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Tokyo 10 a.a. - D. N. B. l'aıeteler 

Panamada Japonyaya karşı alınan ted 
birlerden Amerika Birleşik devletlerini 
meıal tutmakta ve 0yeİıi Panama hükO· 
meti Amerika Birleıilc devletlerinin elinde 
bir kulcladan baıka birşoy delildir,, de· 
mektedirler. 

~-------------------/ ~~~~!!!!!!!!!!~~~~ 

Milli Şef, Ebedi Şef'in Manevi Huzurunda 
Atatürk'ün Milli matemde Ada-
hat1rasını na ve Adanalı 
t ü z i z Dün Halkevin e büyük bir ihtifal yapıl· 

~;:;:~~::;~~;:~~~~~~:!~I~ dı; Atatürk Anıtına Çelenkler konuldu 
Halk Odalarında, Parti kuı uın' B. Arif Nihad Asya diyor ki: 

/ nıilterenin Akdenizdeki büyük zırhlılarından biri 

Londreı, 10 (a.a.) 
- Çörçil burün 
bir nutuk ıöyle· 

Çörçilin 
....................... 

Pasifı kte sal· 
hun hakim Japoo 
devlet adamlarının 
mal Om arzuları 

gıbi muhafaza e· 
deceğ'ini hararetle 
ümit ediyorum • 
Fakat Uzakşark· 
dald Britanya men 
faetlerini ve bu 
gün bahis mevzuu 
olan müşterek 

davayı müdafaa 

:!~i:~r k~:cümle Japonya ya 
c - Hıtlerin ----··--------=-

b5'ladıi1 b a r p 
ıiaıdi Avrupa kı · 
tuını aardı ; şimal 
doiu Afriltasına 

l'irdi; A ı y a n ı n 
büyült bir kısmı· 

nı da içine ala· 
bilecek vaziyette· 
dir. Bu barp bel. 
ki de pek yakın· 
da dünyanın geri 
kalan dörtte bi 
rine de yayılabi· 

lir, Dünya Fran
aı:ı rehinelerinin 
katliimi karşmn· 
da derin heyeca
na düşmüştür. Ca 
niler caniıi na:ıi 
sulval>aaiaa s.ı •• ı_. 
dahi, bunharhk· 
larının doj-urda 
in dünya infiali· 
oin renişliğ'i ve 
heyecanı kaşısın· 

da kork.ta. Hitler, 
rehineleri öldür· 
mele prorramına 

devama cuaret 
edemedi. 

ihtarı 
Ame1ikrı harbe girerse 
/ngiltere }aponyaga 
harp ilanında gecik
meyecektir. 

için bütün hazır· 
lıltlar yapılmıştır 

ve yapılmaktadır. 
"Hitlerle 

müzakereye 
girişmeyeceğiz!,, 

Bır çok mah . 
fillerde bize ıöy· 
lendigine sr ö re. 
pek yakında Ber· 
linden sulh taar· 
ruzıı denil~n bir 
hareket beldeme· 

liyiz. Bunun bütün 

Çörçil de pek yakında 
Berlinden bir sulh ta· 
arruzu g e 1 e c e ğ 1 n 1 

aöylUyor 
işaret ve emare· 
... _ •• 'l 'u.aüıh.&vu UlLG"' 

raf memleketler 
de belirmektedir 
Ve bütün bu işa 
retler bu istika· 
meti göstermek · 
tedir. 

Bunların hep· 
sidiyor ki, dün· 
yayı ceh, nnem 

haline sokan suçlu 
insanlar fani bir 
zaferle ve haksız 
kazanılmış gani 
netlerle mukadde 
rahn Üzerlerine 

Birleşik devlet· 
ler donanınasıoın 
büyük bir kısmı 
şimdi müşterelr. 

hasma karşı ha 
reket halindedir. 
Akdenizde bizim· 
dir. 

,. k"panao andan 
ıı.u r tulmayı ümit 

B. Ç Ö r ç i !-1 ed ıyorlar. Şunu 
açık ve mutlak olarak bildirmek 
isterim ki ister müzaharet görelim 
ister tek başımızaolalım,vol ıstediği 
kadar uzun ve vazife istediği ka
dar çetin olsun. Brıtanya milleti 
ve milletin bl\şında Brıtanya hüku 
meti, büyük domioyonlar hükQme· 
m"tile sıkı birlııc halmde hareket 
ederek hıç bir zaman Hıtlerle ve 
yahud Almanyada nui rejimini 
t ems l eden her hangi bir parti 
ile müzakere ııçm ıyacaktır.» 

Bugün Alman hava kuvvet 
lerine ;vüıat ve adetce en aıai'ı 
müsavi bava kuvvetlerine malak. 
bulunuyoruz. Kaliteden bahis da· 
hi etmıyoram. Pasifikte sulhun 
idamesi için Bialaşik devletlerce 
ıarfedilen gayretlerin muv4tfa1t 
olup olmayacağını bılmiyorum. 

Fakat eğelt bu rayretler mu
vaffak olmaz.sa, bu vesileyle ıöy · 
lüyorum ve bunu söylemegi kend~· 
me bir vazife biliyorum k.ı, 
Birleşik d e v l e t l e r J~· 

ponya ile bir harbe rirerae loııl-
terenin harp ilim bir saat bıle 
l'ecikmiyecelttir. Eğer modern bar· 
bin temeli çelikse, yıllık çelik ih· 
lihsali 7 milyon ton kadar olan 
Japonya için Britanya imparator· 
lora istihsalini hesaba dahi kat· 
madan yıllık çelik iıtibsali 80 mil· 
yon ton olan Birleşilt devletlere 
filen mücadele açmak herhalde 
tehlikeli olacaklar. 

RUS 
çeteleri 

faaliyette 
Orelde bir Alman 
garnizonu yakıldı, 
ISöSuhay öldü 
~------

fytoskova 10( a.a ) - Bu sa· 
bahkı Sovyet tebliğine ek: 

6 ve 7 ıonteşrin tarihlerinde 
yalnız Leninrrad ce-phesinde 50 
Alman tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Ore~ bölreainde Sovyet çete· 
leri son ıki ay içinde 39 Alman 
k~myoou, 2 tank, 17 :ıırhh otomo 
bıl, 11 köprü tahrip etmişler ve 

1 
00 den f ula Alman 61diirml\ı· 
erdir. 

Çörçil nutkunda Çinden de 
bahsetmiş ve bılbassa şöyle de· 
miştir: 

« Eğer bütün Çin ırkının isti-

laya karşı ve isti sma~a .karşı "a~ıl 
mukavemeti Çin ~ılletın . butun 
ocaklarının kurtuluşıle netıcelen· 
meue bu, dünya medeniyeti Aiçin 
en büyük ehemmiyette bir felaket 
olacaktır. Bu, kalblerimizin ti de· 
rinliklerinden gelen bir histir.» 

Geçenlerde Oreldeki Alman 
rarni:ıonu kumandanı bu şehirde 
buluna n Alman subayları şerefine 
bir ziyafet vermiştir. Sovy~ çet~ 
cileri şehre girerek ,ziyafetın verıl 
dıği binaya el bombaları ve petrol 
şişeleri atmışlardır. Bir yangın çık· 
mış ve müteaddit infilaklar olmuş 
tur, takriben 150 Alınan ıubayı 
ölmüştür. 

Fin cepheıinde faaliyette bu
lunan diğer bir çete bir gecede 
müteaddit köprü tahrip etmiştir. 

Berlio 10 (a. a) - Şimdiye 
kadar alınan haberlere göre, Sov· 
yetler 9 son teşrinde topvekOn 59 
tayyare kaybetmişlerdir. Bu tay~a· 
relerin 29 u bava muharebelerın· 
de ve 5 i kar.şı koyma bataryaları 
tarafından dilşürillaıllştnr.28 tayyı 
r• de yerde tahrip edilmif tir • 

ları!lda ve mek.teplerde yap ılan --b ------------------~·----~-.-..-.------
ihtifallerle Ebedi Şef'in büyüle Biz uraya ağlamaya gelmedik. Ona "Sesini duyuyoruz, yolunda 
hatırası anılmış ve tazi:ı edil yoruyoruz. ,, demeye geldik. Tekmil haberi vermiye geldik,, Her 
ıniştir. 1• • 

lbtifallere her yerde Ata. şey yer ı yerindedir. Kurduğu makine işlemektedir. 
türkün hayata·gö:rlerini kapadığı 
dakiuda, aaat 9,05 te başlan
mı1 ve beşer dakika tl.ziaı sü . 
kQtuodan sonra söz alan hatip 
ter en büyiii'ümüzün hayatını 
başardığı inkilipları anlatanşla; 
ve büyüle yasımızı en içten söz 
lerle ifade eylemişlerdir. Bıı 
toplantıları takiben de Atatür. 
kün heykel ve büstlerine çelenk. 
ler konmuştur. 

Ankara bugünü derin ve 
sakin bir yas içinde ır~çirnıiş. 
tir. lbtifalin başlıyacaiı saatten 
çok önce, bütün Ankara halıtı 
Atatürkün muvakkat kabrine 
giden yollara dÖıtülmüşlerdi. 

Milli Şef lımet loönü Atatür· 
kün manevi huzurlarında bir tazim 
vakfesinde bulunmak üzere kab. 
re geldikleri zaman muvakkat 

kabrin bu\unduia müıe binası 

etrafında çok kesif bir hallt 
kitleııi " .. r .. ı-... '--1"" • ' 

Mılli Şef bu halk salları ara 
aından sreçerek kabre ıreldilde· 
ri zaman, gırİf yerinde Meclıa 

reiıi Abdülhalik Rende, Baıve• 

itil Doktor Ref ık Saydam, mare· 

şal Fevzi Çakmak, Vekiller he· 
yeti, Cümhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreteri, Parti mecliı 
rrupu ile. parti müstakil rei•leri 
tarafından karşılanmıılar ve hep 
birlikte içeri rirerek Atatürk'ün 
manevi huzurunda ej'ilmiıler· 
dir. 

Milli ş, fle Büyük Millet 
Meclisi Reisi, Başveldl ve M.ıre· 
şal ltabre birer menekşe deme• 
ti koymuşlardır. Kordiplomatık 
adına Birleşik Amerika büyük 
elçisi de kabre bir çeleok koya 
rak Atatürk'ün hatırnsını taziıı: 
evi emiştir. - Bulgar 
topraklarına 
indirilen 
parşütçüler 

bunlara, Bulgarıstand• 
bUyUk bir çete hareketi 
beklenlldlgl eöylenllml• 

Sofya , 10 {a a.) - Gazeteler, 
Bulgar topraklarıoa indirilen .pa· 
raşütçülere aıt tahltikatuı netıce· 
lerini neşretmişlerdir. Bulgar ~o~· 
raklarına 5 paraıütçü gurnbu ındı• 
rilmiştir. Bunların ifadesine göre, 
bunlar yapmak teşebbllıünde bu 
lundakları işleri başarmak için 
Ruıyada yetiştirilmişlerdir. Hareket 
etmeden evvel kendilerine bulga· 
ristanda büyük bir çete hareketi 
beklenildij-i, isyanıo muhakkak ol· 
duiu ve ahalinin aabırıızlıltla pa· 
raşütçüleri bekledij'i söylenmiştir. 

Paraşüt'füier ~ar~ketlerinde~ 
evvel Bulrar firarılerırıden Gorkı 
Dimitrof'u ziyaret etmişler ve. on 

d talimat almışlardır. Dımıtrof 
an .. k' 

kendilerine demıştır ı: 
« - Fabrikaları, depoları ya• 

kacak; köprüleri, demiryollarıoı 
tahrip edecek, Almanları ve Bul· 
gar devlet adamlarını öldürecek· 
ıiniz > 

Paraşütçülere, yetecek ka.dar 
para da verılıniştir. Ayrıca verılen 
talimat macibioce, b11olar Türkiye• 
ye indikleri veya Türk toprakla• 
rıoa geçmej-e mecbur kaldıkları 
takdirde Bulırariıtanda basırlandık· 
tarını n Bularistan taraf ıodan 
ı&oderildlklırlnl ı&ylıy1teldırdl. 

Tilrkivenin her yerinde olduru 
gibi Adanamızda da, Atatürk'ün 
ölümünün üçüncü yıldöoümü mü 
nasebetiyle büyük ihtifal yapıldı 
ve ebedi Şefin mukaddes hatırası 
mlonet ve şükranla tiziz oldandu. 

Hazırlanan program mucebin· 
ce, saat tam 9 da. Valimiz 8. Fa· 
ik Üstün Parti ldare Heyeti Reisi 
B. Rıfat Gülek, Belediye R~i•i B. 
Kuım Ener, Hükilroet ve Parti 
ileri gelenleri ve halk, Halkevinin 
Atatürk köşesi önünde yer almış. 
lardı. 

Atamızın aramı:ıdan ayrılış ta· 
atı olan 9.05 de Adana müzesi 
müdürü 8. Naci Kum vatandaşları 
tazim ıükQtuna davet etti. 

Bundan senra Use Müdilr muavini 
B. Arif Nihad Asya Ebedi Şefin 
hayatı hakkında bir aöylev verdi. 

c Onun barflerile baıdmış ki· 
taplar, onuo harfJerile atılan imza. 
larımı:ı ondan armaiandır. İçinde 
toplandıi'ımız şu ev ondan arma· 
ğandır. Emriyle açılmı1 bir mektep 

1 • ~ 

~.-.;artama değil. ba:ıar abidesidir. 
Rey sandııi'ının başında peçe· 

aiz, hür bir Türk kızı ona 1rüzel 
bir abide olabilir. Kabrini bekliyen 
•ilnsrillil a1ker ona en güzel, en 
canlı ibidedır. 

Vecizelerinden rastrele bir da. 
nea\ ona kafi kitabedir. O, bir 
ferd olmaktan çıkmıı, bir milletin 
timsali olmuştur. 

Bununla beraber, bir ferd ola· 
rak adı Mu!tafa idi, Bir hocası Ke· 
mal'ı ilave etti: Mastafa Kemal ol 
da. ~illeti ona bir 11fat ilive etti: 
G ızı Mu.ıafa Kemal oldu. Soyadı 
Kanuı i . milletin vicdanı, arkadaş 
larının hiıkmü Atatiirk'ü ilave etti: 

Atatürk oldu, 
Bahtiyardır o fani iti adını 

bütün şerefleri bir kelimede top· 
!arcasına bi, millet verir. ::t 

Diye sözlerine başhyan B. Arif 
Nihat Aıya, ıöylevine ~öyle de· 
vam etti: 

Bahtiyar Adana . 
c Çanakkale, Anafartalar düş· 

manlarına hürmet telkin ettiği 
yerlerdir. Ve Adana bu rünk.ü bü
yüıc şeyleri ilk düşündüiü yer ol· 
maltla bahtiyardır. 

lnönü, Damlopınar, Sakarya, 
coğrafyada geçen bir takım keli· 
mclerdı. Moataf a Kemal arkadaş· 
lariyle birlıkte buolar1 tarihte l'e• 
çen, dilımizden düşmiyen kelıme · 
ler halıne getirdi. 

Kımin aldma l'elirdi ki meç• 
hal Sakarya, ucra Sakarya bir 
gfin kız çocuklarımıza ad olacak 
le.imin aklına gelirdi ki meçboİ 
ln~oü, 2cra İ!lÖo..iLlVrucl"~-,.oyaaı 
olaca it. 

Kelimelerinde talihlııi, talihsizi 
var: OüşOofiD ki Lozan da keli· 
medir, M->odros da ltelimidir. » 

Söılerinin bir tarafında, .. B. 
Arif Nıhat, Büyüıc Atanın baya· 
tından bir kaç safba anlattı : 

Balo, dans ve köylü 
c Bir bale biltiyesi dinlemiı · 

tim: Merhum, muzipliii aeverdi. 
Kimbilir hangi baloda c bani köy· 
lü? » diye sormuş. Getirmişler. 
Bir kıza c kövlüvü dansa kaldır 1 > 
emrini vermiş . Danstan ıoora yer· 
lerine dönerlerken kıza c nasıl? » 

diye ıormuş. Kız nezaketen c biraz 
reç kalmış. » cevabıoı vermiş. Bu· 
no duyan köylü, kcışlarıoı çatarak, 
sesini yükselterek ve onu göstere
rek c Ben reç kalmadım; bu adam 
l'8Ç geldi. » demiş. Bu ıöz Gazinin 
çok hoşuna gitmiı • 

Hakikaten o, daha erken gel 
meliydi. Erken gelseydi belki ba 
yıl, Cumhüriyetin 28 inci yıl dö 
nümünü kutlardık. 

Fakat muhakkak ki mukadde· 
rat onu, lc.endiıine en muhtaç ol· 
dui'umuz güne sakl•dı. 

"Şimdi ayağıma çizme-
leri çekerim! ,, 

Baba yiğit bir askerdi. Ve 
askerce konuşmasını bilirdi. Ôf· 
kelendij'i zaman « şimdi ayaiıma 
çizmeleri çelterim. » dediji me,ı· 
bordur. Onan, ayağına çizme 
},ırini ~k=-.;n\r, ,.b.rj.11u kuıa'rbı. 

Bu ıö:ı bir haber halinde gideceti 
yere gider, bnlacaj'ı k ul•k• bular 
ve bir ültimatom teıiri yapardı. 

Barün, o, yok. Fakat icap 
ederse onun aizıodan, arltaduınıo 
ağzından, hep b ır aiızdan söyliye 

· biliriz: « Ayaiımıza çizmelerimizi 
çekdirmeıinler 1 » 

Sesine, bakışına, emrine, i,are
tine oe kadar alıımıştık. Onu öl· 
müş bılmeye bili alışamadık. OooD 
adıyle yapılmış terkiplere, tabirle· 
re ne kadar alışmıştık; cMerhuın> 

sıfatına bili alışamadık. 
Adıyle yap ılmış terkip1erden, 

(Devamı ikincide) 

Türk-Rumen ticaret gö
rüşmelerine dün başlandı 

Rumanr•r• pamuk, tiftik, yapağı, zeytinyağı, 
ve zeytin ihraç edeceğiz 

Ankara 10 ( Hususi muhabirimizden ) - Türk 
- Ramen ticaret anlaşması hüı.. ümlerinin tatbilcatın· 
da görülen müşkilitı bertaraf etmek makaadile bir 
R~rneo ticaret heyeti buıün Ankaraya ırelmiş ve 

1 
ıorüımelere Hariciye Vekaletinde başlanmıştır. Bu ilk 
toplantı Hariciye Vekileti Umumi Katibi Numan 
Meneıoencioi'lu ile Romanya elçisi Tele-mak'ın l'Öy-

levlerile açılmıştır • Her iki heyet tarafından mü 
zakerelere devam edilmektedir. Bu temaslar netice 
sinde Türkiyenin ihraç edeceği pamuk, tiftik, yapa· 
iı, zeytinyağı ve zeytin ile Rıımanyanın Türldyeye 
ba mallara mukabil vereceii benzin, petrol ve müş 
takatı ve kereıtenin ıareti nıakli sağlam esaslara 
ha· 1anacaktır. 

Berlin 10 [a. a.] - Aİmao 
Devlet Reisi Hitler dün de, her 
sene ~lduğu ribi 9 Teşrin günü 
arefesınde, eski taraftarlarının 
önünde bir nutuk ıöylemiştir. Hit· 
ler nutkunun basında, harbin de. 
mokrat ve beynelmilel ıulhçulara 
Avrupayı harbe atmaia muvaffak 
olduktan sonra Yenay şiddet mua. 
bedesinin zaruri tadilini sulh yolu 
ile elde etmek için ıon gayretle· 
rinin 1939 da akamete urradıiıoa 
işaret atmiştir. 

Hadiselerin kı1& bir büllsaamı 
yapan Hıtler demiştir ki : 

cAlmanyanın ilk vazifesi do
ğudaki düşmandan kurtulmaktı. Ba 
vazife tamamlanmıştır. A\manyanın 

bir defa daha esaret altına alın
masmın mümkün olmıyacağını sai 
duyudan tamamiyle mahrum olm1· 
yanların anlamaları lazımdı. Halbu· 
ki bunu yapmadılar ve uzattıiım 
eli ittiler. Fübrer iımi tahkir edildi. 
Oaun bir alçak olduğu söylenildi,> 

Fübrer bundan sonra kapita· 
Uıt ve demokrat Y ahudıliiin bil· 
Ula alçak va1ıflarını tebarOı etti· 
rtrelc Y ahudiliti ytlrllt•n ku vvetla 

\ Hitlere göre: \ 
Rus zayiatı 
10 milyon! 

Alman Det1let Reisi• 
nin, son nutkunda fler
diği birkç rakam: 

Şimdiye kadar 15,000 
tayyare, 22,000 tank, 
27 ,000 top ele geçlrllmlt 
İngıltere olduğunu ıöylemiş ve de
miştir ki: 

c-Bu yabudi zihniyetinin en açık 
bir tar:ıJa hüküm ıürdürü memle· 
ketteki kuvvetin bir &'Ün üzerimi· 
ze atılacağ'ı meydandaydı. Sovyet· 
ler birliii devletinde bütün milli 
fikir adamları katlı'im edilmiş ve 
reriye ıefıl fildraizler ve zorla prO• 
leter yapılan kimaeler kalmı~tır. 

Bu memleket muauam bır ya· 
laodl komiHr ve tDccar t .. ldlitı 
tarafıadaa idare edllmelııt• balaa• 

muştur.» _ 
Hıtler bundan ıonra rusyanıo doi'u· 

da yspmai'a b şladığı muazzam aslr.e 
ri hazırlıkları ve bu arada yüzlere• 
tayyare meydanları inşaaı, aklı~ 
almayacağı bir hadde as~er 
istihsalitın arttırılması ve oıh~· 
yet 170 ve daha ziyade tüınenın 
taşhidi haltkıoda i:ıabat verıuhı 
Beriınde Molotofla yapılan konuı· 
malarm neticesini batırlataııştır. 

Führer, Sovyetler birlijin• 
karşı tedai üi bir harbe başlamt. 
emrinin, bütün hayatının en d 
him kararı olduğuna işaretle •· 
miştir kiı 1 ia 

c- Bu emirin AJmaoy• d ç 
çok çetin bir harbi istiJuAmle ecye~ 
· · · b'l. d f kat man gını ı ıyor um, a h b k zan• 
çabuk hareket ederse ar 1 a • 
mak tahinin dab• büyilk olacagıoı 
ümid ediyorduaı.» b de 

Hider , yapılan . mu hare e a 
Ruılar• verdirilen_ zayı~t haıı.kınd 
ezcnmJe ~unları ıoylem.ıştır. tak· 

c - Aldığımız esır Hyı91 

1 . 600000 e yülı.ıe • 
ribeo 3 milyon Ruı 
mittir. Ôlü ve yaralı olaralt • 

. t 8 10 milyonu balmuı 
zayıa ı - 8 ş d" e kadar 15000 tayyar ' 
t2u2r000. •:n~ 27000 den taı.la top eb~• 

• D d• böyle ar reçirılmııtır. ilnya " hl blı 
kayıp altından kalkaca t 
orda yokmr.• 
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1 Askerllk bahlslerl 1 DAHİLİ H.ABERLER 

TORPİDO SİLAHI 
VE DRITNOTLAR 

Pide ekmeklerin'~ 

Don•nm•, h•v• kuvveti· 
nln k•rtıaınd• z•lftlr. 

Müda/aa silahlarını ve 
zırh gü1111rt11leri11i tezgid 
etmek ve lcalınla,tırmakla 
donanmanın zafigeti gide
rebileceğine ilıtimal oeri
lemez. Bana gegine "" 
müessir çare donanmanın 
ganında daima laıovetli 
lıaoa birlikleri bıılıındıır
malctır. 

Torpido silahı ve drit-
notlar 

aapbnda ve Matabu mabarebeaio 
de sörGlmlttilr • 

BlriDclaind• tayyare llslerinin 
Girid önl•inde balunan larili& 

H.,. ne kadar dritnotlar 'bom· donıuımaaına pek yakan olması do 
baya kartı zayıf :tellkkl layisile llilcaaalann sürekli yapıl-

edil•meue de tayyareden atılan muından, ikiaci•inde iıe lnrilizl .. 
torpido silahı karf111nda tekne sa· rin filo refakatinde tayyare remi-
yıfhiı ve kaçınma manevrasında ıi balandarmalan aebebiyle bava• 
acizleri aabit olmqtar. Ba tip da azan m6ddet tayyare balanda· 
tayyareler hedeftorine takriben rabUmek imklnından muvaffaklyet 
10. 15 bin metre meaafeden ha· temin edilmiftir.· 
vada rayri muntazam taklaklarla Gerçi bava kavveti bu mavaf 
belesoDlar çizerek yaklqmakta ve fakiyetleri rilndilz kuanmqtır. 

8 
hedefin takriben 1000 metre Jalı.ı- Tayyarelerin rece denizde dolatan 

u barte tay7are, kara be- oına aokuldatu zaman bir veya bir donan1aayı bularak ona rerek 
defterine karıı oldatu ribi iki torpido atmaktadırlar. bomba ve l'•r•k torpido ile bil· 

deniz hedeflerine, yaoi remilere Denize düıen torpido otamatik cam ettikleri beoilz vaki olmamlf 
karıı da mlie11ir bir ıarette kul- olarak amkana abp 50 •İl ı6ratle iae de kavvetli tenvir fitekleri .. 
lanılmaktadır. hedefin üıtüne fitmektedir. Hede- ya tayyaredea Jfıldak kullanılmak 

Burün harp remilerine, tay· fe tekarrüp eınuında tayyarenin ıaretiyle harp remilerini keffede· 
yareye karıı kallaodmak üzere ko- yaptır•• helezoni hareket onan re· l el d b' rek OD ara feC eyin a 1 taar• 
nalan top adedinin birdenbire iki miden top aletiyle varulmuını çok ruz imkanı bulanana bilhaua mik· 
ve halta ilç milline çıktai• rörBI· milıktıl kılmaktadır. Torpldooan natiıli torpidolarla iıabet ihtimali 
•ektedir. denize düıtntn andan remiye çar· fazlalaıacaktar. Ba takdirde aeyir 

Gerçi tayyareain,bombasmı P· pıncaya kadar ancak bir dakikalık 
bit badele nı"ıbetle mlltebarrik bir b halindeki donanmaya manffakiyet bir zaman reçtiiinden a kın '-l 
h-..Jefe ı'aabet ettı'rmek ihtimali da- U bava bukınlan yapmak ima. n 
.u m6ddet esoasıoda dritnot dilme· 

ha azdar. Çüokil havadan bir bü· / ( d ) dahilin• firecektir. oiyle ancak 21 2 kerte 30 erece 

kaldırılması istendi 
--

••hlr mecll•I, bir •z• t•r•f•n· 
d•n verll•n bu t•krlrl pertenbe 
gUnkU topl•ntıa,nd• g8rUtecek 

--
Belediye meclisi diln 1aat 15 te Reiı Kasım El!erin bqkanhta 

albnda toplanmıttır. Raznamenin birinci madduiade, bütçe 
•ncllmeninin meı.beba biltç•l faaılları aruında milnakale yapılma11 hak· 
kında ki rapora okamqtar. Rapor Bzerinde hadan bazalan ıöz aöyle
mifler, kllçnk bir tadilattan ıonra raporun heyeti aaamlyeal reye kona· 
rık kabul edilmiıtir. 

Mnteakiben, imar eocümeoinio, yeni yapalan Ye yapalmakta olan 
caddelerin iıimlendirilmui hakkındaki rapora röriifillmllf, bu buuıta 
daha etrafla tetkiklerde balanulmak üzere rapor encümenine iade edilmitir. 

Raznamenin ilçllncil maddeıini, Belediye riyaıeti tarafından yeniden 
tayin adilen iki memurun memuriyetinin tasdiki meselesi teıkil ediyordu. 
Ba it de tetkik edilmek llzere kananlar eacilmenioe verilmiıtir. 

Bundan ıonra hadan 8. Memduh PekbUrea, PıCie ekmekler bak· 
kmda bir takrir vermiı, bunların bamar çıkarıldıjanı, balluo ııhhab ba· 
kamından zararlı balanduj'ana, kaldıralmumın muvafık ~lacatını ileri 
ıllrmilftilr. Takrir reye konmaı, mecliıin relecek celaeslnde rörilfıılmeıi 
kararlqtanlmııtır. 

Mecliı pertenbe rllnll aaat onbett" toplanaca\tır. 

LIK MACLARINA 
BISLANDI 

Ceyhanlılar Malatya mensucata 17-0 yenildi 
cuma maruz kalan remi ıüratini kadar bir rota tebdil edebilmek· Hnllu ı donuma her bakım• 
çoi'altmak, dümen kırmak ve du tedir ki bu döoilf onan torpidodan dan bava kuvvetinin kart111nda za· Seyhan bölreıi lik maçlanoa 
man perdeti yapınak ıüretiyle tay· kaçınmasına kafi relmemektedir. yıf balanmaktadır. Mndafaa ıillh· pazar rünil tehir ıtadında baılan· 

' 
Baodan ıonra rüoila en mü· 

blm maçına ıara relmiı ve Ada· 
na rençlik kalabü ile milli menıa· 
cat l'eoçlilc kulubü oyuncalara ... 
hada yer almııtır. Ba maçı hakem 
Abdi Atamer idare etmekteydi. 

yarenin iyi nitan almuını hayli Binaenaleyh torpido tayyarui lannı ve zırh rüvertelerini tezyid •lfbr. 
rBçleıtirebilir. Fakat havaya karıı dritnota 1,000 metre aokalabildiii etmek ve kalınlqtarmakla donan ilk -·ç incirlik reaçlik kulll· 
L tli - d f "llb" l n. h takdirde torpidoaaaa hedefe bil· d bil -"avve mu a aa 11 ıy e muce • mum bu zifiyeti fİ ere ecetine bn He Adaaa 6 ncı Demirapor ta 
bez olmıyan bir reminin 7aiaız yük bir ihtimalle yapı1tırmaktad11. 8 •--

h bo ba · be- Torpido dritnohlo altında in· ihtimal verilemez. ana Y•rauw kamları ara1ında yapılmı' ve 4 O 
manevr• me aretiyle m ısa ve mlle11ir ~are donanmanın ya 1 b ·ı f 1 
tinden kartulma11 da milmkila 1 YAZAN 1 .,. Demiraporan ra e uı e ne ıce en· 

nıoda dalma kuvvetli bava birlik mı'ıtır' • olamaz. 
Evvelce tayyarenin gemiye bil· A R leri balandarmaktır. ikinci maç Ceyhan rençlik ka-

cum tibiye1i, haftan yabat kıçtan Çllnkü bava taarrulanu kar lllbil ile Malatya meoaacat araıın· 
k . 1 · ·L- • • fi en teairU müdafaa :•uıtuı tay· da ı .... C b t k ok tokalara fHHnin tu il 11tauametın- fiJak ettim i~in teıiri a~ır bir bom- o mq~ur. ey an a ımı n · 

f b ·11· la •· .,. • yarelerdir. Bilyük bava kuvvetleri b' L d ı kt w d n 17 o de a ki ya ut az meyı 1 açq baya nisbetle fazla olmaktadır. Fil· ıan ır a.a roy a çı ıran a 
h 1 d l tarafından kuntrol edilebilen iç "b" t b' • ı b' t w bomba atacak veç i e ilfilnil • bakika fimdiye kadar bomba İsa· rı ı a ar 11 mar a ıye e agra· 

U~fa tayyareU'rıo -•Rm·'"•-- . ""k denizlerde doaaamaaın batlı bat•· mıttır 
... :Y•JNUll ~·;;.,ıa-~~-·dlPI' * .\,. .. -- . 

Zevk ve heyecanla takip edi
len bu k.Ufılqma, 3 1 milli men
sacat lehine bitmiıtir. 

Bu maçın birinci baftayımın· 
dan ıonra, rec;en aen• tampiyon· 
laia kazanan milli menıacat takı-

mına Valimiz tarafından meruim • 
le pmplyonlak kapuı verilmiftir. 

reminin ilzerine doinı amada ,_. tı r&rtllmedltt halde tayy~ t""iiiillt"Wiıiiiiiiifli~iii•iiiiiiill~U:=~:-;: 
kın bir vaziyette ioi yaklaımuı atalan torpido isabetiyle yaralanan muıan tayyare birlikleri \artıain\İa 
kabil olanca bilcam tibiyeai de;i dritootan ı6rati yarıdan ışajıya ki zaafı daha ziyade iç denizlere 
tir• Ba buaa rllneıia y6k19k va· iadiii ve batta hareketten aakıt münbaıırdar. Maamıfib Okyanaslı-
ziyett• balandaia zeval vaktinde kaldıtı .a .. hede edilmiftir. Net•· rın vhi 1abalarında donanma r•· 

ı matemae Ada
na ve Adanalı 

riln9f tarafından dotra relerek kim Mataban maharebeainde Lit· ne eıld lu:rmetiai muhafaza etmek 
r • m i y • ıokulmak y a b a t torio ltalyan dritnotanan mabte- tedir. 
balatların aruından birdenbire çı- temel o&ar.k aidatı ik 1 torpiclo 
karak anıma pike dalıtiyle remi itabeti yOzOnden ıGrati 10 mile 
nin üzerine dikilmek ıuretiyle, r•· 

kadar inlDİf ye Alman Biamark mioio üzerine dikilmek ıaretiyle, 
ramideki baY& defi toplannın at.. dritnota da lnrillz tayyarelerinden 
bazaıeıi içinde kalma zamanı haddi ablan llt torpidonan isabeti neti-
aırartye indirmek imkanı taJY&r• celİnde •llratini tamamen kaybetmif 
için m6mkiln ola.ıca bomba11nı re· tir. Son zamanda Sicilya boiazında 
miye az bir irtıfadan iPbet ettir- ltalyan tayyareleri de Nelaon lop• 
mek çareıi elde edilmif oldu. Uz dritaotana bir torpido iubetiyle 

Bir taraftan tayyarenin çok yarala7arak Cebelllttarıta ilticaya 
aeri ve çalak hareketi, dij'er ta- mecbur •tllitlerdir. 

raftan tqıyabilcliii bombaların atır· Fi19 ald tayyarel•in harp re· 
biı ve allfu kudreti arttatından milerioe dalgalar halinde taarraza 
dafi toplarla vurulması snçl8ftiii mevZGa bahiı dejilıe de birbiri 
ıibi l'•miye yapılan baaar da p .. indea mllnferit ve devamb ıa· 
eb ... ıyet keıbetti. rette Japllan bava hllcamlannın 

Kruvazör ve muhriplerde donanmaya barekltandan mene1l•· 
diii Ciridin Almanlar tarafındaa 

ağır bombalarm tesiri 

Noterlerin Vekllet
ten temennllerl 

Ankara 10 ( Haaaıt aalaabiri
misdeo ) - AcUip V eklleti No
ter kananaada 7apacatı deiifildilt 
etrahndald buırbklarun bitirmek 
ilz•edir. 

lıtanbal aot•leriadm bir ka· 
çı phrlmiıe sebait. yapdacak ba 
detifiklik dola,Wyle Vekllettm 
bazı teaenatlerde balanmqlardır. 

Bu temenniler aras1nda, noterlerin 
bir cemiret halinde yqamalarını 
t..a. aabadile layibaJ& Jeni hll· 
kGaalerin illnıi de vardır. r ..... 
lara de ... edilmektedir. 

( a .. t.r•fı birincide) 1 
tabirlerden ve kendi balqlanndan 
tatla, etlenceli fakat çok mlnidar 
bir ktlı;lk ıe,.at yapalabllir. M ... ıa, 
f6yle olan 

Ayaj1ma çbmeleriml tektir· 
meyin = hanı harp 

AtatGrk meydanı = Cephe 
Atatllrk caddui = Yarına l'İ· 

den JOI 
Atatnrk Müzeai -= Yard 
Abatilrk yaz111 = Yeni harfler 
Atatmk ki>feıi = Tnrk çoca· 

poan kalbi 
Atatilrk kitabı = Deatan 
Atatürk takvimi = 23 Nitan, 

30 Apıtoı, 29 Teıriaievvel, 15 
Mart. 19 Mayıa ve heyhat 10 Tef· 
riaiaani. 

Bak11lan hedef rhek içindi 
Parmatı hedef röstermek içindi. 

y orranlaklan. fedaklrlıldan mil
let ifiadi. 

Biz buraya atlamap r.ı. .. 
medlk. Şllpbuiz l'lllmey• de detfl. 
Ona cSulnl daV11yoru, yolanda 
ytlrlyoras. • Demete seldlk. T H• 
all haberi ••rlBeie pldikı H-.., 
yerli yerindedir. Kardata aakiae 
İflemektedir.» 

Deterli Ôjretmenin aöylevi 
töyle bitti : 

«Barnn, yatbiı yerden cMa
vakat Kabir» diye bahHdiyorlar. 
Ketki mavaklcat oltaydı da ayka· 
ıana aldıktan aonra ayanaaydı ve 
kartımızda dikilip «Haari öln 'en 
babaediyoraaoaz? Ben buradayım.• 
o ... ydi.• 

Anıtın önUnda 
Miteaklbea Kıs Uaeaindea bir 

• lıtanbal piyuuında altın 
fiyatlan blrd•Wre 711..&-te bq
lamqtır. 24 ayar kllçe a1tm 357 
ve bir retadiıe alt•ı 2545 kara .. 
kadar çıkmııtır. Beti blr aradalar 
133 Hraya aatdmaktacbr. 

• Millno bqkonaoloıa Ba7 
Dllrril Mazhar, Bari kançlan Lttft 
Kadri Arman, Ne.york maa•İD 
kouoloea Behçet Salih s.. .. , 
Manilya kançılan Necat Ada, 
Banelon aaa.U. konaolOR Rifat 
Ujaz ... keze aaldedllllifler, Mi· 
liao koaaoloehataaa Bari kooaolo
ıa Fuat Nebil, mtıabal balaua 
Sofya konsoloılajana merkezden 
Rifat Saru, münhal Nevyork bat 
konıoloalajıana idareye TokJO bq 
katibi Seyfullah Eaia, NeVJork bq 
konaoloalup kançılarlıj1na Va• 
ıinrton bilyilk elçili;i llçilncil kl· 
tibi Şadan Erman, Manil7a bat 
konıoloılap kançalarbiına ••· 
kezden lımail Necdet, Baneloa 
kouolo.lap kançalarlıjma ...,. 
kezden Nevzat tayin •dilmitlerdir. 

Dijer taraftan Lizbonda bir 
elçilik ihdas edllmit ve bara1a 
Kopmbar orta elçili Fuat Ke· 
çeci bu elçilitin ilçllncn katipliji
oe de Kop•har elçUiii kltibi 
Necmeddin Tunçel tayin olanmq• 
lardar. 

K•n•vlçelerln enlerl 
iktisat V eklleti,Prue fabrika· 

ları ihtiyacı için Adana Ticaret 
odaıı emrine 100000 metre kane
viçe verilmesi baıannde allkadar· 
lara tebliiatta balaamqha. 

B• Kaneviçelerin 90 aantlm 
eninde olaıa pamaklann preael .. 
rinde miifkilit dotarmaf, Ticaret 
oda11, kaoeviçelerin 120 aantim 
enindeki Malatya bu fabrik&11 
mamalltmda verilmui için Vekl
lete milracaat etmiftir. 

lktilat Veklletinin b.sBnlerde 
m6racaata cevap vereceji tahmin 
olunmaktadır. 

lhr•c•t ve lth•IAlcll•· 
rın mUtt•r•k topl-baı 

Şehrimiz ihracatcılariyle itba· 
lltçıları ticaret odası reitiaia haf" 
kanhfl altmda bir taplanb J&P
•11lar, laviçre ile m .. leketimls 
arasında aktedilecek ticaret anlq
mumda •• ribi ihraç H lclbal 
maddeleri baluomuı tHYnna 
fÖrilfmllflerdlr. lçtimaıa IODUnda 
eeular t•bit edU.if .. Vew.t. 
,.anderilmek ilMr• bir rapor ha. 
zırlanmqbr. 

talebe, MiUt Şefimiz lamet lnön'nlln, 
11.11 938 de Tnrk milletine yaptı· 
;. beyannameyi okadL 

Halkevindeki törenden IODQ 

Atatürk Parkma fidildi H anıta 
Devlet Demiryolları idar•inia, 
f abrikalarımızm, reamt ve baıaıt 
mııe ... Mlerimisiu ha:nrladıtı bir 
çok çelenk kondu. 

Yiae dGn biltlln okallarda tö
renler Japalda. Ebedt ş.r1a hah· 
ruı taziz oa..d.. 

- "'"' -
Kruvazör v• mabrip ribi kn 

çük barp i'emilerinin , .. 
rek hava dafi 11li h ve rerek tek
ne maltavemeti bakımından zifı
yeti ajır bomba isabetlerine aZUD 
m6ddet dayanmalarına mini tqkil 
etmektedir. 

KORSAN ZIAHLI 

Hatusiyle harp remilerinde 
mahrukat olarak mazot kallandma11 
Jlkıek infillklı bombanın husule 
r•tireceji yaarmm ınratl• remi· 
Dİll her hrafına ıira1et etmelİDi 
aacip olmaktadır. 

Hele muhrip ıınıfı hafif remi· 
lerl, kaıan ve makine fibi hayat! 
kata.lan ilurine iaabet eden aj'U'
ca bir bomba maattal bırakmıya 
•• batarmlJa klfi relaaektedlr. 
Drltnotı.r1n ,,. blly6k tayyare r•· 
•lleriaia henllz tayyare bombala 
riyJ~ babrdalD&YlflDln Mbebiı ba 
s•mileria ..... defi ıillhı cih .. 
tinden çok kenetli olma11ndan ve 
b lba... stl•erteleriain 10 • 1S 
potimetre kabnlıt-da aırh lbba· 
larla yapılmıf balao..._dandır. 

Meseli Sicilya bosuu.da ba· 
ya taarruzuna ainJaa lnıilla loa.. 
triylb tayyare r•miaiae atır çapta 
4 bomba isabet ettirilidjt halde •••i 
ıilratinden kaybetmeden yolana de•am 
edebilıaiftir. Maamafih tayyar.ı.t.a 
ba sGnkl turna kudretleri yeni 
dritnotlarda alt alta iki ıırh rB• 
..em rapmaj'a lapa& milhudia
lerlal lclter etlllttlr. 

ba ip ne kadar allfık olta tehlike u de
tildL 

Peterden tlmit kuaek mi laıım rel· 
ditiai dllftlnmet• bafladıj1 ıırada qaj1. 
d "b h "di an a ... a ye bir .. reldL Tri-
ıtanb avuı çlktJiı Udu baiırmlf olacakta. 

Varkley cenp nrdL 
Sonra yiyecek paketini alarak Jardu 

apj1 ve filc6 J•ttiji kadar auta atb. 
• Paketin dllftGIG ..._ çıbrdıta M1i 
daymach. fakat qatadaa Petwln ikinci 
lpreti reldi: c Ha ... HL. 11 

Varkley parqltl tabnk bekledi. Ya• 
rım 1Ut ıoara Peteria ilc;Gnctl lpntl ... 
lince yama kenarına kadar ilerledi, ..... 
ılni hatta .. ild bacafıaı yay ribi rerip 
mtlmkla oldap kadar Ueriye doj'n atladı. 

Soiakkanldatım tam ıaaauiyle maba. 
faza edemly_. parqlltlln halkaımı der· 
bal çekti. Tq sibi dlferkm n•f• .ı.. 
maz bir laalel plaiftl ki parqiit &fildi 
ıukat hafifleai. Rlaw&r pal'llfGtG pr.,.: 
dojTU, inmekte oldajıl ir.&Jalak ı.p.,. 
mavazi bir iıtikamette ıllrtlklByordL Y .. 
re bir kaç metre kala bir hava cenp• 
aile cenaba rarbfye dofra ılltOldeadJ. 

Yere mahir bir parqlltçil .,bi ıae ... 
dl. Yan dllftl Ye ıMkJeamefe bqladı. 
Fakat birden kanetU bir tift kol ona 
kaldırdı. Sakaha takip et.it olan Peter, 
AllMDlarm ,.,. Wiktm aoon .......... 

llrtlk&.•ı•ık itim. ,...., .... kı•ıM •• 

lı:othlklaruu babrlaalfb. V arkleJ kaca
caj1nda onlar fibi yapayorda. 

V arkleyi bir kaJa ittin• otarthl •• 
parqlltilntl çıkardı. 

lnfilis aolak tolutaı 
- Parqltln iplerini 91kann, deci~ 

W.. lbua olacak. 
Tam maabiyl• ~· ıelebüm..ı 

ftla OD lMf dakika kadar ............ 
nmreldl. Ayaklarmı o19ttuarılu 

- KaJ1k bam mı ? diye 1orda. 
- Kaaa .. ktlm " lı:aramuı ltlD 

t .. çewclim. 
- !lektrlk fea•lerl •ende? 
- Beade detil. ...... tials. SW• 

olacak. 
- S.hJI Allah •we de kınlmaaıı 

ollalar-
Almanlarm illerinden aldıklan kaY• 

Htll cep feoerlerini cepleriaclea çıkarda. 
Muayene etti. ikili de atlaacll. Bir ta• 
aealni Petere •erdi •• aord•ı 

- Y ... k pdlo .O 
- Hayır ... dba. 
- C..U delikaabl Beraber yiyelim 

öyle iae... Paketi ,aldan mıydı? 
- Hayır. Kayıkla ..,,.aı olmaıtam. 
- Gel öyleyaı-

Elektrlk fenerleri 1&7ulnde yiyecek 
paketial kola1ca baldalar. Pakette •PeJ 
Wtkll " ......... " • .,.. u..,.. ....... 

Gr•t Fon 'pe'nln aon gUnl•rl ====== 
Varkley: 

- Karnımızı iyice doyaralım, dedi. 
Kuvvetli olmalıyız. 

Peter için böyle bir yemek mGkem• 
mel bir ziyafet t8fkil etti. Kır tofralanD
dan kalkmasını canı istemiJOrda. 

Karınlannı doyaranca lüç dokanaa
daklan kODIVYe catalarun baJandakJan 
y•d• ,,.,aktalar, Ceplerine birer avao 
bitkili koydalar • 

- ip nerede? 
- Kapmıa yumda ... 
Peter fOk kıy•etH Wr maaviadl. 

Fikri t .. ebbiıO yokhl ama w..Uen e..ır. 
leri harfi ~arfrne yerin• r•tiriJOld•· 

Kayıtın yanına fittiler. Tekneyi d .. 
nlze indirdiler. Direj1 diktiler ve kilrek· 
leri takblar. Hareketten ••vel V arkley 
Pet .. aoa tllimab verdh 

- Adanan cenap tarafına, depoların 
nataae ridecejiz. Geceleyin çal11mak bi
ru rilçtllr ama bqka çare yok. Sabaha 
bırakınak belki rene bir tayyare relir, 
it ilıtllnde J•kalanırız. 

Adanın e;:fını iki aaatte dolqtılar. 
Y orıun olmaıına ratmen V arltley kllrek· 
leri bırakmadı. Mazot depolarını açmak 
fibi çok yoraca bir it yapacak olan Pe
terin kanetiai iaraf etm .. eaiai istiyorda. 
Milaait olan rtl•rlr, knrekçiaia ..&methal 
allpetea bafiftettl. .. ,.. ...... ,.. ........... 

filiz emretti: 
- Yelkeni indir. Ben kaJlia kllrelı:· 

lerle oldap yerde hatana. ipi kolann 
albaa batla; UUDlata alb metre olta ,. .. 
tftlr. ilk dalqta d•Po,. balamamaa ihti
mali kawetlldlr, birkaç defa dalmafı 
mecbar olacab& 

Pet. Wr padaa 10J11Darkea ftftp ..... 
- Peki efendim, 
V arkley lpia dif•r acaaa UJlfa 

ltafladı. 

- YHq atla doehla. Ka,.k ..U.· 
aına m8Hle yok ama dnriline .... .,. 
ki ben kartaıaa-. 

Peter denize JH&ff& fireli. Salladı, 
biran ayaklara rarttacltl .. lı:aybaılda. 

Varkley ohaza kadar ıayda. Pelerin 
iki dakika nef• almada• darabileceibaJ 
bilmediii için •difeye dllftil, ipi tekaek 
üz .. ydi ki kaJlk Mt tanla ..,Jetti. 
Peterin ~ı rörlndilı 

- Deponan keaarmdayız. Sat tarafa 
rftmek ilzam.. 

V arkley kGrekl.. asllcla ve Peteria 
c dar • decliii yerde darda. V arkley ,.. 
ne nymata bqladı. Fakat un bet• rel· 
diji zaman denisdea rel• bir .. parti 
llzerine darda. 

Elektrik fenerini J&karak ... •eldi
ti tarafa c;ewdi. Oeponu borua ..,. ............ . ...... 
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-trJınillı 
d:Siıl!DJaiJ 

Apartman ve 
palas da nedir? 
Yazan 

REFiK 
HALiD 

Gözümü çelen, sinirlerimi büken, kulağımı tıraıa· 
layıp içime tortusu telve gibi çöken bir keli· 

me varsa o da c Apartman > dır. Allahım! baoa 
kim bulmuş, ilk önce bu münaaebetııizliii kim yap· 
mış, hangi akla uymuş da frenkçesi bile güç hece· 

lenen bir söza o şekil yapılara ad diye takmış? Garp dilinde « Apart· 
man » bir binanın topyekQn değil yalnız bir katın1n veya bir bölmeıi· 
nin ismidir. 

Bilmem kaç numaralı c immeuble » nin « maison de rapport » an 
türkçeıi « akar » ın tek dairesine denir ve asıl apartman kelimesi bir 
ov içinde, bir şahta ayrılmış. öz odaları gasterir. Meseli « Bay falan 
apartmanma çekildi» ıözü kendine seçmiş olduiu bölüğe gitti, girdi 
minasınadır. Bizde c apartman » karşılıj'ı olsa olsa, c bölük: » tür. Bö 
lüklü yapılara da c akar » demelidir. 

Hoş, ne denirse densin; i:Jin daha fenası apartmanlara ad koymak 
bunun da fenası sahibinin adını takmaktır. « Bülbül », « Karanfil » 
« Cici » c İnci » c Anadan kalma » veya c Mustafa Keramet Bey » 
•partmauları gibi .. Bu ıonancu,unun başında bir « elhaç » veya c Es
seryid » ekıikl A mubarek zat, paran var, isim de yapmak, bırakmak 
istiyorsun, halka faydalı ve hayırlı bir bina bir çeşme, bir okul.karsana .. 

Bir pınardan kasabaya tatlı su akıtsana, lüzumlu bir yerde küçücük 
bir kışla meydana getirsenel Hayır, adını her ay kesesini dolduracak 
bir akara veriyor; sonra da karşısına geçip koltuklarını kabarta kabarta 
aeyrine dalıyor. edep yabul 

Ya « Palas » kelimesi ? Utanma pazar, mideyi bozarl Otelcimisin 
119ın Bay ? Hem bu palaslarm bep9i de gerçekten palas olabilmek için 
epeyce büyümek isterler. Şimdilik, sadece « palaz » dırlar! Şurası da 
var ki. kimsenin, hele bir sürü değersizin akar yaptırdım diye sokak· 

larda kocaman kocaman harflerle kendi adını yaıdırması yalnız ayıp 
değil, katlanılması zor bir şimarıklıktır. Eter ben yarın • yahutta daha 
sağlam bir ihtimalle ikinci gelişimde · bir apartman veya palas kurabil· 
lirsem üzerine sokak numarasından başka bir şey yazdırmam ve yine 
üçüncü gelişimde belediye reisi olursam çıkaracağım bir kararla apart
man kelimesinin ve isimlerinin özenti ve süslü papuçlarını kübik damla· 
rına atarım! 

[ Tan'dan ] • ı inanc bir milddet için kafalara yer• 

Z k" • leşir. e a ve cemıyet (Cumhurlyet'tenJ 

l • 
YAZAN Kafamızın içindeki l B •• •• k • k d 
NADIR düşünceyi yaratan, f UYU ıs en er 

zekamızdan ziyade 

NADi mahitimizdir, ce Ve iki türlü selam 
miyettir. Mutlak birer hakikat di. 
ye inandığımız ve tapındığımız fikir· 
leri ferdi varlığımıza, ferdi gayret 
)erimize aid binır kıymet uyıyoraal( 
aldanıyorozdur. 

içtimai olmayan, yani bize ce· 
miyetten relmiyen biç bir «inanış» 
yoktur. 

Buıünkü fikirleri dünküler ve 
daha öncekilerle mukayese ederek 
ıekloın teklmüliloü ileri ıürmek de 
doiru deiildir. Zeki, ferdi değil 
içtima! bir fonksiyondur; daha oy
run bir ıözle, zeki, ferdi cemiyete 
bajlayan yerine vaaıtadır. Küreiarz 
bizi yerimizde tutmak için ağırlığı• 
mıza, maddemize teıir eder; cemi 
yet iıe, peşinden ıürüklemr'ğ-e meC· 
bur oldaj'u fertlerin doğrudan 
doj'raya zeki.lan üzerinde işler , 
onları, kendi bünyesinio zaruretle · 
rine göre muhtelif istikametlere 
ıürükler. 

Bir takım sarsaklar, deliler , 
aeraeriler, hırsızlar ve katıller, aaoı
yal mablOklar olarak cemiyet dı· 
ıında kalıyorlarsa, bu cemiyetle ir· 
tibat karacak tek vasıtanın, yani 
zekinın o ferdlerde normal işleme· 
meainden ileri ıeliyordur. 

Tarihten önceki devrin öküze 
ve keçiye tapan bir vahşiıi, ilk ve 
Ortaçarların çok AUahlara, ıihir· 
bazlara inanan kumandanları veya 
papaıları bizden daha az zeki de
ğillerdi. 

Her kıymeti madde ile izaha 
kalkııan ondokuıuncu aıır Sosya· 
liıt Penamberlerile berikiler ara· 
ıında, mücerred zekl bakımından 
ne fark olabillr? Tarihin muayyen 
bir devrinde muayyen bir yerde 
Y•ııyan inaanlar öküze taparlar:, 
çilnkü taribin o devrinde, orada 
bulunan cemiyetin yaşayıı ıartları 
böyle icap ettirir. Şartlar değiştik· 
çe inanclar da deiişir.Bir (ÜD fe· 
lir lr.i, ferd öküze, hatti Allaha da 
inanmayı rülünc aayar. 

- Her şey maddeye baibl 

Der ve bu muvakkat hakikate 
kendi :ı::ekisının tekamülü aayesİn· 
de vardıiını :ı::anneder. Halbuki en· 

düıtri~e4en cemiyet, fertleri kendi · 
n~ barlı tutabilmek için endüstri· 
nıo eıası olan (Madde) mefhumunu 
Allahl&ftırmış, bu inancı ferdlero 
aşılamaya başlamııtır. 

Tarihin roua b• d . d yyeo ır evrın e 
muhtelif İtikatların ayni zamanda 
!:Ş•.aıaya çalışması ve muhtelif 

~ıyetler, arasında ideoloji kav
~· arı başröıtermeıi aadece bir = 1 lıtlkraraı•lık allmetldlr. Or

ılktn baldata •aman içti•al 
....... ieap •hlr.Uti la•rlaaap bir 

YAZAN 
vA-NO 

insanların Önünde 
secdeye varmak, 
rültQ etmek 1açak 

Öpcneıt. etek Öpmek, yedi kere yer 
den temanna ıaJlamak, bir kandilli 
ıelimdan sonra üç adııo ıreri ırit· 

aıek (ve, riderken de ekseriya bir 
şey devirmek); kendi hakkında .:ah· 
di kemine kemter», kar1111 hakkın 
da «refikam cariyeniz» demek ... 

Tarih bunları h'P şarklıhiın 
kötü tarafı ııayıyor. Biz de, rarph
lıia doiru istihale ettikçe hepsin 
den ayrılarak, demokratlıiın icap 
ettirdiği tarzda efendilik ve ferdi 
vakar kazanıyoruz ki bunlar zaten 
Turkün başlıca evsafın1 t~şkıl eder. 

Likin, gene de - kurusun şu 
huyl - kaymakamın odasına fİrİn 
ce bile iki büklüm bel kıranlar, 

fotoğraf objektiflerinin karııaında 

gülünç olanlar ve «Bu hür inıan· 
lar memleketine böyle şey yakışır 

mı ? » dedirtenler eksik değil. 
Arada sırada muhtelif mevzu· 

larddn bazı ııebifeler okumak beni 

dinlendirir. 
Geçen gün bir tarih kitabında 

Büyült lskeoder'in maceralarına 
röz ırezdiriyordum. Ani ıe1tilde ik 
lim değiştlrirceıine ırarp zihniyeti 
havzaaından, ~arkmkine rlriveren, 
ıririp de kendisini ~aşıran lıkender, 
bakın nelere uiramııı 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tarih şöyle yazıyor: 
« .. , lran imapratorlağunun sa

hibi olur olmaz, Asya hükümdar· 
ına aid ıatafatı da benimsedi. Taç 
riydi, uzun etekli beyaz hil'at• 
bürilndü. Ônilode secde edilmeıi· 
ne llemi mecbur kıldı. 

Krallarını arkadaş tellkki etme· 
j'e ahımıf aıil Makedonyalılar bu 
örf ve &det deiişmelerine dayan&• 
madılar. 330 yılında bir kaçı cihan· 
ıriri öldürme iL için birleşti, Saik:ııd 
meydana çıktı. 

iki ıene ıonra da isle.ender Se
merkand' da bir eğlence tertip et· 
wişti. Akşam üstü, masa etrafında 
konuşurlarken, biri lskender'in ili.h 
Herakles'den daha yOkaek olduj'u· 
na ileri sürdü. 

ihtiyarlar, ba adama ıasmaaını 
ıöylediler. l:ıkender ise devam et
mesini bildirdi. Ziyafette büküm· 
darın silah arkadaşlarından Clitus 
da vardı. O Clıtos ki, Granik la· 

vaşında cibanıırin bayatını kurtar• 
mıştı. 

Mairur ve haşin bir insan ol 
dutundan bu dalkavaklaklara bid · 
detle k.arııkoyda n otla tarafın 
tlaa lal .. etl artık iaklr ıdilea rı. 

BUGON 

HARİCİ HABERLER 
İRAN'IN 
GARATİSİ 

lran ba,veklll, in-
........... 

glltere ve Rusya 

ile yapılan anıa,:--
mayı izah etti 

Tahran 10 ( a. a) - lran 
başvekili dün bir nutuk söyliye. 
rek, lnıriltere ve Sovyetler Birli. 
ırile yapılan anlaşmada" yalnız 
teferruata ait birkaç meselenin 
halledilmesi kıldığını bildirmiştir. 

Muahede de başlıca şa nalı;. 

taların bulunması bekleniyor: 
1 - İran toprak bütünlüğü

nün loriltere ve Sovyetler Birli. 
ği tarafından raranti edilmesi • 

2 - Lüzum hissedilir edif. 
mez lrana askeri yardımda bu 
lunalmaaı. 

3 - lranı dojTudan doirq. 
ya allkadar eden meselelerde 
lranla ıiyasi, askeri ve iktisadi 
istişareler yapılması. 

4 - Anlaşmadan ıonra ln-
ıriliz ve Sovyetl kuvvetlerinin 
lran topraklarını tahliye etmeleri. 

lip'in medhinde bulundu. lskendere: 
c Sen ilib değilsin. Zira ilAhlar 
yalnızbaşlarına hareket ederler. 
Sen Makedonyalılar sayesinde bü
yük oldaol> dedi. Ve sofradan 
kalkarakı « Hatta ben olmasaydım 
Graoik'te ölecektin 1 » diye hay
kırdı. 

lıkender, şarap ve hiddetle 
b•şı dönmüş bir halde, Ctitus'un 
kafasına bir elma attı. Kılıcım da 
aradı . Fakat muhafızlarından biri, 
ıilihı, ihtiyaten ırizlemişti. Dıier 
davdliler hükümdarı teskine uğ 
raştılar. 

Clitus'un dostları, şilihşoru bir 
kapıdan aşırdalar. Fakat o, başka 
bir kapıdan içeri tekrar ıirerek, 
ıözlerini lskenderinkilere dıkti ve 

Üripid'in şu mısramı haykırarak 
okado: 

Grekler ne kadar kötü bGyhrı 
benimaedi l 

lıkender, bir muhafızından ele 
sreçirdiii bir harbeyle Clita.'u he
men orada öldilrdO. Fakat teeHÜ• 
ril.ıdeo kendi de üç ırün çadırın· 

da kaldı. Yemedi, içmedi, intihara 
bile kalktı. Bir Yunan filozofu O · 

na: cf libıın. Pişmanlık rerekmez. 
Zira bir illbıo her hareketi do; 
rudarl» diye kandırdı. 

lranlılar lıkenderi secde ve 
rilkGla karıılarlardı. Hükümdar ı 
Makedonyalılara da ayni hareketi 
kabul ettirmek istedi. Ekserisi bu 
na razı alda. Ve rükll edenleri cİ· 
banglr öperdi. Fakat bu yeni adet· 
teri bilmiyen Cassandre'ın, Make
donyadan relince, bir merasim eı· 
nasında kahkahalar kopardığını 
söylerler. Hür insanların böyle eğil 

meleri o derece raribine gitmiş ... 

Aristo'nun yeğeni Callisthane 
de eğilmadiii için Öpülmekten iı· 

tisna olundu: « Ve işte, bir buse 
lik daha fıkaralaştıml» diye alay 

etti. 
Sonradan, bir bahaneyle o da 

öldürüldü » 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
Bir tarafta rarplılıiı ve demok 

rat efendiliiini temıil eden vakar, 
dimdik, şerefli ııellm ... Türklere li· 
yık ıelim! 

Ôbür tarafta ıarklılıim esare· 
tini temıil eden rükdlar ... 

Tercih elbette ihtiyari deiil· 
dir. Behemebal birincisi ... Her yer
de, herken karıı.. Bize yakııan 
odar. 

K1rımda harp bUtUn 
•lddetlle devam ediyor 

YEL TA 
düşmedi -Leninoradda Ruslar 
hücuma oectiler 

' Rus ordusunda 47 al· 
bay generalliğe terfi 

ettir il dl 
Londra 10 (a. a.)- Rus mey· 

dan muharebesi bütün şiddetile 
devam etmektedir. Leninırrad çev
reıinde Ruslar hücuma reçerek 
iki köyü ıreri almışlar ve Alman· 
ları bir miktar geri atmışlardır. 

Moskova cephesinin muhtelif 
kesimlerinde ıon ıünlerde düşman 
terakki kaydetmemiıe benziyor. 

Donetz havzasında harekatın 
bilkuvve durdaiu anlaşılıyor. Kı· 
rımda durum ciddidir. Almanlar 
tarafından bildirilen Yel tanın zap 
ta haberi teyid edilmemiştir. 

Moskova 10 ( a.a. ) - Sov 
yet tebliği: 

Muharebeler bütün cephe bo· 
yanca devam etmiş ve Kırımda 
bilhassa ıiddetli olmuştur. 

Yeni Sovget generalleri 
Moskova 10 ( a.a ) - Ofi: 

Sovyet komiserler heyeti bir 
sıra yeni generaller tayin etmiştir. 
Bu yeni tayinler, harbin başından· 
beri yapılanların en ehemmiyetliıi
dir. 

Piyadede 4. topçuda 5 ve tank 
larda bir tuğıreneralliğe piyadede 19, 
topçuda 9, tayyarede 7 ve tank· 
larda 3 tümıreneral tayin olun· 
muştur. 

ihtilal gıldönümünde Mos
koflaga yapılan hafla hücumu 

Moskava 10 (a.a) - Sovyet 
radyosunun bildirdiğine göre, Al· 
man bava kuvvetleri ihtilalin yıl· 

dönümü bayramı ıünlerinde Mos· 
kova üzerinde büyük bir faaliyet 

te bulanmuştar. 
6 ıonteırinde 250 Alman tay· 

yar .. i Mo•kova üzerinde açmafa 
teıebbnı etmi-1ae de Sovyet av 
tayyareleri ve karşı koyma batar· 
yaları buna mani olmuşlardır. 

lt•IY• NI• ve Kor•lka-
d•n v•z geçml ror 

Bern 10 (a.a) - Bildirildiiine 
röre, Fransız-Alman işbirliıiini 
ltalyanın Fransaya karıı serdetmek· 
te olduiu taleplerde yapılacak bir 
azlaşmıya istinad ettirmek için Al
manya tarafından yapılan teşebbüs
ler İtalyada hoınutıuzluklar uyan· 
dırı yor. 

Tribün dö Jenev ıazetesine 
Romadan ıelen bir telırafta ltal· 
yanın Nıs ve Korsikadan vaz geç· 
mediği bildiriliyor, Ve Vişi hükQ· 
meti, Berlinle ifbirJiiini ltalya ya 
karıı bir alet olarak kullanmalda 
itham ediliyor. 

Molotof, Edene tetek
kUr mektubu gönderdi 

Londra 19 (a.a) _ Sovyet ha
riciye komiseri Molotof 8 't . . , rı anya 
barıcıye nazırı Eden'e bir . _ d meaaı 

ıon ererek, Savyet milli bayramı 
münasebetiyle lnıiltere bükQmeti 
tarafından Sovyet hu-kQ t' -. me ıoe ıon-
derıleo tebrik telgrafla11ndao do-
layı teı~kkür. etmiı ve nihayet 
ıanlan ıoyleınıştir: 

« Bu cihan •aran vazife ta• 
mamlanıncaya kadar ba şerefü yol
da devam etmeie •od içiyoruz. Ni
hat zafere ıarsılmaz bir imanımız 

Rusya ya 
yardım 
Amerika, h • r p 

melzemesl gön

delmek için buz 

denizinde yeni bir 

yol açıyor 
Loodra, 10 ( a. a.) - Deyli 

Ekspresin Ottava muhabiri, Ame· 
rikanın Rusyaya her vasitayla yar
dım etmek azmini a-österen bir 
tedbiri bildiriyor. 

Amerika, Sibiryaya harp mal· 
zemesi ıöndermek için şimal ba· 
tıdan ve Buz denizinden yeni bir 
yol açmaktadır. Bir aıra tayyare 
meydanları kurularak Bebrenk 
boiazında Amerika ilo Rusya 
arasında bir irtibat tealı oluna· 
caktır. 

Amerikanın pasifik aahilinde 
bulanan, Seattl'den Moıkovaya 
kadar olan 5200 millik mesafe 
Alaska yoluyla 26 aaatte alına• 
caktır. Diğer taraftan lnj-iliz hü· 
kQmeti de kendine aid Amerika 
bomba tayyarelerinden bir kısmını 
Ru .. yayıt devr,.tmistir. 

Mütareke 
yıl dönümü 

Almanlar Belçikada 
her türlü vatani teza
hürleri yasak ettiler 

Londra 10 ( a.a ) - Belçika 
ajanııınıo verdii'i bir habere göre, 
mütareke yıldönümünün tes'idi mü· 
nasebetiyle Alman makamları tara 
fıodan neşredilen bir br'yannamede 
ilk defa olarak kral Leopold'un 
iımi geçmiştir. 

Brükaelde neşredilen bir be 
yannamede mDtueltenin yıldöoftmü 
olan 11 Sonteşrin Ye kıral Leopol 
dun ıilnü olan 15 ıonteırin müna-
1t~betiyle her türlü vatani tezahür
lerin yasak o\duiu b\\diri\mektedir. 

Kral kendini harp esiri addet 
titi için lehine ıiyui nümayişler 

yapılmasını istemiyeceği mubalrak· 
tır. Londradaki Belçika mahfilleri· 
nin temin ettiklerine röre, bu ha
reket kralın Almanlarla iıbirliji 
yapmak istemediiini açıkça röıter· 
mektedir. 

Amerlk•n mllletl •ulh 
için du• edecek 1 
V aşinrton 10 ( a. a ) - Ruz 

velt, milli dua (Ününü 20 Sonteşrin 
olarak teabit etmiş ve Amerikan 
milletinden o gün mücadelenin 
ıüratle nihayetlenmesi ve d - d _ . . unya a 
burrıyetın, kardeşliğin, adaletın lr.u 
rulmaıı için dua etmesini istemiştir. 

Blna•zl ve Benln•'r• 
hava •kınl•r1 

Kahire 10 ( a. a) Orta 
ıarktaki Britanya hava kuvvetleri 
tebliii ı 

Tayyarelerimiz Bini'aıi üzeri 
ne yeni bir hücum yapmı~lardır. 
Bu hücum 7 · 8 Sonteşrin •ecesi 
yapılan akının devamıdır. Dij'er 
bir rrup Benina'daki düıman he· 
deflerine hücum etmiştir. 

Orta Akdenizde bomba tay· 
yarelerimiz bir dütm•n vapur ka. 
fileıioe hücum etmişlerdir. Bir 

11 //cinci Teşrin Salı 
Tilrldye RadyodlfGayoa poıtalan, 
Türkiye radyHu, Aııhra rad1oa• 

7,3c) Proıram, H memleket 
ıaat ayarı. 

7.33 Mazikı Hafif Prorram (Pı) 
7,45 Alaoı haberleri. 
8 00 Müzik ı Senfonik parça 

lar. (Pı.) 
8, 15 Evin aaatl. 
8.30/ 
8,45 Müzik: Senfonik parçalar 

proa-ramıoın ikinci kıamı (pı) 
12,30 Prorram, ve memleket 

ıaat ayarı. 

12,33 MGzik: Karııık ıarkı ve 
türküler. 

12,45 Ajanı haberleri. 
13,00 Müzik: Karııık ıarkı ve 

türküler proa-ramınıo devamı. 
1330/ 
14,00 Müzik: karışık prorram 

(Pı.) 
18.00 Prorram, ve memleket 

ıaat ayarı. 

18,03 Müzik: Radya Salon or
kestrası. (Violoniıt Necip Af kın) 

1 . Rhode: Gençlik rüzeldir. 
2 • Glesamer : Kırlanrıçların 

vedlı 

3 • Strau11: Hayatı seviniz 
4 Holznerı Saluonya köylü d11-

ları · 
S • Millöcker: Dilenci talebe 

operasından fanted. 
19,00 Müzik : Fasıl heyeti. 
19,30 Memleket ıaat ayarı, ve 

ajanı haberl•ri. 
19,45 Serbeıt 10 dakika. 
19,55 Müzik : Şarkı ve türkll

ler. 
20 15 Radyo ıazeteıi. 
20,45 Müzik: FJüt Solo'ları -

Muzaffer Aydıo, 
21,00 Z•raat takvimi. 
21,10 Müzik: opera potpuri'le 

ri (Pı) 
21,30 Konuşma ( 100 sene Ön· 

ce nasıl yaşıyorduk). 
21,45 Müzik: Klasik Türk mü· 

ziii Prorramı. ş .. fı mesud Cemil. 
22 30 Memleket aut ayarı ve 

Ajans Haberleriı Ziraat, E..ham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 

22,45 Müzikı Cazband (Pı.) 

22,55/ 
23 00 Yarın ki Proa-ram, ve ka· 

panıı. 

JTAKVI~ 
11 //clnciteırin 1941 

SALI 
YlLı lMl • A Y:U Giia !U ICHı• 4 
~-r 1557 Blrlncltqrla 2' 
u·c·i 1'60 Şenal 21 

Bu 
ıece Nöbetci eczane 

Ali Nasibi 
( Y ai camii yanında ) 

lnglltere Uzerlne hava 
ak•nlare 

Londra 10 ( a. a) - Hava 
ve dahili emniyıt nuırlıklarınıo 
tebliii: 

Az miktarda Alman tayyareıl 

dün rece lorilterenin cenap do
iasu aabiline bombalar atmışlar· 

dır. Bu sabah erkenden münferit 
bir tayyare lna-ilterenin ıimal do· 
iaaa ıabilinde bir yeri, dijer bir 
tayyare do doia ıabilinde bir 
noktayı bombalamııtır. IDNnca H• 

yiat azdır. Birkaç ölü vardır. Bir 
Alman tayyareai dnınrlllmOştilr. 

düşman ticaret vapura tam iııabet muıtur. 
alarak denize römülmü~tür. Vapu· Habeıistanda Gondar çevre· 
rnn arka taraf ından bir duman sindfl tayyarelerimiz düıman mev· 
bulutu yük1elmi1tir. Refakat a-e· zilerini bombalamıılar ve mitral· 
milerinden bir torpido muhribile yöz ateıine tutmuılardır. Tayyare• 

vardır, » başkaca ticaret vapurları muvaf. lerimizden Gçü üılerino dönme-

ll!i::;:;::::::::::::::-:::A.:k:':am=='d:aa:::-:::::=:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::f:ak=i~v;e~tl~e~m;;it~ra~l~y;ö;z~a~t~eı~i~n;e~t~u~tu~l;-~~m:İ~ş~ti~r.~:::::::::::::::::::::ll 

Kalorifer sismanllöa sebep oluyormuş! 
Son ıeneler zarfında memlekt'timizde yapı· 

lan binaların çoj'unda kalorifer, hatti ıı · 
cak sa tesisatı yapılmaktadır. Apartıman tutan· 
lar icap ederse ~da~an, manzaradan fe?ak~rlık 
ederek kaloriferlı bıoa arıyorlar. Kalorıferı ve 
sıcak: ıuya olan bir apartımanda, batta hizmet· 
cisiz de iş görmek kabil olduğu kanaati yer
leşmiştir ve bu pek de yanlış bir ıey dej-ildir. 

Kaloriferli binalarda oturanlar bunun ra· 
hatlıjıoı, temizliğini methedip dururlar. Fakat 
Danimarkalı bir doktora bakılırsa kaloriferin 
büyük bir mahzuru varmış. Bu mahzur da ka· 
loriferli binalarda oturanların ıişmanlaması imişi .• 

Bu ıarip keşifte bulunan, Danimarkanın 

taoınmıı doktorlarından Ulricla'dir. 
Oaaimarkalılar elueriyetle tlt•aa atlı•· 

lartlır, HaUtakl t•k )'••ek yıaealer, ıitıaaıalık 

verecek gidalardan ıakınırlar. Buna raiman 

şişmanlamalarının ıebebi nedir ? Doktor bunu 
tetkik etmiş ve şu neticeye varmıştır. Dani· 
markalılarm şişmanlamalarının sebebi kalorifer· 
dir. lki nesil evveline kadar Danimarkada ka. 
lorifer yoktu ve Danimarkalılar ince insanlardı. 
Binalara kalorifer konmasına başlandık.tan ıoıı· 
ra 4işmanlık baş göstermiş ve çabuk ilerlemiı· 
tir. Kalorifer olmayan kasabalarda, köylerde 
oturanlar ince iken şehirlerde, kaloriferli bina• 
larda oturanların ıiıman olmaları bunu teyid 
etmektedir. 

Doktor Ulrich kaloriferlerin neden tifman• 
hja Hbep olduiuna d.; ıu ıuretl• anlatıyor. 
Saııl ıı .. klık 1n .. aıa •lcadaadakl laanndll 
ıarfffiı.••Nia• HMp elar. 

Sıcaklık temiıı eden rıdalar, buna ihtiyaç 
olmadıiından, vücutta kalır ve 1ai' tabakaaı 
halinde t o p 1 a n ı r • Soba veya manralla 
111tılan evlerde yalnız bir oda ı • ı a d ı i ı 
için vücad ıık aık ıoiai'• maruz kalı~ ve bu· 
na mukavemet etmek için yaili •eterlı a-ıdalar 
iıter. Kaloriferli binalar"• her yer ıaındıj'ın· 
dan bu ihtiyaç yoktur. _ 

Şu halde Danimarkalı doktora rore ince, 
menan vücutlu kalmak için kaloriferleri kal• 
dırmalıdır ... Acaba bu iddia hakikat midir, yok· 
aa kömürsüz kalan Danimarkalılar• tctaelli ma• 
kamında mı ıöylenmiştir? ... 

ikici fikri kabul etmek daha doj'ra l'ÖrD· 
nn,.orı Çnnltll Danimarkadao ba~ka, llemff 
her bin11ında kalorifer balanın dıj• •e-;!.4 
ketlerd• b• ylladea t..llua ılf .... Wlfl, .t ........... ka,.,_...,. ...... ...... 
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iAlsaraySinemasındai ASRI Sl!MEMADA t Millli Şefimiz ismet lnönü'nün Vecizeleri: 
1
1 

=: BU AKŞAM == İ f « lokdipların Kıymet Ve Aaamatiol Taktir Etmek için Zaman 

i
l _ 1 -

1
ı Matlna BU AK. (YAM Savare t Zaman Maziye Rüca ile Mukayese Etmekde Fayda Vardır.> 

Mevsimin En Muazzam, En Muhteıem ve Şimdiye Kadar 2,JO Y' 8,.30 
• Gördüiünüz filmlerin eo Gü:ıeli • 1914 T : ___ .;.... _____________ , : TOrk filimciliğioio, Türk saoatkirıouı ~ en Sonra : ı • t : t•homi burüo• kadar yapoloa Türkçe lôlômlo•io 00 ırnzoli f 

i Metropo -~e~ .. ~~ı ,----AKASYA PAlASr f 2ssene:ikD:::k::g:::::~ae:itResmi 
i «Monmarter Geceleri> Filminin Unutulmaz Artisti ! Eseri yazan: Ziya Şakir ı Ebedi Şef ATATÜRK, Milli ş~f iSMET INÖNO 
: A L B E R T P R E J E A N ' 1 N •. B R 11 d aş o er e: Umumi Harp - lstı·kıa ... I Mu··cadele·ı· : Yarattıi'ı Em•ahiz Harikası, Baştan Nıbayetine Kadar Gözler : D 

: Kamaştmcı FevkalAide Lüks ve Saltanat ... Kalpleri i Hazım - Vasfi Rıza - Cahide ı 
• Tıtreten ık ve Sevişaıe Sahneleri • 

1 Genç ••• Sevimli ••• Gü~el~ .~Şirin ••• ve Billilr Sesli 1 Perihan - Sait N ecdf:t ve saire ~ 
-Ht>rkt>ıin Merak ve Heyecanla Göreceği Film Bu 

Fılmde 25 Sene Dünyada geçen Siyasi, İdiıadi, içtimai 
c.n Mühim Vakayii Göreceksiniz. 

! D E A N N A D U R B 1 N ' 1 N ! llAveten : f i En son çevirdiği ve şimdiye kadar yaptığı i 1 Haydut aşkı , ... ___ : 
BugUnU iyi Anlamak f çin Dünü Gösteren Film 

Pek Yakında 

! İ Bugün gUndUz matinada : 

:.! ı - - ı. ~~~:~:a palas - Hay::\:!~; L. ........ ~ ........ _ .... _ ............ ~..J 
- !ı9.,;..:..:..:.-.:...:...:..:~~~~~ 

:
! ı• En Meraklı ve en Güzel fılmleri bir araya toplayan 

Bütün .. Şarkı. Dans. Şıklık ve Göz kamqtırıcı Musikinin Vahşi koşu Tan sı·neması 
e Tuvaletlerin ıüıelliğ-i arasında çevrilmltlir. 1 
! Pek Yakında Pek Yakında • Dikkat : Bu Akfam 
! Sinemanın oeş~ııi ... Hayatın zevk ve qısı : Müteaddit telefon oe mektuplara ceoap: Yine iki güzel ve heyecanlı film birden takdim ediyor 
• VaJt Oi!lneyin en büyük Şaheseri • Arzaga ıımuml üzerine son defa ola .. ak Çarşamba - 1 -

İ 1 Pamuk Pırenses Ve Yedi Cüceler 1 •• 1 2•30 ·~· M · .. · · .. A .. • ....... • ~ı· gösterilecek- ideal ~çin ~1:~~:~.:~~ !ay~~:~a~~~Y~i~:i dar bulan 
• matinasında anon Lesko tir . .. Adi~;··s~ ... Ş.i;;ı·&·~~;· .~ ... m ...... ~Th ~- 1 Avcı Böl iiğii 1 
şube müdürliiğiinden Düziçi Köy Enstitüsü Müdürlü- TURKÇE SÖZLÜ ~~vsimin ilk Süper fılmi 

Nevyorku Titreten Haydutların müthiş maceraları 
Adana ovasında ve Ceyhan ırmağı kenarında yapılacak .., •• d 

k b d gllltl en arasında geçen binbir türlü mecera ve heyecan . dolu 
toprak sedde ve taş kaplama inşaatının eşif e eli olan 

( 77914) lira ( 68 ) kuruş mukabilinde ve silsilei fiyat cet- HARUNJ.YE 1 Babam Bir Katildir 1 
velinde yazılı vahıdi fiyatlarla on beş gün müddetle ve ka- _ _ 
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Diktirilecek elblaenfD Mulıammea fiyatı tık temlııatı Claıl 

1 - Bu işe ait proje ve keşif evrakile mukavele ve ek-
siltme ve hususi şartname suretleri ( 390 ) kuruş bedel mu
kabılinde Adana su işleri 6 ncı şube müdürlüğünden alına
caktır. 

2 - Eksiltme 24 • 11. Teşrin • 1941 tarihine miisadlif 
Pazartesi günil aaat 15 de au itleri daireainde tqekkül e-
decek komisyonda ~apılacaktır. . .. 

3 - Taliplerin ıhaleden sekız gun evvel almaları lazım-
gelen ehliyet vesikası ile eksiltme sartnamesinde yazılı diğer 
vesaiki ve teklif mektubunun bulunduğu kapalı zarfları iha
le saatından bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve 
bu saattan sonra verilecek zarflar kabul edilmeyeceti gibi 
postadaki tehirler de itibara alınmayacaktır. 

4 - Muayyen olan sekiz gün geçtikten sonra ehlileyet 
vesikası almış olanların eksiltmeye giremeyecekleri meşrut· 
tur. 

S - Keşif bedeHnin muvakkat teminat miktarı ( 5145 ) 
lira ( 73 ) kuruştur. 

6 - Tevdi edılecek zarfların . 2490 sayılı artırma ve 
eksiltme kanununun 32 ncl maddesıne göre hazırlaomaaı ve 
birinci zarfın içerisine eksiltme şartnamesi ve mukavele ve 
keşıf hulasa cetvelinin imzalanmış suretlerinin konulması ilan 
olunur. 8-1 .-14-18 

DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahlllye tefi 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 81 Nolu ~uayenehanesinde .. k•bul ve tedavi eder. 
Muayene saatlerı: Sabah: 7 - 8 oğleden sonra 3,S - 8 

136, 1 - 15 

iLAN 
Belediye Riyasetinden. : . 

Belediye parklar müıtahdemıne aıt (16) takım k11lık el· 
bisenin yaptırılması iti eksiltmiye konmuıtur. 

A) Muhammen bedeli ( beher takım (25) liradan ) 400 
Muvakkat teminatı (30) liradır. 

B) Bu işe ait ıartoame Belediye yazı iılerindedir. lıti
yenler oradan parasız alabilirler. 

C) Eksiltme 25 - 11 • 941 Salı iÜDÜ ıaat ( 15) de Bele· 
diye encümenmde açık olarak yapılacakdır. 

isteklilerin t e m i n a t makbuzlariyle birlikte göste
rilen gün ve aaatte Belediye encnmeninde hazır bulunmala
rı ilan olunur. 

1392 1 - 11 - ıs. 19 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

l•tanbul'daki muayenehanesini An· 
kara'da Yenişehirde Atatürk bülüva
rında And apartımanına nakletmittlr. 

Telefon ı 8787 1390 110 

mikdarı 

" 250 ., kat "7,, Lira 13125 Kr. Bir ceket, 
bir yelek, 

bir pantolon 
bir kasket: 

1 - Elbise ve kuketin kumaıı ve asları Enstitü tarafından verile· 
cektlr. 

2 - Şartnameleri s&r-1' latlyealer1n Dllz.lçl K&y E.aatitl\all mlldllr-

lüğüne müracaat etmeleri. 
3 - ihale 13/11/1941 Perşembe günü saat 10 da Düziçi Köy Eos· 

titüsü Müdürlüiünde yapılecaktır. 
1352 28-S-8 -11 

Maraş Askeıi satın alma 
Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarfla 20000 kilo sabun satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli tıOOO lira muvakkat teminatı 900 liradır. 

2 - Kapalı zarfJa ihalesi 26 • 11 • 941 çarşamba günü 
saat 16 dadır. 

3 - isteklilerin teklif mektupları ihale saatından liakal 
bir ıaat evvel komisyona verilmiş bulunacaktır. 

4 - Şerait ve evsafı hergün İstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satın alma komisyonlarında Adana, Antep, Ma
raş aatın alma komisyonlarında görülebilir. 

1403 11-15-19-23 

DOGUANBARI 
Fevzi Giiven 

iSKEN DERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte• 

rileri gibi muhakkak aizide memnun eder. 

Telefon 218 
Telgraf dolu anb•'1 

1s74 1 - 28 

Pek Yakında 
TÜRKÇE SÔZLÜ Büyük Şark Opereti 

ARŞIN MALAL•N 
------- -- -- - -

Hacllar Köyü ihtiyar Heyetinden : 
Köytımüdln şahsiyeti maneviyesine ait su ve hark25-12-941 

tarihinden 25 • 12 • 942 tarihine .kadar bir sene müddetle 
icara verilecektir. 

1 - Bedeli muhammen 1000 liradır. 

. 2 - Depozito akçası 82 lira 50 kuruı olup taliplerin 
bu parayı köy sandığına veya bankaya yatırmaları lazımdır. 

3 - İhale 20 • 11 • 941 perıembe gllnfl ıaat 14 de 
Hacılar köyünde yapılacaktır. 

4 • Taliplerin ıartnameyi okumak üzre Hacılar ihtiyar 
heyetine müracaatları ilin olunur. 

1402 11 - 12 - 13 • 14 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
delleriyle muhterem müşterilerine 
yeni bir salon açmıştır. 
Ayr1ea her torlu şapka formaları modellere göre 
değişir. 

ADRES: Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

Dr. Ziya tomgOren 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her gün hastalarını Abidin Pqa caddeıindeki 125 

numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye bqlamıı• 
tır. 1271 t-15 

iLAN 
Kadirli Belediye 
ReisliQinden: 

Radyonun mucn<dln 

Bahçe ıulamaıı için ka-
MARKONil 

dirli kaubaıma getirilecek Df-R 
9370 Lira 43 kuruş bedeli 

keşifli ıu işinin eksiltmesine Tabii aesll, ••ilam, tık ve zarif yeglne Radyo da MARKONI dlr. 
talip çıkmadığından 4· 11-
941 tarihinden itibaren ek- Yeni tip radyolarımızı müessesemize gelip dinliye bilirsiniz. 
siltme 14 glln müddetle tem- a------------=-----------
did edilmiştir. Eksiltme 18 -
11 • 941 salı günü saat 14 
de yapılacaktır. taliplerin 2490 
sayılı kanunun hükümlerine 
göre vesika ve yüzde yedi 
buçuk teminatlarile muayyen 
ıün ve saate kadar belediye 
encümeDine mlracaatlan. 

1386 7·9·11 

TAHSiN SAllH DOSlN !\ 
Abidin Pata Caddesi 

Telg: TABO 1 Tel.: 274 

lmtlyaa Salalbl ı Cavit ORAL 

---- -
U. Netrlyat MlldOrü ı Avukat 

Rifat YA VEROOLU 

P. K.14 

Baııldıjı yer ı ( BUGON ) ... ,....,._.._ 


