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BAŞVEKiLiMiZ BUGüN. MERSiN'DE 

1 Sagın başvekil Dr.Re/ik Saqdanıın geçen yıl şehrimi!e gelişlerinde çekilen bir esfantane 1 

Milli .Şef; Doktor Refik 
SagdamıAnkara garında 
Uğurladılar Ve igı 
temennilerde Bulundular 

1 

Alman matbuat 
heyeti Ankara'da 

Basın mümessilleri Atatürk'ün 
nıuvakkat kabrini ziyaret ede

rek bir çelenk koydular 
l.tanbol, 17 (e.o.) - Ankaraya gitmekte olan 

Alman matbuat heyeti dün nbah saat 10.15 
te tayyare ile ehrimize gelmi$lcrdir. Alman Harı. 
ciye Nezareti matbuat dairesi reisi orta elçi Dr. 
Şmit'in başkanhimda bulunan bu heyete a~ağıdaki 
zevat dahil bulunmaktadır. , 

Schwörbol orta elçi Almanya Hariciye Ne:ıareti 
matbuat dairesinde cenubu 4arkt Avrupa 4ubeai 
fefl.' ~teanerbiebel elçilik kitibi, Kloinloui elçilik 
kitıbı, Dr. Rudolf Flscber ba4mubarrir, Helmat La. 
ma Heiot Wertbmaon matbuat dairesi memurin da
iresi tefi ve bir foto muhabiri. 

Ankara, 11 (a.a.) - Alman hariciye nazırlıiı 
basın dairesi reisi orta elçi Dr~mit'io baıkaolağıoda 
Alınan basın beyeti buğü Anadolu ekspresiyle 
şehrimize g imi~ ve garda Almııo büyük elçi5İ Fon 
Papen ile matbuat Umum Müdürü Scliın Sarper, 
Hariciye vekilliği i tibarat dairc11i rei i Celal Oımao 

Abacıoilu tnrafıodaa h11alaomışbr. 
Ankara 17 [a. a.) - Alman Huciye oeıareti 

Baıııo dair~si Şefi Orta Elçi Doktor Şmit'in ba,kan
lığıoda burün Ankera'ya gtlmiJ olan Almao batın 
mümessilleri öileden sonra Atatürk'iin muvakkat 
lı.abrini ziyaret ederek bir çelenk lı:oymuılar ve 
Ebedi Şef'in miaovi hazaraoda eğilmişlerdir. Heyet, 
hariciye umumi kitibinl makamında ziyaret etmittir. 

Ankara 17 [o. a.J - Alman Büyük Elçiıi Fon 
P•pen ve rofil-.ları tarafından bo akıam Alman 
Büyük Elçiliiiode Alman Hariciye Nuırhjı Buıa 
Direktörü Doktor Şmlt ve riyaset ottiii heyet şe
refi~e. bir suv_a!o verilmiıtir. Sllvarode Başvekil ve 
Hancıyo Vekılı ŞnkrO Snacoğln ile HGriciye amomi 
kitibi Naman Mcoomencioila ve Hariciye Veklloti 
erkioile bir kısım Büyük ve Orto Elçiler, Matbuat 
Umum Müdürü Selim aarper, Anadola ajan11 Umnm 
Müdürü Muvaffak Menomencioilu, yerli ve ecnebi 
ajans ve Baaıu mümessilleri hazar bulunma4lardır. 

ROstof 
çevrilmek 

leri üzerinde büylik bir tesir ıröı 
terecektir. 

Moskova çevreaiode bararet de
recesi sıfıno alhtıdl'l 15 dereceyi 
buluamaştur. 

Giiveilir kaynaklardan haber ve
rildiiioe göre, Roıtof müstahkem 
mevkii do timaliodeo ve doğusun · 
dan ka1atılmay11 başlanmışhr. 

üzere! 
Ankara, 17 (a.a) - Ba4vokll Dr. Refik Saydam, meıuniye~lerini 

reçirmek üzere yanlarmda :ııusuıt k lem mlldürieri ve yaverleri ol• 
duju halde b11 akıam hususi bir trenle Mersine ritmişterdir. 

1 Sıhhat Veklleti tefkll6t ~.-:l'ii~'~ 
Almanlar Kerç'i 

işgal ettiler 
Kerç ıobrinde Alman ve Ro· 

men kıtalarile Sovyet lutalan ara· 
sında ıokak muharebeleri olmak
tadır. 

Ba~velcili uturlamıa1ıı: Ozere iıta•yonda icra vekillul heyeti baları. 
BOyük Mıllet Meclisi Reis vekilleri, Cumhuriyet Halk Partiai renel 
Sokrotcri ve parti meclis mihtakil gurup.tar ~zaları, mebuslar .. d~v: 
le\ tarasa, Divanı muhasebat, Temyız reıs ve aıııları, ~u~h?r Reulıği 
Umumi kitibi, Hasusi kalem müdürü, Genel Kurmay ık.ıncı başkanı 
ve askeri, mülki rical hazır bulunmuşlardır; . _ • 

Ba,vekil Refik Ssydam, trenin harokotınden bıra~ . ooce ~eclıı 
Reiıl Abdillbalik Renda, Mııroıal Fevıi Çakmak, Harıcıyo Vekılı Sa· 
raçoiluyla relmişler ve kendiloerfoi bekleyen zevat)a ayrı ayrı selam· 
laımı,lardır. . • _ _ . 

Bıı esoaJa Roiılcumhur Mıllı Şef ismet lnoou gara gelmııler, H· 

Ion modbalinde Meclis Reisi, Başvekil ve Mareşal tarafıoden karşı· 
lanmıılardır. 

Mılli ş,f salonda bir müddet kalarak Rerik~Saydaıııa iyi temenni· 
(erde bulunmuılar ve kendisiyle müsnfaha ederek 11yrılmışlardır. Mü· 
toaldben Başvekil vedalaşıırak vagonlarına reçmişler ve iyi dilekler 
içinde Ankaradan ayrılmışlardır. 

Ankara. 17(ıı.a.) - Bir ayhlc meıuniyetle burün ş~hrimiıden ayrılan 
Başvekil Dr. Refik Saydama, avdetlerine kadar Hariciya vokili Şükrü 
Ssracoğlaoun vekalet etrııcsl yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

T o k y o 17 ( a. a ) - Başve• 

itil general Tojo, ayan meclialodo 
J ıpon ve Amerikan münasebet· 
leri hak k ı oda yaptıiı beyanatta 
Japonya ile Amerika ıtraaınJa ya· 
palan müzakerelerin neticeaini 
keıtirmok iÜÇ olacağını söyle. 
mi4 ve şöyle devam etmiştir : 

« - Vaşiortonls müzakere· 
lete tekrar başlamakla Japonya 
şa maksatları gütmüştür: 1-

Çio nizamınm üçüncü bir dev· 
let tarafındın ihlal edilmeai te· 
tebbüılcrini bertaraf etmek. 2 -
Yabancı de~letlerin Japonyayı 
ltarıı rlrl4tllderl, meseli ekonomik 
abluka ribi dOtmaaca hareket· 
lerl tasfiye etmek ve normal eko. 
aomlk müouobetleri yeniden 
k o r m a it. 3 - Avrupa harbinin 
uıak ıark.ta yayılma ı ı n a her 
tOrlO vuıtalarla ıııani olmak. • 

Tojo'nrın izahatı 
Tokyo 17 ( n. a.) - Japon 

hariciye naz.ıra Togo bu sabah 
parlamentoda söylediği nutukta 
bilhassa o&ylo demiştir: 

« - Japon dış ıiyasetinin 
esas doğu Asyııda adalete daya. 
nan bir 11ılbun mııhafazaııoı hedef 
hatmaktııdır. Japonya Çinlc işt>irliii 
yapmak arzusunda ve bu işbirliği· 
ol ınilli Çin btıkOiDetine de teşmil 
etmek azmindedir. 

Jsponya Çııog · Kina- rejimine 
boyun ojdirmok üzere askeri ha· 
rekotlero devam edecektir. Al· 
atanya ile Sovyetler Birliii ara· 
•ınd ~I aıker1 bareklta r tmen 
l'Poııya ılmalde cımıılyatlo mııha· 
&ıaıı •n11nı · dayanan ılyaae\J. 
•• ..:ıı 

'-•vım etmlttlr, 

" 

Japon 
siyaseti 

Japon Başvekili ve. 
Hariciye nazın bek

lenen nutuklarını 
söylediler 

General Tojo'ya göreı 

Japon-Amerikan 
mü za kerelerinin 
neticesini kestir
mek güçtür. 

General Togo'ya gör•• 
---------------------------Japonya doğu 

Asyada adalete 
dayanan bir sul
hun muhafazası
na çalışıyor 

Hariciy nazarı bundan ıoora,g 
Jııponya ile Frans1z Hındiçinisi ve 
Siyam ıırasıodaki mlina1ebetlerin 
dostane mahiyetini belirtmiş ve 
demiştir ki : 

« - Üçüncü devletin kötü 
proparandaaanıu Japoayııya bu 
memleketlere kartı ta rruı emel· 

leri atfetmiı olması pek çok teeı• 
ıQf edilecek bir badi,edir. lnrll· 
tere va Brrl .. llc. devletlerin tıqlld 

kanunu a lttlril c 1C 
Aokara 17 (Hususi muh;ıbirimizden 
~ Sıhhat Vekiletl. müstakbel fu 
Uyet pro1rramının tatbikatında va• 
zi(e aörecek doktorları ıimdiden 
tavzif imkinlarını temin dO~ünce
ıile teşkilit kanonuna değ~tirmek 
için hazırlıklara giri~ıniştir. Bu ııra· 
dil hemşireleri• sıhhat memurla• 
rıoıo ve bazı mütebasıııların ma• 
aşlıraoın arttırılması dü,üoöloıek· 
tedir. 

ihracı ll••n•• tlbl 
maddeler 

Aoll.ara, 17 (Hasosi muhabiri. 
miı.deo) - Yabaneı ülkelere so~k 
edilecek mahsul ve mamuller ıh· 
racatıoın lisansa tabi tut~lm~sı 
hakkındaki kararnameye basrh hı· 
leye şu maddeler koord~oa~yon 
heyetince yeniden ~liv~. edıldı: 

Sünrer, ipek böcer~ tohumu, 
Çnm fııtıiı, Antep fastırı, yer f 11 

tıi'ı ve nir fııtaklar. 

doirudan doiruya imparatorlui0 • 

mozon hayatına dokunmaktadır. . 
Japonya Niaandanberi Amerı· 

ita ile rör üşmelere devam ediyor· 
sa da ba rüne kadar bir anlaş01• · 
ya varılamamıştır. 

Jııponyanıo tuttniu uysal hare· 
ket hattının budntları vardır.Ame 
rika bizim ıribi dünya ıulbuaü ar· 
ıa ettiii ve Japonyanın doğa As 
yadaki ibtiyaçlar1 ve vaziyeti ha~· 
kında anlayış rösterdiği tıkdır 
de konuşmaların dostane bir tarı · 
da neticelenmesinin iıııkiosıı olııu· 
yacatı fikrindeyim. 

Bu mü:ıakerolere fazla vakıt 
basredilmoaine artık 111.:ııım kalma· 
mıştır.lmparatorloiun ha,atını teb· 
dit edebilecek veya Japooyıoıo 
bOyük devlet nüfu:ıaou bozablle· 
cek her bııori bir fırsat ıabor o· 
derse Japonya aıimlo bu vaziyoto 
karıı koyacaktır. Bütlln millet bu 
rtınkil misli rörülmemit zor vazi· 
yeti atlatmak için birleşmelidir. » 

/ngiltere oe Amerikada na· 
taklar nasıl karıılandı ? 

Ankara radyo raıetesi - ln. 
giliz ve Amerikan mahfillerine fÖ· 
re, Va~inrtondaki Japon - Ame· 
rikan görüşmeleri müsb~t netice 
vermiyecektir. 

ÇQok.ü: 
1 - Amerika Çin'i feda et

mek istemiyor. Amerika Çıng Kay· 
Şek'i tutmuş, manevi bir taahbilt 
altına rlrmiıtir. 

2 - Japonya timdıllk yahua 
Çlo'i iatlyor. Çin kendiılne veri· 
Ur10 daha bıı\ta lıtokler de ileri 
sUroeoktlr. 

Japon baf
0

HldllnlD v• . ~rl~l 

General Veggand 

General 
Veygand 

Fransız Harbiye nezareti
ne mi getirilecek? 

Ankara Radyo gazetesi -
Londra kaynalr.laraoa röre, Paristoki 

Alınan elçisinin Vişi'yi ziyareti, 

tayyare ka.ıasmda ölen Fransız 
Harbiye nazırı Hatzinrer'ia yerine 
1retirilecek ıatla alikadardar. 

General Veyrandın da tayya· 
~~~~e Şiıııısli Afrika' dan Vişi'ye &'el 
ıgı haber veriliyor Generalin v· ., , 

k aşı ~~ gelişi, Harbiye oazırhğıoın 
endısınc verileco;i şayiafarıoı or· 

taya atııu~tır. 

. lngilizler, Veyrındı Şimali Af· 
rıkadan oıakla4tıracak böyle bir 

tayine alnıaııların taraftar oldu· 
ionu söylüyorlar. 

lt11•I •ltındakl toprak· 
lerda Alman mUlkl 

ldareaı 
Aokara radyo i'&Zetesl _ Al 

mao Führeri, Alınan ordoıo tara. 

fından i ıal oluuan topraklarda 

mülki idarenin kurulmasını emret. 
miıtlr. Bu idarenin ba,lıca işi, ha· 
yatı tanzim olacaktır. 

Şlmali Afrlkada yeni 
bir lnglllz ordusu 
Kahire, 17 (a.a.) - Şimali Af. 

rikada 8 inci orda adiyle yeni bir 

ordu teşkil edilmektedir. Bn ordu 

batı çölünde f aaliyetto bohınacak
tır. 

ye nazırının sözleri l11giltere ve 
Amerikada iyi bir akis uyandır· 
m11mııtır. Amerika kaynakları bu 
nutalı.ları « riyaların ve aabte ta• 
varların balitatı » olarak tavzif 
ediyor. Lonraya göre do, nutuk· 
lar Paılfilcteld rorrlnliti azaltma· 

· mııtır .. 

Alman tebliği, Kı
rımde elınan ealr· 
ferin 101600 U bul 
duğun u blldlrlyor 

Ank.ar radyo raıetesi - Ka 
lioin ve Tala çovreıinde , yeniden 
büyOk taarruzlar bqlaıaı~tır. Moı · 
kovanın batı k11mıuda da yeniden 
büyQk bir taarruz başlamak ilıe · 
redir. 

Moskovaya kar4ı başlayan bu· 
taarruzlara Almanlar :r.lyadesilo 
önem vermekte ve neticeden Ü· 

mitli bulunmaktadırlar. 

Almanlar fİmdiye kadar Moı
kova 'ya kartı 18 büyük. taarraıdı 
bulunmuşlardır. J 9 uncuya t~kil 
eden bu yeni taarroz da ümid edi 
len neticeyi vermezao bu durum 
bilhassa Moıkova cephesinde dö. 
vüşon Alman kuınandao ve asker· 

IFIRKAI 

Alman bqkamandanlıiı buau
•i tebliJJo Kerç fehrinin ve Uma• 
DIDID i~r·I edildiifoi bildirmiştir. 

Teblii• röre, Kınmda alınaQ 
esirler 101600 ü bulm1qtar. 

Londra 17 ( a. a ) - Moıko· 
va radyoıa burünkü DOftfyatıada 
Kcrç, Sivutopol ve 4imali Kaf. 
kaıyada Alman tehdidini kabal ve 
tealim etmektedir. Spiker, Hitler 
bütün ia•aa ve tecbi:ıat ibtlyatlaraoı 
cepheye sllrmok mecburiyetinde 
kaldıiı için Mman kudretinin çok 
zayıfladıiını aöylemi1tir. 

Berlia 17 ( •· a ) - Almaa 
kıtaları tarafıodao alınan Kerç 
Jehrinin 100,000 nufasu vardır. 
Boraa1. ıon zamanlarda i4letilme· 
te ba1laomı1 bolooan Kerç madeo 
bölresioin baılıca morkeı:idir. Bu 
bölr6doki demir covberinia yeraltı 
ihtiyata 2 milyarla 3,5 milyar ton 
arasında tabaıio edilmektedir. 

Müşterek mallar •• 
YAZAN: BiZ 

sizin bir eviniz, kendinize fÖre euanız, bir dOkUnınız, dOkU· 
nınızda yaptıf'ınız ~in novino röre mallarıoıı var" sabahlara ÇO· 

cutunuz.a ıüt retiren kadının röz.ü kadar aevdiii iki iaeği oldaj1uıa 
ıöylüyorlar .. ko1D4ucuzan oturduia evinden baıka Yolreçendo tarlaları ol· 
dut.qnu biliyorsunuz •• dü\.kiaınm açma;a rlderken, ıüriUme1i. ekilme.1 
fOClkOn tarlalara iyi balulınadıfı içia, kaplllOIO etltiade çiftçi bafllıDI 
batıra batıra aıarladıj'ını kaç defa doymutıuoo:r.dor. Karıuuulakl iki 
röı evde bir ıoför oturur. Sabahluı rünle birlikte kalkar. Bir çocuk 
balka11 içinde otomobilini, seve ıeve1 ııilip temizlediğini hır rün rörDr· 
eünQz" ilah .• ilib .. Bunlar ılıiıı, komJuouzuo, tenıdıklannıııo mallarıdır. 
Hepiniz kendi mahoızı ıözlerinizdoa bile 11kınırıınız. Bititik komıunaı, 
kahve dejirmoniniıi her iıtoyifinde; işi bitince çabuk ıondermNlal, ya· 
ramaı ofluna ulun vermemoalai \ı:annı:ı ona ıöylımetf bir kor• bU• 
ooutmayor •• 
Bir de buolardao bqka hepimiz.in mfiıteıcık mallarımıı vardar. Bu mallana 

nevileri o kadar çoktur ki, aaymakla bitmez .. r•cclcrl ıokaklara aydınlataa 
elektrik lambalarından; azaklara bizden haberler rötüren telefon, telfraf 
tellerinden tutunuz da.. her gün üıerinde yürüyüp rittitimiz ıokaklar•, 
oturup dinlendii'imiz parklarda ki kaoapelero, tren yollarıaa, val'onlara 
köprülere, çocoklanmaııo okadaia okullara, orada Oıerleriod• oturdak· 
ları sıralara, memurların kullandıiı maaa, nndalye, u,.ıt, kalem, aıker· 
lerin kullandıiı bütün ıillhlara illb.. illh.. • kadar .. yılın••• rnç olae 
ba mallann kazancımızdau ayrılao hi11olorlo ıhodt,fıoı tabii blliyorsanıız. 
Bunların bepıiııde bepimi:r.io ayni ölçüde biHemla vardır. Bo mallar, 
bizim mfifterek faydamız için almır aaklanır, kuJlıaılır.. bi:.im için kal· 
lananlardan, muhafaza edenlerden baflayarak ayrı ayrı hor birimizin ba 
mallara kendi Öz mallarımın röıtordijimiz allka kadar, batta daha 
fazla alaka göıtermeje mecbur oldujomuıu hiç batmmızdao çıkarma· 
mahyıı .. Daha fazla!.. ÇünkO, kendi malına zarar voreo yalnıa hnc:IJne 
zarar vermiı olur. Halbuki mOıterek mala zarar verenler, bDtOn v:taa· 
daıları ıarara aokmaktadır. Harap olan, israf edilen milfterek ma ann 
yerine bir yeolıioi yine beplmta birlikte alıp k.oy••t• mecburu.. 

Mlltterok a.Uara HJt• •6-ter•~ dal•• lıatm•ııtl• t•t•ala• ... 
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1 AskeırDDk BalhılsDeırn 1 

Çölde muharebe 
niçin çok güçtür? 

- --
• Bir l•vlçr• gazete•I 
____ alııor ki :_I 

Çöıde Jıa,p, bü~ük. ı?ç 1 
liilt.le,le dolu bır ııtır. 
s .. 1. ,,.,.metlı/c baskınlar • 
yıldırım ıibi lıarekeller ve 
rir'atlar tı;tbiki w:ümlcün 

1 olan llf'fd"e klasik aculdür. 
Uç•uz bucaksız çöıde as· 

/cerlrr, çöl kumunun renıin. 
d~ Jııil(i eibis~ler giyiyor· 
lar, lle•ilerlcen mnyirılerin 
icine tlüımemek için colc 
dikkatlı davranmak lazım· 
dır. 

--
r•de dikrnli otlar yükselmekte o· 
lup. elbiıeleria y•rt•l:aama•ı iç"n 
bunları takılmem•ra dikkat etmek 
liz•mdır. Bu~l•rı r•çen marttı 

r•zmiş ve dotaı"Dıştık. Kış yaimur. 
lırı bitmek üz•ıe idi. Bn y•rmur· 
lar yüıünden t • prıkta 30 11ati· 
metre bovundı yemyeıil otlar yilk· 
selmiıti. O zamandanberi yaz mev. 
siminin cehenn•ml rilneşl, bunları 

yokıp kurutmuş, ucıuı bacılmı 

çölde ıiyabımtırak lekelerden bıı 
kı bir şıy bırıkmımııtır. 

Canup çDI 
--· 
Rüzgarları ---

s. a ı b b 1 r Lı· b •,,, t•inci t•ıria ıyıoda, bu 11bada 
' O •• ea 1 er < • , 

milth•ş cenup çöl rüzırirlırı e· 
oıke 1 hartkrtin l•krar baş- •er. Rüzair 0 ~adar kuvvetle eıı;• 

lımalt üzere balunduiuou bildiri· yor ki, ay•ktı ırüçlilkle du•abbi· 
yor, l•viçrede çıkan lıluıtre ırec lir. Havada milthiş ve borucu bir 
muıasının atk.eri muharriri bu müoa •il"hlc. hikimdır. Çölün ince kam-
ıebetle, kanlı muhareb~lere •• hoe !arı, lnllnıo kulalılar•oı, tfıını ve 
ot ... ası muhtemel bulunan. Tob,uk J baron deliklerini tıkar. utan ıa· 
ve So•la odaa ve ç ;ı h~rbinio ırllç euziaktın kavrulur, kulakları da 
lhlednoten babse<l•D bir makale bir t•Y işitmez. 
Y•Z Dl' I ·•· M •lr.alede deniliyor ~i: Oıom bil motörleri, kamlarla 

• Tob , aı., yepveoi bir müstab dolar, malıinıları iı'etebilmek için 
keın ıelırıdır. Amerıkan ta.ııoda 

1 fö,e bir durdurarak yaflamak mec· 
açıln • • olan caddelerıode talya 

T burivetı bı•ıl olar. 
İle şarK ij .. )Q'lu birbirioo k•rıımak. 

Bu ş'rtlar hüküm aürdürü 
t dır. Tunç rrnklı otan Libya ço 
cutı.ıarı ent•rı Qıerıado fa.ıııtlcrin . zamanlarda burada b"rbetmelt k.a. 

bil deıiildir. Yalnız cüretkir bazı 
aıyab ırömlerını ır yıyorlar. 

e•l•r, ~üçült baskın hareketle•İ ya· 
Bır cam110 wını:ııresı ı~ref( sin 

pıbıliyo.ı.,. Fdkat renit ölçüde 
de eıralı lıatyan renkl111 iylo •Ü•· bir t-arruz yapmak imkinsızdır. 
lenm•ş Savoıa hoçı muıl ıi< do u Geçea temmuzda lnrilizl•rio yap• 
Y·•r. Yanında mermerı en yap ı lmı• h 

v T tıklırı ıaarruz ıre• •ti az bir za. 
bır ~ili e vardtr. Kıhıeoio avlusun· 

mın ıonrı kum bu 1 utları arHında 
da çocuklar ovnuyorlar. lıaıyan 

eriyivermiftİ, Tabıalın bu ıid~et 
ıı•l'nıtıerı, Arapların ahrr l'•nr, 
cauuelnde f•ı ile şapkalar bırıbi ve bidd<ti du•ulduru zımın harp 

harekatı ytui<ten al.vlenecek mi ? 
riue karı.şıyor, Tobruk, bır köydür. 
Ewlel'•a 11yab ırö · ır• · eri araııodon Sollum ve Halfaya limanı 
bır kaç dakika yuruadü~tea ıoara 
kôyü l dışına çıkılır. 

G ç~n Kaııuoaıanide hril-zle 
rin vopt kları mütbiı bombard•maa 
lar Tubrukta satlam bir biaı bı 
rakmamıştır. 

Boırun Tobraktı y•nm•ı duvar 
lartlıa b•ska bir şey yo• tur. Tob· 
rnktaki Avutlralyı u<nleri, uzak 
t"'n fÖ'"Ü~lmiy.,n kazarnatlar iç n1e 
ve topr•rıo altında yışıyorlor. Ev 
vele• Tobroıiı rı11i,rın1& z•man ti · 
mı" ltalyın b "D f mılrriyle dola 
idı. Bu ıriın in; M ndırek civarın· 
da b•lm•ı İtalyaa San Corciyo 
~ru~aaö . üoüo bacıları rörünüyor. 
Mı1.rrtal Grezyani, hm•ıı• iıtimal 
eoı .emez bır ha•• ıokmak içıo bu 
kru.,a'lÖı ü M ... ndtreiin yanında ba· 

tırm ~tı. 

Liman 

Tobrufon şarlr.ıoda M, • ., bu 
duduna le.adar 120 •itomet• 

re uzunlnj'undı çorak, bo· bat bir 
ova azıoıyor. Bu 1Aha dabılinde 
Capuua vo Mütaıt tabiyeleri bu
luamıl<tadır. Bunlarıa çelik maz. 
&'alları, F allıl<I kaleleri hatırlatır. 
S••p ve dik kayalar birdenbire 
aah iden uzakl1Jmaktı ve ıarkı 

dorra amut l•tilı•m•tte aumak 
tadır, işte lı ıril zler ba 11i ve 
kumul verde Sollum lımaoını lota 
etmiılerdi 

Yükıek yaylidın Sollums var 
mık için Halfaya bOf4Zladaa r•ç· 
mek lazımdır 

ltalyınlar, mc lotiklttlerini ile· 
riye •Ürer•k iki d•fa Solluıru i 
r ıl etmiılerdi. Halla va ve Sou!. 
mu bili eller•nde tutuyorlar, bu 
ırila S ıllam yanmış, yıkılmıı bir 
harabeden bıılıı bir ıey derıldir. 

Marmarık toprakları deniz k• 

narında çorak ve verimıiı olmak
la b•rıb•r. hakiki çöl d•iildir. 
H .kıki. çöl, yer deriıtirea kam 
daıi'lırı. ıert ve keskin taşlarite 

11bilia 150 kilometre ceoabuadın 
boılır. Bazı yerlerden oıotörlü 
kollar reçemuler. Zi•I motörlü 
kolların tekerlelı:lorl, ot•ı ıribl aıcak 
kamlar içine batır ve bir türlil 
yilrilvemea. Binaeaaleyh patll<aları 
takip etmek llzımdır. Halbald bıı 
p1ıikalara kıra mayoları konul· 
maıtar. 

Dahilde, vahalar ıeyrokleılr. 
Tek tilk vahaları 300 • 500 ve 
cenupta 700 lı:ilooıetrelik uıu~ 
meıafeler ayırıyor. Bualarıa bepll 
çukordur. G•çea kı' e•oıttada 
lnl'ili>ler, Lıbyaoıa şarkındaki bü· 
illa vahaları ele reçirmlılerdir. 
Binaenaleyh Almanlar ile lıalyıo 
t.r, boır•ln Libyıda aocak ıabiıl 
lıral ediyorlar. 

Ba vaziyet lnrillzlere lılr çok 
ıvıohjlar temin ediyor. Cırabnp 

ve qlalodan rizlice buırlaamış bir 
taarruz yapabilirler. Fakat buım· 
larıoıo niyetlerlai keşled• m•zlor. 
Bınıenıleyb iki taraf lçla ıürpriz· 
fer d•ima mümkündür. 

Çölde harp niçin gUçtUr ? 

Ç ölde borp büyük ırüçlilkler· 
le dola bir İştir., Boklenaie· 

dik bukınlır, yıldırım ıribi bartk<I 
ler ve ric'ıtlar, tatbiki mümkün 
yrıriae klitik aıoldiir. C•phe p•I< 
reniı olduraodao bütilo c•pbe bo· 
yunca lıavvet buluodarulamu. Bey 
rirler yeriae motörlü ıiliblır kul. 
lın•lmaktıdır. Çöl harhiade fevkı· 
lide aürıtli. çoil m•hrukıt almıi'a 
kabiliyetli ve ayni zomaoda pek 
çevik ve haf.! ırabılır lizımdır: 

lnırltizlerlo kilçllk tankları, le 
vızım almak lüııumu hi11etmedeıı 

400 kilo111etre me11fe katedebi ir 
Y aloız aa m•ı•leol, daimi halli icap 
eden bir iı olaru k•lıyor. M•hHr 
kuvvetleri, k ... clı eeph.•l-"n• t:ay
yareler ile G•ridden ve ltalyıdao 
la f8lirmefİ lüzamla fÖrmüılerdir, 
lnriliılerln ite lı•rndtriy•d,n M11 
aa Mı•robı kadar uzavaa bir şi. 
meadıferleri vardır. Fakat bu bat, 
müthiı boıabırdımaolıra bedel ol· 
maıtur. 

Ucıaz lıucıkııı çölde a1krrler, 
çöl kumuoun reoriode hlkl elbiıe 
ler riyiyorlar. llarlerken raıyıoları• 
içiae dllımemak için çok dikkatli 
devrıumık llzımdır. Sataıları 
ah,mak, aıuo mftddet yiyecek.iz 
kalmıi'a katiınaık icıp eder. 
Tankların içinde tahamnıül fena 
aıcı<ları dıyıaabilmek iç'n usun 
antröne"1eolsra lüzam vardır, bu 
ırün çölde harbeden adımlar, mev· 
cudiveılerinl kumlar içinde ırizleme· 
te orrqıyorlar. Buaları aezebıl 
mrk için çok ite.kin ıröz ll10mdır. 

Domuz mUcadelesl 
D •muz mücadelesine sarfedil· 

melt üzere Z•raat VeUletindeo 
müc•dele tekniıiyenlijine t450) lira. 
lık t •lısisat relmiıtir. 

Zonguldağınbagramı 
- Mllll Şaf'ln ZonguldaOa ilk gldlt· -

--- larlnln •eklzlncl yıldönUmll bUyUk ---
t 6 ren la kutlandı - -zo•ıruldık 17 [ı . ı.]- Reı.icumbur ismet lnöoü'oün z,,nıruldai• ilk re· 

löıterinin ıoklıloci yıldönilmü olan dünkll rüoll Zooıraldak halkı 
bir bıvrırn ırilnil olarak vışım•ıtır. Hor taraf bayrılılırl• do•ınmış bin· 
lerce halltıa iştirik evleıliri IÖ•eade ıöz ılın hatôpler Millt Şorla aluı 
ve yardı yaptıiı büvilk hizmetleri ve ba aradı Z •nırold•İ'• hediye et· 
tikleri yük1e1< endüstri h•iılerioin verimli reli,melerini belirtmiılerdir. 

Gece de H•lkeviode bir toplaatı yıpılmııtır, 

{){12_(Q~ 

6. Demirspor , Milli 
Mensucata 3-2 galip 

Paıır rnnıı bölıremiz lilı: maç· 
l11ın1 Adına ıtıdyomuada devam 
•dilmiıt • r. 

incirlik lıöyll ile Cet ban kı· 
"" reoçlik kalüperi, hakem N-hat 
Calbınıa idare•lode karııl•ım•ı , 
neticede 2-2 berabere kılmıılar · 
dır. 

bıka2-2 berabere neticelen111lıtir. 
Güaila ep mühim müııbaltuı 

r•c;ea yılın bölıro ıamp;yoau Mitil 
Mınsacıt rençliı. kulubil ile eltın · 
cı Demir1por ırençlık kulllbii ara 

11ndı yıp•lmıştır. lıd taraf da en 
lıavvetll kadroları ile aah•y• çık 
m•ılardı. Mi111bıkıyı bıke'D Abdi 

Adını ve Malatya ırençlik kn· Ahmer idare ehıiıtôr. Neticede 
lüpltri area•odak 1 maçı hakem Ke· Altı"cı Demir ıpor ır•nçlik kalübll 
naa Cütrila idare •imiş ve milta· 3-2 ırılip ırelmiıtir. 

Beden Te•big,,sl Seglıan Bölıesi Lik 
Maçları Paoan Cedoeli: 16· 11· 951: 

ilaç ııllhlret btr.bore m•t· ıttıtı yodltt puvoa 

Altıocı Demir ıpor G. K. 2 2 
Mılatvı Menıucat G. K. 2 1 
M.ıı; M•nıucaı G. K. 2 1 
Adana G. K. 2 o 
incirlik G K. 2 o 
Ceyhan G. K. 2 o - -12 4 

TUrk hava kaırum11na 
yapılan yardımlar 
Tllrlı: bava kurama, idare bey 

etiacl•o ayırcl1iı srap\arla. ı:.at1ııı.a 

mızdan taberrO temin ve lza 

kaydetmek llzere faaliyete r•ç 
miıtir, 

Karamı lıa yıl ilk olarak te· 

barrllde buluoıolar ıual•rdır ı 

Bekir Sı~mas ve Ômer Sı· 
bancı 600, Ahmet Mıır,it Gö·rila 
300. Sımoll Gilodo ısoo, Abdul· 
lab Gnler 200, Bayan Kizıme Ô• 
Jer 100, kerHteci Hilteyio Çakar 
ıoo, l•ı Şakir Akdotan 175, Aıiz 

Pamakcu 150, Mü•'İm Çekmrır•I 
ıoo, Alb•r dlyıp SOO Jiu. 

O•manlad'de zertlnclllk 
ınkitaf adabıllr 

O•maaiye [Hn•uılJ - Solak 
ve :ı: i raah çok elveriş'i olıa Ot 
maniye, d•i'lırındı bialerce bektıı) ,k 

:ı:eytia aracı, bu işe eıııelt ve pırı 

yatıracak vıtındışlırı beklemek· 
tedlr. Zeytincilijr'a verimli bir ıa 
ba oldutuoa idrik edeoler Osma· 
oiye oıaliyeıine müracaat etmekte 

o o 7 2 6 
1 o 19 2 s 
o 1 s 4 4 
1 1 3 5 3 
J 1 2 6 3 
l 1 2 19 3 - - - - -4 4 38 38 24 

Dr. Etem göktat 
Devlet demlryoll .. ı ılhocı İş· 

!etme mildilrlüiil doktorlarından 

ve S.)h"n bölse•i FutOOl •i•nı 
Doktor Etem Göktıı Aakarı Sıh. 

b •t iılerl müdür mıııvinlijioo tayin 
edilm;ş•ir. 

Kıymetli doktora yeni vazife· 
ıiode başarılar dileriz. 

Zehlrll yemler na•ıl 
hazırlanacak? 

Tarlı fareleriyle mücadelede 
kallaoılıcak Hhirli yemlerin ae 
fe1'.llde b01ırlonacaiı hakkında Zi· 
raat V eklletladeo alikad .. ları ta• 
rıfoame röıderl 1 mıştir. 

• lnıriliı kültDr btyetl tara· 
fıodın An kıra da bir kitap 1erıri 
11 aç ılm • şt•r, loi bılıı ıür•cok 
olan aerride muhtelif mevzuları 

ait 1500 lr.itıp teıh r edılmekto· 
dir. 

ve imsr teneresi alınaktıdırlır. 
O•manlyemizln, portıkalcılıktı 

olduiu ıribi zevtincilıkte de k11a 
zamanda inkiııl edeceti mabak· 
kaktır. 

- K•hrarnan erle . 
rlmlz için 
teberrular 

-
Şobrimiıde kahraman erleri 

1 mize kışlık hediye tedariki fıiliye 
ti ırittikçe bıraretlenmektedlr. Kı· 
zılıy yardımcı komitP1iain dllokQ 
çalıımılırını, dün öi'leden' evvel, 
yardım 1evenl~r cemiyetinden 
Bıyaa Gilzide Ottila, Savan T ev· 
fik Pamukca, Bıyıa Ziya Dura 
ve Bayın Meliha Sun da lttırlk 
etmıılerdir. 

LIRı\ 

19575 DilokO y•kGa 
soo Mahmut ve Rifıt Gll· 

lek 
500 Çalrıırlı Hatan Akıoy 
200 Mustafa Akdıi 
150 Ali Rıza Kelle .. ker 
125 lıa Cıadıo vo kır· 

d•ılerl 
120 Alı Ô•kın 
100 lbrabim lodlrkaı 
100 Mehmet Taarıver 
1S ,\!ebdi Ma11 
50 lbsao Gülcan'. 
50 Yaıaf Kızılkıya 
so $•rketl aımıaı Cemal 

Sarıçoj'la 
so Rıza Alkaa -2164:> Yeklla 

H tlkımızıa teberraatı .fevam 
etmektedir. Y ırdımcı komite her 
ırüa aabahtaa ıkıama kadar Kı· 
ıolıy merkeaiade bolaomıktıdır. 

Buıüa Kızıl ty umumi merkeziae, 
ilk parti olan 10 - 15 bin lira 
yoll•nacıktır. 

• Ceçealerde Karıdenlzdo 
kıra ıolırımızdı lioe ıdHı ile 
M i d y e ıra11odı bir denizaltı 

tıralıodın batırılıa Kayııakdere 

motöril .. bibi Yıkup kaptan, An• 
karıda Müaıkalit Vekiletioe hı· 
diH hakkındı izahat vermiftir. 

• Son Türk - Alman ticaret 
anlqmeliyle memleketimizden Al· 

manyaya ilıraç edilecek malların 
kontenjan llsteıi ihracatçı blrlllde· 

riae teblii edilmiştir. Alaıeayıya 
1atılıo mallar ıoolırdır ı 

Tütiln 20 milyo~. madenler 10 

nıilyoa, aeytioyıiı 7 milyon, tiftik 

6, yatlı tobamlır 4,S, palamut ~e 

ve somak 2, kuru f11ulyı 2 S, ııo• 
boci 2, dırı 1 milyon liralık.. 

V ılkeı 750 b'a, keten ve keıı· 
dir döknatül•ri 500 bla, kitre 100 
bla, mııı 200 bia, barHk SOO bla, 

anuoa 100 bia, badem, acı çeklr· 

dek ve ceviz 280 bin, lıılı ve mah• 
telif dokumalar, deri 600 bin, ya• 

murta 500 bin, miyan köıtil 200 bin, 
kut yemi 500 bin, kura üzüm 3 
milyon, fındık 5 milyon 400 bin 
lira, incir 6.S, balık 2 5 milyon, ke· 
pot. 500 bia, paçavra 280 bin 11-
ralık. 

Bu mıllırıa h•p•iaio tatarı 85 
milyoa lirayı bolmılr.tadır. 

T c brukta bulu~on l .• ıiliz ha•p 
f mıtrri mümkün mertebe 

b rlbıri11dır n uzak demirli buluru
yorlar. Çü kü Mobver tavyarolorı 
f•ııl•ız T ı.Joruj'uıı ıem,larında do 
Jaş · p rturuy .,ı,.r. Liman kü~üktlir. 
Ge işhırı 2 X 3 ır.iloınet•edır Ak 
d~nızde ha.ı.o olmıyaa bir filo bu 
rada oarınemaz. 
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rı k et· .. lnıdo 13 kilometre derio 
l•fİnde bır S•h•da bul•ınan tabive 
lerı işıraı eoi~"rlar. lıalyaolar tarı 
fındıo inşa edilmiş olıu bu tal>i 
y·le•in ırkas • n.!a mükemm.I bir h• 
va m•y.lanı vardır. M.reş.I Balbo' 
nao fohrak etrafında i Ş• ettırmış 
olduru ır •niş Hlalt yoı, loırilızlerın 
eliadeoıı. Alman ve lıalyao ordu 
larını:ı iaf• ıc.avv~1le. 1. Sollama var 
mak içıo uzun daire katetme< mec 
burıyetindodırlt":r. 

A!lır kaınyonl .. ve bllyillt taak 
)arı uz ,klarda ıeh,.a içındo hav4 ya 
mu1 zum kum bulutlara kaldırıyor. 

lar. Hu kum bı>ıut • •r•, mlltemadiyen 
eıen -.öı rüzjir-Jarı, lıır1liz batla 
rı Qz~rioe ıurukJeyip yıfıynr. 

To ·,ruk.'u ı1 011ında yamyat•ı ve 

bitmez tiıkoıımez çöl uzan•r. S ·.rt 
rUı ir hıç bir miııiıyı ratlımak 
ıız n oıt•lıfı altuıt ed.r. Toprak 
m•umatıı oldurun :lan yarın yıi'· 
~urların ıe,t bır taba1eay4 varınca 
y kadar ıüı:ülm.e"ine vo ert~ziyen 

kı yo'"'' •çıtmaııra lllÜıa · thr. 

Ma,.ma .. ıkto en ç rak vo ve 
rimıiı ıah•, Sırtnaık'trJJ Nıl vadiıine 

karlar aramaktadır. Bn .. b, dahi. 
lio,ıe vabi)ar nodınl r. Hatıi deniz 
lııyıları ekıerıyt tle \Ö dür. Sa nbı • 
Dil t<'puklırı oa"mtırık olup, en 
batıl bırer ı üıırlr bile bunları bava• 
•• ı..lcbr-ka.dır. Her llıi · li9 -•· 

Vı•kley cev•p verdi : 
- Onu ıonra dü,ilnürilz. Evveli. Ol· 

tümOıü bas•mızı kurutalım. 

Yiy•cek P· kellerini ılıp bir matara· 
ya rirdiler. Bır ateı yıkı.la .. Gece içia 
ki.fi derecede odua t >playıp mıiarıyı 
yırdıktıa, denia ıuvu ile aırııklım olmnf 
bolunıa elbiselerini karutıuktan ıonrı y .. 
mel< yediler ve J••• ıııanıp uykuya dal· 
dılır. Y elaıa Peter ıra aırı uyanıp ıl•t• 
odııa atıyor, tolı:rar uykoyı yatıyordu. 

On iki ıaat ayadalar. Donlenmiı ola. 
rak mataradan 91kıp kıyıkla m .. ruı ol• 
mık llaere Hhıle fİıtıtderİ Haıea fİldef 

epey yilkseloıiıtl. 

Roırl• ,ı.,ıtdeo eıaıekte devıııı ..ıı. 
yordu ve deoiı çok dılırıh ldL V arkley 
k•raraoı verdi ı 

- Denizden ridemevl• Peter. Yine 
talibi 11iz vırmıı. Eter ba hava diln olıa 
idi, buraya 1111 ırelemezdlk. l•tediiia va• 
kit karadan yola ç•kırız. 

M•raraya dÖnJüler. Yiyocej'I telttiıa 
edia parııüt buiao ııararık i•i p ıket yıp 
tılar. 

Peter, iki paraıütü alıp r11tirmediiiae 
müt•essıfıi Bunlardan biri t pade lııt.,,.,. 
h. V drkleyi" kullındırı ise Peter ·• Yana. 
şılmız " da iki hl ıratına koyarak aak· 
lamııtı. Triıtaada bez çok kıymetli bir 
maldı ve Peter ilk lırııtta "Y aaaıılmaa" 
• rldlp h~r iki parıılltll d•. •l-yı tııır· 
lı1ordıı. 

Pı<etleri, elleri aeıbeıt kelmatı içia, 
sırtlarını bailıdılır. Mataradan. çıkıcık
lırı aırıda 11hildea ıesler ıeldı 1 

- Peter 1 
- Peter, neredetln 1 P•t•r 1 
- Kıyıklırıoıo yanında Triıtiyınaı 

lıezdea yıpılmıı bilyllk kıyıklarındaa biri 
yaoaımııtı . lı;lndea ç kıa bet kıtl onları 
dotra yilrtıdil. lı.ı rrap blrle1lace Riııietto 
1a"1ııcial flalemedl ı 

- Hiul kıblelvııka il• Haııı lıiıl bir 
f•l&lıot• loaadırmııtı, dedi, 

Var& ley ıordaı 

- Nıııl 1ı;111 kalılelvııka ? 
Rimetto, körfeze relmey• ne IQHtle 

kırar verildltınl anlattı. 
- Keadlal de bizimle lıerılıer r•lmek 

lıtlyorda, lıla oaa yanımıza almamayı ter· 
cih ettik. 

Var kl•y mırıldıadıı 
- Yo•ık 1 
H•p beraber mataraya döornilılerdl. 

Peter ate'i tekrar yıkar kon V •• kley yl. 
yecek paketini açtı ve T ristınlılıra koa• 
ıerve ikranı etti. ikramı memnuniyetle kı· 
bul edip Varkleyo raleta verea Tritlaa· 
lıları lıoaterveler pek meraka düş lrmDş· 
tn, fakat baolırıa nereden reldiiıol ıor• 
maya ce14ret edemediler. lhtlmel banlar 
kay.ıkta baluouyordıı. Aacak ba takdirde 
eııua ıekia ırlla oadea af kalaııt aldııiuaı 
ıiıl wıllreai7IN'latdı. 

v •rkley bq taf Ve luıiz fo11olara VI• aİnİ, fÖZcilleri, p•tol femiıiof. fÖZcillerİD 
ziyeti aololıııtaıa umaaı ıreldiiiae kıuaat ölilıııünil ve aibayet Peterle bnıber mı• 
fetirdi • Koloaiye döodüiil zaman Han· solu nı"l kullanılmaz bir bale retirdilde· 
ıı z ırır veremez bir bale retirecekti. Ba· rlni taf•illtiyl• aolattı. 
Dan için Trishnhların muvafakatini v• M tk11dı, batına bir kaza r•llne, eda 
yardımını temin etm11İ Lhımılı. ya ilk orrayıcık müttefiklere meaıup bit 

_ yazık ki, diye tekrarladı, Haa11 vapura vaziyeti ınlatıcıkların milmkllD 
beraber r•tirmedlniı. Ooı bir ıDrprizim mırtebe !.ala olaıaııuı temladl. 
vordı. Ne ı.e bu lı blru aourıyı kalmıf - Majestaola beplaiz 1Adık tabalV1· 
olda. 11aıı, diye danın etti. Hsııa bıyvauları· 

Ba itirafla ıö•Dn• devam etti ı 0111 öldilrenlardea biri olaa adamı yaka• 
- Baa ziraat mllheaıllıl det111m. "lıyıp adaya ilk relacek lııcilia wy• Fnıı• 

11 Eotelllcenı .. rvlı " maoıabuyum. Ba· 11z r•miılae teılim etmek vazifenladlr. 
auo ae demek olıluiaan tıb•1 blliyorsaouı, Trlıtıol.lar taıdik attılar. 
Btılaoduiam vapur batırıldıiı zaman, kor. Rimotto ı 
11n r•mlılnia nereden mazot aldıtını mey - Y dlı çıkalım, dedi. .ROzır&r ılıul· 
dana c;ıkırmak vııife1I ile cenubi Afrika· dea eılyor. Rüıırlt1 kırıı ridecetb. Er. 
ya ridiyordom. ken rihek iyi olar. 

Kazayı atrıdıfımı ,ıılı:redip durmak· Koloniye dönilş, Rimettonun tahmin 
tayım. Çilakil mazot drpoıanaa •· Y ıoı· eltitiaden dılıa miltkill olda. Fakat Tril· 
tılmaz " da buluadaiqon ıocık ba aaye· taohlar rDrrlrt, ıuları tanıyorlardı ve 
de koıfettim. kilrek çeken kollırıuıu adaleleri çelik 

Trıılaolılar hayretle oaı bıkiyorlırdı. ribiydi. 
V ırkley devam ettiı 

- H •nı hi•ıi kablel•ukulırında bDt· 
bütüa aldıaıııadı. Peterle benim bu işte 
ölmemiz ihtimali yok derildi. Hayvaaları· 
nızı öldilrea adamlar biıi öldilrmekte de 
tereddllt etmezlerdi, 

Haoaı bir noktayı dokundutana an· 
lıyaa V arkley Trlllaolılara ınphehrlnl, 
" Y uı11ıl111&1 " e rldltlal, deall t.nare• 

Koluniye ırilnet batırkea nııl olda· 
lır ve 1abilde kendilerini bekliyeo bılk ' 
tarılıadan karşılandılar. Peıerl n Verk· 
leyi 1&adald1 (Öreafer nlfe ile baitrlf• 
tılar. 

Triatanlılarıa, relenlere ""4l•lılvl 
bllyilk bir bavadlalerl •ard~ ı · 

o. ....... 
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''Benze/,, Yeri-
ne ''benzeme!,, 

Nıpoleon, en olu, en ilnlil zamaoındı, arka11na el 
YAZAN pençe divan, Holanda, Napoli, Veıtfaliya, Sakıanya, Ba· 
REFiK viyera, Vllrteoberr Krallarlyl• Awıtarya ve Prnıya bil· 
HALiD lr.Gmderlarının lr.ardetlerinl takarak törenlerde, •ilence 
KARAY yerlerinde afur talar dolaıır, ıuna buna «Avrupayı 

çolr. kilçilıı: balavornm• diye böbürlenirken evlitlıjı Prenı Eııgen • ki, 
o ııroda ltalya H ıdivi idi • ıöyle ıöylemiıth «imparator, Avrupa duruaııı 
berinde aldanıyor. Belki kandiıioe boyun eren bülr.Omdarlar dahi millet· 
)erin fikir ve ıılyetlerl bakımından bilriıizdirlerı Halbuki ballı., ıırtlarına 
çökea telr. bir milletin, daha dojruıu tek bir kiJinln ilıtilnliliilnD, 
ajırlıjını doymakta, anlamaktadır. 

Y onilmolerlylo bize ad, t•n kazandıran, bizim kazançlarımızla, feli
lr.ete u(rıyan o milletlar candan ve ıerçekten baidaıımız olemazlar. 
Onarlarınıa lr.ırılaıuı, haraca bağlanmaları yetiımiyormaı ıibi timdi de 
krallarını, zafer arabasının arkatından ıüriltllrlerken rörmektedirler. 

Molletlerin yüroilne atılan hakaret, erreç öcaldırıcı başaklar veren 

bir tobuıııdaıl• 
' lıin atıl canlı noktuı, bu ıözleri Prenıln bir bafka adama deiil, o 
aralık bütiln dünyanın kendiıino derin bir korku ve llmillizlllr.le boyua 
ojdljl Napoleon'a açıkça, erce ıöyliyebilme1idir. 

işte, alkııçı, takıakçı, pöbpöbcü takımı içinde yok .. teo biricik dost 
ıeıl onankldlr. Tahtlar devirici, onurlar çijneyici Konlka daihıı ba ıöz 
lerl dlnllyebllıeydl belki de ne Avrııpa zulümler ıörOr, ne Franıa leli· 
!tellere ıilrilklonir, ne de denla ardında St. Helene ada11nın korkunç 
kayalolr.ları belirirdi! 

Tarihin zararlı tiplerini, ıatafatlı taraflarına kapılarak röklere çıkar· 
mak oıulü, çoktan vaz reçilmesi lbım relen en kötil bir terbiye çıiı
rıdır. Evet, Napoleon'DD bayatı, okullarda dera olarak olr.utulacalr. dere• 
code lilanmlu ve dtjerlldlr. Falı.at öyle, bizim zamanımızda yapıldıiı rl· 
bl öjerek, örnalr. ıibi röıterilerek çocuklara ölçilye ,,; .... bir ikbal ve 
c filtahat • hırtı vermek için defii ... Büıbiltiln batka bir diltünce ile: 
Hosap11z hareketlerden çekinmek ve lleriaiol beoaba katmak lilzumuou 
kafalarına 1<>kmak içini c çalıf , beozel • yerine c aklını batına al, ben· 
aemel • demek içiol [ Taa'dao ) 

• İnönü Ansiklo-
pedisine dair 
y AZAN l~ö.nil anıik~opo· l 

dıaınln prorram 
VA • NO ve direktif proje 

ıl 20 ıahileli bir broıilr halinde 
buılop, allkadarlara, fikirleri alın· 
mak lçlıı ıönderlldl. 

Bu milhlm işin baııada bulu· 
ııaıılar, beni da hatırlamak ve nl· 
çia miltal .. mı ıormak IOtfanda 

balaıımuılar. 
Riıaleyl ba1ıııdau ıoııuııa lr.a· 

dar dikkati• okudum: Pek iyi ya· 
ıılıaıı olıaatı bertaraf; tadoco mo· 
bayyiledaıı de çıkmamıı. Dii'r mil· 
letlerla, anıiklopedilerlal yaperlar· 
kea ne uıuller• bat vurdukları 
I'~ öollade tntulmnı. lnHD ilk H 
hileleri okurken bazı cobotlare ta• 
lulaa bile ıoo ub,felorde boalar• 
eevap verildljiai ıörilyor. 

Okuyucalarııb en milhim nok 
tal... hakkında malOmat vere• 
yiaı: 

Eıer, ıarbın müktoaebatını, 
n1&t aeviyeU bir Tilrk'iln anlıya
bileceji bir tarzda bize aaklede· 
cak. c Türklüje , ıarka, iılimiye• 
te • alt malOmat hakkında lee 
ı•rplılar için dahi en emin bir 
aıtlracaat kitabı teılıil eyliyecek 
'Afatı yalı arı yırmin ci aıır Laro· 
uua'a bilylllılü&ünde ve reaimli, 
baritalı, luolı.ili, notalı olacak. Fa. 
kat F rantıaların o eteri 6 cild 
tlnrlndadir; bizimki iı• 12-1~ cild 
baliDde tertip edilecek. 

Kendi milli aaviyemiz röz 
öııilnd• tutulmalı.la beraber taraf. 
kiran• miltalialar ihtiva etmiye• 
cek. Beher maddenin bak ettiji 
kaç ıatırsa oua o kadarı tahılı 
edWp bir • aiabot • temin edile
eak. Ayni ıaretle, biltilıı madde· 
lerde bir c zibnlyat • •• c dil • 
blrlljln• de rlayat olanacak. Y •· 

al tlblrlorlo yaııı aıra tarlhimlıin 

aıabtelif ıafbalarda luıllanılan t•k· 
.U çojralt, tarihi, v• 11lre tabir· 

leri yasılop ( bak ) ifaretllo, bun· 
lar, 1Daddedan maddeye ıöttarlle· 
eek. Llıan huanıundaı Dil lnlıll&· 
bııııu tecrllbe .,. teklif mahiyetin· 

deki kelimeleri lıallanılmıyıp eıı lu· 
la yayılıaıı kelime ve tabirlerden 
latllade edilecek. Baauala beraber 

••kteplordelr.i terimler eıu tala· 
lacalr.. Anladıjıma ıöre moteli 
( lllbellos ) mefhuma ( ilçlelı ) 
kalimeıiııde tarif edilecek; ilkin 
dljer umumi ye11lar araaıııda (mil 
••lloı ıelıilll ) ıııretinde izahata 
rlrişllecek. 

Ben bu ıon nolr.\ayla mutabık 
kalomıyoram. Çilnkll lnönll amllr.lo• 
Pedialııi kondlmiaden :üyede ço· 
euldarıaııa lçlıı çıkarıyoraa. Umu• 
•f J&1ılar arasında dahi oba, 
••lülar1111ı•a mektap tarlmlorl da• 
lı• uı. ıoleaelıtli" liııııı.. auılk 

lopedlsiuio mukaddimeıindeki şu 

sözü unutmamalı: « Bilgi ve ta• 
feklıilr hayatında ıüratli deiime
lerden dolayı, büyilk bir eıer, es 
kimeden ikmal edilmelidir. • Mek
tep ıstılablarını ber yerde naı 

tatmak muhakkak ki daha bayırlı 
olar. Tekfil itlerde leraıatlı ikon, 
ııeıllmiı: bunda da hodbin davran· 
mamalıdır. Bu dijerblnli(lmlz an· 
ılklopedlmizin ömrllnil uzatacaktır. 

Devam edelim. 
Zihnime takılan bir nokta da 

ba ı Yirminci aıır Laroune'unau 
madde ni•betlePi öl;a diye aha. 
mııtır: ( Fraooıaıa keadi için mü

him buldujıı maddelerla ozunluiıı 

ııu, biı onlara muadil Türk mad· 
deleriode tatbik edeceilı. Meaeli 
Auaterlitz'te Nepoleon'on ıalerl 
lr.aç ıatırsa biz de Çaldıranı •ı•· 
rı yukarı ayni azunlakta anlata 
cajı:ı. Falı.at Aoıterlita'i LaroatH 
'talr.i bir ecnebi zaferinin lu1&lıjın· 
da röıterecejiz. ) Ala. Milliyeti 
olmıyan ilim ve fen maddelerini de 
- yalnız Fransızlarınklndeıı dejil, 
dijer milletlerin .menabiinden de 
lılikade ederek - takriben Laro 
uae'talr.i uzanlııkta bırakaca;ız. 
O da ili. Fakat bu takdirde, ln
öaü ansiklopedisi yııkarıda söyle
nen büyüklilkle olmıyacaktır. Zira 
c loöoil anıiklopediıi bir dil lOıatı 
olmadıiı için anıiklopedik mefbııaı 
tetir.il etmiyon kelimeler hakkında 
izahlar ihtiva etmez. • diye bir 
kayıt var. 

Yirminci atır Laroauo'onon 
bu bizmele tahslı etıiii hacim 
- beaaba nazaran - maallakta 
kalıyor demektir. 

Bu büyük Here lürkçenin ber 
kelimesinin - monte larillerile 
birlikte - rirmeaini ıönül isterdi. 
Ve böylelikle lnönü anıiklopedlıl 
yüksek mevkiioden, dilcilerlmlze, 
önlerinde ıııcalr.ları ne muazzam 
bir dıj daha oldo(ooo rö.teriyor. 

Daha yük1ek doruklara ilerde 
olaıabilaıek için tOrlr.çemlıin bu 
yilce irfan dajına bir an evvel 
kava1mata can atıyorıız. 

( Akfam'dH) 

• 
General Çamur, 
Mareşal Don! 
Yazan 
ABiDiN 
DA VER 

Bir barpde kara· 
kıı boatırıp da ta• 
biatın aertliji kar• 
tıoında herekli Ja. 

raaca c General Kıpın mOdabale
ıinden bahsedilir. 

Şimdi, Şark cepbeıinden ıe· 
len haberlerden, Alman ileri bar .. 
kelini Ruıların mukavemeti kadar, 
batta ondao daha ılyade Roıyanın 
çamura durdarduta anlaıılıyor, 
Ratyanın çamuru, biılm Cihanıirln 
kaldırım11z bırakılmıı oldnjn de. 
vlrdakl ç•aıerondao daha mqbur· 
dar. 

Avrıı,a R11yuıaın iarb lı1111lıı 

8.UGON 
. --------- - ... - . 

HARİCİ .. HABERLER~-.-

Amerika' da 
grevler 

HUkOmet, 1 c a p 

ederse tebrlk•I•· 

,. ı ' g • ~ altına 
elacak 

Nevyork 17 (a.a) - Nev · 
york ıazetelerin paur nilıhaların . 
da çıkan haberlere röre, maden. 
ciler ıondikuı cumartesi, rece 
yamı çelik fabrikalarına aid ma· 
denlerde ırev ilin elmiş va aı· 
falı fabrikalarında da ırev il&nı 
zarureti huıl olabileceiloi bildir 
miştir. 

Grev kararıoa raimen, çelik 
fabrikalarile sendikalar rlloıa11 
arasında baıün ınüzaker .. lere de 
vam edilecektir. 

Vaıiaıton 17 ( a .a.) - Kum 
panya ve sendikalar mütDeHille· 
rile yapılao aıüzakereler netice. 
ıiode Ruzvelt, harbiye nazırı 
Stimsoo ile ve diier devlet me · 
murlarilo iıtifarelerde bulundu 
tundan pazarte1i sabahına. kadar 
bir aol•ım• husule ıelmedıii tak· 
dirde, çelik fabriltalarıuın mllralr.a· 
beıi altında bnlonan kömür ma· 
denlerinin i11all için bükQmet ta 
rafındao asker kıtaları rönderil· 
me1i ihtimali, boriln öjleden ıon. 
ra V aıinıtoada bahis mevıaa ol· 
makta idi 

--- --
da, çamur bal, yol azdır. Çllnkil 
Rosyanın bu bölıelerinde tq yok 
ıibi olduju için yollar, • Avrupa 
tosolerl ıibl bol laf doıeyerolr. 
yapılmaz. Hatta . Odesadan Moı~o· 
vaya riden demır yollarında bıle 
balast yoktur· Raylar ve lraven 
ler, •ıkııtırıl,.;ış topr1ja olnrtulmaı 
tur. 

Yazın, kuralı havalarda, tren 
bir toz buluta içiode riderjV&l'OO• 
lana içerisini birer parmak toz 
kqıtar. Lokanta varonlarında çor· 
baların üllü kalın bir lr.at toz ıal
çaolle örtülür. 

Umumiyetle Ruıyadı,yollar lh 
tiyaca kifayet edecelı. kadar dejil· 
dir. 1933 le 100 murabba kilomet 
reye 0,5 kilometre toso düıüyor• 
du. Almanyada bu nlıbet 48.6, 
Fraıı1&da 104.9, kilometredir. 

Bu tarihten ıonra ikinci bq 
senelik plinla bayii yol yapılmııtır. 
1937 de mevcod 3 milyon kilom•l• 
re nzunluiundakl her türlil yoldan 
yalnız 400,000 kilometreıf as çok 
yapılmıı yoJdu; ve bunan da an· 
eak 701000.k.Uometraaf Avrupa yol· 
!arına benziyordu; mQtebakiıi &dl 
toprak yoldu. 

Bununla beraber memleketin 
rarb lr.ıamıııda, iyi yollar vardır. 
Buııların en mllblmlerl Moıkon -
Minı, Moıkova - Lenlnırıd, Moı· 
kova - Sebej otomobil yollarıdır. 

T aıın aılıjı yüzünden fena 
olan yollar, yajmoı ve sola kar 
mevıimiade çamur deryaıı olur. 
Aıkeri harolr.it için ite, çamurdan 
büyük enıel olmaz. 

Balkan harbinde, Çatalcanın 
ilerisindeki yıpııkan çaıııur deniıl, 
~eniden tenıik ve takviye edilen 
Türk orduıuoun Bulrarlara karıı ta· 
arruza &'eçmeıioe mini olmuftU. 

Şimdi do Moılı.ova ve Roıtof 
Önilnde Almanları durduran kan• 
tin « General Çamur • olduiıl an · 
laıılıyor; Almanlar bu çamıırn lr.en 
dilerinln dejil, • Mareşal Don•un 
yooeceiin_e e~in oldııldarı için, 
onan bütun ııddet ve lr.uvvetile 
ıetip «General Çamur>a yok et· 
mesiai bekliyorlar ve ancak c Ma· 
reşal Oon'•an beyaz kuvvetleri 
kendilerine yardım ettikten ıonra 
Kmlordaya yeneceklerini ıöylilyor 
lar. 

Böyle olursa Rasyanın meşhıır 
dondoracn tojalılırı Napoleon aa· 
manındaklnin alı.sine olarak Rnılara 
d•iil, düımanlarına yardım etmiı 
olacaktır. 

Loodra l7 
(a.a) - Moıkova 
radyoıonoıı cep· 
heden alarak yay
dıiı bir telrrala 
röre, Rus Birlik· 
lorl Kafinin cep• 
beıinin bütün Hf 
kanadı llzerlode· 
ki ilorileylılerini 
muvalfakiyetle re· 
nıtletıuektedir. Al
man piyade1iain 
bilyllk zararlar 
verdi(i, falı.at ç•· 
tin bir makav .. 
aıet ıöıtererek 
karıı taarruzlara 
ıeçtlji bildirll· 
moktodir. 

Sıvastopolda 
Bir !Rus 

remilere ve liıııao 
tesiılerine lıw. 

cum etmek sor•· 
tile yardım etmlı 
!erdir. 

Sovyet topçe
kerile aoker tqı· 
m•i• mabıııa iki 
remi tqıdına 

bombalar ioabet 
etmiştir • Tivia 

kalesi 
dU ştU bölreıinde llıl 

itfaiye mayin bölil· 
jll, tokbaılarına 

113 mabareba 
mevıii aaptehıı~· 

!erdir. 

Almanlar Kali

V remziyle 
bildirilen nehrin 
batı kıyısındaki 
birçok köyleri 
zaptetmiJ olan 
bir Sovyol piye· 
do birlitl ilerile
aıoleriae devam 

etaıelr.todlr. 

ninde büyük 
taarruza 

geçecekler 

Geçen balta 
Alman lıHa kuY• 
vetlerl Sonet ha 
va kavvetlerlne 
kartı büyük mn• 
vaffakiyetler elde 

etmiJlordir. 1 SOD• 

tetrlnle 8 ıontet 
rin ara11ndakl 

Alman tebllAln• 
göre Rualar bu 
eyın ilk h•ft••ınde 
2174 tayyare k•· 
yıp ettll'r devrede Sovyatlor 

tayyare kaybetmlı· 
Düımaaı V aokta11ndan kaçır· 

mata aıavaffak olan çetin bir bü· 
comda 600 Alman ölmüftilr. 

Vololcolanslc çeo'eminde 
Londra 17 (a.a) - Moıkova 

radyoıonan bu tabab verdiil bir 
habere l'Öre, bu ıon 3 ıün içinde 
Vololr.olanık çevremiade r•ooral 
Roroıovılı kıtaları dört dlltman 
taburunu imha ve 80 kadar tank 
tahrip etmlılerdlr. Üç ajır top, 
bir çok mitralyöz, motoıiklet va 
ıair malzeme de ele reçirilmi4tir. 

Tayyareciler Sonteırio ayının 
ilk 10 ranıı içinde yerde ve bava· 
d~ 48 Alman tayyareıi, 481 tank, 
pıyade ve cephane taıımakta olan 
1300 kamyon, 14 benzin depoıa 
mahtelil çapda 50 top zaptetmlıla~ 
Ve 1000 de ziyade atker öldürmüt· 
lerdlr. 

/(e,,;,te sokak maJıore
IMleri mi ? 

Londra 17 (a,a) - Alman kı. 

lalarının Kerç'• rirııılı oldap va 
bu ıeblrde ıokık muharebelerinin 
yapılmalı.ta balonduiu balr.kındalr.i 
Alman lddiHı tondrada teyit adil· 
memelr.tedir. 

DikM t•raftaııı ötreaUdfi'fne 
aöre Raalar T•S'•arok ve R09tov 
bölırelerinde Alman bücumlarıaı 
ıeri pilılr.ürtmüılerdlr. 

Kalininde Alman taarraı 1a.,,,,,,, 
l.ondre 17 (a.a) - T aı ejaneı 

bir kaç rlln ev .. ı Al•anlann Ka· 
linin bölreıinde bü; ük aslı.eri ha-
zırlıklar yaptılr.larını bildı'r' d _ _ ıyor u. 

topyelr.On 2174 
tir. 

Baalarden 1293 il hava aıaba 
rebelari eanaııı.de dütürülmüı, 412 
ıl Alman tayyara karıılr.nyma ba· 
!aryaları tarafından, 611 tarafı da 
yerde tahrip edilmiJtir. Ayni dev. 
r• içinde Almanlar doin cepbeıia 
de 183 tayyare kaybetmiJlerdir. 

Don baıladı 
Budıpeıte 17 (a.a.) - Macar 

ajanıı bildiriyor: 
Donun baılamaaile yollar y .. 

niden kullanılabilir bir bale ıeldi· 
jindeD' ve arazi vaziyeti daba ıi• 
yado iyileıtijinden, Ukraynada mil!• 
teliklerln harekitı için 1&rtlar çolr. 
müoaidleımiıtir. Bn vaziyet, bilbat· 
•• Dooetz havzaıında ve Sahti cİ · 
varların& yapılan hücumlarda teıl· 

rinl ıöıtermektedir. Müttefik kov· 
vetler, ber ta.rafta arazi kazanmıı 
lardır. 

Baltıldaki Ras donanması 
Helıinlıi 17 (a.a.) - Stefaai: 

Kronttad ile Petarobarr arasında 
Finlandiya lr.örfeziain bütün dojıı 
bölıesi şimdiden buzlarla örtülüdür. 
Aıkeri miltabitlere ıöro bu keyfi · 
yel bn çevrimde toplanmıt lıolanan 
Sovyet doa•nma•ıaı11 ••kı~ak Y•zf. 
yetiai artrrmaktadır. 

Bu ıiddetlt ıojuk devım ede· 
cek oloraa, lc;lerioda 'altmıt kadar 
denizaltı boloııaa Sov

0

yet donanma 
ııııın lllr.lr.&nundao evvel bııılar 
içinde kalacajı 14nılmaktadır. 

11 //cinci Tepin Salı 
TBrlo.IJo R•cl1ocliflla1oa pfftalan, 
Türlıd7• rad7oau. Aaltua tadreett. 

7,30 Prorr1ııı, ve meıııloket 
eaat ayan. 

7,33 Müzik: Hafif Pr"l'I'•• (Pı) 

7,45 Ajanı lıaborlari. 
8,00 Müzik : Senfonik parç.. 

lor. (Pı.) 
8,lS Eviıı ... u. 
8,301 
8,45 Müzik: Senfonik ~alar 

prOıramının ikinci inamı (pı ) 
12,31) Proıram, •e m..Jelıet 

oaat ayarı. 

far. 

12,33 Müzik: Barabo< ..,ıntar. 

12,45 Ajana lıaberlerl 
13,00 Müzik: Şarkı .,. tn,kıı. 

13,30/ 
14,00 Mllziki karlfık 

(Pı.) 

18.00 Prorranı, va -ıeket 
saat ayarı. 

18,03 Mlbilr.: Radyo Saloo or
k .. tra11. (Vinlooiıt Necip AJkuı) 

1. Oomerueman: Araııian'd• 
Bit bayram 

2 . Raif: Kawatin 
" . Komzak Geceleyla viya .. 
4 . Matbiı: Macar F qtedtl 
5 , Arditi: PaHler valai 
6 . Meııdaluobn: Veaedik ,._. 

dol 1&rk111. 

19,00 Müzik : F•11I h•y•tt. 
19,30 Memleket aaat ayarı, " 

ajau haberleri. 

19,45 Serbest 10 dakika. 
19,55 Müzik: Saz ••erlHi ... 

oyan havaları. 

20,15 Radyo l'•HIN~ 
20,45 Müzik: Koıua solo'la1t 

Sedat Edia. 

21 ,00 Ziraat llkYlmi. 
21,10 Müzilr. Bacb ve Hlatlal

ia Eıerlorindeo. (Pı.) 

21,30 Konııtma ( 100 ,..,. ilo
ce ııa11I ya ıyorduk). 

21,45 Müsik: Klaeik Türk ıııll· 
ıiil Provamı. Şef: moaad C•mll 

22,30 Meııılelr.at •••t ayarı•• 
Alan• Haberleri; Ziraat, Esham -
Tabvilltı 

Kaıııbiyo - Nalı.ot ı.or...< 

(Fiyat). 

22,45 Müsikı Cuboaıl (Pı.) 
22,55/ 
23.00 Y aronlı.1 Proıra•, ve lıa

paıılf 

ITıı.K vt~ 
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SALI 
TIL• 1'41 • A. y,u es. sn K .... n 
R-ı un lı.ıuıt .. ,ı. s 
H'e ·I iM· Şen•I 21 

Gorunilıe l·röre, bu bölrede mil
biııı bir taarruz ba1lamalr. üzeredir. 

Sovget tcblili 

lnglllz tayyar•l•rlnln 
Orta Şarkta faallyetl 
Kahire 17 [a. ı,) - Ortı Şark 

lnriliz bava kuvvetleriaia dünkü 

1 tebliii' ı Ba Nöb t • 
Bomba tayyarelerimiz ıs IOnteı· ı•c• e cı eczane 

rindde Ti mimi ile Gaz~·· tayyare __ F_u_a_t_E_c_z_a_n_e ___ • _ __. 
Moıkova 17 (a.a) - Bu rece

ki Sovyet tebliil: 
16 Sonteırlnde çarpıımalar 

bütün cephe boyunca devam el· 
ıııiı ve bilhaıH Kolinin bölrealnde 
ve cenup batı kesiminde tlddetli 
olmattur. 

Kırımda laarelcit 

mey au arına muvdfıkıyetle bil 
elmiılerdir. cum 

T • ., ( Y eoipostabane yanında) 
mımı ye yapılan bilcıımlarda 

dilımao tayyareleri b11ara niratıı. Amerika bayraAını ta· 
mıı ve tayyareler .,Hında yaarın- • 
lar ~ılıarılmııtır. tıyan bir mihver geml.t 

Gaaala'da tayyarelerimiz düı- yak a I en d ı 
~an av tayyareleriyle bedel ilse· Va1iartoa, 17 (a,a,) - Am• 
rıode çarpıımıılardır. Gazala' da da ilı. ba 
yanrınlar çıktıjı göri!lmüıtilr. Bu. ' an briyeıi, Amerika bayrajıaı 

Berlin 17 (a.a.) - Alman or- ra~a _bir toyyare denize düıür&I · taııyan bir mihver ı•mlai yakala· 
daları ba1kumaadanlıjının teblijiı ıııuıtur. Av tayyarelerimiz Calllar- •ııtır. Bahriye naıırlı(ı, milanre 

Sivutopalı kartı yaptıkları ~•ıl rüoü ilr.I dilJmaıı av tayyarNİ ait olan bn ticaret ıellllaiaia lıılt 
hücum harekltına, Alman kıt'aları ilttlrıııilılerdir. Amerikan luavazörl tarafından 
kudretli tertibata aıalllı alan ve Cuma ıecesi donanma tayya· atlaatifia ilıtün battı Gıerindekl •• 
çetin bir sureti• müdafaa edilen releri Gambut tayyare meydanını arındı 98 6 IOOlqriııde yakalaadı-
bir kalayı' ;•ral etmiılerdir. boaıb.al.amıtlardır. iki dütm•n tay. iıoı bildirmektedir. Amerlkaıı bayraft 

... S yare11oın ateş aldıiı ve tayvara bu "•minin Iİl"8rteeinda .,. lıer 
Hava kuvvetlerimiz ivallopol d , • 

mey anının batlr.a bir kıımında iki borduıade rHmedilmlı balan• 
ve Kor .. otrafıodaki lıara mubar.. yan .. ınlar .. Lt i ı- ·ıma il B .. • .. ı .. 1 ı ora şt r. lr yorda. Kra .. zör, ticaret ıemleltıl 

(c .. "'h .. rl••t'le•J belerina, milstablı:em mevzvilorle tayyaremı'• do-ıımemı'ıtı'r b' 1 , • . r imena rötilrmüttllr. 

•=======~==================;;;;;====;;;;;~~~= 

Dalgalardan Sallanmıyan Gemi ! 
Amerlkaoıo ' denizcilik lnıaal mlltahU111(a. 

rından Jobn Oavldıon en miltblt fırtınalarda 
bile remilerlo movazene1i maaeleıioi ballattijl 
fikrindedir. Plinlarını hazırlayıp da iıııaııaa 
batlanan remi 1874 Hneainda lnl'ifteredt Bla· 
ror teraaaealade infa edilmiJ olao Kaıtalia 
namındaki ikiz vapurun tipindedir. Kastalla 
vaparuaon ö:ı tarafı iki olup, uzaktan bakıldı· 
jı uman ıeylr hallade ilr.1 remi maaaaratını 

veriyordu, 
Kattalla, dalralı havalarda bile katiyoa 

aartılaııyordu, muvueneıl pek tailam idi. Y alııız 
ba l'eminin bir mahzuru vardı: Gemi ön taralı 
ilr.i k111mdan mOrekkep ve pelr. ı••~ oldajıı 
cihetle, ıilratle ıidemlyorda. 

Fakat timdi iaf&&t milteha11111 Davldoon• 
un yaptırmakta balandojıı ikiz l'emlnln iki lu. 
ıımdan mllrekkep olan ön tarafında reyat kov· 
vetll bir parnne bulunmaktadır. Bu pervane, 
, • .:;.ınln •Dratlnl arttırıyor. • 

•• 

Mucavherlerin Navyorkta Kar 1 ton 
t•hriade lııymetll tq· 

geçit resmi fardan mOrakkep bir 
ı...-:--:--~~--.J serri açılmııtır. Birçok 
zenıln bayanlar, pak kıymetli l&flardan yapıl· 
mıı mücevherlerini takarak serrida bir ı•çit 
r•ımi yapmıılardır. Bn serıide iımi me9bal 
tutulan, lalı.at bir milyonerin kııı oldaia ıöy· 
loa•a bir r•nç kızın, boynunda ballı plltlndon 
y~pılmıt lace bir zincirin acuna atıl•ıı bilyük 
bır elma1 tqı balandap halde l'•lmui bar· 
keıin uuarı dikkatini celbetmiJtlr. Ba tek lq 
elmatıo kıymeti bir milyon dolar tahmin edil
mİfllr. Bn elmas tqı, baıiln yer yilıilndo mev
cııl olaa elmaaların en kıymetllıi olap, Ame· 
rikalılar en kıymetli lq rekoruna ellerinde tol• 
malda övilnilyorlar. 

Bu kıymetU elınuıa tarihi meçhuldür. Zir• 
bu elmo~ı boynuna - laken reaç kıı. aıilteba•
... ıarıb b11QU tetkik ve bir kıymet t~kdlr at· 
•eler~• •laastl ••ııılt lıo '1e aı.,..,,. ... ,.·. · 

den reldliini .,. bıına kaça 1atın aldıtıoı t&y· 
lem•i• lr.atlyon ruı olmamıtt•r. 

Bulgaristanda 
sinema ve tiyat
ro seyircileri 

• s o 1 y • ltelodlyollaio 
lıtotitlih b!lroıaııdu 

verilen ma1G111ata a ... • 
ran, Solya Milli tiyal• 
roıllo OJ>OFHIDI 1940 

yılında 271,000 teylrcl ıitııılıtir. Dr•• tiyatro· 
ıuaa nbbetle, operaya ıldenler yO•d• 10 faz., 
ladır. Ba aiyaretçller, 6.800.000 lava bırakaılf" 
tardır. 

Ayni aeaa zatfında bnoaıl operet ve opo• 
retleri ılyarat edanlardeo aluıan 7ekOa da 
2.800.000 levadır. Geçta seneye aauran ha· 
eaıt tiyatro .,. operotlarl aiyarat edacıler )'il•· 
de 12 nlıbotl• azalıııııtır. 

J 940 yılında tofr ıla-1eno• 6. 100.000 
kiti •ltmft va bııulardn 6:1 I00.000 f•Ya •lı.tı.· ..... , . 

• 
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2ö,~S~1~L~; . . . 'ÇAt{.iCi.EFEÜR~,;.~~~··ç;kt~ satıı;a~~!t~ 
Y İn 8 U ğ Ur 1 U · Fı.YATI 100 KURUŞTUR Yüz ellimetre uzunluğun· t t da, b i r b u ç u k metre ir· A 1 t ı n o 1 u k a tifaında satlık demir parmak· 

1 Ç ilk d .. a. Tafradan Siparif Verenler Adresimize 100 Kurut Gönder· Iık vardır. Demirlerinin kut· 
Geçen ay Dökmeci MUkrem n • uw•- d K" 

dlği Takdir e ıtapları Hemen Adreslerine Posta ile Gönderilir. ru onaltı milimdir. Parmak· 
rln •e.,glll kedisi Mestan'& calığın ara direkleri iki inç 

10,000 lirayı kazantlıran Ad H b d Adres : ana orozogv lu Kardeşler oru andır. Taliplerin Tar· A 1tıno1 u k susta emek fabrikasın• mü· 

Bo ay da 2~~~ç ı;;:r:r o::·:,ı;.~.~nak~~.:~~:!~. halıcıda çalışan !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~YTYYYYYYYYYn 1 racaat!:rl\ ili;3~~~~~~20_22 
1 Ayrıca bu kişede 266922 No: biletle ismini vermek :

1
•: Dalmaa Enn Büysük s

1
:rnialeFilmmleri aGösster.en •:i /A e~ it ~ıt•• ııı:~,ı ,:;. ıo a 

istemiyen _bir ıı:at 5000, ve 16687l No: biletle Sarıyakup 23 ft~ı.~11 ~ •U~}~Jıl-l l"1 
No: O .ner ve 363228 No: biletle Kale kapısında lı.ör Ah 

met Doğan ikişer bin lira kazandılar. i . . _ ~U Akşam i Matina BU AKSAM Suvare 

Alt•noıu· ktan bı'let alınız Zennı'n olursu· nu· z • Yıne Eşı Gorlllmem~4 3~ Kııııolık aerial Film takdim ediyor : 2.30 - 8,30 
1 ı y 1 : Kolimbia film ş,,ı.etınin 1941 oenesı için bazırladıtı : GLAUDETTEGOLBERT HENRYFONDA,yı 

Altınolu~ Mersin ve Tarsusta. şubeler açmıştır. ! Ea Biiynk Fiımı ' : En Büyük Ve Şahane Eseri Olan 

~--.------------------- : 1 1 1 : • • • Vahşi _koşu -- ---- --· Adana Su işleri 6 ncı 1 Kara Çaylak i 
Şube mu•• du•• rlügv ünden •:• Baı R<>lde ı (BaytekinJ BUSfER GRE.BBE :. Takdı'm d' Filminde 

• , • Heyecan macera ser:rüıeıtle dola 36 kısımı Tekmili Birdeu • 8 IJOr: Feukaldde bi' fügüran kad· 
Adana ovasında ve Ceyhan ırmağı kenarında yapılacak : DiKKAT : Sinema Saat Taıo - 8 _ de Başlar : roslle zengin fiti muazzam mizansenlerle çevrilmiş 

toprak sedde ve t8' kaplama insaatının ke,if bedeli olan =-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••= Temamen renkli· · Aşk fle kahramanlık timsalidir ..... 

( 779.14) !ir!l ( 68'} kuıuş mukabilinde ve ailsilei fiyat cet· Adana askerlik dai- BiR TA5HIH lla"veten. 808 STE ' 
- · · k Gazetemı·zı·n 11·121314-11 • L N cimdiye kadarçe-velinde . yazılı vahidi fiyatlarla on beş gün müddetle ve •· • f ı k d y resi Sa in a ma O• ı 941 tarihli nushalarının 4 iıcü vir iği sergüzeşt filmlerinin en heyecanlısı palı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. • 

t - Bır ice ait proı"e ve ke~if evrakile mukavele ve ek· mı'syonu başkanlı - sahifesinde çıkan Hacılar kö ~ - ~· 1 a· , .-··t·-···k ·ı A 1 .. 
. , y h ••.· ."" ız ı eş ı at !~!!-siltme ve hususi şartname suretleri ( 390 ) kul'Uf bedel mu- yü mu tarlığı iliııında su ve ~ , 

kab.linde Adana su işleri 6 ncı şube müdürlüğünden alına· v d barkın 1 senelik icarı mu ham - oın an 1
1 men bedeli 1100 lira yazılma- Bugün gündüz matinada iki film birden 

caktır. •:. 
2 _ Ek•jltme 24 _ 11. Teşrin • 1941 tarihine müsadüf 1· Adana'daki askeri has- ıı lazım gelirken sehven 1150 \ 8 1 =- • 

~:;:ı:t~!mfs~::d~~apı~:c:~tı:~ işleri dairesinde t~ekkül e- :::~ıı;;;~n ~1:y~~y~~ti:~c~ç~k ola:ak :azıl:ıştı:·"~üzeltiriz. ~.>( ~~>-~ V AlÜ$i .. K O~u.,,., .y~ 
3 - Taliplerin ihaleden sekiz gün evvel almaları lazım· eksiltme ile satın alınacaktır. Çıf ÇI bırlıgınden 1 • ~>' - -•• <(ıo: ,. .,. •••• - ~ _ "'~ 

gelen ehliyet vesikası ile eksiltme sartnamesinde yazılı diğer 2· Tutarı 2000 lira olup Bazı köy değirmen ve dink· 2 
vesaiki ve teklif mektubunun bulunduğu kapalı zaınan iha- ilk teminatı lso liradır. ıerinde kantar buıundurulr .; ~: Gizli Teşkilat .•• 
le saatından bir saat evvel komisyona tevdi etmeleri ve 3· İhalesi 29-tl-941 cu. masından dolayı çifçimi; 'ia 
bu saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmeyeceği gibi martest günü saat 11 de A· tartı noksanından şikayet et• Ad z· M k b 
postadaki tehirler de itibara alınmayacaktır. dana Askerlik Dairesi Satın mekte oldukları ve yap an ana ıraat e te i Müdür -

4· - · Muayyen olan sekiz gün geçtikten .sonra ehlileyet alma komisyonunda yapıla· teşebbüsler neticesinde l.öy fu"'g" u"nden •. 
vesika:ıı .. lmış olanların eksiltmeye giremeyecekleri meşrut• caktır. değirmenlerinde kantar bulun 
tur. • 4. İsteklilerin muayyen durmaları değirmenlere teb· Cinsı Miktarı 

S - .Keş;f bedel;nin muvakkat teminat miktarı ( 5145 ) zamanda depozitolarile bir· lii edildıiinden bu usule ria-
lira ( 7-3 ) kuruştur. likte komisyona müracaatla• yet etmeyen köy değirrnen· 

6 ·- Tevdi edilecek zarfların 2490 sayılı artırma ve rı ilin olunur. !eri hakkında tekrar şikayet 
eksilbi]e· kanununun 32 ncl maddesine göre hazırlanmaaı ve l 409 12- &8-12-21 de bulunma it ü2ere birlij'ıiml· 
birinci zaıfın içerisine eksıltme şartnıımui ve mukavele ve ze malQmat vermeleri çifçi-
keşıf hulas• cetvelinin inızal•nmış suretlerinin konulması nan Ankara L v .A.Sa mizden ehemmiyetle rica o 
olunur. · 8-L-14· 18 lunur. 1427 

.. · .. : · · .... · · .. · · .. ~ · · ..... · .... · · · .. · · · .., Al.Ko.Re. den : Çifçi birliğinden 
Alsaray Sineması l 1. Ka.p~lı zarf usulu ile Tarla faresi hububatımı· 

, . 180 ton pırınç alınacaktır. Be zı.n 1 numaralı düşmanıdır, 
. :::=. BU AKŞAM :::=. her kilosuna tahmin edilen fi. Zıraat idaresi mücadele yap-

ıkı• fı'lm birden at 45 kuru~tur, maktadır. çifçimimin bu mil 
Muhammen bedeli 81,000 cadeleye yardım etmesi ve . . . 

-1-l Ôlıoeyen Melodilere Yeniden Hayat Veren Sanatın Altın 
Seıioden Zafer Takınan 

Bagr.niin KARIZOSU Glno Luğu'nun garattılı 
,. :. J>.A • o;. •••••••••••••••••• 

i SIVGlliMIN ~J:sl: 
• ..................... - - - . - - -. 

Kalpleri müzikle mest eden bir sanat abidesi 
Gönülleri a9ka bağlayan bir hayat romanı 

Senenin en zengin bir musuki KONSERiDiR 

' -2-

ııııı:ı:ıııııııııııııııııtııııı::ııııııııı .. 

İl · Arşın Mala lan il 
:!:!:!:!:: Türkçe Sözlü ve Sarkılı :!:!!!:!:!li ............................................ -. Pı<k Yukında Pek Yakında 

Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı 

. I DOKTORUN AŞKI f== 
....,..,.,.. ................. 4 ........... ,..... ..aı: 

·-

1 LAN 
M~rsin Deniz Harp Okulu ve lisesi satın 
alma komisyonü Başkanflöından : 

1 - Seyhan vilfıy~ti Karataş mevkiinde deniz kenarında 
yapılacak «3063• lira 36 kuruş keşif bedelli denız ~aret iıtas• 
yon bjnası infaatı 2490 sayılı kanunun •4610 ncı maddesinin 
cLıo f.krasına tevfikan 26 ikinci teşrin 941 tarihine tesad"'f 
edı.n çarşaınba günü saat 14 de pazarlıkla ihale edilecektir u 

2 :- Muvakkat teminat boıdeli 229 lira 75 kuru~tur. · 

liradır. son derece al ika göstermesi 
elıemdır. Ziraat mücadele 

2 lhaleıi t-12-941 Perşem idaresinde de bol iliç mev· 
be günü saat 11 dedir. Ta· cud olduğundan çifçimiz'in 

l !iplerin teklif mektuplarını i· Ulus parkı karşısında ki, mil· 
l haledenbir saat evveline ka cadele idaresine müracaatları 

. 
' . . 

dar Ko. na vermeleri. ehemmıyetle rıca olunur . 
3 Şartname 4 O S kuruş 3428 18 18 20 

mukabilinde Ko. da alınabi· 
lir. 1429 19. 21 

Asliye 2 nci Hukuk 
mahkemesinden : 

Adananın döşeme mahal· 
lesinde eski istasyonda ergir· 
ler fabrikasında Hayriye Sa· 
vaıanın Hıdırlı köyünde iken 
şimdi ikametgibı meçhul Tu· 
nuılu Mehmet Afif aleyhine 

açtıtı ihtar davasının yapılan 
duruşmaıı neticuinde: Müddei 
aleyh Mehmet Afifin yapılan 
ihtara ratmen bir ay zarfında 
evine avdet etınediii şahadetle 
ıabit oldutundan vaki ihturın 
teıciline ve •87Sıo kurut ma· 
nnfi mubıkemenin müddeia· 
leyh uhdeıine tahmiline kabili 
temyi:r: olmak üzere 27-10 941 
taribindd gıyaben karar veril· 
diğinden tebliğ cakamına ka· 
im olmak llzere ilin olunur. 

1425 

Adana AS. dairesi 
satın alma komisyo
nundan: 

1 • b0,000 Kilo sığır eti 
kapalı zarfla eksiltmeye kon· 
muştur. 

1 • Tutarı 16800 lira olup 
ilk te'minatı 1260 Liradır. 

3 • ihalesi :ll/11/94l CU• 
ma gllnll saat 11 de Adana 
askerlik dairesi satın alma 
komisyonunda yapılacaktır . 

4 • istekliler muayyen za
manından bir aaat evveline 
kadar teklif zaflarını komis· 
yonda bulandurmaları ilin 
olunur. 

1373 4 - 8 - 13 - 18 

lngillzce .---,- ---.... 
dersleri 

3 '...'.. Pazarlık Mers:nde Deniz Harp Okulu ve Lis•si Ko- - -----------

Tahsilini İngilterede yap· 
mış tecrübeli bir f gilizce 
öğretmeni haftanın muayyen 
günlerinde hususi ders ver
ınek istiyor. lstiyenlerin şart
ları öğrenmek üzere Kırta· 
siy.,ci Bay Menmet Sadık 
Aldatmaza müracaat etme
leri. 

mu•anlığı binatında toplanan satın alma komisyonunda yıpı· 
acaktır,; -. 

4 - Talipler 941 senesine ait Ticaret Odası vesikalarını 
ve Seyhan veyahut lçel l'ı afıa mü lürlüklerinden ihaleden Oç 
gün eVvel bu iş için alacakları ehliyet veıikalarıoı Komisyona 
braz eclecl'klerdir. 

S _.: Talipler keşif, p~oje ~e •arlnameleri her gün Deniz 
Harp :O.kulu- v . lişeai Levazım Müdürllltünde rörebilirlcr. 

• • • • a • • ., • .. ~ . -. . . · 11. 22 .. -. " .. . 1422 

Türk hava ku
rumundan: 

Kurumumuzda muvakkat 
ıurette çalı,acak •2• gence 
ihtiyaç vardır, lıteklilerin a• 
celo mllrıcaatları. 

1423 16-18 

....... 
imtiyaz Sahibi : Cavit ORAL 
U Ne.ıriyat MDdGrQ : Avakat 

Rllat YA VEROC.LU 
B .. ıldıtı v•r : ( BUGON ) 

Matbaa11 - Adano 

Fiatı Tutarı Dipoır:ito akçesi 
Kuru, Lr. Ku. Lira Ku. 

Ekmek 350ÖOkg. 15 5250 00 393 75 
" 35000 .. 17 5950 00 446 25 

Koıun et 8500 ., 50 4.l50 00 318 75 
Zeytin yatı 600 ,. 100 600 00 4S 00 
Makarna 600 ., 53 318 00 23 85 
Kuru fasulya 2500 ,, 25;5 637 50 47 81 
Sabun 1500 ., 60 900 00 67 SO 
Çay ıs ,, 1000 250 00 16 75 
Bulgur 2500 ıı 21 525 00 29 50 
Un 17 torba 13SO 229 50 17 21 
Mercimek 500 kg. 23 115 00 18 62 
Tuı 800 .. 8 64 00 4 80 
Zeytin tanesi 700 .. 50 350 00 26 25 
Kok kömürü 10 ton 4000 400 00 30 00 
~enzil ç. teneke 100 ., 1015 1015 00 76 12,5 

M
etro .. 20 775 155 00 11 62,S 
azot 6000 kg. 15,55 933 00 70 00 

Vakum tenekesi 15 1700 255 00 19 12,S 
Gres tenekesi 1 S 2000 300 00 22 50 

Mektep ihtiyacı İçin yukarıda cins ve miktarı yaır:ılı 18 
kalem erzak ve saire eksiltme suretile satın alınacağından 
isteklilerin % 7,5 dipozito akçelerini mal sandığına yatırdık
larına dair ibraz edeceği makbuzla birlıkte 2 inci teşrin 18 
zinci günü saat 11 de hükQmet konağında ziraat müdüriye• 
tinde toplanacak olan mubayaa komisyonuna müracaatlaı1. 
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İLAN 
T. C. Ziraat Bankası 

Adana Şubesinden: 
1 - Kozan ajansımıza 202 mnmaralı M. Kefaletli borç 

senediyle eıaleten ve kefaleten ve Seyhan viliyeti hususi 
muhasebeye olan veıgiden borçlu polislikten müsdaffi Cey· 
ban hususi muhasebe memuru Mustafa oklu ölil Abdullabın 
borcundan d.1layı kadostroca vereseleri Zahide, Nazire, 
Mustafa ve Hamdi namlarına i•tirak halinde mülkiyet olarak 
müseccel Adananın Tepebat mahılleıi Haıanpa§a aokaA-ın· 
da 42 pafta ve 258 ada ve 5 parselde kayıtlı 134 metre 
murabbaı arsa üzerinde yapılı 79 kapı numaralı üıt katta 
karşılıklı ikişerden dört oda bir m u t f a k ve alt kattı 
üç basamaklı merdivenle çıkılır iki oda, bir taı kuyu ve 
bir abdeshaneyi şamil kirrir bir ev 18· 1 l-94 l tarihine mllsadif 
aalı gününden itibaren tahsili emval kanununa göre açık 
artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Artırmaya k nulduiu tarihten itibaren yirmi birinci 
gününe rastlıyan 9 12-941 Salı günü saat 14 de birinci ihale 
ve birinci ihale tarihinden itibaren onuncu gününe rastlıyan 
19-12-941 cuma günü saat 14 de kat'i ihale yapılır. 

3 - Artırma §aıtnamesi 1811·941 tacihinden itibaren 
Adana vilayet idare heyetinde herkes tarafından göriilebi· 
lecektir. 

4 - Bundan başka ipotek sahibi alacaklılarla diier 
a 1 a c a k 1 ı 1 a r ı n g a y r i m e n k u 1 üzerindeki hak· 
larını ve husuıiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaları evrakı 
mllıbiteleriyle yirmi gün içinde viliyet idare heyetine veya 
T. C. Ziraat Bankası Adana •ubeıine bildirmeleri, akıi takdir· 
de haklan Tapu ıicill ile ıabit olmadıkça Ht&f bodeliııiıa 
pa7laftırm111Ddan laarlç bırakılacatı ilin olunur. 


