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-- Luzonda 
...... ıııiiiiiiiiii.lliiiİıllliİiı .......... 

şiddetli 
................... 
çarpışma 

Japonlar eı adaya 
yeniden . 100,000 
kişilik bir kuv-, 
vet ç1kardılar 

. ·;.··fi Çinliler Hono-Kono'a 
Şa~:h-:::.:·i=~=«~:;·, 4~0~!!,02~ ~.!f ~ !~~ı~i~·'' 
Şimalde 

bir Rus mµ 
vaffakiyeti 

sıoın bildirdiğine a-öre, Japon kıta 
ları Hooı • t<onı'da lorilizleria 
soo mukııvfmetini kırmıolar ve Pa 
zsrtesi alcoamı son müstahkem 
mııınil•ro bücom etmişler, istib\tim 
ları bir l'ece hücumuyla ele reçir· 
mitlerdir. 23 illtkiouoa kadar Hoor· 
Konr civarında alınan esirlerin 
sayısı 1119 dur. Bunlardan 118 i 

Sovyet kıtala~ı Lu lngıliz, 814 Q Hindli ve 187 si 
Çiolidir. 

Birinci Ruzvolt - Çörçil 
mülakatı, Japon tayyareleri ta· 
rafından Uzak doğuda batırılan 
Preoı Of Vols zırblıaına y:ıpıl 

m•ıtı. Bu tem•lli resim, zırhlıya 

vapılan hava hiicumuou göste 
rivor. 

ga nehrini aştılar Şınıbay; 23 La. a]- Amerkia· 
~------ lıl:ır tıtkviye kıtaları aldıf1ndan 

Ankara radyo gaıetesi - Şi· L11zon adasında Una-ayen ILötfe:ai 

maide Tıkvia ıebrini reri alarak civarlarında Pazartesiyi Salaya bat- ç ı ı •ı v 
Uwliyon Ros kuvvetlerinin Luga Jıyan gece şiddetli çarpışmalar o rçı f • 
nehrioi l'eçtatleri bildiriliyor. bu başlamı,tır. 
taktirde ba kuvvetlerin Leniorrad s .. ı. Hbahı Mınillidao bildiril· 

da muhasarada bulunan Rus ordu 
aile birleşmesi çok kuv~etli bir ih 
timaldir. 

Moskova 23 (a.a.) - lzvestiya 
•ababiri yazıyor: 

Slvastopol etrafında Almanlar 
ihtiyatlar101 bir araya toplıyor ve 

~~i~:ed~~:· ::o~;rp~~~;~:~· a~:; şı·n ı ton'da 
silahlar knllamlıyor. Japonlar San 
so Sıtomas ıohrino kadar ilerlo-

mitlerdir. R iti 1 
Jdpoolar Luzon adaama yeniden UZVe 8 yapı an 

ao . 100 bın kııılik bir ı..uvvet ç•· görüşmeler 
karmışlardır. K 1 

Manilli 23 ( a. a.) - Resmen onuşma ara ya-
bildirildiiine ıöro, ıimaı cephesnı· kında R u s y a ve 

haslunlarını şiddetlendiriyor ve Fa 
kat her tarafta inııdcı bir mokavo 
metle kartılaııyorlar. Çtnber altın 

de çok şiddetli muharebeler ohı Ç • d • • ,. k 
da balanao 4eluio durumu nazik yor. bir Fil·pinli ve iki Amerikalı 1 n e l Ş t 1 r a 
olmakta devam ediyor. tayyıı.reci cenup Luzoo üzerinde e d e C C k 

Cenup crphesiode Donrtı de sun günlerde 8 JdpOo tayyc&reai 
~· hirliJJ-i 46 lı.Ü)ıü almıslar·,=t·~.ttt941.._ ..... w..,_.,....,.....-=:..=-,......___.--L-.-~ Son gü ılerde lrgillı 
dır. Leninrrad cephesinde düş!Dan Tokyo 23 ( a. a.) - lmpua• çar_,. • ı•nrton'• rlttiii yolunda Ü~ muh· 
batlaranın rerisiode barekitta hıı · torluk harbiye ve bahriye dair•••· telıf rivayet dola,ıoalı:.taydı. Evvel· 

ianan kayakçı müfrezeler Alman rıoio lebliii : ki gü ı reç vak.it resmen bıldiril · 
Mınd"nao adaaına çıkmı• olan 

Jara aiır kay•p\ar vordiriyoılar. diiine röre Çô çil Vatiortona a-it · 
J apon kıtalara deniz kııvvetlerile . A R 

Ormanhk böJot (erinde dıı" ılmış mı4 ve ınerııa cıımb11rreisi oz· 
• aıltı i4birlı(i halinde bu adanın 

Olan nazı. tu"met.lerı' Sovy•t •·ıtala O , . d' t veltle rö · Qşmeloro baılamııtır. "" " moı ke:d olao avao ya 11m ı a· f 3 n tarafından temizleniyor. Orman (Bn mülikata ait illı telrra lar 
maaıilo işgal otmışlerdir. üncii sahıfemizdedir.) 

larda soiııktan ölmüo Almanlara Siorapur 23 (a. a.) - loriliz Ruzvelt • Çörçil ikinci bı1lı1t 
rastlanıyor. Yakından •ık•şt rılao teblıii: mas• lııg-•liz ve Amerikan ıazeto 
Almanların imhası devam ediyor. Şımal Malezyada hiçbir deii lerinde hararetli neıriyata sebep 

-ildik olm ımıştı r. Dün aabab J .poo L T · Moskova cephesinde M .toya· .. olmnıtıır « Nevyor~ ayam :ıı- ra 
av tayyarelerı Lumlıturt tayyare 1 it d' · 

roalavet kesiminde kuvvetli bir ıo zetesi ıöı e deme te ır: 
meydanına karı• bır hücum teşPb· A 'k fki en bü 

kilde tahlıim edilmı- Alman mev cÇö çııı ıncrı a e rı ' .. I buıünde bulunmuılıırdır. Düşman yOlıt aawİmıyetle ltarıılamaı.tadır. 
ailerine kartı kuıl ordu bir ikleri t&) "•ı el•rını d•ı bal lı.aı -ııeyı.n av d t d ... Go- ter ~ • " y Çö Çİlİ •f bafto A ADI I•· ~ • 

ve tayyareleri birlikte bir hücuma ta)Yarelerımiz bunlardan iluaini h.ı dİi'• ceaaretın hayranıyız. Kendısi, 
ıeçmitlerdir. Sovyet piyadesi iler· sara u;raımı~tır. Dün gece tayyısr• •onuna kadar itimat edıltcek bir 
liyor, 1erımız Su ıf02. Satani tayyare mey dtııttur » 

Tula lıeıimindo de buna heınl"r dau ına huc.:um etmişleroir. Alman radyoaa, gör üıme bak· 
ilerlemeler olduj-u bıl -liriliyor. Na· Hoı g K vng'da aurum dün sa· kında ki haberi verdılı.teo sonra: 

ıilerin karşı hücumlarına raimrn at 18 de şöy eydı: « Boz iı yapıyoruz:, ooıar koofo-
renoral Boldin kıtaları 25 köyü j.tpoolar adanın doin kısmına rans yapıyoıl• Demekte, ilıt müli· 
reri almışlardır. düşen yarısını ele geçirmişlerdir. katan yapıldıiı a-emıoın şimdi de 

Moıkova 23 ( a.a. ) - Sov · Bununla beraber bu kısımda bazı nizin dibinde oldojuua tolmıb yo• 
yet tobliih münferid lol'ıliz müferezelerı hiıi layla iıaret etmektedir. 

mukavemete devam ediyorlar. Ada· Vilh h f 
Bu a·ce kıtalarımız bütün cep err S a n 

6 DID batı kısmında buhınao l'&rnİ· 
belerde dü-manla çarpışmışlardır. b d · d bombalandı 

v zonun ana lı:.ısmı atıya ol'ra a . 
ba fazla nüfuz etmok isteyen J•· Londra; 23 [a. a] - Hava ,teb· 

Sabık Alman 
Başkumandanı 

Bravçiç 
hastaymış 
Mareşal, orduya 

bir mesaj 
gönderdi 

Ankara radyo razetui - Hit· 
lerin bqkumandan tayin edilmesi 
İkinci plina ıeçmit olmakla bora· 
her dünya e fltirıoı üzerine çok· 
lae\tte devam ediyor. D .. iişildik 
•traf1nda ileri sürülen aebrplere, 
'-bık baıkumaodan maresal Brav· 
çiç'de bir aebep ilave e:miı bulu 
llQyQr, Mareıal, orduya a-önderdi· 
ii bir mesaj la, hastalığı dolayıaile 
bu vazifeden affını Hıtlerden iste. 
difioi ve Fübrorin buna kabul 

~titiol bildirmiıtir. 

B d liğı: 
ponlara karşı "oyuyor. . 11 ara a H•va k11vvetlerimiz düo rece Vil· 
Hoo" Kona üz~rındelu baskıyı b h f d • l • • om• a n eniz üssünü boıuba a• 
hafıfletmek için lıare"itta bulanan mıthr. 
Çin kuvve tıerinio Öncüleri Honı Bu harekatta hiç bir tayyaremiz kay• 
Konıdan 68 ve 44 ıtilomdro me · 
aafelerde bulunan Şansi ve Şay· 
Jtıo~·a varmışlardır. 

Honr Koni'• ancak 22 kilo 
metro mesafede bulııoan bir -yerde 
çete mubarobolerl yapıldıiı da 

bıtdıriliyor. 
Nankin 23 (a.a.) · - Atlı.eri Ja· 

pon sözcüsü Hooı : ~on~d6ki du
rum hakkında demıştır lu: 

,,_ p 4zaı tesi rüoü loriliıler 
ıiddotle müdafaa ettıkleri iıtıhkim· 
tarda henüz tutunuyorlardı. Japon 
lar harekata ayni azimle deva~ 
etmiııer ve Kavoııyı rec~le~ın 
bir ıünfÜ hücumu ile ele ıeçırmıf 
terdir. Bu taarruzu boausi talim 
a-ören Japon lutaları yapmıştır.,. 

ftnltndlya t•hlrlerl aç· 
hk tehdıdl altında 

P!~----------................. , ............................................. 1111!!1!!!~ 
Batırılacağı bildiri-
len Tiirk vapuru! 

Alman elçiliği, Karadenizde bir 
tek Alman denizaltısı olmadığını 
resmen hükumetimize bildirdi 

• Ankara '.13 ( a. a.) - A"adolıı ııj,nsının seli· 
oh•yattar . m~ha!ılden öirend •ğioe röre, Afm,nya 
h1~Qrn.-tı bır uçü lCÜ Türk vapurarıun da· mü~ette · 
batı Sovyet işırrtlerini taşıyan Alma~ •i ıoları 
olııc 'K milliv,.ti bilirırniven · bir deniz ,it, tıtrafaııtia.,, 

batırılacatı hakkında T ,, l'j ınunın dün r•ceki 

neşrettiği habere atfen Karadenizde bir tek Alman 

denizaltısı olnaadığıoı Aıkaradnlr.i büvük elçiligi 

va•ıt1!tile bülı:Q -..~timi1e rrıım.-n bildirm:!ıtir. 

[U _limanı 
i~şasına başlaridı 

J General Cebe.soy 1; 
A!lkara 23 ( Hu!lııai mulıabi· 

rimizden) - N.&fıa V:ıluli Gene 

bodilmemıştir, Fakat dün'·ü d . 
b 

ıı. evra 
yo areır.etıerındco bır av ta - 1 . t yyaro 
sıy e bır sa 111 mııhafa:ı.a tay -" . . yaremız 
donmemıştır. 

Nafıa Vekili gazetemize 
beyariatta burundu 
lskender~n - ;; Wiersin lim~·,.;lar;;;: 
daki tesisler bir buçuk senede 
ikmal edilecek ve takriben 1,5 
!"~~liraya mal çlacak 

ral Ali Fuat Cebesoy bo:.nı köoul ~ 
ederelt aazet · ,...,~~"!!!!~~~'!!!!!!!!!'!!!!"'"~--!-

• emızo şu beyaııatta . 
bolıınmo•tor. L •b J [ • .. · · ı ya a ngı-

« - Gerek Akdeniı:de ve gerek 

Kar.adeoizde~i liman ve isltole e•in l iz ilerleyişi 
yeoıden inıaıı, tamir ve isilbı 
l'Oktasıodan muhtelif projder ve Akdar ve Ce bek 
planlar bazırldnmııhr. ı,ıtenderuo işgal edildi 
lımaoı hakkında hazırlanan pn ie· Kı. bire 23 (a.a ) - 1 g liz hv 
do bunlar ara11n jadır. ı C • · vtt eri dün ebek ve Akdaı • •f· 

Son dünya harbinin ba-lamaaı ,. f .Al etmişler ve SÜtatle çe~ ilf!n 
üzerine bu plioları tatbilı:. etmek 

( Devamı ik1ncidc ) 
Romel kıtaları tarafından bırak1 
lan her ç•şit ve bol malzemeyi 

ele f'çirmişlerdir. D ter tarı. {ho 
lnrilız k.,şif lıolları Sıreonyka'nın 

idare merlı eı:i ollln S ren' e vo bir 
az daha b~tıdaki Apolonya'ya ıir· 
mitlerdir. 

Loorfra 23 ( a. a. ) - Liby • 
da dövü,en p.,ıoııya kıtal.arı bin 
eair alıuıştır. 

Kahire 23 ( a, a ) - Oıta 
ıark tebliği: 

Düa Bır g-ıız ' yi mü 1afııa edro 
me"zıler iod~ takviye ~ ı;vvrllrrile 

, 'k 
tııtıınıı.n dü~man büıü, ıün gıttı • 

ço artan bır baı.kı altıı d• bııalııl· 
lı.otları· 

mııtır. Bu ll•ada ,ı..ncı . 
mız Binrıı zi"io ~nuhurıdıı .Sıdre 
~Ö fn.inın 111hilıne ~.,er 1 uıe· 
ıııişlerdir. Şıaıdi bıldiı ild ğioe g ö e 
•• ı · . l kfl6lf'dıı di ~nı~ 1 ın 1 c t 
ıwıt uıın .,. 

l t 
rterlilmİf ha• p malzem .. •ıle yo ıı e _ _ 

U •st.hk bebaneai ıimdiye kadar 
t •ri sür lmemiıti. Bu tehir ve 
;:.u•rden banıisioin doiru oldu· 

Stolıholm 23 ( a.a. ) - Gaıe 
tolor, Fıolindiya ıehirleriuin kati 
bir açhlL h bdidi altında bolundu• 
;unu, bir çok yerlerde yiyecek 
maddelerinin yaşamak için zaruri 
olan en aıaiı hadde lodijini ha· 

ber v..-l1or. 
1 Batı ç'ölünde ~anan mihuer 

doludur. Havanın ftnalı~ı yuau, : 
den bava ~avvftlHİııı•>m faalı)tlı 
a• olmuştur. Bununla bcrab .. r Aıe• 
davyanm batııınd• 1l deo du>maıı 
t~ı!tları ~uolfa~ıye.lo bom alı&ı:ı· ... . .,. 

' keıtiraaek mllmkilD deJildl.r 
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fH~va~ıllnk ~a~!sne~! 1 j 

12 mıtralgozlu, 
0

ltalyanterzilerblr· 

4 t l kl liğinin bir kararı op u uça ar M·1~:~;!:0 ::rz~~~erbi:~~::y;: 
Sanagikanun 

projesihazırlanıgorı • Devlet demiryolları idare· 
si, tatbik mevkiiode olan teozilli 

eıya tarifeaioi 1 ıobat 1942 tari· 

hinden itibaren kaldıracaktır. Bu 

nuo yerine yeni bir tarife bazırlııo 

mııtır. Yeni tarife ile 1,700 kilo· 

met reden fazla yerler için de ten· 

zili.! yapılmaltadır. 

Amerikadan Avrupaya 
gönde-ilen yeni bir tip 

4 mııkifleli tüfekli, da· 
itikada 120 mermi atan 
3,7 santimefre çapında bir 
topla mücelılıez Heli P. 39 
t .. k ge'li uçııkların motör
leri pilot gerinin aTkasın· 
de.dır. Bunlar Alman Zlflılı 
ve motörlii oasıta/aT1na 
karşı müessir bir ıilalı 
ft!!şkil edtc·ktir. 

Burada ılk dikkati çeken nok-
ta bu harple bır çok uçak 

tipi bulunmasıdır. Almanların an 
Ctlı. üç tip avcı uçaiı vardır ı 
M•n•rscbmıtl 109 ve 110 Hein· 
lr.el 113 He, buna kartı loıiliı•e· 
rin S~i ı fıre, Hurricaine, Beaı:.fııb· 
ter'ieri vardır. 

Fakat ayoi zamanda Amerikan 
menıeli Curtiıs Tomah• w<, Nort• 
bamerican • Muatarır Grumann 
Mortlet. Brt w .ter . Bulfolo yahut 
Boll · Aviacobra'Jarı vardır. Aynı· 

yaz yeller bombardıman uçakların 
da aıocullur. Bunlarda da Al 
manya'o•n ıki mo eline karşılık 4 
mötörıü 1 ııliz u <.>akrlaıoıo 5tıpini 
tanıyoruz. 

işte Birle~ik Amrrilr.a ile ha· 
vacılık saooyiınde yapılan işbirli 
iınin neticesi budur, fakat ayni 
ıamar da lrg liz l çak mühendiale 
rinin ve yapıcılarının da bu ıaba 
d,ki rolleri önemlidir. Bn bir çok 
uçak ç•titlt rıoio tipleriı.I ıöyle 
ııralıyabılir1z. 

1 - AQır bombardıman 
----·----------
tayyareleri 

H 'rbio yeni oeticel•ri R. A. 
F. yi inıaatıoı çoialtmıia 

m•~bur etti; yap•lao uçaklar ara· 
tında Booinr B 17 (uçan kaleleri) 
Cun•didadet B 24 Lilıoretor, 
H•ndıey Aaıe • H .lifaka yabııt 
Shrrt S itlir r vardır. Bütün bu 
c b , zl.ııo •ı rlııi'ı 20 tonla 35 ton 
araaıodadır. 30 metreden fazla bir 
kanat uzunlukları vardır. 

50<ı0 5600 boyrırlik takatıo· 

da 4 meotÖrle mücebbtıdirler ve 
uatıe 400 kilometreyi aı •D bir 
ıüratlerı vardır. T •ııyabildikleri 
b •mba aiırhi'ı 5. 6 tonu bulor. 
Hl1.1ıı=İ l•• bbat saıeı•n ıe Strotoı· 
lu'e yakın hava tobakalarında 
hareıı.atta buluomak im'-intoa m•• 
lıı..tırl.r. • 

NHb Thomıon tipinde dnrt ve 

iki otomatik kuleye konaıuı ileti 
ile ıe•iz makineli tüfekle cibaılan• 
dırılmıtl aıdır. Hölıı.ılıı.atte bu dev .. 

lcrin 11111 derecelere varan mali· 
yetlerı vardır, fakat penooel ci· 
heıioden çok iktisadidirler. ç, fı 
m , ıö lü W oılioıton uçakları, altı 
yedı adam taııyan Sboı t · Strlinr 
!erden daha az bomba tatırlar ve 
b•t ki1i ik bır tayyareci kadroları 
vard•r. Aynı şelı.ılde Fıiyiı r Boat 
Sboıt • Soodrrlana"ları zikredebıli 
r, z kı bunlar Coa.tol Command ve 
Fıoet Air Aım'da çalşırlar ve do• 
oızaıt l.rın amauıız bırer ralubidır· 
lor. S b•rator tıpiodeki uçaklarda 
balen esaslı d•i' ıı~lık yapıımııtır. 
Bu •Ycı uçakları, Atlaotikte ve 
F. rod adasından Li•boo'a ve Ce· 
b.tüıtarı~ 'a kadar uzanan bölrede 
taarruzlar yapan Foche Vafi Kon· 
dor t • pıodekı Allban büyük bom• 
bard.man uça1ı.lar111 ı kovalarlar. 

2 - orta bU) UklUkteki 
b o m b a r d ım a n uçak 

tayyareleri 
Ba oçaklar 1939 ve 1940 ıe

nelerında R. A. F. İn atır 
bombordımao tanareleri idiler. 

Bu tıp uçakların Y•niden 
yıpılm•dıkla ı sa on oluna b ılir, 
b.k•kateo V.clr.ell Vellınıton'lar 
H ,pJley >'ar• Hampoton'ler Ar
mi.troı g Vıtıbvo•tlı Vbitley'ler 
Avro M••cbeııer'ler oerileriodeo 
yeni inşaot yapılmıyor, ki bn t:p 
uça~l.r büyük t<ard•fleri dört mo 
tödü uçaklarla, bof,f bombardıman 
uçaklarının yardlmiylo Ren b•hrl 
bavzaı n ıa, hral mıctıkasınıo ••· 
keıl ve ııoai teıiılerioio ye iıtill 
Jimanl ... nıo rec• bombatdımaola· 
r•nda faaliyet ıöıtermektedirler. / 
Bu arada ekseriya Loodta tebJ.i 
leriode zikredileo Locbeed Hudıon· ı 
lar ve Coa10lidoted PBy J tipin· 

deki lorilizlerio C.ıaliua diye ad
landırdıkları iki motörlii uçakların 
Co•tal Command ve F. A. A. ya 
iyi hizmetler ıörerek ıimal deni· 
zinde müe11ir hücumlar yaptıiıoı 

zikredebiliriz. Luftvalle'oio Juokero 
ju 52 tipindeki uçaklar ribi Vith · 
ley uçakları da paraşütçü kıtalarıo 
nakline hizmet ederler. 

3- Hafif bombardıman 
uçakları 

A ırl ;ı altı toua ve kanat ıe-
oiıl•ii 20 metreyi r•çmiyeo 

uçaklar bu kataıoriye girerler. R. 
A. F. bu ııçaklorı bom bombardı 

mao uçuşlarında hem de hilcum 
oçuılarıoda kollanmaktadır. Bu ka 
taıorinin en baıta relen uçarı 

Bmtol Bleubeimlerdir. 
Aynı müe11eoe, Maoş ıularında 

ve Sicilya kıoalında bukınlar ya· 
pao Beaofort'ları imal eder. 

Amerikan imalltına gelince Don 

ılas 20, A. Boıton ve Gleno Mar· 
tın Marylıod uçakları vardır. Boa· 
farın harp kabiliyetleri Havoc ve 
Maraoder'lerin aynıdır. Bu hafif 
maoevrı kabiliyetleri çok yükıek 
olan bo uçakluıo temin ettikleri 
en büyük avantaj, bir çok ıefer· 
)eri avcı uçaklarının yardımına ibti 
yaç hi11eltirmedeo icra edebilme 
lerioden ileri geliyor. 

4 • Tek yerli ve çift 
~-~-~~--~ 

yerli avcılar 
Biriocilerlo Marandertler Havoc 

ve Beaufort'lar aranoda bir 
fark bulmak oldukça ıüçtür. 

Burün R. A. F. in bildiğimiz 
çift yerli ve iki motörlü avcı uça· 
iı BHofiıhterdir. Bu Bristol fıb· 
rikalarının eu yeni olarak meyda· 
na getirdiii uçaktır. 

Sürat itıbarila ayni dejerde 
ulı2USU mepurmıımnmıctJmrtre m 

lik oldoin altı makineli tüfe;i ve 
dört tcpn ile büyük bir NE 110 
ilıtilnlük temin etmiıtir. Bn uçak· 
lar ı•ce aörünmemeai için ıiyaba 
boy•nmııtırlar. Tek yerlilere relin· 
ce; bpplar da 1939 dalı.i tiplere 
nazaran çok terakki etmiılerdir. 

ili Spitlire Mark'lar iki aantl• 
metre çapında iki topla mllcebhez 
dirler. 

Meıhnr Havker mQesseaeal 
Hurricanoe'lerio yeni iki tipini tea 
lim olmiıtir. Bunlardan biri on iki 
makineli tüft ie diierl dört topa 
malilı.tirler. 

Ba yeol ve bOyQk harp ıilib. 
larıoıo 2 bin beııir kuvvetindeki 
motôrlerle de mücehhez oldukla· 
rıoı ıô)l•mek lizımd>r. Ba nokta· 
daki bilrisidiiimizi ıöylemeliyiz. 

Yukarıda aıraoiyle 1&ydıiımız 
Amerikan a•cı uçaklarıoa relioce 

C Dnamı llçllncUne ) 

nelik toplaohsıoı Mılioo'da y•p· 
mııtir. Toplantıda lıalyaoıo bütün 
büyük ıebirlerindeo relen dele· 
reler buluomuıtar. Kor gre bara 
retli münakapları'an sonra erkek 
pantaloolarıoıo paçalarının kıvrık 
olması modasının aleı binde bir 
karar vermiıtir. Bu lc:arar ür.erioe 
ltalyada artık paotı loolar düz ya· 
pılacak , hiçbir teni paçaları 
kıvrık pıntaloo dikmiyecektir. 

Kongrenin kabul etıiii katar 
snretiode ıu ıatırlar vardır: •Bu 
moda bir lngiliz kralının bolıra· 
sına hürmet etmekten başka bir 
şey deıiildir. Bizim böyle hır hür 
mele mecburiyetımiz yoktur. Ban· 
dan başka paçaları kıvrık pao. 
taloo sıhhi deıi'ıldir. 

Kıvrılan yerde çamur, toz ve 
toprak to plaoır; burası bıkık! bir 
mıkrop yu•Hı bılıni alır. Paçala 
rı k.1vr11t paotaloolardan vaıze-ç. 
mekle kumaıtan da tuarruf edi 
lecektir. Ba da ıöz önünde tu
tulacak mühim bır noktadır •. > 

Kırk aeoo evveline kadar et· 
kek pootaloolarınıa h•psi düzdü, 
paçaları kıvrılmıı pantalon ı yil· 
mezdi. 

Bir ıriln loglltere kralı Ye 
dinci Eııvard at yarıılaı ıoa git. 
mıf, ıahayı biraz çamurlu ıör ün 
ce, uçları kirlenmemeıi içio paD· 
talooaouo paçelarıcı kıvırmıştır. 
tiunu görenler derhal kralı tak· 
lıd etm•ıler ve orta lık çamur ol· 
masa bile, p• çaları kıvrılmıı pao· 
talonla ıezmelt moda olmuıtar. 
ilk zamanlor paoblonlar düz di· 
kilır, giyildıkt•o ıoora kıvrılırdı. 
Aradan bir müddet ı•çince ter 
zıler doirodan doi'ruya parçaları 
kıvrılmıı pantolon dikmete baş 
lamıılardır. Şimdi ıhah veston, 
jaket alayla ı yılen fantazi pan· 
talonlar milıtaına olmak üzere , 
dünyanın her tarafında pantolon· 
!arın paçaları kıvrılmıı olarok 
dıkiliyor, lıalyao terzıler birliği 
kooırreıinio karar suretinde bah 
ıodileo •bir lnıiıiz kralının batı 
rasına hürmet» budur.· 

Paçaları kıvrılmış pıntaloo · 
larda kıvrılın yerde toz, toprak 
toplandıiı tüfbe ıötürmoz. Bu 
nun için düz pantalonuo d. ha 
sıhhi olduiıı muhakkaktır. Foka! 
İtalyan terzilerinin kırk. ıeoe bu 

tbb1 - • ---r--t-
şimdi birdenbire hat ı rlaın ı lar ı, ver 
d·kleri kararda s hbat, batta la · 
oarruf düşüneoıiodeo ziyade in. 
ıilizlerle lıalyonlar arasıod•ki bu 
ruoltü düşmaulıi'ıo imil oldufıunu 
ıöatermektedir. 

lıalyada bu dOşmanlık büyük 
bir kin balioi alıyor. B. Mossolini 
bo buıuıta ıon bir outkooda ıu 
ıöıleri ıöylemiştir: 

•Kartılatlııi'ımız dOımana kin 
beılemezıeniz onu yeoemezıiniz. 
Normal zamanda derio bır hür· 
metle tatb kı icap eden buı ah · 
lik düsturları vardır ld. harp za. 
manıoda lilzumsu ve bazao da 
zararlı olur» 

Umumi harpte devletler iki 
kısma aynlmakla beraber, arala
rında burünkü ır ı bi kin ve kıs 
kançhk yeoktu. Buna raimoo dün 
ya kolay kolay düzelem•mişti. Y o 
ni diinya harbindeki müthiş kin 
ıöz önGoe alınırsa, harp bitıikt~n 
ıonra da dünyanın kolay kolay 
rahata kavuşamiyacaiıoa bükme 
dilebilir. 

Bir komisyon tarafından Uzerinda 
çalışılan projede bugUnkU şart
lar da göz önUnde tutulacak 

--A nlı:ata 23 (Hu•o•i muhabirimizden)- Teşviki sanayi kanunuouo 
müddeti 1942 haziranında ıona ermektedir. lktiset vekilliği bu 

maksatla teşviki sanayi krınuouaon muaddel hükümlerini bir araya r•ti· 

rerek ve bugilnkü şartları da nazarı dilı.keta alarak bir aaoayi kanun 

prr j •si ha21rlomaktadır.V ekilette kurulmuş olan bir komi•yon proje üze• 
riodeki çalışmalara d evam etmektedir. Bu çal şmalara önümüzdeki gllo· 

lerde ıon verilerek haz11laoan proj onio, fıkirleri alınmak üzere ilrili ve• 
kiiletl<re göodeıileceji bildirilmek todir. 

Şahıslar ellerinde bulunan malla
rın aranmasına başlanıyor 
Aukarıı 23 ( Huıuot muhabirimizden ) - Milli korunma lı:aoaoonun 

buı maddelerinin dejiştirilmosi hakkındaki kanun buırün neşredildi, 
mer' iyete kondu. 

laıe mü.teıorlığı bu miloaaebetle vilayetlere rönderd;ii bir tamim. 
de, yeni kanundaki el koyma işine ehemmiyet verilmesini, hakilr.i ve 

hükmi şabıslorın ellerinde bulunan malların aranmosına baılanma11nı 
iıtemiştir. 

Küçük sıhhat memurlarına 
Hayvan yem bedeli verilecek· 

Aukora 23 (Husut i muhabiri· 
mizden)-G•zici küçük sobbat mo· 
morlatına hayvan y•m bedeli ve 

rilmesi hakkında hükOmet meclise 

bir liyiha verdi. Layiha esaslarına 
göre, maaşlı Yt\a ücrttli bütün 
g.,ici küçük oıbbat memurlarından 
yeni tayin edilecek olanlar lavio· 
!erinden itib ·ren iki ay zarfında 

balen kullanılmakta olanlar bu oeş 
ri tarihinden itibaren bir ay zarfıod•, 

r 
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hayvanı olanlar ve muhtelif oebeb 
!erle hayvanlarını el~eo çıkaranlar 
bir ay zarfında biu•ie elverişli ve 
ba1talıktao salim olduğu veteriner 
raporile ıouoaddak birer hayvan, 
al veya katır tedari ldne mecbur 
olacaklardır. Hayvan tedarik etmi· 
yenler istifa etmiş sayılacaklard•r. 
Bu gibi memurlara ayda en çok 
15 lirayı geçmemek üzere mahalli 
şartlara ıöre yem bedeli verilecek
tir. 

inşasına başlandı 
( Baştarafı blrloclde ) 

imkloını bulamadık. En ıon, bir 
lnıiliz firmaaı bize milracaat ede. 
rok lıkeoderno limanının lıllhıoı 
ve Meninde mevcut bir iıkeleoio 

karaya birloıtirilmeıi keyfiyetini 

mevzuatımız dahilinde yapmaia 

talip olduiuou ıöyledi. Mevcut 

qsullere göre ihalesi yapıldı. 

işe başlaomış bulunmaktadır. işler 

iyi ıittii'i taktirde bu tesisler bir 
buçuk senede ikmal edilecek ve 
takriben bir buçuk aıilyoo küıar 
liraya mal olacaktır. 

Bu Jibi liman tesislerini yerli 
firmalarımıza yaptırmnk istiyoruz. 
Fakat ellerinde bu tesisleri yapa
cak inşaat malzemesi, makineler 
olmadıiı için onlarda teıobbüı 

edemiyorlar. Marmara denizinde 
yeoi firmalarımız tarafından yapılan 

modern iıkele ve limanlar bize 
çok ilmit vermiştir. BütGn liman

larımm yerli firmalarımıza yaptır• 

mak mmükOn olacaktır. Bunun için 

vinç, tarak dobalarr, romorkörler 

ve ıair bu ribi malzemenin hariç. 

ten temini için çalışılmaktadır.• 

Nafia Vekili bundan sonra 
ıöderine devam ederek demiştirki: 

" E · b · · 1 - rzıncan ıe rının ağım 

ve içme ıu projeleri hazırlanmıştır. 
Oiior taraftan yeni Erzincan ıeh
rioi ıu bastıoıodao korumok için 
Vazkirt dereıioia i!libına ait ince. 
lemeler bitmiş ve ibaleıi yapılmış . 
tır. Yeni Erzincanın plioı da yapıl· 
aııı, tatbikine başlaomııtır. ,. 

• Memurların maaı ve ilcret 
lerioio bayramdan evvel verilmeai 

kararlaştırılmıştır. Maliye vekaleti 

İcab eden hazırlıklara bqlamlf, 

Viliyet ve Defterdarlıklara bu bu· 

suıta talimat gönderilmiştir. Maq 

ve Gcretlerio ayın 26 acı cuma 

fÜoü verileceii zaunodilmektedir. 

• lıtanbalda Üıküdarda bir 

ev çökmüı, 11 kişi enkaz altında 

kalmııtır. Bunlardan üçü ölmnı, 

dördü yaralanmıştır. 

• lıtaobol Üoveroitosi profe
ıörler mecliıi yeni bir karar ver. 

miştir. Bn karara ıöre, Üoiveni

tenin muhtelif iki fakültesi birioci 

ıınıllarıoda okuyup aınıf reçmi· 
yerek dört sene üıtüste kalmıı 

olanların kayıtları silinecek ve bu 

talebelerin Üoivoraite ile alilı:aları 
tamamile kesilecektir. Bunlar baı· 

ka biç bir fakülteye yazılamıya. 

cakları gibi l•taobnl Üoiversile 

ainde bir daha talebe olamıyacak· 
lar ve tahsile imkin bnlamıyacak· 
lardır. 

Kurban bayramı 
Müfıülüı.teo bildirildiiioe ıöre, 

Biriocitiouoan 28 inci Pazar günü 
Arefe ve Pazıirtesi &ünü Kurban 
Bayramıdır. 

Frans•, ltalya veJapon· 
yanın ıraktaki 
menfaatları 

Ankara 23 (a.a.)- Fransa, hal 
ya ve J ıponya hülı:Ometlerioin ta· 
l•pleri üzerine Türkiye bülı:Om~ti 
bu memleketlerin lraldaki Menfaat· 
larıoın korunmasını üzerioe almış· 
tır. 

Kızılay balosu 
Senenin en 

nezih ve en 
kibar balosudur 
Adanamızın kurtuluş bay· 

ramına raılıyan S ıonkinu
nun 942 pazartesi gecesi or
du evinin muhteşem salonla
rında verilecek olan bu balo, 
zengin piyangosu, zengin ve 
çeşitli büfesile büyük süpriz
ler hazırlayacak ve &onsuz 
neş'e kaynağı olacak olan 
bu baloya şimdiden haz:ırlıa· 
Dınız. 1530 3-8 
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Bay Rylaod'ıo balta sonu için çok 
miaafirlerl oluyor, fakat diier ıüoleri ol· 
dokça sakin reçiriyorduk. Patronumun 
Amerikalı kitibi Appolby'yi çok ıempa· 
tik, çılııkao ve normal bulmakla beraber 
lr.eoaısile çok az rörlişmek fıraatıoı bulu· 
yordum. Buoa aıukabıl ıteooiıaf ve dak· 
tllo, Bayan Morteo'i, daha ıık rörmek 
imkinını bolabıliyordum. Bu, yirmi üç, yir
mi ııört yaşlarında, kızıl 1açlı koya renk· 
teki JÖılorl hemen daima yere eiik daran 
ıüzol bir kızdı. Fakat bn normal ve mü. 
tevazı tavırlı kızın bazan o yere bakan 
ıöılerlo• itimat caiz olmadıiıoı aozer ri· 
bi oluyordum. 

Bana efaodiıioden nefret eder ıibi 
ıörGnüyor fakat bo bnıuıta biç aiız açmıyor• 

du. Fak at bir ıüo biç beklemedirim bir 
•ırada oou11 dert ortaklıiını yapmak va· 
siyetloe düttilm. 

Tabiidir ki malilt&oed• berabar yafa· 
dıjımı:r iotaaları inceden inceye tetı..ıı. 
etmekteydim. Bir iki uıakla, bana biz· 
metçi kadın yeoi aaı•i• edilmi4lerdi. Baı· 
bademe, idare mlldilrll ve •ıçı ise Oük'Oo 
hizmetinde çalıımıılar ve iti için Rylaod' 
ın emrinde çalışmaia razı o 1 m u f 
bulunuyorlardı. Oda bizmetçilerioi t•t· 
kike deter bolmadıiım için oazarı iti· 
baro almadım. Fakat ikinci uıak Ceyma'i 
çolı: iJi tetkike çalııtım. F akal ırörilodll· 
Jlııd.. bqlıı tirli olma11u iaklo elma· 

dıjı kanaatine vardım. Zaten adamı baş· 
hademe anı•i• etmiş bulunuyordu. Bu 
adamların içinde en •Z itimat ettij'im, 
Ryland 1ıo Amerikadan ıretirmiş oldu(u 
Dıvı idi. lngilterede do&-muı ve baroka· 
tında bir gayri tabiılik olmamakla bora· 
ber bl r tüı lü keodiıioo kanım ıaınmamııtı. 

Üç b ılıadaoberi tfallan Çezde bulu• 
ouyor ve Rylaod hakkındaki ıüpbeleri · 
mizi tasfıye edecek biç bir bidiae ile kar· 
ıılaımamıı bnlaouyordu a. Dörtlerin faa. 
liyetioe ait biç bir iz &Örmedim. Yalnız 
bir ıüo Rylaod ıofrada Puaro'dao bab· 
aetmişti ı 

- Dediklerine balulır1a barikolide 
bir adammış 1 Fakat ıözüode durmayan 
bir adam olduiona do şüphe yok ... Buna 
nereden mi biıi fOrum ? Kendiıine bir İf 

tahmil etmiştim. Tam ıon dakikada her 
şevi yüzüstü bıraktı. Kendi hesabıma bu 
Möıyö Puaro'oua hizmetinden iıtıfadeye 
lı.alluıamıyacatJm. 

Böyle anlarda aahte kıyaf&timlo. altın• 

da çok ııkıldııi'ımı hiı>ed;yordum. 

Nıbayet bir ıün Bayan Marteo bano 

tuhaf bir vaka anlattı. 
Rrlaod o rüo Appleby ile Londraya 

ıitmişti. Biz de Bayan M•rten'ıe bahçede 
dolaşıyorduk. Sade ve samimi halile ıittik· 
çe keodiıioe daha fazla 111nd•tımı bi•set
tiiim bo ıeoç kızın içinde bir derdi ol· 
duiuou anlayordum. Nıba7al bunu o ıtıı 

ögrenebildim. 

- Bıliyor mn•nnuz, binbaşı Nevit ? 
dedi. G oliba artık istifamı vereceılim 1 

Bıı sözler beni hayrete düşürdO. O 
acele acele sözün" devem etti : 

- Bir cihetten benim için burasının 
çok iyi bir yer oldJıiuou ve bir çok kim· 
selerin bu hareketimi büyük bir aptallık 

sayacoiını bilmiyor değilim- Fakat bazı 
kaba hareketlere maruz kalma;a izzeti· 
nefsim müuit d•iildir, binbaşı No•il 1 

- Rfland ıize hakaret mi etti ? 
- Evet •. O kadar işi olan bir ada· 

mıo aeabl olma11 tabıi bır ıey... Pakat 
bot yere küplere bioaıeıioe bir maoa 
veremiyorum. Küçük bir şey için u kal . 
110 beni öl.iürecek aaodımdı. 

Büyü~ bir merakla ı 
- Aolatıbız bakayım ne oldu ? de. 

dim. 
- Bildiiioiz ıribi Bay Rylıd'ıa bütün 

..,elı.tuplarıoı ben açarım. Bazılarını bili. 

hare Appleby'ye veririm, bir çoklarını 
ben alakorum ... Faka! baza o m .. i kiiıt· 
lar Gstiloo ya21lmış ve bir kenarında kü· 
çük bir ( 4 ) rakamı buluna olar vardır 
ki ... Pardon, Iİir ıey mi söylediniz 1 

Kitıbeoio bu son ıözlerioi işıtinco bir 
hayret ubııesi koparmaktan kendimi ala. 
mamıının. Fakat; darlıal kendimi toparla· 
dım ve başımı 1allayarak biklyHloe de· 
Yem etaa1lnl keadiıiadııı rloa ettim. 

- işte bo mektuplar ıelince biç do
kunmadan Bay Rylaod'a teslim etmem için 
kati emir almış bulaooyorum. Tabii her 
zaman bu emri harfiyen yerine retiriyo. 
ram. Fakat dün postadan her zamınkin. 

don l.zla mektup çıkmıf ve ben de yan• 
lıtlıkla o ma~ut mektuplardan birini ıç· 
mıı bulundum. Y anlııımın farkına varır 

varmaz derhal mektubu kendisine götü. 
rüp hatamı izaha çalıttım_ Fakat o kadar 
aort bir tekilde mukabele de bulundu ki ... 
Bu halinden müthiş surette korktum. 

- Peki ama, kendiıioi bu kadar ku. 
dırao o mektupta mObim bir şey mi 
vardı ? 

- Hayır ... Hiç, .. Hie bir ıey yoktu ... 
işin tuhafı da burada... Y aıılı,ın farkına 
varmadan okamuı bulandnm. Kraacık bir 
mektuptu .• Her kelimesini ezbere biliyor• 
dum. öasit bir iş mektabu idi. 

- Bana tekrar edebilir misiniz ? 
- Q_ Elbette ... 
Biraz diiıüodü... Sonra yavaş yavaş 

ıöylemeğe baıladı. Boa rizllce bir iki 
not aldım. 

" Sayın Bayım, 
Geçenlerde sizinle mabut mesele hak· 

kında mubak~ak rörüımek iotemiştim.Fa. 
kat mahzende bir irıza oldııinodao 11 
bin veriyorlar. Oıtaiınız ıörmelı: istediii· 
oiz çiftliie ıelmeniz icap etmiyoceilol 
kuvvetle tahmin ediyor. 

-Dnt11111 ..,_ 
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Yazan 
Ulunay 

Dünkü gazetelerden biriade iri harfli bir başlık· altın• 
da havadis olarak, HeybeJiadada vurulao bir korttan 
bahsediliyordu ; Eline geçen canlı mablQkları ya öl· 
dürmekten, yahut kafase koya:ıaktao zevk alan in1&n 

cinsine mensup bir mücasebetsiz, yedi ay evvel Burudan bir kurt ya~
nı1a retirmiş. Bu mini mini caoavan herkese gösterip çalım etmek iç•kn 

· · • d tutara vapur, Heybeliye yanaştığı zaman kart yavrusuouo zıocırıo eo. k 
1 karaya çıkarmış; bir aşağı bir yukarı piyasa ederlerken ku~ bır1 ° •?'" 

oı bulmos kirişi daha doğ'rnsa zinciri kırmış, lakat kış, 0 • tp~ e~~l a~ı 
amana dilşüron kıı gelmiş; kır fareleri, köstebekler, tospara ar e 1 erı· 

· · l y d. H b r · m·s gibi çam sakızı kokan hıva11nı ae gırmış er. e 1 ay ey e IOID ı ı. • • • • b• k t 
teneffüs ederek ormanlıkta cirit oynıyan canavar,artıııo5°!1d~! ~ındı d1~1. u~ 

· b.. "it · • ı nın e ı ı gı· yavrusu deiildir; gel:şıniş, gürbfüleşmış, uyu şaır .. 
bi : " Akıbet kurd oğlu kard olmuştur.,, lnıanJar ~vlerırım, at ahırları• 

._ ._.. l · · etrafında dola!lmaaını, hatta uzaktan yutkunma· nın tavu .... umeı er•nın "' d" " 
' b" -ı. ·b· gördüldcri için bu masum hayvanı pusuya uşu· ıını en uyu .. suç ıı ı 

rerek katletmişlerdir. 
Vaka bundan ibaret. Fakat bir 

do öldürmeden evvel kurda din.le· 
mek doiru değil miydi ? M~vlana· 
nın meıoevisindo konuştnrduga bay 
vaDlar gibi kurt da dile gelip : 

_ Beni öldürmek istiyorsunuz. 

Fakat ıuçum ne ? Brın . ~~~sadan 
Heybeliadaya hava tebdılı ~çın ken. 
dilitimden yüzerek gelınedım. Or .. 
mınlarda babam, anım, kardeşle. 
rimle yaıarkon 'lizden birisi beni 
biyle ile avladı, boğazım~ bir tas· 
ma geçirdi, hallcaaıoa bır zincir 
taktı. Sürük.it-ye ıürükleye vapuf& 
bindirdi, bu adaya getirdi; Roben . 
son ri~i yedi rıy kimseden bir şev 
istemlverek kemdi yaiımla kavrul· 
dam. Tekrar doıiduğum yere dön
mek istesem vapur parası lizım. 
ister istemez burada kaldım. Bunun 
için bana ölüm cezosı vereccği~iz.e 
bir yavru kurdu bile zıtptedomıyen 

0 beceriksizi cezaland;rsanıza. 
lnsanlar kendi hallerinde yaş· 

ıyan sslanlan yakalarlar, pu'.at. ka· 
fealeTde hapis ederek ucu sıvrı de: 
mirlerle; kırbaçlarla döve döve deh 
ederler. Şayet bir gün aslanın can· 
ına tak der de, btş on para edi~· 
mek için mütomadiyrn kendtni si 
oirleıtiren 0 müoatebetııizi bir pen· 
çe darbesi ile beceriverirlO. herk~ı 
hayvan mürebbisioe acır; bıç bır 
ıunahı olmadıiı halde dar kaf~ ste 
müebbet kürek cezasına . mahir.Om 
edilen o gilzel hayvan& kımso <&cı 

maz. r 
Bo;a, hayvanların en güze ı, 

eq kavisi, ve en ceıurudur. Açık 
ıahıda olursa, hücıımuna aslan, kap 

lın bile deyıoama:z. loıanlar bu 
hayvanı bir meydana ~~ti~irler. At
larla pikadorlar, kızıl ortulerle To
readorlar, cellat gibi matamorlar 

ba haşmetli hayvanı saatlerce k~n· 
lara bulayarak çıldırta çıldırta ol. 
dürilrler. Boğa arada bir, pandunu 
kollar, bir boynuz atar, o s~r:n~h 
cellitlardan birini temi:ı.ieyıverır. 
Herk.eı Toreador'• acır, en alça.lc· 
ça hücuma mukabole etmekfon Dnş 

1 b baya kimse ka ıuçu o mıyan °a 
acımaz. 

Ben biç öyle dei'ilim .. ~e z~· 
man bir atlaıun, mürebbbıoı, bıt 
boianın cellldım öldürdügünü ha· 

ber alınam : 
_ Oh olsun 1 Diyorum. 

Heybelide öldürülen kurda acı 
dım. Oou Borsadan 1retireo ıabi~i 
oi ölmeden evvel paralamadııı· 
na daha ziyade acıdtml 

(Tao'danl 

• 
Bayılırım do-
landırıcılığa 

YAZAN 
&.FELEK 

Elimden gelmiyor, 
yapamıyorum diye 
neden yereyiml Ba 

yıhrıaı ıu dolaodırıhcıia. 
- Nesine bayılınm? 
- Her ıeyine. Kirıoa, tekli· 

ne, kornazlıiını, hatta hikiyele • 
rinol 

Ama dolandırıcılık deyince: 
_ Bana bet lira ver; yarım 

1aat ıoora getir irim, diye sizden 

boş papel vurup bir daha gözük

miyenler in yaptıiı miskin vu•gon· 
culoia deiil. Zeki, ıanatkirano 

ve üzerinde iyice işlenmiş olanla· 
rına. 

Mesele zaten vurulan para 
veya malın kıymetinde değil, ese
rin zeki bakımından • olan deie· 
rinde. 

Nst Pıokerton, Şarlok Holms, Nık 
Karter hikayeleri diye bir takım 
eserler ve bilbaua lngiliz ve Ame· 
rikalılımn pek muvaffak oldolı:ları 
polis romanları herlr.etio elindedir 
ama bunlar daha ziyade cinayet 
vo hırsızhk babında yuılmlf kitab· 
lardır. 

Bua-üa dökülen kanların yanın· 
da adi cinayetlerin artık esamiıi 
okunaınıyaca;ma röro vug~çelim 
bu çocuk oyuncaklarıodao da do
landırıcıhta bakalım. Vallahi ne gü· 
zelleri vardır: 

Hatırıma geliverenleri sayayım: 
Mesela, vaktıle Hicaza ıridecek 
Türkistan h,ıcılarıoı denizden kork· 
tu darı için karadan göoderıoek 

üzere be~er altınını alıp tünelo bin· 
dıreo ve her birin~: 

- H •cıl Bizi duadan unutma! 
Allah11şle1oa arafatta beoim için de 
baiııl demeyi ihmal etmiyen ıç•k· 

gözün yaptıiı fÜzel dtğil mi· 
dir? 

Amma efendimi Elin b·ça-
reltrini aldatmı~; bunuo Deli rü 
zel? 

Be.n hareketin suç bakımından 
mahiyetini tetkik etmiyorum. He· 
rifio buluşana imreniyorum. Üst 
tarafı benim dei'il, müddeiumumi
nin işit 

Epeyce oluyor: Bir yerde oku 
..1--....ı- D-L .-e- dolanllırı· 
cıhk. Likio sermaye İder. 

Pariate rue de Pailtı'nio en 
meşhur bir kayumcutuoa bir ut 
gelıyor. 15 - 20 kıratlık bir züm 
rüd istediıiioi söylüyor. Adresini 
bırakıyor ve gidiyor. 

İki üç ıün zafında koyuıuçu 
iıteoen taşı t .. darik ediyor, müı· 

teriye telefon ediyor. Adamcafıa 
reliyor. 

T a'1ii altında 1rüzel bir otomo
bil. Sırtında en mrthur makastar. 
da keıilmit bir kostüm falan filan. 
Yani bütün mizansen tamam. Züm 
rildü meseli 150 bin f tanra 1atın 
alıyor. 

Bir çek veriyor ve çekin kar· 
şılıksız olup olmadıklarını aorabil· 
ıinler diye de belli etmeden beı 
dakika kadar da kal.yor. kuyum· 
cu, mutad veçhile hemen bankaya 
telefon ediyor ve çekin karsılıS-1 
bulunduğunu öğreniyor. Müşteri de 

toşı alıp gidiyor. 
lıd j'Ün ıonra, ayni adam ma· 

ğazaya telefon ediyor: 
- Pek rica ederim. Geçen· 

de ıizden aldığım zümrüdiln bir 
e§ini istiyorum • 

-Aman mösyö. Bu biraz güç 
olacak. Çünkü biz ilk aldıiımız ta 
fi da güçlükle bulmuştuk. Ejer 
vaktiniı: v:ırsa Londrada, Amıtor
damda aratalım. 

_ lır.i günüm var. 
- Kiıfı dej-ıl. Çünkn adam 

röoderecetiz. Sızdeki taşı bize 
rönderebilir misiniz? 

- Maalesef kabil dej'iL Çün· 

kil birisine hediye ettim. 
- Vallahi pek söz veremeyiz 

ama- . 
- Fiatıoa bakmayonz. Elverır 

ki t&Ş bulunsun. 

24 saat zarfında bııtıın telli~-

1 t fa dag· ıtan koyumcu bır 
arınt e ra , 
taı buluyor ve telefon edıyor: 

- Efendimi Siıe bir taş bul 

dnk. . '? 
- Birinciıinin aynı mı 
_ Hemen bemeo. O aiırlık· 

ta ve 0 renkte .. 
_ Siz rördünüz mü?. • 
_ Hayır, ilk taşı getıren ıı~ 

sar buldu .. Aynidir diyor. Ulr.ın 
ötekinden pııh h. 

- Ne istiyor? 

BUGON 
-·--

12 mitralyözlü 4 
toplu uçaklar 

( Bcıitar..fı lkinc:lde ] 

baaların tOrat itfb:1tiyJe logi!ız uçak• 
lariyl<ı ayni kabiliyette olanlar hem 
aynı yaştadır hem de u ıilihla 
techiz olunmuılardır. 

lo,.ilizler bombudımao DÇ4kla 
rıoı kilçük kuleferlo tecbiz ettık· 
IMindeo, bu uçakların Birle~ik 
Amerika dovletleri taraf ıodan imili 
oldukça &'ecikmiıti. Avrupaya' 4 
makineli tüfekli, dakikada 120 mer 
mi atan 3,7 santimetre çapıoda 
bir topla mücehhez Caribon ve 
Aviacobra adı \'erilen Beli P. 39 
tek yerli uçakların reldiği bildiri
liyor. 

Mohtelif Britanya kaynaklarına 
göre, motörü pilot yericin arkasın 
da buluoau bu acayip oçeklarıo 
Alman 7.ırhh ve motörlQ v1111tala. 
rına karşı müeasir bir silih teşkil 
edecektir. 

R. A. F. in motörlü, tok yerli, 
çift füzela jh Lockbeoddigbtoir r ta· 
rafından teslim edilen ve Alman 

F ocke V ulff F v'Jere btnziyen Vest
land Vhirlsvind uçaldarının hizme· 
te f irdiklerini zikred< biliriz. Bun· 
lar hakkında fula malOmata tabip 
dr(ıliıı:. 

Ba hoıuıtaki bilgimizi tamam· 
lamak için, F. A. A. da husUJ1i ıa 
rette kullanılan uçakları tetkik et 
mek lazımdır. Banlar hakkındaki 
bılrimh: henüz taıramiyle müphem 
dır. Bunlardan Bladburn Skua a · 
dında piko bombardıman uçaklariy 
le Blackburn Botha keşif ve bom• 
bardıman, ve iki ç ft satıhlı Svor· 
dfishleri ziltredebilirİ7.. Bu uçaklar 
diğer uçaklara nazaran battal bir 
vaziy .. tte olmalarma raimen Tra 
retteki ltalyan filosuna ve 27 ma. 
yısta Bismark zırblıaıoa karşı ağır 
dıırbeltr iodırmişlerdir. 

- Çlllışırm. Olmazsa. 
- o.mana alın • :t ne yııpalım. 

Bana da ıa fen telefon edinız 
E•tesi 1abah knyumco 225 bin 

frarıga eldıiı 7.Üınrüdü satmak içio 
müşt-riıine tefrfon edıyor. 

O •elden bu yolcunun dün ık 
şam gıttiti haber voriJiyor. Ve iş 
te o kadar. 

- Bunan neresi dolandırıcılık, 
neresi zeııi?. 

Aslan yitimi 225 bine kuyum 
cunun tedarik etıiii ikinci tas, 
müştrrioin evvelce kuyumcudan 
150 bine aldığı ilk tattır. 

75 bin frank kinna gene eski 
abibin~ t bii başka ellerle au_ 

nnıtır. Fona it mı? Ve o hayet ba-

nan bir ıoç olduiuna da nııııl i•· 
bat edebilininiz? 

HARİCİ·;: H -ABERL-ER . . . . . - . . 

Cörçil Va
şington'da 

Ruzveltle yapllan 
görüşmeler 
Konuşmalara ya
kında Rusya ve 
ç in de iştirak 
edecek 

Vaşington; 23 [a. a] - Cam 

borreiıl ğ'i sarayından bildirildiii 
'' ne göre, lnıiltero Başvekili Çörçil, 

Rozveltin misafiri olarak Vasinr 
ton'da bolunuyor Çörçil dün Ruz 
voltle görüşmilştür. 

Lord Bverbruk, lmparatorlak 
srenel kurmay Başkanı, Ruzveltin 
Londradaki şahı.i mümessili ve 

lnriltere'oin Amerika Büyük Elçi 
ıi V aıinilondadır. 

Vıışintrtoo; 2'3 [a.aJ - Relı 
Rozvelt demiştir lı.i : 

c- Çörçil ziyarotioio hedefi 
dünyanın hor tarafında Hitlercili 
ii yenecek çareler hakkında rö 
r üşmek tir. Ôaümüzdoki 1rünlerde 
benimle Çörçil ve iki memleket 
iktisotçıları ara11nda konuş 1:1alar 
olacalıı.tır. Benimle Çörçil arasın· 
daki konuşmalar bsşka yeni iÖ· 
rüşınelerin başlanırıcı olacak ve 
bunlara reamen Rusya, Çio, Hol 
landa ve Britaoya dominyooları 
iştirak edecektir.» 

Çung · Kinr; 23 (a. a] - Bura
da müttefikler arasında mühim 
bir kooferanı toplanmıştır. Ba 
konferans bakltıoda birkaç rüoe 

kadar t"blii çıkarılma111 beklenivor. 

Lisan dersi 
Cramof on pliklariyle 

lngilizce, F,ansızca oe· 
ga Almancayı çaba le, kolag 
ve işinizden, VDktinizden 
/edalcdrlık gapmodon z~ok· 
le il neıek ôiıenebiJiHİ~
niz. l•ligen/11,• mufassal 
bı oıür göndeı ilir. 

Adana: M. Sadık 
1617 Aldatmaz Kitabevi 

Staline 
g Ore 
Alman ••kerlerlnln 

!•zlyetl Napo!ron 
askerlerlnln vazl. 

~etine benziyor 

Tahran 23 ( a. a.) - Polonya 
baıvekili reneral Sıko11ki demiş. 
dir k: 

« - Ruıyadalti d11ram bak. 
kında reretelerin verdifi bntüo 
haberler hılı.ikata uyıundur. Sov· 
yetler yaloız düşmanı l'"ri atmakla 
kalmıyor, 0011 yonilgeden yenilıe· 
ye aira tıyor. 

Stalio bana, Alman aslce~leri • 
nio vaziyeti bpkı N~polyon Hker· 
lerinin vaZ:yeti l'ibi oldoianu ıöy. 
ledi. Bence Almanlann hali ban• 
dan da fenadır. Bununla beraber 
ilk babar muharebelerine hazır
lanmamız l'erektir. Ba muharebe· 
lerde Polonya kıtalarına da vazi
feler düsecektir. » 

Moıkova 23 (a.a.) - Haber· 
ler bürosu bildiri1or: 

Batı kesimlerinde Sovyet kıta· 
ları 17 ilkklouodan 20 ilk kinuna 
kadar dü~mandan 7 tayyare, 360 
tanlc, 519 top. 161 Mayinatma aleti, 
267 makinelı tüfek, 3059 kamyon, 
28 zır hh kamyon ve 35 traktör al 
mıştır. 

Sovyot kıtalara Volokolanı\c dolay. 
laa ında ve ba şehrin içinde 73 hak, 

91 lop,31 makineli tüfek, 577 kamyon, 
4 zırhlı kamyon ve 35 traktör ele 
a'eçirmiştir. 

17 ilk lcinandan 20 ilklcioana 
kadar cephenin batı bölgelerinde 
100,0 Alman 1abay ve eri ölJü. 
rülmüştür. 

Moskova 23 ( a.a.) - dün a-e
ceki Sovyet tebliii: 

Ş ddetli muharebeler bütün 
c~pheferde devam etmiştir. K dinin
in cenup dopıunda ve Looinırad 
civarında bir çok yerler dü~man . 
dao l'eri alınmıstır. 

1 
Londra 23 (a.a.) - Londranın 

siyasi mahfillerine rö•e, Hıtlerin 
baş kumsndanlıiı eline almasının 
ild sebebi şudur: 

l -~ l~l rJ- Ö..ço• 
den bildirdiği ribi neticelenmeme. 
ıioi izah için mesuliyeti yükleye 
cek birini balmu,tur. işte ben böyle dolanc!ırıcılılc yrp 

mak istiyorum. Lilı.in param yo. I 
Sermaye aahibi bulııam da bir do 
landırıcılık limited ıirketi yap!ak, 
hole ıu ıırıda epeyce klrımız o 
lordu. 

1 !:e Nöbetci eczane 1 
Tahsi~ Ec~anesi 

( Cumhurfyet'te11 J (Yenıotel vanınd•) 

24 Bfrim:ik~nun Ça•şarr ba 
TGrklye Redyocl ıfQt.yoc poat.t. an, 
Türkiye Tadyoau, Aokııra Tadyoıu 

7 30 PrGgrem, ve memleket 
saat ayarı. 

7 33 Müzik H f f p,,çsl•r pı. 

7 ,45 Aiano hab~rlr.ri 
8,00 Müzik : Hnf·f P. rçalar 

pror•amının deyamı {P .. ) 
8 15 Evin saati. 

8 30j 
8,45 Müzik: prorramıoıo ıon 

kısmı (Pı) 
12 ,lıJ Prorram, ve memleht 

ıaat avarı. 

12,33 Müzik: U.şık makamın· 
dan şuk1\ar. 

12 4.5 .ı\jans 'haberleri. 
13 00 Müzik: Fasıl heyeti. 
13301 
14,00 Müzikı Karışık program 

( Pı.) 

18 00 Program, vo memleket 
aaat ayarı. 

18.03 Miizik: Rcdyo danı or· 
kestrası. 

18 25 K~ınuşmıı (Dış politika 
Hadiselerı) 

18,45 Radyo Çocuk lı:lübü. 
19,30 Memleket :;aat ayr.rı, ve 

ajanı haberl .. ri. 
19 45 Serbest 10 dakilra. 
19,55 Müz.ik: S nkı ve Türkü· 

lor. 
20 15 Radyo rıızete•i. 
20,45 Müzik: Bır h ile UHcllsQ 

öğreniyoruz. Hııftanıo türküııü: Koca 
Kuş. 

21,00 z:raat takvimi. 
2l,10 Müzik : K.ırı1ık Ş ırkı· 

lar. 
21,30 Konoıma ( Sailık S1· 

ati ). 
2l 45 Müzit: Rivııs,.ticumbur 

Bandoıu. (Ş·f· 1h4nn Kü ç• ) 
1 . R. V •g''let: Tenbaüıer 

oporuından Marş 
2 • 0Jcır F etru: Viyana:: 

Valsi _ 
3 . F. Sııppe: Ş.ıir ile koy. 

lü (Uv. rtür) 
4 • Vioctnt d' l ıdy: Ferval 

operasından F aı t 1. i 
5 • H. Fovrier: J ıoon kro-

kilerioJeo: P c.u•se - Po ı~se. 
22,30 Memleket saat ayarı va 

Ajans Haberleri: Zıraat, Esham -
TabviJit: 

Kcmbiyo - Nııkut borıuı 

(Fiyat). . _ .•• 
22 45 Müıık: O.ıns muzıgı (pı) 
2ı ':>5/ 
23

1

00 Yarmki Program, ve ke.· 
patı\., 

1 T .F1. JI:~ v 1 :"\ I \ 
24 Biri11cikanrın 19.:1 

ÇARŞ !\MB.a. 
YI L:1941 • AY: 11 Gün: 3SS Kaaıaı •7 
Rumi l9S7· Blrlnc:lklnun 1 l 
Hicri 1360· Zilhicce S 

2 - Hıtler hata etmezlij>i 
haltlcında AJaıanvada yayılan r•rip 
şö 1retinden faydalanarak Alman 
halkı ve ordaıu arasındaki hoşnut. 
ıuzluia ridormek ve tekrıtr itimat 
kazanmak fıhımiftir. 

·~===============::===:=-========~;;;;~==~~=========• 
jl[soyuk Hikaye .. ! BuzçOllerinde il 
• YAZAN: Don KameronŞefer=• • 2 • Polis ioilaiyen bır ıeıl~: L dı 

yadı vo bir tahta parç ı sı uzcrıu= yııpıjııt • bıraktıiı iz, bu dakikada bile çoktan ıilinmişti. - Ayaklarım donmuş dedi. Ve Hlı:in bir ıeıle: 
Zahircıl kendiıini çok çok bir hafta beıliyebi- Bir nefeı •esi, çıkarılan elbiıelerlo l'llrill. _ İyi nişao alınız, bay ko'lll~er, dedi. Bir 
lırdi. KöpekleriLİn ucak üç gfinlOk yi}eceii tütil ve anlaşılmayan bir kaç ıöz .. Bunlerdan kaç a'İlo ıonra asılac . k bir adam, bir hç 
vardı. Ka11raa uzun zaman devam edebıtitdi; birkaç saniye ıoora da bir kibrit, odayı aydın. ı 

• 1rua evvel !tir kurşo ı y~mektrn mc m'lun o ur. ondan ıonra barelı.et edebilmek için yumuşak landırdı. Sıığ eli atır rovelverinin fizorınde k 
n - Olmaz. Sııi tcvkıf edıp rötüraıe ıs· kar Qzeriodo luzatın Öoilode bir yol açmak ıyrıhayan polis memuru karş1ııoda üzeri kar torim • 

zarureti vardar. ve boz içerisinde iri yarı bir adam oördu", 811 l 
h k d L k • - Bu da mOmkÜ'l, fakat bu g,.celi~ o· Demek oluyor ki bu dakikada, ayalı aya • a am faşaın şaş ın kendiıine bakıyord B' 

larıoı vuran ba1talıiıoın derecesıne bailıydı; denbire: u, ar• maz. Şimdi mü1aade odarıeniz ~öyle bir ayalı.· 
fakat her ıeyden evvel doomus ayaklarıoııı - işte bu çok rüzel, dedi, Kulubemde larıoıza bak.ayım, belır.i bir şey yapınnnın kolayını 
~o"ıu"lmesini beklemek icabediyordo. Şımdi bu bir poliı aıeınuru. baluruz • 
Y Bılli dikkatle komiıer muavininin ayakları• ayaLlarıoı ate•e yakıo koyamu:dı, azaıı.t.•n ya. - Komıser muavini Mac Eran'ım k t•t . 

.. ,.. l d B 11. F • a 1 nı muayeneye ba•ladı. Bu muayeneyi ışten an• matını beklemek laııcı l'e ıyor u. e ı _on ten 'i talı.ip ediyorum. Fa ı.at d:ın aöır ,.. vaı yavaş ısın • b ı d k "' u • lıvan bir adaaı i'ıbi, Mac Er•:ı ise ayakların.• Ayaklarını Yavı• yav... o;ınaıa 21 • •1• ar Y 18'ınları araııodı izini kaybettim. , 
,.. - l b hsr dokunuşta acıdan b.sj'ıraıamak için dış .cıı· Safllı.i etlerinin içerisine, kıpkızıl ı11tı mıf ki ır Y •?•ne~ neşeli bir kahkaha ile i'ülJü, ufa- ni ıık·yordu. 

demir aokuyorlarmıf gibi müthiş bir ac.• .•ya ~· cı~ kuluboyı çıolatan bir kahkaha iJe; eldiven• K"miser muavini Mac Egan silahı bıraktı 
rından kalçalarına kadar yayıldı. Polısın rerı· lerı çıkardı, kıaa aalıahndaki boz par .. alarını l 

k d ki d V " ve ıztırap a ıordu: len yüzünden ter akıyoro·a, ıztırabı 0 
• ar ayı • 1

• e yeniden Franıız ırkından .,.elıso N ki ı. k Ii ım 
l le K d 11 • - a derıioi:ı, aya arımı .. esme z çok duyuyor, aon Gmidinin bodeJİ ne o aca • ana a ı •rın şiveıile haykırdı. olacak mı ? 

acaba! Dakikalar ilerledikçe ayaklarının şekh - Milaterih oluou:ı efendim, kaybottiiiniz 
· i t k b ld B B il F Ôteki dalr ın dal.,.ın cevap verdi: bGıbütün deiişiyor, titmeğe baıhyor... ı:ı e rar u unuz. en i ı ontoo'iaı, • 

Bir tek adım atabilmeıi içın bir ç8k haf· ••• - ŞımdıJik bana Allah tan bsşlc a kimse 
talar beklemek lazım olduioou çok iyi anladı. Donmuı, nıalOl, tozara düşmilf, yaralı ayak bilmez • 
O baldo artak bir kötürümdür. Ateıi devam larıoııt ıdırabı içerisinde biıe bu kar deryaıı BiUi kalktı ve bir kelime bile töylemedeo 

d 1
- • • • d 1

- l i•e koyuldu,· kulübeoio bir kö.,rsin• e uıuo bir ettirmek için ormana kadar gidip o un a.Ole· ıçer111n e 111.&ounu tem•i ettiiini, atlı poliı 
1 01

.. ,.. ~ 
miyecek bir kötilrüm ... Yıyec.te rolince... fıoa mensup oldojuno, Billı Footen iıaıiodelr.i 'landıiıo yanına ritti e~yalari arasından çıke~-

cHayır, bayır, burada beni ne açlık öldü· adamıo ölil nya diri olarak. yakalayıp ft.til'" dıiı kürkleri ve yorraolıırı ba sandığın üı.erı· 
rebilir, nede so;ulr.I• mek için emir almış oldıırunu hatırladı. ne Hrdi, bu i~leri yaparken iülerek. koıniıer 

Sobadan çıkan sarı ışık ajır hizmet taban• - Ne olursa olıun sizi yakaladım, Billi ımuavinile kono~uyordu: 
c .. ııom mavimtrak çeliğini parlatıyor. Mac Erao Fonten, dedi, Bılokleriniz, kelepçelerİll?İn izini - Saklandıiım bn lı.ulübeyi kim:te bulamaz 
ıilihı kılıfından çıkardı, bir dakika ıiliba bakb, taııyıacalt. sanırdım. 

ıonra kuvvetli bir elle ıilihı kavradı, lı.urtuloı iri yarı adanı lcım,ldamadı. Gülmekle ik- - Boraya ririşim bir tesadüf olcfıı. . . 

bu ıilihtadır. tifa etti, poliıten, kelepçeden, ıoialLtan, açlık- - Evet benden talili bir adnın iaıişsın•z. 
*** t f d b B · ı·· 1 " •ıt• K" bu kuııi'& an, ırtıoa ao, atti ölümden pervası olmayan a ııto ta um &otü ıı ı. ımse aaıao yıışa· - Hey bına bakın, içeride kim var. 

Bu bir erkek ıesidir. Fırtınaoıu ıılıkların· 
dan, ve yabancı k.öpok ıesierioe karışan kÖ· 
peklerinia havlamasından daha kuvvetli çıkan 
bir erkek sui. Bin bir küf üre karışan bir Es· 
kimo kırbacının 4akırtılarıoı rı•ttiil anda, kıza· 
iında otarmu~, tabaocaıı elinde boldiyon komi 
Hr muavini Mac Egan bir ıeyin farkına varma· 

lnsanlaran .,.Ülü"-üyle güldü, devam ederken buralarda uıun • d 
1 

·p 
• Y rOn ın er•• 

- Burada beni öldürmek mlimldiadür. yamaz. Ben ba kulllb,de birk:; m Burun ba· 
Fakat o vakit C81edime keJepç• takmara ihti. fntınanın f"'Çme,iııi bold 1;::an ·ç·Uıı 1 rör-
y ... kalmaz. Galiba niyetiniz bu olmasa rerek, Taya dönerken lı.ulübedeP ,. 1 tır" 

... le buraya ıı6 ının ~ • 
siz beni alıp rötürmek istiyorsunuz, O'Ötüreco- düm. Benim ribi bir k•ÇI • b 1 d aynu b l· 

• .d ol ıın o uıı u. iioi:ı yerde, ahıli bir ipin ucunda ıallandır· ımı Mndım. Yo\ı sa içerı e P • d' 
• • 1 :r. ki rırmez ım. ıeyredtıcek de-ğil mi? -.eydım emın o aııu d r rdiniz. E~ 

Ben muharrir oltam (yani ro· 
IQaocı olsam d~mek istiyorum, an• 

layıveriot) ask, (illillah bu a,ktanl) 
IQacera, ihtiraı (bu da ,yani bir. ro 
IQan tipi!) romanı yumaktan ılya· 

de ıtızel dolandırıcılık hilLlyelerl 
dta.rı .. 

_ 250 bin frank. 
,_ o,.,ı Biraz pahılı d~til mi? 
_ Eve) ilkin, sGmrüd öyle 

• bir feydlr ki piyuaıı yoklar. 

ra b11lıyordu: Talit kendini henüz terketmemiştl. 
- Ba köpekleri niçin bağlamadınız ? 

- Kanonun emri budar. - Fakat taın zamanı~ ad 01~ a. 
B • b llLJ 'L • t 9(>'lfA fClaıif O f8f 1 

- 11 ış arada olaa ne çıkacaktır. ( Billi •g r ıaı 1aa ... 
arkaaını komiıor muavinine dön«G) ümit ede· -ölü bulacaktnııs. , . • . • $ .o " 

wfl Anea LGpaa romuları, 
- 200 bloe ver•• mi ıot• ... , 

Su bu aef er kaltıbeoin içinde çınladı, ka· 

pt birdenbire açılm11 n dH ıibi bir adım 
plıeıl l9trlyt clalaıfh . 

- Valı.tind• yetıtt•l'•m C ,;- · , ~ 
rim ki mahir bir niıaocııınızd r. ı,ie ,ata;ınıa bazır, lıtlr(ahr .Dil ~ ... 

Ba adamın c~pleri acletl bakkal dDkUaıDl' 
19 aadarıyorclL Oradaa bir ••• ,.,..., ,...,.._ 
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Yılbaşı Bileti Allrken 
- 1-

Lütfen 
Hatırlayınız Fabrika ve BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

DEMiR iş s o :z !b»E~nıı., ısnR HAKiKAT 

AL TUHOLUK Piyango SAiM YALÇINER 
Bilumum Makineler, Alatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi Yurdun En Uğurlu Gişesidir 

- 2- Her nevi maki nalara yedek parça, pik ve kızıl dUkUm, •oAuk 
sıcak demir ı,ıerl1 f ireze, bUyUk k Uç Uk torna ve plinya itleri, 

elektrik kaynak iflarinl temlnatlı olarak yapmaöa pak yakında 
V n U !b) ©ı$) D böD~tll~ırö ~~<§lOmn~tuır 

~IC~IL.E EIC>INIZ 
BAŞLI YACAKTIR 

ADRES ; ESKi iSTASYON kartısında - Telgraf Adresi OEMIRIŞ 
1-26 

ALTUNOLUGUN Uğurlu Biletleri sizi Bekliyor 
1 

T A Ş R A S i p A R 1 Ş L ER 1 D E R H AL G Ô N D E R I L 1 R. 

: ............................ " .................... _ 
i an Sinemasında f 1 
f Bu At<şem !1 
ı iki Büyük ve H •vecanlı film birden f 
: - 1 - ı 

ıl Baştan ba şa Büyük Macera ve 

1
: 

H ey canlarla dolu Güzel bir film 

i :zf.1-ı·~{tJ 6!\ll!\R çııısı f 
ı ı 
ı 11 ı 
ı - 2 - ı : ı 
ı S ,,gü,,1t F l ole•i yarat•c •• GEORGE O<RIEN oio en ı 
ı movall. kiyeıli ve en gLz;l f . lıni ı 

: ı 

i Uçurulan Maden l 
i f ı P .. k y ı kında Pek gak•nda ı 
ı Korku ve d ,bşet filmleri yaratmakda müstesna ı 
ı bir şabsıyet olan B .>rıs Karloff' un en büyük rakibi ı 

ı Bela Lugozi'nin ı : ı 
ı 1941 ve 1942 •enaleri için baıır lad ığı bü ıü< temsili ı 

iı 1 Görünmiyen Adamın i 
ı ı 

i 1 i TİKA 1 f 
: .............................................. -.. .. 

Adana birinci icra dairesinden = 
Gay rı n: en kul Malların açık artırma ilanı 
Aç k srtır ma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

ol d ,, ğu : 21)0 ve 7 5 dönümlük iki tarlanın 3840 hissede 448 
hi.sesı 

G ıyr i menk~lün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı, 
numa1l s : Kırenııtli lıöy ü 

Takclır c.lunan kıymet: 260 Dönümlük tarlanın beher 
dö ııümü 16 ve 7 5 dönü mlük tarlanın beher dönümü 1 S lira 

Artırmanın yı pılacağı yer, gün, saat, 12-1-94.t Pazartesi 
saat 10- l 2 bıriııci 22 1-942 Perşembe 10-12 2 nci artırma 

1 - işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 15.12.941 tari· 
hinden itıbaren J 546 numarasıle biııncı İcra dairesinin muay· 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıiı:tır. lıinda ya
ıılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye vo 
l :.46 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

'J. • Artıı n.a) a iştirı.k için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nı~betınde pey veya milli bir bankanın teminat 
n.d .. tubu tevdi edılecel..tir (124). 

3 - ıı-otek sahıbı a lac aklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı •ahıplerınin gayri menkul Üzerindeki haklarını 
hususıle faız ve masrafa dair olan iddia larını işbu ilin tarihin. 
dtn itıbaren 'J.O giın içınde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
n.un yetimize bildi ı mele ri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
ıicılıle sabıt olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
harıı,: kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
ıartnamesini okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları 
lan.an.tn kaLul tın.ış ad ve ıtıbar olunurlar. 

Sümerbank Kayseri Bez 
' 

Fabrikasından 

;····························· .. ······ .... ••••••i Anne ve Babalar ve Gençler i··-ı 

: 1 Ai;·;~~;si·~;;~-;;~.n 
Fabrikamızda istihdam edilecek ! 

• 
dokuma işçisine ihtiyaç vardır. ! 

Dokuma iş.,.ilerine fabrikaca temin edilen faideler : : 

Dört Gündeoberi Emsalsiz Bir Muvatlakiyetle göıtermekde oldoıfu 

ve Bir Babamn Evlatlarının istikbali ve Y aşayışlan Hakkınde 
nasıl düşünmesi lazım geldiğini kuvvetli bir tezle tasvir 

eden Mevsimin en Müessir ve Güzel Filmi 

• 1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar verdıkleri tren : 

(Robenson Adası~ ücrctleıini fabrikaya duhullerinde alacaklard ır . : 
2 - Bir öğüo meccani yem!'k. : • 3 - Bir lira aylık kirasile yatacaktır. ( Tenvir teshin, : 

Banyo dal.il. ) 1 
4 - B ır takım meccani iş elbisesi. : 

TÜRKÇE SÖZLÜ ŞAHESERi MUTLAKA GÜRMELIDIRLER 

Bo büyük film kazandığı ıııüste•nll rllğbet dolayııile bir kaç 
• S - ll Otomotık tezgah kullanabilen işçiler bu suret· 1 llAveten: 

le yevmiyelerini (o) liraya ç karabilecekler ye ayrıca yüksek : 
randman verenler perim ahcaklardır. ; 

l.teklilerin Kayseri Bez Fabrikasına gönderilmek üzere ! 

ğün dalıa devam edecektir . 

ANNE CHlRLE Y Gibi güzel bir artist tarafınında!' y11ratılan 

Gençlik ve Güzzellik)er filmi 

Sümerbank Adana pa muk Satınalma Bürosuna (Sa bık Şinasiler : 111 K T 1 b y d 111 Fabrikasına)müracaatları lüzumu ilan olunur. 1538 24.26-281: iZ a e e ur u 

M11firıa 

2,30 

ASRI Sl}'J[EtJJADA 

BU AKSAM Sava re 
8,30 

i Pek Yakında! •• 

• •• 
ı : 
ı : 

, ı : 

'• • • • • 

T.üı k Sazı ve Türk Şarkıladle Süsl•nmiş büyük bir ~rk filmi 
Heyecanlı ve Meraklı bir Aşk HiKiyesi 

PERi KIZI iki müstesna fÜm birden 

Dolores Delrlo - Wafleceberrv 
~ i ~ . 

Gibi iki Bü yük Yıldız ı n Ya rattık la rı 

Taş yürekli adam 
Müthış Hadiseler ve Müthi~ Heyecanlarla 

Dolu Muazzam Aşk ve ihtira s filmi 

iLAVETEN: 

1 TaksiHaydutları _I 
Büyük Heyecan ve G.ng Her f ı lmi 

Büıün gündüz matinada son defa 

Bu Kadın Benimdir 
Ankara cumhuriyet bayramı 

İLAN 
Seghan Hususi nıuhasebe 

müdürlüğünden: 
l - Aşağıda cins, mevki ve muhammen bedeli yıcrJ lı 

bina kıpalı zaı f usu lile a tırınsya konulmuştur. 
2 - Artırma 8-1 942 perşembe günü saat on birde vi

liyet daımi encümeninde yapılacak tır. 
3 - Şartnameyi busu>i ınubasebe kaleminde h~r gün 

görmeleri mümkün olan taliplerin 24<?0 sayılı artırma eksilt
me ve ihale kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre ha
zırlıyacakları zarfları ibaTe için muayyen vakıttan bır saat 
evvtline kadar tevdi etmiş olmala rı ve artırma zamanında 
daimi encümende hazır bulunmaları ilin olunur. 
Muhammen bedeli Mevkii Cinsi Tapu senedinin 

L•ra numarası tarıhi 

l-'000 Abidinpaşa Tan ııneması ı50/7 1/K4nun934 
1524 19 24 28 6 

ı : Nilüferle Demirayın Aşkı ı • • • • ................................................. • • 
Adana sulh birinci 1 1 L A N · 
hukuk kakimliğinden Kızılay ceıniyeti 

D.>sya No. ?.41' 134 Riyasetinden : 
Adananın doşeme mahal- . 

lesinde 34 numaralı evde Kurtuluş balosu 
0

piyango· 
oturan Yafalı Mustafa karısı ıu için yardımsevenler bayan 
ve Abdulah kızı Hacer İngil lara eşya ve para hediye e· 
tarafından ayni mahallede den sayın bayan ve bayların 
36 sayılı evde oturan Aziz makbuzları hazırlanmıştır.Ad 
oğlu Mustafa aleyhine açılan resleri meçhul olduğu için 
meni müdabele davasının ce• evlerine makbuz yollanamıyan 
reyan etmekte olan muhake- alakadarlarııı, makbuzlarını 
mesi sırasında müddeaaley· kızılay idaresinden aldırma-
hi<t ikametgahının meçlıul !arını, saygı ve tetekkürle 
olması hesabıle kendisine rica ederız. 1 S42 
teblitat icra edilememiş bu· 
lunduğundan ilinen tebliiat 
ifasına ve muhakemenin 16-
·l· 1941 cuma günü saat 9 a 

talikine karar verildığinden 

mezkur gün, ıısaatte müddeaa 

leyb Mustafa mahkemeye gel· 
mediği veya kanuni hır ve kil 

tayin ederek göndermediği 
takdirde gıyabında muhake· 
me yapılacağı tebliğat maka

mına kaim olmak üzere ilin 
olunur. 1S39 

Adana sulh ikinci 
hukuk mahkeme -
sinden 1 

1 

Tereke No;S3 
Adananın döıeme mahal· 

lesinde 58 No lu evde otur. 
makda iken vefat eden Yo· 

5 • 'l ayin cciılen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artı rana ihale edilir. Ancak artırma 
Ltdtlı n.unamnıen kıynıetın yüzde yetmiş beıini bulmaz veya 
ıaıış isıiyenın alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caı..Iarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
t aahhüdü b.akı kalmak üzere artırma onbeş gün daha temdid 
ve o_ııb şın_u günü_ aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış ıııtıyen_ın alac~gına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rımenkul ıle temın edılmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartıle , en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edıl t nıezse ibale yapılama~ _ve s~tış talebi dilşer. 

··············=············· 

iLAN 
HüsusT Nluhasebe 
NlüdürlüöUnden : 

ğoslav tebaıından fıtepanmı· 
şakın terekesine mahkemece 

vaziyet edildiğinden alacak· 
lılari\e borçlularının ilan ta· 
rihinden itibaren bir ay zar 

fında mahkemeye müracaat
la al~cak ve borçlarını kay 

dettirmeleri ve mira1çılarıntn 
keza ilin tarihinden itibaren 

üç ay zarfında variılik sıfat · 

larını bildirmeleri ve akıl 
takdirde müteveffayı ne ıah · 
san ve nede terekesine iza· 
fetle takip edemiyecekleri 

6 • Gayrimenkul kendısıne ıhale olunan kimse der-
hal veya verileıı mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fe•holı.narak kendısınden evvel en yüksek teklifte bulunan 
k imse arze tmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulnnmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fa ık ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğ< r zarar lar ayn ca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetı ıııizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gay ı ı menl uller yukarıda gösterilen 12-1-942 tarihinde 
birinci ıcıa memurluiu odası nda işbu ilan ve göserilen artır· 
ma şartnameai daireaınde aatılacatı ilin olunar. 1537 

i Operatör 1 
1 Dr. Hasan Sadi Sözütek i 
• fransanın Nansi Tıp 1 
1 Fakültesinden Mezun = 
ı Heroun HastaJannı 13,30 dan itibaren : 
1 kabul etmektedir : • • • Muayenehanesi : Karasoku Terzıler Çarşısında No. 97 • 

·············=·············· 

Hah Ahnacak 
1 • Vali konağı iÇin alı 

nacak Isparta halısının ek· 
siltmesine isteklı çıkmadığın
dan ihalesi on gün uzatılmış· 
tır. 

2- Araya bayram günleri 
girdığinden 2- l-94l cuma 
günü ıaat onda ihalesi yapı
lacaktır. Talip olanların dai-

ilin olunur. 1540 

lmtt7aa Sahlt.I rı Cant ORAL 

U. Hetrirat MQdlrG ı AY11kat 
ltllat YA Vl!ROÔLU 

Ba11ld1 .. Yw ı ( BUOON) 
•atı..- - AılaM mi encümene müracaatltn. ~ 

ilin olunur. 1.541 r..---------,_;. • 

.. 


