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Amerlk• tlc•NI ıemllerf. 
nln • 1 1 1 h 1 a n m • • ı 

V qinrtoa 8 ( a.a. ) - Ayu mecli
Iİ, ticaret remilerinin lillblaamuı kana· 
nana kabal ebDİftİr. Kanan proleel m•b' 
ular meclieiae •elmiftir. Ba ,..U.. 
mabarip dnletl• HIWl we harp b&lı•· 
lerine ıinMk bUkt da w..U..ktedir. 

~ ~ 

• 

Varın Büyük Ata'nın Mukaddes Hatırası 
Hürmet ve Mlnnetle . Taziz Olunacak 
Sehrimizde yapılacak ihtifal 

Ebedi Şef Atatürk'ün öl6mnün üçüncü yıldönümü 
olan yarın, milli matem rüoümüzdür. Bu münase· 
betle bütün memlekette büyüle ilıtifal yapılacak, 
Büyük Atanın makaddeı hatırası hürmet ve minnet· 

bulunac~k ve Milli Şef ismet lnönü,nün 21· 11-938 
de Türk milletine yaptıi't beyanname okunulacaktar 

Ankara rad yosu da milli mateme ittirak ede: 
cektir. Radyo, sabah neşriyatında •ianı bab~r· 

l e r i n d e n IOnra le taziz oluna
caktır. 

Ebedi Şefi 
miıi kaybettiii· 
miz ıaat olan 
9,05 de y a t ı n 
bütllo halkevle· 
rinde, halk oda 
la r ı n d a, Parti 
merkezlerinde ib· 
ti fal toplantı11 

yapılacaktır. 

Şehrimiz 

halkevi de,bir ih 
ti fal proıramı 

hazırlamıştır. Hü 
kQrnet ileri gelen 
leri ve halk saat 
9 da, ha\kevinde 
hazırlanan Ata-
türk kö~e ıi önün· 
de bulunacaktır. 

Saat tam 
9,05 de, Adana 
müzeıi müdürfl 
B. Naci Kum. 
vatandaşları tl 
zim ıOkQtuna da-
vet edecektir. 

Müteakiben 
B. Arif Nihat 
Aıya tarafından 

Ebedi Şefimiı.io 

hayab kaklunda w. ..,... . 
lecetı.tir. Bana, 
kız liHıinden bir 
talebenin okuya· 
carı Mılli Şefimiz 

edecektir. 

1&at9da(Aziı yard 
datlar: Barin 
Ebedi Şef Ala 
türk'ün ölümünün 
üçüncü yıldönil 
mlldür. Türkiye 
radyoıu şimdi, 0 

riln bu büyük 
acı d o 1 a y 11 ile 
Mılli Şef lımet 
lnönü'nGn b6yftk 
Tnrk milletine 
yayıldıiı beyan· 
nameyi okuyacak 
ve milletin b. 
büyilk elemine 
katılarak tbimea 
sancaktır.) diye
cek ve beyanna 
meyi okuyacaktır. 

Radyo ötıe 
n•friyabnda yine 
yalnız ajanı ha· 
berlerini ıöyliye 
cek ve aianı ha 
berlerini mütea 
kip c Aziz ynd 
dqlar, bar&n !. 
bedi Şef Atatllr 
kün öl6mün1Ua 
üçlincü yıldönü· 

müdür. Türkiye 
radyosu T ü r k 
milletinin bu bü· ,. ·•-he ka 
~ 11' t .. ,. ....... 
a91riyabaı talil 

ismet lnöoü'nün beyannamesi takip edecektir. 
Halkevindeki törenden soora,bando önde olarak 

kafile halinde Atatilrk parkına ridilecek ve anıta 
çelenk konacaktır. 

Yarın aaat 9,05 de bütün mekteplerde talebe 
•e öjTetmenler mektebin milnasip bir salonunda 

toplanacak,~ dakika ayakta saygı ıasması yapacak, 
müteakiben bir öjntmen tarafından Atatürkün ha 

yatı, memleket ve millet için yaptıi'ı büyük hizmet· 
leri ve kabramanhklan hakkında kın bir hitabede 

Radyo, geceki neşriyatınde, ıaat 19,50 de uiz 

Atamızın yaptıiı bitabelerdeo bazılarını, kendi 

seslerile netredecektir. 20,15 den 22,20 ye kadar 

lıtiklll marıı çalınacaktır. 
yarın Ankara Halkevinde yapılacak meruimi 

Nazilik dini 
Papalık, Ruzvelt 
tarafından yapı
lan beyanatı te
yid etti 

Nevyork 8 [a. 11.] - Alman 
plinının biltün dinleri kaldırmak 
•e onuu. yerine Naziliii koymak 
oldaiuna dair Ruzvelt tarafından 
yapılan beyanatı dün Papalık te· 
yid etmiıtir. . 

Papalık radyosu, gayet emın 

bir kaynaktan öjrendiii Nazilık 
formilliloil neıretmiftir. Bu formill 
tadar: 

cf tıhrere, ooun ilahı vazifesine, 
onan ulGbiyetine iman ederim. 
Ftlbrere hizmet etmekle bizzat Al· 

• laha hizmet etmif olduiama ima· 
nım vardır. Alman kanının yaratıcı 
kudretine inanıyorum. Alman mil· 
letini ve Alman bınının güz~llik· 
lerioi Alman kanının yarattığına 
imanua vardır. Alman varhiınJn 
ıerefi ve direr miletlerin iyiliii 
için Alman milletinin dilnyaya hi 
kim olmuı makadder bulunduğuna 
iman ediyorum.> 

General Hutzlnger 
Cezarlre gitti 

Vi,l 8 ( a. L) - Harbiye na· 
zın reneral Hutzinger Cama rü· 
nü batı AfrikHındao Cezaire rel
mif ve burada reneralal Veyrand 
tarafından kal'fılanmıştır. 

Sadık Ellr••ll hava 
kurumuna t•b•rruda 

bulundu 
Ankara 8 [a. a.] - Taraua • 

Çakaro.. fabrikası sahibi Sadık 
Eliy.pı ve .,ı Tllrk H.va Kara 
- 5,500 Ura .............,.. 

müteakip Atatiirk'üa muvakkat kabirlerinla ba

landatu bina umumun ziyaretine açık bulundurala· 

caktır. 

MilliSef'ten 
TüRK 

milletine 
beyanname 

---
Ebtdi Şef Atatiirll
ün ölümü dolagısile 
Milli Şef ismet lnö· 
nü'nün 21.11.938 
de Türle milletine 
gaptıf ı hegannam•· 
d i r • 

Bü~ük Türk Milletine; 
Bütün ömrünll hizmetine 

vakfettiği sevgili milletinin i~ti
ram kolları üstünde ala Ataturk 
ün fani vücadu istirahat yerine 
tevdi edilmiftir. Hakikatte yat· 
tığı yer, Türk milletinin onun 
içia aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atat6rk, tarihte ajradıj'ı· 

mız en zalim ve haksız ittiham 
rıınünde meydana ablmış, Türk 
milletinin maaom ve haklı oldu
(anu iddia Vd ilin etmiştir. 

llk ö n c e ehemmiyeti 
lravranmamıf olan rilr ıeai, aıla 
y pranmıyan bir kuvvetle nihayet 
bütün cihanın ıunaruna nnfaz 

etmiıtir. 

( Devamı ikincide ) 

C. H. P. nahiye 
kongresi yapddı 

Dün ıaat yirmide C. H. P. 
nahiye konrreıi Halk partili bin•· 
ıında ocaklardan seçilen 45 dele
renin ittirakile yapılmıttır. ~OD• 
gre B. Haıan Ateş tarafından ıda· 
re edilmiş ve neticede aabiye hey
etine aşağıdaki iıimletl yazılı ar-
kadaşlar aeçilmiıtir: . 

lbrabim Burduro;la, Rqıt 
Ener, Gani Girici, StıleymaD Ser

rici, Memduh Pekbil;ia. dil • 
Yeni idare heyetine bafarıler erıı. 

Mecllee verll•• 
kanun IAylhaları 
Ankara 8 ( Haıaıi •ahabiri

mizden ) - Ecnebi devletlerden 

temin edilen ve edilecek olan kre
dilere mahıaben celboloaaD harp 
techizat ve levuımman ıerek re•· 

miyle aalr ;erfi ve reılmlerdea is· 
tisauı hakkındaki kaaaau ikinci 

maddesinin iki sene daha uzatılma• 
ıın• dair kanan liyıhasiyle, Tilrki
ye ile Almanya aruında ticari mü. 

badele ve tediyelerin tanzimi hak
kında akid ve imza olanan iki an. 
laşma, ba anlafmalara batlı proto
kol ve mektupların tudikine dair 
kanan liyıha11 meclise relmit ve 
alakadar encümenlere sevkolun

maştar. 

Llk maçlar1na bugun 
ba,ıanıyor 

Bölgemiz lik maçlarına baaila 
ıehir ıtadında batlaaacakbr. hk 
maç incirlik köyll ile 6 ıncı Oemir
•por, ikinci maç C.ybaa Gençlik 
kal6b6 ile Malatya Menaacat Genç 
lik kalnbn, ltçtlncü maç Mılli Mf9t 
ıucat ile Adana Gnçlik kaltlbl 
uuanda J•pdacakbr. 

Yeni bir 
su 1 h 

teşebb~sD 
Almanya 

Viyanada bir 
konferons 
toplayacakmış 1 Bir S o o g et k a .,, k a g111 a top• 
Bıı lcon/eranstl.•, Gl'tılc harbe ... -------------------.;.. __ _. 
dnam için bir •~IM6 kal 
madıfı, rnücadelege devam 
etmek idedifi talullrde mes
ııligetin / •ıilterede olacafı 
ilin edilecelcmiı 

1 ._ __ R_•_d_r_o_...ı_a_z_e_ı .. _ı __ I 
Stalın tarafından ıöylenen na· 

tak; lnrıliz, Amerikan, Al· 
man b&11nlarında muhtelif tefıır· 
lere kona olıaattar. lnriltere ve 
Amerikan raseteleri, Sovyetlerin 
mOcadeleye 10nuna kadar devam 
azimlerini memnaniyetle kaydet· 
mektedir. Ancak, StaUnin ikinci 
bir oepbe m .. ~ıeıi Londra& b ç 
bir akla ayandırmaaııtar. S.n•n, 
lnwiUder.:J iyi kart•laa•adlfl ı6t
leaebilir. 

Alman raıı:et• ve radyoları, 

nutkun zayiata tem11 eden kııım 

ları üzerinde ehemmiyetle durJDllŞ· 
lit, Stalinia ı~yle alay e~ 
..... ve .u.inde 3 mil1oa eeir 
k 1 ....... ., ...... rdlr. ......... 1re11...--·• 
W. aokta. la.WS ve Amerikan 
yardımından biç bahaedilmemiş ol· 
maııdır. Stalin, muvaffakiyetaizlik 
sebebinin tayyare ve tank azlığı 
oldaiunu ıöylemİf, Amerikan yar· 
dımının bu nok1anı telifi edece
tiDden biç babaetmemiftir. 

_Litvinofa verilen yeni 
vazifenin ehemmiyeti 

Litvinofan Sovyetler birliji ta· 
rafından V qinstona bllyük 

elçi tayin ediliti Amwikada mem
nun yetle karıılanmıttır. Litvinof, 
1939 aenesi yazına kadar Rmya. 
aın barioiye komiaerlitini yapmak
taydı. Kollektif barıf ıiıteminin 
rayet hararetli bir taraftarı olmq
ta. Ruya Almanya ile anlaımai'a 
kuu verince Litvinof iktidardan 
~·~ilmişti. Fakat bu Ruı diplomaiı, 
ıktıdardan çe kilmiı olmakla bera
ber röıden düşmemiş ikinci de
r_e~ede itlerde kulla~nİmlfhr • .Sta
lının Litvinofu bu rlln için 1akla
dıtı anlatılıyor. 

f inllndiJının v&EJ~ 
L ondra ve v atinrtondan ..... n 

haberlere röre, Fiallndiya 
radyoıu Fin ukerlerinin artık iler 
lemiyeceklerini, oldukları yerlerde 
kalacaklarını bildirmittir. Reımi 
Fin mahfilleri ba haberleri yalan
lamaktadırlar. 

Sulh teşebbusu ı 
L ondra kaynakları Almanyanın 

yeni bir 1ath teıebbüıüan 
haber vermektedir. Londra, radyoıu 
Almanyanın harbi nihayetlenmİf 
telikki ederek, Avrupa nizamını 
teıİI için Viyanada bir kooferana 
toplıyacatını bildirmiftir. Bu kon
feransta, artık harbe devam için 
bir sebep kalmadıiı. mücadeleye 
devam etmek istiii takdirde meı· 
aliyetin lnrilterede olacarı ilin 
edilecekmiı. 

Bu defaki ıalh t91ebb616 ha· 
berini de ihtiyat kaydile kabal 
etmek daha dojTa olar. 

" Amerika, mihvere harp 
illn etmelidir ,, 

A merlkaa·Alman mGnuebetleri 
çok rarlp bir 1afbadadır. 

Hw iki taraf ,.-.. AtllMlkte 

Londra 8 {a. a.) 
Stokholmdan Rov 
terin aidatı bir 
habere röre, çok 
fena bava ytlı.tln· 

d e n Almııaların 

borOnlerde her· 
hanri bir bücu 
ma reçememekte 
ve havanın her 
türlü harekete ea 
rel oldaju, fa· 
kat ba ~arbin re· 
ç i c i balundajıı 

anlqılıaaktadır. 

Bir laveç g•z•tealnln 
B•rlln muhabirine göre 

Kaffaia .... • 
rinin timal dof8 
mabalJeleriadt IO' 
kalL mahan ....... 
olmaktadır. at. Alman 

hamleleri 
akamete 
uğradı 

ko•aam bir k
ainde Sovyet U-
taları mev:ıilerW 
aaj'lamlqhrmak
tadır. 

Volokoloatk 
civarında bir Al 
maarraw•• 
hHı hareketi 

Soıyal Demok· 
raten i'azeteıi • 
nin Berlin maba
bıri de bir bllcam 
hareketi yok M • 

yılamıy,catını we 
fakat hakikatte 
Alman aıkert hare-

Ruslar Stalin kana -
lında mUdaf aa hattı 

kurdular 

de•aa etmek ... 
dır. 
K e z a Sowyetllr 
Moj.ıak bölreeiJll 
civar tan Wlf-
lerde aakaWl lalK•... llerzahında mUa- camlanaa de.

l•hkeın Rue mUd•f•• ectiyorler. 
h•tl•rı rarlldı Pe .......... 

'ketler ioio aka..te ajradlit•• JU• 
maktadır. Bitin allmetı.;n. X.
••••••••J A'wa-hna Utla ke
elmlerde durdaroldaklarıoı röıter-
mek tedirler. 

Ayni ruete, Rnıların Stalin 
kanal boyanca bir müdafaa hatb 
kurmakta oldaklarını ve ona mi· 
def aa edebilmek için Sibiryadao r•· 
ni Tümenler retirildijini il&.e .,. 
lemekteclir. 

Moakon 8 (L a.) - Sovyet 
tebUii: 7 Soat..,U. receli kıtala· 
nmıs büt6n cephelwde dGfmaola 
dövilfmilflerdi. 

Moıkova 8 [a. a.] - Prawda· 
nın harp muhabiri, So•yet kuvvet· 
leri tarafından Moskova'nm batı 
ve şimal batııı İltik .. etbade ,W· 
detli taarruz bankatJ..ı yapddıtını 
bildiriyor. 

Dtl Sovyet .. ,,.. 

releri dGfmaam 15 ta~ t 
topa•, 200 kaayoaana tahrip .. 
2 piyade alayını imha •e cUter 
bir ala, kararrlhmı itral etmlt
lerdir. AlıDan ilk malOaata r6". 
Lenlarrad muhasaruı AJmaalua 
350000 kifiye mal olmaftar• 

Berlin, 8 (L&.)- Alman tebljia 
Kmmda takip barblncla bir 

Sovyet ıllvan ttlmeal imha edil
miıtir. 

K.-ç bwubı ..clbaliade .... 
tahkem müdafaa hatları yar ...... 
tar. Marlap dilfmaa takip edilr*9 
tedir. Hava kanetl..u.is Yalta 
sularında bir ticaret remilİ W... 
mqlardırı. Bir Rumen d~ 
12000 toalak bir Sovyet pmill 
babrmlftır. 

Tayyarelerimiz AtlAntikte 4 ti
caret gemisi batırmııtır. 

lnriliz 1abillerindeki doklara 
biribirini babrmakta devam edi- ve Umanlara şiddetli bGCUller 
yor. Buna ratmen iki devlet harp yapılmıttır. Bir lnpiz muhribi be• 
halinde de;ildir. tırılmııtır, 

Bir Amerikan mecmauı fÖyle lnfiliz tayyareleri Berliai boll-
yazmaktadır : balamıtlardır. Hasar udır. 'D 1.-

~ Birleıik Amerika, bu vaziy• riliz ta11ueai dilfGrillmllftür. 
teröre, Mihvere harp illa etme- ============s:=ıı 
lidir. Aylardaoberi malOmdar ki 
Amerika Almanya ile büUin nok. 
talarcla harp halindedir. Hubin 
milli m•faat adına illnını istiyo
ruz.> 

Muhtelif Amerikan mecmuala
rında, demokraıi ile F qizm ara· 
ıındaki mncadelenin bir ölllm-di· 

rim mücadelesi olduta aöylenmiı· 
tir. bu fikir rittikçe kök ıalmak · 
tadır. 

Fakat Amerikan hGi..Clmeti 
henüz harp ilinından bahletmeyor 

Moskova cephesinde Alman 
taarruzları durduruldu 

Raa- Alman harbine dair bu-
rün de pek aı malQmat 

alınmııtır. Görünüıe ıöre, Moıko
va timalinde Kalinin'den Tala'ya 
kadar uzanan cephe boyunca Al 
man taarruzları darmq ribidir. 

Londra radroaana röre, Moa. 
kovaJI tehdit eden Volokolonık 

iatikametiade SoVJetler Almanlara 
6 kilometre reriye ptlıktlrtmep 
mavaffak ol•qlardar. 

Moıkova'aın daha una mlld· 
det SovyetleriD elinde kalabilec .. 
jiai kabul etmek llzılDl'elir. Ga· 
yet çwaarla. bataklık olu ..ha· 
lana doa ....... ....., et~r· 
.... ..... olddl ...... ,.,... 

Ruzvelt 
MUd•faa m•I& ...... 

a I n ı n Auep'r•_ 
devri mak ... ~ 

tedbirler alın.-_ 

için emir verdi 
Vatin&'ton 8 [a. •·1 -~ 

Beyaz sarayda yapılaa bir toplılr 
tıda. Staline •önderdiji bir .. 
taptan bahsederek deaittir ki ı 

c- Ôdllnç •-e " kirald& 
kanaauan bana •erditi ~ 
uyrun olarak ba•ibı So.,.aw - 7 

lifi mlldafaumm Biri~ A-:L 
müdafaası için hayati bir ela .,. 
yeti haiz oldu;ua mDfalıede 
teabit eyledim. Bu Nlııplı ~ 
verme ve kirala.. -baU• • 
bince Sovyetler BirUtlae ....... 

malzemesinin devri -:~~ 
derhal tedbirler alıa.... v- ... 
verdi• " s..,.tl• Birlit' 
__..,.,.. birHkte ı&radt lllr 
plAa tetbitini iltedim.» 

•• 
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IHAVACDLDK "f'ARÖHll 

Saç levhalardan 
Yapılan ilk tayyare 

1 PORTRE 

GENERAL 
TOJO'NUN 
HAYATI 

' 

V eni Japon başvekili ie 
neral Hidekl Tojo'oun 

bayatını bilenler pek aıı:dır. iki 
sene evvel bUyQk bir Japon ra· 
zetesi şu satırları yazmıştı : 
c Hideki Toio'nun hayatı hakkın· 
da hemen hemen biç bir şey 
bilinmemektedir. • l'akat iki sene 
içinde bu meçhul komandan o 
kadar umumi teveccüh kazaomış 

Dünkü Sayım 
7 Saat Sürdü 

• 15 lıkteırinde Alman bat· 
kumandanlıiı ve hükOmetinin da· 
veti ü:ıerine Şark cephesine giden 
harp akademiıi komutanı Kor Ge
neral Ali Fuad Erdenle, emekli Gene· 
ral H. Fmir Erle.ilet tayyare ile Al· 
manvadan lıtanbula dönmüşlerdir. 

Alman askerlerl buna 
u teneke e,ek 16kabı· 

nı n vermlşlerdl 

1915 de Junkers' in mu· 

avini tarafından yapılan 
bıı taggare o tarihteki bü· 
tün silahlara karşı maka
vimdi. O zamana kadar 
toggarelerde münhas,,an 
kereste, yelken bezi fle tel 
kullanılmaktagdı. 

Tayyarecilik aleminde büyük nam 
Bırakanlardan biri de Jankers 

tir. Bu zatın himmeti yalnız tayya· 
re inşasından ve yeni yeni tipler 
m e y d a n a ietirerek tayyarenin 
inkışafına büyük hizmet göster· 
mesir;den ibaret değildir. 

Bir himmeti de bu sabada bir• 
çolt.: muktedir adamlar yetiştirmiş 
olmasıdır. Bunlardan biri de profe· 
sör mühendis Otto Mader'dir. 

liu zat gürültüsüz ve sessizce 
çalışmayı tercih eden mütevazı bir 
fen adamı oldugandan şöhreti pek 
yayılmamıştı. Ancak 1940 senesi 
17 eylQlünde altmışıncı yıldönümü 
münasebetıle fen yolunda fevkali.· 
dc:ı gayretJeri toplu olarak bütün 
düny.tya mal<lm olmuştur. 

Profesör Junkers 1897 senesin· 
de Aachen cıvarında bir motôr 
tecrübe müessesesi vücude ielir· 
miştır. Ba müessese 1907 senesiı. 
de ıhtira beratı veren daireye ye· 
ni bir mötör tescil ettirmişti! Die 
ıel teamülü üzerine işliyen bu mo 
törüo başhca vasfı tek silindir 
içinde karşılıklı işliyen iki kol idi. 
Diesel tayyare motörlerinın iokişa· 
fına esas olan bu ihtira profesör 
Otto Mader'in eseri idi. 

1909 senesinde Aachen tek 
nik yüksek mektebinde profesör 
Junkera'e baş asistan olarak pr,o· 
fesör Mader tayin edilmişti. Bura· 
da üç sömestr Mader mihanik la· 
boratuvarında profesör Junkers'e 
vekalet etaıiştir. Fakat bu mektep 
mesaisi çok devam edememiştir. 
Çünkü profesör Junkers 1912 de 
kendi araştırına enstitüsüne dırek· 
tör tayin etır iştir. 

Profasör muavinine büyük raz 
motörlerinin tekamül ettırilmesi , 
havasız pompa, huıust hava ka 
nalları ribi üç maayyeo vazife ver· 

mişti. 
Üçüncü vazife çabuk netice 

lenmiş, madenin tayyarede kullanıl• 
masana imkan verilmiş, nmumi har
bin zuburu bu sahadaki inkişafa bir 

kat daha tesri etmiştir. 

I• şler büyüdüğünden araştırma 
tnstitüıü Aacbeo'den Do11an'a 

nalı.lcılunmNjtur. Dessan'dalti eoıti 
tüde dırt:k ı örlüğe profesör Mader 

retirılmıştir. 
Buradaki araştırmalar serbeı 

mad~ni .. aoatların inkışahna yar 

dım etmıştır. 

Burada 1915 senesinde •J I• 
tipi Junkera tayyaresı yapılmıştır. 
O tarihteki butun e•libaya karşı 
bu tıp t11yyare masu ' idi. 

Bu tayyare profesör Junkers'in 
tilimatı uzerıne M.ıder'in yaptıjı 
bir çok teuübelerin mabsııJü ol 
muştur. 

Askerler tarafından « Teneke 
erk » lakabı verilen bu tayyare 
münhasıran saç lavhalardan yapıl 
mıfh . O zamana kadar tayyareler· 
de kullanılan malzeme münhasıran 
kereste, yelken bezi ve tel idi. 

Bu ıuretle tayyare inşaatında 

yeni bır terakk1 elde edılmittir. 

ilk defa bu tayyare 1915 Kinunu· 
evveli on ikıaiode Döberib üze
rinde uçmuştur. Ahoao neticeler 
bu tayyar•oln müvaı:ene ve hama· 
le kudreti cıbetıoden mükemmel 
olmuştur. Bu tayyare yeniden ıılib 
olanıiuktan ıonra 1916 iptidasında 
tekrar tecrübe •dılmiştır. Bu tec 
rübede tayyare ••atte 170 kiloınet· 

re sürat yapmıştır. o tarihte bu, 
büyük bir muvaffalliyet idi. 

Ayni zamanda Doaaan'da alü· 

,ıninyom rıbi hafif maddeden 
tayyare ioşası. t11crübe ol~o~yordu. 
Ba tecrübelerı « J 4 » tıpı tl~ip 
etmiştir. Ba tip tayyare muharebe 
ve piyade tayyareleri ismi vorilmiı 
ve harpte bunlardan Almanlar 
fevltalide iıtifade etmiştir. 

Çüokü aerelt motör, r•rek pi· 
&etlar 500 kilo sıldetiJıdeld 11rla 

levhalariyle muhafaza olunuyordu. 
İlk hamlede bu tipten 227 tayyare 
yapılaralt cepheye sevkoJaomaştar. 

Bundan sonralci yeoi tip Jun· 
kers tayyarelerinde daralambı ma. 
deni kuUanıJmıştır. 

Büsbütün madenden inşa edi 
len «J 9,,. tipii tayyareler saatte 
250 kilometre sürat yapmıştır. 
Umumi harpte yapılan yeni tiple· 
rin cümlesinde prof eıör Mader'in 
mühim biuesi vardır. Uıo11mt harp 
ten sonra profesör Junkers nakli
yatta kullunılmağa elveritli tipler 
aramıştır. 

Bunlardan ilki cF 13» 1919 
da tecrübe edilmiştir. Burünkü 
nakliyat tayyarelerinin rsasını teı· 

kil eden bu tc1yyare ıçin dünyanın 
her tarafından ve bahusus Ameri· 
kadan birçok siparişler verilmiştir. 

Bu tayyare altı yolca ile 6,750 
mefre irtifaa . çıkarak bir cihan 
rekoru yapmıştır. 

1921 de bu tayyare 26 saat 
19 dakika havada kalarak mub· 
vemet rekoru yapmııtır. 

Fakat 1921 senesinde İniiltere 
ile müttefikleri Almanyada her tür. 
lü tayyare imalini toptan menettik 
lerinden profesör Junkers ile Ma 
der'in tecrübeleri durmaş ve dört 
motörlü «J G l» tipinde vücuda 
getirmiş oldukları dokuz tonluk 
tayyarenin imhasına mecburiyet ha 
sıl olrnuştur. 

Maa haza iki mühendis ile ar
kadaşlarının kafaları boı durma
mıştır. Bir sene sonra memnuiyet 
kaldırıldıi'J zaman iki profesör her 
tllrlü tabdidata rağmen tayyare 
tiplerini ısliba çalışmışlardır. 1923 
de ü~ motörlü büyük yolcu tay 
yaresı olan «G 241> tipi meydana 
ielmiştir. 

192~ _de M~der 210 211 Jano 
tıpı benzan tayyaresini mey 

dana retirerek Junlı:erı'in ajlf yağ 
it t•yyarosini ta-•'-• .. br. Juno 
204 tipini meydana getirmekle pro
fesör Mader gayet parlak bir mu· 
vaffakiyet elde etmiştir. 

Bıınun makinesi altJ silindirli 
ve ikiıer sırala Oızel motörlü, çif 
te kollu ve su ile tebrid edilir 
yeni bir sistemdir. 

Devamı DördUncUde 
Düşünceler 
• Rub ve dlmafımıs v6cad 

dan ayrı deojildirki, vilcuda arız 
olan baltalıktan ruh miltouir 
olma110. 

• insana benlijini tanıtan, 
akıl melekelerinin iyi çahımaaı; ve 
ruh.un sıhhatta olu.şudur. 

• Cemiyete en büyük fena 

l ı k; delilerden ziyade yarım akıl · 
lalardan gelir. 

• Yarım akıllıları taınıaalc 
ve onlardan kaçınmak verem ve 
firenırivi bilmelc kadar miibimdir. 

Ruh h11talıkları mlltaha11111 
Dr. H. Ri/at Evirıen 

• 
aşaj'ıya şimdi inebiJir misin ? 

Toplanan rr.alOmatın tasnifi 
3 gUn içinde bltlrilecek 

• 
Jı1t tahsil çağında bulanan kız ve erkek çocoklarm sayım ve yazımı 

dün şehrimizde yapılmıştır. 
Sayım sabah saat 9 da başlamış ve 16 da tamamen bitirilmiştir. 

Toplanan malQmatın tasnifi 3 gün içinde bitirilecektir. 
tır ki Japonyanın tarihindeki en 
nazik bir devresinde devletin ba· 
şına bu reneral retirilmiştir. 

Mestan hamamı civarının tasnifi tamamlanmıştır. 

General Tojo'nun çehresinde 
ilk göze çarpan nim ve irade-

Bu civarda bulunan tahsil çağındaki çocok.lardan yüzde 88 inin ilk 
tahsil mecburiyetini ifa etmiş veya etmekte bulunduiu, yüzde 12 sininde 
ilk tahsilden mahrum kaldığı anlaşılmıştır. 

dir. Siyh çerçeveli gözlükleri ar
kasından bakan gözleri son do 
rece canlı ve müessirdir. Hita-

Şehrin Kumluk, T~pebağı gibi semtlerinde tahsil mecburiyetinin yüz· 
de yüz ifa edildiği kuvvetle tahmin edilmektedir. 

beti kendiıine bir ihtisas vasıtası 
yapmamqtır. Çüokü bütün haya· 

tt emir vermekle reçmiştir. La· 
kin lüzum rördüiü zaman her 

banri davaıını haklı gösterecek 
kadar ifade kuvvetioi de hai~dir. 

Toio içki kullanmaz. Nadiren 
güler. Çok kitap okur. Hayatta 
yerine ejlenceıi ata binmektir. 

Macaristandan demir ve 
çelik mamulatı alacağız 

Umumi tahsili çok reniı ve de. 
rindir. Askeri mesleğinin tam 

Ankara 8 (Hususi muhabirimizden) l 
Macaristanla memleketimiz arasında 
3 mayıs 1941 de akdedilen Türk· 

Macar ticaret anlaşmasındaki esat 
lar dahilinde derpiş edilen konten· 
ianlarına ilaveten memleketimizden 

ihraç edilecek pik ve çelik mııka. 
bilinde Mııcari.,tandan bir miktar 
demir ve çelik mamulitı idhali hu 
sosunda yapılmakta olan temaslara 
deavm edilmektedir. Bu temaslar 
önümüzdeki günlerde sona ere· 
cektir. eridir. Parlak askeri hayatı, aske· 

ri vukuf ve ihtisasına delalet et· 
mektedir. 

Hideki Toio 1884 senesinde 
Tokyo'da doğmuştur. Babası da 
bir generaldir. Tolt.:yo Japonyanın 
payıtahtı olduğu halde pek az 

, büyült.: kumandan yetiştirmiştir. 

Çünküjapon ordusuoon en vüksek 
kumandanlarının garbi yahnt ce 
nubi Japonyadaki aılt.:eri zümre· 
lerden yetişmesi ötedenberi an 
anedir. 

Teknik tedrisat Müstesar
ltğı dısında kalan daireler 

Toio, harp akademisini bitir 
dikten ıonra genç bir zabit ola· 
rak muhtelif askeri kıtalarda biz 
met etmiştir. 1919 da bilgisini 
derinleıştirmek üzere Almanyaya 

Ankara 8 [Hususi muhabirimizden] - Maarif Vekaleti, te~nik 
t e d r i s a t Müsteşarlığı haricinde kalan ve 10 sene evvelki 
ihtiyaçlara göre hazırlanmış olan dij'er merkez dairelerinin bu· 
günkü ihtiyaçları karşılamadığını düşünmüş ve bu dairelerin tevsi ve 
tekemmülü için yeni bir teşkilat kanun li.yihuı hazırlamağa başlamıştır. 

Bıı suretle yıllardanberi zam görmemiı olan merkez memurları da 
terfi ettirilmi} olacaktır. Uyihanıo, meclisin bu içtima devresinde mü· 
zakere ve kabul edilmeti için biran evvel tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

rönderilmiftir. 1922 de Almanya· 
dan döndükten 10nra harp aka· M illf Şef'in 
d-lslne muallim tayin olanm111· beyannamesi 
tur. Daha sonra bir kıta kam-· 
danı olmoıtur. Çok reçmeden ( Ba9tarafı birincide) 

Ea büyült zaferleri kazandık· 
Harbiye Nezaretine memur edil· d At t" ı_ " " .. tan sonra a a urıı;, omrunu, 
miıtir. Burada da çok kalmayıp yalnız Türk Milletinin haltlarını. 
amumt erklaı harbiyeye veril· l ı insaniyete ezeli hizmetlerini ve ta· 

miıtir. ribe hakkettiii meziyetlerini isbat 
Müstakil Mançuri devleti ka· 

1

' etmekle reçirmiftir. Milletimizin 
rulduktaa sonra Asyanıa kara bilyükliltüne, kudretine, faziletine 
tındaki Japon ordu1anan karar· medeniyet iıtidadına ve mllkellef 
slbı balllDIUl KnDtun'da sahra olduiu insaniyet vazifelerine aar-
jandarma baıkamandanı tayin sılmaz itikadı vardı. « Ne Mutlu 
edilmiftir. Bitün Mançuri'de Asa TiirkGm .diyene » dediii z.amao, 
yiı karıf m f oldoro o zamanda kendi enrin ruhunun, hiç sönmi-
11bra jandarma kumandanlıj'ı çok yen aşkıoı en mioalı bir surette 
nazik ve milbim bir makam idi. bülisa etmişti. 

Fen• zihniyet ve idare ile re 
Çin'le harp başladıktan son· .. 

ri bırakılmış Türk cemiyetını, en 
ra Tuio dahili Morolistan'da ha in•• yoldan insanlığın en müteka· 
rekita memur bir orduya kuman mil ve en temiz zihniyetleriyle mü. 
dan tayio edilmiştir. O tarihte 

cebhez, modern bir devlet haline 
Mançari'nin cenuba garbisindelc.i 
y ebol eyaletinden Morolistana retirınek, onun başlıca kaygusu 

olıııoşto_!'· 1:eşkilitı Esasiyamizde 
Devamı UçUncUde ve buırua hazmet başında, irfan 

uıobitinde ve ieniş halk içinde bıı 

lanan bütiln vatandqların vicdao· 
lannda yorl111mlf olaa Uik, Mılli· 
yetçi, Halltçı, lnkilipçı . Devletçi, 
Cümhuriyet, bize bütün evsafiyle 
Atatürk

1üo en kıymetli emanetidir. 
Ufulünden beri Atatürk'iln 

aziz adı ve hatırası, bütün halkı· 
mızın en candan duyrulariyle sa· 
rılmıştır. Memleketimizin her köşe· 
sinde ve bütün milletce kendisine 
ıöıterdiiimiz samımı baihhk. 
Devlet ve milletimiz için kudret 
ve vefanın beliğ miaalidir. Türk 
Milletinin axiz Atatürk'e gösterdi· 
ji ıevgi ve sayrı, onun nıçın 

Atatürk ~bi bir evlat yetiştirebi

lir bir kaynalt.'. olduğuna bütün 
dünyaya göstermiştir. 

Atatürk'e tazim vazifemizi ifa 
ettiğimiz bu anda, halkımıza, kal 
binben relen şükran duygulanmı 
ifade etmeyi ödenmesi lizım bir 
borç saydım. 

Mıtletler arasında kardeıçe 
iosanlık hayatı Atatürk'ün en kıy· 
metli ideali idi. Bütün dünyada 
ölümünün l'ördüiü ihtiramı, inıa"· 

• Yeni Türk • Alman tica
ret aolaşmasınm meriyete girmesi 
üzerine iki taraf arasında alışveri

şin başlamakta olduğu ıörülüyor, 
Piyasan1n ihtiyaç maddelerinden 
olan çivinin de Almanyadan daha 
ucuza temin edilebileceği anlaşıl• 

mış ve yapılan ilk sipariıler neti
cesi olarak mühim miktarda çivi 
yola çıkarılmıştır. Hatta ilk parti· 
nin pek yakıoda memleketimize 
aireceği öirenilmiştir. 

Almanyadan gelmekte olan çi· 
viler 30 · 35 kuruşa malolmaktadır. 
Alakadarların söylediklerine göre 
piyasada hem bol, hem de ucuz çivi 
bnluomaın yakındır. 

Türk • Alman anlaşmaamdan 

evvel Slovakya'ya çivi sipariş et· 
miş olan ithalat tacirleri, siparişleri 
daha pahalıya malolacağından, Ti· 
caret Vekaletine müracaat ederek 
bazı taleplerde balunmnşlardır. 

• lstanbula bir Fin ticaret 
heyeti gelmiş ve piyasa ile temas
lara başlamıştır. 

Takas suretiyle memleketimize 
bol miktarda mukavva, kağıt, de· 
mir malzeme, yapı malzemesi ve 
sellüloz vereceğini, mukabilinde 
bizden şarap, üzüm, incir, tiftik, 
kitre, keçi kılı, deri ve tütün al· 
mak iıtediklerini bildirmişlerdir. 

Fin ticaret heyeti bu hafta 
içinde Ankaraya gidecek ve alaka· 
darlarla müzakerelerde buluna· 
caldardır. 

• Ankaradan bildirildiğine 
ğöre, basasi takas suretiyle bazı 

İtalyan firmalariyle mühim miktarda 
mübadele yapılmışhr. 

ltalyaolar, tiftik:, keçi kıh ve 
kitre mukabilinde 25 ton tahta 
kundura çiviıi, manometre, mekik, 
mensucat makinesi ve yedekleri, 
tarak makine ve yedekleri vermiş
ler ·ir. 

Mübadele edilen malların tes· 
limine yakında başlanacaktır. 

lıiın itisi için ümit verici bir mili 
de olarak sellmlarım. Bu ıözlerim, 
yazılariylo ve topraiımızda ıövalye 
aıkerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle 
yatımıza iştirak eden büyük millet
lere, Türk Milleti adına şükranla
rımın ifedesidir. 

Devletimizin binisl ve milleti• 
mi:r.in fedakar, aadık hidimi, 

insanlık idealinin qık ve müm· 
taz siması, 

Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver-

diiin Türk milletiyle beraber senin 
huzurunda tazimle eğiliyoruz. Bütün 
hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin. Emin ol, aziz batı· 
ran sönmez metale olarak ruhları· 
mızı daima ateşli ve uyanık tuta· 
caktır. 

RElSICÜMHUR 
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Yoltsa akşam karaolıpın sen inerken 
büsbütün bastırmasından korkar mısın ? 

- Şimdi inebilirim. 

verirsin. Paketleri atarım. 
Bundan ıonra ıider, kayığı batırdı 

iımız yerden çıkarar, sayana boşaltır, ba. 
rekete hazır bir hale retirirsio. Bu işi ya
pınca da bana bığıraralt.'. haber verirsin, 

Ne demek i~tediğimi anladın de· 
iil mi ? Borunun ağ:ı:ı açılınca deniz saya 
tazyikle depoya girecek, mazot boşalacak 
veya deniz suyu ile karışarak kullanılmaz 
hale gelecektir. 

Peter yardan aşağı inmeğ'e başladı 

ve gözden kayboldu. Eğilip ona bakan 
Varkley genci o saatte gönderdij'İne piş· 
man oldu, güneş neredflyse batacak ve 
karanlık bastıracaktı; iş teblilceydi. Fakat 
Var"1ey böyle harekete kendiıini mecbur 
addediyordu. 

- insanın karnı da aç olarsa aenio 
yapacaiın kola~ .bir İf detil ama ne Y•· 
palım ? Aıatı ınınce tellfi ederain. Sen 
aıaiıya indij'ini bana haber verince Al· 
maolarıo paketlerini qaiıya atarım, Yol
da biraz sarar rörilrler aaıa yiyeceklere 
bir ıey olmaz. 

Hafdi şimdi ridelim. 
Almanların parqüt ve paketlerini iki 

Hferde taııdıJar. VarkJey beyu bayraiJ 
ba paketleri karııtırıp çıkardı. 

- BelU olma&, belki de tayyarenin 
ba taraftan feleceJi olar H bayrajı fÔr 
mezse pilot tellşa dllşer. Bu adamcajızı 

endi~eye düıOrmek istemem, Bayrajı iene 
yerine a .. caiımı deniz tarafındaki zaten 
duruyor. 

Şimdi beni dinle Peter ... Ben bir tec
rübe yapacaiım. Benim de ba akıam in· 
mem lizım, halbuki ben bu ip senin yap• 
tıj'ıo fekildo beceremem. Parqiltlo atlıya. 

caiım. 
RIUiirı hetaplayıp ona fÖre atlarım. 

Kayalara çarpıp parçalumam, yahut de· 
nize dilfQp yilzaae bilmedijim için boial
mam ihtimali de var ama bqka çarem 
de yok. 

AteiıJa fDln .. batırarak bua Uber 

Rilzrlr timdi olduiu ribl rarpten 
farka dotnı .,mekte devam eder•• bura· 
dan atlarım. istikamet deriştirirı• öbür 
taraf tan atlıyacatım. Anhyorsuo detil mi? 

- Evet efendim. 
- Rüzılrıa ne taraftan ettiiini be-

nim kadar sen de tahmin edebilirsin ve 
ona ıöre benim ne taraftan atlıyacafımı 
anlarıın. OüştQjüm zaman baoa yardım 
et ve denize düıersem k.ıırtarııı•i'a çaltı. 

- Peld efendim, çalııırım. 

- Eier ba iıten sai ve aaliın kar· 
tulmazsam kayılda depoların üzerine rider 
sin. Da rıçlar pek derine deiil, ancak 
dört beı metre derine iniyorlar, Sen de 
dalarsın. Mani"eliların yerine dilı.kat ettin 
deiil mi ? 

- Evet. 
- Daldıktan ıt0nra birinci maoivell· 

yı hareket ettirir ve yaltarı çıkarsın. O 
ıaman bora ıa QetQno fırlamıı olar. Bunun 
ucunu nasıl açbklarını bilmiyorum. Bu me
kanizmayı mahaıı:kak bulup açmak lazım, 

anlaııtdı mı ? 
- Evet. 
- B11 iti yaptıktan sonra tekrar da· 

lar •• diler manlvell11 da hareket ettlrinba 

Ba ameliyeyi dört depo için de tek· 
rarhyacıksın. Yapar m111n Peter ? 

- Yaparım efendim. 
- Aferin delikanlı. Sen cesur bir 

adamsın ve majestenin ıadık bir tebaasısın. 
Eier dediklerimi tek batına yapabi· 

leceiini alt.:lım keımeHe Tristana döner, 

birkaç kiıiye iti açar, büyilk bir kayıkla 
relerek beraberce dediklerimi yapar11nız. 

Fakat Hansa meseleyi aezdirmemek llzım ... 
Zaten beyaz bayraiıo tekrar dalialandı· 
flnl rörünce O müthiş bir telişa düşecek. 

Ôtürsem cüzdanımı aday• ilk relecek 

bir lnriliz veya Fransız gemisinin kapta• 
nına vermeii de ihmal etmezsio, 

- ihmal etmem efendim. 
- Cüzdanı şimdiden al, Belki denize 

düşerim. 

Cüzdanını Tristanlıyl\ verirken illve 
etti : 

- Aıaiıda beni beklerlt.'.en düşman 
vaziyetinde bir yabancı görürsen hakkın· 
dan felmelde tereddüt etme ... 

- Peki efendim. 
- Haydi öyleyse Peter, Allah yar• 

dımcıo ola11DI 

Peteria iıaretlni beklediii bir saat 
zarfında, Almanların tekrar kullanılmata 
hazır bir halde katladıkları para~ütlerden 
birinin mekanizmasını tetkik etmekle meı· 
l'nl oldu, Bir sene evvel tatili eınaaıııda 
amatör olarak paraşütçülilk yapm11tı, fa· 
kat Almanların kullandıkları sistemden 
olı:gadıiı için uzan boylu tetkike (Qzıım 
gördü ve nasıl işlediiioi öğrendi. Eier dik· 
katli davranırsa kayalara takılması ihti-

mali pek azdı, denize düımeıi tehlikesi 
ise fazlacaydı. 

Ba işi müteakip Almanların sakladık· 
ları direii meydaaa çılt.'.arıp beyaz hayra. 
j'ı çekti. Rüzgirm estiii iıtikameti tayin 

etti ve atlamak için, Almanların kaldır· 
mağı dogrıı bulmadıkları lngiliz bandıra• 
sının asılmış oldııiu ajacıa ) anını müna

sip buldu. 

Peterden bili ses sada çıkmaması 
endi4esini davet ediyordu. Tepe henüz 
epey aydınlıktı, fakat aşağısı rölrede 
kalıyordu. Triıtanlı yolu nekadar bilse ve 

- Dnamı ""' -
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Teşrin 

Muaşeı-et adô.bı 
Y zan 

' ULUNAY 
Fenkler pPk haklı olarak buna "yaşamasını bilm~~" 

derler. ,Çüokü cemiyet hayatında yaşama~ ıçın 
bir çok usulo ve kaidelere katlanmak zarOretı v~r· 
dır. Biz dtı bunların hepsine ''Terbiye,, der geçerır; 

Meseli konuştuğu adamn "efendim,. "ruhum,, , "mirim" demek; kendinden 
bahsederken ' bendeniz,, , "kolonu:z,, köleniz,, tibirlerinikullanmak "muaşeret 
adabını bilmek sayılır. Halbuki "terbiye ile ' 1 yaşamasını bilmek,. ara· ,, ,, l . d'" 
aında dağlar kadar fark vardır. Muaşeret adabının en ön.:le ge enı ıger 
lerini rahatsız etmemektir. Meseli bir adam: 

-Efendim: kulunuz bir müddetten beri müzmin bir nezleden - üze· 
rinize afiyet • rahatsızım. Dediklen sonra boğazını ayıklayarakı 

- Haaak.~ ttıou. . _. . • 
Diye tükürse bu adam sizi iğrendirmek suretiyle rahatsız ettıgı ıçın 

muıışaret adabının ilk faslıoı bilmiyor demektir ve artık onun ''ben ben• 
deniz, ben hikipiyiniz,. diye ynptığı cümleler Hacivat tekerlemesinden baş· 
ka bir şey değildir. . . • . . . 

Evvelki akşam konservatuvarın verdiği tarihi konıerlerın ıkını~ısın~~' 
konur başladıktan 'lOnra arkamızdaki sırada oturan iki kadın bır dıkış 
makinesi gırıltısiyle mütemadiyen konuşar•k bizi rahatsız ettiler. Bu 
ınıısiki ziyafetinde bize bir ge2'irti gelerek tahammül edilmez bir küstah. 
lıkla kulağımıza dol.,n konuşmalaları ancak evletinde mangal başında 
yapılan saçma dedikodulardan ibaretti. 

-şu şişman adamın sesi ne kadar ince imiş ... 
- En uçtaki uzun saplı çalğıyı çalanın hiç sesi çıkmıyor. 
- Kara kaılı Ökuyncunun ağzına bak. 
- Teyzemi de getirecektim amma Huriye hanım hasta imiş oraya 

gitti. 
- Ne olmuş? 
- Bilmem eve gidince anlıyacağım ... O eve de bir h&1talık iirıı 

oldu. Kocası kalktı, karısı yattı!. 

Bir kaçımız döndük, yüzlerine dikkatle baktık, ikisi de oralarda de· 
ğiller; devam ediyorlar ... 

Yanımda oturan Kiizım Şinasi kola!lıma fısıldadı: 
- Şu iki kadının lakırdısı bitmiyecek mi? 
- Ah sorma) Çıldıracağım: .• 
Perde arasında .yanımdakine yüksek sesle şikô.yet ettim: 
- Bu gibi yerlerde sükOt etmek lazımdır, başkalarını lüzumsuz ko· 

ouşıoalarla rahatsız etmek ayıptır. 

Her ikisi de konser değil, kös dinlemişlerden olacaklardı 'ki bu 
« kızım sana söylüyorum gelinim sen anla > kabilinden olan telmihe 
ehemmiyet bile vermediler. Ve konserin nihayetine kadar sabır ve ta· 
hammülümilzü emen miz'iç iki sivrisinek gibi kulağımızın dibinde vızıl· 
dadılar. 

Pariste Pleyel salonunda verilen bir konserde ahaliden biri fazla 
öksürdüğü için dışarııa çıkarılmıştı. 

Yalnız tiyatrolarda, konserlerde değil, sinemalarda bile konuşulma· 
ia tahammül edilmez. Muaşeret idiibının bu basit kaidesini bilmek li· 
zımdır. Bu itibarin lüzumsuz ıevezeliklerle zevkinizi bozan bu iki kadın· 
la karşınıza geçip iki boğumuna kadar parmağını burnuna sokan bir 
adamın hiçbir farkı yokturl. 

• "Gayri menus,, 
söz kullanmak
tan korkmama

} 1y1 z ------. YAZAN Türkçe, tefsirleri 
noktasından da 

vA-NO pek zengin bir 

lisandır, malam. 
Fakat .• Her güzelin bir huyu 

varmış... Türkçenin de Lüoyesinde 
zayıf tarafları mevcut .. Faraza bir 
çok dillerde kelime kökleri hem 
«ba, ek•, hemde «son ek« alıyor· 

lar .. 
Üstelik de çifter çifter .. Bizim 

:.kine « son·ek » noktasından -
bir dereceye kadar -diyecek yok.. 
Fakat « baş ek » cihetinden «be1 
parasız » denecek fakaralıktayız. 

Kurultaylar Türkçesinde « arsıulu 
ıal " tarzında zorlamalar kaydedil· 
di. Yani « in ter :o « baş· ek » i 
karşılığı « arsı »... Adale arasına 
yapılan enjeksiyona da «arsı kasal» 
demek tecrübesine girişildi idi. 

« - Adam sen de.. Sun'il .. 
Tutamaz! .. » diyenler belirdiJse de 
ben onlarla beraber olamadım. 

Zira bir lisanın içine ne çok 
ııun'i anasu ririyor. işte şu sun'i 
anaaır» sözü. Arapça, köklerile, 
yayı niıbilerile, cemi kaidelerile 
biltüu bir tarihimize, Türkçemize 
sokulmuı. Hem de oaııl... Bizim 
Öz dilimizin ihtiyaçlarından doğma 
ve irademizin mahsulü bir kaç lü· 
z~?1lu « baş ek :ıı. niçin şu milliyet 
çıhk devrinde zoraki yaratılmasın?. 

Bunlar, önce ilim ıstılahların· 
dan, hususi tlbirlerden başlar. Mi
zah mub · l · anır era, kaleme dolar, 
alaya _alırlar. Var11n alsınlar. Niba 
yet aoylene aöylene halk dilinede 
kar~ıır, rider .. Değil böyle tek tük 
tibırler su •· k.ld . ' n 1 şe ı e yaratılmış 
edebıyat dilleri bile mevcut.. Li 
monluk ve ı b 

ld 
a oratovar nebatları 

o uğo gibi" 

l _Geç~n gün bir yazımda cı: ev· 
~ ozenlıkler » demi1tim, « Eve 
••.t .buıusiyetler » manasına. Şim
dılu tQ~kçede bu makamda hemen 
her lamın sonuna bl it 
but « • r c a ::., ya· 

daır » katlamak urureti var· 
c Beyti ld re. recüli kuvvet » fik. 
rl, S•rçt c ev ldareıl, erkek kov· 
Yeti » Hretiııde de dilimiade ifade 

1 Tan'dan ) 
edlUr. Fakat mlıatakbel blıyük Türk 
edibinin mazhariyeti, tOrkçonin bir 
çok « ön - kök > ve « son -
kök » lerioi yaratıp, diriltip onlar· 
la « arsıulusal ,, çeşnisinde binler· 
ce söz yazmak ve bunları sevdire 
sevdire milyonlarca Tür ke okutmak 
olacaktır. Türkiye içi ve Türkiye 
dışı Türklerine. 

Kurultay hareketlerinden ıon· 
ra, dil inkılibımn hızı bir iki sene 
azıcık tanamış gibiydi. Şimdi, ye· 
niden bir tepreşme dikkati celbe· 
diyor. Bu da, zorlamak tarzında 
değıldir. Halktan, ediblerden, dev· 
Jet adamlarından, sırf kendi heveı 
meyilleri, ihtiyaçları neticesi reli· 
yor. 

Bunun da umumi vasfı şudur: 
ille o: menus » a takılıp kalmamalı.I 
Zıra menusçuluk, alışılmı~ çerçeve 

, b' 
nın dışına çıkmamamızı, yenı ır 

şey yırpmamamızı icap ettirir. Hal· 
buki belli başlı çalışmamız, türkçe 
nin hemen her ek ve kök.'ü ile 
( i'ez + i = gezi ) tarzında söz. 
ter 1aha11nda kendim i'Östermeli. 

İkinci bir nokta: 
Eskiden bir « Meclisi Kebiri 

Maarif » vardı. Ve « Büyük Mil. 
Iet Meclisi 0 nin ismi de ıayet 
Osmanlıca ile söylenseydi şöyle 
olacaktı elbette : « Meclisi Kebiri 
Millet » • Bu da « Meclisi Milleti 

Kebire » den başka bir şeydir. Zi· 
ra, birincisinde « Kebir = büyük 
sıfatı « Meclis » e, sonuncusunda 
ise « Millet » e ait. Arada bayii 
fark var. Şüphesiz, milletimiz de 
büyük olduğu için « Büyük Millet 
Meclisi» domekte hiç mahzur yok
tur. Lakin türkçeyi öyle bir ıuret• 
le yoğurmalıyız ki, bundan ıonra 
icap ederse meseli « Türkiye Mil· 
let Büyük Bankası > denebilsin. 
Apayrı bir manayı ifade için. Ne· 
tekim cı: Alman Büyük Elçisi », 
c İngiltere Büyük Elçisi » denebi· 
liyor. Fakat « Türk Büyük Banka· 
sı ll'> hakkında muhafazalı.ar ulema 
derhal fetva çıkarır : 

c Böylo olamaz 1 » diye. 

Zira rayic ölçüye a-öre « gay· 
rl menostur. Halbuki, türkçenin in· 
kişaf selameti namına şu « menus 
- gayri menus » arşınını artık 
rafa koymak mecburiyetindeyiz. 
« Arsıulusal » ların, « evsel » le· 
rin, « Gezi > lerin, « Türkiye Bü· 
yük Bankası » ların zilriyetleri an· 
cak bu aayede tllreyebilecek, üre• 
yebllecektlr. 

şington elçiliği 
Lltvlnofun tayini 

Amerlkada mem-

nuniyetle kar••· 
landı 

Denizaltısı 

batırmış -Rutflelt, gazetecilerin 
suallerine cevap fler· 
mekten çekiniyor 

Fin harbinin 
bilançosu 
Finler 12 HA 15 
Sovyet f U m e n 1 

imha etilmı,ıer. 

Nevyork 8 ( a. a ) - Nev· 
york basını, B. Litvinofun Sov. 
yeller Birliğinin Vaşinıton Büyük 
elçiliğine tayinini memnuniyetle 
karşılamıştır. Nflvyork Taymiı 
gazetesine Vaşingtondan geleıı 

bir haberde telmih edildiğine gö 
re, Stalın Vaşingtonıı en mukte· 
dir diplomatını göndermektedir. 

· Çindeki Ameri-

Stokbolm, 8 (a.a.) - Mosko
va cephesindeki Alman hücumla· 
rının, bu cephenin cenup ve ba
tı kesimlerinde daha şiddetli ol· 
doğu anlaşılmaktadır. Dun bu 
kesimlerde topçu ve bava faali
yeti bilhassa şiddetli olmuştur. 

Gerçekten, Amerikan hükQ 
met merkezinde B. Litvinofa iti. 
bar edilmektedir. Üoayted Pres 
de, V aşingtor.uo dünyanın en bü 
yük diplomatını kabul etmekte 
olduğunu bildiriyor. 

• Ismarlama adam 
Çok milşkülpe· 

send olduk. Kiaı 
seyi beğenaıi · 

Yazan 
B. FELEK 

yoruz. Hani be. 
ğenmedij'imizi yüzüne karşı söyle· 
sek bo hareket yarı samimi oluşi· 
le bir kiymet kazanabilecek. Ona 
da ya yüıümüz tutmuyor, ya cüreti 
miz yetmiyor. 

Anladık. KusurJuyu:r; ama kul 
sursuz olamaz ki. Hepimizde az ve· 
ya çok aksayan bir taraf bulundu· 
ğu muhakkak. Buoalyapışıp da ter 
ter tepinmekte ne fayda vardır, ne 
maoal Adamları. kundura gibi ölçü 
üzerine yaptırmak kabil dej'ildir. 

Fen henüz buna çare bulama· 
dı. O çare bulunduğu 2'Ün herk.es 
zeki , herkes batak , herkes 
çalışkan olacak ve iptizale uğra
yan bütnn bu meziyetlerin artık 
kiymeti kalmıyacak. 

Bir ısmarlama elbisenin bile 
şurasında bir pot, burasında bir ku 

sur oluyor da, birbirine benzememesi 
cinsinin başlıca vasfı olan insanlar 
da yüzde yüz bir kemali neden 
arayıp duruyoruz? Aradık da bul 
duk mu sanki? Ne münasebeti Ôy· 
le ise ne diye üstüme varıyorsun? 

Benim tahıilim, terbiyem, idra· 
kim ve iktidarım bu kadar. Şimdi 
den aonra beni dOzeJtmeye kalk· 
mak Çemberli taşa rül a1ılamaya 
benzeri 

Kusurlarımm görüp birbirimi 
zin yüzüne vıırmadansa bizi, kusur 
larımızın sırıtmıyacaiı yerlerde ça 
lıştırmak daha müspet olur ribime 
reli yor. . 

Lakin o zaman bıze de düşen 
kat'I bir meslek edinmektir. 

Şimdi birisi. iş ararken: 
- Ne yıparsın denınce: 
- Her biri' yaparım! cevabını 

veriyor. Bu: 
- hiç bir şey yapamam! demek-

tir. Adam olmak ~iyeti~de isek. h~r: 
şeyi yapmaya deiıl, bır şeyı ıy! 
yapmaya çalışalım. O zaman gerı 
kalan kusurlarımızın ortaya çıkma· 
sına mahal kalmaz. losanda ke· 
mal, tuttuğu lşi tam yapmaktadır. 

Takunyecl,miyiz? En antikasını 
yapmalıyız. 

Şair miyiz? En yanık şiirleri 

yazmalıyız. 
Bu yolu tutarsak ne bir birim· 

izi cahil, acemi, beceriksiz dıye hır· 
palamaya !üzüm kalır ne .de orta· 
da daima dolaşan ve ne ı~e yara· 
dığı bir türlü bılinmey'n yarım ad· 
amların vücudü? 

Mademki ölçü üzerine ısmar· 

lama adam sipariş edemiyoruz; işin 
çıkar yola işe ehlini seçmek .ve 
adama yapabileceği işi vermektır. 

( Cumhurl1et'ten ) 

kan silahen
dazları 

Amerika hUkQmetl bu 
kuvvetleri geri çekmek 

meselesini tetkik ediyor 
Vaşington 8 (a.a) - Ameri. 

kan donanlbasının şimdiden müta· 
addit Alman denizaltılarını batırmış 
olduto şayialarının doğ-ru olup ol. 
ınadığı dünkü gazeteciler toplan
tısında Bay Rozveltten ıorulmoş• 
tur. 

Rozvelt, bu soruya cevap ver· 
ıne'kten imtina etmiştir. 

Bir gazeteci, yüksek bahriye 
erkanından bir zatın 42 Alman de· 
nizaltmnın batırıldığ-ını beyan et· 
tiğini bildirmesi üzerine Bay Ruz· 
velt bunun güzel bir hikaye oldu. 
iuno ve bono tarihi bir hatıra ola· 
rak kaydedeceğini söylemiştir. 

Peiping ve Tiençin'deki 
Amerikan silahendaz/arı 

Vaşington 8 (a.a) - Bay Ruz· 
\lelt dün gazeteciler toplantısında" 
Peiping ve Tiençin'deki Amerikan 
ıilihendazlarını çekmek meselesioi 
hükOmetin tetkik etmekte olduğu. 
nu söylemİf ve bu mesele; hakkın· 
da ne zaman bir karar alınıcatını 
bilmediğini ilave etmiştir. Bir soru 
ya cevap veren Bay Ruzvelt de· 
miştir ki: 

« - Silihenaazlnr meselesi 
Amerika ile Japonya arasında hiç 
bir vakit müzakere mevzu olma· 

mıştır Bu ıilahendazlar Peiping 
ve Tiençin'de bir garnizon halinde 
bulunuyorlar. > 

Bay Ruavelt, silalufndazların 

çekilmeaiyle Çinde bnlunan Ame. 
rikalılarıo durumunda bir değişik
liğin olup olmıyacaiı hakında ıo. 
rulan suale cevap vermekten imti. 
na eylemi1 ve beyanatını tefsir et· 
mek istememiştir. 

Tula çevresinde bir süvari 
birliginin ilk defa olarak Alman 
hatları gerisinde faaliyette bolun· 
duğuna işaret ediliyor. 

Leningrad etrafındaki duru· 
ma gelince; Neva nehrinin ağzı 
etraf ıoda ceryan eden muharebe· 
lerin hedefi bizzat bo nehirdir. 
Rus müdafaa hatlarını yaran zirh· 
lı Alman birlikleri Roslnrın şid. 
detli mukavemetine rağmao sahil 
üzerinde bir kaç kilometrelik 
yer işgal etmişlerdir. 

Svenıka Dagebladet gazetesi· 
nin harp muhabiri Fin harbinin 
bilinçoıu hakkında aşağıda~i 

tafsilatı veriyor: 
12 ili 15 Sovyet tümeni İm· 

ha edilmiş veya daiıtılmıştır. 

50000 Sovyet askeri de esir edil· 
miştir. 

Ganaim arasında 1500 top, 
ve binlerce otomatik silah vardır. 
500 Sovyet tayyaresi de düşürül
müş veya tahrip olunmuştur. Rus 
ların Fin cephesindeki kayıplarıoı 
tahmin etmek mümldin deiildir. 
Fakat her halde Rus kayıpları 
esir mikdarının bir kaç miılidir. 
Fin kayıplarına gelince, geçen 
harptekine naz.aran daha fazla o). 
doğu tahmin ediliyor. 

Moşkova. 8 (a.a,) - Bu sa· 
babki Sovyet tebliii: 

7 Sonteşrin günü kıtalarımız 
hütün cephelerde düşmanla çar· 
pışmışlardır. 6 Soıınteşrinde 55 
Alman tayyaresi tahrip edilmiş· 

tir. Biz 12 tayyare kayb ettik. 

Vişi, 8 (a.a.) - Ofi ajansının 
Sovyet hududundan öirendiiine 
,öre, MarqaJ Voro~ilof ve Bndi 
yeni Moskovada yapılan mitingle 
Stalinin yanında buluooyorlardı. 
M?lot?f, Bor is ve diğer Sovyet 
reıslerı de Stalinin yanındaydılar. 
Voroşilof rece· geç vakıt tayya· 
reyle Kuibişef'e relmiş ve orada· 
ki mitİnite hazır bulunmu1tor. 

Y orak şehrinde yapılan mitin. 
ge mareşal Timo.;enko riyaıet 
fttmiştir. 

Vaşington 8 (a.a) _ Her ne 
kadar Bay Ruzvelt, Çindeki Ame. 
rikan silibendaılarının çekilmesi 
hakkında tefsirde bulunmaktan İm· 
tina etmişse de denizcilik mahfille· General Tojo'nun 
rinde _işnr~t edildiğine göre, aııke. h a y a t 1 
ri muşavırler bir müddcttenberi 
Çın~ek~ A_?1erikan kuvvetlerinin ya • B~,tarafı ikincide 
büyuk ol~ude takviye, veya tama· ya~tı.gı sen hücum hareketi bar 
men tablıyo edilmeleri fikrinde bu tarıh~9;s pek ~eşburdur. p 
looaıuşlardır. k' H b" sen,aınJe general ltaga· 

Bahriye nezaretinden öğrenil· T . ar ıye n~zırı oldufn zaman 
dilrine göre, Çinde bulunan Ame. . ~ıo . n~zare1tın mü•teşarlığına ge· 

6 lırılmıştır. tagaki sukQt ettikten 
rikan siliheıidazlarının mik.darı sonra da Tojo'nun mevkii sarsıl. 
t500 kadardır. 6 ay evvel bu kuv mamıştır. Bilakis Tojo, bir kat da. 
votlerin emrinde Yangdse ve di· h~ yükselerek h va kuvvetleri şefi 
ğer Çin sularında mütaaddit fan. olmuş!ur .. F.a~at hali Japon eflr.arı 
botlar bulunuyordu. Bu remiler uhu?'ıye~:rıçıy bu zat meçhul bir 
sayısı 5000 den az olan Amerı'La şa sıyet ~ ~· alnız ordu, korge 

.. neral Toıo nun fevkalade muktedir 
lıları korumakla mükelleftirler. ve mümtaz bir zabit oldoj'unu bi-

Bu liyordu. 

Nöbete• . Perns Kono)'e ba•vekil oldu. 
l ece 1 8CZ8R8 H ,. _ ~u ır.aman arbiye Nazırlığını To· 

- Y . )Oya vermiştir. Zahirde Harbiye Na 
enı eczane zırının vazifesi siyasetle hiç ali· 

( Belediye yanında ) kad.ar değildi. Fakat hakikatte bu 

AKA Gündüz'den 

TGrkiJo Rad.Jodifü:r.1on poatalan, 
Türklfe rad1oau, Aulıara radyoau 

8,3•) Proir•m, ve memleket 
saat ayarı. 

8,33 Müzik: Hafif parçalar (Pi) 
8,45 Aianı haberleri. 
9,00 Müzik: Hafıf parçalar ve 

marşlar (Pı.} 
9,15 Evin saati. 
9,30/ 
9,45 Müzik programının ıon 

kısmı. (Pı.) 
12,30 Program, ve memleket 

saat ayarı. 
12,33 Müzik: Oyun bavalaİ'I 
12,45 Ajans haberleri. 
13 00 Müzik: Karışık şarkılar. 

13,30/ 
14,30 Müzik: Radya Salon or

kestrası. (Violonist Necip Aıkın) 
1 • Scbmalstich : Aşk ve Pı; 

işe 

2 • Magnussen : Arctoruı 
3 . John Ansell : Üç lrlanda 

tablosu 
4 • Bruch : Kol niJrei 
5 . Albeniz : Tango 
6 • Cur:z.on : Çingene Kapriai 
7 . List : Rapsodi 
8 . Schmidt : Şampanya inci· 

leri. 
18.00 Prorram, ve memleket 

saat ayan. 
18,03 Müzik: Radyo caz ve 

tango orkestrası. 
18,40 Mü:ı.ik: Taksim, Şarkı ve 

türküler. 
19,30 Memleket ıaat ayarı, vo 

ajans haberleri. 
19,45 Serbest 10 dakika. 
19 55 Müıik: Seçilmiş film par 

çaları. (Pı .) 
20.15 Konuşma {Meslekler ko· 

nuşnyor} 
20.30 Müzik : Fasıl heyeti. 
21,00 Z raat takvimi. 
21.10 Müzik: Nibavend ve Hüz

zam makamlarından şarkılar. 
21,35 Ankara Sonbahar at ya 

rı1larının neticeleri. 
21,45 Müzik: Dans müziği (Pı) 
22,30 Memleket ıaat ayarı ve 

Afans Haberleri. 
22,45 Anadolu Ajansının Spor 

servisi. 
22,55/ 
23 00 Y annki Program, ve ka· 

panış. 

'TH..K Vl~ 
9 lkinciteşrin 1941 

PAZAR 
YlLı 1941 • A Y:ll G6o·313 Kaaım 2 
R.ıııi 1!57· Blrlncltqriıa 27 
Heri 1560 • Şevval 1' 

haizdi. 
Çüakil Ha1 biye Nuırının va· 

zifeıi bütün Japon milletini askerl 
heyetini rohi ve iktisadı cİ· 
betten büyük ve uzun harplere 
dayanacak bir bale getırmekti. 

Tojo askeri rütbeıi orgeae
rallığa terfi edilmesini mütea1.ip 
başvekil ve Dahiliye Nazırı olmuş 
ve ayni zamanda Harbıye Nazırlı· 
j-ını da muhafaza etmiştır. 

General Koi toio kabine ini te1kil 
ederken, Mançorya imparator loğu· 
nu kurduğu ıırada kendisiyle bir· 
lıkte uzun mjddet çalışarak ikti 
darını isbat eden şahsiyetleri ken· 
disine yardımcı olarak almıştır. 

Tujoya kendi arkadaşları arasın
da \Uııtra ToJo) likabı verilmi}tir. 
Bunun manası çok geniştır. 

Bazıları anlayı~ı ve bazıları da 
inzibat ve ditiplini çok sert oldu 
ğıına i1aret saymaktadırlar. Fakat 
hariçte ve bahusus .\oglo - Sak· 
son aliminde harici siyaseti çok keı· 
olacağına ilemet sayılmaktadır. 

Şurası '!1ubakkaktır ~i modern 

1 
zamanlarda ıktidar mevkııne ~elen 
Japon kabineleri _arasında. ~n ziya· 
<ie otorite ve nufuz sahıbı hükO· 
met Tojo'nun kabioeıidir. 

1 S d kt Mekteptoa çıktığı va· 
arı o or kit tam yirmi iki ya• 

şında idi. O günd,mberi payapay cepheden 
cepheye koştu. Bir çokları adını bilmezdi, yal. 
nız bütün cephelerde ( Sarı Doktor ) diye ün 

veriyorlardı. 

- ~ay doktor! kolunu rülle koparmıı bir 
er ıeldı. 

Sarı Doktor hemen oraya ko~uyor. 
Daha sarar ııarmaz: 

yere uzandı, sabaha kadar uyuya kaldı. Erteaı 
rün muharebe keıiJmi1ti. Sarı Doktor haıtala· 
rını dolaştı, yorgunloiunu çıkarmak için ıipe· 
rinin içine döndü. 

almıştı. 
Sarı Doktor güzel yüzlü, güzel kalpli bir 

Türk genci idi. Komutanlar, subaylar, hele er· 
ler o kadar severlerdi ki Sarı Doktor dediler 
mi bir daha demezlerdi. Knrdaş buraya gel, 
kardaş fD işi yap; kardaş şunu ıretir; ıöıünden 
başka ağzından acı bir söz çıkmazdı. Göğsü 
yaralanan erden başı azıcık ağr1yanına kadar 
hepsi Sarı doktora koşardı. 

Sarı Doktor on yaralıyı yirmi dakikada 
sarar sarmalar, tatlı diliyle gönlilnü alır ve 
eğer boş vakit bulabirse, en ağır hattanın 
mektubunu yazar, kendi eliyle postaya atar , 
köyden gelen cevapları kendi okurdu. 

Birgün muharebe çok sıkı oluyordu. Yer
ler, iökler inliyordu. iki tarafta da sayısız ölü· 
ler, yaralılar vardı. San Doktor o ailn en il•· 
rl ılperlerln ıerlaindeki kapalı 11rıı yerinde 
canla b&fla uir&fb. Her dakika ltqıuda lııaber 

bir 
- Doktor! iÖğsünden iki kur~un 
çavuş geldi. 

yemiş 

- Bay Doktor! ıüngü hücumnnda 1ara. 
lanmış üç er röndermişler. 

- Bay Doktor! üçüncü tabur Binbaııs1 Ja• 
ralandı. 

Sarı Dolttor o gün akşama kadar çalıştı, 
bir nefeslik cigara içecek zaman bulamadı. 

Gece vakti son bir yaralı getirmi~lerdi, Bu 
eri bir yıkık ahırın içinde hulmu1lar. Diz ka• 
pağ'ından aıağuı lcopmuı. Baygıo yatıyor. Sarı 
Doktor ıöyle rubasile uzanmıştı. Gözlerinden 
uyku akıyordu. Uyku sersemliiile kalktı. Saat
lerce ahır köşesinde kalan yaralıya baktı. yı· 
kadı, sardı, haıta kendine reldi. 

- Kurtuldun kardat; merak etme. 
Yar ah ıarı Doktonm elini &pta. Doktor 

iyi• yorulmqt• ki kud .. iod•• a9fti. Old• 

Ne yazık ki herkese canla başla bakan 
Sarı Doktor kendisi içiu raflet etmi1ti. Ahır· 
dan çıkardıktan yaralı tozda toprakta kaldıj'ı 
için katıklı hümma mikropları bulaımışh. Dok· 
tor onu temizlemişti ama kendini unutmuıta. 

Elinin kenarındaki bir çizgiden mikroplar 
rirmiş. Sarı Doktor rene; yiğit, kazıklı biim· 
maya yakalandı. Muharebe tekrar b•ılamıJt~. 
Arkadan iliç yetiştirmek, aşı ••t.irmek ~abU 
değildi. Etrafındaki askerler kederlı ked~rlı ba
kışıyorlardı. Doktor ölOyordo. Fakat olilrken 
askerlere dedi ki: 

-jKardaşlar, ıörilyorıunuzya Toz topra~ta 
kalan yaranın ıono ne oluyor? Beo ölecefım, 
ölecej'im ama çok oükür ki böyle tozlu top· 
rakh yaraların ne oldutuno ıözilnüzle l'Örmilf 
oloyorsonaz. Ben öldOkt•n sonra keadioİH dikkat 

edlnla. 
San Doktar lnwraoa lumuaa ,.Wt old•. ..... 
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M"tina 
2.30 

ASRI SiNEMADA 

BU AKŞAM Srıvan 
8,30 

TOrk ffUmcilijinla, TGrk sanatklnnın 
şab11Mrİ burllne kad11r yapılan tnrlcçe filimferia en flıeli 

BUGON 

--AKASYA PAIAS.,.__. 
Eseri yazan: Ziga Şakir 
Bat Rollerde : 

Hazım - Vasfi Rıza- Cahide 
Perihan - Sait Necdet ve saire 

ilaveten : 

--...I Haydut aşkı .... ! -
Bugün gUndUz matinada : 

Akasya palas - Haydut atkı 
.-------------~·· .. ·--~·--------------'JI.•• ........ 

Pek yak1nda Pek yakanda 

Vahşi koşu 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 

1 - Bele<liye müstahtemini için yaptırılacak 19 takım 
kııbk elbise açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kumaş ve dikiş olduğu halde beher takımın mu
hammen bedeli 26 lira olup muvakkat teminltı 37 liradır. 

2 - ihalesi ikinci teırinin 21 inci salı günü uat onbeş 
de belediye dairesinde belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler ayni gün ve ıaatta yatırmış oldukları te· 
minat makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve ıaret

namesile kumaş nümunesini törmek istiyrnler her gtln be
lediye muhasebesine müracaatlan illn olunur. 

1383 6 - 9 - 14 • 19 

DOÖU ANBR f 
Fevzi GDven 

ISKENDERUN 
Nakliyat ve komisyon işi yapan işte bu anbar mGıte• 

rileri ıibi muhakkak ıizide memnun eder. 
Telefon 218 , 
Telgraf dolu •nHrı 

1374 1 - 28 

Adana askerlik dairesi BagkanllQından 
1 _ Ceyhan mercimek harruınclan 100. ton kuru ot 

Cevhan istuyouunda vağonlara tahmil ıuretile nakli pazar· 
hkla ekatltmeye konmuıtur. 

2 - Muhammen fıatı 1250 lira olup ilk teminab 9S li· 
radar. 

3 - Pazarlıkla ihaleai 11 - 11 · 941 ula günll saat 
11.30 da Adada askerlik dairui utmalma komisyonunda 
yopılacaktır. 

4 - lateklrlP.r belli gün ve saatte teaıinatlarile birlikte 
Komisyona mtlracaatları ilan olunur. 

1383 6 - 9 

Bayan Şapka Salonu 
Hayrettin Atamer mevsimin son mo· 
dellerlyle muhterem mUtterllerlne 
yeni bir salon açm19tır. 
Ayrıca her turlu şapka formaları modellere gire 
değişir. 

1 .,Filmlerin En GUzell 1 

iLK AŞKI 
- -- - - ~ , __ ... ~ -- ·-

8Dtiln... Şarkı. Danı. Şıklık ve Göz kamaflıncı Musikinin 
Tuvaletlerin fibelliji araıında çevrilmtıtir. 

-2-
Caıaılaktan Heyecan Kahramanlıktan Şeref Toplayan Bilyük 

Macera AVCIBôLOGO KaJD&tı 

I 

iLAN 

Belediye Riyasetinden : 

Türkçe 
Sözlü 

1 - Belediyenin temizlik itleri mültahdemin ve ameleıi 
ıçın yaptırılacak 90 takım klfiık elhise açık ekaıltmeye 
konulmuştur. 

2 - Kama, ve dikit müteahhide ait olmak üzere mu· 
hammen bedeli 1740 lira olup muvakkat teminatı 130 lira 
SO kunqtur. 

3 - ihaleli ikinci teşrinin 2S inci ulı günü ıaat 15 de 
belediye clairelinde belediY~ encümeninde yapılacaktır. 
4. lateldilerin aynı ,aa ve aatta yatlJ'IDış oldukları teminat 

makbuzlarile birlikte belediye encümenine ve kumq nümu· 
neıile tartnameyi rlrmek İ8teyenler her glln belediye mu• 
huebeıine ıelmeleri ilb olunur. 

1400 9-13-18-20 

DOKTOR 
Emin Ulvi Söler 
Aa. H••· Dahlllye tefi 

Birinci sınıf iç hastallkları mDtehassısı 
Hutalarmı Abidi11P8f8 caddesi Namak Kemal okulu 

bq18111da 81Nolu maaJenehanesinde k•bal ve tedavi eder. 
Muayene -tleri: Sabah: 7 - 8 ötleden sonra 3,5 - 8 

136) 1 - 15 

9 hcincltepla 1'41 

En Meraklı ve en Güzel fılmleri bir araya toplayan 

Tan Sineması 
Bu Akfam 

Yine iki güzel ve heyecanla film birden takdim ediyor 
-1-

ldeal için ülkeler atan hayaline duayaları du bulan 
Kahramanlık ve fedeklrlık filmi 

1 Avcı B610ğ0 1 
TURKÇE SÔZLO Mevsimin ilk Süper fılmi 

-2-
Nevyorku Titreten Haydutlann müthif maceralan 

araıında geçen binbir ttlrlü mecera Ye heyecan dolu 

1 Oğlum Bir Canavardır 1 
Pek Yakında 

TÜRKÇE SÔZLO BüvDk Şark Opereti 

1 Adet 2000 Urahk -
3 " 1000 

" -
" 2 .. 750 " - 1500. .. 

4 " 500 
" -

8 ,, 250 
" -

35 
" 100 ,. = 

2000. .. 
2000. .. 
3500. " 

80 .. 50 .. - «>00. " 
~ " 20 •• - 6000. •• 

TUrklye it Bankasına ,,_,.- w•t1rn18lr.. ,.,. 
nız para blrlldlrmlt ve l•lz •im" olma, apı 
2amanda talllnlzl de denemle olureunua. 377 

Asahige Mütelıassısı 
Profasnr Nazım Şakir 

lstanbul'dakl muayenehanesini An· 
kara'da Yenl9ehlrde AtatUrk bUIUva
rında And apartımanına nakletmlıtır. 

telefon ı 8787 1390 1·10 

Halkevi Reisliğinden : 
Ebedi Şef Atatürk' ün llllmünlln 3 llncü yıl dönüm6 olan 

10-11-941 parartesi aünl Mat 9.05 de HalkeYinde bir ihti· 
fal yapılacaktır. Girij ıerbeattir. Bütüa halkımızm bu ti· 
rene bblmalan. 1401 

Dr. Ziya TOmg6ren 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassısı 
Her rün hastalannı Abidin Pqa caddeıindeki 125 

numarab muayenehanesinde kabul ve tedaYi1e bqlamq. 
tu. 1271 t-15 

lmtlyas Sahibi ı Cavit ORAL 1 
U. Netriyat Mlldlril ı Avakat 

Rifat YA VEROOLU 
Buıldıtı yer ı ( BUGON ) 

Matbuat- Adaea ADRES : Belediye caddesi singer 
magazası yanında No: 80 

......................................................... -----
1 Saaçı Vehbi çuMELltk 1 MARKONi !·---

iLAN 
Kadirli Belediye 
ReisliOinden: 

Bahçe ıalamuı için ka
dirli kuabuma getirilecek 
9370 Lira 43 karuı bedeli 
keşifli ıu itinin ebiltmeaine 
talip çıkmadıtmclan 4· 11 • 
941 tarihinden itibaren ek
siltme 14 glln müddetle tem• 
did edilmiftir. Ebiltme 18 • 
11 - 941 salı gllnü uat 14 
de yapılacaktır. taliplerin 2490 
•yılı kanunun hiiklmleriDe 
göre vesika ve yüzde yedi 
buçuk teminatlarile ınuaYJeD 
gün ve saate kadar beled119 
eacümenine mlracaatlan. 

1 Saat Kulesi Kar~ısmda ı Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
ı 7 biricik r a d y o n u n markasıdır. 1 Zenıt, Arlon, Omega, Neker, Hlslon DiKKAT ı 

i Kadın ,,. Erkek Son Model saatleri· Yeni Tip R a d y o 1 a r 1 m 1 z Gelmiştir 
1 mız y•deklerlyle beraber mevcuttur. : Tahsin Salih BOSNA 

~~~~~~J~.~·~~~'·T·A·•.o __ A_b_•_d_•_n_P_·~·-~~7-~-a.d_d_e_•.l.·--~--.K •.• u_ 
1386 7·9-11 


