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Aokara, 24 (Hıııa•t)- Adliye Veki 
leti, avak"tların meılek ıiıort s ına ya· 
zılıaalara hakkında te,ldlitana bir ta mi 11 

yaptı. Siıortaya yazılmayan ve birbiri 
ardı 11ra iki tak.iti ödemiyeo avukat, 
takıiti ö Jeyioceye kadar i'ten men edi· 
lecektir. 
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Akdenizde lngiliz, ltalqart, Alman, F,ansız 
derıiz üslerini göcterir harita 

Lo.,dra 24 (a.a.) f lrı"iliz ilerle"'~· 
- Sabah g ~ze Bir ngiliz srazete- ılnl durdurmak 

telerinio h• p!li, S j n j n S t Ok h O} m için Akdenizlo 
--~ Vaşingtrnda top h b• . doiu ve cenap 
~- f'-1 mu a ınne göre 

Hnp şimdi ~srk crpbcsiode, lar.an mütte i111. er kıyıları boyunca 
uzak şuk cepheıinde ve h:ırp mcc i •İnden A 1 Japon 1 arınkine 

Libyada olmak üz•r~ ü~ ıah.ad ıı bahsetmekle bera· manya benzer bir muvaf 
• 90 reniş ve eo müthış bır şek.ı lde ber, bıuı~ uınandan· fak i yetin elde 

Pasi/ikteki Amerikan ve 
Japon deniz kuv11~tle• 

rinin mulcaqesesi 
devam ediyor. Şark ccphesmde lığın H t ler tara · Tu·· rkı· ye'yi edilmesiniHitlerin 
Moskova önlerine kadar gelmiş, f ındaı: dnnhde arzu edecejine Japon 1 ar 
cenupta Rostof'u ıaptctmi' olan cdılmcsi hususu · • t• ı A hiç şüphe yoktur, 
Almanlar şimdi çekiliyor)ar. Ruılar n ıı atfed ilecek 1 s 1 aya Bununla beraber 
da ilerliyorlar. rusnayı incelt-me boradaki ıartlar Vey K 

Aceba ba çekiliı kış mevsimi yede devam edi· teşebbu•• s Pasıfiktekinerö· .. 
nin icaplarına uymak :zaruretinden yor. D eyli eks . bambaşkadır. Ja· d 
ileri ır·lme bir tabiye sistcmimidir pres razetesinin e d e c e k m ı· ş poııhr ıulb haliıı. a as 1n1 
yoksa Ruı mukavemeti karş•ıında Sto~ holm muhabi de bulanan milJe-

kırılan bir Alman taarrozonun neti ri, Hitlcrin yeni Rı·ııer kolay tlere hOcum etti· a 1 d ı I ar 
cesi midir? Bu hu•usu kati olarak bir mon fferiyet ler. Almanlar ise 
bilmeie imkan yoktur. Yalnız gö· darbe vurmaia b 

1 
. .(. • tetik berinde 

rüoüşe bakılırsa her iki ihtim•• de ç ~ı,.ıt · tını söylü · ir muza J erı- baıuoaa kıtalar Bu harekatta iki 
vardır. yor. Bahis mev1u tlrafından bekle- Japon Destroyeri 

Fab:ıt bu Alman ric'ııtin in da· u olan kola! bir yet aragormUŞ nilen ve kuvvetli 
ha zi'-·ade bir stratt- ı"i lıarariJe ol· Jd t '-t r Bu f .1• 1• bir tekilde tab· batırıldı 

1 e f! e m~ıı; 1 
• • - Bir ngı iZ genera 1 dağo muhalckıık gibidir. muzaff.,rıyet Hat kim edilmiJ olan Tokyo 24 (a.a.)- Bahriye da• 

Moıkovayı kola1lıkla zaptede- lerin milletine bir Dikkatimizi KUçUk mevıilere karşı ireıiniıı tebliii: J1pon donanması 
miyen Almanlar için bu kış ve kı• noel hediyesi ola Asya, TUrklye ve Su· hüoum edecek. kuvvetleri 21-22 ilkkiauo &'eceıi 
Yamette bundan ba•lca yıı pacak • 1 u . de bul n lerdir. şiddetli bir fırtınaya ve .. oa.. d ·l· 

y cak ve aynı za r ye zerın U • ı d • b " 
bl·r r-.are kalmamı•tır. Eaer MJsko Şimal Franu ra • eoıze akmadan Veyk ada· 

.... y o manda Ruııyadım durmamız basiret lca- b d L k 
va ~zaptedilmiş olsaydı o zaman toprakları Hıtler ıına ii~uın e ere. araya ask~r 

r ve Lib1adan re- bı olacaktır. çıkarmı,tır. Oüımanın m11kavemeti 
beldeme hattı Moıkovanın şarkın · lt>n fena haberle· •çin daha müaait k rılmıı "e düıı saat 10 30 da ada 
da karulacaktr. Fakat bunda mu ri önlemiye yara diyor bir zemin olacak ba1tan başa İŞf&l edilmiştir. J ıpon 
vaffak olamadıldar1 için şimdi bu yacaHır. Hıtler yeni taarruz için tır. Fakat şimal Afıikada yıpıla donanması bu harekatta iki doat· 
bat Moıkovaıun ıarb .. 11A~~,,,ı_k~u!!.ru~l~ıı:.:.,· 4 .. ~,..;....,~Poiii_.,.._...,.~--··~-.,,,.:.~7'"••;.a.a~-a.,....~.-c::aı-...-...•.-..-~D>ıt~~lr~~~v~ba.lmialirc~~~~--=~ ...... - ........ ·- 9' lliJ • ,1 • • ... 24 (•.•J- e. ..... . 
caktır. rı uyor. Alman hamleainin yapıl•bl· hais ol•••yacakhr. •k•n Manflll Ozeriade uçan 9 J' 

Ancak Almanlar nerelere lecrii dört başlıca iıtikamet var· Deyli telrrafın Hkert mabarriri poo bomt>a tayyaresi Liman böl 
kadar çekilecelılerdir. Bu henüz dır: , ~eneral Macb5ey şana yazıyor: fesine, bombalar a.tmışt~r. Japon1ıar belli deiildir. Y aln•z ne olursa ol ı _ Rıııyaya kartı yeniden c Kati bir netice elde etmek uzon un en cennp no .. ta11 o an 
ıao kışın daha çolt Sovyetlere yapıl11cak büyük bir taarruz, iatiyoraa Hitler yOzünlı l ıriltereye Bataoroı'ta karaya çıkmaia teıeb 
Yardım •ettiiine şüphe etmemek 2 - 1nailtereye karşı ansızın 1 f büı etmişlenede feri püskürtül· 

" k • çevirecektir. Böyle o mayvpta a müılerdir. 
lazımdır. Çüok.ü bu kadar eme · yapıla"ak bir taarruz, h k · •- Ma,.illi 2A ( a.a. )- Buı"n'·ü d '1 ' cialı bir ı•tırtma are etı yapına.. .. , u ., 
lerle ve fejakirl .klarla zopte uen 3 - Tütkiyeyo karşı yapıla- isterse Türlı.iyenin üzelİoe atılacak teblii, müstevlılerin Maoilliya doira 
7erleri terketmek her halde a:ı bir cak bir istila hareketi, bir terakki kaydedıp etınediöini 

k · tır. Bununla beraber Türklyeden b"ld' · 8 • kayıp olmaıa gere tır. 4 _ Cebclüttarıka hücum et· ı ırmıyor. ununla beraber o •du 

U ,_ . t" ı· r me'- u- zere 1 panyaya yürümek, reçmek snretile Kafkaayaya karŞı DUO 11öıciisü, ceouptaki J pon kov 
zak şarıL vazıyc ıoe re IOC ; 111. h vetlerinin ıayı t'tı" barı" le m''Jafı le · 

d . ı t k ubarriri bir hücuma l'irişmek pek ma te uo 
burada vaziyet haıi J •pon· Taymiıin ıp oma ı m riııkia_ den "Ok yÜk•e'- oldur" una 

mel bulunmamaktadır. Şo önümüz· .... ~ 
ların lehine cereyan etmektcdır. şöy le diyor: . , ve 11m ldeki muharebelerin de mü 

k l h l deı. 1• b"ırkar. ay içinde dikkatimızı l 
Demokrasilerin hazırhkıızlığı ve " - Müm ün o an am e şu• • .... aavi o mayan şartlar • altında cere · 

1 J kü"ük Asya, Tür kiye ve Suriye . 
belL1• de J sponyanıo hem Amerİ· dur: Pıısifikte ansızın yopı an a · ... yan ettı(ini fÖ ~ıemi•tir • 

., . Qzerindo bulundurmamı7. batiret ica L d 2 ., 
Laya ve hem de l ı giltereye birlik pon hücumunun oıuvaffakiyetıerı on ra 4 ( a. a. ) - Hon~. 
• d Ü d- dil bı olacaktır.> K l" · · b to bir harp açamaz kanaatının Hıtleri uzun uzadıyıı üş n ur . onr va ısının uwün relen bir 
Londia ve Vaşinglondıı doğ1Jrdo· :r::::=- ---- meaaj1nda, 22 ilkkinrında Honr. 

· ı ı ltelyanlar neler çek· Kon• .. t· ı t ı4 30 d' ğo hatalı bir kanaatıo tesiılerı, 1200 fran•U: •• r • a 'Ye ıaa · neşre •· 
• A d tlklerinl anlatıvorlar len asaiıdaki teplii zikrediliyor: Japonlara ille muvarfaıı.iyet ımkan · aerbeat barakıl 1 il 

larıo• vermi~tir. Şimdi 1 pony• bu RUS YADA v .. ziyette hi11edılir hiç bir de-
b. Pariı; 24 [ıı. a] - Fran!lız Şimal ğişiklik yoktur. Dııırnan kararlan, 

zaman imkanlarından tıüyük ır Afrı" '-ası asurlerınden 1200 kışilık d h d 
aiıbette faidelenmeğe çalıımak· ,. bava an iicomu"a devam e iyor. 
tadır. bir esir kafllesi Almanlar tarafıo kar şıl aşıl an Fakat kıtalarımız mevzılerini ÇOk 

Bu acbeble Japon taarruzları dan serbest bırakılmışttr. büyük bir azim ve inadla müdafaa 

çok daiıoık ve ço• geniş bir .su~et!e Akdenlzde 8 hal yan z o RL u K / ediyor ve kabil oldukça msballi 
inkişaf halindedir. P.uııfııtttkı but~n mavaffakiyetler elde etmek iç·n 
mühim üılerc hep birdea tecuuı vapuru betırıldı Silahı kullanmadan karı• hücumlarda bulunuyor, Duı 
edilmiıtir. Tabii bu tecavüzlerdelr.İ Londra; 24 [a. a] - Tebl•i' =. mıo a~ır kayıplara uifayor. 
J~pon m"ksadı açıktır. J.ıponl.tr lor l z denizaltıları Akdeoızde Önce ~teşte ısıtmak Vaşmrton; ı 24 [a. a) - Babriy& 

· ı mek yenı"den 6 dü•man nakliye ve iaıe N.tzırlıjıoın tebhii ı biran evvel bu üslerı e e geçıı ' v 

· ı k ve ati aemisi batumı~tır. lazımgelı·yor Japon hvvetltri Valı:e adasına 
buralarda iyıce yer eşme • Y çııtmıttır. J p'lnlar 10500 tooluk 
için de buralarını müdafaaya elve· R 24 1 ureıidan H.vrison Amerı"'-ao vapu oma ( a. a. ) - Popo o .- • 
ritli bir hale kuy!Daktır. • Şehir içme SUJU O;talya razeteainin muhabiri, runu ele geçirmişlerdir V eke ada· 

Çüolı.ü Japooyanıo taarruz ın· tulumbalarl Rosyada döv~en ltalyan kıtala· 11aa yapılan bava hücumunda bir 
ıiyatifini daima elinde bulaaduraıa R d la çok Japon tayyareıi düşürülaıüıtilr. 
llna imkln yoktur. Nasıl 'olsa bir ş~hir içme suyu tulumb~ları· rının oı kqı o y11ile karıılaş· M.mılll; 24 [a. •) Üç J pon tay· 

l 3 t · ·k- d "h l edılmek takları zorlukları fÖyle anlatıror ı 
olln bıı intiyatıf Amerikalı ırın ve ımı 1 ıoncı anuo a 1 0 e yareıi bir mülteci kampını bom· 
• B .. ı . ı. Jdıö 01 yaz « H ç bir harp bu kadar re· b d t t p ,_ 
tnl'l'lı'zler"ıo elinedo ırçecektir. u üzere muna .. asaya çı.arı • 1 

• l .... ar aman e mıı r. e ... çok öıü ve 
O · · · - u tin olmamııtır. talyanlar evvelce l d belki oe" olacaktır. Fakat her hal maşt ık. j'rendığımıze rorr, ı yara' var ır. 

• .... tulumbaları •artoameıtindo tadilat birçok defa kar ve buı içinde lnglltereve ha 
de olacaktır. r y d F R • va 

Yapılmı•, münakasa müddeti bir dövüfmOşler ir. akat uıyada hU 
L ibya cepheainJe ise vazl· y büküm silren ve biç benıeri ol· cumıar1 

Yet logilizlerio lehine döo ay uzatılmı,tır. d fı b"l mayan ... rtlar i"iode barp etme- Londra 24 ( a, a ) - Hava 
Tadilat. •artoame e evıa '. • r- .... azırl r· t bl" •. 

milıe beoz~mektedir. Vakıa ilk ta· '.. b mi•lerdir. Geıl'.en barp mevzi har- n ' ınen e ırı: 
d. · ı tulu iDbalorın ileride ıe rın ., " Dılo rece düıman tavyareleri 

arruz ne Çörçilin dediği ve nede ırı en • · d- - bi idi. Soğaja kartı ııiıaaklar 1 l 
Londra matb .. atının bı"n niıı.binane ihti a cına kafi gelem;yec~i• uşu nai terenin ıabil kesimleri üıerİn· 

" Y Ş · dı alınma· ve ıiperler mevcutta. H.Jbnki d 
t •• "vvur ettir" i ribi muvaffak olma nülerek vapılmııtır. ·m ' • d 30 d ~ uçmuıtar. Atılan bombalardan 

l t l mbalar ııe, 'imdi Rosya a erece sojok- hır k~ç ev ha•ara ut,aaııştır. 8 .r 
mışu det timdi durum oldukça dü sa kararlaştıra an ° u b'' u tan başka hareket harbinin zor• kaç otü ve yaralı vardır. 

ı ·ı· '- l · • •eh'ır b-uyüdüöü taktirde 111 s ıı:elmq, ve nıı 11 ıı;uvvet erı ııgır " • lukluı var. Soğult, aıkerlerin ha. 
baılıumaia baılaotışlardır. Zira Lib1a· ihtiyacını karşılayacaktır. reketlerloi durduruyor. Sillbı 
dan relen haberler burada ltalyan d k' b rünkÜ harp ceryanıoın pek kullanmadan önce ateıt• mtmak 
ve Alman kuvvetlerinin çekiliş ha ta 

1 
' bu . 1 .. hine aideo bir va'ıi · lbımıeliyor. Dona karşı kollanı· 

linde olduklarını bildirmektedir. e mı verıo "' • b b 
t . ı d r Bununla era er lan yat bile donuyor. Her •eye Zaten Dern•niıı de aük Otu bu ric· ye ı o mayış• ı · . _ ,. 

- yinede hadisf'leri ot-jektif _bır go· ra;men ilerlemek lbtm. Çüakü 
~~~t~~ir~akikat oldujuou ıoder rüşle takip etıotk en doıru v.e öileden ıonra aaat iJ~t~ ~ara~hk 

Yalınız borada da akla relen ıal ım olan bir hareket tarzıdır. Zıra ba11yor ve rüniln e e i o an 

k b l '- ı · aelı"rLı" burada •e111 karaohktan evvel varama· nolr.ta, Mihver k.nvvetlcrioin nere· a u etıneıı; azım. • Y ı 

lere kadar çekilecekleri veya da harbeden yalınız ltaJyanlar dej'il , yan asker ıoiuktao ölmeie mah l 
çelr.ilmek zorunda kalacakları harp kabiliyeti ve döfüşmek ener kOmdar. 
na .. eleıldlf. Herhalde muhakkak i sini röstermiı oları Almaqlar dı Bu bölrelerde ba iklim f&rt 
._ blr elbet var11 oda, Libya- vardır. Sarı lflnd• bir •tl*k bıluk 

için de harp ediliyor, Kervanlar 
içio çölde bir kuyuya ulaımak 
ne iae donla örtülil bu toprak· 
larda bir sıcakltk .,.b .. ı bfkil 
•den lı.öyd• ayni ıeydlr. > 

Moskova 24 ( a. a. ) - Sov. 
yet tebliji : 

23 İlkklaanda lutalarunıı 
dOımanla blltQn cephelerde çar· 
pıımqlardır, Gorbasevo ile Ş•re· 
pop ve Ocleyep t•hirleıl ıerl 
.ı .... ,.,, 

l 
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Buğdayı koruma 
vergisi kalktı 

- Bu münasebetle Başvekil --
- beyanatta bulundu 
Ankara; 24 (a. aJ - Büyük M·llet M clisi bogün Doktor Mızbar 

Germen'io rehl ğ'inde yaptığı toplan tıda, hurdayı koroma karş ı lığı ver·. 
fİtinin lıaldmlmatt hakkındaki kanun liyihatıoı müdact>)en ve talıtirnen 
müzakere ve kabul etmiştir. Bu mürı11ebetle B~şvckil D >ktor R fik 
Saydam, Maliye, Tıcaret ve Zi•aat Vekilleri beyanatta bu u ım ıı şlı.rdır. 

Yine bugünkü topl.ınhda 1108 4ayılı maaş kanununun buı ma idrle
rinin tadiline dair kanun liviha•ıoın birinci maddesi, verilen tidil hkri 
riyle encllmeoe verilmiş ve lu1 bııl edilmişt r. 

Bir çok maddelerin gümrük resiml1rinde icra V~k:lfrri heyetirce 
yapılan tadillerin ta1dikına dair kanun liyibıısının iıdnci müzakrrrsi de 
yapılmış ve Cumarteıi aaat 14 te tcplanmak üztre içtıaıaa nıbayd 
verilmiştir. 

«5 KAnunueanl> Kurtu
lut barramına hazuhk 

« 5 Klnuouıani » Kurtuluş bay 
ramıru kotlama töreni ilzerinde 
•tuliji:al...&a--ı. .. a ı t-i--lalk" 
P.utiıioden de bir müme11ilin işti 
rikiyle Belediyede bir tcplanh ya 
pılmıştır Toplantıda, Adanamıııo 
20 nci Kurtuluı yıldöoümünin da· 
ha canlı ve güze( bir ıekiJde kut
lanması için yapılan ha:urlıklar in· 
celeomi.ı ve JIOkıanlar tamamlan. 
mıştır. 

Dün Halk Partisi kaza idare be 
yeti de toplanarak bütün nahiye. 
lere birer tamim röndermiıtir. .Bu 
tamimde, bu sene Kurtuluş bayra 
mana Partililerin daha geni.ı bir 
kadro ile i~tirik ettirılaıelerine 
ehemmiyet verilmeııi bıldirılmiştir. 

Belediye tarafından hazırlanan 
kııtlama prorramı biriki rüo ıonra 
neşrolunacalr.tır, 

Çörçil 
Amerika~-----

basınına 

Beyanatta 
bulundu 
Vaşingtonrla Ruıvelt · 

Çö·çil aö,iişmeleıi deoam 
etmektedir. ~on11şmoların 

meozurırıu hatp plôn!aıı H 

st,at,. jik U§ul/ttr teşkıl e· 
diyor. Te/ı,aflar iiçüncü 
sohilemizdt-dir. 

;;;;;;;;;::===::::~------------------
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Ş lYl n dan Bundan 

Çocuk terbiyesi 
G eç•n p•ıar rünü bir arkadaş•mıo evine ıiyarı t., git111:ştİIT'. 

_ Hava yine oMakça sojokta. D erece mohakl<akki s f rın a 'tın 
da uç ien ekıilt dt>i'•lrli. T•m evin m"rdi ıenlerini ç •· arkrn ~ üçiı k bı r ço 

cok feryadı i.,itt m. K,.pıaıo ö ıünde bir çocoron düştüaü .ü tahmin e 

~e~ek me~divenlerden &'eriainrt>riye 11çradım. Fakat baıı.tımki kapının 
oııunde bır fey yok. Ama çocuk yine o kendine m. b us edas Je bat•• P 

duruyor • Ba defa röı.lerimi kaldırdım birde ne i'öreyim karşıki evio 
balkonunda batırdıkça, bırç nlandııtça ~e kımıldao kça aııl ı anan bir ço• 
c~k araba11. Bağ ıran, çatıran, atlayan küçük yaramazda bu arabanın 
içınde Ş d' · -· m 1 ııı. &'Ortenız bu vaz yete ne denimz? Diloyada nasıl ına· 
l~r~ bab~~ar olurmuı bu ıojukta ba çocuk balkonda bırakılırmı h ç dtr 
"?1~ derılmı? '1te bende öyle aöyledim, Ve içimde bu aciyle arkadaşımın 
ehnı 11karkent ve ona ayol ne bi11iz, ne do>ruıuz koaşurı oz varm ış drr~rn, 
arkadaıuı derhal intikal etti ve hiç üıülme azizim b z ona her ıün l'Ö 
rüyora"&. Her fün o çocuk Hatlarca o balkonda ve o arabanın ıçin '.ie 
Öyle bırakılır. Ve yaramaz biç ıeaini biJe çıkarmaz. Ş mdi ~tl111111 oıD 
aebebi herhalde süt vaktı yadaşmııtır ondan olacak, dedi. Ho11• ı'kateD 
aradan be' dakilla roçmedi. Balkonun kap ısı açıldı. G '"ç bir _.,.111 

şef katlı ellerini arabaoın içine uzo11ttı . Ve biraz ıonrada henOı bir yatla· 
randa olan bu maıkara annesinin kucaiında ııcak odaya atıod•· k"l 

Çocuk terbiye1i dey pte feç•iyelım. Mııli bünyenin oil'*di~I t~ıdı 
d b . · b- - • 1 • biye•• Bzrrın e e en u UDIUI' Ozerınd•, ooaa 7et1tme11, uyulu me••· ter • • 

•hemmiyetl•, oiddfyelle, di~ katJe durmaia çalışalım. Ç cuklıırımızı ıyı ~ e . 
tfttfreJim. Çocuklarımızın aajlam ve canlı olmalaıuıı t• m•n edecrlı bır 
terbiye ıiıteml kabul edtlım. Ve bu terbiye aiıteatimiııo bir ar.da sertç~, 
hayatın şartlarına uyran olmaıına önem vereHıo. Çünkü biz u~e~ bır 
milletiz. Cenraver bir ırk•n cesnr çocuklarıyıı. Şo baldo bu ananevı ~:· 

• l • l L b' t biyr i'npt zıvet erımiıı çocak arıqaız.a verecejimiz yumuşa• ır er 'ı . . 
b• • • • b dil yanın fU r CI 
ır yetııtırme aınlıle kaybetmemeli11f ı. Bu au• n ,_ b , 

~ k' 1 ·o yaıaaıa• a 
fÖrdQkten ıonra ve bu kuvv•t dlloyasıoda 118 er1. t e tarzıo 
• - . ocuk yetıt ırıa 
runu olaylarla muıabede ettıkteo sonra ç ••• mı? 
tekilde olmuıoı 9011 i7i ula•f ol...,• llaı• 1 8 
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1 A~kGtrllDk balhD~ll<®trft 1 

Pervane gürültüsü Çif tciler birliğini 
de dünkü toplantı 

Asker •llelerlnin 
maatları veriliyor 

ne k o şan torpili Et yiyici 
nebatlar 

Bayram dolayısiyle memur 
maaşlarının ayın 26 aındın itibaren 
verileceıfini yazmıştık. Ôfrendifi· 
mize göre Belediye, aaker allele
rioin maaşlarını do.o vermeğe 
başlamıştır. 

-
DıJnlzaıu gemilerinin 

___ ı_o_rpllleme ••_r_r_ı ---ıı 

Gürültü tesirile ce:ıbe· 
dilen neoiden to•pili11, ga· 
kınından grçen ıemi gü
rültüs~ne tabi olarak ona 
doğru g'tmrsi oe çarpıp 

patlaması, tekniğin bıı sa· 

hada bulduju lıagret fltt

"cı bir hadise olt1rak 
megdana çıkmaktadır. 

D •niz c pbeıinden korkunç 
ıilôh ola!l denizaltı ıremiıile 

aıüca•ee için fennin keşlettiji 

bolucu ve tahrip edici cihaz ve 
vasıtalara raimen denizaltı remi 
ıinin bırp kıymeti eks•!miyor. De 
noZle•de çır çok ır• milerin torpil. 
len Jİf ni vo buaıarın arasında 

h -'P remi erinin de bulondaiunn 
•J ınslar durmadın haber variyorlar. 
H ili mütesddid muhrip ve krn 
v•#Örlerin bim~)e1inde riden va· 
pnr k, lılelerinin deniıaltı hücumu· 
na uirıyara.k bioler"'e toc-lo\c; za. 
yiat vcrdi•leri arasıra zikrediliyor, 
Donizaltı gemilerinia şerrinden 

kurtulmak •ç n çare bnlaıaka fen 
erb ıbı ır·celi gündüzlü ukraşıyor. 

H.lou•i denizaltı gemilerinin at 
tıkı .. rı torpıl ( topido ) lı•ı hodele 
iıabf't etıirm'"k iç.in yeni usul ve 
icadlar ar:ınıp bulunuyor ve tatbik 
edil·yor. 

D· nizaltı ıremileri dQşman ıre· 
misiıi t 'rpıllemelr. lçio ıuynn al 
tında p•f'skopa ile dışarmnı rö· 
ıe~i'ecek bir derinlikte ( vuati 10 
metre ) ıeyreder ve nişan almalı: 
ıçın zaman zaman per"•~ ,,:ııa 
auyo:ı Ü:.tdne ,r,,.~·e Ptreıkopun ıo 

:!!!~ue ta'- ribeo 20 . 30 ıantim ın 
til 1 r:DO!li dÜ;m&n fOmİSİDO DiŞID al· 
mak içi' kili ise de etrafta milte
madiven pereıkop ar11vao rözcü 
ler ona ekıe·iy• rö ürler. 

H ,(buki denizaltı ıremiıiuin 
t1rpiıioi atıncaya kadar pereılco 
pan diiımana ~OJrerm.,mal'J ıa 

zım jır. Poreol op rörüldükten ıon. 
ra d~oizalh re niıınin mevcudiyeti 
anlışıl .cağonian düıınan geıniıi 
icabına c\lre manevra yaparak 
onan eli nden knrtofoc•iı ır bi ona 
t h•ip v•ya imbıı tt n•lı: için de 
top ve ııı buiDbalarile mukabelede 
balanıır. 

E.._alfJQ denizaltı r•mil .. rinia 
doiş 11a!l bombaları ile ve 

mabm .. lanarak batmalarına seb•p 
ekc5 iya pereı\c.rp!arınıo l'ö,ülmeafıdtr. 
o hal le pereskopu hiç rö ·t~rme
d•n to·p ı at•p isabet ettırmek 
çare•i bulacınak f!rcktir. De izaltı 
Sf8'11İllnin, fÖLÜ. me!abesinde olan 
P"eskopnou düşmana bilcnm 
e.ı .. ken ı.ullanmuma imkin olma· 
yıoc• o-.a ın altıudan dll~man re· 
mhinin pe•pane soduını iıittirebi· 
lec•k bir ilet bo:op vermek lilın 

mu tuohür etler. 
Fılhakika böyle bir Alet kOJ· 

fed:lrrelr. hau11 bir vazi)ele geti 
ri m ~ "'e bir k.r ç bin metreden 

uda;ı duyan ve betti bu sadanın 
g ~ıd ııi i'tikameti t;ıyia eden ba 
elektriklı il t denizaltı ıre11ilerine 
ko::ımu~tur. Ba suretle donizaltı 
r>mil,rinde ııöz, yerini knlai'a 
terıc;et 11iştir. 

Uz k me,.f•lerdrn küçücük 
pertıkob110 rörülme>i p• k 

mü Qk ün olmadıiından denizaltı 
&' 1misi evveli p ·rukobo ile düı 
m 'O (emİıtni taraııot eder Ye pe 
reıkob.ınun düşman tar.fıodıo rö 
rültb 1 c ki "'e 12ile ır rioce artık 
peroık p kollanmaktan urfınuar 

ed~ı elt bundan ıonra aada dini•· 
yen cıb.at va•ıt<&ıile keodiıine na• 
.ıar•n oOırnan ıem.iıioin bulunda· 

in nol<tayı "" •ık l<erteria etme• 
je b.,lar. Bn lterterbterden dOt· 
manın ır tııjı c betle •ll·atiei tayin 
etmek k•bıl olıır. 

T Jrpıller lr.ovanlarda at t• ha
zırdır. f.kot ollşmından olan m .. 

1 .te bihnmedh çe lo•pilıo boşa 
gıtme .i ıbtiınalı f•ıladır. Binaen&· 
le 1h at ş mu.feoıni l•b'ı.tle tayin 
edı c•k di(er bir ilete ibt•yaç var 
dır. 

Bo ll•t de yine elektrikle i,. 
!iyen of i iılr.aodıl iletidir. D•olıal· 
tı remisinin altında yelpaze ıelt
ltod•kl 1 üçui< bir ıalma omutfa
dan iat•ıar eden elektrik mevee 
l•rınin dilşmao femiıi lıtikametıoe 

i,•voıb e.Jıl•r•k onan ltarlaaaınt. 
1' • tekr11 alete ıkMllıeti ıed 

Pli §a• 

coıinde denizaltı gemisi dOıman· 
dan olan me11fe1ini teopit eder. 

Şo halde torpil atışı için lll· 
ınmlu nnınrlardan en mühimmi 
olan dilımaoın ıilrat ve mesafeai 
ile gitf(i cihet bu iki ilet ıaye
oinde elde edilmiş olur. Atılacak 
torpilio ıil•ati esasen malOm oldu· 
jıındao bu anasırın biliomeıl ile 
kolayca botaplanan önleme mikta. 
rı da verilrrek dilıman gemiıine 

sanki pereıkoptan nifan alınmış ıri 
bi to•p lin atılması kabil olar. 

f •kat hücmnrı heyecanlı anla. 
rında bu aletlere güvenerek 

iş ırö•ülebilir mi? Bahaıoı kafıle 
içindeki bir çok remilerin perva. 
nelerioden çıkan gürültüler sada 
dınleyici cibuda teşenilş buınle 

getirmez mı? Bu gürilltüleri birbi
rinden tefrik etmek mllmküo mil? 
Zıra denizaltı remiıinin taııdıfı 

torpil miktarı mabdnd ve avni 
zamanda bunların her biri binlerce 
liraya mal olduiundan atııın isa
betli olarak yapılması zaruridir. 
t .. bet; az bir ihtimale bırakarak 
idetl körlemesine yapılan at•ştan 
milıbet bir netice beklemek elbet· 
to ki caiz defildir. Fılbakika bu 
ınaller çok yerindedir. Aocak de· 
nizaltı ır•miıi Komutanının eline 
atı, onınrlarını bulup veren cihaz. 
ların kaıur ve hatalarını torpilin 
bizzat kendisi taıhih etmemiş olıa 
boraya kadar verilen izahatın bir 
ou:ariyeden ileri ıreçmeyeceıfine 

hükmedilebilirdi. Fakat kovandan 
lırlıyaa torpil şayed düıman f'emi
ainio öoDarl•~-· ·- -:.ı:.~nden bo•a 

• • • 
!~Uecelı: bir istikamet takip ederse 
kendisini bedele cezbettirocek bir 
miknatiıiyeti haizdir ki; bu cazibe· 
oin ne kadar metafeden vuko bul· 
dnfu malam olmamakla beraber 
bedelin ce11meti ve miknatiıiyet 

derecesi ile mütenatip olduğa söy. 
lenmektedir. Notekim torpil iıioi 

atlattıklarını 1&oan gemiler torpi· 
lio ani olarak kendilerioe doira 
şap"fınr "llırınrm•fl a • 

Bu cuibeyi tevlid eden ıebeb; 
to•p'lın veyahut barut mablazaıınıo 
miknotiıli olmaoı ve ber ıremi bün 
yeıinde mevcut olan miknatiıiyet· 

tir. s~n ıistem torpillerde bundan 
mOhim bir 11r daha vardır ki o da 
torpilin akoıtik evıalı haiz olm111, 
yani dn1man remiıio pervaneıin. 

deo intişar eden gürülıOye dofru 
iobiraf etmeıidir. 

Gerçi remi bilnyeıindeki mikna· 
tisiyeti Drıranıirır tertibıtiyle iz•le 
etmek çaresi bu namof ve b11 ıo· 
retle torpilio remi tarafından ce2b· 
edilm•ıinin Öailne geçilebilmiş ise 
de ııllrülıQ tesiriyle crzbcdilen ne
viden to•pilin, yakınından geçen 
rami filrllltüıiine tlbi olarak 
ona d<ğ·ıı ıı•tmeıi ve çarpıp pat· 
lam"'ı tekniiio bu sahada buldoru 
hayret verici ve bu cidden fell
keterrlz bir bidiıe olarak meyda. 
na çıkmaktadır. 

[ Dnımı llçllncDne ) 

sıcak memlek•tler:ie bazı ne-
batların ç'çekleri üzerine o 

turan buı baıereleri yakalıraralı: 
kanlarını emdikleri, etlerini yedik 
teri ve haşerelerden bir tozdan 
başka bir şey kalmadı(ı görül· 
mektedir. Bo nebatlara et yiyici 
nebat adı verilmek iıteomiı iıe 

de nebatat mütobaH · sları taraf.o. 
dan bu iddia reddedimişti. 

Çünkü nebatat mütehnsı.Ja
rıııa göre nebatlar, gıdalarını yor 
den ~e bwadan almakta ve eti 
hazmedebilecek cihazları bulun 
mamaktadır. Haşereler, hortuma 
benziyen iğneleriyle nebatın ç'ço 
ğiol tahrif etmekte , bn tahriş 
neticeıinde çiçerin yaprakları ya 
vaş yavaş kapanarak üzerinde o 
turan bışere içeride kalmaktodır. 

Fakat son zamanlarda kimya 
ilimleri, el yiyici d•ye t•likki edi 
len bazı nebatlar•n nuınflarında, 
mide u•aresi keşfetmişlerdir. Bu 
iıibsrla, bu nebatlar, hakikaten 
üzerinde oturan haıer.Jeri yaka
layıp yemeldedirler. • 

Ses dalga 
/arının hu· 
susioetleri ·---·---" 

Amerika Alim. 
lerio den La met, 
b•rçok bılgin· 

1 erin ,i.,dive 

kadar arayıp da bula.,.adıkları ölüm 
şaalarının elyevm mevcad oldo
fann ıöylüyor ve bunları kulla· 
nabllecek adamın ortaya çıkma· 
aını bekliyor. Alimin ima ettiği 
ölüm ,aaları, ıes dalgalarıdır Seı 
dalgaları o kadar ai'ırdır iti, in 
sanın knlaltları iıitemez. 

Proleeör Lumet ıes dalırala· 

riyle bal;k, knrbaka gtbi küçük 
hayvanları öldürmüştür. 

Alime göre sea dalraları in· 
sanıo vücndüne topla bir halde 
rirerler ıe büceyreleri öldü• ür. da 
tınık bir halde nüfoz ederlerse, 
yaraları tedavi eder. Zira yarı 
harap olmuş hüceyreleri yokeder. 

Profesör Lamel, ses dalg1la 
riyle romatizma srlhi bazı uı."i 
huf.ilrtfarı ıyı etm f m11v ıtaır 

olınu4tar. • 
Piganıo'da 

kn:ınnan tü/t'k 

Bn•ırarlıtan· 

ia da «Dev 
let p'yanıro· 

ınıo namı altınd• bır piya"ıro çe 
lı:ilir, S >R def.ki Ç•kilişte kayde 
d•fer garip bir bidiıe olmuştur: 

Stefan Kolef Stançef adında bir 
aslr.er tüf f'nin nomara11 olan 
1524 numaralı piyango biletini 
alm•i• kararlaştırmıştır. 

Bn numarada b ;let bolabil 
mek için epey gezaıiş, nihayet 
buna bulup almıştır. Satan adam 
bu numarayı çok aradıiıoı bis 
oettifinden bütün bileti 11kere 
utonalıta 11rar etmiş, fakat o, 
yıılnız biletin dörtte birini almak 
la iktifa etmiş, ve neticede tüle 
kinin numarası 1524 ile çeyrek 
milyon leva kazanmııtır. 

- Çlftcllerlmlz, 
yemi olarak 

ellerinde hayvan 
bulundurdukları - arpa ve yulafı tasarruf 

edecekler -
Dün çi1tciler birlikinde ç ftcilerimizin ve köy ihtiyar beyrtlerinio 

iştirak et•lğl mühim bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda son 
diloya duru'Da dolayitile, bogiav, arpa ve yulaf !.•tasının hemen top· 
rak olöıe teslimi lüzaıoa ç ftc;lerimize bildirilmiş vo bunan milli bir 
vazifo oldoku izah edilmiştir. 

Çıftciler imiz ellerinde hayvan yemi olaralc bulundurdukları arpa ve 
yulaftan güıde hayvan baş•na bir kilo verec•kler, taurrnf olnnacak 
arp• ve yulofı toprak ofise teslim e<lec•klerdir. Bonom aksine hareket 
eden çiltciler hakkında zecri tedbir alınacaktır. 

Galatasaray f utbolcüleri 
Bdana'ya çağnlacak 

Beden Terbiveil Soyhan bölresi Futbol ojınlofıyla Milli Monıncat 
Gençlik kolübil, Karhan bayraaıında iki maç yapmak üzere Galatasaray 
birinci Futbol takıkımını Adanaya davet etmefo karar verm'şlerdir. 

t. giliz muhtelitine kar~ı güzel bir oyun çıkaran bö gemiz Fut 
bolcularınıo, logılizl.ri yenen Gal:ıtuaray karşısında da ııınvaflak olma· 
larını tomonni ederiz. 

Matbuat umum Müdürlüğü 
Jurnal filmleri hazırlıyor 
Ankara; [R MJ . Halkımızın kendi 

memleket haberlerini ve hadiselerini 
perdede görmek arzosuna yerine 
ır•tirmek üıere Matbuat Uıoom 
Müdürlüfü tarafından cMUM» rem 
ziyle baz rlanmakta olan Ju• nal fi. 
imleri sinema !arda gö ıterilmefe 
ba'şlanmııtır. Y nrduınuznn bütüo 
bef.ibaşlı hadiseleri, yenilikleri, ta· 
rohi, kültürel cepbelori; sınai laa· 

Paz r gunu tur 
kotu•u yapıracak 
Ôoümüz<leki Pazar rünü şeb 

rimizde 3000 metre üzerinde Ata· 
turk ko~ usu yapılaca~ t r. Koşun an 
birinci•ine altın, ikinciıine rümüş, 
ilçilncilıüne bronz madalya; üçüa 
cüden onuncuya kadar derece alan· 
!ara muhtelif hediyeler verilecektir. 
Birinciliiri kazanacak takıma ilze· 
rinde •Atatürltıo yazılı bır bayrak 
hedive olunacaktır. 

• Geçen Pozu rünll okııl 
lar araııarla 2000 met.elik bir kır 
koşn•U yap , lmış; Ali Hikmet Dıo· 
gil biıioci, Necdet Sumer ikinci, 
Soliboddin Yortul üçüncü olınuştor. 

Ayni ırüo yopılaa M .ıbaç 
kır kosnsunda da Osman Aydıo 
oğlu birinciliiii, Oıman Ôzer ikin 
cilıiri, Rıu Ürenç üçüncülüğü al· 
mışlardır. 

Takım olarak erkek lisesi bi. 
rioci, öiretmen oka?u ikinci, MJ" 
lat ,. ırençlik kulübü ilçilncQdür. 

liyetlerl filme çekillip holkımıza 

gösterilecektir. 
Bn maksadla, mnbtelif cins film 

baztı lanmaıına karar verilmiştir: 

Jurnal f imleri, seyahat lolmle· 
ri bunlardan şimdiye kadar 8 film 
tamamlaııorak memleketimizin mub· 
tehi bölreleriodeki ıinemalara 

gönderilmiştir. D ker filmler üze. 
rinde henüz çal•şılmaktadır, 

zı rıerde şap has
talığı görUldU 

Üs'Daniye kaza11n1n SakArca• 
lık, Hamite Abdalpınarı, O .ha· 
niyP, Selemiye ve Endel köylerıle 
Ceyhan kaza11nın Şılkrüye, Kara 
mezar. Burhan, Haliliye, Tatarlı 
köyleri çatal tırnaklı hayvanların 

da "illyet veterin<r müdü il ta•a· 
fından yapılan mnayenede şap bu 
ta lığı lesbit edilmiş, rereken ted. 
birler alınmıştır. 

Fudbol ejanlıljı 
Do'<tor E.<rem Gödaştan açı· 

lan bö remiz fudbol aj•nlığ'ıoa mil 
il mensucat ır•nçlik kulübü idare 
b~y~tinden B. Mubmnt Has ıeçil· 
mıştır. Muvaffak olmasını dileriz. 

B. Ziya Ate, Ankaraya 
d tin d U 

lariliz ıporcularile şehrimize 
gelmiş olan Beden Terbiye•i amum 
müdürlüfü trfıiş heyeti reisi Bay 
Ziya Ateş dünk O toroı ekspreıile 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Bu9Un Uç köy okulunun 
teman atıhyor 

Bugün büyilk Dikili, Kurttepe 
ve Kabasakal köyleri okullarının 
temel atma törenleri yapılacaktır. 
Törende vali, maarif müdürü ve 
nafia mndnrn huır bulunacaklar
dır. 

Radyo mecmuası 
Radyo teknik ve neşriyatından 

bahıetmek üzere, Başvekilet mat
buat umum müdürlüfll tarafından 
neşrine başlanılan « Radyo ,. mec
muasını, Türkiye radyosu mildürü 
B. Vedad Nedim Tör'iln yeni ve 
muvaffak bir başarısı olarak kay
dedivoruz. 

R•dyo mecmuası, bizi Türkiye 
radyosu ıütodyolarında dolaştıra
rak oparlörde seslerini daydatıımnz 
ilim adamlarımızı, politikacılarımızı 
sanatkiiılarımızı tanıtıyor ve bir 
çofumuzoo merakını tatmin ediyor. 
ilk sayıda ırördüfilmüz yazıları 
şöylece sıralayıvermekle, bu güzel 
eserin deferini beliıttiğimize kaııiiz: 

D.I ve kültür ( Vedad Nedim 
Tö.), radyo konferanıçılarımızdan 
Ahmet Şüi<rll Eımerin hayatı, yara 
tıcı bir kadın: Kozima Vaırner 
(Meıul Cemil), Tona, Sorhat ve 
Rumeli Tü küleri, lıınail dede hak• 
kında kıu bir etüd, mozartın 150 
nci ölüm yıl döailmü, !elliz telır· 
rafın tarihçesi, yabancı radyoların 
Türkçe proğramları, dünya oaat 
farl<ları, radyonun senfoni orkeıtra 
ıı,ıalon orkeırtraıı 

ve milli muıiki sanatkirlan kolu 
hakkında fotokraflı malOmat, r•d· 
yoda çocuk saatı, Mehterler hak· 
kında bir etüd, radyo teknifine 
dair bilıriler, radyofooik temsiller ve 
oanatkirlarının bayatları (fotokrafh) 
ötrenilecek marş ve türkülerden 
birinin notatı, Türkiye radyosunun 
bir haftalık neşriyat prokramı kalı 
bı. düoya radyo haberleri, Ankara 
atüdyoıuna aid bir çok fotoğraf ... 

Her ayın 15 inde çıkarılacak 
olan radyo mecmnaaına 10 kuruı 
fiat konmoıtnr. 

Kızılay balosu 
Senenin 4"n 

nezih ve en 
kibar balosudur 
Adanamızın kurtuluş bay· 

ramına rasltyan S sonkinu
nun 942 pazartesi gecesi or
du evinin rnubteşem salonla· 
rında verilecek olan bu balo, 
zengin piyangosu, zengin ve 
çe§itli büfesıle büyük süpriz· 
ler hazırlayacak ve sonsuz 
neş'e kaynağı olacak olan 
bu baloya ıimdiden hazırla· 
nını:ı:. 1530 4.g 
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Yapılacak isltooto yllzde ( 4 ) dür. Say· 
rılar. Arvir L•verıam " 

Sonra ıö2üoe devamla ı 
- Herhalde Bay Ryland'ın 1atın al· 

mak iıtediii bir çiftlikten bahoediyorda. 
Fakat on da muhakkak ki, bir h•ç için 
ba kadar aıabiyete kapılan bir adamın 
•yanında çalrımak tehlikeli bir feydir. Şiın· 
di acaba ne yapayım binbıtı Nevi! ? S•z 
her halde benden fala teorilbeliıiniz, ba· 
aa bir akıl 6jTetini2, 

Geaç ltızı barı ıözlerl• teskine çalı· 
ıarak Bay Rylaod'uı o kadar fona bir 
adam otmadıl'IDI ve aynı hatayı bir daha 
tekrar etmlyecrki için böyle bir vasiyet· 
le lr.ar1ılatma11na lmlı:ln b•lnnmadıtını 
ıöyledim. Biraz ıilltOnet baldo, Ve tekrar 
çal•tt tı yere döııdQ, 

Yalnız kalır kalmaz aldıiım iki Or; 
notao Jardımiyle molı.tubu ba•t .... . _ ., an at•a• 
bır kajıda yazd•m. Ba itada• oade va ba. 
ıit rörilnen ba melılapta ne ribi bı. ••• 
balııoabılirdi ? Kati aetıceyi almadıa kim 
ııenin bir şeyden haberdar olmasını fite• 
medlji bir alım ıatım meıelotl mi mevın· 
ııbahı.tı ? •. Fakat melr.tuban keoarındalı:I 
kilçillr. d6rt rakamını hatırlayınca nlbıyet 
bir lı lberlade balıuıda(nmuza kanaat re· 
tirdim. 

O &'•ceyl H ertnl rlhılln mllblm bit 
ıaaıanıııı o mektabnn Dzerlad• ltafe yor• 
•akla r•flrılla. Nllıtyet blrdeııblre lııl-

le~iverdim Na kadar basit bir feydi ya 
rabbi f •. Şifrenin aoahtırı ( ~ ) ra~aıu 
idi. Her dört kelimede bir kelıme ok ıın· 
dnfo takdirde ıa aıağıdaki mesaj ortaya 
çıkıyordu : 

" Sizinle mubalı:kai. mahzende onye 
di onbirde görilımek icabediyor.4. " Ra
kamların manuı açıkça anlaşılıyordu. 
Ooyedl, birinciteİrinin onyediıi demek ti. 
Oobir iae ıaati gösteriyordu, { 4 ) imza 
yerine kaimdi veya earareogi2 4 numara· 
yı röıteriyor yabot ta bOtün t•ıekkillil 
temıil ediyordu. Mahzen lı:elimoi anlaşıl· 
mu bir t•Y dekildi. ÇilnkO otordnjnmnz 
maliklned•n yar.m mil me1afeda metrOk 
bir mahun bnlonmaktaydı.Bn da ba tarz 
da bir randevll için ınllkemmel bir bnlnı· 
ma yeri olabilirdi. 

Evveli bu işi yalnız baııma başarma· 

yı dilşilndüm . ..lıi neticelendirdikten sonra 
P•aro'nno karş111na çıkmak herhalde hoş 
bi• ••y olacalr.tı ... Fakat bu fıkirden ça· 
bok vatseçtim.. M•aele çok mUb•mdi ve 

ıahti bir muvalfakiyet utruna herıeyi leh· 
likeye ıokmak dojra olmazdı •• lık defa 

olarak dilımanlarımtza karii bir avantaj 
temin etoıiı b ılunuyorduk. Bundan tam 
manaoile iıtil.de etınek ioabedardi. Yilzıt. 

mn kızartmadao Paaro'nun bend•n kat 
kat zeki oldu(ann kabule mecburdum. 
M~otakll bir t•lefonla kendiıine vaaiy•tl 
ltildlrdl .. 81rflıı IOlll'a at.hın de 'lakıı• 

bulacak mülakatta hazır bulnnmamız icab· 
etliıfioi ıöyliyerek istasyondan mahzene 
kadar giden yolu iyice tarif ettim. 

Kasabaya kadar giderek telırrafı çek· 
tim. Mekıap ve telrralımı bizzat postaya 
ıröıürmem kararlaştırılmııtı. 

Moktuplarımıo Ryland tarafıodan açıl· 
ması lhtimah olduinodan onun bana hiç 
bir ı•y yazmamasıoı da tesbit etmi1 bu· 
lannyorduk. 

Erteıi akıam bittabi miltbit heyecan· 
lı idim. Ek•eriya evimizde misafir bulan· 
madıaıodan Bay Ryland'la beraber gece 
rer; valr.te kadar yazıbaneılode r;alqtık'. 
E.i<oeriya b6yle beraber çalıımamız icabet· 
tii'ini bildii'ım için o ır•co Puaro'yn iıtao· 
yoada kar~ılamak lmkinını bulamıyacat1• 
mı heıop etmiştim. 

Saat 10 30 da Rvlaod kolundaki aaati. 
.. '-"f' .. d ne bir rözatbk.tan sonra ... ı erece. 

de çahım•ı oldaırumnzu söyledi. Derhal 
kcndısindon müsaade istiyorek yatmaia 
gidiyorum ribi odama çekıldim. Fakat 
ıoynnnp yatacak yerde ıırtıma bir parde· 
ıü reçordlm ve Hrvis merdiveninden ya. 
vaş yav., inerek bahçeye çıktım. Biru 
ilerilediktea ıonra arkama bakınca, bay 
Ryland'ıo zemin kat balkonaadan dışarı 
çıkmakta oldutann rördilm. Aradaki me
ıafeyl açmak için bıılı hızlı yiirilm•t• 
baıladım ve ıolnk aoluia mah .. aln yanı· 
ısa vardı11. ltrafta kiaHoikler )'•ktıı. S.111 

de vaziyeti iokandil etmek için yakında 

bnlonan kesil •iaçlıklı bir yerde ıiper 
alarak beklemefe baıladım. 

On dakika sonra, tam SHt onbirde 
Ryland ıapkasını katlarının UıtOne ef:mit 
olarak çıkageldi. Ağzında da mahut ıif&• 
rası bulunuyordu. Etrafa aeri bir göz gez 
.dirdikten sonra mahzeoin merdiveolerin
den aıafı iodi, Bıraz ıonra qafrdan seı• 
ler ırelmeıfe baıladı. Ôtekl veya ötekiler 
herhalde ondan evvel ırelmlı bulannyor• 
lardı. Yavaıça aaklaodıtım yerden çıktım 
ve adım adım ilerllyerek ve gilrilltil et
memek için bilyilk bir teyakkoı göstere• 
nk mahzenin merdivenlerini inmete bıı· 
1.adım.Bolundnı}'nm yerle aeılerini itittiıllm 
ınıaoların bulnndnju yeri ancak bir tat 
parça11 ayırıyordu. Karanlıkta ırörülmiya. 
etkimden emin olarak içeri bakmak için 
yavaıça başımı nsattııa. Fakat akabinde 
bir tabaocının ıotuk namluınnnn alnıma 
dayandıkını biuettim ... 

Ryland kısaca : 
- Eller ynkuı, dedi. Zaten sizi bek· 

liyordom •• 
Gölgede durdnp için yilzilnQ göre• 

miyordam. Fakat uıinio tonundan vaıi• 
yetio fecHtinl biuetmemek kabil de(il· 
di. Eaıemde de bqlr.a bir tabancanın ıo· 
iok temasını bi11edince Ryland'ın taban• 
•asını lndlrdljinl r6rdilm 1 

-o ........ ~ 

1 
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·m·IE~J 
a~•n• 

HARP, MiZAH, 
VE HiCiV 

y AZAN Mizah mecmoalariyle mizah mohıırrirlerinden bul'ün parlak 
marifetler beklemek g erçe\: teo haksızlıktır. Zaten, ~ok· 

REFiK tanberi, Lir çok aebep!drlc gittikçe de;,.,sizleşeo, ~debıvat 
HALiD çığırlarından biri olmak derr.cesinden önlenemez bır bıda 
K teker meker ynvıırlaaıp toplama, devşirme, ~~rlem~ ve. dol· 

&ray durma bir SÜrÜ yerli VO yabancı nükte der(lll balıno IDOD 

bu me1lek, artık, Allah ver2isi ve emek ürüoü ıeçaıe bir 0.a~'at olmak· 
tan çıkmıştı. Frenk razett· lerinden uyar uymaz bir talcım ~ıl ayeler alı· 
nıyor, adaptnıyon denilen aşı boyasiyle şöyle bir raı~~. edıldıkte~ sonra 
yerlileştirilmiş sanılarak sayfalara gelişi güzel yerloştırılı~~rdu. Bır ıaman 
lar öyle mizah mecmualarına rııslıyorduk ki bunların tesırı, Maboıutpafa 
yokuşuna konulmuş Kıımyot mallarla dolu işportalarmkinden ileriye (İ · 
demiyordu. 

Ba, böyle oldaktan sonra, ş7mdi fren1ı:çe mizah gnzdelerini!l piyasa· 
dan soyunu çekmesi, dünyanın bu kıyıımet gün~ne benzemesi, üzerine 
bizim tuhııfhk l'Dzetelr!rinin bntırı ıayılır d c:-ecede cıermayesiz kalmaları 
ve sönülcleşmeleri po\: olagon bir iştir. Her yerde mizahçılık, akan kan. 
lar ölçüsünce lı:anıızlı&'a utrııdıktan sonra, hiç bir memleketin eremedi
ii bir relişaıeyi biz n mi bekliyebiliri:ı ? Bir muharrir - karayı ne de· 
rece ak ıörae, ne kadar geniş yürekli, \'Urdnmduymn, aldırmaz ve fe. 
laketlerden kolay kolay yılmaz olsa yine - g azeteyi açıp da tıfüı 181. 
l'ınıo Polonyayı kasıp kavurduğu, A.vrupayn yayılmak teblikeılni röster· 
diii ve bir kere yayılınca bs~ple~den fozla insan kaoına rirecoii telg· 
rafını okuduktan foora kalemı elıne ıılıp dn, ınten o tesir altında yiıre· 
ii burkulmuş bir halk tabakaıııoı güld ürmek imkanmı nasıl bulabilir ? 

Ôyle bir işe kalk ışmanın ŞU kö tü tarafı dıı vardır: Tam yeterlikle, 
candan relerek yapılamıvau bir miza h, rütdürmek bir yana dursun, gö 
nillde biriknıi~ dertleri bile ka barh rak çok koro insan ı derin bir kede· 
re ojnt11. ille belaların baştan aştığı böyle bir sırada zoraki ve aoj-ok 
mizahın, olrnyacu yo dünyadan büsbütün ümidini keımi~ bir hale i'etir· 
me1i, conınd11 n bezdirmesi bile uza le bir ihtimal say.J4maz. Harp ile mi 
:ıah, ateşle su gibidir; birbirleriyle cynşamnzlar. H 4rp zamanının ıeçer 
akçesi \le yaraşıiı mizah değildir: hicivdir 1 

• Harbin zalim 
cilvelerinden 

Yazan 
ABiDiN 
DAVEA 

ltnlyan umumi ka
rargibıoın 18 ilk· 
kanuna tarihli res
mi tebliiİDİn so-

oaaa şu ıır.i satır da aı~ ıştırılmıştı: 
« içinde 22 İngiliz esiri bulu 

nan bir denizaltımız üssüne dön 
mem~tir.'& 

Tebliiin ba ka••••• o\caavunoa 

ilk hatıra gelen şu diitüncodır: De· 
mek ki Alıdenizde, ltalyao)ar, Lib 
yada aldıkları esirlerden bir lus· 
mını denizaltılarile taşımaia mec• 
bar olacak kadar ıılı.ışık vaziyet· 

tedirler. 
loriliıler, r~çeolerde bir lngi· 

lis denizaltısı, içınde esir düşmüş 
2000 lnıiliz aılı.eıi bulunan hir va 
puro da Yonani•tan salanoda tor· 
pillemiıti. 

Tabii, lnrilizler, lıo vapuıo, 
içlnde lnıiliı eeırleri buiunduğunu 
bilmeden batırmışlardı. Bu defa 
da, bir İtalyan denizıı.ltısmda ken 
di adamları oldoiundan habersiz 
oldulı larına şüphe yoktur. 

ltalyan deoızalt111noaki 22 la 
rili:ı. eıiıi, elbette er dcğı! ; subay· 
dır; bellli de ) ü~tt k t \.lbt:lı -ı.tıbay 

lar. 
Çnnkll, ancak böylo kıymetli 

ve ırlizide yolculardır ki bir deni:ı 
altı remiıinio, 01&1en kendi miıret
tebatıoa dahi dar relen teknesine 
mi11fir edilebilirler. Bııoun böj le 
olduju, bir lzg ıliz haberiodcn do 

anlafılıyor. 

Bu lngiliz haberi, içinde bn· 
lundaiumuz bısrbde ölen İtalyan 
generallerinin dokuza çıktığını ıôy· 

lerken bunlardan birinin, lnıiliz 
harb ıremileri taraf ıodan batırılan 
AmmiraR"lio Caracciolo denizaltı· 
ııııda bul11aao Libyadaki ltalyan 
ordaıu baıkamandanı olduiunu bıl. 

dirmiıti. 

Bayle mühim bir mevki ıahibi 
bir ltalyan reoerali, bor nedonıe 
bir denizalb ile Ubyadan uzakla· 
ftrken yanJDa aldıiı logiliz eıirlerf, 
elbette erler veya erbaılar değil, 
yllklek rntbeli ıuboylar olmak li 

zım a-olir. 
Bir ltalyan amiralıoıo adını 

taııyao ba d~niıaltı ıemiıi, İtalya 
nın 1939 - 40 pro2ramlarıoa da 
bil 10 tane denizaltıdan biridir. 
Bunlar 1940 da denize indirilmiş 
ve bn yıl hizmete rirmişlerdir. 

1461 tondarlar; Sür'atleri 18 mildir; 
2 tane 100 lük top, 4 tane 13,2 
milimetrelik oçık aavar yani tay 
yareye karfı malı.ineli tüfek ve 14 
tane 450 lik. torpido kovanı tafır 

lar. 
Bu remiler, bir defada aldık

ları yakacakla blitün Afrikayı do· 
lafarak Somaliy• kadar ridebilo
oek kadrette yı pılmıılarclır. 

ı.ruıs w; ,... ... Amialrar· 

[Tan'dan] 

lio Carocciofo'vıı batırırken kendi 
subaylarından 22 kişiyi de yolt et· 
mişlf'rdir ama yepyeni ve •,kuvvetli 
bir ltalyan denizaltısını da denizin 
dibioe göndermişlerdir. 

ltaıyan denizaltıttınJ batıran 
l rı gilız ha ı b gemisi, bunun içinde 
22 lngiloz ınıbayı bulunduğuna bıl 
seydi, acaba gene batırır mıydı? 
Bu, o harb ıreo bil\e ~umanda e• 
den l ro g-iliz d~nİ7.cisinin karar ve 
karakterine ~afmış bir ştydir. 

Y alnıı, harb içinde, her za. 
-- ı...__b.np•• ar. 
Graf von Spee barb zublısıaa bü· 
cum eden loıiliz kruvazörleri, bel· 
ki de, bu ıremide bir çok f, ıriliz 
ticaret r•misi kaptanları ve tayfa
ları oldl:ğunu biliyorlardı. 

Sonr•, reçen harbde, Fransız 
ve Belçika topcıı ve ·tayyareciltrl1 

Almanlar tarafırıd~n işgal odilmiı 

olan ı• birleri buralarda binlerle 
Fraosı z ve Belçi"alı otardoiaou 
bildikleri baldo, 'iddttle bombar· 
dımıın etmişler, kimbifir, kendi va
tand · şlarmdan kaç ihtiyarı, kaç ço· 
cuiu öldürmüşlerdi. 

Banlar, tibir caizıe, harbin za 
lim cilveleridir. 

( Cumburlyet'tea ] • Dikiş iğnesinin 
siyasal durumu 

Y Yer tankı, bava 
azan devi, deniz yalma:ıı, 

AKA deni:ıiçi torpili, rad 
GUndUz yo mesaj•, balkon 

söylevi dururken: dikiş ii'oeıinin 
siyasal durumundan dem vuraıuma 

şe şmnyıoız. • 
Karınca kaderince deroııler; 

her kiti payına düıeo koLuyu ele, 
dile, kaleme alır. BllgÜD bana da 
diki .. iüneıi düştiJ. 

"'o~iş ij'nesi çok önea1li bir 

ne1nedir. 
Eıer dikiı iinui ortadan kalk 

ıa, biç bir diplomat kür1üye ıiyim 
li koşam)ı çıkamaz. Mutlaka bir 
mtı~ j \ermesi IAzım "reliyoraa, çıp
laklar adaııoa a-öç etmei• mecbur 
kalır. Orada da kİıHe kim1eyi din· 
lemez. 

Toptan, tanktan dritnottan Ön· 
ce dikiş iğnuine ihtiyaç vardır. 

Çünkn topu, tayyare)İ, bilmem ne 
yi kullananlar, insandırlar ve inıaa• 
ların önünü yaratıklara kartı bin 
bir ayırd noktaları vaua biriıi de 
urbalı oluşlarıdır. Demiz baoyola· 
bnın mayolarını bile dıkit itneıi 

temin eder. 
Sıyasal ve ıoıyal dünya ~arumao 

da dıkif iinesi i'trçekteo_ ~oe.mli· 
oin Önt mtııi bir vaılık, bır ıhtıyaç 
tır. Misal mi? Kolay. lıto: Biıim 
35 bin tonluk yüz eUi dritnota, 
k1rk yüz elli bın beı yüz bava 
bombaıdınıan devine ihıiyacımıs 
yoktur Fakat en as yü.s undık 
dıklt ijrıuirı• a:ı.htıcıL 

Daae kıdar OP °lki tatUk w; 

BUGON 

Pervane gürültü
süne koşan toTpil 

( Baıtar.fı lkiucioe ] 

işte denizaltı ıremilerinia torpil· 
leme sırları bu ıoretle hem kendi 
biloyesioe tertipleomiı ve beaı de 
kullaodıiı torpiller• takalmıJ hoıu· 
ıi cibulardan saklıdır. 

Ba cihazları ve bu torpillerl ta· 
11yao bir dilıdne denizaltı remiıi· 
nio bir l'~mi lufilosine toplu ola• 
rak hücum otmoai halinde ba gemi 
kalabahjına dotro rönderecekleri 
eo az iki düzine torpilin hedefleri 
ne çarparak birbiri peşinden pat· 
lamasile vokabulacak zayiatın aza. 
meti elbette takdir olunur. 

Filhakika Alman denizaltaları 
i'Ü ültü dinleyici ve ıne1afe bola. 
ca cibaılardao iıtifade e derek 
düşmana müçtenıt olarak hücam: 
ları esnasında yekdiierine 10 al· 
tanda çarpmaktan 1akınmaktadırlar. 

A rtık denizaltılar 25 • 30 
metre ribi derin nmlılar· 

dan düımanı görmeksizin torpil at 
maktadırlar. Ticaret reaıilerine tay 
yare konulması ve kafiltlerin tay· 
yarelerle himaye edilmesi denizat· 
tıları havadan rörüleuıiyecek derin 
liklerden torpil atmıığa icbar et· 
mektedir. Bu mecburiyet torpil· 
lerdeki livbaima tertibatının bu 
derinliklerdeki ıa tazyikine moka· 
vim olarak imal edılmeıini zarar i 
kılmaktadır. Denizaltı ve torpil si 
l&bıoda ileride aaba ba,ka yroilik 
lf'fe de ,ahıt olmamız muhtemel 
dir. M-1abua J•mdiye lı.adar keşfe· 
dilen cıbazların tatoikatta hır çok 
müşkülitla karşıla,tıiı ve bll yüz 
den mühim akıaklıldar gö-ıterdı k· 
leri de inkir edılemez. Denııaltı 
g•miıinio, kendisini bulan anticı 
bazların elinden lı urtuıarak bücu• 
ma vçebılmesindeki mü~kü it da 
nazıtrı dikkate alındılı tudirde 
faaliyetlerinden bu zaman mavaf 
fak y•t beldenemiytce;i hakikati 
tez8bür eder. 

dikiş ij'oe~i pıketini bir karaşa aiı 
yorduk. Bugün eşe dosta ve rizli· 
ce olmak ~ 'rtıle bir, tek tanesini 
ild kuruşall 

T aoeıi 3 fU kadar paraya ah 
nan bır dikiş iinf'ıioi şimdi 80 pa 
raya alıyoruz. Yirmi altı mislinden 
Ç'lk bir, ihtikir detil de ne bile 
yim ne ... 

Demek oluyor ki dediiiın doi 
rudur: Dikiı iioesioin ıiyaaal du
rumu vardır. Harp siyaseti ve si 
yaset harbi dalraland kça dikiş 
ijnesi de ona söre durum tuta-- Ba lr.oaa komik, dramatik, tra 
jik, idyotilt olabilir. Bir ıey demi
yorum. Yalnız inııınlara şano tav· 
siye 'ediyorum: Bir fÜn ıokak orta• 
11nda veya harp alanlarında c;ml 
ç plak kalmımaoııı iıtiyor1anıs ıo 
dı .. ~ ij'neıloe ol&uo bir ç~ro bıı 
lanoz. 

(Yeni Sabab'taa 

5 >E rrneon=tr 5 

HARİCİ · __ HABERL.ER 
V •ıington 24 

(a. a.) - Çörçil, 
250 rezetecioin 
bulaoduj-u dünkü 
basın toplantısı 

na girdij-l zaman 
ıürekli alkışlarla 

karşı lanmıştır. 

Mıhveri yenmek 
için ne kadar za. 
man rerektiif 

Çörçilden ıorol 

maıtur • l oriliz 
başvekili şu ce-

vabı vermi,tir: 

« - Aıltert 
hareketler iyi ida· 
re edilirse, fena 
idareyle ıarfedi· 
lecek zamanın ya 

. . . . . ._, -

Çörçil 
Amerikan 
basınına 

Beyanatta 

ran11 tıuini kı bul 
edip etınedij'i an· 
lamak iıtemiı • 
lerdir. Çörçil .ba 
fıkri tH!' itjbarile 
kabul ettli'ini ıöy 
lemiştir. 

bu 1 un d u tarak reıetecile· 
Ben ve Ruzoelt, mtun· re bütün herp 

Barada Raır: 

nlt de söze karı 

I k 
pllalarınıa çok iyi 

e ,.ilerimizin zaleri 
1' anlıışıldıj-ını ve 

elde etmek kad,etine Avutralya ile Ye 
b Ü g Ü k i t i m 11 d ni Z e il o danın 
besligol'DZ. açıkça t e b l i k e 

Rahat nefes böresi bulunduta 
na ıöylemi~tir. 

3 1 1 y 0 f U m Çö·çil Kana 
rısı kazaoılmıı olur danın da ateı 18· 

Sirı,.apar, müt ÇUnkU Rusyayı muzaf· hasında bulundu· 
tofikler Uıak- fer, lnglltere ile Ame· tanu ilivo «ıtmiıtir. 
farkta taarruza rlk8fl yan J8n8 Çörçil f1ZO· 

geçebilecek bir görmekteyim tecilerio keodiıioi 

va'liyet gelinceye kadar mHafaa iyi ıörebilmeleri içio aandalye üz! 
edilecektir. Almanların Rusyadaki rino çıkmıJtır. Bir l'aıeteci ıanu 
kayıbları flmidilik Atman taarruz ıormoştarı 

kudretini durdurmayacaktır. Mütte· •• - Amerika Birle,ik devlet• 
fıkler cenup P.t11fikte tam bir ha· lerinin harbe i'irmeaiof bu harbin 
reket birlıj-i koruyorlar. en önemli bldiaeıi mi telllr.kl edi· 

Bi:ı milttefıkler Alman,anın yor1ana>? ., 
içten yılulma1ına deiil, dışa11daa "- Evet. Ve 1940 dalıti yal· 
indirilecek ve onu yere serecek nızl ·iımızı düşündüğüm zaman 
yamruja rüvenmeliyiz » şimdi t•nrıya şükürler edivoraa:ı. ,. 

Bır razeteci Çö•çile ıa ıaalı Diter bir suale de Çörçil şu 

n 

ı 
A 

25 Bil'intikanu rı Pe şembe 
Tllrklye Radyodıfilıtyoa poetr.lanı 

Türkiye radyoıu, At k ua radyoı11 

7 30 Prorram, ve memleket 
Hat ayarı. 

7.3 l Müzik: H f f proram (p'.) 
7 4) Ajanı hah,.rlorı 
8,00 Muzık: Hcıf f proıramınıD 

dev,. mı (p ) 
8 l) E.vın ıaatL 

8 30/ 
8 45 Müıik: prorramının 1<>11 

kısm ı (Pi) 
12 J.J Program, ye memlek•t 

ıaat avarı. 
12,31 Milıik: Ş l?lu ve Tüt kil 

lor. 
12 45 Ajanı haberleri. 
13 UO Muzık: Ş ırkı ve tilriil· 

ler prnrramının devamı. 
13 :iO; 
14,00 Mazik: Karışık prorram 

( Pt.) 
18 00 Prorram, ve memleket 

ıaat avarı • 
18 03 Milzik: Muhtel f makam· 

lardan Gtçkili şarlı l ıı r. 
18'30 Müzııı: G çit Prrg~amı. 
19,00 Koııu~ms ( Dcrdleıme 

S:ıatı). 
19,lS Müzilr: Haf f Solo'lar (Dl) 
19,JO Momleket aaat ayarı, ve 

al•n• bııberl .. ri. 
19 45 Müıik: Yurttan ıesler. 
20 15 Radvo ra:ı:eted. 
20 4S Müzik: Saz eserleri. 
21,00 Z•raat takvimi. 
21, 10 Müıik: Muhtelit şarkı ve 

türküler. 
21,30 Konaşma (Şiir 111at ). 
21 45 Müzilc: R,dyo Se foni 

orkeıtrası. (Ş f: Ferid Alnaı) 
1 • Hayda : Mıliter S·n· ıormu~torı cevabı vermfıtir: 

•• - Son aylarda harbin bizim •• - Almaaya010 malyeme foal. K Aı. l ş • 2 · N. . ıı.ses: iir ve 
lebimiıe döııdüj-iioil ııaoıyormuıa· nokaaolıj-ına airayacaiJnı zannet- Müzik. 
ouı? ·• miyorum. 0 A. S l"ya Giderken. {Şaıı: 

Çörçil demiıtir ki: Va,inrton 24 ( a. a. ) - Roz V edad Günd ) . 
•• - Ruyayı muzaffer ve la. nltin Utibi Erli, reiı ile Çör\.ilin B. Ô ı il ( O rkestra ile İn· 

l'iltere ile Amerikayı yan yana dün reç vakta kadar ve bul'iln fat ) . 
- LI L d h 2 . o'~n'ın Tirad'ı. (Ş •Dl l'Orcneıı. e DO ıı.a ar ra at nefeı al. Öi(edro IOnra ilci '1DIU~İ fO ' Ufrne 

dıiımı size tarif edemem. Gerek yaptıklarını bildirmiştir. Ba ilk O ·han Giin .. k). 
b k R 22 30 Momlelc.et saat ayan H 

en, gere uzvelt memleketleri görüşmeler harp pllnları ve stra· • f Aı'ans Haberleri: Ziraat, E.bam -
mızin za eri elde etmek kudretine t«"jik uııu11,.r etrafında ceryan et- Tahvilit: 
büyük itimad bHliyoruz. uıiştir. Bundan ıonraki müz .. kere Kambiyo - Nokat borauı 

Müttefikler arasında tok bir lere müteha1111lar da iştirlk et· (Fiyat). 
baıkomandanlık kurulına.ı çok zor- mişt :r. 22,45 Müzik: Cubarıd (pi.) 
d a- d =========== 22.ss/ nr. utün Ünyaya şamil bir baş 23.00 Yarınki Prorram ve ka· 

kumandaolıtı üzerine alacak ku- L ı· san ders ı· ip;;,.a~n=ı~==============~· 
mandan çıkmamıştır. Napoleoo 

bile~~~~ ;;;ş-::;tı~~·~ ·bir Alman Gramofon pl8klariyle 1 TA H: v lii I 
taarruza bekleyip beklemediii J 25 BiritıcilttJnun 1941 
Çöıçilden ıorolmaştor. lariltore ngilizce, F,onsızca ve· 

ııcıALmancQJJı cabulc... ltnlng PE.RŞE \1RE ______ _ Jı;. •••• 1.:1: ...... .a... . 
YJLıt9fJ - A Yıll Gün: 359 Kaaım •8 •·- l,42 eenHi için Akdeniz· 

de böyle bir taarruzdan ve ı rit 
terenin idil&ıından çok babtedildi. 
Muhakkak ki bir feylor olacaktır. 
Ll1tin bonon nerede ve ne zaman 
olacatını bilemf'm. ,. 

G •:ıetecller lnriliı bıtvekilinin 
bir Çö .. çil . RozveJt Stalln . Çan 

.,. işinizden, vaktinizden 
/edakdılık gopmodan z,.oJc· 
le ~ llene,ek öl,enebili,sl· 
niz. lstigenl~re mufassal 
bıoJiir göndetİlir. 

Ad•n•: M. Sadık 

Rumt }S57· Blrlnclklnun H 
Hicri 1360· Zllhlcce 6 

Ba J •ece Nöbetci eczane 
Toros eczanesi 

1517 Aldatmaz Kitabevi (yenicnıi y•nında) 

rı Buyuk Hikaye Buzçöllerinde 1 
•ı====~~~. =====r:•b~ttır~im=.====nzAN:Do~&meron~r=• 

Poliı memura çektiii ızbrabı Dilliden ıak 
lamak iıtedi; veı 

- Yilrilyebilecejimi 1101yoram, dedi. 
Fakat aya ta kalkar kalkmaz bi11ettiii feci 

tzbrap yüzünden adeti bayılıyormnŞ ribi kıza· 
iın üzerine du~tü. BilJi onu bir çocuk r •bi Y"· 
vaıca kucakladı ve biç zorluk çekmeden yata· 
iıo (lzerine koydu. 

- lbtımal ki yarın bu ayakları keımete 
mecbur olıea;ız. 

- Dilnyada biç kimse ayaklarımı kesemi· 
yecektir. 

- f atat bu takdirde bayatını• tehlikeye 
rirer. 

Komiser muavini Msc El'an rorarlaı 
- Olabilir. dedi, ölmek tabii bir ıeydir, 

ben bütün uzuvlarım tam olarak ölmek iıterim. 
Komi1er muavini, belki do köti)rüm bir İn · 

1arıdan kaçacak olan uzaklardaki eevgiliıinl 
düıiintlyordu. 

••• 
Tabiat, ıanki komiser muavininin çektifi 

ııtırıbın insan tabammGlOnden fazla oldutana 
anlamıı rlbl zavallının hoııı~alı ve yarı bay• 
ıın bir uykuya dalmaıırıa mGıaade etmiıti. 

Mac Eıan ayurk~rı, Bitli hlObıyl düzeltti, 
köpekleri yedirdi, ateıi devam ettirebilmek için 
odun yardı ve ne kadar yiyeceii oldutana 

baktı. 
Komiıer muavini uyandıiı vakit ayalr.ları 

luplurm•zı ve tamamile şekilsiz bir ot yıiının· 
dan baoka bir şey deiildi. 

Mac eodişe ile ıordu: 
- Hakikaten bu ayakları keımek lazım 

mı? 
- Zannetmem, belki do bir kaç pamağı 

feda ederek kurtularsanuı. 

- Ya ayaklar .•• 
- Kan~reoin ıivab lekeleri sö•Dam•y• 

bıılamadıkç& ayaklarınız için tehlike yoktur. 
Fakat bn da aıatı yokar1 OD brı rıın iıter. 

- Burada ne kadar daracatıL 
- Herhalde çok kalacak de filiz. 
- Yiyecek ıeyleriaılı nr mı? 
- &b bir paı9ııl 8elld dı batla k.6pekw 

rl tek kııafa kotarlk tbt fdı• kMar fit'· 

yaıtık vazifesi ıöreo katlar mış )O r an n ı.ltıD 
- Fakd ı·hre riror rirmeı ıiıi tevkif da duruyordu; çelik karıaııları lt .rmm paltJ&U· 

ettiririm. Kanan böyle emrediyor. 
nuo cebinde bekliyo•; komiser mu ııvici dü~unüycm 

- Belki ıi:ıin kananonoz öyle emreder. Fa• 
kat Bıllinia kanona buta bir adama yardım e. « Bu adam elim-le o lıiojnnu biliyor. fa · 
dilmeıini emreder. Bu dı bizim kanQ l\ Uınuzdar. kat ben de ona iıt.,dığiın yerro. g)türf'm Y" un.• 

- Hayır kanon driil bılli. Fakat beniaı Komiser muavini, bir katılirı daimı katil 
içt" hayatınızı tehlikeye koymanızı iatf'mem o!datmlla . öldiiren bir adamın bir daha Ö .ıiİ· 
Ş •yet ayaklarım iyi o lursa ellerinize kelep : rect iıni unutmuyor. Bir in tanı iki d. fa a,mak 
takar ıizi h • pisb~neye fÖoderirioı. çeyı mücoıttln deiıldir. Bıı adim bir polisın canına 

- ô!ı.e olsan. Buradan gidecet·z. Fakat kıydı • 
hemeTo dt rı~, rüırlr keıilir, k.eıilaıul... Borüa hayatını kurhrıyo· Bu onun boy 

•111 ııs.ı - ·ı.· • k t M E ' - b flln, ıa.ı rece bazlu rürrl b' nana ıpten ar aramaz. •C ıan a ıore a 
kaıırrı b ı · d · r ır d - - d ı ı .a ·ı · . • ın e eıtı, ba kasırl'• içeriıınde kö· a amıa •Oıune e naoı maı., rü12a• keıı ı• ; 
pekler. yii ı ütmek me~zuobabı olamazdı. lreodiıioi ol:ioia yerde bırakacak ve baııoı 

Soink çok azıttı, açık havaya çıkan bir ada alıp l'ıdecelı.tir. 
mın nefes alması mümkün olauyacak .. d b Şindi rovelverinin hltza11 komiser maaYİ• 
10.ı1. kd .a ar ava 

6 8 u. Fakat koca koca aiaç ıövdeleriaden niae ne cesaret, ne te1elli verebıli~. 
yap~lmıı. ve etrafı kardan bir davarla ÖrtOtmü• Bı lli yakacak odan yükilyle içeriye girdiği 
kolubenın içe · · l kt O • vakıt mö}deledi. , rııı 1 1 1• rmanlarda ve baı. çöl· 
lerlDde aylarca lilreD yalnız! Lt L - y -trln hsva Jyi Olaca\c, artık ridiyoraz. . • . •• an ıonra ıı.ooa• 
facak hırını baldoiu için Bitli d ti . - Bis mi? 
d ı a e ıevınıyor• 

0 • ki filo, iki rece komiaer muavinine ozan - Tabii bis lldmizden baılta kim var ba· 
uzadıya aolatanıtı. rada ? 

- lıte bö,le azizim. Size bir tilki 0 - HakUcaten beni rötilrecelc mlıln B 1 i? 
oynadım. Bu civarda bir meoba old i yabnlu B 
1• a unu • - ıı.im kananumoz düşmOıleH yaroımı 
ıyordam. 

emreder. T abıl ırötürf'Ceilaı. 
Oııun için bir ıopanın ucuna bıiladıfua - Faıcat beni ıötürecej'ia yerde bqlıa 

bir raketle bara.da 1ahte kızak lzlerl yaptım. blr kanun var. 
Sonra &111 lzlerı kaldırdım, yoketticn. Sızio ba 
izleri takip ederek l'elecetinizi bıliyordam. O 
vakıt kızatınız bozahıp bataklık baliode olan 
menbaa düşecek, ıiz de onu korta d' 

rayım ıye 
ayıklarıoı:ıla ıoya rirecektioiz. Tahmin· d ı... 
çıktı. ım o •• o 

- Bunda kabahatiniz yok Billi aldanma· 
mak ~aıif em idi, mademki aidaodı~, centtnı 
çekeyım. 

- Siz t;mdiye kadar arka•• dClfeo poliı· 
lerin en İaalçta .. tDIL Ô)'JO kOfUYOflUllQZ lef; 

- Falı.at sen benden daha hızlı koıo1or. 
IQD BilU. 

- Ô .,lo ama reçenlerde az paha beni ya. 
kalıyordanoı. 

- Fakat fabrlkaoın dönem•cirıde bent al. 
dattınıı. Y anhı bir iz arka11udaa koıturdanaa. ... 

- Evet, poliılerln tatbik ettiii bir lrarıad. 
- Yolda l'iderken beni baılta bir avc•olll 

kulübeıine bırakabilirsin. Oı ada paramla k••• 
dime baktırırım. 

- Ba civarda hiç avcı kutübeıl yoklar. 

En yakın mevki N >r Staıiyondurı 

- Oıa•ı baradaa çok 0plı: 111 d '· 
- Belki yllz mil, belkl 11ıf y i•z m:l, b .. lkl 

dalaa faıla, b 1 l-uılu çöllerde rzerbn mıldeo 
b.th•olmeır:, burada ya1•1a11larıo ölçü hakkında 
fikirleri yolı.tor. 

Fak~t me,.fe o• kadar asan olur1a olsaa 

HDİ beraberimd• zcHürüyoram. 

••• 
Kalobed• otorduklara bit kıf rikı 

• d f ,._LI •• , baylf a&al18lftl• 
... • 11_--- . , ... ..,, 



BUGON 25 BirincikAnun 1941 

:··································· .. ···: !: .................................................. .... 
••••••: Anne ve Babalar ve Gençler =••••••• A~rD :1 r1 ı S.. d ı : : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : : ~~~11 sı~IEtJ .!\DA ı an ınem sın a ı 

İ Alsaray Sinemasının İ M~~: BUAKSAM :;re İ lkiBüyü~:!,~c!o~~mbfrde• 1 
: Dö·t Gündenberi Emsalsiz Bir Muvatfakiyetle göstermekde olduğıı : fki müstesna fÜm birden ıı - 1 - ı 
i ve Bir Babanın Evlatlarmın istikbali ve Y.aş•.yışlan1 Hakk~nde : ı Baştan başa Büyük Macera ve ı 
• nasıl düşünmesi lazım geldiğini kuvvetlı bır teze tasvır : Dolorea Delrlo - Walleceberry H ı 
: eden Mevsimin en Müessir ve Güzel Filmi l G i b i 1 ki B ü Y ü k y .ı d u ' o y • r n ıı ' k ı. " i e y e c a n 1 a rl a d o 1 u G Ü z e 1 b i r fi 1 m i 
: ~- ~ 1 Taş yürek i adam ı ZlE:il RU 6AlllR çııısı ı 
•

=== -Lr Robenson Adası .·: ıı 11 ıı J _ Mütbış Hadiseler ve Müthiş Heyecanlarla 

Dolu Muazzam Aşk ve ihtiras filmi f -2- ı 
: TÜRKÇE sôZLO ŞAHESERi MUTLAKA GÜRMELIDlRLER : iLAVETEN ı : • : ı Sergüzeşt f, laıleri yaratıcısı GEORGE OBRJEN oin en ı 
• Bu büyük film kazandığı müstesna rağbet dolayısile bir kaç : 'T' k ı muvaffakiyetli ve en güzel fılmi 

1 : 
1 

ğil• daha d•••m edecektir. : .-- .1 a si Haydutları I ı 
: •aveten: : 1-- :ı U an Maden ıı ! ANNE CHlRLEY Gibi güzel bir a•tist tarahnından yaratılan 1 Büyük Heyecan ve Gdng ter fılmi ı 

i 111 K TGençlik ive GbüzzeUikleyr Filmi d 111 ii Dikkat: Umnmi istek üzerine •on defa: i Pek yakında Pek gak-nda i 
: iZ a e e ur u ! ı Bu Kadın enimdir ı Korku ve dehşet filmleri yaratmakda müstesna 1 
i Pek Yakında ı.. i ı bir şahsiyet olan Boris Karloff'un en büyük rakibi ı 
• • Fi ıı Bela Lugozi'nin ı 
=.·. 'f.ü k Sazı ve Tü•k Şa•kıla·ile SüsJ .. nmiş büyük bir şark filmi ı• ilmi ı 

Heyecan 
1 

ve Meraklı bir Aşk Hiııiyesi Cumartesi gündüz matinasında gösterilecektir. ı 1941 ve 1942 seneleri için hazırladıiı büyük temıili ı 

w ·~-----------------------------------': ı :.; 1 PERi KIZI 1 ~:. - Ceyhan Çiltik Komisyonu Iİ · Görünmiyen Adamın 1 
• - • Başkanlığından : ji 1 i N T I K A M 1 .· f. i Nilüferle Demirayın Aşkı i ı · Çeltik kanunun ahkim·na tevfikan. bu sene için '\: .................................................. .... 
• : çeltik ekim mevsimi olarak 15 Nisan 942 günü komisyonca RADYO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ad B ı d• R • • d kararlaştmlmış olduğundan, yine mezkiir kanuna göre 3 ay 

ana e e . ıye ıyasetın en; evvelıne kadar yapılacak müracaat tarihinin son gününün 

( 1oeo metre tulünde hendek açtırlla . 1.5 ikinci kan.m 942 olduğu ve bu günden sonraki müra
caatların kabul edilmiyeccği. 

cak ve zemine beton V8Z ettirilecektir) "J. • Beher ıO ar için almacak ruhsatiyenin 60, diğer 
1 - Sr bzehali • Taşkarakolu arasında yapılan lağamın ürünler için de 1 S kuruş olarak kararlaştırıldığı. 

bPndt'ğile Mirzaçelt bi yolunun hendeR"inin mülaki olduğu 3 - Çeltik ıularmdarı başka ürün sulamak istiyenlerin 
yerden itibarPn 1000 mette tulünde hendtk küşadı ve zemi- ekimden ev~el çeltik komisyonuna müracaat etmeleri lizım 
ne beton vaz'ı işi açık olarak eksiltmeye konulmuştur. geldiği ve sonradan yapılacak başvurmaların kabullanmıya· 

2 - isin k<"şif bedeli (1275.00) liradır. cağı ilan olunur. 1543 
................................. 111111 ....................... ---

3 - Muvakkat teminatı (95 62) liradır. 
4 - istcklaler bu işe ait şartname ve sair evrakı Adana T İŞ BA 

Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 7 kuruı mukabilinde • 
alabilirler. Küçük tasarruf hesapları 

5 - ihalesi '16/12/941 tarihine rastlayan Cuma günü 1 9 4 2 1 k R A M 1 Y E P L A N 1 

KASI . 

saat 15 de Belediye Encümeninde yapılacakbr. K E $ I D E L E R: 
6 - Bu iş hakkında fazla malumat almak isteyenlerin l Şubat, 4Magıs~Ajjustos.2//cinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ve mllnskasaya 942 IKRA iYELERi -----
girmek isteyenlerinde ihale günü muayyen saatte Belediye 1 Adet 2000 Lirı:ılık Akku .. mu .. la" to"rlu.. ve cereya.nlı 
Enciimenine müracaatları ilin olunur. 1507 11-16-20 25 3 ., 1000 ,. 

2000. Lira 
3000. il 

••••••••••••••:••••••••••••• 2 ,, 150 .. _ Yeni Modelleri Geldi~~ 
• Oper ı o .. 2so ., T ][-J[S . ... :r s L .H JEıosı ~11.. 

1500. " 

= Dr. Hasan Sadi Sözütek ! ~ :: 1~ :: Ad~::: ~:::1" paşa c:~~.~~~~:0• 56 . . ...................................................... . 
200 ., 10 " : 1 

" 4000. ,, 
- 2500. 

" - 5000. 
" -

• Fransanın Nansi Tıp • .__ __ T_u_r-kl-y·-.-,,-B-a_n_k_a------,--k-ı _;.;.._• • • 
• • ına par ya ıtma a reıl· • Ad H ı• ı s H lk 1 • Fakültesinden Mezun • nız para bırnktlrmlt v faiz aımıt ımaz, a nı 1 ana ve ava 181 ayın 8 ına 1 

2000. ,, 

1 He rgün Hastalarını 13,30 dan itibaren 1 1r•m••d• ' "'"17' d d " "'' o•u·•unn . ~77 ! i = kabul etmektedir i Fiat Mürakabe komis Adana askerlik daire- ! Her Ay Yüksek ikramiye Dağıtan i 
= Muayenehanesi : Kara.oku Terzilu Çartı•ında No. 97 • yonu Reisliğinden : si satın alma kom is- i H o R o z OÖLU Glteııl Bü Ay da 1 
···········••:•············· Kepeğin toptan itibariyle yonundan : : ADANADA iSABET EDEN EN BÜYÜK : ÜS hsil e i 1 an bir kilosunun çuvalsız fi tı 1- K,palı mf usulu ile ! ff, . wl i 

F iat m ürakebe Komisyonu ~; ::~::":;·::~::~u~:t;;~; ~~~2~2~ı~'.lo soğır eti satın l lkramigegi Yine orozo g Ugiıe•i kozanmıştır. ı 
R • elli santimdir. -Muhammen bedeli 6000 • Z • 1 k - t . ti k • 
eısliğinden : lira olup ilk teminatı (450) : engın o ma ıs ersenız mu a a : 

Her milstabsil kendisinin ve ailesi efradının ve ziraatı Vilayet bö1g<"sinde Maraş lirad3~ lhalesı· 12-1-942 pa· : YILBAŞI Pi YAN G O biletin izi Horo- i 
Ceyhan cinsi pirinçlerden bir : ğ 1 G · · d A 1 1 

ic;in kullanacağı işçilerinin günde bir kilo hesabile yeni mah- Z8Tlf'si günü saat 11 dedır. : zo u ışesın en ınız. ADRES : 
sule ka far muhtaç olduğu buğdayı ve günde bır buçuk ki- kilo çeltik ( ıB) kuruş, fahri· 4- Evsaf ve şartnamf"si : ADANA Horozoğlu Piyango Glteat : 
lodan yalnız büyük baş koşum hayvaolarına ve günde yaram kada çeltiklenmiş ve parlatıl- hergüa komsiyonda görüle- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
kılodan koşulmayan büyük baş hayvanlara Y"m olarak arpa ınış unsuz pirincin mahD.llin· bılir. Zayi Teskere -
ve yulaf alıkoyup üst tarafını ofıse dnhal teslime mecburdur. de toptan sataş jtibarile c;u· 5- lstPklilerin muayyen Askerlik teskeremi zayi imtiyaz Sahibi .. , Cavit ORAL 

Bı.ına riayet etmeyealer hakkında yeni kanunun ıedıt valsız (l7) ve Adana' da top· günde teklif mektuplarını pa. ettim. Yenisini alacağımdan 
hükümleri tatbik edilecektir. Çifçi vatanda•ların kendilerı"ne tAn bir kilosu (30) kuruş zarlık saatından bir sut ev- eskisinin hükmü olmadığ1oı 

y 1 ilan ederim. 
milletımize eo faydalı olan yolda hükümetterile el elr. ver- (50) santim, perakende bir ve ine kadar komsiyoada bu· 320 doğumlu Musta· 

U. Netriyat MOdllrU : Ankat 
Rlfat YA VEROÔLU 

Baaıldıtı Yer ı ( BUGON ) 

melerini öğütlerim. kilosu (33) kuru~tur. Bilgi lundurmaları ilio olunur. fa oğ. Abdurahman 
1548 Seyhan Valisi , olarak ilin olunur. 1547 1545 25-28 4-12 1544 Çölkesen 

M•tbaaeı - Ad ... 

-.1 Fabrika ve Bil Om um Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine 

DEMİR iş 
SAiM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Alatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelyesi 
Her ıtevl tnaklnalara yedek parça, pik ve kızıl dökUm, •oğuk 

sıcak demir itleri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve planya itleri, 
elektrik k•ynak ı,ıerlnl temlnath olarak yapmafia pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES ; ESKi iSTASYON karıısanda - Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

1534 1-26 
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Yılbaşı Bil tı Anken 
-1-

Lütfen 
Hatulayınız 

s o z C>E<&DO., BDR !HAKiKAT . . 

ALTUNOLUK Piyango 
Yurdun En Uğurlu Gişesidir 

-2-
Vo D b©ış o buD~toeırü eı~~Dmoştor 

ACELE IEDBNnz 

ALTUNOLUGUN Uğurlu Biletleri sizi Bekliyor 
T A Ş R A S 1 P A R t Ş L ER 1 O E R H A L G 0 N D E R I L 1 R. 
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