bir nesille, yerli kasalar. 
yerli bacalar bıraktı. Kısaca'. 
milletine kendine inanmak. kendı 
elile yapmak kudretini:bıraktı. 

Daha ne bıraksın. 
Her bayram(: onun manevi· 

yetinin işçisiyle, izcisiyle, talebe
siyle, askeriyle, ""topu, tüteği ve 
taokile, büyüğü, küçüğü, kadını. 
erkrği asker_ bir millet geçiyor : 

Cümhuriyet geçiyor. 

B. EDEN , MOlOTOf 
ARASINDA MUHABERE 

Moskova : 10 ( a. a. ) -
Molotof Bay Edene bir mesaj 
göndererek, Sovyet milll bayra-
mı münasebetiyle lngiltere hüku
meti tarafından Sovyet hükıime· 
tine gönderilen tebrik telgrafla· 
rından dolayı te§ekkür etmiş ve 
nihayet şunları söylemiştir . < Bu 
cihan saran vazife temamlanın· 
caya kadar bu şerefli yolda de 
vam etmeğe andiçiyoruz . Nihai 
zafere sarsılmaz bir imanımız var
dır . > 

Tlrk. Romen 
mtızakereıerı 

Ankara : 10 (a. a.) - Türk
Romen Ticaret anlaşması görüş

mesine bugün Hariciye Vekaleti 
Umumi katibi Menemenci oğlu ile 
Romanya Elçisinin söylevleriyle 
açılmıştır. Her iki heyet tarafından 
müzakerelere devam edilmektedir. 

Alrlka barekAtı 
Kahire : 10 ( A. A. ) - Or

ta Akdenizde bomba tayyarele
rimiz bir düşman vapur kafilesine 
hücum etmişlerdir . Bir düşman 
ticaret vapuru tam isabet olarak 
denize gömülmüştür . 

Vapurun arka tarafından bir 
duman bulutu yükselmiştir. :Refa· 
kat gemilerinden bir torpido muh· 
ribi ile başkaca ticaret vapurları 
mitralyoz ateşine tutulmuştur. 

ağından kurtulmayı ümid ediyor
lar. Şunu açık ve mutlak olarak 
bildirmek isterim ki; ister muza. 
heret görelim, istt:r te"k başımıza 
olalım; yol istediği kadar uzun ve 
vazife istediği kadar çetin olsun 
Britanya milleti ve milletin başın
da bulunan Britanya hükı1meti , 
büyük dominyonlar hükumetile 
sıkı birlik halinde hareket ederek 
hiç bir zaman Hitlerle ve yahud 
Almanyada nazi rejiminı temsil 
eden her hangi bir parti ile mü
zakereler yapmıyacaktır. ----

Gözleri arkada kalmıyacak. 
<Benden sonra ne oldular, ne O· 

lacaklar ? > diye korku duymı
yacak. 

O, bize hürriyet ve saadet 
vermesini bilirdi. Biz de onu 
kabrinde rahat uyutmasını bile· 
ceğiz. Gözü arkada kalmadığının 
en büyük delili bugün, batımız· 
dadır. 

Böyle adamların abidesini 
yapmak güç olur. Onun için ge· 
cikti. Tek bir abidede Anafarta 
ları mı göstereceksin ? Cümhu· 
riyeti mi. altı oku-~ mu, kadınlık 
hürriyetini mi, tarihi mi, :dili mi, 
halkevini mi, yazıyı mı göstere· 
ceksin ? Bu kadar çok şeyi ifa· 
de "'debılecek bir abide )'apıla· 
maz. 

Kabahat mimaride değildir. 
Tam bir destam da ayni sebeple 
yazılamadı. 

Bununla beraber ortada he· 
nüz görülmemiş, kıyılamadığı için 
toprağa konamamış bir aziz ölü 
vardır. Katofalk derneğe bir tür· 
lü dilim varmıyan mukaddes ta· 
putu vardır Ve mozole denme
sine tahammül edemiyeceğim 
türbesi elbette yapılacaktır. Ve 
milli .bir ziyaretgAh olacaktır. 

Türbesine bekçi, bir asker 
yareıır. 

Taşına yazı, kendi adı yara· 
flr. 

Kendisine sorsak bu yurdun 
topraklarında bir meçhul asker 
tevazuu ile işaretsiz yatmayı ter· 
cih edecektir. Onun büyüklüğü
ne, böyle:düşünmek, böyle söy
lemek yaraşır. 

Bize de yalnız t:u emrini. .. 
Emirlerinin içinde yalnız bunu 
dinlememek yaraşır. 
Bugün, yattığı yerden <Muvakkat 
kabir> diye bahsediyorlar. Kaşki 
muvakkat olsaydı da uykusunu 
aldıktan sonra uyansaydı ve kar
§ımıza dikiliµ <hangi ölüden 
bahsediyorlar ? Ben: buradayım > 

deseydi. 
Arif Nlh•d A•Y• 

• 

İran ne 
istiyor ? 

Tahran : 10 ( A.A. ) - Jran 
başvekili bir nutuk söyliyerek , 
bilhassa lngiltere ve Sovyetler 
Birligi ile yapılan anlaşmada yal· 
nız tef errüala aid bir kaç mese· 
lenin halledilmesi kaldığ'ını bildir
miştir . Muahede de başlıca şu 
noktaların bulunması bekleniyor: 

1 - İran toprak bütünlüğü
nün lngiltere ve Sovyetler Birligı 
tarafından garanti edilmesi, 

2 - Lüzum hissedilir edilmez 
lrana askeri yardımda bulunul
ması, 

3 - lranı doğrudan doğruya 
alakadar eden meselelerde lranla 
siyasi , askeri ve iktisadi istişa· 
reler yapılması , 

4 - Durum müsaade eder 
etmez , logiliz-Sovyet kuvvetle· 
rinin Iran topraklarını tahliye et· 
meleri, 

Milli şel için 
(Baştarafı Birlnride) 

Ankara: 10 ( a. a. )- Ebedi 
Şef Atatürkün 3:üncü ölüm yıl· 
dönümü münasebetiylft bütün yurd 
içinde Halkevlerinde hak odaların· 
da, Parti kurumlarında ve mek· 
teplerde yapıl~n ihtifallerle Ebedi 
Şefin büyük· hatırası anılmış ve 
taziz edilmiştir . lhtifallere her 
yerde Atatürkün hayata göılerıni 
kapadığı dakikada , saat 9,5 de 
başlanmış ve beşer dakika tazim 
sülı:utundan sonra söz alan ha· 
tipler en büyüğümüzün hayatını, 
başardığı inkılapları anlatmışlar ve 
büyük yaaımızı:en içten sözlerle 
ifade eylemişlerdir . 

Bu toplantıları takiben de 
Ata türkün heyke. i ve büstlerine 
çelenkler konulmuştur . Ankara 
l:>ugünil derin ve sakin bir yas 
içinde geçirmiştir . lhtifalin baş· 
Iayacağı saattan çok önce bütün 
Ankara halkı Atatürkün muvak
kat kabrine giden yollara dökül· 
müşlerdir. 

Milli Şef ismet İnönü Ata 
türkün manevi huzurunda bir 
tazim:vakfasında bulunmak üz
re kabre~geldikleri, zaman muvak
kat_ kabrin bulunduğu ~ müze bi· 
nası etrafında çok~kesif bir halk 
kitlesi yer almış bulunuyordu. 
Milli Şef~ ... bu safların arasından 
geçerek kabre: geldikleri zaman 
giriş yerinde Büyük Millet Mec
lisi reisi Abdülhalik Rende, Baş
vekil Doktor Refik Saydan, Ma· 
reşal Fevzi

4 
Çakmak, Vekiller 

heyeti;_ Cümhuriyet Halk Parfoıi 
Genel Sekreteri, Parti meclis 
grupile _ Parti • müstakil .. ~ grupları 
reisleri tarafından 1.karşılanmışlar 
ve hep birlikte içeri girerek Ata
türkün manevi huzurunda eğil· 
mişlerdir. 

Milli Şefle Büyük "Millet Mec
lisi Reisi, Başvekil .:~e Mareşal 
kabre birer menekşe demeti koy
muşlardır. Kor diplomatik adına 
Birleşik Amerika büyük elçisi 
kabre bir çelenk koyarak Ata· 
türkün hatırasını taziz eylemiştir. 

Badlrll Belediye RI· 
yaıetlnden: 

Bahçe sulanması için Ka
dirli kasabasına getirilecek 
9370 lira 43 kuruş bedeli ke· 
şifli su işinin eksiltmesine ta· 
lip çıkmadığından 4-1 1 - 941 
tarihinden itibaren eksiltme 14 
gün müddetle temdid edilmiş
tir. Eksiltme 18-11 -941 sa
lı günü saat 14 de yapılacak-

tır. Taliplerin 2490 sayılı ka· 
nun hükümlerine göre vesika 
ve yüzde yedi buçuk teminat· 
larile muayyen gün ve saata 
kadar belediye encümenine 
müracaatları. 13579 

7-11-16 

,·~yİn° Rif a; f ~J 
11 Birinci sınıl Ruh Hastalıkları 
1 Mltebassısı 

MUAYENE SAATLERi Sabah : 6-9. Öğle : 12-14. 

Akşam 17 den sonra yeni taşındığı Abidin Paşa caddesi 

1 

Şekerci Turan apartmanı 114 numarolu dairede : 
(Hergün hastalarım kabul eder - Fakirlerden para 

alınmaz) 2-10 13591 
. 

Nazarı Dikkate!. 
Yırtık, 'berelenmiş elbiselerinizi, 

kumaşlarınızı, yOnHl ve lpeklllerınızı 
en dikkatli bir gözln göramlyeceftl 
şekilde ören sanatkAr 

MEHMED ADAL 
lstanbuldan şehrimize gelmiştir. Muhterem muşte· 

rilerimizin Kapalı Çarşıda 2 l numaralı terzi dükkanında 

terzi Bekir Kuruluk'a müracaatları 2 - 6 

DOKTOR 

Muza/fer Lokman 
Bagtladen itibaren Hastalarını mua
yenehanesinde Kabule Başlamıştır. 

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

1 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuruluf tarihi : 1888 

Samayesi : 100.000.000 Türk Liraaı 

Şube ve aians adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağ'ıdaki plana göre ikramiye da~ıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

. 4 • 500 '! 2000 . " 
4 

" 
250 .. 1000 " 40 .. 100 

" 
4000 " 100 .. 50 .. 5000 " 

120 " 
40 

" 
4800 .. 

160 " 
20 

" 
3200 .. . 

DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylıil, 11 Birinclkanun, 
Mart ve 11 Hıı:ir.ı'.l t:trihlerinde ~ektlecektir. 

-----------------------------------------------~ 

i 1 an 
S[YHAN P . T . T. MODORlOGONOEN: 

1- Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 
inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya 
ve müteferrik temiratı, 6-11-94 l tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 22-11-941 Cumartesi günü saat 12 de 
Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işlerin muhammen bedeli (30JO) lira olup muvak

kat teminah 225 liradır. 
4 - Bu işlere ait keşif cedveliyle fenni hususi ve eksiltme 

şartnameleri - mesai dahilinde - her gün müdürlük kalem 
şefliğine müracaatla görülebilir. 

5 - Taliplerin 2 nci maddede yazılı gün ve saatte inu· 
vakkat teminat makbuzlariyle birlikte eksiltme komisyonuna 
müracaatları. 7-12-16-21 13577 
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R. C. A. 1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • 1 Gazete ve Matbaası 1 
BRODWAY 

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

• • • • • • i Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN ff(R TARA- i 
1 FINDA VUKU BULAN HADİS(L(Rİ BONO 60- : i Gazetesi NÜN(V(RİR. TORKSÖZÜNÜ TAKİP (DiNİZ. i 
1 Kitap, mecmua, çek, bilet, aıı,, 1 
1 plAn, barlta, bllamam matbaa ru·•rkso••zu•• • 
• işlerini Tlrklyeda mevcut mat- 1 
1 llaaıara rekabet eder derecede Matbaası : i tab ve slratıe elden çıkarır. İ mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO : 42 - T[lGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

İ Türksözü Cilt Kısmı İ 
• 1 
1 SAGUM, TEMİZ. ZARİf CllT İŞLERiNiZİ ANCAK TORKSOZO 1 
İ . MÜCnLİTHANESINDE YAPTIRABİLİRSİNİZ İ 
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• 1 ........................................ 
• 
iş Bankası 

Klçlk taıırraf beaapları 

1941 
ikramiye planı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, a Mayı•, 1 Ağu.toa, J /Jcincit•ıri" 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri .. 

1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 
2 > 750 , - 1,500 > 
4 > 500 > - 2,000 • 
8 > 250 , - 2,000 ı 

35 , 100 , - 3,5()(' > 
80 , 50 > - 4,COO • 

300 > 20 ' - l,000 • 
.. 

TUrklya ı, Banka•ına para yat'.rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aym zan1~nd" tallhlnlzl 

denemlf olureunu~ 

1 LAN 
ERKEK öGRlTMEN OKULU MOOORLOGONOEN : 

Miktarı 

Cinsi Metresi Takdir No Bedeli Teminatı%7,5 -----------------------------Lacivert kumaş 350 725-821 700 184 Lira 

1 - Adana Öğretmen Okulu talebesi ihtiyacı için yukan· 
da cins ve miktarı yazılı kumaş 4/11/1941 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi 19/ 1111941 tarihinde Çarşamba günü saat 14 
te Maarif Müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılc:tcaktır:. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddeleri muci· 
hince gerekli vesaik ve % 7,5 teminatlariyle birlikte ihale günü 
komisyona müracaatları. 4-11-14-18 J 3562 
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Oi~ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT, 

CAZİBE VE GÜZEllİKTİR ! n ı .................................................. ı 

ıi AKA GÜNDÜZ'ün l 

Kırıklık, Baş, =I 
Diş ve adete =ı 

ağrıları =' 
En seri ve en katt şe· Rl 

M "Radyolin" harikulade mües- de parlak neticeler veren 
M sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,, sizi terkibi meçhul 
N temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

1 kişinin tercih ettiği yegane diş müstahzarlanndan da müstağ· 
w macunu haline gelmiştir. Diş . k 

1 " hıJ hh d • 11·~· nı ı mıştır. M zıssı asın a ve iUZe ı5 ın· 

• " il 

" n RADYOLIN 
~ 
1 
lf 
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··~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
.HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 

OSTÜHDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 

kilde yalnız kaşe it ' 
ı : :: :: :: :: :: :: :: :: +: :: :.:. :: .. o :· :: :: :: :: : ı 

ı ı 

1 Türk Duygusu 1 
ı ı 
i Yeni Çıktı J 
J 75 BURUŞ f 
ı .................................................. ı 

G R I P I N :: 
" ile geçer :

1 

Havaların ı>erinledi~i bu R1 
· - günlerde alacağınız ilk R 

tedbir ~cvinizde:birkaç. GRıP.N bulundurrnak olmalıdır. - ~ 

l 
r::;..~ .. ;;. .. ;;:-:;w;;;;~~ 
i şartları GO.NDELIK ~f - ADANA i 
1 · Salıif't (le Başmaharriri 

Senelili · • · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylıfı . . . 125 • 

ı - Umumi Neşriyat Müdr'lrü. .~ 
ı lıanıar için idareye MACiD GOÇLO i müracaat etmelldlr BasıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası ı ...... ~ - - -- ---- --- ' 

~ Kalbi .bozmadan,
4

mide ve böbrekleri 
U yormadan ıstırapları dindirir. 
A Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve 

N her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz . 
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