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kararlattırılır. 

Plyatı (5) Kuru•tur SiY ASI, iKTiSADi, IÇTIMAl,GÜNDELIK GAZETE 

Ankara 13 a.a. - icra vekilleri be· 
yeti bugün saat 15,30 da B&.Jvekilette 
Başvekil Doktor Refik Saydamın riyue
tinde haftalık toplantasını yapmııtar. 

\., ____________________ , 

Bir Ay Mezuniyet Alan Başvekilimiz, 
Dinlenmek üzere Mersine Gelecek 

Maliye v e y a Hariciye 
vekili, B a s v e k i m i Z e 
vekiıet edecek 
Ankara, 13 (Hu .. usi muhAbirİ· 

l'Q:zden) Baıvekilmiz Doktor Rdilc 
S!lydam, iıtirahat etmek üzere bir 
ay mezuniyet almıştır. Başvekili· 
mizin, pazar veva pazartesi i'Ünü, 
dinlenmek üzere, Mersino hareket 
edceii haber verilmektedir. 

Mezuniyeti sırasında Başvekile 
Maliye veya Hariciye vekilinin 
vekalet etmui muhtemeldir. 

Ankara, 13 (Hososi) - Milli 
Müdafaa Vekaletine tayin edilen 
Eınelcli ren,.ral Ali Rıza Artonkal 
ve Münakalat Vekiletine getirilen 
emekli amiral F .. bri borün makam· 
larına gelerek tebrikleri kabul 
ettiler. 

Y tıni Vekiller bugünkü kabine 
toplantıaına iştirak eylediler. 

General Hatzinger 

Litvinof'u 
taşıyan 
tayyare 

kayboldu 
Fransız Harbiye 
Nazırı General 
Hutzinger bir tay
ya re 
öldü 

kazasında 

Anlcara Radyo razetesi -
Cezairden dönmekte olan Fran· 
ıız harbiye nazıra reneral Hııt 
zinrer, şahsi tayyareıinin düş· 
meıi neticeıi, yanındaki beş ki
ıi ile beraber kül haline gel
miftir. 

Hitler, Mareşal Peteo'e baş 
aathtı dilemiştır. 

Diğer taraftan, Vaşington'a 
ltüyük elçi gitmekte olan Ru9 
diplomata Litvinof'u taşıyan tay· 
yare raybolmuştor. Tayyare Ku
ibifel'den kalkmıştl; Tahrana fİ· 
diyordu. Amerikanın Moskova 
büyük elçiıi ve Amerikan iıtih· 

barat nezaretinden bir şef tay
yarede bulunuyorlardı. 

Tayyarenin, havanın fenah· 
iı yilıOnden mecburi bir init 
yaphiı tahmin olunmaktadır . 
Loodra mahfilleri, tayyarenin Tah· 
ran'a varmamıı olma11ndan en· 
dite dnvmamaktadırlar. 

Dr. RP-fik Saqdam _J ;,..._... _____ , 
KERÇ 
DOŞTU 

Sivastopola şid
detli hava 
hücumları 

Londra 13 (ıta) - Mos\ova 
radyoıa, Kızılordu lutalarmın Moı 
kova cepb .. i ıimal böJ•••İnde ma 
vaffaldyetjl kal'f• bo ..... r yapbfl· 
nı ve 2 k&yO l'•ri ahtıtını blldtr 
miştir. Spiker ,öyle demiıtirı 

c Harekit eınaıında birlikleri· 
mizden birisi muvaff akiyetle hü· 
cumda bulunarak G remzile bildi· 
rilen köyü almıştır. Baıka. So~y~t 
birliil Alınanların L remzıle bıldı
rilen böırede muvaffakiyetli karşı 
hücumlar yapmı,tır. Sovyet kıtala· 
rı cephenin bu kesiminde taarr.oza 
geçmişlerdir. Hücumun b~şlad_ır!n 
dan ıo dakika ıonra bırhklerımız 
den biri Almanları G remziyle bil· 
dirilen noktadan reri atmış ve 
mevziini kavvetıendirmiftir. • 

Şimal kea!mindeki m~v~ffa_k~ye 
tind~n İ\tifade edeu ba bırlık ıkın 
ci bir köy daha iıial eylemiş ve 
K remzile bildirilen mahallin civar 
larıoa kadar varmışhr. Bu bölrede 
Almanlar bir çok subay ve er ka 
yıp etmişler ve 2 tank bırakmı' 
lardır. Çarpışmalar az~l~ı.yan bır 
şiddetle K remziyle bıldı.rılen nok· 
tanın altında devam edıyor. ke· 

Moiaisk ve Volokolanık 
simlerinde topçu faal~y~ti olmuştur. 
Kıtalarıoıız mevzilerını kuvvetlen· 
dirmişlerdir. Almanların ~ara. ırma 
tını reçınek teıebbüıü, bır pıyade 
bölnrıı kadar bir kevveti ve oto· 
matik silihla mDcebhez mühim bir 
grupu imha eden Sovyet tapçoıa· 
nun ateşiyle reri püıkürtülmüıtür. 

Birhklerimizden bırisi A rem-
ziyle bildirilen mahallin doğu H• 

roşlarını almıştı!·. Bu !°~~allin ta· 
ıniyle ele r~çırılmeııı ıçın çarpıt· 

ma • D" to malar devam edıyor. uşmao P· 
Un ve siper havan toplarının 

çusun b' l'kl ri •ddetli ateşine raimen ır 1 e • 
~iz el bombalariyle düşman tank· 
larına hücum etınişle! ve . Alman 
kıtalarını imha eylemışlerd~r. 

Sovyet bava kavvetlerı mer• 
kez cepheıinde düıman tayyare 
meydanlarını bombalamıtlar ve Al· 
man piyade topluluklarına hücum 
etmişlerdir. ld 

Berlin 13 (a.a) -Sivastopo a 
remilere binmekte olan ~ovyet li" 
talarına kartı 12 Son~eşrındeb • 
men hava kovvetlerı bom a ve 
mitralyöz ile şiddetli hücumlar yap· 
mışlardır. l k 8 IVa&ta bir yer Bolrvikler ağır ve kan 1 a· 
yıplara uğratılmıılardır. ~ ·b~ım t~ · 

sarsıntısı sislerine ve taşıma gemıl.erıne bır 
Sivaa 13 [a. a.] _ Dün saat çok iaabetler kaydolanıİıoştor. Şeb 

12 de burada 10 saniye süren bir rin liman civarındaki mahalleHinde 
eni büyük ya.ngınlar 1rörülmüştür. 

Y•r ıar11ntı11 olmu,tor. Hasar yoktur. Y Karadenızın Kafkasya. kıymn· 
Valiler arasında da Aoaja limanına da yemden mu 

vaffaldyetli hücumlar vapılmışhr •. 
deiiitiklikler Budapeşte 13 (a.a) - Stefanı 

Ankara 13 (Haaoıi muhabirimiz· bildiriyor: f il d b"ld" d yarı rPsmi mah ı er en ı •· 
en ) - Milnhal olan valiliklere rildii'ine röre, Alman ve Ro~en 

t&Jlaler dolayııiyle bazı valiler a· kıtaları Kerç berıahındakl ilerıle 
rıaunda detifiklikler olacatı haber melerlnde Kerç'e kadar ola~ sa· 
..U..ktedlr. Haıırlanaa U.te Ok• idemi Jer ve bu .. hrı tle .__.,,_.,.._.,_ 

Hitler 
Moskova'ra 
taarruzu · 
idare -----mll!!119• edecek -T ula Almanların 
eline geçti 

18 Alman zırhh 
tümenine çok mu. 
hlm kayıplar ver
dlrlldl 

Ankara radvo gazeteıi - Ta. 
la bir ay devaın eden kanlı ma. ' . harebelerden ıonra nıhayet A). 
manların eline reçmiştir. 

Londra 13 ( •· a) - Hitler 
b. ' Ro9ya ormaqlarında ır yerde bu· 

)onan umumi kararrihına dönmüş. 
tür. ı.Moskovaya karşı yapılacak 
taarruza bizzat idare edecektir. 
Şımdilik bütün cephe boyunc• 
muharebeler Almaalaraa lehine biç 
bir netice vermeden devam et
mektedir. 

Moıkova kesiminde dGımaa 
tiddetJi, fakat tali mahiyette hü
cumlar yapmaktadır. Ancak banaQ 
yeni bir tabiyemi, yokla Moakova• 
ya karşı hazırlanmakta ve büyük 
mikyasta yapılacak olan hareket· 
leri gizlemek ıiçin bir paravana mı 
olduiunu keıtirmek henüz güçtür. 

Londra 13 ( a. a. ) - Loadra· 
DID ..aAlll)oelli -a~ AJm8a 
kavvetlerlala Rayaclald aiJr ka· 
yıplannı teyit eden malOmat l'el· 
mittir. Almanların 19 :11rbh tilme· 
ninden 16 11nın çok mühim ka· 
yıplar verdiii anlatılmaktadır. Mo
törlü bafıf ve bindirilmiş tümenler 
dahil o\doiu halde 70 den faı.la 
piyade tümeninede mühim kayıplar 
verdirilditi 1abit olmaktadar. . 

Kuibifef 13 (a.a. ) - Lozovıkı 
burüa raztecilere •• AlmanlaflD ba 
yıl Moıkova cephesinden ~ka 
bir taarruza firifİp ririşmeyecek· 
lerini ıöylemek zordur. Fakat ka· 
yıpları çok yükaek oldaio içind~· 

ha f azlaadam kayıbı tehlikesini roıe 
alacaklarından füphe edilmek ca· 
izdir. ,, demiıtir. 

Kuibişef, 13 (a.a.) - Taı: 
Almanlar Tulanıo her ne bahasına 

olursa olsun zabtı için emir ver· 
mişlordir.Ş•mdi muharebeler Talanın 

d11ında ceryan etmekte ve Alm•~ 
komutanlığı yeni ihtiyat kovvetlerı 
retirmektedir. 

Almanlar Talanın cenap acun• 
daki köylerden sürülmü,lerdir .• :~ 
ni hatlara çekilen Almanlar şı 
cenap ve şimaldek.i Sovyet miida• 
faa hatlarını çevirmeie çalışıyor• 

•~ 1tbn Almanlar Talaya 11k ıı • 
akınları yapıyorlar. 

Tola sakinleri tarafından ıon 
haftalar zarfında karalan barikadlar 
ve tank karşı koyma terti~tı 
mükemmel olduklarını iapat etm•ı· 
lerdir. 

Tola ve Orel muharebeler) 
e1n&1ında Almanlarm bir kaç ala

yının verdiii kayıplar mevcotlannın 
yüzde ellisini bulmuştur. 

Londra 13 (a a) - Royter a · 
ıanllnın Knibişefdeki mobabiri ya· 
zıyor: 

Perekop müdafaa11 yanldığın 
dan ve düşmanın Kırıma girdiğin 
denberi binlerce :Alman ölmüştür. 
Almanlar şimdiye kadar kazandık· 
ları muvaffakiyeti elde etmek için 
büyük kuvvetler getirm~lerdir. Al· 
manlar Kerç'e, Sivastopola ve Yay· 
ladaiı reçerek aabile ulaşmağa çalı 
şıyorlar. Şimdiye kadar alınan tafli· 
lith yeni ilk rapor, Kerç yarımada· 
ıında dorumun ciddi oldaiana iti· 
raf etmekle beraber, Sivadopol'a 
kartı ileri ıOrillea S Alman tilm•· 
aialo Sinıtopol'a kilometrelerce 
m.,.fede dardaralmut oldajanu 

1 

'I TDrkiye 
Akdenizde 

hDrriyetin 
Kalesi 1 
Londra 13 (a.a.) - Avam 

kamara11oda mebaılardan Pilki· 

arto!l şaalan ıöylemiştir : 

« - Raıya kendisini tiddet· 

le müdafaa etm•ktedir. 
Almanlar tarafından işıal edilen 

bir Rus kasabası yanarken 1 
Akdenizde Türkiye ve Mı· 

ıır hürriyetin kaleleridir. 

Muhtekir çok şid
detli ceza görecek 
Ankara 13 ( Hususi muhabirimizden ) - Tica. 

ret veklleti tarafıodan hazırlanan, M lıi korunma ka
nununa dP.ğiştiren liyiha hülcQmetçe Meclise takdim 
edilmek ilzeredir. Pr'bje muhtekirler hakkında çok 
tlddetU ceza mileyyideleri ihtiva etmektedir. 

birler almak selibiyeti verilmektedir. 
Ankara 13 ( Hasaıi muhabirimizden ) - HükO 

met Ankara, lstanbal ve lzmir ribi büyük ıehirlerde 
ekmek satışıoı tanzim için bazı yeni kararlara var· 
mak maksadile tetkiklere baılamışhr. 

Dlier taraftan hüktmete, hububat mobayaaıında 
halk ve ordu ihtiyaçlar1n1 kartılamak makndile, ek· 
meklik ve yemlik tatanndan fazla olan bababatl bil· 
ktımete teıJlm etmeyenler baklunda yeni bazı ted· 

Bu şehirlerde her evde kaç kiti otardaja ve 
bunların meşroliyetleri (Jani memur, çiftçi veya l,çi 
oldaldarı) teabit edilecektir. Ekmek tevaiatı bu cet• 
vellere wöre tanzim olunacaktır. 

şehir Meclisinin dünkü toplantısı 
PiDEEKMEK 

Türk. Romen 
Ticaret ourusmeierı 

Ank.ara 13 ( Hoıoıi muhabiri• 
mizdon ) - Romanya ile yıpıl• 
makta olan ticaret müzakerelerin• 
devam edilmektedir. Tnrk - Ro
men ticaret anlaşmasının müddeti 
ıona ermiş ve ik.i ay milddetle a• 
zatılmıştır. Müzakereler ba müddet 
bitmeden ikmal edilecek, maa ••· 
deli mal mobadeleıi eaa11 üzeria• 
yeni bir anlqma imzalaaacaktar. 

Kaldırılmıyacak 
Beledlye tarafından a•· 
rl mezarhla gömUlen 
ölUler 5 •ene •onra 
kaldarllarak baf ka yere Türkiye ile lıviçre ara11ada 

mevcut ticaret makaveleıioin mOd• 
deti ıona ermek üzeredir. Bu mak· 
utla bo ayın 26 11nda memleketi
mize relecek olan bir lıviçre ti
caret heyetile yeni .müzakereler• 
başlanacaktar. 

gömUlecek 
Belediye Mecliıi diln ıaat 15 «Stadyom caddesi» Elektrik iJ'. 

de Reis 8. Ka11m Ener'in başkan keti binası yanınd1 
R d bş 

1 • d 1 d G d · b" an eşa ey ırın a top an ı. ün emecın ı mah•llesin., aid 1 .. 5 kinana· 
· ' dd · · bel d" • 940 6 en yo rınlcıh ma ':_"n,ı . e. ıyehnın sani., caddesi, Sebze halinden baş• 
yı ı esap .. at iııne aıt e11p en. layarak M· 1 b. h il · d 
cümeni mazbatası teşkil ediyordu. ki To ırz:çe b~ ~ ma -~ uın be• 
Mazbata orondu. Azadan bazıları lan y:~',, ~·b t~ ın e d;· ~Y·~ ~~ hamamı önünden reçeıa ve Sebze •• 
tarafından ıorolan sualler üzerine t ' . ·ı Ta ~ kca eıı., a hayvan pazarlarına ridea yol "Pa• 
B l d. R • . par ısı 'e ür. u•o arasında'-'• •arlar caddeal olaraL adlaadml-

e e ıye eısı ve Encümen Reisi dd "T- Lk ..,dd "' .. '' .. 
fl ca e ur. aıu ca esi Mest t 

tara arından izahat verildi. Ve -----------"-__ a_n __ m_aş:_ır_. ____ .!.-______ _ 

mazbata reye konularak ittifakla 
k.abal edildi. 

Bundan sonra, kal'i hesap en
cümeninin 1940 mezbaha heNpla 
nna ait mazbata11 okunda ve itti. 
fakla kabul olundu. 

Üçüncü maddede, Pide ekme 
iin kaldırılma11 etrafında verilen 
bir takririn mOzakereıi bulunuyor
du. Bu mevzu üzerinde leh ve 
aleyhte ıözler ıöylenildi ve neti
cede reye konularak Pide ekmeiin 
devamına karar verildi. 

Müteakiben, yeni alınan me
murların {memuriyetleri taıdik ve 
belediye taraf andan masrafları öde. 
nerek asri mezarlıia römillen ölü· 
lerin 5 sene sonra kaldırılarak 
başka yere gömülmeleri hakkında 
Belediye baı doktorluiunun tezke
resi kabul edildi. 

En ıon olarak. imar encümeni 
ve Belediye mecliıl tarafından bu 
encümene yardımcı olmak üzere 
ııeçUen beş kitilik heyetin yeni 
açılan yollaran adlandırılmasına 
dair mazbatası okundu. Bu maz. 
mazbataya göre; Koru köprüden baş
layarak Hacıbayram kuyuıunon ya· 
nındao reçen ve pamukçu Aziz 
f abrika11nı aatda bırakarak nihayet 
balan yola, Çakarovanın çok :yi 
tanıdıiı Halk tairi «Karaça otlan• 
caddesi iımi verilmiıtir. 

Adalt c.ddedea baıhyarak 
Vali evi H Stadyomaa &nGndea 

1 FIKRAI 

De/ine varl. 
YAZAN: BiZ 

Adana : Bir birine yaslanmış, batı dumanla dailar1a etetiade ateti 
hiç eksik olmıyan bir ocaiıa önilae 1erilmit. yemyetil ipek bir 

halıya benzer. Gökleri daima laciverttir, Yaldızları ıııkh ve çok, ~ı: 
fÜınüş renkli, rüneşi ateıli ve güler yüzlüdür. Yatmorları İncil• fi 
deierlidir. Onun dört mevsimi, üç baharla bir yazdır.. Yazını da bab~ 
yapmak inıanın elindedir: Çam ormanları içindeki kaynaklardan baz Jibi 
reçine kokulu ıular içmek, dai' kU1lann1n aeıini dinliyerek biç 11cak 
~oymadan dinlenmek için iki adım atmak yeter •.. Deniz bile relmif, aca 
ıpek dantelli lacivert kadife örtüıünü Adananın ayaklannın acaa• yay
mıştır .. Sonra Seyhan, Ceyhan suları birer rüvercin kanadı temaaiyle P 
zel ovalarını okşamaktadır. Karlı dağlar, bir çarıaf kadar dilz bir on 
ve bu ovaya relin teli ribi dolanan ırmaklar .. Sonra da denizi.. • kr 
dar güzellikleri bir araya, yan yana toplayan yer yalnız AdaaadlF· Bar 
lar, yalnız, yalnız bir rüzellikten de ibaret deiildir. Zeaplik taanllt 
bonl~rı.n ~er. birinin altına, yanına, üstüne, kenarına bOyilk de&a•lal 
serpıftırmışbr. ? 

. - Defınelerin saklı olduğa yer nerede? •. Onları biç baJao ~lda ma • 
Dıye sormayınız. Kekik kokan dailardan baılayarak ta- deoı:,~·~: 
kadar bir bakınız, neler göreceksiniz: Darlar ziimrOt onaaa 

1 ovalarda azan ıaklarına aj'ırlık veren başaklana altlll d oklak' t P8! = 
pamuklar elmH kömeleri rıbi yanıyor- Su keoarlann a ya o ÇIÇ 

açan narlar var •.• Portakallar araçlarında birer altın top ~bl ~= 
GümOş ırmaklar gece, ründüz akıyor.. Datlardan denıze, 
dailara dotro esen rüzrirlar: . • dd or 

- Define define ber adımda bir define var dıy• fd •Yç0• LI A. 
' 

1 1 ? 0' a"'DIS Dil> -. - Ooo bulmak için ne yapmak lzım .. ıy• aorm ~ i acbfa 
kuvvetli iki kola, aatlam bir bqı olan İnHD otlanan ~ ,;.:.:° oJdal8 
yerdedir. Na1ıl mı? .• Çok kolay .. belld de sordar. Her 1 • k. ,.... ... 
rlbi baaanda bir tıh11•• vardar. Çabf•ak, Wlerek .. 1•• • _.,.___,,....._....,_ __________ .., ______ - ...L.11 



BUGON 

----Ölmigen Atat~rk---
Ö•en Atatürk insan -~lan, fani olan Ata Urk'tür. Halbuki hakiki 
Atatürk ölmemi.tir, ölıniyen v e ö lmiy cek mabudla r araınna 
karı,mı,ttr. O bir ruhtur, _ka1 bimlzd.~dir. O bir fikirdir, kafamı;c· 
dadtr. o bir ideolojidir, b UtUn banhglmlze hakimdir. 

YAZAN: Cavit Oral 
Baımuhar ir miıin 9 iklnc teır ade Ankar~~~n yaıtfıtı 

ve uçakla gö:ıderilmek üı: re post,.ya verdıl': lııı ma• 
ka e 0 ~iln tayy a•e Ankara - Ad ana aefcrınl ~·P•· 
madıtı i ç in poııtada kalmıt ve n aııleaef dUn ıiımlıe 
&'cleblJmlf tir. 

Kara ve yastı bir günün yıldönümündeyiz. Bü· 
vük m iletinin bütün hasletleri, bütün meziyetleri 
Şahsında toplıyan o büyük kahramanın, her balıle 
beşeriyete örnek otan insan Atatürk'üa ölümüne 
y nıyor, yokluğuna ağlıyoruz. O nun için göz yaşı 
döküyoruz. Çünkü o çok sevdiğimiz insanı aramız· 
da göremiyoruz. Ba acı ile insani hislerimizin, insa · 
ni teeı:ısürlerimizin tesir i a ltındayız. Fakat realite 
bu mudur? Hakiki Atatürk için ağlamsğa, sı zlanma· 
ğa lüzum var mıdır? Çünkü At türk ölmPmİştir. 
Ç ünkü ölen Atatürk insan olan, fani olan Atatürk'tür. 

Halbuki hald~i At türk ölmemiştir. Ôlmiyen ve 
ölmiyecek mibudlar araııına kar şaııştır. 

O bir ruhtur, lcalbimizdedir. ;o bır fikirdir, ka-
famızdadır. O bir ideolojidir, bütün benliğimize 
hakiındir. 

A~D<.~1rnn~ 

Su altın 
kruva 

işte onun varlığı yürüyen, büyüyen, yükıııelen 
Türk milletinin her ,şeyinde, duyuşunda, görüşünde, 
hareketinde en sihirli bir kudret halinde görülmek· 

tedir. k h · f 
Tarih büyük adamlar kaydetmekte ço as.'~."· 

çok kıskançtır. Fakat tarihin kendine m~l ~ttıgı o 
büyük nd mlar orasında bile bir tek A taturk._ e b~n 
ziyeni, bir tek onun gibi sevileni bulmak mumkun. 

müdür? ~ h le b' 
0.ıılardnn hangisi arkasında hala a ~e ~n ır 

millet, yurdondn yıkılmıyacak bir eser,. mı!le~ın kal· 

b. d .. · k b'r sevgi bıraknbılmıştır. işte 
ın e sonmıyece ı . • 

insani k hudur. işte büyüklük bunn dc:_nır. .. _ . 
Atatürk büyük bir insandır Ataturk buyuk bır 

askerdir. Atatürk büyük bir dahidir. Fakat ~tntürk 
ayni z manda tarihin en bahtlı ve en ba~tıyar ?ir 
adamıdır. Çunkü onun Türk vatanını v~ Tu.rk lstık 
lalini emanet ettiği inançlı büyüle bır mıll~t •. bu 
millete rehberlik eden asil bir heler, onun ızınde 
yürfıyen şerefli bir lnöoü vardır. 

1 tı, 0 bımlarln müster'btir ve onunla müftehir· 
dir Ne mutlu ona ve ne mulln bunlara. 

• uz n 
orl er 

1 

---------------------------------------------------------
Donanmanın tayrare 
hUcumlarana mukava· 
m ti lmklnsızıa,ıror 

Kruuazör sınıfı, yakın 

bir istikbalde denize dala 
bilen gemi haline koı,ula• 
caktır. Denizaltı gem isi 
e'Clsafını haiz kıuflazör ce· 
sametinde bir geminin dal· 
ması f ennen kabildir. 

----------------------------------------------------------
kuçük harp gemilerme tayyarelerin 
hilcu mn tahrip edici ve hatla öl 
dürücü oldu. Ar t ılı: donanın nın iç 
denizlerde t a asız dolaşmasına im-
kan kalmadı. 

çareleri ararken hava kuvveti ta
nrruz kabiliyetini arttıran teknik 
imkanları elde etmek tP-dir. 

Donanma, kendi başına 
~-~~~~------

den ize. çıkamıyor Her ne kadar drit otlar büyü 
dülcçe borda ve güverte muhafaza 
zırhlan da kalınlaşmakta ise de bu Artık donanma, yanında tay 
ko runma tedbirleri ne bo!Dbanın yare filoları bnlundurma 
ve ne de torpilin tesirini sıfıra in dan üssünde rahatça yatamadığı 
d irecek bir vaziyet ihdas edeme· gibi kendi başına denize çıkmak· 
mektedir. Bunn muk b'I tayyare tan da içtir~ap etmektedir. 
gerek sürat ve gerek ta ş ıdığı si· Muhafız tayyareler taşımağa 

D"!n z hakimiyeti ı çin donan- lah itıba .. iylo ,ıründen güne daha m"hıuıa büyük tayya.-e gemilerini 
manın yegane kuvvet old11· müess'r bir bale sokulmak tadır. donanma yanında b .:ılundardoğu 

0.u kııkkında a ırlardan beri de· h d bulundurduğu zamanlarda dahi ha· 6 9 8 d Ayni zamanda tayyarenin ava a 
vam eden kaııaat 1914 · 1 1 ıi a· va tehlikesi zail olmuş addolunmaz. 
ya harbinde bir lı.ere dnha kuv. kalma müd deti donanmayı bütün d 
vetlener.,k katiyet ke!t betti. Devlet bir g ün t akip edecek mertebeye Çünkü biz:ı:at tayyare g emisi e 
b ütçesine tahammülü gayri müm yaklaşmaktadır. Bahusus donanma- hava kuvvetine müseid bir hedef 
kürı ağır k ülfetler yükletmeaeydi nm harekat yaptığı saha tay· teşkil eder. 
i'eçeo u numi harpten 110 ıra zırh · yare üslerine uzak değilse tayya· Donanmadan müfrez her birli· 
Jılar alabild iğine büyüyecek ve relerin harp ıremileri üstünde sü· i • bir tayyare ıremisi verilemediti 
fad aleş.ı<:aktı. h b' ı · · · h h d Deaiz silahlarını tahd t için rüler halinde sea,lerce uçmaların a ve y ut o ır ııı ava üco'Dun arı 
büyük d evletlerce bazı hükil mlerın imkan hasıl olmaktadır. Bınaena· mnh f azaya memur t ayyare i'emisi 
kabul edilmesi donanma insaatında leyh taarruz eden tavyare mikdarı · bava tııarrıH İ yle yaralandıi'ı ah· 
bir yavaşlama ·-----,--------d------------.;_----------------~ valde deniz hare· 
huı ıle getirdi. stikbal. onanmalarının şeklini tayinde l ka ti emniyetsizliğe 
Lakin bir taraf- tayyarenin müstakbel İnkişafı başlıca amil ve hatta akamate 
t P 'f'ı.. t d duçar olar. 

n Si 
1

"' e o olacaktır. Şayet miknatisli bomba icat edi-ğ'an J a on Ame· Hıtrp ıemilerinde 
rikan rekabeti İirse harp gemilerinin tayyare hücumların- ki tayyare adedi 
d. t f tan J mahud oldu O.un· 
ıııe~ ara dan kurtu ması ancak dalmak suretile 6 

Atla ntikte bü yü dan bunlar düşman 

yen Almftn - in· ı mümkün olacaktır. hava kuvvetiyle 

gilız düşmanhi• İııll••••••••••••••••••••••••••••• muharebe ederelc 
bu bü yük delctleri teı.rar donan n ı n ç •kluğu ntılıın bomba ve tor orı u d~fedecek bir varlık olamaz 
ma vaomıtğa icbar elti. 1 pillerin adedini f.ızlıı l ı;ştırdı~ından lar. O halde dona nma ya mevcut 

1939 harbine tekaddüm eden ı sab l' t ihtimali de o ni brtt e art tayynre g e m i 1 e ri n i yanıwa 
l 1 1. k d maktadır. Fılhakika hava ~uvve alarak toplu vnziyette dola.,acak 

Yıllarda, O<yanus ar a n a • . a.r ., 

1 
tinin karş1Sında donnnma müdafaa Devamı UçUncUde olan bıı devlet lerin donanma ıçın 

DAHİLİ HABERLER 

7 57 3,5 liralık 
pul çalındı 

- lsllhlya mallye veznesinde t•· -
yanı dikkat bir pul h1rsızhğı 

- tesblt edildi; faili meçhul 1 -

I• slihiye Maliye veznesinde, çok mühim bir pul hırsız· 
lığı meydana çıkarılmıştır . 

Alikadarlarca yapılan tahkikatta 2500 adet 15 kuruşluk, 
350 adet 25 kuruşluk, 775 adet 30 kuruşluk, 1257 adet 50 
kuruşluk, 2500 adet 250 kuruşluk damga pulunun çalındığı 
tesbit edilmiştir. 

Zabıta hadiseye el koymuş ve henüz meçhul bulunan 
fail veya failleri araştırmağa başıamıştar. 

Ceybanda trene binerken 
yakalanan hırsız 

Şehrimizde şayanı dikkat bir 
hırsızlık vak.ası olmuştur: 

Mustafa oğlu Ahmet Berksoy 
isminde biri zabıtaya müracaat 
etmiş ve aşiret hanında yatmakta 

olduğa odada yatağının başı altın 
d:ıki caketi ile 850 lirasının Mus 

tafa oğla Kemal Gör1rülü tarafın 
dan çalın dığını bildirmiştir. 

Polis derhal takibata girişmiş 
ve suçlunun bir otomobille ceyha· 
na kaçtıiını tespit etmiştir. c,y. 
han zabıtası vakadan haberdar 
edilmiş , Kemal, Ceyhan istasyonun 
da treoe bioeceği t1rada yakalan· 

Osmanlyenln un ihtiyacı 
temin edildi 

Osmaniye Halkevi Reisi B Şe 
ref Haznedar1 Osmaniyenin un ih. 
tiyacını lcarşılamak üzere şehrimi• 

ze relmiş, alakadar makamlarla te 
mas neticesinde kafi miktarda un 
temin ederek Osaıaniyeye gönder· 
miştir. 

Zam g8r•n 
aıretmenler 

ismet İnönü kız eni.titüsü öğ. 
retmenlcrinden bazılarına ilave 
dera verilmiş ve ücretlerine zam 
yapılmıştır. Zam rören öiretmen· 
ler şunlardır : 

Şükriye Aılaoer'e 24 lira, lı· 
met Baltacıoğ'lu'na 6 lira, Fahriye 
Tola'ya 35, Seher Uloıoy'a 25, 
Hadiye Tanrüner'e 21, Rı:fet Ak
el'e 38, İbrahim Soyer'e 10, Le· 
man Subaıı'nıo ücretine 8 lira 
zam yapılaı• ştır. 

Ticaret llaesl • akerllk 
öğretmeni 

Ticaret lisesi askerlik dersi 
öğretmenliğine Adana Jandarma 
al ııy mülhakı Binbaşı Osman Arda 
tayin edilmiştir. 

Tenis turnuvası 
Adana Halkevi ve Beden ter· 

biyesi Seyhan bölgesi müşterek 
bir Tenis turnuva11 tertibine karar 
vermişlerdir. 

mıştır. 

Yapılan araştırmada suçlunun 
üzerinde 805 lira çıkmı~. 45 lira· 
nın sarfolnnduğ'u anlaşılmıştır. 

Kemal, hakkındaki tahkikat 
evrakile birlikte adliyeye teslim 
edilmiştir. 

• Ahmet oğlu Hasan Akdi· 
leğin dükkanından 4 lira çalan 
Bavram oğ'lu 13 yaşlarında Saogar 
yakalanmış, mahkemeye verilmiş 

tir. 
• Selim Biçer adında biri, 

sarhoşluk dolayisile lbrahim Karda 
b ıçak çektiğindfn yakalanmıştır. 

Marrlf ve çocuk esir
geme kurumuna yar· 

dımlar 

Türk maarif ve çocuk esirge• 
me Kurumlarına yardım devam et 
mektedir. Her iki kurııma teberrü• 
do bulunanların isimlerini bildiri· 
yoruz. 

Recai Tarımer 200, Riza Ôqahin 
100, Tuhafiyeci Hilmi Hocaotlo 

42,S, Celi.lettin Seyhan ve Salamon 

Benyeş 40, Jorj Zablit 30, Kolay. 
hk evi Mehmet Bişmiş 20, Şükrü 
Mutia 20, Osman Altıkulaç ve or· 
tağı Süleyman Ô:ı:erdil 10, Ecucı 
AH Nuibi 10, Eczacı Ziya Abdi 
R1Jna 10, Tüccar FekeliŞükrü 10, 
Mehmet Yonuı ojlu 10, Şefik 
Toplar 15, Ahmet Toraman 20, 
Oıman Toparlak 10 Ma.tafa Ya· 
naı 10, Süleyman Kök Hazır elbi· 
seci 10, Halil ve Abdurrahman 10, 
Mucit Akdemir 5, Gani SPpici 5, 
Mehmet Sadık Aldatmaz 5, Maı· 
tafa Berikaıan 5, Dr. Elcrem Bal· 

tacı 5, Kadri Asım. 5, Mahmut Öz. 
gören 5, Hüseyin bakkal 5, Niyazi 
Toraman 5, Tahsin Ôzden ve ar · 
kadaşları 3, Kemal lteri 2.5, Celal 
Zerican 2.5 Zıhni Mutlu 25, Os 
man ve Abdullah, 2.5, Selim Ak
gün 2.5, Sait Dindar 2.5, Ôkkif 
Türkö2ü 2.5, Naca Berkman 2, 
Bedri Gülek 2, M .. hır.ıet Turhal 2, 
Ahmet Ôz.lü 1, lbıan Şealer 1, 

14 hdncttepba 1941 
----------- -

San' at 

Pamuk prenses 
ve yedi cüceler 
Yaşamak için yemek, içmek 

nasıl bir ihti1 açsa bedii 
zevlderiaıizide tatmin etmek öyle bir 

ihtiyaçhr. 
Bir ioıan bedenen olduğu rl· 

bi ruban da gıdaya muhtaçbr. Ru 
han kendini tatmin etmiyenler rü· 
neş görmiyen bir yerde biten cıh:a 
bir aiaç ribidir. 

Onan için maddi ve manevi 
hayatımızı daima beraber tatmin 
etmelc mecburiyetindeyiz. 

Çok güzel bir manzara karşı• 
ttnda bulunmak, kendimize hoılan 
dıj'lmız bir şeyi almak, müzik din· 
lemek,güzel bir yazı okumak ope· 
ra ve sinemalara gitmek ve saire 
hep zevkimizi tahrilc eden ıey· 
lerdir. 

•*• 
Mevsimin en rüzel fllmi, ıine-

macılıiıo harikası denebilecek pa· 
malc prenses ve yedi cüceleri bu 
akşam Alsaray sinemasında röre· 
celuioiz. Şimdiye kadar çevrilen 
filmlerin en değiş;ği ve en rnzel 
olan bu filmi rördüğünüz zaman 
yazılan bn satırların bir reklam 
değil bir hakikat olduğunu anla• 
yacaksm z. 

Bin bir rece masallarının en 
canlı ve en neşeli olan bu filmi 
c Valt Oisney » tarafından bir 
şah eser ve baştan başa renkli 
olarak vücnde getirilmiştir. 

Balta 1rörmemiş korkooç or· 
man1arıo bütün esrarı beyaz perde 
üzerine aksettirilmiştir. 

Ba film, seyredenlere, gllzel· 
lilt, aşk, neş'e ve kıskançlık zev· 
kini tattıracaktır, 

Çünkü o lcalblerden hızını, 
aşktan ihtirasın1, saraylardan ihti· 
şamını almıştır. Ve bin bir rece 
masallarını canlı bir şekilde rözle 
rimizin Önünden resmi geçit yapa• 
bilmeoıini imkin1aştırmışbr. 

Teberruat 14900 llrayı 
buldu 

Seyhan K1Zılay cemiyeti yar· 
dımcı komitesi dün de faaliyetine 
devam etmiştir. Dün kahraman 
erlerimize kıtlık hediye tedariki 
için te berruatta bulunan hamiyetli 
vatandaşlarımız şunlardır: 

Tüccardan Mehmet Şaşmaz 
500, Çerçi Yusuf izzettin 300, 
Toroı Fabrikası tabibi Kokinaki 
250, Tüccardan Mustafa Alıkoyan· 
lo 150, tüccardan Core Zablet 
150, Tüccardan Zekeriya Bakır 
100 lira. 

Teberraat kaballlne baron de 
devam edilecektir. 

Mehmet Köşker 1, Mustafa Köılc.er 
1, Ali Kalas 1, lbrahim lıyaı 1, 
Süleyman Basmacı 1, M"hmet Söz· 
gen 1, lsmail lrici 1, Mehmet Hil 
mi Ôzer 1, Terzi Nori 1, Terzi Meh• 
met 1, Terzi Mustafa 1. Terzi Sıt• 
kı 1, Numan Simon 1, Mahmut Özer 

50 kuruş, Basmacı Şaban 50 ku· 
roş, tlyas Haron 50 knru_ş, Nisan 
Arman 50 kuruş, Ali Kirve 50 ka 
ruş, Adil Kökpil 5, Arif Köşker 

5, Mehmet Fevzi Arsan 2, Meh· 
di Baımacı 2, Süleyman hazır el· 
biıeci 2, Hasan Güven 1 Hra. 

milyarlara dayanan mııauam mf b • 

liielar ta hsis e ttikleri g örüldü. : er. ~ ~OM N 1 
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yapm ıığa koyuldu. 

Mutaarrız tarııf denizaltı ge• 
milerini çoi altmaga, müdafı t raf 
ise en b şta banlıı rla mücadele 
edecek muhrip ve karakol gemisi 
nok!taoını talifiye çal ıştı. 

Denizaltıların dehşet verıcı 

hallerini mubafua ettikleri, dritnot 
ve tayyare gemilerine eskü i gibi 
gene perva ınzca sald ırmalııriyle 

tJbit oldu. Hıırbin ilk aylarında 

donizde korkunç bir ıürpri:ı:le kar· 
şıla~ ldı. Mıknattth mayn etrafı 

kasıp kavurmaya baıladı . Fakat bu 
ifet uzan 11llrmedi, fennin bulucu 
kudretine boyıın eğdi. 

. Bellnm bUyügU havadan 
geldi 

Denizde yenl icatlar beklenir· 
k"n balanın büyüiü bava 

. darı rel i. To ılarca bolDba, torpıl 
taşıyan tayynrelt>rın karşısında ka· 
lın zırhlara bürünen dritnotlar bı1e 
titr,.di. Ba devlet bir arAda du!'· 
mıyaralt şuraya buraya dağılıp sak
lanmaktan, havaya karş ı ate~ kud. 
retlerini çoj'altmaktan başka care 
bulamadılar. Aj'rr bombaların İta· 

betine tahammül edemiyerek harp 
aabaaıodan çe ıdlm~ği tercih etti· 
ler ve yaralarını ıardırmaya koıta· 

... Hele muhrip Y• kruvazör rıbi 

Acaba nereye gitmişlerdir dersin ? 
Dönü<ste kulübeden geçmemişler mı? 

- Koloniden geçmemişler. Yaıılarınn 
bir kaç g ünlük yıyecek almışlar. ihtimal 
" Fok balığ ı kör fezi ., ne gitmi~lerdir. 

Sesinde pek belli olmayan b'r hüzün· 
le ili ve etti : 

- Belki Peter orada tahta bulahilir. 
- " Fok bııhğı körfui 11 ne gittik· 
terinden ftmin misio ? .. 
- Petfrİn babası ve Betti Rocers 

~nları " Fok b lığı körfezıne giden yola 
saparla.rken rörmüş. 

- Gördüklerini kimseye söylememiş· 
ler mi ? 

- Herkese söylediler. 
- Demek üç rüııdür Kolonide bunu 

benden batka bilmeyen yokmuş. Nlçia 
bana kiınse söylemedi ? 

- Herhalde unutmuş olacaklar ... 
Luiza doğru söylemeye cesaret ede

memişti H osa öylemeyi unutmuş değil
lerdi. Bir kaç zamandnnberi Tristanlılar 
Hanst:ıo hoşlanroayorlardı. Onun şüpheli 
bir halini görmüş değıllerdi ammıı, kendi
lerine karşı dost davranın dığından hemen 
hemen emin bıılcnnyorlıırdı. Bu seb,ble 
Alman Kolonide bir nevi karautıoaya 
alınmıştı . 

Luizaoın hiç bir zaman itiraf edemi• 
yecfğı n kta1 buııun başlıca sebebinin 
keodısi olduğa idi. Genç kız bunu doin 

b l . 1 b ze etmeye ken. u uyor. Tr11tan ıla rı mua e 
disinde bak görmüyordu. . 

G k h. l . . tahlil edebılmekten 
enç ız ıs erını l k 

acizdi. Peter Kommonla nişanlı 0 ma tan 
memnundu ve iftihar duyuyordu. Onsuz 
bir istikbal tasavvur edeıııiyorda . Bununla 
beraber Hanı yanına reldii'i .z~ınan onun 
cazibesine kap,lıyor, heııı ıevınıyor, hem 
canı sılcılıyordo. Hanı '' Yanık Orınan,, a 
fİt neyi teklif ettiği za'll&n ıenç kız bu 
teklifi kabul etmemesi icap ettiiini düıün· 
müı . bu raimen randevuya ritmişti. 

Hans Stiıoaa dOşilncede idi. Peter 
ve lna-iliz hakikatan ·• Fok balıiı körfe· 
zi,. ne mi ritmiılerdi ? Ôyle ise bunu 
r izlemeye neden lüzum rörmüşlerdi ? 
Doğrudan doğ'ruya oraya ritaeler ve bu. 
nu açıkça söyleseler onlara kim mani 
olurdu ? işi gizli tutmalarının ve şaşırt· 
maca yaparak t epeye çıkacaklarını işae 

etmelerinin bir sebebi olsa gerekti. 
Ziraat mühendisi olduj'uno söyliyen 

lngifü:, Peterle saatlerce konuşmuştu. 
Ôlümd n kurtulur kurtulmaz •· Y anaşıl· 
mu:,, a ıritmişti. Şimdi de meçhul bir ye• 
ro ritmiş bulurıuyordu . 

" Fok balıırı k örfezi" nde dört ıün 
oe yapacaktı ? Yumurta mı toplayacak· 
tJ ? Buna inanmanın imkanı mı vardı ? .. 

Tristana bir kayıkla reldiiioi ıöylo

mioti, Kayırı nerede ? 
Triıtanlılar ribi 111 klmHlwi kandır• 

Graf Fon Şpe'nln eon gUnlerl 
mak kolaydı. Fakat mucize kabilinden 
ölümden kurtulan bir an boş durmayan, 
Hans boş bulunup •• Rayş " deyince ba 
rafı suratına varan ba ziraat mühendisi 
bakikatta kimdi ? .. 

Hanıın endişesi artıyordu. 
Varkley, acaba " Yaoaş •lmaz,, ı ilk 

ziyaretinde, ıüpbeli bir şey mi rörmOş, 
fakat bunu diter Triıhnlılara belli etmek 
illemiyerek itin tedkikini ıonraya mı bı. 
rakmııtı ? Pete"le beraber ne yapıyorda? 
Peter, artık ondan ayrılmayor, hattl Lui· 
zayı ihmal hile ediyor, eık.iıi ribi, Hanıla 
yalnız kalmamaları için onan peşinden 

ritmiyorda. • 
Hanı, Ln izayı, oraya rellıindelc.i mak· 

ıadı anutto. içini büyilk bir endişe kap· 
ladı. 

- Oınmedin ml Lniza, ben donu.-
yorum. 

Genç kız hayretle onan yüzüne baktı: 

- Üşümek mi? Ne münasebet ? Bi· 
likis hava sıcak •. . 

Onun cevabmı beklemeden, ye.de 
evvelden hazırlanmış olan bir çalı çırpı 
yığınına kibritle ateı verdi. Luiza bulun· 
doklara yerde üç öbek çalı çırpı toplanıp 
hazırlanmış olduruna o zaman farketti. 
Bastıran dumanla röderi yanarak ıerl 
çekildi. 

Hanı dllrbtınle ., 
ltaktl. Beyaz bayrataa 

Y anqılma1 " a 
aakarrer itırttl 

verdij'İni ve kaybolduiuoo gördü. Bunaa 
üzerine genç kıza döndü: 

- Otaya dikilmiş olan İngiliz hayra· 
j'ını görmeye çalıştım, fakat bu motafe-
deo farkedilmiyor. . 

Ben mndım, ate~i ıöndürüyoram. 
Ateşi, üzerinde tepinerek ıöndilrdll. 

Bu işi tamamlayınca Koloniye dönmeyi 
teklif etti. Geri döndüler. 

Koloniye yakla11nca Hanı, Luiıaya 
ayrılmasını ve nazarı dikkati celbetmemek 
için baoka bir yoldan ritmeıini tavıiye 
etti. Yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Ne 
yapacaimı henüz tayin edememiı, kua• 
zede lniiliz hakkında bir holcüm vereme• 
miıti. 

Peter, Varldeyin küreksiz ve yelken• 
siz bir kayıkla reldijini ıöylftmişti. Genç 
Tristanh düşüncelerini saklayan bir adam· 
dı. Bildiklerinin hepıini ıöylemiyorda am· 
ma yalancı değildi. Şu halde lnl'ilizin 
adaya akıntı ile reldijini kabul etaıek.te 
hata yokta. 

Kayıimda Pelerin ıGkOtnno satın 
alabileceji derecede mühim bir şey mJ 
vardı ? Hanı itin böyle olmaımı canı 
rönülden temenni edivorda. Esaı mesele, 
Varkley ile Peterin Triıtanı .. Yan&.111· 
maz " dan ayaran yirmi millik mesafeyi 
aşmalarını mümldln kılacak bir YAııtaya 
maUk balaamamaları idL 

Onatı ... 
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-m-~~ 
asaın• 

Atatürk bir 
Başlangıçtır 

YAZAN 
PEYAMi 

SAFA 

Şap.~a. bir sembol,dil bir ifade v~11t~11, lltin har• 

fı bır şekil; ve bunların bepıı bırer kalıp, H• 

dece birer kalıp. 

DİD içıoi relışmiş 

malı. 

Şapkanın içini Avrupa kafaaı, dilinin içini iten• 
di kendine yeten ermiş Türk düşüncesi, litln harfi· 

ve temirmiş bir edebiyat ve bilgi m11bteva11 doldur• 

Avrupa nedir? Tfirk dOşüoceıinin kaynaiı karaheri, olrunluk sırn 
nedir? Türk edebiyatın ve Türk ilminin ıilkiuiş, ııçrayış ve parlayış yo• 
la nedir? 

Avrupa danı detildir, poker değildir, viski dejildir; Avrupa mücev• 
her, apartımao, otomobıl dejildir; Avrupa hatti asfalt yol ve kübik yapı 
dejildir. Banlar Avropanın yemiıleri. K mi ham: Kübik yapı veya resim; 
kimi olron: Otomobil veya &1falt; kimi çüri\müı: Poker veya mücevher. 
Fakat Avrupa, klislk çajda Akdeniz a-üneıiyle üç bin yıldır bunları ol· 
duran kültilr aiacı: ıan'at, bilri, teknik; plinlı taazıovlu millet ve dev· 
let yapm. lnkılip Avrupanın yemişlerini toplamak değil, kültürünün 
•tacını dikmek. 

Atatilrk tohum attı, sonrıı kiler bu ağacı büyütecekler; Atatürk ekti, 
IOarakiler biçecekler; Atatnrk baıladı, sonrakiler devam edecekler. 

Atatilrk bir son detil, bir baılanğıçtır. 

Tanzimat şekilciliiinden ne kadar uzaklaşır1ak Türk inkılibınm ma• 
yuına o kadar yaklaıırız. 

Kitap Uiıdını iskambil Uiıdından, mürelıkebi kolıteylden 1 alınte· 
riol livantadan 11ıtün tutan, çalıımadan daha yüksek bir keyif tanıma· 
yan, eni, daha yeni bir Türkiyeye dotru. 

Kardetleriml Kurtulutun ve yükselişin başka yolu yok. 
Atatilrk bir aon detil, bir baılanrıç. 
Atatl1rk'e Atat11rkler katalım. 

• Halk ve memur 
YAZAN 
vA-NO 

8 ıonteşrin cumar• 
tesi sabahı, doku 
za çeyrek geçe 

raddelerinde, hır telrraf çektirmek 
11zere Şlşlıde, Osmanbeydeki poı 

taneye rittim. Giıeoin önünde miiı· 
teri yokta. 

içeride memurlar bir ıeyler 
kaydediyorlar ve bir tomar paray 
la metrul oluyorlardı. Bir iki da· 
kika kadar bekledim. ( Filhakika, 
ıl1ratin da1ıa f azla11nı iıtemek hale 
kını haiz deiili&. 

Bqka •ilracaatçı bahla .. aa 
bile riıeoin önlnde biç bekle•• 
••k, tarafımızdan talep olunmuı 
fasla bir lükı ve fantezi olurdu.) 

Her ne bal ite, rozlüklü bir 
JD•mur, k.iiıdımı aldı. Kelimeltri 
bHaplaciL Ve birden bire durdu. 

- Ba, iıtida mahiyetindedir. 
arkuıaa bir de on altı kuruıluk 
pal yap11tırmalı. 

- PekiM. - -dedim. - Her 
ne kadar telrraf ıiparİfte de.. Fa 
kat demin, civardakı tütüncüden 
bir ıirara almak iltemiıtim. Bozak 
lop yokmuf. LQtfen şu on lirayı 
ıiz bozaanız.. Akıi takdirde, adam, 
pal da aatmıyacak. 

- Boıuldoiumuz yok ... 
- Aman efendimlll Şimdi şu· 

rada tomarla iki buçuklolı.lar gör 
düm... lıte, aetekim maıanıo üstün· 
de bili duruyor. 

- Henüz bizimle muameleye 
fİrİfmediDiz ... Olıa da vermeyiz ... 
• diye, dlier memar (rözl,Jlı.ıüzü) 
müdafa etti. 

- Vermemenizia ıebebi? 
- o para, riıeye aid dej-il; 

bqka bir İfİn paruı- O işten de 
ben meaulüm ... Vermem vermemi ... 
K11D karııır? .. . 

- Ba derece miltkillit röıter· 
dijiolz ve halkla ba derece dürüıt 
konqtuianuz için ıizi tikiyet ede 
ceiim •• 

lttibfafla ve İltihzayla: 
- Ucuada idam yoktur a iqal 

lab? 
-? 
- Yani ıiklyat ıtmenin aeti

aeei beni idam ettirmezler ı ... 

- Ettirmezler ... Belki bir ib· 
tarla r~ittirirainiz... Hatti belki 
ona bile Ulzum ıörmezler ... Ancak, 
vui71t rene de fecidir. 

Ba Hfer iıtifbamla bakmak oö 
beti ona diltmllftn. Şanları anlat 
.. k İttiyordam. 

c ~- Fecidir: zira! milşkillt çı 
karmaıı memarlutun ldeta bir ica· 
bı ıanıyortunuz. Ve ba, ıizde, ben 
de onda ldeta bir boy halini alı · 
yor. 

Kendimizi bayaracu bir 1andal· 
JM• hiaettik iDİ, var karıımızda· 
ki vataac:&.ıın kafuıaa. .. Bir beylik 
bir pqalık, bir botzot eduı.. Si~ 
bana, ben bqkaıına... Ve netice· 
de uaaat hayat mfltldlll91mit ola 
Jor- Fakat böyle amaat hizmet 1 
iflırfıude .W. a.. ter111D1a IMllıı· • 
.............. ııa 

~ ......... 

[Tanlriefkb'daa 
bir mukaddimeyi hiç sevmem, biç 
kullanmam amma, g-azeteci olduiu 
mu söyledim. Müdür do paramı 

bozdurdu. Kendisine bonon için 
gerçi şahsan teoıekk6re borçluvum. 
Fakat rene de tatmin edilemedim. 
Ba böyle olmamalıydı. Tomar tomar 
paraların darduta bir postanede 
on lıra bozdurmak için iltimas ta· 
lr bi, yahut bilidan tavıiye melı.tu 

bu mu lizımdır? 

Üstelik muhterem müdür şöyle 
dedi. 

- O para başka itindi ... Siz 
de lcendiıinin yerinde olsaydınız, 
deiiştirmezdiniı. 

- ?I ... 
Sanki mua 8..n.de daraa 

dafınık bir to•ardakl paralar, na· 
ma muharrHmit ribi ... Her halde 
maiyetp,,verilık ettijioi anladım • 
Lakin, o iyi ahlik.ıo bile ifr"tı fe· 

nadır. 
Neticede, bana ıöıterilen ma• 

zeret ıu olduı 
- Efendim ... Uıun nöbet bek· 

lemenio neticesi ... Asab yorula· 
yor da. .• 

Nöbet uıu111 fena tertiplenmiı 
olabilir. Memurun da babı bozul 
mq olabılır. Fakat bütün banlar, 
ramazan tiryakiai ribi balkı terale· 
meii icap ettirme&; bir. lıı.inciıi 
de : Mütknllt çıkartmak, memnr· 
lutun icabı detildır. Her vataodaı 
her vatandaşa, elinden releD ( OD 

lirayı dört iki buçukluğa tabvıl 
kadar basit ) kolaylıkları ikram 
ederse, bukadarcık ehemmiyetsiz 

bir şeyden, umumi bayatta bir fe. 
rablaoma olar... Burün ben hem 
ıebri, pulcudan palcuya taban tep· 
m•m ; yarın Hn, - ey ismini ba· 
ua ıöylemek cuueti medeniyeainl 
röıtermiyeo poıta memara vatan
daşım - yarın da aen bana ve 
dıierlerine itin diiıtüiü zaman ı 

- Encümendedir .• Yarın rel ... 
Ôbilr l'iin uiraM. Hele bir dl1ıilne
Jim ... iki ıaat bekle 1 - cevabını 

almazsın ... 
Ah 10 kafası eıilesi müık&· 

lit çıkarıcılık; « Rahmet olsan ko· 
IDfDnun batına yatmamak• huyu ... 
O olmaaa iılerimiz tıkır tıkır yü· 
rür ... 

Evet, baadan dolayı idam yok 
amma, bu tıkır tıkır İf yilrlitm .. 
mek, vazifeaini tahammülfer1a bir 
anıarya aayarak ıona çatmak, bu· 
na çatmak memleket ölçüıünde bir 
çok mefhnmların idamıdır ... Ne ka· 
dar milli eneriinin, milli İf ıaatinin 
bellkine ıebtıp oluyor! Bu da, belki 
bir ferJin idamından fecidir. 

- Ak,am'daa-
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BUGON • s 

"TÜRKİYE 
k . d. ' sa ı n ı r.,, 

Bir lnglllz mare• 
-9ah11 ın Lordlar ka· 

merasında beya. 

n • t ı 

Londra 13 (a. a) - Lordlar 
kamarasındaki bir nutkaoda ma
reşal Börtvurt Türlciyeden bah. 
1etmiş ve ıuaları ıöylemi,tir: 

« - Nazarlarımızı kendiıine 
itimatla çevirdiğimiz ve fakat ba· 
zı k mselere bazı endişeler veren 
bir memleket vardır. Şirndilik 
Türkiye sakin duruyor. Likin te 
cerrüdün istilayı davet ettiğine 

birden fazla misal bulunduğunu 
ve kendisioi bizim safımıza sürük 
livecek ve kuvvetli bir müttefiki 
miz haline l'etirecek fartların 
meydana çıkabileceiini iyice bi. 

liyor. • 

Popo/o Dital
ya'nın cevabı 

ltalya ıle Libya 
~ 

arasında çok bü. 
- ~ 

zük nakliyat ya .. 
pılı yormuş 
;:;..-~~~~~--............ ---

Milino 13 (a. a.J - Popolo 
D.talya gazetesi yazıyor: 

«Akdeniz' de birkaç ltalyan 
remiıinin batma11 f,,giltere'de bü
yük bir sevinç uyaodırmııtır. Fa. 
kat bu, Al<denizdekl münakalitın 
f azlahjinı iıbat eder. 

Çörçilin ıözlerine cevap ola· 
rak diyebiliriz ki, ltalyan donan. 
ma11 100 bin ki,inin Afrika'ya nak· 
lini himaye etmiı, Yanan adaları· 
nın i1raliai yapmış, 12 adanın İa· 
şe.ini temin eylemiştir. 

İtalya ile Libya arasında, tak· 

viye kıtalarınıo iaşeai için çok bü· 
yük nakliyat yapılmaktadır. Ka. 
yıplar çok aıdır. 
Her laalde Alcde.lsdeld ltal)r.- 1aa.,. 
ka_et.l_....ID •• do.aa..._m ha
reket tenıaı, yalına .. yıca o.ıoa 

bulundukları zaman muharebeyi 
kabul eden ve kuvvetler müaavi 
olunca kaçınan lnriliz ımiralları 
defil, Baıkamaodanlık. tayiu eder. 
Ve bu tayinde esH olan, harbin 
durumu ve mihverin ltrateji plh· 
!arıdır.» 

lrl•nda, t1re•t dUt•r•• 
.,. buluculuk rapac•k 

Oablin 13 ( a .a ) - lrlanda 
bqvekili mecliıte yaptıjı beyanat
ta, lrlanda büUmetinin fır1at düt· 
tüiü takdirde barıı için"ara bulu. 
culok yapmakla daima bahtiyar o· 
laca;ıoı bildirmiştir. 

Polonr•b•ıveklll Mıs1rd• 
Kahire 13 ( a.a ) - Polonya 

ba1'vekili ıtneral Siltonki buraya 
gelmiş ve Mı11r kralile hük\lınet 
erkinıoı ziyaret etmiıtir. 

• 

il Su altında yüzen 
k uvazörler 

FİN-RUS 
SULHU 

-ı 
· B ştarafL ikincide · 

yahut her filonun yanına yanare 
gemisi vermek imkanı arı.naacktır. 

1 4 ikinci Teşrin Cuma 

Fin hUkQmetl 

sulh lmklnlaranı 

tetkik edlyormu, 
Vaıinl'ton 13 ( a. a) - Ga 

zeteciler toplantısında beyanatta 
bulanan Kordel Hal demiştir ki: 

c - Fikrime göre, Finlandi. 
ya, Birleıik Amerika devletleri· 
nin tekliflerine bir Fin • Rus sol· 
ha imUnlarının Finlindiyaca tet· 
kik edilmekte olduiu tarzda ce
vap vermek.le atıl meseleden ka
çınmıştır. 

Finlindiyahlar, Fin kuvvet· 
terinin harbe iştirak etmiş olmak. 
Ja Hitlerin dav&1ına oe kadar 
mühim ve tesirli bir yardımda 

bulundukları hakkındaki ıöz.lerimi 

anlamamıılardır. » 
Hal, Finlandiya elçiıiae son 

rünlerde şunları sö.rlediiini bil
dirmiştir: 

' « A11l meaele şudur ki, Fin 
lindiya, kendi müdafaa zaruret· 
(erinden başka lngiliz: ve Ameri 
kan malzemeıinin Marmanık ve 

Arkaojel limanlarından Rusyaya 
gönderilmeıine mani olmak için 
Almanların ıarfettiii l'ayretlere 
iştirak ıuretile Almanlara çok 
kıymetli bir yardımda bulunuyor.» 

Hal, ıöılerini ıöyle bitir· 
miıtir: 

c Amerikalılar Fin milletini 
daima demokratik hiıler taşıyan 

bir millet olarak tanımıılardır. 
Finlindiyanıo bu demokratik an 
aoeleri göz. önünde tutaca;ın ı ve 
kendisi için hüriyetlerinin ve mü 
ea1e10lerinio kaybı mahiyetinde 
olacak bir iş birliiini henüz kati 
surette kabule tmemiı bulunduiu· 
nu ilmit l"divorurn . » 

Bren dizi 
bombalandı 

Kahire 13 (a.a) - lngiliz ha· 

va kuvvetleri dün rece ıiddetli 
.urette Brendizi'yi bombalamııbr. 
Diter taraltaa N.po11,. de 9ok 
flddetU Wr b8CNm yapılmııtır. 

Loadra 13 (a.a) - Hava na· 
zırlıjoıiun teblifi: 

Manı ilzerinde harekitta bu
lunan ı devriye tayyarelerimizden 
biri botnn düşmanın bir av taJya .. 
re11nı tahrip etmiştir. 

Londra 13 (a.a) _ Hava ve 
dahil? emniyet naıırlıklarıoı11 teb. 
liiiı 

Burün düıman tayyareleri ln
filterenio doiu timal luyıaında bir 
yere bombalar atmışlardır. Az ba
ıar olmuştur. 

Yunan krala Amerlk•rı 
zlrlİret edecek 

Nevyork 13 (•. a.) - Elenler 
kralı Jorjun ay •onanda Birleoşilt 
devletleri ziyaret etmesi bekleniyor. 

Gondar çember içinde 
Kahire 13 [a. a.]- Dotu Af

rikuında Gondar tamamiyle çem. 
ber altına alınmıştır. 

1 
Tayyarenin burüokü taarruz: 

kudreti karşısında donanmaların 
hattı harpler teşkil ederek klisik 
top muharebesi yapmaları tarihe 
karışmıştır. 

Bundan ıonra iki moha11m do· 
nanmanın karşılqma11nda muhak· 
kak ki evveli bu donanmaların ya• 
omdaki tayyareler çarpıfacak ve 
zafer hava hikimiyetini kazanan 
tarafa nasip olacaktır. 1 

mu-Tayyare hUcUmlarma 
kavemet imkansız 

Tayyarenin büyük bir hızla de· 

vam eden terakki ve inkiıa
f ı donanma taraftarlarını ciddi dü. 
şüncelere sevketmektedir. 

Filhakika dritnottan küçük 
harp gemilerinin artık tayyare hü
cumlarına mukavemet etmeleri İm· 
kin11zdır. Bunların kesif ve müeı· 
sir bir tayyare hücumundan kur
tulmaları ya karanlıj'ın bulQliine 
veyahut tayyue tesir aahuı hari
cine kaçabilmelerine bailıdır. Bu 
şıklardan en emin olanı rüyet ıar 
tının tayyare aleyhine değişmeıidir. 

Gemiyi ne peçeleme, ne suni 
aiı, ne de alçalt bulutlar tayyare· 
oin tözünden 1aklıyamaz. Hava 
kuvvetinin elinden lcnrtulabilmek 
için ı-ece karanlıiı01 tutabilmek 
her zaman mümkün olamaz. Bahu-
sus şimal arzlarda yaıın l'ece müd 
deli vok denecek kadar azdır. 

Türkiye Radyodifilı.yoa poatalat"ı, 
Türkiye radyo1U. ADlrara rad7oau 

12,30 Proıram, ve memleket 
1aat ayarı. 

12,33 Müzik: Karışık ıarkılar. 
12,45 Ajans haberleri 
13 00 Muzik: Karııık ıarktlar 

proırammın devamı. 

13,30/ 
14,00 Müzik: karışık proıram 

(Pı.) 
18 00 Prorram, ve memleket 

aaat ayarı. 

18,03 Müzik : Fasıl heyeti. 
18,40 Müzik: Karııık şarkılar. 
19,00 Konuşma (i ktisat aaati ) 
19, 15 Mtıı.ik: Saz eserleri. 
19,30 Memleket Hat ayarı, ve 

ajanı haberleri. 
19,45 Müzik: Klasik Türk mil· 

zij'i Programı. Şef: meaud Cemil. 
20 15 Radyo gazeteıi. 
20,45 Müzik: piyasa ıarkıları. 
21,00 Zıraat takvimi. 
21,10 Temsil. 
22,00 Müzik: Radya Salon or. 

lı:eıtrası. (Violonist Necip Aşkın) 

22 30 Memleket aaat ayarı ve 
Afans HabDrleri; Zıraat, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nakut bortHı 
(Fiyat). 

22,45 Müzik: Radyo Salon or· 
kestrası programının Devamı 

6 . Löhr: Bavyera dağları 
22,55/ 
23 00 Yarınki Proı-ram, vo ka· 

paoış 

O baldo harp g-emiıinin tayya• '!!'!"!!ll!!!!!""!"!"!'!!!ll!!!!!!ll!!!!!!!"!!!!~!!ll!!!!!!ll!!!!!!'!!!!!ll!!!!e!&Ll!l!!!!!I! 
reye kendini göstermemesinin ye hu usiyeti ve hikmPti vücuda a;ır 
gine çareıi denizaltılar gibi ica· loplıı r tatımasıdır Gerçı fen drıt· 
bıoda su tabalr:alannın altına rir not cesametinde d.,niı.a tı gemisi 
mektir. Bu takdirde en emniyetli yaparak bunu bati de ol a daldır· 

maktan iciı. deiildir. Faltat böyle 
bir müdafa elde edilir Fakat su bir dalan gemi dritnot vasfını, ya. 
üstü gemilerinin dalmalarına bitti ni ağır top taşımak meziyetini haiz 
bi imkan yoktur. olamaz O halde müstakbel dritnot 

Gerçi bogünkü günde her tay ların tayyareden korunmak için şu 
yare hücumuna ujrayan muhrip ve üç inşa şartına tabi olacağı tahmin 
kruvazörün batması liıım gelmez edilebilir. Ostüste en aı üç zırh 
Likin tayyarede daha fıız la sürat [Üverte, ağır toplar b r arada ve 
ve daha fazla infıliklı bomba te kalın bir zırh taret içinde, borda 
min edildijoi takdirde zırhtan mab zırhı su keıiminden aşıiılara ah. 
rum kDçült harp ır•milerfnio mu· narak fazla milr.darda dahili bölme· 
kavemetten iciı. çok zayıf vaziyet ler Her ne kadar bn şartlar tek· 
te kalacağı muhakkaktır. neoin makine ve diğer tecbizatını 

zayıflatarak süratinioin aıalma11na 
Büyük denizaltılar sebep 01acak•a da tayyareden atı· 

B• iNie p- ya ba •ınıf ır•· 
ır milerin zayiatı ö z e ah· 

nacak veya banlar lağvedilecek 
yahut da dalan remi haline sokula 
caktır. Denizaltı gemisi evsafını 
haiz kruvazör cesametinde bir gemi 
nin dal matı fen nen kabildir. Ukin 
bu tipin artık ne siirat ve ne de 
top çapı ve adedi bakımından bir 
kruvazör valfını muhafaza edemi· 
yeceği a~iklrdır. 

Maamafıb tayyarelerin ka11ıııo· 
da mabvolmata mahltOm olmak· 
tanu dalıp onların elinden kortu· 
labilmek kabiliyeti hem sürate ve 
hem de topa tercih edilebilir. Bina· 
enaleyh istikbalde muh . k _ rıp ve ru-
v.azor sınıf 1 remilerin vilcuduna ih· 
tı!a~ rörülmiyerek bunlann yerine 
buyuk tahtelbahirler ikame edilme 
sine ihtimal verilebılir. 

Müstakbel dritnotlar 
K ruv~zör.den büyük gemiltre 

yanı drıtnotlara ielince ba 
sınıf harp gemilerinin en mühim 

lan bdmba ve torpil tesirleri göz 
önilnde tutularak bu lıuıuıta f oda• 
karlığa katlanmak lizım ı-ele· 
cektır. 

edilirse 
H üliıa; iıtikbal donanmaları• 

nın ıeklioi tayinde tayyare
nin müdakbel inkiıafı bqlıca imU 
olacaktır. Hava silibının benilz 
pek kısa sayılan bir terakki dev· 
reıinde donadmayı ciddi endqeye 
düşürmüş olmasından ileride daha 
büyüa. tehlikeler arzetmesine intizar 
edilebilir. Şayet mılcnatıılı bomba 
icad edilirae harp .remilerinin tay 
yare hflcamlarındın lrartulma11 an• 
cak dalmak suretiyle mümkiln ola
caktı r. 

Belki de küçült tekneler uça
bilecek bir hale getirilecektir. Her 
halde hava silahının mütemadi in· 
kişafından doiacak müthiş tehli
keye karıı koyabilmek için erbabı 
fen, meşhur romancı Jiil Vern'den 
daha fazla enerji tarfedecektir. 

A. B. 

Deniz kumundan demir cıkanllyor 
1 l den biri batti n1ana en faydalı maden er razetelerine röre Londrada on1ekizinci aıırda 

yalnız ıokaklarıo tenviri değil, fakat evlerin 
·~~1ı.nlatılmaıı bile, pek pahalı bir lükı telikld 
e 1 ıyordu. O ıırada Londrada evinin tenviri 

kırmızı karanfillerin kokuıa beyazlardan daha 
hoıtor. 

birinciıi demirdir. Demir ya toprak altı taba
kalarında veyahut araaıra apıtoı aylarında 
rökten kürei arza diifea ıebaplarda bulanur: 

Demirin bu,.OnkQ harp ıaoayiinde oynadırı 
hayati roln ozon uadı1a anlatmaia lüıam yok. 
tur. Demir cevherinin yeryilzilnde balandaJ~ 
mıntıkalar azdır. Banan için demir cevlaennı 
elde etmek için birçok tecrObeler vı araştır
malar rapılmıf ve yapılmaktadır. 

Son zamanlarda ltalyan eahillerinde deniı 
kumunda demir balundutu keıfedilmiştir. Mil· 
bendialer, demir cevherini kumlarda~ elektro· 
marnetik ile ayırmaiı tecriibe etm11ler1e de 
burıda mavaffak olamamışlardır. Bunun üzerine 
ltalya 1ahillerine demir cevherini ayırmak için 
mütemadi cereyanlı mıknatiıli saçlar koymayı 
tasarlıyorlar • 

Bu sayede komda mevcut olan demir zer· 
releri mıknatiıli aaçlara yapışacak, lüzumsuz 
kumlarda ayrılacaktır. Bu sistem sayesinde, 24 
aaat zarfında 10,000 kiloluk demirli kumdan 
5-6 bin kilo haliı demir cevheri elde edile
ceji ilmit edilmektedir. 

• .---. ---,-.-~ Harp yüzilndeo ba 
angın ev arın l'ÜD Loodrada biik6m 

zeytinyağı kandil' allr•n sıkı ııılı: karart· 
ma tedbirleri miln&H· 

betile lnfiliı, rueteleri, .. ki nmanlarda tea· 
............... oı..kta " ... ı. ...... 
.. ....... ••it•• YWMktMlrlw ..... 

o~a ocaklarından etrafa yayılan ıııia inbi1ar 
ed!yorkınaı: Yalnız zenrinler evlerinde zeytin. 
yarı andılleri yakıyorlarmış. 
- ~·nrlnler r•celeri ıoka;a çıktıkları ıamao 
onlerın~e ellerinde çıralı metaleler tutan uşak· 
lar yür~yor ve onlara yol iÖsteriyormuş. toril• 
terede ılk havarazı tenviratını 1792 teneainde 
Mareton keıfetmiştir. O tarihte Mareton kö· 
mürden haval'aıı çıkarmaia muvaffak olmuı · 
tur. 

-------·-= Kırmızı ve beyaz lnriliz çiçetc mntehas· 

1 ıuslarından birine göre 
gU ler arasmda güller, en iyi süs çiçe· 

ki f a r k ği değildir. Sebebi de ---------1 güllerin recelerİ l'Ün• 
düzden daha aı koka neşretmeleridir. Eğer 
bayan röiüslerini kokaıuz: a-iillerlo ıüılemek 
iıtiyorlaru beyaz gülleri tercih etmeleri lizım· 
dır. Klrmızı rollerin kokusu daha keıkindir. 

Baodan baıka kırmızı güllerde dıha fazla 
miktarda uçuca uaoı vardır. Bir kilo rülyaiı 
çıkarmak için üç bin kilo kırmızı rül lbımdır. 
Halbuki beyaz rüllerden bir kilo Hanı çıkar
mak için 9 bin kUo beyaz rüle ihtiyaç .ardır. 

Karanfillerde 111 aluıl bal Yalı.iclir. a.,_ 
kanııafW.la. ...__ Urvllrı•• 
lda .. istim .. ,, ~. 

• 
Kendi evini ken

di yapmış ! 

Japonyada Toyoaaka 
ıebriı.de Hirona iımin· 
de bir Japon erkeii , 
14 sene çalııarak keıı· 

di eliyle keodiıine 3 katlı beton bir ev yap
mıttır. Ev ba tene tamamlanmııtır. Bu adamın 
1923 yılında şiddetli bir zelzelede evi yıkılmıf. 
Para11 olmadıtıodan yeni ev utın alabilecek 
veya yaptıracak vaziyette deiilmiş. 

Bu ıebeyle evini kendi yapınayı aklına 
koymuş. Evinin plinların yaptırmak için de p•• 
rası yokmuş. 811 1ebeple plinı da kendi yap
maia kalkmıı. Fakat mimarlıktan, mühendislik· 
ten de haberi yokmuş. Nıhayet, aklına koydu· 
iu evi yaptırmaktan bir tür)ü vaz.reçemiyerek 
1927 de Tayonaka kHabasıodan bw arta ,.. 
tın almıf, evinin temellerini atmıştır. 

Bllyük müşkilit karı111oda kaldıiı halde 
bo itten caymamıştır. Komtuları da, Hiranonaa 
bu ev işini hayal sayarak kendisine ne paraca 
ve nede elleriyle biç bir yardımda bulanma· 
mışlardır. . 

Hırano, bin zahmetle aııl it aaatlerı ha~
cinde 14 aene mütemadiyen çabfmaltla •"mi 
ancak ba ...,. bıtırmİftir. Evini, seJselefer• • 
at .... fırbaalaN daJ1U81D dl,. betoadaa Jap....... 



4 BUGON 

lngilizce -----dersleri 
Tahsilini ingilterede yap· 

m1ş tecrübeli bir lgilizce 
öğretmeni haftanın muayyen 
günlerinde hususi ders ver. 
ınek istiyor. İstiyenlerin şart- ı 
ları öğrenmek üzere Kırta
siyeci Bay Me"met Sadık 
Aldatmaza müracaat etme
leri. 

Zayi şahadetname 
940 - 941 senesi Niğde orta 

olcalundan almış olduğum şahadet 
nameyi zayi ettım yenisini alaca· 
iımdan eskisinin hükmü olmadır• 
nı ilan ederim. 

Kale içi M. 57 no. lo Ha 
nede St1lhi Ôzf!nli 1417 Zengin karyola ve möbilye dairemizi ziyaret ediniz. 

TAHSİN SAllH BOSNA imtiyaz Sahibi : Cavit ORAi 

U Neşriyat Mildürü : A.vuka1 

RifAt YAVE.Ro~uı 

Ruıld1iı yer : ( BUGÜN ' 
V"thıu•"' - A~ .. n. 

Abidin Paşa Caddesinde 
Tel.: 274 Telg: TABO ADANA 

Adana Su işleri 6 ncı 
şube müdürlUğUnden 

Adana ovasında ve Ceyhan ırmağı kenarmda yapılacak 
toprak sedde ve taş kaplama inşaatının keşif bedeli olan 
( 77914 ) lira ( 68 ) kuruş mukabilinde ve silsilei fiyat cet
velinde yazıla vahidi fiyatlarla on beş gün müddetle ve ka· 
palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştar. 

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 nca şube müdürlüğünden alına
caktır. 

2 - Ek:.iltme 24 - 11. Teşrin • 1941 tarihine mtisadüf 
Pazartesi günü saat 15 de su işleri dairesinde teşekkül e
decek komisyonda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin ihaleden sekiz gün evvel almalara lazım-
gelen ehliyet vesikası ile eksiltme sartnamesinde yazılı diğer 
vesaiki ve teklif mektubunun bulunduğu kapah zarfları iha
le saatından bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve 
bu saattan sonra verilecek zarflar kabul edilmeyeceği gibi 
postadaka tehirler de itibara ahnmayacakhr. 

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

5 - Keşif bedeli.nin muvakkat teminat miktarı ( 5145 ) 

lira ( 73 ) kuruştur. 
6 - Tevdi edilecek zarfların 2490 sayılı artırma ve 

ek iltme kanununun 32 ncl maddesine göre hazarlanma~ı ve 
birinci zarfm içerisine eksiltme şartnamesi ve mukavele ve 
keşıf hulasa cetvelinin imzalanmış suretlerinin konulmasa ilan 
olunur. 8-1 .-14- 18 

IRMAK HAMAMI 
Yeni mUateclr altında Adananın en temiz en 

konforlu yeQlne hamemıd1r. 
Mükemmel aervlsle lflemektedlr. 

Erkeklere : Hergün saat 5 den 11 e 
kadar ve 18 den 24 e kadar. 

M adınlara: Hergün 12 den 18e kadar. 

Adres • HU11Qmet clvar1nda Ulus Parkı 
• kar,ısında. 1 7 1389 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 

Matina 
2,30 

P. K. 74 

ASRI SIMEMADA 

BU AKŞAM 
iki müstesna film birden 

1 

Suaare 
8,30 

Amerika film müsabakasında birinciliği kazanan 
sinema dünyasının ebediytn iftihar edecei'i şaheser ·• 

Aşk, Kadınlık, Sanat, Güzellik 

ea, Rolde: 

-Büyük Vals- filminin 
unutulmaz artisti. 

Luise Rainer 
2 

Bugüne kadar rördüiilnQZ heyecan filmterinin en müstesnası 

:_ ;;:Bügük artist:- MELVYN DOUGLAS·ın garattığı • 

"' • 
;;.: •• )f. 

• Gangsterlerin kucağında • 
• ~1+: O' "' •• ;ı,')ı.'.)(;+'\:"')ı •••• .., 'f,'if'); •• • 

Ölüm ve ateşle karşı karşıya •. heyecan ve 
korku ile yüz yüze büyük GANGSTER filmi 

BugUn gUndUz matinada 

1- Sonsuz ask 1- Gaosterlerin kücaQında 
Pek yakmda Pek yakanda 

Vahşi koşu 
Temanıen renkli 

T. c. Ziraat Bankası Müöürlüöünden : 
Şubemizde çahştıralmak ilıere imtihanla bir daktilograf 

ah nacaktır. 
Taliplerin muvaffakiyet derecesine göre yetmiş beş lira 

ya kadar aylık verilecektir. 
imtihan 17-11-941 tarihinde şubemizde icra edilecektir 

Taliplerin vesaik ile birlikte bankamıza mürncaatlara. 
1403 12 - 14 ı - Belediye müstahtcmini için yaptırılacak 19 takım 

kışlak elbise açak eksiltmeye konutmuştur. 
2 - Kumaş ve dikiş olduğu halde beher takımın mu· :••••••••••••• .......... ••••••••••••••••H••••••••••••: 

hammen bedeli 26 lira olup muvakkat teminltı 37 liradır. !. Saat:ro ve. hlb>D ÇOMlEIL.IE:k .: 
2 - ihalesi İkinci teşrinin 21 inci Cuma günü saat onbeş • ~ 

de belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktar. .! Saat Kulesi Karşısında i 
4 - İstekliler ayni gün ve saatta yatarmış olduklara te· • : 

minat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve şaret- • · • 

14 j~'rıcitqıirı )~41 

Sinema Aleminin En Büyü:• ;a~:,::ı:r;n; ~:r:I:;.: • ' • ~ 
Alsaray Sineması j 
----- BU AKŞAM -

Mevsimin lıd Büyük Şıhuerioi Birden Takdim Ediyor 

-1-
Dünyanın en muazzam en zengin ve f'D muhteşem Bin bir ~ece 
Masalından fılıne çekilen V ALT DISNE. Y ' in Büyük Eseri 

Pamuk Pırenses 
VE 

Yedi Cüceler 
Tamamen Renkll 

-2-
Güzel Bir Aşkan Tatlı Hülyalarma kapılarak 

iki Gencin Bir Aşk Romanı 

iiiiıiı:ııııııııııııııııı::ııı::ıııııııııı::I 

if Arşın Malalan :: 
:::::::::: Türkçe Sözlü ve Sarkılı ::::::ı:::ii 
"""~""""""""" """"""" 

Mevsimin En Büyük Türkçe Filmi 

Pek Yakında Pek Yakında 
Türkçe S~zlü ve Arapça Şarklı 

==! DOKTORUN AŞKI !== ı 
~ Senenin Bügiik Filmi ..J 

Fi8i. mu~akabe 'kômf sYôiıUreiSıiöiôde·ô ':. 
1 T eşrınısana 194 ı tarıhli Resmi Gazetede neşrvlunan 

2/ .1~723 numaral.~ kararna.me ile bü~ün vilayetlerde Toprak 
ofısın mısır mubayaa fıatları yedı kuruş yirmi beş santim 
olarak ka?~l olunmuştur. ~/şubat 19t2 tarihinden 31-mayıı 
1942 tarahme kadar mubayaa olunacak mısır fiatlarma 
a1rıca bir kuruş ilave olunacak ve bu zam 31 - ma· 
yıs 1 ?42 _akş~mından sonra kaldırılacaktır. Vilayetimiz 
çevresmd~kı alakalılarca bilinmesi. 

:······················································ 
: Daima En Büyük Serial Filmleri Gösteren 1 • • 
; Tan Sineması i 
: Bu Akşam : 
• • • • • • 
• Yine Eşi Görülmemiş 36 Kısımlık serial Film takdim ediyor • • • e Kolimbia film Şirketinin 1941 aenesi için bazırladıaı • 1 1 • ! 
: I I En BOyük Filmi : 

: 1 1 
f Kara Çaylak 
• : • • : 

Baı Rolde: (Baytekin) BUSTER GREBBE 
Heyecan macera aerzüzeştle dolu 36 kısımı Tekmili Birden 

DiKKAT : • • 1 Sinema Saat Tam - 8 - de Batlar 
....................................................... 
Hacılar Köyü ihtiyar Heyetinden : 

. ~öyümüzün şahsiyeti maneviyesine ait su ve bark 25-12-941 
~arıhınden 25 - 12 • 942 tarihine kadar bir sene müddetle 
ıcara verilecektir. 

1 - Bedeli muhammen 1150 liradır. 
2 - Depozito akçası 82 lira 50 kuruı olup taliplerin 

bu paraya köy sandığma veya bankaya yatırmaları lazımdır. 
3 - İhale 20 - 11 - 941 perşembe giinll saat 14 de 

Hacılar köyünde yapılacaktır. 
4 - Taliplerin şartnameyi okumak üzre Hacılar ihtiyar 

heyetine müracaatlara ilin olunur. 
1402 11 - 12 - 13 • 14 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 

Muayene Saatlerl• Sabah - 6-9 öğle - 12 - 14 
: akşam - 17 den sonra yeni ta 

şandığa Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul ·eder ) 
ve ( fakirlerden para alınmaz ) namesile kumaş nümunesini görmek istiy~nıer her gün be- İ Zenit, Arlon, orneg~, Neker, Hislon i 

lediye muhasebesine müracaatları ilin olunur. 1 ~adın v~ ~r~~~ ~on ~~~el saatleri· ! ~~~·~~~~~~~~~~~13~9~9~~1~-~10~~ 
1383 6 - 9 • 14 . 19 1 b b • 

.------------- İ mlz yedekleriyle era er mevcuttur. ! D O K T O R 
• HOROZOGLU ı Her Türlü tamirat Kabul Edilir. i Emin Ulvi Söler 

İ 1225 : A•~ Has. D•hlllye ,et• 

KARDEŞLER ...................................................... : 
. Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 

1 
Haıtalannı Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

Kit a b e v in e DOGU ANBARI karşısında 81Nolu muayenehanesinde k•bul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,5 - 8 

Okul Kitapları geldi 136
' • - 15 

ilk Orta Lise Okul kitabları ve her Fevzi GDven =---A-s_a_b_ı-·y_e_M_iı_·ı_e_h_a_s .. sı_s_ı ...... 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde ISKENDERUN p f •• N Ş k• 

b u l a c a k 
5 1 

n 
1 

z Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar müşte- f0 880f azım 8 1 f 
Ad d H 1 

rileri gibi muhakkak sizide memnun eder. l•tanbul'daki muayenehanesini An· res : a ana orozoğ u Telefon 21s 
Kardeşler kitabevı· Telgraf dolu anbar1 kara'da Yenifehlrde Atatürk bülüva-

1374 1 - 2e rında And apartımanına nakletml9tlr. 
Telefon ı 8787 1880 1·10 

al&..,...rwaaL • .. 

. 

. 


