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Milli Şefin 
Seyahatleri 

/stanbul 9 (a. a.) - Reisicumhurumuz ve Milli Şefi
miz, Trakyada sey/ap mrntakasrnı ııe askeri garnizonla
rını teftişten sonra bugün lstanbula avdet buyurmuşlardır. 

BASYEK'L'M z·N NU KD 
MüNASEBETILE 
Sayın Refik Sadamın bu nutkunu ve bu nut
ku ile yaptığı tavs iye, nasıhat ve hatta ih
tarları her mesleğe m ensup vatandaşın e· 
hemmly•tle ve dikkatle okuması, dinlem esi 
ve tatbikına çalıtması, milli bir vazifl'I ola
rak 9özö'!Unde !>'!.l!:!ndu_!!!lası lilzımgelir . 

Büyük Millet Meclisi kış tati
line girerken Başvekilimiz her za
manki gibi güzel ve faidalı bir nu
tuk söyldi. Bu nutuk kısa olması• 
na rağmen olgun ve dolgundu. Muh
terem Doktor bu nutkunda dünya 
hadiselerine de temas etmekle be· 
raber sözlerini daha çok memle· 
ketimizin iç durumu üzerinde tek
sif etti. Bilhassa iktisadi, ticari ve 
z.irai vaziyetimiz üzerinde durdu. 
Dünya buhranı ve darlaşan cihan 
pazarları karşısında almakta oldu
ğumuz ve ahnma:ıu icabedecek ted· 
birleri anlattı. 

ihtikara karşı yapılacak şiddet· 
li ve merhametsizce mücedeleyi 
çok yerinde olarak ve açıkça te
baruz ettirdi. ihracat işleri ile ya· 
kından alakadar olduğunu,ihracatcı· 
!arın hükümetin kendilerine her 
sahada yardım ettiğine ve edece
ğine şüphe etmemeleri liizımgel

diğ'ini ve bu davayı daha esaslı 

bir surette tanzim etmek için de 
tüccarlarımızla temasta bulunaca
iını, fakat bu hüsnü niyyetle te
şebbüslerin de muvaffak olmadığı 
takdirde idhalat meselesini devlet
leştireceğini haber verdi. Memle
kete çok mikdarda döviz getirecek 
ve milli servet kaynaklarımızın e· 

sası olan toprak mahsullerimizin 
istihsaliitını çok artırmak için muh· 
terem mebuslarımızın da bu vazİ· 
y e t i köylülerimize anlatmaları 
ricasında bulundu. Ve bu ricada 
bulunurken kuvvet ve sarahatla müs
tahsile itimat ve emniyet vermek 
arzusu ile ne mahsul satamamak 
ve ne de mahsul fiyatlarının düş
mek tehlikesile karşılaşmayacağını 

beyan etti. Ve netice olarak bütün 
çalışmaların hedef ve gayesinin 
Türk Milldtinin istiklalini, Türk 
yurdunun mülki tamamiyetini mu-

Yazan : CAViT ORAL 
hafaza edecek olan Büyük ve kud· 
retli Türk ordusunun müdafaa ka· 
kabiliyetini yükseltmek ve kuvvet
lendirmek olduğunu anlattı. 

Görülüyor ki Başvekilimizin yu· 

karda hulasa ettiğimiz nutku Tür 
kiyenin bugün içinde \;ulunduğu 
mesut vaziyeti devam ettirecek 

olan milli mesaiyi en canlı nokta 
ları ile ve etraflı bir surette izah 
ediyor. En m ü ş k i 1 ve nazik 
bir devir de hükümet makaniz 

masının ağır mesuliyetlerini ü· 

zerine almış bir devlet adamının 

salahiyetli lisanından bu ferah ve 
ümit verici, yol gösterici sözleri 
dinledikten sonra her vatandaşın 

memleketimizin umumi durumu hu· 
susunda mutmain olmamasına imkin 
tasavvur edilemez. 

Çünki bu bir realitedir. Ve Türk 
milleti bugün büyük Milli 'Şefinin 
yüksek idaresinde dünya milletleri 
arasında her bakımdan kıskançlık· 
la takip edilen bir huzur ve sükOn 
içinde yaşamaktadır. 

Ancak muhterem Refik Sayda 
mın da memleketin iktisadi, ticari 
ve zirai sahalarında çok haklı ola 
rak temas ettikleri ve israrla üze· 
rinde durdukları bazı noktalar var 
dır ki, yine her vatandaşın mem· 
leketin umumi menfaatleri yönlerin· 
den bu meseleler ve derd er üzerin 
de onun gibi israrla durması ve her 
vatandaşın kendi kudret ve kabili
yeti dahilinde bu işler karşısında 
vazifeli olduğunu bilmesi icap 
eder. 

Bu itibarla Başvekilimizin bu 
nutkunu ve bu nutkile yaptığı tav 
siye, nasihat ve hatta ihtarları her 
mesleğe mensup vatandaşın ehem
miyetle ve dikkatle okuması dinle
mesi ve tatbikatına çalışması milli 
bir vazife olarak ıröz önünde bu-

lzmir mıntıkasında 
şid~etli zelzeleler 

------ ---= -
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Tobruk 
etrafında 

Çember 
darlaştı · 

şiddetli bir topçu düellosu 
hüküm sürüyor 
General Veyvel ha
rekilt hakkında 
sUkQtu tercih et
mektedir. 

ı----· 
Kahire 11 (a.a) - Son ha

berlere göre Britanya kuvvetleri· 

nin çenberi Tobruk etrafında git

tikçe darlaşmaiotadır. Cephedeki 
müşahitler halen bir topçu düel

losunun hüküm sürdüğünü bildir 

mektedir.ı 

Londra 11 ( A. A.) • Royterin 
bildirdiğine ıröre Libyadaki vaziyet 

hakkında lngiliz kuvvettlerinin Tob 
rukun garbında bulunduğundan 

başka haber yoktur. Tobruka hü
cumun pek yakında yapılup yapıl

mayacağı malum değildir. Londra

da lngiliz başkunıandanı Genral 

Veyvelin yakın hareketler hak
kında sükutu tercih eylediği ve 

bu tarzda hareketin mazideki mu· 

vallakiyetlerin amilinden birini 

teşkil etmiş olduğu tebaruz etti· 
rilmektedir. 

lngiliz tebliii 
Kahire: 11 [a. a.]- Ortaşark 

lngiliz hava kuvvetleri karargahı
nın tebliği: 

9-10 lkincikanun gecesi in. 
giliz bombardıman tayyareleri Si
cilyada Mesina iizerine bir hücum 
yapmışlardır. Limanda bulunan 
filo gemilerine, rıhtımlara, dokla· 

ra, ve petrol tesisatı üzerine ton

larca bomba atılmıştır . Bir 
bomba savlosu liman ın cenup 
kısmında kruvazörler arasına 

düşmüştür. 

Kruvarörlerin çı kardığı sis 
tabakası sebebiyle hasarları mü· 
şahede mümkün olamamıştır. 

Diğer bir bomba savlosu !ima· 
nın cenubunda ordunun kullandı

ğı demiryolları istasyonlarile pet· 
rol depoları arasina düşı:ıüştür. 

Rıhtımlarda ve havuzlar civa
rında yangınlar çıkarılmıştır. 

Diğer birçok bomba bir pet· 
rol deposunun hemen civarına 
düşmüş ve büyük iştiallere sebep 
olmuştur. Tayyarelerımizin hepsi 
üslerine dönmüştür. 

=--

Manastır 11 (a.a.) - Royte· 1 devam etmekte olan sükOnet dün 
rio Arnavutluk hududundaki hususi küçük çarpışmalar ve fasılalı top· 
muhabiri bildiri- ________ .....;;.........:....:...;.--. çu ateşile ihlal 

yor: ARN A VUT edilmiştir. Her iki 
Zorla ltalyan taraf hazırlıklara 

ordusuna yazılan A s k e r ı e r ;ı devam etmekte-
Arnavut askerle- dir. Müşahitlerin 
ri dün ltalyan Cephe gerisinde tahminlerine göre 
cephesinin gerile- • pek yakında bu-

rinde bir mınta- [ S Y A N rada büyük bir 
kada isyan etmiş- muharebe başla-

ler ve bu isyan ETT j LER yacaktır. Klisura-
bastırılıncaya ka- nın düşmesinden 

dar düşmana büyük zayiat verdi
rilmiştir. Bu Arnavut askerlerinden 
bir kısmı dağlara iltica etmişler 
ve buralarda mukavemete devam 
eylemekte bulunmuşlardır. 

Manastır 11 (a.a.) - Roytorin 
Arnavutluk hududundaki hususi 
mnha biri bildiriyor: 

Arnavutluk cephesinin şimal 

mıntakasında birkaç gündenberi 

•onra ltalyanlar Berat istikametin
de çekilmişlerdir. Yunanlılar Kli· 
sura mıntakasında yaptıkları temiz
leme harekatında şimdiye kadar 

bir çok esir almışlar ve birçok oto
mobil iğtinam etmişlerdir. Yunan
lılar merkezde mühim bir dağ sil-

\ 

silesi civarında ltalyan hattına hü
~cum etmişler ve düşmana büyük 

zayiat verdirmişlerdir. 

S o J y a'd a n b İ r m a n z a r a 
• - --- ~=:::===~:::-:;:-::::::....:=-:::; 

Bulgaristanda ı' H A R P 
HA RP · ~rE: • 

Mitingleri Dıploması 

lzmir 11 [a.a) - Bugün Cu
maova, Urla ve Değirme.,derede 
uğultularla karışık, oldukça şid
detli yer sarsıntısı olmuştur. Bazı 
binalarda hasarat vardır. Nülusca 
zayiat yoktur. 

A l manyay a 

H ava 
Hücumu 

Fabrikalar, Doklar, demir
yolları bombalandı 
Londra 11 [ a. a. J - Hava 

nezaretinin dün akşamki tebliği: 

Evvelki gece Dnisberg, Ruh· 
rort ve Düseldorf nehir limanları· 
na ve Ruhr'da fabrikalar, yüksek 
fırınlar ve demiryolları da dahil 
olmak üzere diğer birçok hedefle
re lngiliz hava kuvvetleri tarafın· 
dan hürumlar yapılmıştır, R"ter-

ı damda bir petrol deposu tesiıatı, 

Plessing, Dünkerk ve kale' de dok
lar bombalanmıştır. Sahil müdafaa 
servislerine mensup tayyareler Brest 
doklarına muvallakiyetli bir hücum 
yapmışlar ve bundan başka Nor
veçin cenubuırarbi sahilinde bir 

demiryolu köprüslinu ciddi hasara 
uğratmışlardır. Tayyarelerimizdon 
ikisi üssüne dönmemiştir. 

Malta üzerinde 
hava faaliyeti 

Malta 11 [a. a.] - Neşredilen 
bir resmi tebliğe nazaran dün sa
bah bir düşman tayyaresi büyük 
bir irtifadan Malta üzerinde uç· 
muştur. Bu tayyare pek muhtemel 
olarak keşif yapmakta idi. 

Hava dali bataryalarımız ha
rekete geçmiş, hiç bir bomba atıl
mamıştır. Biraz sonra düşman tay
yare g'rupları adaya yaklaşmışlar
dır. Avcılarımız derhal havalan· 
mış. fakat düşman tayyareleri ada
ya oldukça uzak bir me•afeden 
geri döndükleri için hiç bir çar
pışma olmamıştır. Dün öğledenson
ra yine bir alarm işareti verilmiş 

isede hücum olmamıştır. 

lundurması lazımgelir. Meseli muh 
terem doktorun en çok temas et
tiği meselelerdeıı birisi de ihtikar 
mücadelesi olmuştur. 

Radyo g!etesinin bil· A merika 
dirdiğine göre, bugün Bul- h b d "' 
garistanın bir çok yerle- ar e o el -
rinde harp mitingleri ya- •• .~ 1 
pılacak, başta başvekil 

Ruzvelte 
Tam Bir 

Sel8hiyet Hakikaten ihtikar kadar mem· 
leketin iktisadiyatı ve hatta iktisa· 
di nizamı üzerinde tahripkar bir 
rol oynayan bir şey tasavvur et· 
mek pek güçtür. 

Fakat bu hastalık mı diyelim 
y o k s a b i r i l l e t o 1 a r a k mı 
tesmiye edelim çok müzmin bir 

dorddir ve her fırsat buldukça da 

kendisini gösterir. Maatteessüf bu 
harp dolayisile bu hastalık her ta· 

rafta olduğu gibi bizim memleke
timizde de kendisini gö,termeğe 

ve hayat pahalılığının gün geçtik· 
çe her meslek sınıfı üzerinde ağır
laşan bir yük halinde artmasına 
sebep olmağa başlamıştır. Evet 
bugün bir kimse her hangi bir id· 
hal maddesinin normal zamanlarda 
olduğu gibi makul bir fiyatle satıl 
ması icap edeceğini ve mümkün 
olacağını iddia edemez. Fakat yine 
her hangi bir sebepte bu günkü 
liyatlerin düne nazaren yüzde yü? 
nisbetinde ve fahiş bir surette sa· 

tılmasına da cevaz veremez. Silphe 

Filo/ olduğu halde bir çok TU guru-
na:zır tarafından nutuklar k d • 
söylenecektir. me te ır 

yok ki ~u harp yüzünden dünya 
milletlerı arasında ki iktisadi mü· 
nascbetlerin •. bozulmasile her şey 
ne boldur nede ucuzdur. Bir fiyat 
/arkını her madde için kabul et· 
ınck zaruridir ve şarttır. Yalnız 
bu fiyat farkının bir haddi ve hu
dudu vardır. işte bu hududu geç· 
tiği zaman ihtikar başlamış demek 
tir. Maatteessüf bizde başlayan bu 
günkü hayat pahalılığının en mü
him saiklerinden birisi ve hatta bi
rinciside işte bu ihtikar yüzünden
dir, Buna bazı hasta ruhlu insanla
rın kazanç hırsile sebebiyet verdik
lerine şüphe etmemelidir. 

Şu halde memleketımizin umu
mi ve milli menfaatleri bakımın· 
dan bu hastalıkla umumi bir mü
cadele esastır. Ve bu mücadeleyi 
yalnız hükOmetin mürakabesine bı
rakmakla bu hastalıjpn önlenebile-

{ Devamı ikincide J 

Amerika Cümhur reisi Roz
veltin kongreye verdiği 

kanun layıhaları günün en mühim 
meselesi olmakta devam ediyor. 

Muhtelif kaynaklardan verilen 
haberlere göre, daktilo ile yazılmış 
üç kağıttan ibaret bu layihalar 
ayan azaları ve inliratcılar tarafından 

pek az muhalefet görecektir. Layihalar 
kongreye tevdi edilirken, ayandan 
Kolma " lngiltereye yardıma koş· 
malımı, koşmamalımı?., diye bir 
sual surmuştu. Bu sualine vilayet
lerden gelen cevaplar Ametikanın 
yüzde altmış beşinin lngiltereye 
yardım taraftarı olduğunu göster· 

miştir. 

Kongreye teklif edilen kanun 
layihasının numarası 1776 dır. Bir 
lngili2 gazetesi: "Bu rakam Ame
rikanın istiklal tarihidir,. diyor. 

Bu kanun Rozvelte çok büyük 
salihiyetler vermektedir. Alman 

• 

Demokrasilere 
yardım projesi 

kongreye verildi 
- Yazısı Üçüncüde -

istihbarat aiansının Vaşingtondan 

bildirdiğine göre, Rozvelt, büyük 
saliihiyetlerden asla istifade etme· 
yeceğini, ancak ani kararlar veril
mesi icabedeceği dü:ıünülerek böyle 
geniş salahiyetlerin elde bulundu
rulması lazım geldiğini söylemiştir. 

Knunu layihası ayni zamanda lngi
liz harp gemilerinin Amerikada 
tamirlerini de derpiş etmektedir. 

Siyasi hadiselerin inkişafı şunu 

gösteriyor ki; Amerika da harbe 
karşı olan cereyan süratlo inkişaf 
etmekte ve Amerika harbe doğru 
yürümektedir. . 

[D.vamı Üçüncüde/ 
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Evlenirken kendinize sor
manız ıazımgelen bir suval 

• 
i zdivaç mevzuumuzun ilk satırla· nın intikali bir itiyat şeklini almış· 
rında ısrarla söylediğimiz şeyi tır. Eski Yunanlıların meşale ko-

tekrar edelim; "evlenme, kanuni bir şuları (Lampodepharies) bunu gü· 
mecburiyet değil, abli.ki ve içtimai zel sembolize etmektedir. Meşale 
bir vazifedir.,, taşıyıcı koşucular muayyen kade-

Devletin bekar bulunanları ev- melerde bulunarak, eldeki meşale-
liliğe teşvik etmesi, evlilere bazı yi ilahi mi.bede götürmekle mü kel· 
kolaylıklar göstermesi ve zaman leftir; bunu ilk getiren muzaffer 
zaman (bekarlık vergisi) projesine sayılırdı. Herkesin düşüncesi ve 
ku•lk \•ermesinden maksadı yurt gayesi bu meşaleyi söndürmemek• 
nüfusuna bir hız vermek, vatanın ten ibaretti. işte her insanın da 
potansiyel kudretini arttırmaktır. ahlaki ve ictimai vazifesi, ataların· 

O halde izdivaçtan vatanın dan aldığı mirası aynı sıhhat ve 
beklediği hakiki menfaat ve yardım zindeğQ ile çocuklarına intikal et-
bol ve gürbüz çocuktur; mesut ve tirmekten ibaret kudsi bir vazife 
milli aile ancak çocuklarile hakiki hükmünde olmalıdır. Çocuksuz bir 
çehresini alır ve tamamlanır; be- aile bu şereften ve ahlaki vazife. 
kası ve şöhreti ancak çocuklara nin sunduğu zevkten tamamile mah-
müstenittir.- rumdur. Gerçi çocuklar çok defa 

Vatani kaygu şöyle dursun, bir evin idaresini . güçleştirir. Bazı 
egoist bir hisle dahi kendi saadet· babalar ve analar bu çocuklar için 
!erinin devamı için evliler çocuk- zevklerini ve eğlencelerini tahdit 
lara muhtaçtırlar. etmek ve nefis feragatlerinde bu. 

Aile ocağı ancak ebeveyn ve lunmak mecburiyetinde kalırlar. 

daha büyük zevk y /flı:;. z /flı:;. INJ her büyük vazife 

;:m~~ye ai!:us:n: f Or. Rasim Adasal 1 ::z h~:7ı:~1:a :~ 
veren çoçuklarla • feragati n e f i s 
içtimai bir vasıf alır. Çocuksuz bir mevcuttur. 
aile, bir nevi ıstırap ve daimi hüs- Muvakkat bir zaman için bu 
randır; ve bu ıstırabı iki çocuğu· ahlaki mecburiyetleri cesaret, sabır 
nu birden kaybeden bir aile hisse· ve tevekkülle yüklenmek 'ilerisi 
der. için bir haz ve saadet hamasetidir. 

Bugün şerefli harp sahalarında, Çocukların istikl:iali, istikbal yo-
dağ veya çöl hudut boylarında ço· lunda ebeveyninin de •en kuvvetli 
cukları bir vatan için kahramanca kamçılarıdır; çalışmalarını kamçıla-
çarpışan bir ailenin her halde yal· dığı gibi hayatlarını da uzatır. Pa 
nız bir fanila veya bir çift çorap riste gazete müvezzii dul bir ka-
verebilen bir aileden çok daha dının çok acı fakat ibret dersi ve 
fazla övünmeğe hakkıdır; çünkü rıcı hikayesini hatırlayorum. Bu 
koca milletin ve vatanların şerefi fakir kadın her gün yazın yakıcı 

bu çocuklu ailelerin omuzları kışın da yağmur ve don kamçıları 
üstündedir. altında gazete satarak ve tevzi 

Herhangi bir bombardınmanda ederek hayatını kazanıyor ve er-
ölmek ihtimaline karşı, bir lngiliz kek çocuğunu da şefkatle büyülü· 
tayyarecisinin anasına yazıp da mil- yordu. Bu çocuk biraz da hastalık 
yonlarca basılan meşhur mektup lıydı; fakat en asri kuvvet ilaçla-
bn yüksek hislerin bir ifadesidir. rını alın teriyle tedarik etmekten 
Fevkaladeden sıhhl bir mazeret ha- çekinmeyen müşfik ana onu tabi-
ricinde ihtiyari olarak çocuktan atın huşunetile galebe etmek sure 
mahrum kalan bir aileye hain de- tile yaşatıyordu. Ne çare ki günün 
mesek bile, onları vatan ve yurt birinde haşin tabiat galebe çaldı. 
muhabbetti yarışında kusurlu• ve ve bir kızıl hamlesi sonunda nazlı 
likayd sayacağımız şüphesizdir. O çocuk gözlerini kapadı. Müvezzi 
halde bir aile kuruluşu, mücbir ve ananın takdirkarları artık onu bir 
semereli içtimai bir vazife olmalıdır. daha kaldırım taşlarını sekerek 
Nesilden nesile bu içtimai vazife- gazete sattığını göremediler; çün· 

kü sevgili yavrusunun ölümünden 

Basvekilimizin nutku 
münasebetile 
(Başiarafı Birincide} 

ceğini zannetmek te doğru değil

dir. Bu hususta hükOmetin vazife
sini hakkile ve muvaffakiyetle ya
pabilmesi için her vatandaşın da 
hükumete zahir ve yardımcı olması 
li.zımgelir. Hayır, lazımgelir değil 
bu bir mecburiyettir. 

bir kaç saat sonra o da kahrından 
ölmüştü. 

Fakat izdivaç mukavelesinden 
sonra çocuk babası veya anası ol
mak hüsnü niyeti kafi l.ir şart de
ğildir. Erkek veya kadın bazı in
sanlar bunu şiddetle istedikleri 
halde bir türlü muvaffak olamaz· 
lar, çünkü nesil vücude getiren 
makanizmanın bir çarkında herhan 
gi bir noksanlık •mevcuttur. Maddi 
veya ruhi mahiyette olabilen bu 
kusurların bir kısmı erkeğin ~(hor
mon) dediğimiz ricli ifrazında ve 
tenasül uzuvlarında, bir kısmı 

kadının yumurtalıkları tarafından 

kana dökülen ayni neviden kadın· 
lık hormonunda, yahud da her iki 
sinde bulunur. Bu kusurların mü· 
him bir kısmı da ceddani ve ruhi 
vazı'da roıabilir; bundan sonraki 
musahabemizde de bunun tahlilini 
yapmaya çalışacağız. 

Dil r Tf~t 

BUGON 

.----------. Amerika· 
Dilencinin zarar nın Çin-

ziyan davası ~\na~~t~t' / 
dd d"ld" mahkeme· 

ı...,._r_e_e_ı _1 _ _. si bir di· 

!encinin zarar ve ziyan davasını 

reddetmiş ve çok garip esbabı 
mucibeli bir karar vermiştir. Di
lenci tek bacaklı Cakson isminde 
biridir. Bir gün caddenin bir ta
rafından diğer tarafına geçerken 
süratle gelen otobüs kendisine 
çarpmış ve bir bacağını daha 
kırmıştır. Kaza neticesinde Cak
sonun tek bacağı da kesilmiştir. 
Dilenci bunun üzerine mahkemeye 
müracaatla otobüs kumpanyası 

aleyhine zarar ve ziyan 
ikame etmiştir. 

davası 

Mahkeme iki tarafı dinledik
ten sonra Caksonun davasının 

reddine karar vermiştir. Kararda 
şu s~tırlar vardır: 

"Cokson bir bacağı olmadığı 
için dilencilik yapıyor, bu suretle 
geçiniyordu. Davacı uğradığı ka. 
za üserine zarar ve ziyan istiyor
sa da kaza kendisinin kazancını 

azaltacak değil, bilakis arttıracak 
mahiyettedir. Bu suretle zarar 
ve ziyan istemesine mahal görül
memiştir.,, • Hindis-

Son iki asır- tanda U· 

d b • 1 zun müd· an erı ze ze- det jeolo-

leler artmış C~ıert~~: 
p .. a_n_v_e_b-ir_e_n_s_t_it_ü_n_ü_.n müdürlü-

ğünde bulunan B. Heron isminde 
bir alim zelzeleler hakkında bir 
kitap neşretmiştir. B. Heronn gö. 
re son iki asırdanberi zelzele!er 
artmıştır ve gelecek asırlarda bu 
artma devam edecektir. 

iki asır zarfında zelzelelerde 
ölenlerin yekllnu iki milyon yedi 
yüz elli bin kişiyi bulmaktadır. 
Her sene vasati olarak 400 zel
zele kaydedilmektedir. Bunun dört 
veya beşi bir felaket addedilecek 
derecede şiddetli oluyor. Son iki 
asır 7.arfında zelzeleden senede 
vasati olarak 14 bin kTşl mmaş-

tür: 
Bu rakamlar pek müthiş ol

makla beraber iki asır içinde mu
harebeler ve ihtilallerde ölen in
sanlara nisbetle ehemmiyetsiz kal
maktadır. Üç dört sene süren bir 
muharebe, iki asırda vukua gelen 
zelzelelerde ölen insanlardan faz
la zayiata sebep olmaktadır. 

1 1 Koni Bir ngiliz ası • VVarvick 

zadesi artist isminde 
25 yaşın. 

O 1 u y o r da ·bir in-.._ ______ ... giliz asıl-

zadesi sinema yıldızı olmağa ka
rar vermiştir. Kont iyi tahsil gör
müş, çok yakışıklı bir gençtir. 
Geçinecek kadar parası varsa da 
zengin deyildir. Bir filim şirketi 
konta Hollivutta film çevirmesini 
teklif etmiştir. Buna mukabil se
nede on bin lngiliz lirası ticaret 
alacak, bu miktar her sene arta
rak 943 de 40 bin lngiliz lirasına 
çıkacaktır. Bundan sonra yeni 
mukavele yapılacaktır. 

Kont teklifi kabul etıniştir. 
işe başlaması ve film çevirmesi 
merakla bekleni or. 

DAHİLİ ;HABERLER 

Köylüye çıkrık ve el 
tezgahı dağıtılacak 

El tezgahları jtevzig olunacak 
~- -- - -
vilayetlerde kurslar açllacak 

K öylümüzün kendi giyim eşyasını yapabilmesini temin . maksadile ik· 
tisat Vekaleti tarafından 3000 el tezgahı ve aynı mıktarda çıkrık 

yaptırılmıştı. Vekalet, bu el tezgahı ve çıkrıkların tevziine yakında baş· 
lıyacaktır. Çıkrık ve el tezgahları 21 vilayete tevzi olunacak, diğer vi
layetlere de birer nümune tezgah verilecektir. El tezgahları tevzi olu
nacak vilayetlerde köylümüz için kurslar açılacaktır. Bu kurslarda us
tabaşılık yapacaklar hakkında iktisat Vekaleti icra Vekilleri heyetinden 
bir kadro alacaktır. Bu ustalar kendilerine tezgah tevzi edilmiş olan ge· 
çimi az ve fakir zürraa kendilerine lazım olan eşyayı dokumayı öğre
teceklerdir. Bu suretle köylümüz hem giyimini düzeltecek, hem de boş 
zamanında daha fazla iş yaparak satış yapmak imkanını bulacaktır. Tev
zi olunacak çıkrıklarla köylümüz ipliği el ile bükülen iplikten daha ran
dımanlı bir şekilde bükebilecektir. Diğer vilayetlere tevzi olunacak tez
gahlar, herkesin istifadesine arzolunacaktır. 

Osmaniyenin 
bayramı 

Kurtuluş yıldönümü büyük 
bir sevinç içinde kutlandı 

Osmaniye (Hususi) - 19 ncı 
kurtuluş yıldönümünü Osmaniye 
büyük bir sevinç içinde kutlamış

tır. Merasime Ulaşlı aşiretinden 

Çenetoğlu tKadir Çenet, Kaypak 
oğlu Nuri Kaya, Musa Ulaş, Tecir
li aşiretinden Hacı Bekiroğlu Ha· 
san. Rumeli muhacirlerinden çete 
reisi Mehmet Konca, Yeniköyden 
Halii, Türk Hasan. Pat oğlu Meh
met, mücadele günlerinde ki kis
velerini liibis olarak iştirak etmiş

ler ve çok alkışlanmışlardır. 

Şehitler abidesine, parti ve 
halkevi tarafından tertip edilen 
çelenkler konulmuştur. Gece Bele· 
diye tarafından verilen ziyafet sa· 
mimi bir lıava içinde geçmiş, hal· 
kevi gösteri kolunun müsameresi 
büyük bir alaka ile karşılanmıştır. 

Osmaniyelilere kurtuluş yıldönümü 
münasebetile, güzel bir gece yaşa 
tan halkevi gençleri candan alkış· 
la.nnu.,lar.J.,r. 

Lig maçları 
Beden terbiyesi Seyhan bölge 

si ·lig maçları hararetle devem 
etmektedir. Bayram günlerinde ya· 
pılmış olan son maçların r.eticele· 
rini yazıyoruz: 

1 - Erkek muallim-Seyhana 
6·0; 2 - Toros-Ziraat lisesine 
hükmen; 3 - idman yurdu-Ma
latya mensucata 4-0; 4 - E.rkek 
lisesi - Demir spora 3-2; 5 -
Seyhan- Torosa 1 ·0 galip gelmiş· 
tir. 

Bugün yapılacak maçlar şun· 
!ardır: 

1 - Seyhan- Demirspor [sa· 
at on buçukta] 2 - ldmanyurdu
Erkek muallim [saat on üçle] 3 -
Erkek muallim-Milli mensucat 
[saat on beşte]; 

Bu suretle bölgemiz lig maç· 
farının birinci devresi sona ermiş 
olacaktır. 

Datça kazası sahillerine 
bir mayn saplanlan 
Muğla - Muğla vilayetinin 

Datça kazası dahilinde E.mecik 
köyünün çiftlik sahilinde kuma sap· 
)anmış vaziyette bir mayn görül· 
müştür. imha edilecektir. 

Kurutulan batakhK 
Antalyada 2000 dekarlık 
arazi bataklıktan kurtarıldı 

Antalya: [ Bususi ]- Cümhu
riyet hükOmetimizin yurdun sağlık 

ve bayındırlığıle olan yakın alaka
nın bir misali daha meydana gel
miş ve Antalyanın Serik kazasın· 
da 2000 dekar araziyi kaplıyan bir 

bataklık daha kurutulmuştur. 
"Çakallık,. adıyle anılan bu 

geniş gölün kurutulmasında küçük 
say mükelleflerinin büyük gayret· 
!eri görülmüşt~r. 

Sıhhat Vekaletı, Antalya Sıt

ma Mücadele Reisliği kurutma 
ameliyatına 1940 birinciteşrinde 
başlamıştır. 

Devamlı şekilde yağan yAğ

murlara ve batakl.k sahasının su 
hücumuna maruz kalmasına rağ
men, 1025 metre uzunluğunda bir 
ana kanal açilmış ve ikinciteşrin 

ayında ameliye nihayet bularak su
lara cereyan temin olunmuştur. 

Havalar müsait gittiği takdir
de arayerde kalan ulak bir kısmın 
ikmaliyle kanal işi bitecektir. ilk
baharda da t8.li kanalların aç1lma
sına başlanılacaktır. 

Bu kanalların açılması ve ba
taklığın kurutulması Çakallık ve 
civar köy halkının sağlığını koru
makla beraber onlara mühim bir 
ziraat sahası da kazandırmıştır. 

lngiltereden neler 
alacağız 

lstenbul - lngiltereden geti
rilecek eşyanın tesbiti ile uğraşan 
komisyon, hariciye vekileti umumi 
ki.ti~!. Numan Menemencioğlunua 
reıshgınde toplanmıştır. Komisyon, 
vekaletler ihtiyacını da tesbit et
mektedir. Memlekete getirilecek 
başlıca maddeler arasında petrol, 
otomobil lastikleri, motör ve aksa
mı, Iokomatif, vagon, kamyon ve 
fabrikalara ait her türlü malzeme 
vardır. · 

lstanbul tramvaylarında 
kaldırılacak kanepeler 

lstanbul - Tramvay idaresi 
ikinci mevki arabalarında orta sı
ralarını kaldırmaga başlamıştır. Bu 
suretle birinci mevki arabalarda 
da ancak 12 kişilik oturacak ma
hal bulunacak, halkın üst tarafı 
ayakta seyaka edecektir. 

Bakınız, Başvekil ihtikara karşı 
mürakabeyi şiddetlendirmek ıçın 

kontrol teşkilatını santralize ede
ceğiz diyor. Vatandaşın bir lira
dan fazla şeyler için satıcıdan fa
tura almas•nı talep ediyor. Halbuki 
muhtekir ruhlu satıcının buna da 
sahte bir şekil bulduğunu haber 
alıyaruı. Ve bu da şu şekilde ya· 
pılıyormuş. Herhangi bir mad
denin faturası muayyen bir fiat üze
rinden yazıldığı halde alıcile satıcı 
arasında yapılan anlaşma bu fatura 
fiatından daha çok farklı oluyor

muş. 
[ 
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Şimdi böyle bir vaziyet karşı
sında ve bu kvdat sinsi ve hesaplı 
hareket ed~n muhtekire karşı ihti
kirla mücadele teşkilatı nasıl ve 
ne suretle harekete geçebilecektir? 
Elde ceıayı icap ettiren bir müey
yide movcut olmadıkça hükumet 
muhtekire karşı ne gibi cezai bir 
takibatta bulunabilecektir? 

Demek oluyor ki hükOmetimi
mizin, halkımızın menfaatını gözet
leyen bu iyi ve hayırlı teşebbüsle· 

rine vatandaşın da ciddiyetle yar
dım etmesi lazımdır. Ve bizce va· 
tandaşlarını haksız bir surette soy

maktan, kiselerini kabartmaktan 
zevkalmakta olan ve efkarıumumi
yenin tenkit ve takbihinden çekin
miyen muhtekirle mücadele edecek 
ve hükumetin mücadelesini de ko
laylaştiracak yine vatandaş olacak· 
tır. Bu da feragat, fedakarlık ve 
mahrumiyete kotlanmakla kobil 
olur. Onun için ihtikar mücadele
sinde yine en büyük vazife hükOmet 
kadar ve hllkOmetten fazla muhte• 
rem vatand>şn düşmektedir . 

BU KADIN ısın ırn lfilcD 
S)Dll"llo1J' CASUSTUR 

Ben de böyle düşünüyordum. 
Bu mıntakada en münasip yer bu· 
rası, büyük yola uzak .. 

- Bundandan başka ev de 
tenha bir yerde ... Tayyarelere ışık
la bu evden işaret veriyorlardı. 
Bacayı, menfezi genişletmek için 
dam seviyesine indirmişler. Ocak· 
ta kısmen yanmış bir miktar Kar
bür dö Kalsiyum lambayı hemen 
oraya boşaltmak gafletinde bulun· 
duklarını isbat ediyor. insan her 
şeyi düşünemez. 

Kompars endişe ile sordu: 

- Tayyarelere ışıkla işaret 

veriyorlardı. dediniz. "Veriyorlardı,, 
öyle mi? 

- Evet şef. Burada bulundu
ğumdanberi şüpheli hiç bir şey yok. 
iki yardımcımla beraber dinleyici 
aletleri kurduk ve o:ı beş gece 
bekledik. Ancak uzaktan geçen 
tayyarelerin seslerini işittik. Bu 
noktadan eminiz. 

- Sizin burada bulunuşunuz 

mu h•r şeyi durdurdu ac•ba? 

- Hayır. Başlangıçta şüphe. 
leri onları işlerinden vazgeçmeğe 

sevkedecek derecede değildi. Saha 

çok uzakta olduğu için bizim duy
mamızdan korkmazlardı. Fransada
ki arkadaşlarına habar veremedik. 
!eri için bir tek tayyare gelmiş 
olabilir. Ben eminimki güvercin 
kullanmiyorlar. Bu civarda hiç gü
vercin sesi işitmedim. 

- Sabanın ne kadar 
danberi kullanılmadığını 

ettirecek bir ize tesadüf 
mi? 

zaman· 
tahmin 
ettiniz 

- Bu suale nasıl cevap ve

reyim? Tahmin kabil mi? Muhak-

kak cevap 
riben bir 
Fakat bu 

vermem lazımsa tak· 
aydanberi, diyebilirim. 
sadece bir intibadan 

ibaret... Zamanı tayin yarı yanmış 

Karbüs dö Kalsiyumun havaya ma· 
ruz vaziyette zamanla ne hale ge
leceğini anlamak üzere tecrübe 
yaptım, fakat neticeyi almaıfa da· 
ha vakit ister. Bundan başka sa· 
hanın etrafında bulunan ve tayya-

Çeviren : EF • KA 

re pervanesine takılarak zarar 
yapması ihtimali olan iğreti otları 
tahminen bir ay kadar evvel kesil
miş. MalQm ya bunlar pek çabuk 

büyürler. 
Kompars mırıldandı: 

- Bir ay!.. Yani 15 mayıs 
sıralarında ... Sahanın terkediliş se· 
bebi şimdi anlaşılıyor. Friç biz ha
kikaten meselenin esas mihveri 
üzerindeyiz. Şimdi bana şahıslar· 

dan bahsediniz. 

- Peki şef. Evvela suç ortak· 
ları, bütün köy halkı... Saha yedi 
kişiye ait, bunların tarlalarının rıe 

için tesviye edildiğini bilmedikleri 

kabul edilebilir mi? Sonra bu işin 
birkaç kişile yapılacak gibi olma
dığı da muhakkak; bütün köy aha
lisi başlarında da cesur, sert ta· 
biatli, takdire liiyık bir vatanper
ver olan belediye reisi olduğu hal
de çalışmışlar. 

- Bana biraz da Gayyard 
ailesinden bahsedin. Bir şeyler lıu· 
labildiniz mi? 

Kompars geldiğindenberi ilk 
defa olarak sükOnetini muhafaza 
edemiyordu. Sesi titremekteydi. 

- Şüphelerinizin boş olmadı· 
ğına emin gibiyim şefi 

Çocukların bombardıman oyu
nunu anlattı ve: 

- Kız çocuğu, kardeşir.i tam 
zamanında durdurdu. Fakat ben 
çocuğun şatoyu göstermek üzere 
olduğuna eminim. Bu sahne çok 
mühim ... Tayyaraci Jorj mevzuun· 
dan bahsetmenin tehlikesini on il<i 
yaşında bir çocuğa bile anlatmış· 
lar. Böyle yapacaklarına ona buı,_ 
dan hiç bahsetmemek daha emin 
bir hareket olmaz mıydı? Neden 
böyle yapmamışlar? Demek tayya· 
reci Jorj, harpten evvel, fakat ge
ne pek yakınlarda burada yaşa· 
mış, çocuklardan saklayamıyorlor. 

Bu hadise üzerine dün öğle
den sonra şatoya geletek baştan 
aşağı aradım ve bu sefer buldum. 

- Aman yarabbi! Ne kadar 
yavaş anlatıyorsunuz. 

( Devam edecek ) 
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~ 
Gıdalar 
ıarasında 
muvazene 
Yazan: Dr. G. A. 

Eski zaman adamları, lezzetini 
beğendikleri nebatları ve hay

vanları tabiat insana gıda olsun 
diye yaratmış fikrile türlü türlü 
şeyler yerler ve kıtlık zamanlarile 
harp zamanlarından başka vakit· 
lerde yemek cihetinden pek de bü
yük rahatsızlık çekmezlermiş. 

On dokuzuncu asrın yarısın
dan sonra mikropların keşfi vakti 
hastalıkların tedavisi hususunda 
büyük, pek büyük fayda verdi. Fa· 
kat insanların beslenmesi hususun· 
da haylice zararlı oldu. Mikroplar 
ilmini kuran büyük Pastör yemek 
yerken önüne konulan ekmek üze
rindeki mikropları yok etmek fik· 
rile ekmeğini bıçakla kazırmış. 

Onun talebesinden bazıları da
ha ileri giderek hiçbir yemeği kay
natmadan, hararette mikroplarını 

telef etmeden yemezlerdi. Hatti 
mikroplar ilminde meşhur Meçni
kof taze olarak yemek istediği ye· 
mişleri mikropları telef edecek ze· 
hirli suyla yıkadıktan sonra - ta
bii tekrar bayağı suyla yıkayıp -
yerdi... Böyle yapmakla gıdalar 

mikroplardan kurtulur, fakat ayni 
zamanda insana pek lüzumlu olan 
vitaminlerden de mahrum kalırdı ... 

Daha sonra yemeklerdeki kim
ya maddelerinden hasıl olacak ka
lori meselesi keşfedildi. Bir gram 
albümin yahut şeker takriben 4, 
bir gram yağ da takriben 9 kalori 
verirler. insanın da yaşına, boyuna, 
ve enine, gördüğü işe nisbetle şu 
kadar kalori almaya ihtiyacı var
dır. Demek ki ihtiyacın> göre ka
loriyi hangi türlu gıdadan alırsa 
işi tamam olocak, sıhhatine halel 
gelmiyecek ... Bu keşifle kendi ken
dilerini besleyen insanlar, aileler 
üzerine büyük tesiri olmadı. An
cak kalabalık halde yemek yiyen 
müesseselerde kalori hesabına bü· 
yük ehemmiyet verildi: Her adama 
şu kadar kalori lazım olduiuna ve 

gıdalardan herbirinin verecekleri 
kalori malQm bulnnduğuna göre, 
bu kaloriden hangi gıdadan gelirse 
gelsin; et pahalı oluna onun ye
rine unlu yemek, yağ bulunmazsa 
şeker yahut kuru balık. Kalori hap· 
ları elde bulunduktan sonra ... 

Halbuki yP.diğiniz gıdaların hep· 
si mutlaka ııou ucuna hazmedile
mez ki heı>"İnin kalorisinden istifa
de edilsin. Herkesin hazım dere· 
cesi hazını cihazının işlemesine 

göredir. Zaten bu cihaz normal 

sayılacak hrtlde bulunsa bile yeni· 
len gıda\ırın az çok bir kısmı haz
medilmeden çıkar. E.n çok işe ya· 
rıyan şekerin bile kana karışarak 

kalori hasıl edecek miktarı yüzde 
yüz değildir. 

Yemeklerdeki kalori hesapları 

nı o kadar inceden inceye tayin 
edenler yalnız kendi akıllarına gü
venerek tabiatin insanlardan daha 
akıllı olduğunu hiç düşünmemişler
di: Vücudumuzda en hakir gördü
ğümüz barsaklarımızın her yenilen 
gıdayı içeriye bırakıp bırakmadığı· 
nı bilmiyorlardı. Şimdi biliniyor ki 
barsaklarımlL yediğimiz etlerden 

ancak vücuda lüzumlu olan mikta
rını içeriye bırakır. Demek ki et 
yemek şeker yemekle bir değildir. 

ikisinin kalorisi ayni olmakla be· 
raber vücutta etin hizmeti başka, 
şekerin hizmeti başkadır. Et ye
mekleri vücudun şeklini tanzim e· 
derler, şeker vücudun hareketini 
temin eder, yağ da vücudun tabii 
hareretini muhafazaya yarar. Bun
dan dolayı• birinci madde • kalori 
verecek gıdalar arasında üç türlü 
gıdanın yapacakları işlere göre bir 
muvazene lizımdır ... Biz kendimiz 
bu muvazeneyi gözetmeselt vücut 
o gıdalardan bir türlüsünü başka 

türlü hale getirerek işini gene gö 
rür, fakat böyle yapmak vücudü 
zorlamak' demektir. Gıda hastalıkları 
da vücudü böyle ·muvazenesiz yi· 
yerek - zorlamaktan çıkar. 

Gıdalar arasındaki muvazenö 
bu kadardan da ibaret degildir. 
Kalori verecek yemekler arasında 
muvazene lazım olduğu gibi vücu
dü koruyacak vitaminlerin ve ma
denlerin birbirleri arasında, sonra 
kalori veren gıdalarla vitaminler, 
madenler arasında da muvazene 
lazımdır. Vücudün sıhhati, onu ter
kip eden kimya maddeleri arasında 

(Dftlamı üçüncüd~) 
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Harp. ve 
diplomasi 

/Baştarafı birincide] 

Sovyet Siyaseti. .,,. __ .,,... ,,..,..,.._ _....,,,,..,,,,. 

Günün mühim hadiselerinden 

1 
biride Sovyetlerin Baltı k mem-

leketlerile ve Almanya ile yaptığı 

yeni anlaşmalardır. Pravda gazete
si bu münasebetle bir makalesinde 
diyor ki; "Molotof yoldaş Soyvet
lerin hiç kimseye alet olmayacağı
nı ve yalnız Sovyet siyasetine ~~y: 
gun bir siyaset takip edecegını 

söylemiştir. Bugün Almany . ya kar-
şı da takip edilen siyaset Molotof' 

un söylemiş olduğu siyasettir.,, 

Yunanistanda 

Yunan kıtaları süngü hucumu 
ile müstahkem bir mevki olan 

Klisurayı dün öğle üzeri zaptet • 
mişlerdir. Burası Görice, Ergeri, 

Premeti gibi mühim bir mevki de· 

ğilse de bu mevkiin istinat ettiği 
müstahkem hattın yarılması key

fiyeti ve bn noktanın en hakim 
dağı olan Trebeşinin mühim bir 

kısmının Yunanlılar eline geçmesi 
çok ehemmiyetlidir. Bu vaziyette, 
Tepedelenin de pek yakında Yu
nanlılar tarafından işgal edileceği

ne intizar edilmektedir. 

Tepedelenin sukutu ltalyanla
rın daha geriye çekilmelerini icap 
ettirecektir. Yunan askerleri Kli
suraya girdikleri nman şehrin ateş
ler içinde yandığını görmüşlerdir. 

Grazyani seyirci kalacak 

Libyadaki harekata gelince; Tob
ruk önünde taarruz hazırlıkları 

oluyor. Batıda lngiliz ileri kıtaları 
Tobruka 65 kilometre yaklaşmış· 

!ardır. Bu kuvvetlerin vazifesi, Tob· 
ruka karşı taarruz için hazırlan

makta olan büyük lngiliz kuvvet
lerinin yanını Batıdan, yanı Der· 

neden gelmesi melhuz bir taarruz
dan korumaktır. Lakin böyle bir 

taarru:z: içir. Grazyıminin elinde 

kuvvet kalmadığı anlaşılıyor, Tob

rukun düşmesine Grazyaninin se· 
yirci kalacağı da zannedilmektedir. 

Bardiyanın 300 kilometre cenu

bunda Crablus mevkiinde bir ltal

yan alayının her taraftan irtibat 
kesildiği bildirilmektedir. Bu kuv
vetlerin kurtulması husususunda 

Crablustan Batıya doğru giden 

bir yol mevcut ise de bu yol çok 
uzundur ve iaşe güclükleri mev

cuttur. Bunun için mahsur ltalyan 
alayının teslim olr:ıası bekleniyor. 

Trablusa 617 taarruz 
Bilindiği gibi İngilizlerin Av-

rupa cephelerinden başka 
Ortaşark cephesi vardır. Bu cephe 
Mısır, Yunanistan, Malta, Kenya 
gibi kısımlara bölünmüş ve bu cep
heler için de hava kuvvetleri bir
likleri ayrılmııtir. 

Burada en mühim cephe Mmr 
olduğu için Ortaşark büyük hava 
kuvvetleri de buradadır. Ve İtal
yanlara büyük darbe indiren de 
bu hava kuvvetleridir. Bu kuvvet· 
ler şimdiye kadar Trablusa karşı 

617 taarruz yapmışlardır. 
Son gelen haberlere göre, bu 

kuvvetlerin akınlarile bir ay zar
fında 270 ltalyan tayyaresi tahrip 

Tefrika No. 

47 
Çakıcı paraları aldığı zaman 

hacı Nikolinin · 250 şer liralık iki 
torbasını saymadan kabul etti. Fa
kat barutçunun torbasını ortaya 
dökerek birer birer saymağa baş
ladı. Bin liradan bir tanesi küflü 
idi. Çakıcı pürhiddet ayağa kalktı, 
küflü lirayı Vangelin suratına ata
rak: 

- Efeler küflü para almaz, 
deyyusl 

Dedi ve o aada kızanlara ba
tırarak: 

Götürün kiratanın oj'lunu de-

HARİCİ HABE.RLER ÇAPRAZ EcTILENCE 1 
ı 2 3 

Ht!nri Bergson 

Telgraflar meşhur filezof Bergson 
un öldüğünü bildirdiler. 

Henri Bergson asrımızın en büyük 
filozoflarından biri idi. 1859 da 
Pariste doğdu. Yüksek muallim 
mekteb~nden mezundur. Felsefeden 
agreje ed~biyattan doktor olmuş 
sonra muallimliğe girmiş, College 
de France'de müderrislik etmiştir. 

Ahlaki ve siyasi ilimler akademisi 
ile Fransız akademisinde aza idi, 
1927 de Nobel edebiyat mükif atı: 
nı kazandı. Sorbon üniversitesi:ıde 
ki dersleri çok rağbet görmüştü . 

Gayet vazıh konuşur, fikirlerini 
c~nlı misallerle anlatırdı. Milletler 
cemiyetinde beynelmilel fikir be
ra berli~i bürosu reisi idi. 

Bergson yenı bir felsefenin 
mümessili olarak tanınır. Felsefe· 
nin usulü " intuition ,, yani "şuu· 
rumuzdan geçenleri doğrudan doğ 
ruya sezme,, dir. Piskoloji ile fizyo-

loji arasındaki rabıtalara daima 
itiraz etmiştir. 

Bir çok eseri vardır. Felsefesi 
bir çok taraftar bulmuştur. Fakat 

çok çetin gayet ince ve derin 

olan mevzularını anlamak hayli 
güçtür. Bergsonculuk bir zaman 
lar bizde de moda olmuştu. Hatta 

memleketimize gelen yabancı pro· 
f esörler bura da Bergsondan pek 

fazla bahsedilmesine şasar onu bu 
kadar kimsenin anlayabilmesine 
hayret ederlerdi. 

Bergsonun eserlerinden bir kıs 

mı lisanımıza çevrilmiştir. Fakat 

bu tercümelerin Bergson felsefesi

ni hakıkile tanıttığı iddia edilemez. 

G ıdalar arasında 

muvazene 
( B aştaraf ı ikincide) 

muvazene demektir. O kimya mad
delerini vücuda getiren de gıdala
r111ıız olduğundan muvazenenin ye· 
nilen gıdarlar arasında başlaması 

icap edtor. 
Hayat ilminde, bu muvazene

nin kanıınları henüz tam olarak 

tayin edilmemiştir. -Fakat şimdiye 
kadar öğrenilenleri de haylice işe 

yarayacak, yani vücudün sıhhatine 
hizmet edecek şeylerdir. 

edilmiştir. Ancak meydanlarda tah
rip e-iilen ltalyan tayyareleri bu 

meyrlanlar lngilizlerin eline geçtik
ten sonra anlaşılmaktadır. 

Yine son gelen haberlere gö
re, lngiliz tayyarelari dört büyük 
meydanı şiddetle bombardıman et. 
m;şlerdir, 

Bilhassa Benina hava mey~a · 
rında yerde 100 ltalyan tayyaresi 
yakalanmış ve bunların eksl'lrisi 
tahrip edilmiştir. 

MalGmdur ki bir bava b;rliji· 
nin en zaif zamanı yerde bulundu
ğu zamandır; lngilizlerin bu tayya· 
releri yakalayışları mühim 1:-ir hadi· 

sedir. 
işte, Libyada mağlup olan yal

nız ltalyan kara kuvveti değil, 
ayni zamanda ltalyan hava kuvvet· 
leridir. Ve belki de bu sebepten 
ltalyanlar Alman hava yardımını 
istemişlerdir. 

.. R•d~o G•zetHI., 

Yunanlılar 
Klisuragı 
zaptettiler 

ltalyanlardan 600 er, 20 
subay esir ahndı 

Atina: 11 [a. a.] - Dün ak
şam neşredilen Yunan resmi teb
liğinde, Klisuranın zaptı esnasında 

600 esir alındığı, bunların ara· 
sında 20 subay bulunduğu bildiri!· 
mektedir. 

Yunanlılar 4 topla tank ve 
otomatik silahlar ele geçirmişlerdir. 

Yunan kıt'aları Klisuraya gir
dikleri zaman şehir bomboş ve 
alevler içindeydi. Tebliğde Yunan 
tayyarelerinin birçok ltalyan askeri 
hedeflerini bombardıman ettikleri 
ve bütün tayyarelerin salimen üs
lerine döndükleri ilave olunmak
tadır. 

Tepede/endeki ita/yanlar 
fena vaziyette 

Atina: 11 [a. a.] - Cepheden 
gelen son h:ıberlert: göre, Klisu
ranın Yunanlılar tarafından zaptı 
Tepedelen bölgesitıdeki ltalyenla. 
rın vaziyetini fe:vkalade müşküle 
sokmuştur. 

ita/yanlar Berat yoluna 
püskürtüldü 

Atina: 11 le. a.] - Son ha
berlere nazaran Yunanlılar Klisu
ranın şimalinJP. yeni sevkulceyş 
mevzileri işg!il etmiş ve ltalyanları 
Berat yoluna püskürtmüşlerdir. 

Sellin ikteki hasar 
ehemmiyetsiz 

Atina: 11 [a: a.} - Atina ajansı 
bildiriyor: 

ltalyal'ların son hava bombar. 
dımanı üı::rine Seliniğin uğradığı 
hasarları .~ ehemmiyetsiz olduğu 
kaydedilmektedir. Düşman propa. 
gandas\ bunun aksini iddiada israr 
etme ki e ve hatta hasarın bir mil. 
yar drahmiye yükseldiiini bildir· 
mekt~dir. Bu hayali jddiayı kat'i 
sureı te tek:z:ip ederiz. 

Selinik, gerek bu, gerekse 
evv .:iki akınlardan hemen hemen 
o\d ıığu gibi çıkmış, iktisadi ve iç· 

tirıai hayatı tamamen normal bir . 
şr kilde devam etmekte bulunmuştur 

Brest 6 saat 
bom balandı 

Askeri limanda yangmlar 
çıkarıldı 

l.ondra 11 ( A.A ) - lngiliı 
bombardman tayyareleri dün gün· 
düz f'ransadaki Alman hava mey
danlarını bombardman etmişlerdir. 
Öğrenildiğine göre, müteaddit 
meydanlar ba taarruza hedef teşkil 
etmişlerJir. Alçaktan uçan tayya
reler uk.,ri tuisatla devriye i"emi
Jerini bouıbaJamıılardır. Pilotları· 
mız yalnız bir kaç Alman ~avcısile 
karşılaşmış ve bunlardan üçünü 
düşürmüştür. Yerde bulunan bazı 
Alman tayyareleri hasara uğratıl
mıştır. Hiç bir İngiliz tayyaresi 

kaybedilmemiştır. . 
Perşenbe gı;ıcesi Brest üzerıne 

yapılan lngiliz taarruzu 6 saat sür· 
müştür. lngiliz tayyarecileri büyük 
bir gemi ile doklara sarih isabet· 
ler kaydetmişlerdir. Askeri liman 
medhalinde yangınlar çıkarılmıştır . 

.ÇAK 1C1 
rede temizleyin. 

Dedi. Vangeli aldılar, dereye 
indirdiler. Tam kesecekleri zaman 
parayı getirenler efenin ayaklarına 
kapanarak Vangeli affettirdiler. 
Vangel de işte bıı suretle canını 
kurtarmış oldu. 

Kamil ağa ile Andriko avdet 
ettiler. Çakıcı Kamil ağaya hitap 
etti: 

- Ağa: Var Hacı Nikoliye 
benden selim söyle. Ona düşman 
değilim. Gerçi oğlunu kaldırdım 
amma fenalık etmedim. "Hacı Ni
kolinin oğlu yakışıklı ve tüysüz bir 
deli kanlı idi,, Ben Hacı nikoliye 
fenalık yapmak isteseydim Çine. 
deki Şavlak Suyu membaının ba· 

şında bir çok defa kı:z:ı Paraşke· 
viye rasladım, suya giriyordu. 
Onu kaldırır, fenalık yapardım; O 
cihetten merak etmesin. Para me· 
selesine gelince, şimdilik öyle icap 
etti, sonra bu ciheti de düşünürüz. 

Ki.mil ağa esirleri alarak avdet 
etmişti. Filhakika Çakıcı efe Hacı 
Nikotinin 500 lirasını bir sene 

sonra kendisine iade etmi11tir. 
Bu Manol ile Vangel Kuvayi· 

milliye zamanında memlekete iha
netleri sebebile öldürülmüşlerdir. 

Aradan çok geçmedi. Bir gün 
yine yeni bir haber ile karşılatıldı: 

Çakıcı efo Milistan hacı Pr0 • 

dr9'nosun oğlunu· kaldırmış. 

Çakıcı efe Bo-zdoğana geçın~ .. 
Sait paşa da Nazilliye gelınış. 

Çakıcı efe ile karşı karşıya dene· 
cek mesafede İmişler .. 

Aydın mutasarrifı Sadriıaın Fc· 
rit paşanın kardeşi Avlonyalı Mt>h· 
met Ali paşa Çakıcı ef'!rıin Arna· 
vutları öldürmesinden pek müietssir 
imiş, kan davası güdüyormuş. Re
dif taburu zabitlerinden Muhtar 
efendiyi Çakıcının üstüne çıkarmış. 

Bütün bu patırtılı haherlerin 
hakiki mahiyetleri şu idi: 

Çakıcı efe hı.zır oralara kadar 
gelmişkep Milistan hacı Prodromo· 
son oğlunu neden dağa kaldırma

aındı? Bu işi de pekala becerebi· 
lirdi. Efe bunu böyle düşündü, 
Milisa yollandı. 

Ruzvelte 
Tam Bir 
seıahiyet 

• Demokrasilere 
yardım projesi 

kongreye verildi 
• Vaşington 11 [a.a] - De

mokrasilere yardım hakkındaki 
kanun projesi dün hükOmet ta· 
rafından kongreye tevdi edilmiş· 
tir. Bu proje birleşik Amerika 
devletleri reisine pek mühim hu· 
sııslarda tam bir selahiyet ver· 
mektedir. Projeye göre : 

1 - Birleşik Amerika dev
letleri reisi, Amerika tezgahların
da ve fabrikalarında, müdafaala
rını Amerikanın müdafaası için 
f,ayati bir ehemmiyeti haiz adde
deceği her hükOmet ve memle
ketin hesabına harp levazımı 
imal ettirmeğe selihiyettar ola
caktır. 

2 - Her nevig harp levi
ıımını böyle bir hükümete sat· 
mağa, mübadele esası üzerine 
terketmeğe, ödünç olarak verme· 
ğe, yahut kiralamağa selihiyetli 
olacaktır. 

3 - Kezalik harp levazımı

nı vermeden evvel tecrübe ve 
tamir ettirerek kullanılacak mü
kemmel bir hale getirmeğe de 
mezun olacaktır. 

4 - Bu levazımın verileceği 
her ecnebi hükOmete, bunlara ait 
bütün malOmatı vermeğe selihi
yettar olacaktır. 

5 - Bu gibi levazımın ihra
cına mani olabilecek bütün kanu• 
ni ve idari kayitleri refi ettir· 
meğe mezun olacaktır. 

Projenin üçüncü maddesini 
mevzuu bahi!teden ayan meclisi 

reisi ile mümessiller meclisi r e
isi, tamir ettirilecek harp levazı· 

mının mutlaka Amerika da imi! 
edilmiş buluıımasının şart olma· 
dığını tasrih etmişlerdir. 

NAPOLİYE 
HÜCUM 

Bir ltalyan harp 
gemisi bombalandı 

Kahire 11 ( A.A ) - Orta 
ıark lngiliz hava kuvvetleri umumi 
karargihının dün nefrettiği tebligte 
Mesina lirnanının şiddetle bombard· 

man edildiği bildirilmektedir. Bir 

gemi ile doklar ve petrol depola
rına tam isabetler kaydedilmiştir. 
Palermo askeri hedefleri de muvaf
fakiyetle bombardman edilmiştir. 

lngiliz hava kuvvetleri Napo
liye muvaffakiyetle neticelenen bir 

~kın yap~ı~lardır. Büynk bir vapura 
ısabet kayaedilmiştir. Vapurun bat· 
tığı zannedilmektedir. Bir gara 

EFE 
Hacı ... Podromosun oğlunu dağa 

k~ldırrnak işden bile olmadı. Çakıcı 
e .': Şimdiye kadar diğerlerinde 
gor<lüğümüz basit usulile on" da 
dağa kaldırmış ve Boz~oğanın 
Alarnut çiftliğine geçmişti. Bu çift· 
liğin sahibi Seferyadi Sokrat isimli 
Rumdu. 

Bir akşam iızeri idi. Sef eryadi 
s0krat karşıd.m müsellah adamların 
kendisine dı>ğru ilerlediklerini hatvet 
ve dehşetle görmüştü. O zamıınlar 
asayişsixlik o derece ileri gitmişti ki 
malından, canından emin değildi. 
Bu sebeple Kirye Seferyadinin 
korkması pek tabii idi. 

Maamafih Seferyadi ses çıka
racak, kıpırdıyacak halde değidi. 

Zavallı adam fevkalade korkmuştu. 

Başta çakıcı, arkasında hacı 

Mustafa, daha arkada hacı Podro· 
mosun oğlu, en geride diğer kızan
lar olduğu halde çete iyice yak
laşmıştı. Çakıcı efe gür bir sesle 
bağırdı: 

- Akşamlar hayrolsun çorbacı. 
Seferyadi perişan bir vaziyette 

·To b'r'u k un 
garhla münti
kalası kesildi 
lngilizler bu mmtakada 

tahşidat ve hazırhga de
vam ediyorlar 

Kahire 11 ( A. A. ) - Orta 
şark lngiliz kuvvetleri umumi ka· 
rargahının tebliği: 

Tobruk mıntakasında İngiliz 
lahşidatına devam edilmiştir. 

1 
Kahire 11 ( A. A. ) Tobruk 

ı mınlakasında lngilizler hallrlıkla
rına devam etmekle beraber baı.ı 
lngiliz müfrezeleri Tobruğun ,gar 
hında harekat yapmaktadır. Zırhlı 
kıtalar Derne - Bingazi sahil yolun
da devriy~ gezmektedir. lngilizler 
Tobrukun 65 kilometre garbında 
bulunan Gazamaya varmışlardır. 

T obruk la Garp arasındaki 
mıinakale hatları kesildi 

Kahire 11 ( A. A. ) • itimada 
layık kaynaklardan alınan malöma· 
ta göre, lngiliz kıtalan Tobruk ile 
garp arasındaki münakale hatları

nı kesmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Elvak tahliye edildi 
Kahire 11 ( A. A ) - Orta 

şark lngiliz kuvvetleri umumi ka
rargahının dün neşredilen tehliğin
de, İngiliz kuvvetlerinin geçen ay 
yaptıkları akınlarla düşmanı soma
lideki Elvakya tahliyeye mecbur 
etmİ'i oldukları ili.v~ edilmektedir. 

Habeşistan hududunda 
Kahire 11 ( A . A. ) · lngili:z: 

Müfrezelerinin Habeşistan hudu· 
dunda Buna mevkiini işgal ettikleri 
bildirilmektedir. 

Bardigada 44 bin esir alındı 
Kahire 11 ( A. A. ) - Bardi

yada esir edilen İtalyan subayla· 
rının üzerinde General Bergonzoli
nin İmzasını taşıyan vesikalar bu
lunmuştur, Bu vesikalar Bardiyada 
alınan ve mikdarının tesbiti henüz 
tamamlanmayan ltalyan esirlerinin 
bidayette derpiş edilen midardan 
çok fazla olduğunu göstermektedir. 
Bu vesikalara göre yapılan hasap
lar Bardiyada alinan esir mikdarı· 
nın 44 bin kadar olduğunu gös· 
teriyor. 

Bernde hava tehlikesi 
işareti 

Bren 11 [a.a] - Stefani bil· 
diriyor : 

Bu sabah saat 6 ya dojTu 
Friburg ve Bernde 'hava tehlikesi 
işareti verilmiştir. 

Kartllıklı hava 
hUcumları 

Londra 11 ( A. A. ) - Hava 
n~zaretinin neş.rettiği bir tebliğe 
sıore, perşenbeyı cumaya bağlayan 
gece lngilterenin şimali garbisinde 
yapılan hücumlar esnasında iki düş· 
man bombardıman tayyaresi düşü
rülmüştür. Ayni gece İngiliz bom· 
bar.dıman tayyareleri Almanya ü
zerınde yaptıkları harekatta da 
düşmanın bir muharebe tayyaresine 
hücum etmişler ve bu tayyareyi 
düşi!rmüşlerdir. 

bombalar atılmıştır. Garda infil.tk
ları müteakip büyük yangınlar çık 
mıştır. Napoli limanında Litt.:>ryo 
sınıfından bir harp gemisine de 
tam isabetler kaydedilmiştir. 

!2S!±i! 

YAZAN 1 
Zeynel Besim Sun J 
cevap verdi : 

- Akşamlar hayrolsun efe .. 
- Korkma çorbacı.. Sana zi-

yanımıı. dokunmaz. Yalnız bir kaç 
gün için çiftliğe misafir geldik. 

Hoş geldiniz sefa geldiniz efe. 
Fakat siz kimsiniz? 

1 
2 l--"'-..l.-...1--l-.....l--1...:=-!--+--!---I 

3 
4 
5 1---..:.---....;.ı--:..::~-~-.;-1 

r.--ı-..~---=";--...;._~ ........ =...t--+--1 
6 ıe a.-~.....;.........:..=.+-~-.--

~ ı-...:.:~-~ı-!-=.,..:-..-.ıL--7--+=+-1 
9 1 1 

1 10 
1 '--'-....l:~....ı~.ı......;....:.. ......... -
11 Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

l - Dişleri temi:z:lemeğe mahsuı 
ilet. 

2 Atide - Damarın için· 
de bulunur. 

3 - Şeni hareketler . 
4 - Fransız parası - Mina

rede okunur. 
5 - Ama şeriye hakimi - bir 

harfin okunuşu. 

6 - Adami kabul - dikkat· 
le hazırlanır. 

7 - Leke yakma. 
8 - Tersi zeivettir - Yeni. 
9 - Bir Rum ismi - pota. 
10 - Başına "K., gelirse bı-

çak mahfazasındır - Tersi yaşa· 
maktan vazgeçendir. 

~~~rjv)j J 
Ankara Radyosu 
12 lklnclklaun PAZAR ) 

9,00 Program ve memleket 
aaat ayarı 

9,03 Ajans haberleri 
9.18 Mü:z:ik: Marşlar [Pi] 
9,45/10,00 Ev kadını - Ko-

nuşma 

12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 

12.33 Müzik: Saz eserleri 
12,50 Aians haberleri 
13.05 Müzik: Müşterek ıarkdar 
13.25-14.30 Müzik: Radyo salon 

orkestrası (Violonist Necip Aşkın 
idare.tinde ) 

1. Lindemann: Ruı halk hava-
ları ve dansları üzerine potpuri 

'l.. Haykens: Sadık kakla 
3. Ravel: Pavane 
4. Gralnger: lngiliz halk danı-

ları 

S. Ziehrer: Schatzmelster ope· 
retinin valsi 

6. Thuille: Libetanz operasın· 
dan prelüd ve vals. 

18.00 Program, ve memleket 
•aat ayarı 

18.03 MOzik: Radyo caz orkes
trası [lbrahim Ôzgür idaresinde J 

18.50 Fasıl Heyeti 
19.30 Memleket saat ayarı, ve 

ajans haberleri. 

ları: 

19.45 Müzik: Şarkılar 
20.15 Müzik: Tino Rossi Plik· 

20.30 Konuşma 
20.45 Mü:z:ik: Şarkı ve türküler. 
21.15 Konuşma. 
21.30 Temsil: Devlet konser· 

vatuarı tiyatro şubesi talebeleri 
tarafından. Rejisör: Kar ebert. 
22.30 Memleket Saat Ayarı , 

•ıe Ajans spor servisi, 

22.50 Müıik: Dans Müziği (Pi) 
23,25 / 23,30 Yarınki pror

ram ve kapanış. 

111rı1u111c;ı,,~11 
istikamet Eczanesi 

( Hükumet yanında ) 

,'1.,Al~ v t MI 
12 lkincikanan 1941 

PAZAR 

YIL: 1941 • AY: l Gün: 12 KMım 66 
Rumi 1356 • 1. Kuun JO 
Hicri l!S9 -Zilhicce 14 - bizmi? Bize Çakıcı derler.. 1 

Seferyadi Sokrattı. şaiaic attı. 11
--------------

Çakıcı namının her tarafta dehşet 
saldığı bir devirde işte o meşhur 
eşkıya yanında bulunuyordu. De
mek ki kendisini öldürecekti. Bu 
sebeple yalvararak yakasını kur
tarmak cihetini düşündü: 

- Efe, dedi Lenim kimseye 
zararım yok. Beş, on kuruş param 
var. 

isterseniz onları vereyim. Do
kunmayın bana: 

Çakıcı hem çiftlik binasına 
ilerliyor, hem de Seferyadinin bu 
tazallumuna gülüyordu: 

- Korkma çorbacı .. Biz senin 
malını, canını almağa gelmedik. 
( Hacı Podromos oğluna dönerek 

(Devamı Var) 

Vasfi Orgun 
MERSiN 

··-ithalat -ihracat Komisyon 
-:;ı 1 • 

GÜVEN 
Sigorta Sosyetesi 
Mümessilliği 



DtTr ,j-_,, 
4 BUGÜN 12 İkinciklnun 1941 

Dl.KKAT• Kasanızda Parayı,Havalarınızda Tayyareyi çok görmek isterseniz mutlaka 
• HOROZOGLU gişesinden bir Milli Piyanko bileti alınız. 
Adres: ADANA MERKEZ OTELİ ALTINDA 

HOROZOGLU gişesi. Şubesi yoktur. 376 12 - 6 

Vatan Kurtaran Arslan ve Çalınan Taç gibi en Büyük Tarihi filmleri göstermiş olan 

• ALSARAY SINEMASI 
e. lBUGü1ıJ ~~30 tJlı\ l]~flSl!NDfN )J~BA~~IN • 

Bayram Proğramının Birinci filmi olarak da Errol Flaynn ve Olivia De Havilland'ın 

Avrupalı rakipleri olan 

GINO FERVI ve ELIZA GEGANI 
Tarafından Müthiş ve Emsalsiz bir tarzda yaratılan 

1 İstiklal Kahramanı 
-==f TÜRKÇE SÖZLÜ p 

Tarihi muazzam ve Büyük şaheseri takdim ediyor. 
Onbinlerce Figüran, Korkunç Harp Sahneleri, 

Vatanını istilaya gelen hainlere karşı bir Kahramanın Mücadelesi, Vatanperverlik, Vazife Aşk ve 
Hissi sahnelerle dolu olan Muhteşem bir Film 

DİKKAT : Suare için biletlerin Gündüzden alınması rica olunur. 

PEK YAKINDA : PEK YAKINDA : 

Otel Emperyal 
Sinemacılık Aleminin bugüne kadar Yarattığı Şaheserler Şaheseri 

SDuıııemamo~ ffllYIŞ~<ao-DD<all"DırııDını IS.aı"lf'll".elll'll'ilDırııD tıelti>ırDll< Eldleır 

En büyük ve en heyecanlı filmlerini daima Bayramlarda Gösteren 
• TAN SINEMASI 

_ - Bu Akşamdan itibaren 
Bilhassa Bayram için intihap edilen Mevsimin En muazzam, 

En Büyük ve en meraklı Şaheseri 

MANDRAKE 

SİHiRBAZLAR KRALI 
30 Kısımlık Emsalsiz ve Görülmemiş Maceralarla dolu Harika filmi sunuyor 

Esrarengiz bir adam, Etrafa Dehşet salan Korkunç Maceraları, Müthiş bir Aventür, Aşk 
Fedakarlık Entirika 4 Saat Mütemadi bir heyecan ve merak içinde kalacağınız 

Bu Büyük Film Sinema Meraklıları için En Güzel Bayram Süprizidir. 
DiKKAT: 

Film çok uzun olduğu cihetle sinema Saat Tam • 8 · de Başlar 
Pek Yakında Pek Yakında 

ÖLUM • • MAKiNESi 
30 Kısımlık Şaheserin Baş Rollerinde Olimpiad şampiyonu HERMAN BRX bulunmaktadır. 

Muhasip aranıyor 
3656, 3659 sayılı kanun

lar şumulüne giren müesse
sat ve devlet memuriyetle
rinde bulunmuş bir muhase-

imtiyaz S a h i b i : Cavit ORAL 

Umumi Neşriyat Müdürü : Avukat Kemal ÇELiK 

Basıldığı Yer : BUGÜN Matbaası· Adana 
beci ahnacakter. Taliplerin 1-............ -.._ ..... ___ ..... _____ ........... _ .... ___ .,. 
Toprak mahsulleri ofisi Ada
na Ajansına müracaatları. 

374 8-12-14 
···························! • • i DOKTOR ! 

~--~---~~~~~~-~--~~-----. r--~~~~~-~~------~~-----ı : : 
Koşunuz ... Koşunuz ... Koşunuz .... GENARAL ELEKTRİK i Kemal Satır 1, 

KIZILA YA 

Aza olmak yurt 
Borcudur. Nereye? Asfalt caddede dörtyol ağzın

da NECiP ÖZY AZGAN ticarethanesine 
Dünyanın en sağlam ve em sal sız bir bisikleti olan 

DÜRKOP . . . 
941 model marka b ı s ı ~ 1 e ti e r ı n m e v c udu 

t u k e n m e d e n b i r ta n e d e s iz a 1 ı n ı z. 

• DiLBER kardeşler 
Tuhafiye Türk anonim şirketi 

Cenup vilayetleri esnafına bir suhulet olmak üzüre 
ADANA da kapalı çarşda bedesten kapusu yanında 

Dünyanın En Meşhur ve En 
Büyük Radyo Müessesesi 

GENARAL ELEKTRI"Kin akümlatör ve 
elektrikle çalı· 

şan muhtelif tiplerde ve her keseye clveri~li 1941 Model· 
leri gelmek üzeredir. 

Bu emsalsız radyoları görmek ve tecrübe etmek için 
Asfalt cadde üzerinde Burduroğlu fabrikası karşısında 

lbrahim Burduroğlu Ticarethanesini ziyaret ediniz. 
361 6-10 

: Hasta 1 ar ı n ı hergün : • • : Kızılay caddesindeki mua- : • • • : yene evınde kabul eder. (9) : 
• • ••••••••••••••••••••••••••• 

Kaşeleri 

DERHAL KESER 

DEVA Kaşelerini 
,. 

7-rer eczanede ora,xınız: 

TOPDAN bir satış deposu açdığını umum cenup vilayet- HER ECZANEDE BULUNUR111 __ ; 
leri müşterilerine bildirir. 304 23·26 • 

En usta teknisyen 
ve işcilerin elin
dedir. 

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

En yeni ve en müte
k imi I makinelerle 
çalışır. 

~IA\ llBA\A\Sll 
Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

işden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar k, (BUGÜN) Gazetesi Baskısı itibarile de Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır. Biinaenaleyh (BUGÜN) Gazetesi, (BUGÜN) Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

işlerindeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

E! işlerinizi CIUGUN) Matbaasında Yaptırınız. ES 

Cetvel klsmlndaı Resmi ve ticari defterler, faturalar, 
ı ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi 

n güıel düğün ve nişan davetiye eri, el 

Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k_•ğıt ve zarf başhkları,her 
1 boyda mecmua,broşur basılır. 

: Adana - Telefon 138 - Telgraf : 

C 'ılt kısmında Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
: malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

BUSUN - Adana 


