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Erzincan'da 8 Saniye Siiren Yeni Bir 
Zelzele Oldu; 21 Köy Tamamen Yıkıldı 
Bir istasyon harap oldu, üç tünelistinad gollarigle 
Fırat nehrine kaydı tren münakalatı kesildi 

Ankara 14 (Hususi muhabirimizden) - Alaka· 
dar makamlara gelen haberlere göre, bugün saat 
11,~5 de Erıiocan ve Tercanda oldulcca şiddetH 
ve 8 saniye ıüren bir aanmtı daha olmuştur. Bu 
ıon aarsıntJ dolayısiJe Erzincanda 21 köy harap 
olmuştur. isimleri şudur: 

Erzincan .ziraat mektebi anbarı yıkılmış. bütün 
eşyalar an kaz altındadır. Y arahlar hastahılneye kal. 
dırılmakta, açıkta kalanlara yardıma devam edil· 
mekledir. 

Esesi, Tahsol, Brastik, Hanzar, Selinek, Ekrelc, 
Ha.zun, Suhak, Silbis, Kurtkenli, Handesi, Mehmet 
Ali palaoga, Tilbas. Cirzizi, Horan, Hasbaşı, Ula, 
Mitin, Yalnızbağ, Calabuzur, CaferJe, CiJeyli. 

Ankara 14 ( a. a.) Kıztlay umumi merkezinden: 
12 lıtinciteşrin 1941 tarihinde Erzincan vilave· 

tinde vuku bulan yer sarsıntısı üzerine açıkta kalan 
yurddaşlarm yerleştirilmesi için Kızılay cemiyeti 
Erzurum transit depoııund~n 300 y~dır, Ankara de
posundan da istenilen mıktarda ıl~ç ve pansuman 
levazımı gönderilmiş ve yaralıların ıaşe ve tedavi. 
leri işi Erzincanda Kızılay hast~han~ııi~e veril.?1i.ştir. 

Bundan başka dumanh İstasyonu yıkılmış, üç 
tunei istinat yollarile Fırat nehrine kaymış, tren 
münakalitt durmuştur. Yıkılan yerlerin tamirine 
çahşılınaktadır. 

Alınacak yeni mal6mata ıore, ıbtıyaç gorülen 

HAMİYET 
REKABETİ 

Yazan : CAViT ORAL . .....,.._ 

Bir müddt-Ueoberi Kı:ıılay Ce· 
miyetinin askerlere yardım 

komitesi adiyle, bir komite teşkil 
ederek faaliptte bulunduğunu ha· 
ber almıştık. Gazetemizde de ara,ıra 
bu faaliyetin verimlerini gösteren 
hamiyet fideleri okumoıtuk. Dun 
bu mev:ı.u\a yakından ilgilendik. 

yardımlar yapılacaktır. 

Bu güne kadar toplanan para· J BatıTılan Ark Rogal taggare gemisi I 
mn yek.Onuna öğrenmek istedik. L---------------------·-----
Bu komitede çalışan bir arkadaşta 
görülfük. Kendisinden kısa bir 
zamanda; şimdiye kadar temin edi· 
len para mikdarıom 16,825 liraya 
çıktıj'ını öirendik. Bu mikdarıu 
daha ne kadar çıkacağım aordalı.. 
Bizi sevindirecek ye yarın bir sürp· 
riz olacak çok ümitli bir tahminde 
bulundu. Gösterilen alakayı•aorduk. 
Fevkalade, herkes koşuyor, cevabım 
verdi. Zaten hamiyetli, Vatan bor
cunu, milli vazifesini bilen ve pek 
iyi idrak etmiş olan Adanalıdan 
bundan başka ne beklenebilir ... 
Adanalının en karakteristik vasıf· 
larından birisi de işte budur. Ada· 
nah cesurdur. Adanalı iş adamı
dır. Adanalı bir kahramandır. Fa
kat o ayni .zamanda memleketin 
her tarafına hamiyet islerinde Ör· 
nek olacak meziyet ve hasletlere 
sahiptir. 

Bundan bir kaç sene öuce idi. 
Hava Kurumuna yardım meselesi 
Öneınle ileri sürülmüştü. O zaman· 
da vatanperver Adanalı mahsıılü· 
nün yüzde üçünü vermekle bütün 
yurda Önayak olmuştu, 

Görüyoruz ki Adanah bugün 
de ayni hisııio, ayni faziletin, ayni 
fedakarhj'ın tesiri altaodadır. Etin

den plenl veriyw. 
Her adanah, çiftçi, tnecar, 

esnaf, rençber, mesleği, işi ne olur. 
aa olsnn, kendisine teklif edilaıeye 
hacet bırakmadan hamiyetini gös· 
termekte, milli vazifesini beoimse
melcte ideta birbirile rekabet eder· 
ceıine veriyor. 
Bir memleket parçaSJ için bundan 

daha çokötnnebilecek bundan daha 

Devamı UçUncUde 

Valiler arasın
da değişiklik 

Tayin ve naklller 
yUksek tasdik• ik

tiran etti. 
Ankara : 14 ( Hususi muhabi· 

rimizdeo ) - Valiler arasında ya· 
pdan değişikliklere dair kararname 
yGlueli tastike iktiran etti. Buna 
l'Öre, Eskişehire Kütahya valisi 
Ha?'~t Ôskay, Klitahyaya Isparta 
Yalısı Tevfik Hadi Baysal, Çanalt· 
kaleye Erzurum valisi Fehmi Vural 
Etzurama Eliz1&; valisi Asım Türe: 
li, lspartaya Çoruh valisi Selihat. 
ti~, Çoruh vali vekaletine Eskişe· 
hır vali muavini Cavid Kınay, Bin
röl vali veklletine Çankaya kay· 
ID lcanıı Dloif Yurda kul, Elhıf 
Yalllijbae Df yarbak1r vaU•i F eyz 

lnglllz tayyare 
gemilerinden 

-------- ---------ARK 
ROYAL 
batırıldı 

Gemi bir Alman 
denizaltısı tarfın
dan torpillendi 

Ankara Radyo gazetesi -
İngiliz amiralhk dairesi, Ark 
Roval tayyare gemisinin batırıl
dığını bildirmiştir. Gemi, bir 
Alman donizalhsı tarafından tor
pillenmiş. yedekte bir limana gö 
türülürken batmıştır. 

Bu barpde lngiltere bunun· 
la üç tayyare gemisi kaybetmiş 
oluyor. Almanlar bu geminin 
battığını üç defa ilan etmişler· 
di. Nıbayet gemi gerçekten bat 

mışbr. 

Ark Royal 22600 tonluk 
30 mil ıüratinde, 60 tayyare ta 
şıyan bir gemi idi. • 

1937 senesinde yapılmıştJ. 
16 tane 11,4 santimetrelik, 32 
tane 4 santimetrelik topu ve 32 
tanede makineli tüfeği vardı. 

lngfüz donanmasında 4 yeni tay· 
yare gemisi vardır. ~916 ile 19 
seneleri arasında çogu muhare· 
be i'emilerinden çevrilerek tay .. 

.yare i'emisi haline konulan 5 
gemi daha mevcuddor. 

Elde bulunan 9 tayyare a-e 
misinden üçü Amerikada tamir 
de bulunduğuna röre, halen 
logiliz donanmasında 6 tayyare 

i'emisi var demektir. 
Bu kayıp, lnıriliz bahriyesin 

de çok büyük maMvi bir tesir 

uyandıracaktır. 

Ark Royal, Atlas okyanu• 
suna açılan ve Hııd'u batıran 
Alman lıruvazörü Bismarkın akı
betini tayin etmişti. Ark Royal· 
dan uçan torpil tayyareleri Bis. 
markı yaralamışlar ve süratini 
kesmişlerdi. 

Alınan raporlar, Ark Roya· 
im batışında insan kayıbının 

Ekır olmadığını göstermektedir. 

Gürel nakil ve tayin edilmişlerdir. 
Çanakkale valisi Atıf Ulus, 

Binıöl valisi Saadettin Kulotlu 
tiekaOde HvkedilaiJlerdlr. 

Tlirkive 
Bulgar hudutla
larında b i r tek 
meçhul oıa:rak 

kalmış! 
Bulgar mecllsl h•· 
r le 1 ye encUmeni 
r e 1 s 1 n i n dikkate ' 
deAer beyanatı 

Ankara Radyo ıazeteıi -
Bulıar parlamentosu hariciye en· 
cümeni reisi Yanef bu gün parla· 
mentoda bir nutuk söyl.,mit ve 
demiştir ki: 

« - Yugoslavyanıo tasfiyesio
den ve Yunanistanın he.zimetinden 
sonra Bulgar hududonda bir tek 
meçhul kalmıştır ki, 1 Türkiye ile 
münasetlerimizdir, 

Fakat biz bu münasebetlerin 
daima mevcut dostluk paktına da· 
yanacağını ümit ediyoruz. Babaıdı 
ki Tüekiyenin cenap ht1dudunda 
lngiliz ve Rnıı orduları bulunmak· 

tadır. » •• 'ki'" in 
Türk kabisindeki degışı ıır 

sebebini bilmediğini söyleyen Ya· 
nef ilaveten demiştir ki: , . a 

« - Ankarada Türk dış sıy • 
t. · .ı • • d' · · tesbit eden se ının uegışme ırını .• 

bir deklerasyon neşri beklenebılır. 
lni'iltere, mibver devletlerine kartı 
yeni bir cephe açabilmek için zayif 
bir nokta aramaktadır. « 

İran parlamen
tosu açıldı 

Ankara Radyo ıazetesi-Tah· 
ran radyosunun verdiği bir babere 
göre, lran parlamentosu açılmış, 
yeni şah bir nutuk ıöylemiştir. 

Şah, dış siyasetteki ana pren• 

ıip'in butün devletlerle boş geçin· 
meği lngiltere ve Rusya ile dost• 
ça ~ünasebetler tesi~ini . i~tihdaf 
eylediğini bilhaasa behrtmıştır. 

Avustralya kıtalaranın 
insan kayıbı 

Kambera 14 ( a. a.) - A vus· 
tralya harbiye nazırı beyanatta 
bulnnarak, Avustralya imparator
luk kıtalarımn Libya, Yunaniııtan, 
Girit, Suriye ve Filiatiode oiradı· 
tı kayıpların 12950 kişiyi boldu· 
tuunu ıöylen.ıiıtir. Bualarm 641 i 
••baydır. 

Amerika 
kararını 
verdi 

Amerikan gemi
leri İngiltere'ye 
harp malzemesi 

taşıyacak 
Bitarafllk kanunu
nun tadill, 194 re
ye karf ı 212 reyle 
kabul edildi 

Günü'.l en ehemmiyetli hadisesi. 
bituafhk kanununun tadili bak· 
kmdaii Jayihanm Amerikan Meb. 
uslar Meclisi tarafından kabulü· 
dür. Liyiba, kanundaki iki mad 
denin dej'iştiriJmesini iıtihdaf et 
mekteydiı 

1 - Aınerikıın ticaret ge· 
milerinin silahlandırılması. 

2 - Bu gemilerin tehlikeli 
bölgelere, logiliz limanlarına af· 
raya bilmeleri. 

Birinci maddenin tadili ev· 
velce Mebuslar Mecliııince kabul 
edilmişti. Layiha, bu madde de· 
iiştirilmiş olarak Ayan Meclisine 
i'İtmiş, fakat Ayan, Jayibaya 
ikinci maddeyi katarak tekrar 
Meb•uslar Meclisine havale et• 
mişti. 

v Müzakerelerin çetin olaca• 
rını anlıyan va endişeye düşen 
R.uzvelt, son dakikada yazdığı 
bır mektupla Meb'uslann üzerine 
tesir yapmak istemiştir. Amerika 
Cuınhurreisi, mecliste okunan bu 

mektubunda, menfi bir kararın 
lngiltere, Rusya ve Çinde yeis 
uyandıracatını, bu memleketler 
maneyiyatıoıo sartdacağ'mı bildir· 
mekteydi. 

Meclis liyıhayı 18 rey gİ· 
bi küçük bir ekseriyetle kabul 
etmiştir. Tadilden yana rey ve· 
ren mebuılarm sayısı 212 dir. 

bun1arı~ 189 u demokrat (yani 
Ruzveltın partisinden), 22 si 
cumhuriyetcidir. Reylerini tadile 
karşı kullananlar 194 dür. Bun
ların da 137 si Cumburiyetci, 
5~ Ü demokrattır. Bo neticeye 
gore, Ruzveltin partisinden 53 
mebus tadile karşı rey vermi~tir. 

Layiha, ayan mecliııinde 33 
reye karşı 53 reyle kabul edil· 
mişti. 

18 rey gibi küçük bir ek. 
ıeriyetle kabul edilişi kanunun 

hemen yörürlüie girınesi.1e en
gel değildir. Cumhur reiıi liyi
hayı tezelden imzalayacak ve 
Amerikan gemileri lngiliz liman. 
larına harp malzemesi taşımağa 
başlayacaktır. 

Bundan doiacak netice ne 
olacak? 

Bazen bu gemiler batırıla· 
cak, bazen de Amerikan gemi
leri Alman denizalblarını deniz. 
lerin dibine yollayacaktır. Bn 
suretle, Amerika ile Almanya 

arasında ilin edilmemiş bir harp 
başlayacak, her Amerikan ge
misi battıkca Amerikada heye· 
can artacakbr. 

Fakat, Amerikanın bundan 
ıonra da fili olarak barbe lfİ· 
receii ıilpbelidir. Ancak, bu 
tadilin Amerikayı biraıı: daha 
harbe yaklaıtırdıiı mnbakkaktır. 

f B. Ruzvelt 1 

Litvinof'un tay 
yaresi ortada 

yok! 
Londra 14 ( a. a. ) - Sov: 

yellerin Vaşington büyük elçiliği· 
oe tayin edilen Lilvinof'u ve Ame
rikanın Moslcova büyük eJçiıioi 
taş•yan tayvareİıin yoluna değişti• 
rerek lranda Pehlevide yere indi. 
ğine dair haberler gelmiştir. Ali· 
kadar mahfiller bu haberlerin yan• 
lış olduğıınu bildirmekte ve tay· 
yarenin akibeti hakkmda endişe 
duvmaktadnlu. 

Bulgar mektaplerlnde 
ltalyanca 

Sofya, 14 (a.a.) - Alman bir 
karara göre~ Orta mekteplerde oka. 

talan yabancı diller aratına hal. 
yanca da konulmuştur. 

-

' 

Moskova 
müdafaası 
Sovyetler şehrin önle
rinde esaslı tahkimat 

yapını ş lar 
Ankara Radyo l'azetesi -

Doğuda bütün cephe üzerinde 
mevzii çarpışmalar devam etmek· 
tedir. M()skovanın cenubunda Mo· 
loyoroslavest kesiminde Sovyetler 
bir Almau mevziini işgal etmişler· 
dir. 

Londradan verilen bir telgrafa 
göre, Alman generah Fon Bock, 
Mosk.ova önlerinde yeni Lir taar· 
ruz için tank birlikleri toplamak· 
tadır. 

lstınbQ.lda çıkan Almanca 
Türkişepost gazetesi, Moskova 
önleriodr k: Sovyet tahkimatı bak• 
kında mal<lmat vermektedir. Bu 
ga.zeteye gör~, birinci müdafaa 
hattında tank defi topları, otoma· 
tik alev makineleri,zikzakh hendek 
maniler bulunmaktadır. Bunun re· 
risinde ıu dolu hendekler, kaza· 
matlar, yere gömülmüş demir ma• 
nileri vardır. Bu teıiılerirı l'erisin• 
de de piyade topu, aiır makineler 
yerleştirilmiş bendelder -relmekt•· 
dir. 

Moskova 14 [a. a.] - Tas'm 
bildirdij'İoe göre, Kalinin bölgesin· 
deki Sovyet aat cenahına karşı 
Moskova'nm batı şimalinde yapılan 
Alman taarruzu durdurulmuştur. 

ÇllrŞamba i'Ünü Almanlar bu 
bölgedeki taarnızlannda iki tümen 
kollanmışlardır. Lakin Sovyet kıta· 
ları 24 saat içinde karşı hücuma 
geçerek AlmanJarı ~20 köyden at• 
mışlardır. 

Cüce 
YAZAN: BiZ 

Her halde siz de görmüş olacaksınız. Çünkü o. aık ıık arabaların 
arkasına asalmak.ta, en büyük caddelerde elini, kolunu sallayıp, 

arsız, arsız, dolaşmaktadn: Boyu geriden bir karış kadar gözüküyor .• 
başında yanı k.aym11 bir ilk okul kasketi var .. lusa bir pantalon fiymiş,. 
çorapnz ayai'ında cinai belJi olmayan bir ayakkabı.. arzında boyu 
kadar bir sıtara .. bir lokomotif gibi duman salıvererek, elindeki ııia· 
raya bakarak, bir külhanbey çalımı ile yürüyor .. 

- Bu, bir Cüce midir? .. diye sormayınız .. hayır, bu bir cüce deill· 
dir .. geniş caddelerde ağzında sıgara, pervaıız dolaşan bu ufacık şey, 
yanılaıayorsam, bir ilk okul telebeıi veya o yaşta bqma bir ilk okul 
kasketi bulup geçiren bir çocuktur. 

Ağzında mum kadar büyük duran ••i'araaını çok görenlere: 

- Sığara içmek yasak mıdır? .. Sıiara içmek ayıp mıdır? .. Yaaalı:,., 
ayıpsa sokaklarda bir sürü erkek, hatta kadın fosur fosur niçin ın;ara 
içiyor? .. Beni rörüyor da onları neden görmiyoraunuz, demektedir. 

Evet çocuğum, sıiara içmek yasak değildir. Tütünün sıhbata, hele 
küçüklerin sıhbatına nekadar zarar verdiğini sana anlatmak da bana dilş• 
mez.. Evinizde baban, Belki annen de 11ğara içiyor. Sokaklarda bir 
sürü erkek, dediifo gibi belki kadınlar da sırara içiyor... Fakat onlar 
sıgarayı kolaylıkla taııyabiliyorlar. Halbuki aıiara sana, tqıyanıay•· 
cağın kadar ağır bir yük oluyor. Sığara dumanı başına bir bulut ıibi 
çöküyor .. Ben, aizmdan çıkan dumanların arasında seni · bazen kaybedi· 
yorum. 

- Bu çocuiun acaba babası, anası yok mu? .. Onlar çocuklarının 
boyu kadar sığara ile caddeleri ar~ınladığının farkında dejiller mi? .. 
O, sığaraya verecek parayı kimden, na11l buluyor? .. 

D iye sormayınız, ben bunları ne bileyim .. yalnız ben de bir şeyl;r 
sormak istiyorum: Onun her halde yatıp kalktığı bir yer olacak.. oral • 

• 'ld' A b k lk erde bulunan ar her halde yalnız da degı ır. ca a yatJp a tıgı Y 
0

_ 
onun tütünden sararmıı, kirli parmaklarım görmüyorlar mı?.. or~metr; 
uzuktan ben arzının tütün koktuğunu duyuyorum, onlar duymuyo~ ; mı 
Yoksa cebine her gün paket paket ııj'araları onlar mı koyuyor r O 

Çocuk, aile içinde filiz veren, okulda açan bir çiçei'e benzer. na 
bütün renkleri ailesi, okulu, yaşadıiı muhit verir.. • 

b · 1 ib' tilküreo ııra· Ağzında ıığara sık sık yerlere bir külhan eyı. i 1 'bl ' l 
' k b. can baz 11 aın aa, smı aizından düşlirmeyen arabaların ar aaına ır b 

• . • • • k E 1 an bu çocuk.. bayır, ayır .. etrafıoa ıııdıJmemıı bın tOrlil O iir er NVllr L.. Uk okul k ... 
yanılıyorum, bo blr çocuk defildir. Ba b.,. halde .,..ına 
keti r•ıirea bir eacedlr ... 
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Var olan millettir Atina'da 
Açlıktan 
ölen çocuklar 

- . 
Müstahsili ilgilen- Kahraman erle· 

rlmlz için 
teberruat 

Bir öğüt ----· 
Digorlar ki insan fer· 

diyetine değer vermezse, 
kendine olduğu kadar, 
milletine de hayır etmez. 
insanda benlik ihtirası 

bulunmalıdır. 

Bu öğüde ne hacet var, 
ihtiras insanın hagoani ta· 
biatından doğar. işimiz bu 
ihtirası beslemek değil. 
onu millete yarar bir he· 
gecan haline koymaktır. fh 
tiras ferdi değil, milli ol 
malıdır. 1 

Ne iıtiyorsun benden be adam? 
Ben senin bildiklerinden de 

ğilim . Booim ferdiyetiın insan, şahıi• 
Y'tim Türktür. insanlar içinde bir 
nokta, Türkler içinde bir zerreyim. 
« b~n benim, ıeo de ıeo.. Ne 
rıb, ne ibıd " diyenlerden deği 
lim. Bel ki sen sensio; fakat ben 
ben olamam; benliğim, Türk· 
lü<te erimiştir. S .n, sen olabilirmi 
s;n? Nene ırüvenip de böyle bir 
batıl davayı sıpanın? « Ne d•re 
ce hizmetin varsa o dnr himmetin; 

içinde yaşıyor; bu şehıslarla İn· 
1anlıkta ö&"ünüyor. « Hak > nedir? 
milletin malr. c vaıife > nedir? 
ferdin malı. Ferdin hakkı yok, 
milletin bokkı var. Millet olmasaydı, 
« bak, hukuk " mefhuma doğar 
mıydı? Issız bir adada tek başına 

yaşıyan adamın ne bakir.• vardır ? 
Issız adadı yaşamıyor da, nimetle• 

rinden yararlandığı millet içinde 
yaşıyor. Ôyle ise, hakkı yoktur, 
millete karşı vazifesi vardır? 

Söyle bana: ille istiyorsun ben· 

den, be 'il.dam? Alçak ırönül 
tülüi'üme mi kızıyorıuo?Kızma;ben, 
b~n değ-ilim diye üzülme. Sen de, 
ıen değilıin. Kendine ayrı bir var· 

lık veriyorsan aldanıyo~ıun: Çün· 

lr.ü sen de ben ıribi yoksun. Buır~n 
var ribi rörünüy,orınn; yarın hır 
koru kafa olduğun vakıt, senden 
milli bir eser kalmadıysa, milletten 
aldığıaın binde birini ödememişsen, 
benlik divan çürük olmaz mı? 

Beni bırak : Mıllette faoiyim: 
Aklın varsa sen de benim ıribi ol. 
Ancak vazifeni yapmağa çalı~ ki 
bir işe yaradıjpna olsun inanarak, 
ırönül şenliği bulasın. 

Bana hocam böyle öğretti;bu öğre· 
ni~ten ben d•ğ-il, biç kimse zarar 

ırörmedi: Şahsiyet 

tE!!_ tokbolmda çıkan Stockhol?' 
;;;;;JJ Tidnina-en ırazetesine Ah· 

na muhabirinin ırönderdiği bir 
mektup Yunanistandaki açlığı ve 
bundan bilhaHa çocukların ne lr.a · 
dar büyOk ıztıraplır çektiklerini 
tasvir etmektedir. Muhabir di· 
yor ki: 

«Dünyanın dört bir köşesine 
yaptığım seyahatlerde çolr. k~r
kunç şeyler ırördüm. Fakat şım· 
diye kadar Atina çocukları.nın aç· 
lıktan ölmeleri ıribi kalplerı para
lıyacak bir manzara karşısında 
kalmamıştım. Yunanistanda halr.i 
ki kıtlık nioan ayında başladı. 

Süt bulunmadığından küçük 
çocuklar arasında ölüm niıbeti 
çocuklar arasında ölüm niıbeti 
korkunç surette arttı. Bir çok ço 
cuk hastalıkları banösterdi, Yal· 
nız aiuıtos ayı zarfında Atina 
hastahanelerindo ırıdasızlıkdan do. 
ğan hastalıklar neticesi olarak 
234 çocuk öldü. 

diren Bir Karar 
- Çiticinin henUz malını teallm ede· -

madiği görüldü ve flıatıara ya· 
- pılan 1 kuruş zam uzatıldı -

A nkara 14 - ( Huıusi muhabirimizden ) bir kaç JrÜDe kadar 
çılr.acılr. koordinasyon kararlarından biri müstahsillerimizi ilıri 

lendiraıekted;r, 
Aiustosta çıkan bir kararla, buğday, çavdır, arpı, yulaf ve mah· 

lutun alım fiyatlarını, 31 ltkteşrine kadar olmak üzere birer kuruş zam 
yapılmıştı. Bundan maksat, müstahsili hububatını kış ba•madan toprak 

ofisine teslim etmeğe trşvikti. • .• . .. • • 
Bazı oahalarda çiftçinin benüz malını teslım edemedıırı ırorulmuş ve 

bir kuruş zammın, içinde bulunduğumuz ayın ıonuna kadar devamına 
karar verilmiştir. 

Birinci kanunda bu müddet bir daha nzatılmıyacalr.tır. 

Spor 

Atıs ınüsabakalan 
Öğrendiğimize göre, bölgemiz Beden Terbiyesi gençlik knlüpleri 

arısında mükafatlı atış müsabakaları tertip edilecektir. Müsabakalara 
Milli Mensucat, 6 ıncı Demirspor, Malatya Mensucat gençlik kulüpleri 
ve Beden terbiyeıi mükellefleri Jrİrecektir. 

Atıcılık ajanı doktor Ekrem Baltacr, müsabakaya 
kulüplere ırereken tebliğatı yapmış ve 17 lkinciteşrin 
11at 17,30 da toplantıya davet etmiştir. 

Lik maçları 

iştirak edecek 
Pazarteıi ırünü 

Seyhan K>zılay Cemiyeti yar· 
dımcı komitesi dün de faaliyetine 
devam etmiş ve aşağıdaki hami· 
yetli yurddaşlar kahraman ordu· 
muza, isimJeri hizasında gösteri
len teberrııatta bulunmuıtur. 

LiRA 

14900 Dünkü yekOn 
1000 Hurdavıtcı Celalettin 

ve ortaiı 
300 Tücardan Mehmet 

Sabuncu 
250 Tüccardan Cumali Öz 

türk ve Şeriki Mus· 
lafa Koçak 

100 Şefik ve Tabir Toplaz 
100 Bayan Matilda Nay. 

mın 

100 Tüccardan lsrail Ea· 
kinazi 

75 Sarraf Tahir Dönmez -16825 YekOn 

Halkımızın teberruıtı devam 
etmektedir. 

• Almanya ve ltalyanın iz· 

« kıy-netim var » y AZAN 
deıae ki ırerçek 

oı. ~ıy11•tin ... » K. Nami Duru 
d;ye bi , irmı yim 

olımadımsa ne 
zararlYolunda bu 
lundum ya.. isti· 

Pariste, Nevyorkta, Cezıirde 
çocuk baatanelerini ırezmiştim. Bu· 
rada bir çocuiun ı&"lıdığı du 
yolmazdı , Atinı ha•tınelerinde 

ise çocuklar bütiln kuvvetlerile 
bağırıp çağırıyorlar. Haatanelerde 
bu<uoan 500 çocuktan biç biri 
nisan ayından beri kilo almamıştır. 
Op iki hatta on dört aylık ço· 
cuklar 5 - 6 kilo ıreliyor. Sekiz 
aylık çocuklardın çoiu henüz ilk 
dışlerini çıkarmamışlardır. Bun· 
!ardan bazılarının ırörünüşü Hin 
distandaki kıtlık zamanında çeki· 
len resimleri hatırlatıyor. 

Yarın böl.re lik maçlarıoa devam edilecektir. Saat 11 de incirlik 
ve Ceyhan ırençlik kulüpleri fudbol takımları karşılaşacaktır. 13,15 de 
Adana ırençlik ve Malatya mensucat, saat 15 de de 6 ıncı Demirspor 
ve Milli mensucat gençlik kulüpleri araoında maç yap•lacaktır. Demir 
spor ve Milli mensucat takımları takviyeli çıkacağı için bu maçın beye· 
canlı ve zevkli olacağı tahmin edilmektedir. 1 

mir konsolosları Önümüzdeki sena 
bükOmetlerinin lzmir fuarına ıreniş 
mikyasta iştirak edeceklerini bildir· 
mişlerdir. Yeni sene fuarı için ça· 
lışmalara başlanmıştır. 

sana ? Çünkü dü1ünceme, ina· ı 
n•şıma gört. « ben, sen yok.uz, 
bız varız. H •m oğan hem kulla· 
rız. Biz demek « bir » demektir; 
ben, ıen ona taparız .. 

c Ben " .diyenler ne oldu? 
Güneş • kral on dördüncü Lüiden 
kalan ne dir? Tarihh bir altın 
deviri mi ? O da yalan! " devlet 
demek, ben demektir ıo kadar ya 
lan,cbaki kalan bu kubbede bir hoş 
sada imip bile btnim bakımımdan, 
kof bir söz, « baki " kalan bir 
mezar tcş:ıdır: divanını, bu.rünün 
çocukları anlamıyorlar bile. « aey 
retti hava üıre, denir, tahtı Sü · 
!oyman., Ol aaltanatın yeller eıer 
şimdi yerınde " 

ld.dide iken tarihte okumoş 

tam: Atinaoın kanun vazı'ı aaloa 
Lidya hükıimdarı Krey-Ziiı 1& 

kın şu bızim Karun olmasın ? · iln 
c benden babt;yar kimıe var mı? 
ıualine tek ırömleği olan bir ada· 
mı ıöylem4. 

En doğruıu bu: « ben, ıen 
yokuz, biz varız ~ Biz var· 

ıak, haklı..ıanz yok, vazifemiz var. 
bir vazıfemız yaşamal< iıe, bunu 
da bıze, biımet etmek için > aparız. 
Bende, ne varsa, benım dciildır; 
b•p•mi bizden aldım. Konuşuyor· 
sam dıl benım de&"ıldir; yazıp oku 
yorsam barlıer benım değıldır; dü
şünüyor sam. kafa benim değıldir. 

Beoım Jribı ırörünen bütün bu şey· 
lor bı<ıaıdir. Bız ferd değiliz, ce-

' mıyetiz . kısaca mılletız. M.ılette 
laoi oldu1<oa, milli bır şahsıyetı 
mız varc.ıır Bır l r ırılız, Afrika çöl 
lerrniu ort.ıında bıte tek bıqma in 
rıtızdır, 1nruiz mılletıaın bır mü
me11ılidır, atrler. Ne mutlu ki 
şiıe ltı, yerde, Jrökde, tek başına
da bulunu, içıadtn ayrıldıırı bırJi. 

;ın, mHletın ruhunu taşır. 

O•• ıfrendikleriaı , aldıldarımdır, 
yarattıklarım de&"ıl. Bır şey 

yaratabiLem de, milletten aldıkJa. 
rımla yeni bir yopı kurmuş olu. 
rum. Milletim, hem öroeğimdrr, 

h•m üstadımdır. Ben de yaratan, 
yine o dur. 

Ferdin değeri ne dir? F erd 
bir 1 brıkanın çıkardığı seri eıya· 

dan biridır. Ferdi va11fları, ıerınin 
va ıfiarıodan ne kaiar ayrılır? 
iğne olsaydım, bütün i&'nelerden 
bir farkım olurmuydu? 

Vana, şah19 vardır; çünkü şa 
hış ıeri iıi de&'ildir; milli seciyeyi 
kendinde iÖ•lerendir. 

Bir mi let ki, bütün ferdleri 
böyle düşünür, böyle inanır, o 
millet ölmez, yok olmaz, F erdleri· 
ni düşünen, onlara baiz oldukları 
milli v .. ıflar derecesinde yer ve· 
ren millettir. Büyü" oayılanlar, şah· 
1 ;yetleri büyük olanlardır. Onlar, 
benlik divısıodı değildirler; en 
büyük ıöıleri « ne mutlu Türküm 
diye~e I " dlr. 

Gençlik: ferd değildir, zümre 
de değildir; ırençlik yarının 

tahsiyetine lr.avuşmasıoı iıtediğimiz 
miılt un•urdur. « ben> ltrden lr.im· 
ı• kalmadı, c 1ah11 " lar tarih 

daıJım, nasibim bu kodarmış. Hiç 
olmaısa benlik , davasından bulun· 
mayorum. 

Diyorlar ki insan ferdiyetine 
değer vermezse, kendine olduğa 

kadar, milletine de b•yretmez, in. 

ıand' benlik ihtirası bulunmalıdır. 
Bu ösüde ne hacet vır? lhtirao 
insanın hayvani tabiatından doiar. 
işimiz, bn ihtirası beslemek değil, 
onu millete yarar bir beyecan ha 

!ine koymaktır. lhtirao ferdi de· 
iil, milli olmalıdır. 

Bır•k beni. b• adaml Ben, bir 
biçim. Hiçle uğraşmak, boşluktan 

bir şey çıkarmağa çalışmak gibi· 
dir. Sen bende bir şahıiyet ara. 
Buluroan, bana ne mutlnl 

Lekell hummeya kar,ı 
kontrol sıklattırılıyor 

Memlekette lekeli humma vak. 
alarmın çoialdıiını JrÖren Sıhhat 
Veki.letô, Sıhhat müdürlüklerine, bu 
arada Seyhan Sıhhat mildürlüiilne 
a-önderdiği timimde, ban, otel a-i 
bi umumi yerlerin ve okul talebe 
!erinin sıkı bir kontrola tibi tutul. 
ma11nı bıldirmiştir. 

NlkAh merasimi 
Malatya Mensucat fabrikası 

dokuma nıta muavinlerinden Meh. 
met Şıbaklı ile Denizlinin tanınmış 
ailelerinden Hü•• in Ekmekçi ke 
rimesi Zehra Ekmekçinin nikah tö 
renleri bugün ıaat 14,30 da bele 
diye salonunda yapılacaktır. Genç 
lere saadetler dileriz 

Bu zavallılara doktorlar, ha1 
tabakıcılar bütün şefkatlerile ba
kıyorlar. Faltat yiyecek bulunmu· 
yor. Bırakılmış çocuklar baslabe 
sinin her a-ün 400 lire ıüte ihti
yacı vardır, ancık 260 litre ve. 
riliyor. 15 kilo şekere mukabil 
de 4 kilo. 

Sulh zamanında bir Yunanlı 

S'nnde 800 arram emek yer. Son 

aylarda ancık 200 rram alıyor· 
do, şimdi bu miktar 100 grama 

inmiştir. Ekmekten başka yalnız 
üzüm vardı. Şimdi üzümün yeri 
elma tutmuştur. Halkın çok yeni 
diği zeytinyaiından eser yoktur. 
Nioandonberi ıreçen zaman zar· 
fında yalnız 3 defa, adam başını 
100 a-ram et, 2 defa mahrna , 
toz, pirinç ve şeker, iki defa da 
peynir, zeytin, kura ilzüm ve pa· 
tateı verilmiştir ·" 

Muhabir, zenırinlerin oturduk 
fırı mahallelerde ıabıhları bir 
tıkım İnsanların çöp tenekelerini 
karıştırarak ıoraeri ıokak köpek· 
!erinin bile başını çevirmiyeceği 
feyleri araştırdıklarını anlatıyor. 

Bir öğretmen lçel 
vllAyetlne verildi 
Gazipaşa ilkokul öiretmenle· 

rinden Ba,an Hatice Atalay içe] 
viliyeti emrine verilmiştir. 

Parti ocak reis. 
leriınin içtimaı 

Nabiye idare Heyeti reisi B. 
lbrabim Burduroğlunun daveti üze 
rine Ocak reisleri dün saat 16 
da Parti binuında bir toplantı yap· 
mışlardır. Bu toplantı da Ocak 
reiıleri Parti başkauıoa takdim •· 
dilmlıler ve Ocakların ihtiyaçları 

hakkında ırörüşiilmüştür. 

Erkek sanat okulu için 
bina aranıyor 

Şehrimizde açılması kararlaştı· 

rılan Erkek sanat olr.ulu 1 muvakkat 
bir binada, bu ıene tedrisatı baş· 
lıyacıktır. 

Maarif Vekileti; tesviyecilik, 
demircilik ve aaaç işleri atölyele· 
rine tahıiı edilmek üzerek ber biri 

150 metre murabbaı üç aalono 
ve Qç odayı ihtiva eden bir bina 
bulunma11nı Maarif müdürlüğüne 

bildirmiştir. Bulunacak binanın iç 
ve dıştan çekilmiş fotoirafları ve 
lr.ilete fÖnderilecektir. 

Seyhan Orman 
başkAtlpliğl 

( 15 ) Lira aali maaşlı Finike 
ikinci sınıf orman kitabi B. Masla· 
fa Erten. ( 20 ) lira asli maaşlı 
Vilayetimiz ikinci ıınıf Orman baş 
ki.tôpliiine terfian tiyin edilmiştir. 

• l•tanbul pivaaasındaki -
Türk tacirler, Maili bir ticaret bir
li&'i kurmağa karar vermişlerdir. 

Yalnız Türk tacirlerden teşelr. 

kül edecek olan bu birlik, ayni za 
manda piyasada zincirleme suretiy· 
le ihtikar yapanlarla mal saklıya 

rak fiyatların yükıelmesioe sebep 
olanların faaliyetlerine set çekmek 
üzere hükOmete yardım edecektir. 
B1rlik, zahire ve hubabat satışları 
üzerinde Amil olan kara borsacıla 
rı tesbite çalışacak, baıı simsarla 

rın lüzumsuz müdahalelerini önliye 
rek anormal fiyat temevvüçlerine 
meydan vermemek hu$usunda res 
mi makamların icraatını kolaylaştır. 
ıcaktır. 

• Gilmilş bir liralıkların lü· 
~umu kadar piyasaya çıkarılması 
üzerine tedavülden kaldırılmış olan 
Jrilmilş yilz kuru,loklır, yalnız mal 
sandıkları, Cümburiyet Merkez 
Bankası ve bu bankanın şubesi bu. 
lunmıyan yerlerde Ziraat Bankuı 
tarafından kabul edilmekte idi. 

Bu Jeğistirme işi 3 l . 1 • 942 
tarihine kadar kıbnl edilecek ve 
ondan sonra nakit olarak hiç bir 
suretle alınmıyıcaktır. 

Yeni Tahran bUyUk 
elçimiz 

Ankara 14 ( a.a. ) - Tahran 
büyük elçiliğimize tayin edilen Ce 
mal Hüsnü, vasifesi başına gitmek 
üzere bu akşamki Toros ekskresi
le şehrimizden ayrılrnışbr. 

• Türk - Romen ticaret 
anlaşması müzakeresi devam et• 
melr.tedir. Petrol mevzuu ile ali. 
kadar olmak üzere, petrol ofisi 
umum müdürünün de bu müzake
relerde bulunması için, umum mü
dür B. Talha Sabuncu Ticaret ve· 
kileti tarafından Ankaraya çağrıl• 

mıştır. 

• Eğede Bu seneki pamuk re. 
kolte•i ıreçen 1enekinin ayni 80-
100 bin balya tahmin edilmektedir. 

Son zamanlardaki yağmurlardan 

tarlalardaki mah•al kolayca toplan 
mamakt~dır .. l 

Birinci nevi Akala-: pamuğu. 
nun atandardı yapılmıştır. Dığer 
kalitelerin de bu ay ıonnna kadar 
standardı yapılacak ve borsalarda 
ilin edilecektir. 

• Çalışma saati dışında va· 

zile a-ören ırilmrük mubasebecile· 

rine iki ihtardan fazla ınzibati ce• 

za almamış olmaları ıartile bir ma 

aş niıbetinde ikramiye verilmeıi 
kararlaştırılmıştır. 

• Erznrumda, şarkın en büyük 
ve en milkemmel bir sıbbıt mil· 
esseıeıi olan mareşal çakmak haa· 

tahane•inde, muhtelif harplerde 

şehit düşen doktorlarımız için bü· 

yük bir abide yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu i.bide 6 metre yük. 

ıeklikte olacak ve mermerin üze. 

rine harp meydanlarında hayatla
rını veren doktorlarımızın isimleri 
hi.k ettirilecektir. 
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Koloninôn ilk evlerinin Öoüne "•lince . . ' 

lr.endisioe herlr.esın bildiğini söylememiş 
Varkleyle Pelerin ıeyabat proğramlarını 
deı}'ıştirdiklerioi saklamış olan adımlara 
karşı içinde mülhit bir hiddet duydu. 

Bunun hesabını oıılarlı ıonra ıröre
cekti " Graf Spee " nin ıekiz on mermlıi 
onların hakkından relaıeye lr.ifiydi. lıeride 
elbet bu da olacaktı. 

Erteıi ırünil ahali arasında endİfe his· 
]eri yaymak suretiyle ilıtıdane bir it 
yaptı. 

Evvel.i ihtiyar Kommona yınaflı; ot· 
!unun yirmi dört Hat evvel Koloniye dön
meıi icap ettiii halde eliu ırelmemİf ol· 
mumdan korktuiunu söyledi. Kommon 
büyük bir •ndişe duymadı iıe de a-eveze 
bir adam Olduiu için Hanaıo ıözil biltün 
Koloniyi dolaştı. 

Alman, Vılli Rocen ile Kıminetti ve 
Rimettooun yanında başka bir fikir ileri 

ıürdü : 

- Peter " Fok balıiı körf.,zi"nde 
müşkil bir vaziyette olmasın ? Unutma• 
malı ki yanında bulunan adam daha bir 
lr.aç ırOo evvel kendisini şöyle böyle top· 
layabilmiş bir kazızededir. Meseli bacaiı 
kırılmış olsa ıiıe haber veremez, 

Bence yapılacak ı•y bir kayıkla kör. 
!eze ıridip vaziyeti anlamaktır. Endişemiz 
yerinde olmaaa bile orada eokaı lıulma· 
mız ihtimali vardır. Eter rldenaolı beo 

de kürek çekmekte yardım ederim. • 
Bu fikir de Koloniyi dolaştı ve nıha· 

yet ihtiyar Kommon, Rimettodan körfeze 
fidilip Pelerin yardıma ihtiyacı olup ol· 
madıiınr anlamasını rica etti. 

Derhal karar verilip tatbikatına ıre· 
çildl. Beş kişi bir kayıra atladılar ve 
Hını Stimaoıo yırdım teklifini de unut· 
muı ırörjludüler. Hanı bana aldırış etmedi. 

Peterle loırilizin " Folr. balıiı körfe. 
zi" nde bulunup bnlanmıdıklarını anlamak 
onan için kili idi, orayı kadar ıritmesine 
IOzum yoktu. 

Kayık hareket edince o tekrar " Ya· 
nık orman"ın yolunu tuttu va oraya va· 
ııl olunca da hemen dilrbüne sarılıp 
" Yanaşılmaz " a baktı. 

- Aman yarabbi 1 •. 
Beyaz bayraiın elin orada dalğalın· 

dıiını a-örüyordu. Halbuki bir ırün evvel 
tehlike ioaretini almışılar ve 0 anlaşıddı " 
cevabını verdik.tea sonra bayraiı indir· 
mişlerdi. Beş ırun ıreç111edeo bayrağ-ı bir 
daha çekmemeleri lizımdr. 

Orada ne oluyordu ? 

Emrine itaatsizli lı. etmei• cilret eden 
kimdi ? Her halde, r•jime karşı söyledik. 
!eri birkaç ıözden dolayı " Gestapo "nun 
11msılr.1 avucnndı olan canbaz kardeşler 
deıril ... 

O halde kim ? 
Yokta kamandan Lanııdorf adının 

ıyı muhafaza edildiiri düşü~cesiyle artık 
mülizim Kari Listenin hizmetinin artık 
faydasız olduruna mı kanaat ıretirmişti ? 
Bu ne sersemlikti 1 " Yanaşılmaz " ın 
ve '' Graf - Spee '' nin sırrını en iyi 
muhafaza şeklinin adayı muhafaza altında 
balundnrmuyormuş ıribi ırörilnmek oldu· 
iunu demek bill anlıyamamıştı ? Kendi. 
ıinden daha zeki bir mülazımı lr.ıslr.anma• 

ia tenezzül etmişti. Böyle tehlikeli emir. 
leri de urlaya şu çok zeki lnıriliz çıktılı 
sırada vermişti. 

Hansın hiddeti fazlı devam etmiyecelr. 
derecede ıiddetli idi ve kendiıi de hid· 
detle hakikatleri ırörmek kabiliyetini kay
beden adamlardan değildi. 

Endişeıi arttı lbtıyat ve tedbiri elden 
bırakarak hemen bir ateş yaktı. Tristın· 
lılır onun •· Yanık orman " a pelr. sılr. 
ırittiğ-ini ve orada çok fazla üşüdüiünü 
ıöyliyeceklerdi, ama, o buna artık ebem· 
miyet vermiyordu. 

Aklına ıreleu şüphenin hakikat olup 
olmadığını anlaması li.zımdı. 

lstediiini çabuk öirendi. Yaktığı ateş 
dakikalırdanberi keıif bir duman basıl 
ettiii halde " Yanaşılmaz " dalr.i beyaz 
bayrak dılıralanmaktı devam ediyordu. 
Demek orada artık nöbetçi yoktu ? Göz· 
cüler ne olmuşlardı ? Onların JrÖzcil ola• 
rık bulunmalarına ihtiyaç rörl!loıOyor 

muydu 1' ia takdirde bayratı aadH lıı• 

rakmışlırdı ? 

Hanı lnıriliz donanmaoını dilşündil. 
Graf - Spee'ye bir tuzak mı kurulmuş• 
tu ? Bono, kendiıi meıuliyetten kurtul· 
mak için ideta temenni etti. 

Gözcüler vazifelerini yapmışlardı. Y ai 
mur, ırüneş, rüzıri.r, soğuk demeyip ırece 
ıründilz orada, plinlırını ve zırhlıyı teh· 
likeden muhafaza edecek işareti beklemiş• 

lerdi. Fakat kendisi, Kari Liıteıı vazifeıini 
hakkile ve liyikiyle yapmış mı idi ? Vic. 
danı bn cihetten tam mınaıiyle milıterib 
dej'ildi. 

Luizı 1 

Eter bu kızla fazla meşru] olmamış 
Triıtınlıları lr.ızdırmamış bulunıaydı, Peter 
kulübünde kılacak, mobilyeıini yapmak 
için bu kadar acele ıröstermiyecelr.ti. Triı· 
tanlılar bu hususta biç de aceleci değil· 
Lerdi, aenelerce beklemesini biliyorlardı; 
[ikin birisi Jr•lip cişanlılarını ellerinden 
almaya kalkışına beklemiyecekleri tabii 
idi. Eğer Peter " Fok balığı körfezi " 
ne ıritmeıeydi Varkley ölümden kurtul· 
mıyacak, bu işler olmıyıcaktı. 

Hanıın artık şüphesi kalmamıştı. 
11 

Y anaşllı:naz " ı örten eırarın anahtarı 
bu V ırkleydeydi. 

Varkley Tristanı bilba11a a-elmemişti, 
o hakiki bir kazazede idi. Fakat tekiı 
rtııı 11rfıoda aylarca ıOraa mNıl naticeıl 

DftHllltı.., 

' 
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HAYYANLARIALDATMAKı 
NICIN GüCTUR? 

Pasifikte sulhu 
devam ettirmek 

Kurusu'ya gore, - - -
~!ponya ve Ame-
rikanın miltterek 

,!"••ullyetidir. 

Mosko a'yal 
hava --

hücumu 
Müttefik kuvvet
ler Voroşilofgra-

Hutzinger'in -ı 
uğradığı kaza 

General, mühim . - ~ 

evrak ta' ı_ya n 
çantasını tayya· 

reden atmıt 

1 

TO.rkly• RadyodifUı:yon po•talat'ı, 
Türkiye radyo•u, Ankara radyoıu 

7 ,30 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

7,33 Müzik: Halil Proırram (Pı) 
7,45 Ajans haberleri. 
8,00/ 
8,45 Müzik : Senfonik parça. 

lar. (Pı.) 

YAZAN Bir meslektaşımız ıokakta giderken bakmış ki, bir 
ayak sa~ıcm, önüne t • neke fareler dizmiş, haykırıyor: 

REFiK «Alınız, alınız, kedileri deli ediyor 11 » Ve halk da 
HALI D çeyreği verip oyuncağı cebine atıyor. Muharrir acı· 
KARAY nıyor: «Vah zavallı kediler, diyor, bu akşam hepsi 

de çılgına dönecek I • Ben de aoruyorum: - Acaba öyle mi olacak? 
Hayır, arkadaşımızın sızlanması yersizdir; biç ıanmasın ki, kediler boyalı 
teneke parçalarını • o hayvancağızı ne kadar andırıalar, ipleri çekilince 
ozun kuyruklarıoı sallıya sallıya kanape, koltuk altlarında, ürkek ve ı·nsi, 
ne ustalık.la gezinıeler fare yerine almazlar, benzerine aldanmazlar. 

Ben, vaktiyle bu denemeyi yapm•şlardaoım. Fakat kedimi deliye çe• 
virmek için değil de faresiz evde pek canı sıkıldığını, bir şeyi özl.ed'.
ğini, atavik zevkine uzak kaldığını gördüğümden biraz oyalansın, cınsı
ne yakışır idmanı yapsıo diye! Yolda kendi kendime şöyle kurnyordum: 
«Kimbilir ne sevinecektir, gözleri parlıyarak, beli yaylaşıp vücudü çevik
leşerek, bıyıkları dikleşip dudakları titriyerek, üzerine nasıl atılacaktır!» 
Halbuki kedim. yere bıraktığım teneke fareye dikkatle bakmak küçük· 
lüğünde bile bulanmadı; bir göz attı; sonra , zihninde iare kavramı bile 
o yanmadığını belli eden bir donuk hareketle yüzünü yüzüme çevirdi: 
«Beni alık mı sandın? Sen bu oyunları kendi cinsdaşlarına yap!» der 
gibi, öfkeden çok küçükseme ve acıma anlatan bir bakışla süzdü; uyku· 
suna döndü. 

Zira kediler yalnız gözlerine güvenen, yalnız gözün çördüğüne 
İnanıp şekil ve boya yalanına kopılan yetaiz, dikkatsiz, vebime tutulmuş 
mab!Oldar değildirlM; insanlara benzemezler; çok• daha özğülü ve doğuş 
tan marifetlıdirler, 

Bir kedi fareyi ude gözüyle tanımaz, kulağına da güvenmez, ille 
kokusunu duymalıdır. Kokusunu almayınca da karşısına değil böyle ka
ba ve bayağı bir uydurması, gerçeğind•n ayırt edilmesi zor, ince bir 
ıan'at eseri konsa yine aldanmaz, aldırış bile etm ... Kediyi ve hayvan 
!arın çoğnna aldatmak in•anı aldatmaktan daha zordur. Evet belki ke. , 
di, teneke fare ile de oynar; fakat bir makara ve bir yumakla oynar 
gibi, eter keyfi yerinde ise ... Bu, aldanmak değildir; aldattım aanan İn• 
lanı, aldandım gibi görünerek d;pJomatça aldatmaktır. Haıvanları aldat· 
mak niçin güçtür? Bizim en aldatıcı vasıtamırdan, sözden anlamadıkları 
İçini [ Tan'dan ) 

• 1 denizcilerinin de pek mükemmel 

Nutuk borsası :~:::•Ilı avcısı olduklarına deliilet 

Alman denizaltılarının müret· 
.-~~~- 1 

Çeneler ve silahlar tebatı geçen harbde oldu(u gibi, YAZAN 
Burhan 
c a hlt 

aynı hızla işliyor. bu barbde de Almanyanın en gü· 
Radyo muharebe· zide denizcilerinden seçilmişlerdir, 
ıinin meydan ma· Sonuna kadar dövüşürler; çaresiz 

harabelerini geride bıraktığı mu kalınca da gnmilerini batırır, ancak 
hakkak 1 iş yapmayı konuşmaya öyle teslim olarlar. Bu harbde, 
tercih eden Amerikalılar mubab- ıimdiye kadar, yanılmıyorsam, bir 
bet kuşlarını şaşırtacak bir neş'e tek. Alman denizaltısı hasara oğ 
ve heyecan içindedirler. Beyazsa· radıktao ıonra. kendini bahrm•ta 

ray bülbül yuvası oldu. zaman ve imki.n bulamadan lngi 
Üç yıllık harp tarihinin en !izlere teslim olmuştur. iki yıl iki 

ıreveıe haftası bugün nihayet bul ay içinde lngilizlere tesliın olan bir 
do. Sıra ile Rus, lngiliz, Amerika, tek Alman denizaltısına mukabil, 
Alman Devlet adamları nutuklar iki ay gibi kısa bir zaman içinde 
verdiler. Bu üç yılda sanki Avru - çün ü Amerikan donanması M. 
Panın ıiyaıi coğrafyası biç değiş Ruzvelt'ten « >Ur 1 » emrini alalı 
memiş ıribi bütün muharip devlet- ancak bu kadar olmuştur - beş 
liderleri ni\ıal zaferi ayni emniyet geminin Amerikalılara teslim ol· 
ve ırururla benimsediklerini ilin ması, bize. pek gayritabii geliyor. 
ettiler. Manzara cidden hayret ve- Bu haber doğra ise, Alman 
ricidir, !arın en lehinde tef.iri ancak şn 

Eski muharebelerde silahlar olabilir : Alman denizaltıcıları Al 
harekete geçince ağızlar kapanırdı. manya ile Amerika arasında res 
Şimdi diplomatlar, toplardan fazla men harb hali mevcud olmadığı 
konuşur oldular. Makineleşen yal· için, sıkışınca gemilerini batırmak-
nız ordular deiil. Çeneler de ma· tansa, bitaraf saydıkları bu devle 
kin eleşti. Ağır başlılığı ile marul te teslim etmeği tercih etmişlerdir. 
lngiliz devlet adamları bile nutuk· Fakat, Amerikanın vaziyeti malQm 
•uz ırün ıreçirmez oldular. Garib olduğuna göre, bu dahi, Alman 
dir ki bu yarışta eo geri kalan denircilerinin lehine b'r tefsir ola. 
Alman Fübreridir. O altı ay silah maz. Çunkü her an dalmağa hazır 
başı edene bir gün mikrofon başı bir tekne olan bir denizaltı gemi 
yapıyor, Amerikaya gelince Mister sini batırmaktan kolay birşey ol 
Ruzvelt balık avına çıktığı bir iki ma•. Meğer ki mürettebat manen 
halta m?steana yılın diğer bütün ve maddeten rnn derece bitkin bir 
ıtünlerını ıobbetle geçiriyor. hale gelmiş ve canını kurtarmak 

Ayni merakın şimdiye kadar tan başka biç birşey düşünemiye. 
esrarlı bir sükOnet geçiren Japon cek kadar fena vaziyete düşmüş ola. 
devlet adamlarına da sirayet etti- Geçen h .. rbde açık deniz do· 
ği &'Örülüyor. Eğer bir Amerikan· nanmasıoın mürettebatı kızıl bay 

Vaşington 14 ( a. a) - Ja 
pon hususi deleğesi Kurusu dün 
Honolulu'ya gelmiştir. Gazeteci · 
!erle ya tığı görüşmede, vazife· 
ıinin güç ve mühim oldoğunu 

söylemiş, fakat bu vazifeyi başa 
rabileceğini ümit etHğiai ilive 
eylemiıtlr. Bay Kurusu « Pasifik. 
te ıulhu idame etmok, Japonya 
ve Birleşik Jevletlerinin müşte
rek bir mesuliyetidir. ~ demiştir. -lngiltereye hava hücumu 

Londra 14 {a.a) - Hava ve 
iç emniyet nazırlıklarının tebliği: 

Dün gece ilk saatlerde az 
mikdarda düşman tayyaresi lngil· 
terenin cenup batısına bombdar 
atmışlardır. Bazı basar ve az mik · 
darda ölü ve yaralı vardır. 

Teşekkilr 
Soyhan Valiliği Tapu sicil mu

hafızlığı memurlarndan Bayan Ni 
met Işıklar tarafından Hastane. 
mize bir baş kurbanlık Koyun le 
berru edilmiştir. 

Bu cömert Bayana gösterdiği 

şefkat duygularından dolayı Hasta 
nemiz adına teşekkürlerimi suna· 
rım. 

Asker Hastanesi 
Başhekimliği 

sebeplerin bir çoklarını şu iki satır· 
lık vecizenin içinde bulabiliriz ve 
Saint Augustin'nin istediği tarzda 
kuvvetli bir iradenin hayatımıza 
dümenlik ettiğini farzetsek, bugün 
şikayet ettifimiz birçok konuların 
ortadan kalkmış olduiunu görü· 
rüz. 

Dünyada az adam vardır ki, 
üzerine bastığı saadet basamağının 
- bo basamağa siyoset, mevki, 

servet llh isimlerini verebilirsiniz 

- üzerinde yeni bir hüviyet ta 
kınmasın ve başının ilerledij'i yer• 
de teneffüı ettij"i havayı ebe<li 
sanmasın! 

Saadeti yenmek davaıı 

bir nefse hakimiyet davasıdır, 

ve nefsine hakim olan da her şe· 
ye ıabip olabilir; elbet ber şey 

mefhumunun içinde saadet de vardır. 
Öyle zannediyorum ki bo mu· 

azzam boğuşmadan sonra dünya 
yüzünde sapasağlam durmak içıo, 

yeni yetiş•n nesle bu filtri telkin 
etmek zaruri olacak yeni insanlık 

aşkı beraberce eziyet çekmiı va. 
tandaşlar arasında doğacaktır. 

Yine kendi kanaatimce De 
Sacy dün olduğu gibi bugün de 
şu sö . .Ierile haklı olacaktır: Feda 
karlık yapmal<sızın fazilet olamadı 
ğı ribi, kendimizi sıkmaksızın da 
ahlak olamıyacaktır. 

Yeni cemiyet elde edilecek 
bir menfaati olduğu halde adaleti 
düşünen, tehlike karşısında hayatı· 
nı biçe sayan ve eski taahhütlerini 
unutmıyan insaolarıo omuzunda 
yükselecektir. 

- Taıvlrlefkir'dan -

da yaklaşıyor 
Sovyetlere göre, Al
manlar Maloyaros
lavest kesiminde 
mUstahkem bir te
peden atıldılar 

Budapeşte 14 [a. a.] - Macar 
ajansı bildiriyor: 

Ukrayna cephesinde Donetz ve 
Don bölgelerinde çarpışan mütte· 
fik kuvvetler, düşmanı, inadla mü· 
dafaa edilen birçok kesimlerden 
atmışlardır. Müttefik kuvvetler Vo
roşilofgrad'a yaklaşıyorlar. 

Londra 14 [a. a.] - Sovyet 
radyosunun bildirdiğine göre, Kızıl 
or_du kıtaları şiddetli bir göğüs 
goğüse muharebeden sonra Nazi
leri Maloyaroslavest kesiminde 
müstahkem bir tepeden atmışlar
d.ır. Almanlar bir tabur piyade za 
yıat vermişler ve bir çok mitral· 
yöz, havau topu bırakmışlardır. 
Alay sancağı da Rusların eline 
geçmiştir. 

Leniograd cephesinde bir Sov 
yet birliği Salı günü Almanları 
ismi bildirilmiyen bir mevziden 
reri atmıştır. Bu hücum yapılma 
dan evvel düşman müdafaaları şiJ 
detti surette bombalanmıştır. Sov
yet topçusu, düşmanın İnadcı mu· 
kavemetini kırmak için piyadeye 
kuvvetli yardımda bulunmuştur. 

Almanlar kaybolan mevz·ı·ı 
'd l · ye 

nı en e e geçırmek için beyhude 
gayretler sarfetınişler, fakat teşeb . 
büı Rusların elinde kalmıştır. 

Moskova 14 (a. a) - Dün ge· 
ceki Sovyet tebliği: 

13 sonteşrinde kıtalarımız l:iü

tün cephelerde düşmanla çarpış · 
mışlardır. '12 son teşrindeki Al· 
man tayyare kayıpları 20, bizim 
kayıpfarımız 5 dir. 13 sonteşrjnde 
Moskova civarJarında 2 Alman tay 
yaresi dil.Jürülmü.Jtür. 5 son teşrin 
den 10. ı~n teşrine kadar geçen 
zaman ıçınde gemilerimiz Barentz 
denizinde topyekQa 9 bin tonilato 
luk 2 düşman taşıma gemisini ve 
Baltık denizinde de topyekOn 13 
bin tonilatoluk 3 ~düşman ta•ı . . . b , ma 
remııını atırmıştır. 

Vişi 14 { a. a) - General 
Hutzinger'in kurban gittiği kaza 
hakkında alakalı tafsilat elde 
edilmiştir. Kazanın Qııüne geçile
mi yeceğini aolar anlamaz, gene· 
ral Hutzinger, içinde ehemmiyetli 
kiğıtları bulunan el çantasını 
tayyareden atmıştır. Çanta tay. 
yarenin düştüğü yer yakınların· 

da bulunmuştur. Bu çantanın 
içinde harbiye nazırının Alrika
daki 15 ırünlük teftiş gezisi es. 
n~!loda ılJığı notlar vardır. Ge 
neral, bu teftiş gezisi hakkında 
hükumete uzun bir rapor vermek 
arznsunda idi. 

Hamiyet rekabeti 
Batmakaleden artan 

fazla gurur duyulacak bir şey ne 
olabilir? .. 

Çünkü bu asiline hareketiyle 
her Adanalı, budud boylarında 
yağmur çamur, kar kış demeden, 
arkalarında mini mini yavralarını, 
genç karılarını, ihtiyar analarını 
milletine, yaloız milletinin şefk.atına 
emanet ederek bizleri bekleyen 
kahramanları candan ve içli bir 
alaka ile düşündüğünü gösteriyor. 
Çüokü bu hamiyetli eserle adanalı 
kendi kazancının bir kısmını onlara 
ve onlar için gönülden gelen bir 
istekle ve sevinçle verirken bugün 
içinde yaşadı(ı huznrlıı, emniyetli, 
refahlı hayatın onlar Hyesinde 
mümkün c>lduğunu gördüğünü ve 
anladığını fılıyatla isbat ediyor. 

Onııncün bu milll ;,.zifeyi ken· 
dilerine iş edinerek teşebbüste 
bulunan arkadaşları ve bıı milli 
ve yurt.al ödevi canla başla karşı· 
!ayan hamiyetli ve fedakar ı..m. 
şehrilerimizi takdir ve tebrik et· 

meği bir borç sayarız. Ve hiç şilp· 
he etmeyiz ki vatan davasında hiç 
bir fedakirhktun k•çıamayan vef ... 
lcir ve a:111J ruhJu adanalı dün of .. 
duiu gibi bu günde bu milli ba• 
miyet davasında önde gitmekten 
ıreri kalmıyacak, hamiyet ve feda• 
karlık Örnekliğini bu gün de dün 
gibi kıskançlıkla muhafaza edecek
tir. Çünkü onun rubu budur. YA
radılışı budur. Çünkü Adanalı de. 
mek vatanperverlik örneği demek· 
tir. Moskova 14 (a.a) _ Sov 

bl.. k • yet ============= te ıgıoe e : 
t~yyarel~ri. tarafından 12 son teş· 
rınde Konısberır ve Riga,ya bü. 
cumlar yapılm<ş ve bu şehirlerd • 

Sovyet hava kuvvetleri 12 
son teşrinde 47 tank ll k" • , uçutt 
tank ve ıırhlı otomobil asker ve 
yiyecek yüklü 300 ka~yon, mab· 
tehi çapta toplar ve bir piyade 
alayı ımha etmişlerdir. 

Karadeniz lılosuna mensup de 
0 iz tayyareleri 2 gün içinde 48 
tayyare, asker ve yiyecek yüklü 
20 kamyon ve bir kaç tayyare 
ıneydaoı tesiıleri harap etmişler
dir. 

Moıko~a 14 (a. a.) _ Taı 
ajan11nıo bıldirdiğine göre, Sovyet 

ki askeri hedeflere yano-ın . ef' 
... 6 ve ıo ı 

lak bombaları atılm.ştır B . 
il .ki • azı ın. 

ı a ar olduğu ve ya I k • . ... 
1 

• ng,n ar çı tı. 
ırı goru muştür, 

. Moıko_va 14 ( a.a ) _ Tas 
aıansına ırore, 12 •on teşrin günü 
12 13 on teşrın gecesi bir çok 
Alınan tayyaresi Moskova bölgesi 
üzerinde nçmuş ve askerlikle ali· 
kası olmıyan hedefler üzedne ge· 
!işi güz~! infilak bombaları atmış 
!ardır. öıü ve yaralı vardır. 

7,30 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

13,33 Müzik: Türkçe plaklar. 
13,45 Ajans haberleri 
14,00 Müzik: Türkçe plaklar 

programının devamı. 

14,30 Ankara Sonbahar at ya 
rışlarının tahminleri. 

14.40/ 
15,30 Müzik: Riyaseticumhur 

Bandosu. (Şef: Ihsan Künçer). 
l Rımsky - Korsakov; Po· 

lonez 

2 A. Dvorak: Hümoreık 
3 . H. F evrier: Agnes, Dame 

Galente suit'inden No, 2: Tatlı mü• 
ki leme 

4 • Georgeı e!lesco: Romen • 
rapsodisi, No. l 

5 • E. Grieg: Norveç Dansı. 

18.00 Program, ve memleket 
saat ayarı. 

18,03 Müzik: Çifte fasıl. 
18,40 Müıik: Radyo caz ve 

tango orkestrası. 
19,00 Konuşma ( Kahramanlar 

saati). 
19,15 Müzik: Radyo caz ve 

Tango orkestrası Programının de· 
va mı. 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
ajans haberleri. 

19,45 Konuşma (iaşe saati). 
18,55 Müzik: Muhtelif makam• 

!ardan şarkılar. 
20,15 Radyo ırazeteıi. 
20,45 Müzik: Keman, Viyola, 

Kemençe ve Alto Kem~nçeden saı 
eıerJeri. 

21,00 Ziraat takvimi. 
21, 10 Müzik : Dinleyici istek• 

!eri 
21,45 Konuşma {günün mes'e· 

leleri). 
22,00 Müzik: Rad}o Salon or-

kestrası. (Vinlonist Necip Aşkın) 
1 . Valter Yabani kuğu 
2 . Brahms: Aşk şarkıları 
3 . Gebbardt: Romanı 
4 • Lindner: Şarap itabı Baküs 

şerefine dans. 
5 . Rupprecht. Marş. 
22,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajanı Haberleri; Ziraat, Esham -
Tahvilat: 

Kambiyo - Nukut borsası 
(Fiyat). 

22,45 Müzik: Radyo Salon or-
kestrası programının ikinci kısmı . 

6 . Strauss: Şarktan Hikayeler. 
22,55 
23 00 Yarınki Program, ve ka· 

panış 

r:=======:::;-
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1 Bu J ıece Nöbetci eczane 
Toros eczanesi 

(yenicamı yanında ) 

• 
Japon muharebesi patlarsa dünya rak çekip isyan ettiği zaman bile 
efkirı yeni açılacak bir nutuk Aloıan denizaltıcılarmm maneviya· 
borsasının çok hararetli bir sah·. tı hali sağlamdı. Bu defa da öyle 

Bir kadın onbaşı divanıharpte ! 
•ı~~~====~~~============~===== 

lngilterede bir kadın onbaşı divanı harpte silmesi seyircilerin korkusunu Büsbütün arttır· 
neıine daha şahit olacak. Nutuk· olmadığını gösteren hiçbir delil 
lar dolu dizgin, iddialar çok yük- yol<tur; onun için, teyid edilmiyen 
aek, nihai zafere emniyet pek ve etrafında hiçbir ırürültü kopar· 
kuvvetli, bakalım bu söz ve silah ılmıyan bu mühim habere, inanamı· 
müzayesinde kim üstün çıkacak? yoruz. 

[ Sonpoata'dan ) • 
Doğru ise 
mühimdir 

a Z a n Geçen gün bizim 
ABiDiN Radyo gaz etesi, 
DA VER beş Alman deniz 

. - altısının Ame· 
rıka harb gemileri tarafından yık· 
a~anıp bir limana götürüldüklerini 
bılmem hangi e b' k • 
atfen bild" . • ~ne ı aynagına 
la b ıkmıştı . akat, sonra, ajanı 

r, u, pe mübım hadiseden biç 
bahsetmediler Halbuk' b Al . • ı eş man 
denızaltısının Amerikalılara teslim 
olması, cidden fevkalide ehemmi· 
yeti bai~dir; Çünkil bu ltaber, doğ• 
ru oldugu 1 dirde, Alman deniz· 
altıcnlanaıa. maneviyatı fok sarsıl. 
ılıtııı•ı ayal :ıııaaatla A•erikaa 

(Cumhıırlyet'ten] 

• Yarını koruya-
cak neslin 

hüviyeti 
Yazan 

CiHAD 
BABAN 

Bazan etrafım• 
da olan biten 
şeyleri tenkit 
etmek ihtiyacını 
duyduğum za· 

man - zira müthiş bir münekkit 
J..esilmek ruhun birikmiş tortularını 
boş•ltır - ekseriya Saint Augustin' 
nin bir sözünü hatırlarım. 

« S ıadeti yenmesini bilmek, 
büyük bir fazilettir, ve saadet ta 
rafından yenilmemiş olmak ta en 
ltüyDk aaadettir.> 

Halılkatte ltl&I lıya. ettlrea 

muhakeme edilmiş ve rütbesinin geri alınarak ~ıştı~. Bağrışmalardan ve şimşeklerden korkan 
askerlikten çıkarılmuına karar verılmiştir. K•· hır fı.l .halkın üzerine atılınca kargaşalık son 
dın onbaşı Frances Conochie isminde 27 ya. .•ddını .bu.lmuştur. Derhal polis ve itfaiye ye. 
şında bir kızdı. Otomobil nakliye kıtalarında t1 ışerek ıntızamı iade etmiştir. Fakat seyirci-
çalışıyordu. Bir gün izin almadan ortadan kay- erden 20 kişi yaralanmıştır. 
bolmuş ve birkaç gün görünmemiştir. • 

Genç kız gelince derhal divanı harbe ve• ,---------.: 
rilmiştir. Burada nişanlmnı çok göreceği ırel· Dünyanın en ih- Dünyanın en ihtiyar 
diiioi, ODU rörmek için izinsiz rittiğ'ini itiraf kadını A'Derika ~. Ter. 
etmiştir. tiyar kadını re Neııve'de Nort Ri. 

Divanı harp onbaşı şeritlerinin çıkarılma· ver şehrinde oturan 
sına ve aşkerlikten ihracına karar verilmiştir. madam Carrol'dur. Bu kadın 114 yaşındadır ve 
Şimdi mis Conocbie diğer kadınlar gibi etek· dünyanın en yaşlı kadını olduğa anlaşılmıştır. 
lik giyecektir. lngiliz kadınlarının en büyük Madam Carrol'un hafızası mültemmeldir. 
gururu asker kıyafetile gezmek olduğundan bu lOO senelik vakaları mükemmel surette anlat• 
ceza çok ağır telakki edilmektedir. mal.ta, bastonsuz yürümektedir. 114 yaşına bas· 

ması ıııüaasebetile radyoda pek tabii şekilde • 
U b Brezilyanın Rio d e 

çan Cam az. J 1 nerio ve Mina• Ge-

hane çadırı ras mıntakalarında çok 
._ _______ __. şiddetli bir kasırga hü· 

küm ıürmüştür. Bu aırada Rio de Janeiro'da 
bir cambazbanenin çadırı uçmuf, direkler ve 
demir putreller dOşmfiı, eımbaıhanede buluııan 
lıılk dehıet l9iade kalıııııtır. 

T •••• ita ııraiı elelıtrlk ffrtynıaıa ke-

bir nutuk söylemiştir. 
Kadının 15 çocuğu olmuıtur. En büyüğü 

92, en genci 68 yaşındadır. 

• Avrupa piyasası 
Amerikan filmle. 
rine kapanacak 

Bu defaki harp yalnız 
cephelerde de&-il, ikti
sadi sahada da büyük 
bir şiddetle devam adi· 
yor. Molıaroba, filim 

HlıaJıH da iatikal etaiftir. Har,.tH nval Av-

rupada pek çok Amerikan filmi gösteriliyordu. 
Almanlar şimdi bunun önünü almak için h&!ır
lık yapmağa başlamışlardır. Harp dolayısile 
Avrnpaya esasen pek az Amerikan filmi geli
yor. Bir çok memleketler hemen münhasıran 
Alman filmi göstermektedir. Almanya, harp· 
ten sonra da Avrupaya Amerikan filmi gelme
mesini temin etmeğe çalışıyor. 

Bu maksatla ır•çende Berlinde bir filim 
kongresi toplanmıştır. Kongreye bir çok Av· 
rupa memleketleri iştirik etmiştir. Yalnız Fran• 
sa henüz sulh aktdmediğinden kongreye mu
rahhas göndermemiştir. 

Kongrede verilen kararların başında bir 
film odasının tesisi vardır. Odanın vazifesi Av· 
rupada yapılacak filimleri kontrol etmek ve 
bunların tevziile meşgul olmaktır. Oda filimle
rin hem ucuz, hem de sanatkirene olmaııoa 
çalışacaktır. 

Kongre yapılacak filimlerin Alman, Fran• 
sız ve ltaiyan gibi vHıflırı olmakla kalmayıp 
Avrupa kıtasına mahsus esao hatları ihtiva et· 
mesini kararlaştırmıştır. Bv evufı haiz !ilimler 
Avrnpanın ber memleketinde ıröıterilecektir. 

Konp• ıimdililc bazı uu.lar lcoymuıtar. 
Harptea 1onra yui toplaotdar ya,.ılorak dalıı 
şG••lll lcerarlar nrilecektlr. 

I•••••------ ------------...::..:.:..::=======..::;;;;;;-:;:":!":-::.:· ıı::::======-----..::...~-===::~~~~!!!!!!~ııııiİİİİıl ~ 1'1rteılmlode Sovy•t hıtl _., ._, .. . . 
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:··············································· .... ··; 
: Daima En Büyük Serial Filmleri Gösteren ; 

1 Tan Sineması 1 
• • • Bu Akşam • • • 
: Yine Eşi Görülmemiş 36 Kmmlık aerial Film takdim ediyor : ! Kolimbia film Şirketinin 1941 senesi için bazırladıiı : 

1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . : • • • • • • : Baş R.>ldo: (Baytekin) BUSTER GREBBE : 
: H yecıın macera ser:üz:eştle dolıı 36 kısımı Tekmili Birden : 
: DiKKAT: : 
: Sinema Saat Tam - 8 - de Başllr • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adana birinci icra dairesinden : 
Gayrimenkul Malların açık artırma ilanı 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrimenkulün ne 

olduğu: 75 dönüm tarlanın dörtte bir hissesi ve 260 dönüm 
hrlanında yine dörtte bir hissesi ki her ikisinin 3840 da 

448 hisseleri. 

Slooma Aleminin En Büyük Şaheserlerini Sırala7acı 

Alsaray Sineması 
- BU AKŞAM ==-----

Mevıimio lki Büyük Şahaaorini Bifden Takdim Ediyor 
-1-

Dünyanın eo muazzam en zengin ve ~n muhteşem Bin bir rece 
Masalından filaae çekilen V ALT DlSNE. Y ' in Büyllk Eseri 

Pamuk Pırenses lr-... 
v E. 

Yedi C.Uceler 
Tamamen Renkli 

-2-
Güzel Bir Aşkın Tatlı Hülyalarına kapılarak 

iki Gencin Bir Aşk Romanı 

iiiiı ıııııııııııııııııııııııııııı ııııııı:: 

U Arşın Malalan fi 
.. :::::::: Tnrkçe Sözlü ve Sarkılı :::::::::::: _ .... _ ................................ .. 

Matina 
2,30 

ASRI S1Nl)J1ADA 
BU AKŞAM Srıvare 

8,30 

GLAUDETTEGOLBERT HENRYFONDA~ı· 

En Büyük Ve Şahane Eseri Olan 
l 

---- Vahşi koşu ~ 
~---~~~.~·----~~~~~~~ 

Filminde 
Takdim ediyor: Fevkalade bir /ügüran kad

rosile zengin ve muazzam mizansenlerle çevrilmiş 
Temamen renkli •• Aşk ve kahramanlık timsalidir ..... 

ilaveten : eoe STELIN şimdiye kadarçe-
virdiği sergüzeşt filmlerinin en heyecanlısı 

*~ •• 
~~ ·· e e e A if'ıt. ee 

··*• ... •)'·~ 
••e; 1 Gızlı teşkılat ••>'.>' 

Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, nu· 
marası: Kiremitli köyünde Hacı veli mevkiinde vaki ve ta· Mevsimin En Büyük Türkçe Film~ 
punun mart 340 tarih ve 336 numarada ve yine mart 340 Pek Yakında Pek Yakında 

Buıün ıündüz matinada iki /ilm birden 
1 

~:SONSUZ A$K 1..,. tarih ve 235 numarasınd.ı kayıtlı iki parça tarla. Türkçe Sözlü ve Arapça Şarklı 
Takdir olnan kıymet: 260 dönümlüğün beher dönümü on ~ı J 2 

altı lira ve 75 dönümlük tarlanı~ beher dönümüne on beş ~ra =J DOKTORUN AŞKI I== l 
Artırmanın yapılacagı yer, gun, saat: 5•12•941. cuma gu· tL Senenin Büyük Filmi · Ji 

•ı.:Bügük artist:· MEL VYN DOUGLAS· ın garattılı"'-• 
~ ~~ ô+O()~+'.'t; ~~:)' '.'\tv;+')Ct'4\')::.Jt..••~Jt::.~v ~v~"+~~ ~ § 

nü saat ıo ila 12 ye ikinci satış 15-12-941 pazartesı ayni saat ~ .... ~ ••• ....___,,. .+ .... ......_.,,. ..... ·A.AA. ••• •-' ......... ~ 
ı - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 15. 11.941 tari- -

•«~Gangsterlerin kucağında ~«• 
. ... ,..~~+> 4~ ••VJ<~ ('§,. ........ y+~it0+C .. if".t( •• (':v:''4v~ 

hinden itibaren 1546 No. ile Birinci İcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. handa ya· 
zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
154ti dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirnk için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarına işbu ilan tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuı ve lüzumlu malıtimat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş betini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchana olan diğer alacaklılar bulu
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok arbranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve on günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 
tış i&tiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak ,.şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayrimenkuller yukarıda gösterilen 5· 12· 941 15-12·941 
tarihi••e birinci icra gayri menkulln işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

1419 

l IRMAK HAMAMI 
Yeni mUstecir altında Adananın en temiz en 

konforhı yeğAne hamamıd1r. 
Mükemmel aervlsle lttemektedlr. 

Erkeklere : Hergün saat 5 den 11 e 
kadar ve 18 den 24 e kadar. 
Madınlara: Hergün 12den18e kadar. 

Adres • HUkOmet civar1nd• Ulus Parkı 
• kertısında. 1· 7 1389 

Maraş Askeri satm alma 
Komisyonundan: 

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

2 - Kapalı zarfla ihale~i 26 • 11 • 941 çarşamba günü 
saat 16 dadır. 

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

4 - Şerait ve evsafı hergün İstanbul Ankara Levazım 
amirlikleri satın alma komisyonlarında Adana, Antep, Ma· 
raı ıatan alma komiıyonlarmda aörillebilir. 

1403 11·15·19•23 

iLAN 
Belediye Riyasetinden : 

Belediye parklar müstahdemine ait (16) takım kışlık el· 
bisenin yaptırılması işi eksiltmiye konmuştur. 

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

B) Bu işe ait şartname Belediye yazı işlerindedir. İsti
yenler oradan parasız alabilirler. 

C) Eksiltme 25 • 11 • 941 Salı günü saat ( 1 5) de Bde 
diye encümeninde açık olarak yapılacakdır. 

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

1392 7 - 1 t • 15 • 19 

Dr. Ziya TDmgl»ren 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her ıün baıtalarını Abidin Paıa caddesindeki 125 

numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamIJ• . 
tır. 1271 . 1-lS 

---------------------------------------.-...1 ................ "!"~----------.............. 
·DOKTOR 

Emin Ulvi Söler 
As. Has. Dahlllye ••ft 

Birinci sınıf iç hastahkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 8 ı Notu muavenebanesind~ kebul ve tedavi eder. 
Muayene saatleri: Sabah: 7 - 8 öğleden sonra 3,S - 8 

13.6. 1 - 15 

Gümüş yüz kuruşlukların teda
vülden kaldırılması hakkında 

İLAN 
Seyhan deftardanğılndan : 
GilmOı bir liralıkların darp ve · piyasaya klfi miktarda 

çıkaralmaıı üzerine 1-2-941 tarihinden itibaren, tedavili mev· 
ki'inden kaldırılmış olan gümüş yüz kuruşlukların 1-2-941 
tarihinden beri yalınız mal sandıklarile Türkiye cumhuriyet 

•ŞIK BAYANLAR. merkez bankasmca ve merkez bankası bulunmıyan yerlerde 
A A ziraat bankası şubelerince yapılmakta olan tebdil muameal· 
T • • • • tına 3l·1-942 akşamı nihaıet verilecertir. bu tarihten sonra 
A D 1 K 1 M EV 1 

1
• mezkur paralar nakit olarak biç bir veçhile kabul edilme· 

T yecektir. 
• IE' a ~ E ~ a Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların 31-1-942 tari· 
T u-&lfOır u8 lrQOlfilÇ I hine kadar bunları mal sandıkluile Türkiye Cumhuriyet t Atelyesini YENi OTEL KARŞISINDAKI BiRİNCİ y Merkez Bankasında ve Merkez Bankası bulunmayan yerlerde t ORTA OKUL SOKAGI ÇIKMAZINDA 59/61 No.LU t Ziraat Bankası şubelerinde tebdil ettirmeleri ilin olunur. 

~ EVE NAKLETMiŞTiR . ~arın ~Utterllerlne ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~1~4~21~~ 
y blldlrlr. 1416 1-6 .. DOKT 
·~~~~~~~~~··~~~~·~~•~•~•• OR 

C. H. P. Seyhan Viliyef idare Heyeti .. ~üseyin Rifat Evirgen 
Reisli Oınd en 1 Bırıncı Sınıf R u H Hastalıkları Mütehassısı 

1 Parti konferans salonuna ait sahne tesisatı ve bir Muayene saatleri: ;k::! : f i~e:ğ~~n~a1;e-ni t~~ 
kısım noksan inşaat; Müteahhidin taahhüdünü ifa etmeme· şındığı Abidin Paşa Caddesi Şekerci Turan apatmanı 
sinden dolayı, müteahhit nam ve hesabına yaptırılmak üzere 114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) 
15 gün müddetle yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. ve ( fakirlerden para alınmaz ) 

2 • Keşif tutarı; 6635 lira 28 kuruştur. 
3 - lbal e; 29-11941 cumartesi günü saat 11 de parti 

binasında yapılacaktır. 
4 - Proje ve şartnameyi görmek istiyenlerin, her gün 

parti kalemine müracaat etmeleri. 
S • ihaleye iıtirak etmek iıtiyenlerin ihale tarihinden bir 

hafta evvel, ıimdiye kadar yaptıkları bu gibi işlere ait vesikala
rını idare heyeti reiılitine ibraz ederek bu iıe girmek için 
vesika almaları lizımdır. 

6 • Taliplerin ihaleden bir gün evvel keşif bedelinin 0/0 
yedi buçuj'u olan 4"t7 lira 67kuruş muvakkat teminat para· 
ıını, parti kasasına makbuz mukabilinde yatırmaları ilin 
olunur. 

1420 1.5 • 20 • 27 

Asabiye Mütehassısı 

Profesör Nazım Şakir 
lstanbul'daki muayenehanesini An· 

kara'da Yenişehirde Atatürk bülüva
rında And apartımanına nakletmittir~ ı 

Telefon ı 8787 1390 110 

1399 1 • 10 

Adana askerlik dai- r Satılık demir 
resi satın alma ko
misyonu başkanlı ~ 
Qından = . 

t- Adanadaki askeri bas· 
tahanenin 3 aylık ihtiyacı 
olan 8000 kilo yoğurt ve 
4000 kilo inek sütü açık ek
siltme ile satın alınacaktır. 

2· Tutarı 2800 lira olup 
ilk teminatı 21 O liradır. 

3· ihalesi 29-11-941 cu· 
martesi günü saat 11,30 da 
Adana askerlik dairesi satın 
alma komisyonunda yapıla· 

caktır. 
4- isteklilerin muayyen 

zamanda depozitolarile ICo
misyona müracaatları ilin 
olunur. 

1408 12-15-21-26 

parmaklık 
Ynz elll metre uzunlutun· 

da, b i r b u ç u k metre ir· 
tifaında sattık demir parmak· 
lık vardır. Demirlerinin kut· 
ru onalb milimdir. Parmak• 
calığın ara direkleri iki inç 
borudandır. Taliplerin Tar· 
susta emek fabrikasına mü· 
racaatlara ilin olunur. 

1411 13-15-18-20-22 

~'!'!!!'!1'~!!""!"'!!~~~!!!'!1!!~!!!!!!!11!@! 

imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 

U. Neıriyat MOdilril ı Avukat 

Rifat Y AVEROCLU 

Baaıldıtı yer ı ( BUGON ) 

Matbaaaa - Adue 


