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Ark Royal'ın intikamı 
alınacak 

Yıl 1 2 No. 372 kararı .. ımıır. 
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Londra 15 a.a. - lngiliz bahriye na
zırı Liverpolda söylediii bir nutukta 
«Hııd'on intikamını aldığımız gibi Ark 
Royal'ın da intikamını alacailb demiştir. 

1 

Japonya -Ame- 1 

rika müzakerleri 
Yazan : CAViT ORAL 

~renı Konoyo kabinesi çe· 
ır"" kildi. Çünkü ordunun fi· 

kirlerini tahakkuk ettirememiş, ih
tlraolarını tatmin edememişti. Çünkü 
ordıı hilkümetten dahn radikal ted· 
birler ve hareketler bekliyordu. 

Zaten faşist meyilli olaa prens 
do iş başına ba emelle gelmiş, 
kabinesini bu niyetle teşkil etmişti. 

Fakat hangi sebeplerin, hangi te· 
ıirlerln altında olduiunu bilmedi
iimiz şeylerle Konoye kabineıi.ıin 
ıiyueti istikrarlı bir ıiyaoet olmadı. 
Konoye mihverle üçüzlll paktı im· 
aa etmesine raimeu Amerika ve 
mihver arasında yalpa vurdu dar· 
da. Anlaşılan hükQmetlo bu mü· 
tereddit görllnen ılyaseti orduyu 
pek memnun etmemiş olacak ki 
prenı lıtifa etmek zaruretinde 
kaldı. 

Yeni bllkümeti mllfritlerin 
lideri oldaia söylenen general 
Tojo teşkil etti. HllkQmetteki bu 
deiişiklilı: Japonyanın ciddi karar· 
lar arifesinde balunduianu göster· 
di. Netekim gerek yeni başvekilin 
ve gerekse diier Japon ıözcille
rinin ıözleri sert ve kat'i görünü• 
yor. Fakat hakikat böyle çıkmadı. 

Yine Japonyada bir yumuşak 
lık ve Japon hariciyesinde bir 
ıöpleı hissedilmeie başlandı. Ko· 
noye zamanında başlıyan müzake· 
relerin keıileceii ve keıilditi işaa 
olundaiu halde Hlı eoası çık· 
madı. Billkiı müzakereler devam 
etti. Ve hillJa devam ediyor. 

Dünkü ajans haberleri Japou 
fevkalade mnrahhuı Kurusn'nun 
Amerikaya müteveccihen hareket 
etmiş oldııiann ve yolda bulıındu
iaııu haber verdiler. Hatta yaptı· 
iı bir beyanatta vaziyetin gerıin· 
lli!ne ve rüçlüğfine raimeu neti· 
ceclea limitli oldnpma ifade etti· 
iinl bildirdiler. 

Meaelenin dikkate şayan nok· 
taaı Kuruıo'non mihverle üçüzlü 
paktı imza eden şabıiyetlerden de 
biri olmasıdır. Acaba bu adamı 
röndermekten Jıponyanın maki&· 
ılı nedir? Japonya bn adamı bo 
!ile vazilelendlrmekle Amerika ile 
yapılmakta olan müzakerelerde 
mihverle olan mnnaıebetlerini mu· 
halaza etmek ve haleldar etme· 
ıııek mi iıtemiştir? 

Herhalde bo nokta, üzerinde 
durulacak bir me1eledir. 

Ancak pasifikteki Japon doru
mu etraflıca incelenecek olursa 
Japonyanıo bu müzakerelerden İ•· 
tediii neticeleri alacaiı pek şüp· 
belidir. Zira bugün içinde yarın 
içinde gerek lapon • Amerikan men• 
faatları ve gerekle Japon · lngiliz 
menfaatleri tezat halindedir ve 
bn halde devam edip gidecektir. 
Hiç şüphe edilemez ki Japonya 
ba harpten muzaffer çıkacak de· 
mokrat devletlerin kendiıino pek 
gnlor yüz göstereceklerini ve 
Japon ibtiraılarını karşılayacak ho· 
diyeler vereceklerini ümit edemez. 

Çünkü menfaatler çarpışmakta• 
dır. Şu halde müzakerelerde aun'i 
olmaktan ve vakit kazanmaktan 
başka bir tllrlil tefıir olunamaz. 
Her halde Japonya ve belki de 
Amerika ıaman kazanmak için bir. 
birlerini oyalamaca çalıııyorlar. 
Zira ortada Angloukıoolarla, Jın· 
poların anlııma1ına imklo vermi· 
yecek derecede çapraıık meeeler 
vardır. 

Malaya zırhlısı da 
aQır surette 
yaralanmıs 

Bertin 15 (a.a) - Alman teb· 
liii: 

Denizaltılarımız Akdenizde in. 
riliz harp gemilerinden mürekkep 
bir teşkile hücum etmişlerdir. iki 
denizaltımız Ark Royal tayyare ge 
ııılıinl batırmışlar ve Malaya saffı. 
harp gemiıini o kadar ciddi ıuret
te ha1ara uiratmışlardır ki bu ge
llıiyi Cebelüttarık'a kadar başka 
•e 'l . • ıııı erın çekmHine zaruret ha11l 
0 1 ~tur. 

Diler beıı harp ıeıalleri de 
torpil iaab.ti alıaıtlardır: 

Milli Şef imiz Memleket pamukla
konservatvarda rı hakkında bir karar 

r 

-Ankara, 15 (a.a.)- Reisicumhur ismet lnönü, beraberlerinde Bayan 
lnönü olduğu halde buıüo saat 15,30 da Kooserntvarı teşrif buyura. 
rak verilmel<te olan konseri dinlemişlerdir. 

Milli Şef ve refikaları kooservatvarda Maarif Vekili Hasan Aıı 
Yücel tarafından karşılanmışlardır. ---

Başvekil 
Mezuniyetini kullanmağa 
başlayacağı garın Anka
radan Mersine hareket 
ediyor 

Ankara ( Hususi muhabirimizden ) - Başvekilimiz Doktor Relik 
Saydam mezuniyetini pazartesi ıününden itibaren lı.ullanmajıa başlaya• 
caktır. Meyuuiyeti masında kendi. ine Hariciye Vekilini n1< let et 
meıl kararlaımııtır. 

Baıvekilimiz. pazartesi a-üoü Meraine h•reket edecek, mez.arıiyetİ· 
ni orada ~eçirecektir. Kendisine Nilmuoe hastanesi dahHiye müt•k•e· 
sısı Doktor Ihsan Aksan refakat edecektir. 

Kafkasya'ya 
hücum ...................... , ... 
hazırlığı --Almanlar, /ngilterenin 

istilası için yaptıkları 
salları Karadenize nak 
lettiler 

Beş Alman 
•• •• 

paraşutcu 
•• • 
tumeını 

Azak denizi sahlllerlnde 
hUcum emrini bekllyor 

Londra 15 (a.a) - Bildirildi· 
tine göre, Almanlar lnriltere
nin istilası için yapmı~ oldukları 
salları kara yoliyle Tunaya, bu 
yolla da Karadeoize nakletmişler· 
dir. Bu salları Kafltaa; aya yapa· 
cakları hücum için hazırlıyorlar. 
Ancak Rus donanmuının Kırım· 
dan ay,rılmallnı beklemektedirler. 

Almanlar ıimdid•n son derece 
ınr'atlı küçOk motorlarla altı dnz 
hnynk gemiler inıa ediyorlar. 

Moıkova 15 (a.a) - Sovyet 
sabah tebliiiı 

Dün gece kıtalarımız bütlln 
cephe boyunca düşmanla harp et· 
mitlerdir. 

Moıkova 15 (a.a) - Pravda-
nın harp mnbaliri bildiriyor: 

Dün geceki muharebeler bil· 
haua Volokolansk ve Narnfomisk 
keıimlorinde şiddetli omuştur. 

Bir kaç yerde kıtalarımız karşı 
hücumlar yapmışlardır. Moskovanın 
ıol cenahındaki muharebe her sa· 
at şiddetlenmekte ve bir kaç ke
simde Almanlar yeni ihtiyatlar getir 
mektedlr. , 

Sovyet kıtaları v işaretlı yere 
ilerleyen bir Alman alayının yo· 
!unu kesmiş ve muharebe başla· 

mıştır' ) B'ld' il Londra, 15 (a. a. - ı ır • 
diiine göre Ruslar Moıkovanıo 
cenup Lat111na yOz kilometre m•· 
1afede bulunan Maloyaroılave1t'inl 
etrafıoda 1.S rOn ıOren bir mey· 
ılın ıııubarebeıi karan•ıılardır. 

Bir Alman makineli tüfek 
uoası _ 

Şimdi Ruslar 200 Alman tankiyl• 
500 kamyonun tüten enkazı "" 
35000 Alman ceıedinio bolondutu 
tepeleri ellerinde bulunduruyorlar. 

Kuibişefte bu meydan muha: 
rebesine harbin eo namlı zafer• 
olarak bakılmaktadır. Çünkü bu 

· t' · in• zafer, Napoleonun beııme ı~ı _ 
taç eden hal ve şartlar, yanı b~· 
tün Almanların şikiyet ottiii ya~· 
mur ve kar içinde Ru• askerlerı· 
nio en mllkemmel tarzda harp •t· 
tiklerini göıtermektedir. 

Almanlar Maloyaroılavest or· 
manlarından püıkürtnlmüılerdir. 
Cephede kazanılan bu 1nn muvaf· 
fakiyetler general Zukof tarafından 
hazırlanan ve general Goloçef ta• 
rafından mükemmel surette tatbik 
edilen plinların bir neticesidir. 

Berlin 15 ( a. a. ) - Alman 
tebliği: 

Kırımda düşmanın muannidane 
müdafaasına rajımeo Sivastopol ve 
Kerç'e hücum eden Alman kıtaları 
arazi kazanmışlardır. 

Cephenin orta kesiminde düşman 
piyade ve tanklarının karşı hücum
lar> püskürtülmüştür. Bu karşı hü
cumlarda Rnılar 44 tank kaybet· 
mişlerdir, 

Ankara, Radyo gazetesi -
Bolrar ıözcü•ü, bulundaiu bir be· 
yanatta, k11 dolayısiyle Ruıyad•ki 
harekltın durmuş oldaiunu bildir· 
miştir. 

Alman teblitleri harbin devam 
ettiiioi bildirirken, mihvere dost 
bir kıyuaktıo ilk defadır ki bu 
yeldı bir halter verilmektedir. 

Uzun elyaflı pamuklar Amerikada olduğu 

geçirilecek gibi destereli çırçırlardan 

Ankara 16 [Husuıi muhabirimizden J - Ticaret 
ofüi Macaristandan pamuklu meuıocat ıetirtmekte· 
dir. B Jnlard10 birinci parti ıelmiş, bu cins mallara 
en çok muhtaç olan 10 viliyet arasıodaki toniatı 
ikınal edilmiştir. 

de durulan mevzulardan biridir. 
Ziraat Vekaleti tarafından dağıtılan uzun elyaflı 

Akala ve Klevland pamukları için ha me1ele ayrı 
Lir ehemmiyet kazaomıı bulunmaktadır. 

Ziraat, lktisaf ve Ticaret Velı.iletleri ara11nda 
kurulan bir komisyonda bu mesele bir müddetten. 
beri görüşülmekteydi. Verilen malümata nazaran ko 
misyon çalışmalarını bitirmiş ve uzun elyaflı pamuk
ların Amerika'da olduiu gibi destereli çırçırlardan 

geçirilmesini kararlaştırmı$tır. 

ikinci parti lstanbula gelmiıtir. Bunun da ucuz 
fiatla önümüzdeki günlerde tevziatına başlanacaktır. 
Bunu diğer partiler takip edecektir. 

Memleketimiz pamuklarının aynı usulde çırçır· 
!anması ve en iyi uıulün tatbiki ötedenboti üzerin-

1 

Bitaraflık kanunu
nun tadilini 

Berlin ve 1 

Roma 
nası I 

karşıladı 
Amerika, harp 

uçurumuna biraz 
daha yaklaşmış 

Bir ayda 100 tica
ret geml•I •llAh· 
landırılıp yola çı

karılabllecek 

Ankara rayo gazetesi 

logiliılere ıöre, bitaraflık ka· 
ounununa tadilinden sonra Ame· 
rM:a lnırilterenin ya ında yer 
almış balonmaktadır. Verilen 
bir haberde. Amerikanın bir 
ada 100 ticaret ıremiıini sillh· 
laadırarak yola çıkarabilece 

ği bildirilmektedir. 

Berlin, kanunon tadilinden 
dolayı hayret etmemiş görünü. 
yor. Alman mıhfilleri, kanonun 
kiiçük bir ekseriyetle kabul 
edilişini Ruzvelt siyasetinin mn· 
vallakiyetaizliiine bir delil ola
rak gösteriyorlar. Bir Alman 
gazetesine röre, Ruzvelt'in ta· 
dili başarabilaıesioe, ıou daki· 
kada meclise rönderdiği mok· 
tup imil olmuştur. Bu hareket, 
Amerikayı harp uçurumuna bi· 
raz daha yaklaıtıracaktır. 

ltalyan radyo ve gazeteleri 
de bu olayı tab'i olarak karşı 
lamakta ve ekıeriyetio azlıgı 
üzerinde durmaktadırlar. hal· 
yanlara göre, kanunun kabulün· 
deki küçük ekseriyet Ruıveltin 
maneviyatı için aiır bir darbe
dir. 

Amerika hükümeti, kanonun 
tatbiki için şimdiden gereken 
tedbirleri almıştır. Amerikanın 
milyonlarca tonluk ticaret ıe· 
miıi bundan böyle lo&'ilterenin 
hizmetinde kullanılabilecektir. 

Bitaraflık kanununun tadili 
memleketimiz için de faydalı 
olacaktır. Amerikaya olan ibra· 
catımız ve Amerikadan ithali· 
tımız için doiru vapur seferle· 
rioe imkin yoktu. Amerikan 
gemileri bir zamanlar Buraya 
kadar gelebiliyor, fakat Kızıl· 
denize giremiyordu. Bir müdd11t 
sonra, Kızıldenizin ltalyau harp 
gemilerinden temizlenmesi üze. 
rine Süveyt ve Portaaide kadar 
gelebildiler. 

Kanunun tadilinden sonra 
Amerikan gemilerinin Akdeniz· 
den geçmeleri ve doğrudan 

doiruya limanlarımııa kadar 
ıelmeleri belki:milmküıı olacak• 
tır. Amerika bizden tütün ala. 
bilecejıi gibi bizim de Aıııeri
kadan alacağımız maddeler var• 
dır. Şimdi bu nakliyatın daha 
kolaylıkla yapılması beklenebilir. ... 

Japon yada 
harp hazırlığı 

Parlamentodan ye
niden bUyUk harp 
kredllerl istendi 

Ankara radyo gazetesi - Ja 
pon parlamentoıuodan yeniden 
büyllk harp kredileri iıtenmiştir. 

Bu, Japon orduaunun çok büyümüş 
olmasından ileri geliyor. 

Japonya, bir fırut zuhurunda 
Sibiryaya geçmek üzere Mançurya
ya bir milyon kişilik bir ordu yıi· 

mıştır. Bu ordunnn miktarı her 
gün artmaktadır. 

Hiodiçinideki Japon kıtaları 

miitemadiyen kuvvetlendirilmekte

dir. Ana vatanda da bir çok kuv
vet seferber edilmiştir. 

Japoya yeniden büyük ölçüde 
bir seferberlik bazırlıim• başlamıı 
kadınlarda dahil olmak üzere bir 
çok sivilleri pasif korunmada kul· 
\anmak üzere davet etmiştir. 

Gen•r•I Hutzlnger'ln 
cenaze töreni 

Vişi 15 (a.a) - Alman büyiik 
elçisi, diier bsıı zevatle birlikte 

Vişiye gelmiştir. Burada general 

Hutıiuger'in cenaze töreninde Al· 
man bükümetini temsil edecektir. 

Devlet nazırı general Lor, Mare• 
şal Peten namına Alman heyetini 
karıılamak üzere işgal hududuna 
gitmiıtir. 

Alman matbu1tt mUdUrU 
yarın Ankeraya geliyor 

Ankara 15 ( Hususi muhabiri
mi~den ) - Alman hariciye nezo· 
retı matbuat mlidürü Polaomit Pa 
zartosi günü şehrimize gelecektir. 
Şerefine Almau büyük elçisi Yon 
Papen tarafından elçilik binasında 
bir süvare verilecektir. 

IFIKRAI . 

Milli piyangoda 
kazananlar 
20,000 
LiRA 

şehrimize 
düştü 

Milli piyanronun yeni tertip 
birinci keşideıi dün Ankarada ya· 
pılmıttır. 

20 bin liralık en büyük ikra
miye şehrimizde Oımanlı baulı:ası 

altında halı ticaret evi sahibi lb· 
rahim Tekin'in yanında çalışan 

Faraç'a çıkmıştır. Kazanan numa
larra ikinci sabifemizdedir. 

BULGAR 
ORDUSU 

Bir gUn, 
oyn•m•A• 
edlleblllr. 

bir rol 
davet 

sofyı, 15 (a.a.) - Bulgar har
biye nazırı ıeoeral Daskalof, son 
muharebelerde ölen Bulgar asker· 
leri için yapılan bir törende: 

" Harp güa g~çtikçe vahim· 
leşmektedir. Küçük ordumuz bir 
rol oyuamağa bir gün davet edi· 
lebilir. Böyle bir hidiseden muzaf· 
fer çıkabilmesi için ordumuza el
den geleni ıapıyoruz. Biz harpten 
korkmamalıyır. Çiinkü harp genç 
milletler için bir kuvvet kaynaiı· 
dır.,, demi1tir. 

Ark Royalda 18 kiti öldU 
Londra 15 ( a.a ) - Resmen 

bildirildiiine göre, Akdenizde bat 
mış olan Ark Royal tayyare gemi· 
si mürettebatından yalnız 18 kişi 
kayıptır. 

ZENGIHLIK .. 
YAZAN: BiZ 

z•ngin olmak için ne yapmalı? .. diye düşünmeyen var mıdır? .. 
Zenginliiin eıı kıu tarifi paralı olmaktır. Önümüze bir ihtiyaç 

dikildi mi, ovvell para deriz .. lnaanların kendine onun kadar yakın bul
duiu pek az şey vardır. Parayı her kapıyı açan sihirli bir anahtara ben· 
zetenler, ona keramet atfedenler, parayı ablik11z bir düşman sananlar 
olmuştur. Halbuki para bir ölçüden, bir vaaıtadan başka birşey do iildir. 
Para; metre, kilo iibi fakat uzunluk, aiırlık deiil, bir kıymet ölçüıüdfir. 
Çalışır, çalışma değerimize göre ondan bir miktar, mal satar deierine 
göre bir miktar alırız. . Sonra da onu vererek ihtiyaçlarımızı karıılarız.. 
Binaenaleyh parada eyilik, kötülük &'ibi bassalar yoktur. Para, her vasıta 
gibi, yalnız lüzumlu bir şeydir .. 

Medeniyetin bir meziyeti de, ihtiyaçların birçok neviler• ayrılarak 
çotalmasıdır. Vahşi veya az medeni, medeni dediiimiz insanları day• 
dukları ihtiyaçlar birbirinden ayırmaktadır. insan, hiç durmadan ileriye 
doğru gitmek üzere yaratılmıştır. ihtiyaçlarını da kendisi icad ederek 
mütemadiyen çoialtmaktadır. Durmadan artan ihtiyaçlar karşıtında kalan 
insan, yine kendi buldujıu vuıtanın, paranın ardındın koşmıktadır. 

Pek tuhaftır; parayı kazanıııak, ona yerinde urfetmekt•n daha ko· 
laydır, Para ıuya, ihtiyaçlar bir çöle beıııer. Bir vebada lurbalarınız.ı ıu 
ile doldurnr1Unuz. Diier bir vahaya gidinciye kldar eter onu tüketir••· 
nlz, ki bu çok kolaydır, yarı yolda ıuıuz kalıreınız. Çölde soy~~ kıyma· 
tini bllmiyonle para11nın kıymetini bilmiyen yekditerıne müıavıdır. 

Zenıin olmak için ne yapmalı? .. diye deiil, zenıin olanlar ne y~p· 
mıtlar?:. diye düıünmeliyi•. Zengin olanlar; evveli çalışmışlar, ıonra yıne 
çalıımışlar, kazandıklarını yerinde sarfetmeii bilmişler, kazandıkça da~• 

• '· b ba ın malıyla ıengıu çok çalışmıılardır. Çalıımadan ınaao, aaca. a 110 • e inin 
olabilir.ı Böyle zenginler de eter calışmazlana Hrvetlerı, yaz ırün 1 

altında kalan bir topak kar ribl erlmet• mahkOmdur. ,_ f 1 " .' 
Oa c d kça yawız ur • m • 

Para.. para- diye hıralaumıy alım. u ••ıı&D 1 k il 1 
oi deiU, onu daha fa1la, daha fula ~otaitmak için na yapma rııuıe • 

dltl11I dClftlnell•-

Akb•ba kap•tlldı 
Ankara 15 ( Husuıi muhabiri· 

miıdeo ) - Akbaba mecmua11 
devletin dıı Iİyaaetine aykırı naf· 
rlyatından dolayı iki halta kal'•· 
tılmııtır. 

------•lliiİllliiiiiiiiıiiiillrlf1:,' kHfmıode Sovyet hatları __ 
~--- - kafan Alm .. ı....ls - - a • ~ 
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7 senede 347 insan 

Bu dağın kraterinden 
kendil~rini fırlatarak fecf 
bir şekilde öldüler. Bun· 
ların eks~risi terkedilmiş 
11iıanlılar, bedbaht liıık· 
lardı. 

Gı'inün birinde, az satışlı 
bir gazetenin başmuharriri 
bu garip şöhretli Yanarda· 
ğı istismara kalkıştı · oe 
onun derinliklerine indi ..• 

Volkanlar memleketi olan ja 
ponyada, hükQmet merkezi Tokyo 
ıehrinin hemen karşısındaki Oşima 
adası üzerinde bulunan Mlhara· 
Yaaıa yanardağı son zamanlarda 
büyuk faali)let emareleri röster· 
moie beslamıştır. 

Mukaddes bir dağ olan Mi· 
hara Yama yanardağı Japonyanın 

meşhur Fuşi Yama yanardatı ile 
beraber ıon yedi sene içinde en 
ziyade şöhret kazanmış olan bir 
volkandır. 

Bu2ün j oponyada yeniden fa· 
aliycte ieçmeğe başlayan Mihara 
Yama yanardaj-ının garip bir şöh· 
reti vardır. Btr çok Japonlar bu 
daia «İntihar d iı• demektedirler. 
Filhakika 1933 senesinde şubat 

ayında madma:z.el Kiyoto Matsumoto 
ismıode Tokyolu bir genç kız ni
şanlısının kendisini terketmesıoden 
müteessir olmus ve çok rarip bir 
intıhar tarzı seçerek rıdip keodi
sını Mıhara Yama yanardaj'mm 
kraterinden içeriye atmıştı. 

Bu bidise pek tabii biltiln Ja· 
ponyayı fevkalade alakadar etmi1 
ve ondan ıonra bu volkana clnti 
bar yanardafııt ismi verilmiştir. 

Bu hidi'e sinirleri zayıf olan halka 
öyle te"ir etmişti ki yedi sene 
zarfında tam 347 ki4i kendilerini 
bu volkanın ateş saçmaia hazır· 
lanan kratoriodeo içeriye attı, 1300 
intihar namzedi de bu dü4ilnceaiz 
harok~tten menedildi: 

Harakilti (•) yaparak intihar 
etmenin bllyük bir tabiidir ki 
mertlik uyıldıiı bu Uzak Şark 
me-nleutiodo ıı: a d m a z e l Ki 
yoto Mat•umoto tarafından icade · 
dilmiş olan yen i n t i b a r şekli 
derhal büyük bir raibet iÖrmilJ 
ve kulaktan lı.ulata blltiln Japon· 
yaya yayılmıştı. 

Bir gazetenin kurnazhğı 

B u hidise üzerine, Tokyoda 
intişar etmekte olan •• Yo· 

mivri " ismindeki küçük bir ıaze• 
te bo fırsatla tiraiını arttırmak yol· 
tarını a. adı. Bu bakilr.aten mükem· 
mel bir fırsattı. Bütün J ponya bu 
int ıhar volunı ile aliıtadar oluyor· 
do. Bunan üzerine Yomivri raze. 
teıi M hara Yama vollr.anmıo de· 
rıoHderıne ilıe iocıcek olana büyük 
bir ikramiye vaadetti. 

Gınete volkana iomeğe ltşeb 
bils edeceklere kolaylık olmak 
üzere volk anan a;zına bir makara 
teJİsatı yaptırdı ve makara ile ioip 
çıkan küçuk bır araba vasıtaıile 
volkana daha kolaylık ve emniyet 
le iuılebilecekti. Fakat bütün bu 
kolaylıklara raj'men rünlerce ne 

bir röntıllü ne do bir raute raportörü 
volkana inmefo talip çıkmadı. Bu bal 

daha b"rkaç rün böyle devam etti.Hıılk 

Youıuvri z ıeteılni bllyük bir all· 
ka ile takip ediyor, voli..ana kimin 
inecetinl f evkallde merak ediyor. 
du. Yomuvri rneteıi mnthiı Hlal· 
ınata baılamıftı .. Sıatıı yükulmiıtı 
ama halk ber riln volkana inecek 
rönüll!lnlln "im olıcatını raıete 
aütunlarında arıyor ve bulamayın 
cı da alnırlenmete baılıyordu, riln 
ıeçt kço vuiyet razeto aleyhine 
dönmeie batlaauıtı. Neredeyse 
halk bu O)Una 11yao edecek ve 
aldatı&dıklarmı anlıyarak razeteyi 
tamamen bırakacaklardı. 

iş başa duştu 

F akat işte tam ba ıırada Yo
mivri iaıetesı en sonıasyonel 

haberi yaptı: Gazetenin baımuhar• 
riri möıyö lvata, Mıhara Yama 
dajıoa binat inecekti. 

Bu büyük bir f edakirlıktı, 
Ôlüm lthliıtesioi röze almadan 
lMa datıo kraterinden iferiye İn· 
_. •lmktıo olemesclı. O -.aa 

r , ... ..., 

BUGON 1 ~ lklJlcit.,rlD t '41 

muharririnin bu fedakirlıiını çok 
tabii bir bal olarak görüp ıöyle f 
yazdılar • 

Gazete halk tarafındın fovka· 
ilde totulmoşta. Evvelce ancak 50 
bin noıha basan l'azoteoin tirajı 

iki l'ilo içinde ilç yllz bine çıktı. 
Ayrıca yirmi dört saat zarfında 

tam yüz hine abone kaydolundu. 

Oşima adasma rağbet 
1 vata intihar volkanına yaptıtı 

ba seyahatten sonra yalnız ra· 
lesine detil volkanın baluoduiu 
Oıima adaıına da raibet arttı. Ev 

velce küçük ehemmiyetsiz bir ada 

olan y04ima da borüo 16 otel ve 

« Yomivri başmuharriri lvota 
nın mükifat vaadettiklcri büyük 
mü1abakaya bizıat rirmeıi tabiidir. 
Filhakika Mihara Yamaya inmek 
her zaman için bir ölüm teblikoıi 
demektir ama, ba ölüm tehlikoıi 
de mösyö lvota için tablldir. Çilnkn 
buıün ölilmü a-öıo alarak daia inen 
başmuharrir bu fodakirlıiı yapmadıiı 
takdirde, gazetesi iflas edecek ve 
o zaman çareıiz kalarak hayatına 
ıon vermek arzosile Mibara Yama• 
nın kraterinden kendini atacaktı. 
Bizce iki hareket araaında büyük 
bir fark yoktur.> 

ba otellerin aeyyahlara mahsoı 1700 
oJası vardır. 

Müthiş bir infilak 
Bııımubarrir vasiyetnamesini h'l· 

zırladı, doıtlarıoa veda etti, bazı 
kimselere veda mektupları yazdı, 
dua etti, ve sonra raı maakesioi 
taktı, okıiien tesisatını rüzelce 
yerleıtirdi ve makaralı aepet içinde 
volkanın karaterinden içeriye aarlctı. 

135 metre kadar indiii zaman 
volkanın derinliklerinde mntbiş bir 
infilak oldu, muharriri taııyan se
peti havaya dojru kaldırdı ve her 
tarafı raz sardı. 

Buna mukabil başmuharrir lva· 
ta inmefe devam etti. 275 metre 
indij'I zaman intihar edenlerdeo 
birinin taı\ar !berinde parçalanmış 
olan cesediyle karıılaştı". 410 met· 
re indiii zaman da sepet büyük 
bir kaya parçuı üzerine oturdu. 

Artık daha fazl• inilmeıine 
imkan yokta. Bu kayının ilzerinde 
yirmi dört saat evve) intihar etmif 
olan on altı yaşındaki bir çocoiun 
hurdahaş olmuş vücuda yatıyordu. 

Volkanın deriolildorinden fÜ· 
rültülor relmekte devam ediyor. 
Araaı kesilmfyen infiliklarla tatlar 
uçuşuyor, her taraf ıar•ılıyordo. 

Baımuharrir iıio tehlikesi art· 
tıiını ve ökıifenln de tllkenmıkte 
oldujıına l'ÖrOnce yukanya çekil· 
meıi için ltaret Hrdi. 

Atlatllan GIUm tehlikesi 
------------

V ollunın içinde iki dakika kal· 
dıktan ıoora dıtarıya çıktıtı 

uman batmuharrir lvata yqıyorda, 
ölmem~ti, fakat bayl'ın ve bitkin 
blr haldeydi, 

Der hal lendiıine ilk tedavi ya· 
pıldı ve mueyeoesini yapan doktorı 
« Tam zamanında çıktı, daha on 
beş dakika içeride kalmış olsaydı, 
V'>lkao Ona felllıtet retirecekti » 
dedi. 

Fakat lvata'nın bu büyük tec· 
rilbeyi ıelAmetle atlatmış olması 
hem k e o d i ı i n e hem 
razeteıine büyüle bir saadet .... 
tırdi. 

Bir kıç gün sonra hemen bor 
J pon Yomivri a-azetcsinin buıaıi 
tab'ın okuyordu. 

O zamana kadar Oıimada oto. 
mobil yokken burna adada 34 tak 

ıi bulunmakta ve bunlar muttasıl 
çalıımaktadırlar. 

Adaya l'elen seyyahların reı· 
mini çekmek için Tokyodan Oşi· 

maya 51 tane seyyar fototrafçı 
gelmiştir. Yalmz Oşima adasına 

ıeyyab taşımak işini almlf olan 

1200 kiıilik bir vapar hemen biç 
boş kalmamaktadır. 

Sonra Ôıima adasında kalla· 
nılmak ibere ilk defa olarak Ja. 

ponyaya Dç tane deve ithll olan· 
moıtor. 

Japon zimamdaıları intihara 
mani olmAlt İçin vo}kanlD krateri 

etrafında bi; barikat vllcada a-etir 

miş ve buraya polis memura ika· 
me etmlttir. 

Mihara Yama'da intiharla mü
cadele cemiyetide kraterin kenar· 

larına volkanın içini dııarı akaet· 
tiren b6yük aynalar ve bu ıekildo 

meydana çıkardıiı korkunç man

zaralariyle intihara namzet olanları 

fikirlerinden caydırmak ve bayata 
bakbrmak btomiştir. 

Bütün b'lnlar Mibır1 Yamanın 

meşbar olmasını ve bir çok aeyyah 
çekmesini mOmklln lulmıfhr. 

347 kurban veren ve bir r•· 
zeteyi meıbor eden ba volkan ba 

rlln f aallyet haınhkları r6ıtermek· 
tedir. • 

(•) Harakiri kendi bıçatının 
Ozerlne atılıp karnını de4erek İn· 
tihar ıeklidlr. 

N•klen tirin -Bahçe Tapu ıicil memuru Ha· 
san Hikmet Ertuna Adana Kadast. 
ro posta memarluiana, Babçe Ta· 
pu sicil memorluj'ona da Adana 
Kadastro poıta memuru Şefik Ka 
ya tlvin edilmişlerdir. 

Merkez mıotakası Tapu sicil 
muhafızı Celll Gilven Ankara mer. 
kez tapu sicil muhafızhtına, Ada. 
naya da Adapazarı tapa sicil 1110· 

hafızı Rabi Dovrioe tlyin olunmuş· 
tor. 

rı 
--

Belediye bunlar1n: kıthk kömU
rUnU temin için ' 1 m d i d e n 

tedblrler aldı 

--
Belediyemiz, hi!indiii llıere, ~irinci teşrinden itibaren şebri0mizdeki asker ailelerıne maaş tevzııoe başlamı,tı. Yapılan tablukat ıo• 

oonda hakikaten moavenelo muhtaç 1080 aile bulunduğu tesbit edilmişti. 
Her ay 1080 kişiye daiıtılıın para 10400 lira tatmaktadır ki, aile baııaa 
10 Ura dll40yor deme~tir. 

Yardım için yeniden belediyeye bat varan aaker aileleri hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

ôtrenditimlzo söre, Belediye aslcer ailelerinin kışlak kömilr ihtiya
cını temia için tedbirler almıştır. 

Milli PiYANGO 
Yeni tertibin birinci ketldesl 
dün Ankarada yaplldı 

Milli piyanronun birinci keşi· 

desi diln ıaat 17 de Ankarada 
yapılmıftır. Kazanan 
bildiriyoruz: 

numaraları 

Amortiler 
Son rakamları 3 ve 5 olan 

80 bin bilet ikişer lira amorti ka
zaomıştır. 

1 O lira kazananlar 
Son iki rakamı 27 olan bütün 

biletlerin aahipleri onar lira ala· 
caklardır. 

.50 lira kazananlar 
Son üç rakamı 578 olan 400 

bilet 50 lira kazanmıştır. 

100 lira kazananlar 
Son üç rakamı 260 la biten 

400 bilet yilzer lira alacaktır. 

500 lira kazanalar 
Son rakamları 9559 ve 1109 

olan 80 bin bilet beşer yüz lira 
kazanmıştır. 

' -

1000 lira kazanalar 
19570, 38491, 37432, 99537, 

25691, 44619, 38581, 28076, 
50678, 17056, ile biten biltün bi· 
letlorin ıehlpleri biner lira kazan· 
mışlardır. 

2000 bin lira kazananlar 
815~0. 18206, 72430, 91539 

12565' 33741, 76267, 55130. 
66871, 63228 le biten biltün bi· 
letler ikişer bin lira alacaklardır. 

5000 lira kazanalar 
266,922, 321,975, 110,093, 216,787 
ile biten numaralar beşer bin lira 
alacaklardır. 

(ilk beş bin lira Adana'ya, ikinci 
beş bin lira fıtanbola isabet et· 
miştir.) 

10,000 lira kazananltll' 
198117, 251048, numaralar 

onar bin lira kazanmıılardır. 

20000 lira 
393849 

Eo bilyDk ikramiyeyi kazanan 
bo numara febrimizde sablm14tır. 

En Büyük ikramiye 

20,000 Lira 
Yine Uğurlu 

Altınoluk'ta 
Geçen ·ar Dökmeci MUkremln Çellk dlll•· 

rln aevglll kedisi Me•tan'a 
10,000 llragı kazandıran 

Altınoluk 
Bo ay da 20,000 lirayı Osmanlı bankası altında halıcıda çalışan 

Faraç Diler ve ortaj'ına kar.andırdı. 

Ayrıca bu kişcde 266922 No: biletle ismini vermek 
istemi yen bir zat 5000, ve 166871 No: biletle Sarıyakup 23 
No: Ömer ve 363228 No: biletle Kale kıpısmda göz Ah 
met Doğın ikiıer bin lira kazandılar. 

Altınoluktan bilet allnız. Zengin olursünüz 
Alhnoluk Mersin ve Tarsusta şubeler açmıştır. 

Kehra man erle • 
- . rlmlz için 

teberruet -
Kahraman erlerimize luılık 

hediye tedariki faaliyeti giln roç
tikçe hareretleomektedir. 

Bu cümleden olmak Ozere 
yardımcı komiteye diln de bir çok 
müracaat yapılmlj ve teberruat 
yek.Ona bir miktar daha kabar• 

16825 
700 

500 

300 

200 
200 
200 
150 
100 
100 
100 
50 
50 
50 
50 

Dünkü yekGn 
Tüccardan Alber Di• 

yap «İkinci defa ola· 
rak » bu suretle te
berruu miktarı bio Iİ· 
ra olmuıtur. 
Rıza ve Avni Ôqa· 
bin 
Mehmet, Adil ve Bah· 
ri Giray 
lımall Dilll'er 
Abdalkadir Pekıoy 
Faıh Meto 
Ahmet Taraman 
Mustafa Borikman 
Mahmut Ôzerl'İn 
Mehmet Y aj'lıcı 
Şevket Tatlıtui 
Bayan Edibe Ôzler 
Bayan Naime Ateıok 
Mehmet Musa Abalı 

19575 YekOn 

• Ba4vekilet lstatiıtik Umum 
Müdiirlüiünün, bir milddettenberi 
hazırlamakta oldaia radyo anketi 
neticelenmiş a-ibidir. Elde edilen 
rakamlara göre, lıtanbalda 29499 
radyo vardır. Bunun 12633 ü Boy
ojlu cihotiodedlr. Ankarada şehir 
dahilinde 9499 radyo vardır. 

Bütün memlekette yilz bin 
kadar radyo olduiona &'Öre mev• 
codün yüzde kırkının lıtanbul ve 
ankarada balandujıı ınlaıılmakta• 
dır. 

• Çok çocuklu hikimlero yar. 
dım edilmek Qzere evli olmayın 
bikimlerin Kinonuevvel aylakarın· 
dan bir miktar para keıilmeai Ad· 
liye VeUletioce karar altına alın· 
mııtır. 

• ltalyanlır piyuamıu ktılll• 
yelli miktarda pamok ipilti r•tir• 
mek iıtediklerini blldlrmiflerdtr. 
Pımak ipliti mokabilinde takat 
ıaretilo banti mallann ftalyaya 
fÖnderilebileceti araştmlmaldadır. 

• Almanyaya ihracat yapılmuı 
için bük.<kmet ihraçatcılara ko
laylıklar röıtermektedir. Evvelce 
loriltereye mal satan tüccarların 
Almanların kara liateıine yaıılmak 
eodişeıile lng-iltere mal satmak 
istemedikleri anlaşılmıştı. 

Şimdi ayni vaziyet Almanya 
için hasıl olmuştur. Ticaret vekl· 
leti, evvelce lnıilizler için yaptı· 
ğı ribi, Almanyaya mal satacak 
tacirlerin de kara listeye itbal 
odilemiyeceklerini, böyle bir liste· 
nin memleketimiz için movcot ol
madıiını alikadarlara bildirmiştir. 
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meydana relen bir eteri sarsmış, Alman 
cep zırhlısını tehlikeye dOıi1rmüştQ. 

Luiza 1 

Bu km elde etmek arıuıu yQıilnden 
Pettri İniiliıin bir mOttefikl yapmı1t ken· 

·disindeo Triıtaohların ıoj11muıoa Hbep 
olmuı tu. Maksadı mahıuıla dejil, fakat 
kendiılne ehemmiyet vernıedikleri içto 
Trlıtanhlar Peterle lnriliıln nereye fitti· 
tini ona ıöylememİfltrdl. 

80 iki adam her halde" Y anatılmaı" 
a rltmlılerdl. Nı11l ? Bu, ıtmdillk onun 
için bir 11rdı. Fakat vasıtayı bilmek neye 
yarardı ? Gitıaeleri klli idi. Hanı bandın 
tOpbe etmıyorda, " fok bahiı körfeıi " 
ne ritaelerdi •aklamaya neden lüı11m rör· 
eceklerdi ? 

Orada ne yap1Dlflardı ? 

Kolonya çılımlıi,a PM yakın bir he. 
yecın içinde indi. Bununla berabw evl•e 
relmeden önce 11kinle1t. SilkOoeti kay-

betmenin sırası deiildf, " Y anqılmaz "a 
l'ilmesi, hem de derhal fİtmesi lizımdı, 
Orada ne oldujunu aulıyacak, kartarıJmı• 
11 mllaals ün olanı kurtaracaktı. lcabedorse 
lorilir.le Reteri öldürecekti. 

Kayıkla " Fok balıiı körfezi " ııe 
riden Triıtanlıl•ıo Peterle loriliıi orada 
bulamadan döneceklerhaden 1ilpbe1i kal· 
mamııtı. 

Yolda Bob Steae U. Tomai Roc.ne 
ve dftw Of deıu...ı.,.. rwtpWI ve b.,. 

Iİoo birer birer teklif etti: 
• d' .. y 1 - Benimle hemen •m ı aoat• • 

mu" a ıider miıiniz ? Size on bet ,.On· 
lGk yiyecek veririm. 

T ommi sordu : 
- '' Yuqılmaı" a ni9l11 ,;decefiı? 
- Fena bir hiHi hbJelnltu Peterle 

laailldn orada tehlikede olduklanoı bana 
haber nriyor. BOyle old9tondan eminim 
ve imdatlarına koımak iltlyorum. 

- Onların " Fok bahtı k6rfeıi " 
od• oldoklarıadao da ayın derecede emin 
,arllotıyordanaz. Hele oraya fiden kayık 
d6oa0n de , •• 

Hiç biri teklifini kabul etmeyince 
hiddetle avla• koıtu. Bir torbaya erzak 
doldurdu ve aahile ladi. Mademki klmae 
relmek istemiyordu, o da yalnız ridecekti. 

Blr çUt kürek ve blr yelken tedarik 
•baak lbere tekrar koloaiye çıktı. lbtiyar 
Koııamon rlcuuu reddedemedi. Oilana 
tehlikeden kartarmaya sidecek bir adam• 
dan bu kadarcık bir ıey esirreyemezdi. 

Han.tın hareketinde pek az kimse 
huır bulunda. Hepsi ooun tok başına rit
mekle delilik .uiibıde. müttefitld, fakat 
hi9 biri ajtıulioe mani olmaya lı:alkııma· 
dı. Botalana kayıtın ziyaa, Kolonide bı
rakacaj'ı eraakla teWi edilebilir diye b .. 
aaplıyor&erda. 

Al••· aclaclakl ea klflk " cliarf" 
ile yola pkta. e.dea ,.,.ı.., oa- tek· 

Gret Fon Şpe'nln •on gUnl•rl 
nenin boyu oo iki kadem kadar vardı ve 
bezin boyaları birkaç yerinden dökülmüt· 
tO. Bu Hbeple ıu alması ihtimali tokta. 

Oireji ve kürekleri taktı, fakat sahil· 
den epeyce açılmadan yelkeni açmadı. 
Ktıtelde akıntıyı yenip sahilden uaaklq· 
makta epey mllfkillt c;ektl i .. de nihayet 
muvaffak oldo ve yelkeni açtı. Rn.ı!r 
kuvvetli idi ve hafif tekneyi aabile mQvı· 
zl istikamette ıDratle ilerletti. Hanı biraz 
sonra lıtikameti " Y anatılmaı " a dotru 

detiıtlrdi. • 
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Peter, Varkleyin cesaretine H btlbaı· 
aa o kadar zayıf oldaiu halde yorronlo. 
ta tabammtıl kabiliyetine hayran otuyor• 
do. Deniz il:r.eriode bulundokJera altı saat
taııberi VarkJey, ona kürekleri, ara aıra 
ancak birkaç dakika için ve biraı solak 
almak üzere vermeye raıı olmuşta. 

Bu aeferki urarı karşmnda fazla naz· 
lanmadı. Omuxları aj'rıyor, kilrej'i fazla 
sıktıj'ı için avuçları patlamış baluooyordo. 

Denizle mücadele çok yorucu olmuş· 
ta. Y elkoni kollanabildikleri bir saat müd
det mibtHoa, hep Triıtandan eHn rü:ı· 

l'lra karıı kilrek çekmiflerdi. 

Arı ıua dalia kayıta çaıpıp kırılı· 
yor, Mrpintil•iyle tekneyi doldvoyorda. 
Pet• e&bad• bir ko.,.ve teoebti alt9-
_,..,.. n beıfaltaakle m..,,.ıttı. 

Varldoy korkmaya bqlamqb, karan. 
hk bastırmadan öoce 11 Fok balıtı körf .. 
zi '' ni tatmaları mUıkllll .. miıtl. Karanlık· 
ta körfez.in ÖnGndeki kayalıldan repael .. 
ri lıe imkloıız denecek derecede zordu. 

Yanm saatteaberi onları yerlerinde 
aaydarın rllzl'lr birdenbire keaildi. Birkaç 
dakika ıonra tekrar etmeye bqladı11 za. 
man istikametini dejiftinDlfti. 

Peter ı 

- Biraz kGrekleri ahr m1111111? dedi. 
Y elkeui açta, rilzrlr yelkeni mOkem· 

mel doldurdu. Peter neıe ile: 
- Kürek çekmeye lnzum yolr, dedi. 

RUzrlr bu istikamet ve kuvvette bir aut 
esene " Fok bahtı körfezi " ue kepatı 
atarız. 

Kayık ıüratlo ilerliyor ve Peter kon• 
eerve kataıayla ıu boıaltmakta devam 
ediyordu. Bir aralık baj'ırdı : 

- Geldik. Ben küreklere l'eçoyim, 
sen ba suları bilmezsin. 

Bizzat Peter bile kayıtı, akıntıya kap
tırıp kayahklara çarptırmadan ıahıle ıolı:ul• 
makta mOıknlit çekti. Nihayet kumsala 
reldiler ve karaya ayak bastıJar. Tam ... 
raaı idi, rüırlr yine detiımif, ıimalden 
esmeye baılamışta. 

Peten 
- Koloniye d•izdeD rftmek fiblade 

tabitaeol& rtıırlrıa detltm.,iDI bekle. .. 
•Is leab.cl-.k, WL ,,, ... ..,. 



-m-~rnJ 
a§:•D~ 

BEKLENMESi LAZIM
G ELEN iCAT 

YAZAN Kanlı savaş ve kuru sıkı lif iÜrültüleri aruın· 
da çok önemli bir haber, üzerinde durulmadan geç 

REFiK ti; kimsenin dikkatini çekmedi. HalbulrJ o haber ya· 
HALiD rınki dünya gidişinin şimdiye kadar yapılanlardan 
KARAY fazla deiişeceğini , büsbütün başka bir dünya ka· 

ralacaiını, rerçekten bir devrim kar111ında bulunduiumuzu -anlatıyordu: 
Genç bir Fransız bilrini, havadaki elektriği toplamağa ve ıonra da bu· 
na, iıtediii ribi kallanmıya yarayan bir alet bolmuş.. Demek ki l arın 
ne kömüre, ne benzine, ne de benzerlerine muhtaç olmadan bütiln çe
virme, taııma, ısınma, ıoiutma, aydınlama makinelerini bedava iıletebi· 
&.cetfz. « Hareketi daime » elde edildi aayıoız. 

Anlqılan kara inci ile ak kömürün modaaı reçmek Qzere" Kömür 
ve petrol harbi ıooa eriyor; kömürü ve petrolü az, yahut çok millet 
ve yart kalmayacak ... Artık gökler tükenmez enerji kaynajıdır; bir kereı 
makineyi kurdun mu, bırak keyfine; Havadaki rörünmeı kanı çeksin, 
emain, durmadan işlesin ve işletsin! 

S.n yak çabaiunu bak aafanal Hele bu makine bir de portatifleş· 
ti mi Evereıt tepeainin erimez kar kayaları arasında ısınmak ve Çad 
rölü kenarında aerinlemek işten bile değildir. Sonra: düşününüz ki ban· 
dan böyle bir tayyare için benzini tükenmek korkosa yoktur; pek ya· 
kmında bulundujıı rökten hareket kuvvetini alarak haftalarca dolaşabi· 
lecektir. 

Artık receler tam minaaiyle rüodüze dönecektir; ışık esirremeğe 
kim kalkar? Varsın, yGz binlerce mam kuvvetinde limbalar .her tarafta 
tıkır tıkır yan11nl Köınür belası kallunca bizim kuruçeşmeoin lekesi si· 
linecek, yüzü rülecek ve rönlü açılacaktır. Modern apartmanlarda ise 
kalorifer derdi kendiliiinden yok olacak! 

Asıl kalkacak olan iiç şey atq, baca ve dumandır; evet, yeni 
dilnya eteıten, bacadan ve demek ki dumandan kurtulacak .. Ne ıehirle· 
rinin, ne fabrikalarının, ne denizlerinin üzerinde duman çemberlerinin 
yuvarlanıp etrafa iı ve kurum yapmadığı duru bir dünyaya kavuıulacak. 
Fakat yuık ki ba bllyilk icat dahi, ötekiler ribi, harbin eskiıiodeo 
bir kaç miıali daha devamlı ve yılucı olm&1ına yarayacak. O bale gel· 
dik ki her yeni buluşan insanlığa fayda vermesinden fazla zararı dokun· 
ID&11ndan korkuyoruz. Onan içindir ki benim beklediğim a11I kortarıcı 
haber ıudur: " Bilmem nerede, bilmem kim, tasarladıtı bir lletin dene· 
aelerini yapmıştır; doiradan doiruya inaan beynine iıleyea bu lııet, 
artık kimaenln yeni bir llet icat etmu'ae imkla barakmamaktadırl .. 

• Seve seve, azar 
azar ve yavaş 
yavaş 

YAZAN 
PEYAMi 

SAFA 

Liaan dlvuıada 
tedriç taraftar· 
ları bakh çıktı· 
lar. Büyük bir 
ormanın bütllo 

ataçlannı ıöküp yerine ayni boy
da •e ayal verimde bqka aiaçlar 
dik.enin imklo11zlıiı anlatıldı. Zib· 
•lmiıin tarlaıına her yeni kelimeyi 
bir tobam ribi ekmek ve bekle· 
•ek llzım. Üç şartın önünde baş 
eityoru: «Seve aeve», azar azar,• 
ve « yavaş yavaş » • 

Dil zora relmiyor, bollui• gel· 
•iyor, aceleye relmiyor. Her yeni 
kelime, çocuk ribi ıefkate ve ol. 
ranlak çatana erişebilmeai için e
•eie muhtaç. Alın şu « röçmen• 
veya « öintmen » kelimeaini. llk 
Önce banlar çoiumuza • ve bana· 
kekremıi reldi. ŞuuramUld& bun• 
lara kartı bir burukluk doyuyorduk. 
Şimdi 11ınmadık mı bunlara? Ben 
llındım. Bunları muhacire ve mu· 
•ilime tercih ediyorum. 

Fakat bu aempati itiyadın ve 
onun muhtaç olduiu zamanın mah· 
IMlln. Hw yabancılıiı taoııa ve •• 
riye çeviren itiyadın ve zamanın. 
Y abaocı in1aolarla olduio ıibi ye· 
ni kelimelerle de kanımııın kayn•f· 
•a11 ve doıt olmamız için bir 
« Gnaiyet » devrHi ıeçiriyoraz. 

Bahtiyar yeni kelimeler vır ki, 
bbe kendilerini çarçabuk aevdireo· 
lw Jabucılar ıibi, bu devreyi kı 
l&ltıyor ve zihnimizle bir kıç te· 
.. , mOddetine indlyorlar. 

Milli Şef'io ıon aöyleviadeki 
yeni kelimeler bunlardan. Ben hep· 
llnl bir anda ıevdim. Meseli hldi 
M )'erine c olay ». Makul ve ca· 
lip. Halbuki dil olaylarında makul 
olaak da tart ,dejil. Etimoloji bi· 
19 ıöeteriyor ki liaanın mantıiı, 
ln1anıo tnantıiındaa baıkadır. 

Baaın konpe1inin verdiii en 
hızlı kararlardan biri de ıazeteler 
•e ajanı ara11nda bir dil birliii 
karacak devamlı temas10 temelle
rini atmak olda, 

Seve ıeve, aıar azar ve yavaı 
yava, bn dlvayı baıaracaiız. Bir 
« paradokı » ribi fÖrQnlir ama 
hakikatin ti kendi "d' • D'I . . d 
b l 

.. ır. 1 1410 e 
iZ 1 oj•- • 

[ Taa'dan ) 
relen ıey, çok defa, milli zaman 
ve tarih içinde, ancalr maziye reç· 
tikten sonra idrik edebileceğimiz 

bir çabuklnfuo ıırrını taşır. 
- Ta1Vlrlefklr'dan -• Allahlık-kulluk 

Do•&amu (Vl· 
Ne ) birkaç 
flln eYVel (Ak· 

Yazan 
B. FELEK 

ı•m ) da ntt· 
rettiti bir yazıda Bilyilk lıkende
rin kendini allah ilin ettirdiii bak· 
ktndaki tarihi rivayetler üzerine 

bazı tafıilit verdikten sonra selim 
ve hürmette baı eime ve bel kır· 
manın aleyhinde bulunuyor. 

Haksız dejil. insanların niha· 
yet hlkipay yani ayak topraiı ha· 
line relmelerine hilkatleri ve mab· 
lOkatın en ıerefUıi oluıları mini· 
dir. Allahlık iddialarına relince; 
tarihte böylelerine teıadüf edilmiı 
ve bunların her biri bir ıekilde 
huarana uğramışlardır. 

Çocukken okuduiumuz Fir'avun 
ve Muaa menkıbelerinde, önce Al
lahlık iddia eden Fir'avunon -
kimbilir hanriıi - ıonradan burun 
yolile beynine kaçan bir sinisinek 
yüzünden öldüiu hikiye edilir. 

Sivriıineiin beyne kaçmaıı ve 
kaçar1& yaıama11 mümkün olmadı· 
;ına röre bu rivayet Allahlık iddia 
eden bir adamın mahlOkatın en 
zayıfı tarafından naaıl öldürilldüiil· 
ne bir telmih olaa ıerektir. 

Gerçek; her tarafı acizle .. rıl· 
mıı inNDID allahlık iddia11 kadar 
rülübÇ şey olmaz ve aklı bqında 
bir ioHD oekadar yükselH böy· 
le bir saçmaya merak ıaramaı. 
Hele iılceoder ribi deha lsoat ohı
nanların bu çıkmaz yola ıapmaıı, 

rerçekten f&Jllacak ıeydir. Likin 
biraz dikkatli bakanak bu allahlık 
amatörlerinin, bu bev .. e kapılma· 
ları yalnız kendi kuıorları olmadı· 
;ını ıörürüz. 

Bana ıoraraanız inaanlarda al· 
lahlık heveainden .ıiyade_kulluk me 

rakı ralibdir. 
Biz kendi kendimize irili ufak· 

lı allahlar icad ederiz. Bilmiyorum 
bu kulluk ihtiyacı, ıünün birinde 
allah olmak endişesinden mi ileri 

relir? 
Kandilli selamlar, rilkOlar; re. 

veranılar, hep bunun birer teza· 

hürleridir. 
lnıaolar fikir iıti~lalini, muha. 

keme ve akh ıelim ölçülerini ha· 

Ruzvelt'in bir 
• 

mesajı 

Gemi ve tay-
Y are inta•ı-
~ --
nın f azlalattı-

Gizli bir 
RUS 
si il hı 
Mermiler Alman tank
larını deliyor ve için· 
de patlıyor 

Libyadaki !Al. 
man ordusu 

Romel, susuz, -
, yiyeceksiz ve 
mühimmatsız - ~ 

B!?ArJv!! ;] 
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TlrklJ• Radyodiflb7oa poetalan. 
Türkiye radyoeu, Aüara rad7oeu 

8,30 Prorram, ve memleket 
saat ayara. 

8,33 Müzik: Hafif müzik ve 
marş'lar (pı.l 

8,45 Ajanı haberleri. 
9,00 Müzik: prorramının deva 

mı (pı.) 

9,15 Evin saati. 
9,30/ 

9,45 Müzik prorramının son 
kısmı. (Pı.) rllmasını isti

yor Kırımda vaziyet 
kalmağa mah-
kumdur 

l 2,3ı) Proıram, ve memleket 
saat ayarı. 

12,33 Müzik. Kemençe ve tan 
bur ile aaz eHrleri. Vaşington 15 ( a. a) - Reiı 

Ruzvelt, gemi ve tay1are inşaa
tının f a7.lalaıtırılmasını iıtiyen 
bir mesaj göndermiştir. Ruzvelt 
bu me .. jında demiştir ki: 

«Eter lnriltereye lüzumu ka-
rı remi veriraek Hitlerin muvaffak 

olmasının önüne geçilebilecek ve 
eier havalarda hakimiyeti alır1ak 
Hitler ma&"lop edilecektir. » 

Vaşington 15 ( a. a.} -
Nevyork Telegram'ın bildirdijine 
röre, bir ay içinde 100 ticaret 
gemiıi silihlandırılacak ve lnl'il· 
tereye yola çıkmaia hazır balo· 
nacaktır. 

Litvinof 
Bak iı 'dal 
Moıkova 15 (a,a) - Amerika 

Birleşik devletlerinin Moıkova bü
yük elçiıi Ştaynbard, Sovyetler 
Birliğinin yeni V aşiniton büyük 
elçisi Litvinof ve lngiliz haberler 
nazırhiı şeflerinden Sör Valter 
Monrton'u taşıyan tayyare BakOya 
varmıştır. 

Harrlman Avrupaya 
geliyor 

Nevyork 15 { a. a ) - Ame· 
rlka Birleşik devletlerinin Moıko. 
va heyeti reisliiini yapmış olan 
Harriman buıiln Kriper tayyare. 
sile Avrapaya l'itmek üzere yola 
çıkacaktır. 

Napoll yine bombalandı 
Kahire 15 ( a. a. ) - lnıiliı 

bava kuvvetleri Napoliyi ıiddetli 
ıurette bombalamışlardır. Siraküza• 

da ki askeri hedeflerle • deoiz 
tayyare usaü de bombardıman 
edilmittir. 

.. edeblllrlar 
Uzak ve yakın tarihte allabbk 

iddia eden in1an)ara tHadGf edil· 
miştir ama pek nadir olarak. 

Halbuki kolluk etmek iıtiyen· 

ler o kadar çok, o derece iştihalı 
ve heveslidirler ki; bazın inaanla· 
rın kulluğa bu derece meyltıtmele 
ri adamın merelik hislerini üzer. 
Bu kulluk da yalnız selim ıekilleri, 
ve viicud kırmalarından ziyade 
inanmadıklarını benimsemek ve öv· 
mek ve kendi manevi varlıiını in· 
kir etmek şeklinde belirir ki; bel 
kırmak ve baş eğmekten bin de· 
fa daha liyıkıız ve çirkindir. 

Ben, allahlık iddiaaıoı delilik, 
kulluk hevealerini sefillik sayanlar• 
danım. 

( Cumharlyet't88) 

AKA GündUz'den 

vahim sayılıyor 
5 Alman paratUtçU 
tUmenl Azak aahllln· 
de Kafkaayaya hUcum 
emrini beklemektedir 

Loodra 15 [ a. a] - Tankla 
rı tahrip etmek için Ruı tayyarele· 
rinin yeni bir ıilah kullanma11 Al· 
manları hoıa ritmiyecek bir bayre 
te düıürmüştilr. Almanların ıöyle· 
diklerine röre, Tormoviç pike 
bombardıman tayyareleri son de· 
rece tebhki bir torpille mücehhez 
dir. Bu torpiller isabet ettiii za· 
man tankın zırhında bir delik aç· 
makta ve ıonra arabanın içinde 
patlamaktadır. Raılar torpilden 
bahsetmiyorlar, yalnız tankları de· 
lerek içinde patlamak Ozere huıu· 
si mermiler yapıldıjını söylüyor
lar. 

Moskovada söylendiiine röre, 
bu vasıtayla ıimdiye kadar yüzler. 
ce tank tahrip edilmiştlr. 

Londra 15 (a.a) - Deyli Tel· 
rraf gazeteıinin Stokholm muha· 
birinin bildirdiğine göre, K mmda 
Almanlar Sivastopol ve Kerç lı:a· 
pılanoda gibi göztiküyorlar, Kırım 
da vaziyet vahimdir. 5 Alman til· 
meni Sivastopol müdafaalarına şid 
detli darbeler indirmektedir. 

Alman topçu1anun daimi bom
bardımanına maraz bulanan Sivaı· 
topo) ıehri ve limanı Sovyet do· 
D&nmall tarafından artık ili olarak 
kullanılamaz. Kırımda Sovyet ... 
kerleri şimdiden receJeri Kerç 
berzahının öte tarafına reçirilmek 
te ve orada Fontan ve Taman· 

daki tabii müstahkem müdafaa mev
ıilerioe yerleştirilmektedir. Diter 
taraf tan Deyli Meyi diyor ki : 

J(afku7aya Kwctea t.,•b· 
bile ed11ecek blcam lçla S Alman 
par Gtçil tümeni Azak denizi kı· 

yılai'ıada toplanmq bulunmaktadır. 
Aynca F oa Ronıted de Roıtof' a 
karıı hücuma yeniden başlamaia 
huarlanmaktadır. 

Bu aababki Jnriliz razeteleri 
vaziyetin ıon 24 Hat içinde vahim· 
leşmiı oldnj'unu söylemekte miltte 
Hktlrler. 

Londra 15 ( a.a.) - Moskova 
radyoıanun verdiii resmi haberlere 
röre, merkez ve cenup cephlerinde 
harekatta bulanan Rus kıtaları 13 

ıoıı teırinde 25 Ala.an tankı, piya· 
de aakeri veya malzeme taııyan 
SOO kamyon, banzin taşıyan 4 aar
nıç kamyonu, 25 tayyareye karıı 
koyma teaisini tahrip ve bir piyade 

Nevyork 15 (a.a) - « Nev. 
york Herald Tribyun » razetesin 
de Mister Elıet şöyle yazmakta
dır: 

« Akdenizdelti lnıiliz zafer
leri ve lnriliz deniz kuvvetlerinin 
bir kıamının Hind Okyanusuna ve 
Pasifik' e lıarek~ti haberleri çok 
manalıdır. Bu haberler, Amerika 
Birleşik devletlerinin şimali Ame· 
rika ile lzlanda aruındaki deniı 
yollarının meı'uliyetini üzerine al· 
maia karar verdikten sonra, İn· 
riliz deniz kuvvetlerinin tevzi· 
indeki değişikliklere işaret etmek· 
tedir. 

Akdenize relince; amiral Ka
ningbam'ın filoıuna yeni remi ve 
tayyare kuvvetleri &'•imiştir. 

Amiral Kaninrham'ın muvaf. 
f akiyetleri, general Rom el ordu· 
ıunun iaşeıi için lizım olan mer· 
bale yoluna yapı&an seferin ancak 
bir bqlanrıcıdır. Bir çok darbe
ler yemiı olan ltalyan donanmuı· 
nın rerçek kıymetine gelince; bu 
donanmanın vaziyeti şa haberle 
kendiıini göıtermektedir: 

iki aiır ltalyan kruvazörü, 
bunların yarısı kadar küçflk o
lan iki lnriliz kruvazörü karf111n
da kendi destroyerlerini ve mu
hafazaya memur oldukları Tica
ret remilerini bırakarak kaçmış· 
lardır. 

A'kdenlzdeki lnriliz strateiisi, 
Libyadaki Mihver kuvvetlerine 
karşı yapılacak taarruzun ilk ha· 
zarlıklarını tetkil edecek ıartla· 
rın teeiıini bedef almaktadır. 

Amiral Kaninl'ham'ın bu hare 
ketleri ıimdiki hı&ıyla Jevam ede· 
cek olursa general Romel mahvol. 

muştur denebilir. 
Susuz ve ylyeceluiz bir mem· 

....... mrlah ..... ,.., y ....... 

12,45 Ajanı haberleri 
13,00 Müzik: Şarkı ve türkü. 

ler. 
13,30/ 
14,30 Müzik: Radyo Salon or

keatrası. {Violoniıt N•cip Aşkın) 
1 . Massenet: Dramatik SalaH· 

ler. 
2 : Aletter: Çobanın Şarkm. 
S . Curzon: La Gitana' 
4 . Artok: Kanzonetta. 
5 • Dvorak: Hümoresk. 
6 . Bynr: Napolide bir rün 
7 • Delibeı: Çiçekli yol 
8 . Küoneke: Marı 
9 . Ziehrer: Romans 
10 • Schönberr: Flnrs Umi. 
18.00 Provam, ve memleket 

saat ayarı. 
18,03 Müıik: Rodyo Daru or· 

keatra11. 
18,40 Mü:ıik: Muhtelif makam· 

!ardan şarkılar. 

19,30 Memleket saat ayarı, ve 
aiana haberleri. 

19,45 Serbelt 10 dakika. 
19,55 Müzik: Beıteklr Sima·~ 

ları. 
20,15 KonUfma (Mealekler ko-

nuıayor) 
20,30 Müzik : F uıl heyeti. 
21,00 Zfraat takvimi. 
12,33 MGzik: Karııık farkı ve 

türküler. 
21,35 Ankara Sonbahar at ya 

rıtlannın neticeleri. 
21,45 Muzik: Dans miiıiji (pı.) 
22,30 Memleket saat ayarı ve 

Aians Haberleri; 
22,45 Anadolu Ajan5tnın Spor 

HrvİIİ. 
22,55/ 
23.00 Yarın ki Prorram, ve ka· 
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az olmakla berabfJr, öteki bakım. 
lardan ve sayıca üıtün bulunan, 
sağlam bir iaşe yoluna da malik 
olan bir düşman karş11ında rene
ral Romel'in münakale yolları ke· 

silecek oluna Alman orduıunun ı Bıı Nöb I • ı 
vaziyeti çok tehlikeye dilfecektir.• '--•-•e._e,__ __ e_c_ı_e_c_z_a_ne __ ..! 

alayını imha etmııtir. Halk eczanesi 
Cenup cepbeıinde iki rünlük 

harekitta Ruı tayyarecileri piyade 
askeri veya malzeme taııyan 197 
kamyon tahrip etmiş ve 600 kadar 
askeri öldilrmilştür. 

Yine Raı reımi haberlerine 
göre,. çet~ müfrezeleri cephenin 
ekserı ke11mleri boyunca f l' tt b l aa ıye e 

u anmuşlar, 300 kadar Alman IU· 

bay ve aıkerini öldnrmü,ler ve 
düşmanın münakale hatlarını keı. 

( T araas kap moda ) 

mitlerdir. 
Moıkon, 15 ( a.a. ) - Stalln 

diln Moıkovada Kremlinde Polon· 
yanın Sovyetler birlii'i neıdiadeki 
büyük elçiıi Kotcb'u kabul etmif· 
tir. Molotofan da ittlrlk ettii'i ba 
rörilfme iki ıaat sürmüştür. ıör~ 
menin mevzuu açıia vurulmam11· 
tır. 

lstiktaı s avaşı Notl arı 
1 1 

lıtiklil 11111barebel~ir 
1 s y a n . olurken dilş .. anlar bır· 

. k ·u d 1 kandırm1tlar· 

mutan tekrar yiirüdil, kolunu hıtto, daha ötede 
duran, bütün köyü röıterdi: 

- Y okaa bunlara mı isyan ettin ? 

öyle eıkiıi ribi önümüze relen cephelere ıü· 
rüp boşu boşana kırdıramayız. Bir Türk icabın· 
da bir ordu demektir. Millet bana dayanıyor. 
Bende millet itini vicdanlı, beaaplı haşa çıkar· 
mak iıtiyoram, Siz. ne deraeniz deyiniz. Erıak, 
top, ıilih, cephane tamam olmayınca, diifma· 

ç•>k hilelerle bırço mı et •t arı d l t . 
dı. Bunan için milli mücadele, yeni ev e e 11• 
yan etmek r•fletinde bolaoanlar çıktı. d b' 

Bir liin İlyan edenleria elebafılana_ ao ı· 
riıini yakaladılar. Bu yiiit yapılı, .. ı rorilnllş· 
10 bir vatandaflı. 

Komatan baktı, dedi ki: 
- Çöınn bunun kollarını! Çtkarıo ayaiın· 

daki zinciri. 
lıyancı aerbeat kaldı. Komutan ıeae: . 
- Çekiliniz! Bizi yalnız bırakınııl Dedı. 
Etrafındakiler çekildiler. Komatanla bile-

rin bqı baıb•ı• kaldılar. 
Komutan dedi kiı 
- Sana biç bir ı•y söylemiyceiim. Ve. 

rilecek hükmü aana bırakac.f1m. Haydi rel 

benimle! 
Çıktılar. Ve yavaı yavaf civardaki bir kö . 

ye iİttiler. Komutan birdenbire durdu, isinin 
kolunu tuttu ve çeşmenin solunda bir yeri İŞ• · 

ret etti: 
- Buna mı isyan ettin ? 
Dedi. Ve yere serilmiı, diltman kaaaturı · 

aile iki memeai doiraomıı renç bir kadın ölü
ıünü röıterdi. 

Ası uzun, uzan baktı. Komutan tekrar yil· 

Dedi ve dllıman kandaklarile t8mellerine 
kadar yıkılmıı, yakılmış evleri röıterdi. 

Bu " aefer Komutan durdu, ilinin röılerioe 
• baktı. Aıi beııoı etdi, rözlerinden yaşlar yağ· 

mur ribi bo4andı; içinden t•ı•n yürekler titre
tici bir Hile: 

- Hayırl Dedi, Ne milletime, nede vata
nuu, ne hakka iıyan etmedim. Ben meter 
kendi r•fletime iıyan etmişim! 

v. rözlerinden boşanıp dinmiyen yaılar 
o rün~en ıonra hak için botuıan Türkiyeden 
bGtün 11yanları ııürüp temiıledi. 

Bunan içindir ki Türk ba'kka iayan etmez. 

• 
l 

lıtildll orduları henüz 
Vicdan ve siperlerinde idi. Büyük 

h 8 S a p Afyon taarruzu içio 

-------- kimsenin b i r bildiii 
yoktu. Her yor 11111 ber yer sessiz duruyordu. 
Memleketln içinde bulan n düşmanlar her rün 
Atatürk' e birçok laflar ıöylüyorlar, halden ti· 
klyet ediyorlardı; belli baılı llfları ba idi, di· 
yorlardı ki: 

nın kafasını bire kadar ezip tam zaferi, iıtik· 
lili alacaiıma iman etmeyince 4uradao ıuraya 
kımıldamam, ve milleti botu boıana kırdırmaml 

Garazkarlar ııöz reçiremeyince ortalık ren• 
ıuıpuı oldu. 

O zaman Atatürk arkadqlarile rece ıün· 
düz çal11tı1 ve her ıeyin mükemmel oldutaou 
anlar anlamaz, yiroai altı ataıtoı sabahı lttıyOk 
taarruz. emrini verdi. Bu 111retle vicdanlı, he· 
.. plı tuttaia millet iti ebedi zaferini kazandı. 

• 
Birincilik ı Dibi denilen ve mil· 

--------'- letlerine büyük iJ1er 
rören büyük inıanlar bqka tıynette yaratalmlf• 
lardır. Onlar daima tuttukları itin bafıad• ba· 
lunarlar, çflnkü buna llyıkdırlar. M .. eli Ata
türk için de iir biklye ıöylerler. 

Atatürk daha çocoklupadaaberi mektep
te birinci 91karmıı, Bir ,.ın aevdiii arlıadafları 
demifler ki : • uuenın en büyük tartı yavaf 

rlt•ektir. Ba o kadar böyledir ki; 
teklmlUin ritmine uyanak birka,. 
)'il 10 ' 7 

" kara rer1,. baktıtımıı l&m&Q 

JO bir meaafeyi lflk ı..11,a. &f· =- rlrecetiL ÇhkG fwdt 
&b ._... ... ... ,... • 

reketlerile ve dilleriyle inkar ettikleri 
anda zaten ayak t6raba olm11flardır. 
lıter bqlarına dimdik tabanlar, 
lıte bellerini iki bOklOm yapsınlar. 

rüdil. ilerde bir kapı ttiiinde durdu ve reııe: 
- Y okaa bana mı iıyan ettin? 
Dedi ve boiazından kapının üıt pervuına 

ualmıf, dO,man ıOnrOıUe röıderi oyalmaf, ku· 
daldı Wr benk &lGtttatı r&tterdi. 

- Tilrk orduıu zayıfladı. Hacam, muba· 
rebe edemiyecek hale reldl. Ya llOll bir mu· 
barebe yap, ya bU'a'k da düımanlarla iyi kötn 
anlaşmaya bakahml 

Atattırk de her Hferinde bu raraıklrlara 
ta cevabı veriyordu: 

- Canım Kemal, n; olar bir .i•f• da 

ikinci ol. 
Memen rlllilmHyerek fG cenbı ..... : 

- Peki, eter benim hl•• befb bir Wriad 
~luaaN ben 11daollftl lcalııol ederta, faklt t•· 
kana MD r-e Wrlael,..f 

Delwll arkadqıma batırlıtaak 1....,.. iMi •olltillatt tiri• laftla. Aıi detin dwtn, ı,,.... ll".JM"• bakll. Ko. - I• il V'icda11 ve Hlap itidir. MWetl -
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Mntina 

2,30 

ASRI SiNEMADA 
BU AKŞAM Suvare 

8,30 

GLAUDETTEG OL BERT HENRYFONDA,yı 

En Büyük Ve Şahane Eseri Olan 

Vahşl_~oşu -- ----
filminde 

Takdim ediyor: Fevkalade bir fiigiiran kad· 
rosile zengin fle muazzam mizansenlerle çevrilmiı 

Temamen renkli •• Aşk fle kalıramanlık timsalidir ..... 

ilaveten : sos STELIN şimdiye kadarçe· 
virdiği sergilzeşt fılmlerinin en heyecanlısı 

v~ •• 
•• •• • • • A !""»•• · ······~ ···• 1 Gızlı teşkılat ~~·· 
Buıün gündüz matinada iki film birden 

1 

~· • 
iLAN 

Seyhan P. T. T. Müdürlüğünden : 
1 - Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binası dahilinde yeniden 

inşa edilecek olan su deposu ile binanın badana, yağlı boya ve 
müteferrik tamiratı 6/11/941 tarihinden itibaren on beş gün 
müddetle açık eksiltmeya konulmuştur. 

2 • Eksiltme 22/11/9• 1 cumartesi günü saat 12 de Sey· 
ban P. T. T. Müdülüğü binasında yapılacaktır. 

3· Bu işlerin muhammen bedeli (3000) lira olup muvakkat 
teminatı 225 liradır. 

4 • Bu işlere ait keşif cetvelile fenni hususi ve eksilme 
ıartnameleri · mesai dahilinde· her gün Müdürlük kalem şef· 
li§"ine müracaatla görülebilir. 

5 • Taliplerin ikinci maddede yazılı gün ve saatte mu· 
vak kat teminat makbuzlarile birlikte eksiltme komisyonu-
na müracaatları. 7·12-16-21 

Asabiye Mütehassısı 
Profesör Nazım Şakir 

lstenbul'daki muayenehanesini An· 
kara'da Yenişehirde Atatürk bülüva-

1 rında And apartımanına nakletmiştir. 
Telefon : 6767 1390 110 

BUGON 

... -

16 lkinciteırln 194! 

1---lngillzce __ _ 
dersleri 

Tahsilini İngilterede yap· 
mış tecrllbeli bir lgilizce 
öğretmeni haftanın muayyen 
günlerinde hususi ders ver
mek istiyor. lstiyenlerin şart· 
!arı öğrenmek üzere Kırta· 
siyeci Bay Mehmet Sadık 
Aldatmaza müracaat etme
leri. 

Türk hava ku -
rumundan: 

Zengin karyola ve möbilye dairemizi ziyaret ediniz. 

Kurumumuzda muvakkat 
surette çalışacak «2• gence 
ihtiyaç vardır, lıteklilerin a· 
cele müracaatları. 

1423 16-18 

IAHSIN SAllH BOSNA .......................................... ~ ... 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U. Ne~riyat Mndnrtı ı Avukat 

Rllat YAVERO~LU 
Buıldıiı yer ı ( BUGÜN ) 

M'Atbaa•• - Adana 
Tel. ı 274 

Abidin Paşa Caddesinde 
Telg: TABO ADANA P. K. 74 .............................................. 

Sinema Alemloln En BilyOk Şaheserlerini Sıralayan 

Alsaray Sineması 
BU - AKŞAM -

Mevsimin iki Bllyllk Şabaaerlni Birden Takdim Ediyor 

-1-
Dilnyanın en mnauam en zengin ve en mubteıem Bin bir rece 
Masalından filme çekilen VALT DISNEY 'in BOyllk Eurl 

Pamuk Pırenses 
VE 

Yedi Cüceler 
Tamamen Renkll 

-2-
Güzel Bir Aşkın Tatlı Hülyalarına kapılarak 

İki Gencin Bir Aşk Romanı 

IJiiııııiıııiiıııııııııııııııııııııııııııı:: 

ıı Arşın Malalan ğ 
Hn::::u TUrkçe SözlU ve Sarkılı :::::::::::: 
tt =~tttttttttt~tttttttt~tttt~ttttı.t.:: 

Mevsimin En Bnynk Tlirkçe Filmi 

Pek Yakında Pek Yakında 

:··············································· .. ·· .. ı • o· : aıma En BüyUk Serial Filmleri Gösteren 

i Tan Sineması i 
! Bu Akşam i 
İ Yine ~i ~ör~lmem.lş 3~ ~ısımlık ıerial Filnı takdim ediyor 1 i Kolımbıa fılm Şırketının 1941 ıenesi için hazırladıiı 

: : 
: : 

il i 
! i 
:: i Baş Rold..: (Baytekin) BUSTER GREBBE 
• Heyecan macera serzüzeştle dolu 36 kısımı Tekmili Birden i 
: DiKKAT : 
• s· S T : ıoema aat am - 8 - de Başlar : 
.............................•........................ : 

fİRMAK HAMAMI 
Yeni mUsteclr altlnda Adananın en temiz en 

konforlu yeğAne hamamıdır. 
MUkemmeı aervlale l9lemektedlr. 

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

Adres • HUkOmet civarında Ulua Parkı 
• k•rtısında. 1-7 1389 

Türkçe SISzlü ve Arapça Şarklı 

==! DOKTORUN AŞKI !== / 
Senenin Biigük Filmi 

....................... ,. ..... .,......._... . . . . . . . :······················································ 
Adana askerlik dairesi satın alma ko- i Saa'ltço Vehlb>D ÇOMEU...IED< i 
~~SJ.~~~d.~~~.~~.~1!!!.~~~~'"'''""" ,, .,ı.k ıh- 1 Saat Kulesi Karşısında 1 

T • İŞ BAN KAS 1 ~iI:ac~t:;,in 350 ton kuru ot kapalı zarf usulu ile satın alı- j Zen it, Arlon, Omega, Neker, Hislon İ 
2 • Tutarı 19250 lira olup ilk teminatı 1444 liradır. : Kadın ve Erkek Son Model saatleri· i 

Küçük tasarruf hesapları 3 • ihalesi 4. 12. 941 Perşembe günü saat l 1 de Ada- 1 miz yedekleriyle beraber mevcuttur. ! 
1 9 4 2 1 K R A M 1 Y E p L A N 1 na Askerlik Dairesi Satın Alına komisyonu salonunda yapıla- • • 

ZS•'"'· 4M ..... ::.:.! .. ~ı':.ı!.~~. ~;,,,,,.,,,.,. ..-. ~::: ~ .!'~~~::linm~k?.!~~ •• d:'b:,~:~.~~.,:::,.::ı:!~:. 1 Her Tür 1 Ü tanı i ra t Kabu 1 Edilir. ı 
.----1942 iKRAMiYELERi----. r--------~1~4~07~.ı1iii2-iiı16m·~20;m·2~5-.. I! 122s 1 

; Ad.:t ı:o L::alık - ~O:: Ll~,8 DOKTOR ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= 

~ :: ~~~ :: _ ~~: :: Hüseyin Rifat Evirgen DOÖU ANBARJ 1 
ı o .. 250 .. - 2500. .. Birinci Sınıf RUH Hastalıkları Mütehassısı 
~~ :: 1~~ :: = ~ggg: .. Mu·ayene saatler·ı sabah - 6-9 öğle .12 - 14 Fevzı· Gu··ven 

200 ., 25 ,, - 5000. :: 1 akşam • 17 den sonra yeni ta· 
200 ., 10 " - 2000. " şındığı Abidin Paıa Caddesi Şekerci Turan apatmanı ISKENDERUN 
TUrklre it Banka•ına para yatırmakla yal· 114 numrolu dairede ( Her gün hastalarını kabul eder ) Nakliyat ve komisyon işi yapan itte bu anbar milıte• 

' 
( f ki 1 d ) rilerl ıibi muhakkak ıizide memnun eder. 

nız para blrlktlrmlt ve alz almıt olmaz, aynı ve a r er en pıra alınmaz 
zem•nda t•lllnlzl de deneml• olureunua. 377 

DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 
Aa. Hae. Dahlllye tefi 

Birinci sınıf iç hastalıkları mütehassısı 
Hastalarını Abidinpaşa caddesi Namık Kemal okulu 

karşısında 8 ı Nolu muayenehancıindCI kabul ve t d · d 
M 1 . S b b 7 e avı e er. uayene aaat erı: a a : - 8 öğleden sonra 3 s _ 8 

ı36t 1-ıs . .. .. 
iLAN 

inhisarlar tütün fabrikasından: 
Eksiltmeye könulan fabrikamız nıklıyatına ihale günü 

olan 15-11 941 de talip zuhur etmediğinden milddet on gün 
daha uzatılmıştır. 

ihale 25-11·941 salı günil saat on dörtte yapılacağından 
is•eklilerin eksiltmeye iştirik etmek üzere fabrikada mütc-
tokkil komiıyona ınllracaatl1rı. 1424 

1399 1 • 10 

Yardım sevenler cemiyeti Adana merkezi 
idare heyeti relsliQlnden : 

Cemiyetimiz namına tertip edilen konferanılardan birincisi 
17·11·941. Pazarteıi gOnü 1Aat 16 da Halkevi aalonunda 
avukat Abdullah Türkucu tarafından verilecektir. 

•Niklh11z kırı koca ıibi ya~amanın içtimai ve hukuki 
zararları ve klStü neticeleri» mevzulu olan bu konferans 
yalnız bayanlarımızla genç kızlarımıza mahsustur. 

~ayın bayanlarımızın ve ıenç kızlarımızın bu konferan
sı dınlemeleti rica olunur. ... ............. lılılii-. .................. .. 

Dr. Ziya Tümgören 1 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her gün hastalarını Abidin Paıa caddesindeki 125 

numaralı muayenehaneıinde kabul ve tedaYiye baılamıı· 
tır. 1271 1-15 

Telefon 218 
Telgraf dolu anbarı 

1374 1 - 28 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitablan ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 


