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Almanya 
Tulon ve Bi-, . . . 
zert ten ıstı -
f ade edecek 

Londra 29 (a a.)- Ôğ
l'enildiğine göre, Vişi hü· 
kameti Almanyanın Tulon 
ve Bizert'de hava isleri 
b1ilunmasına müsaade et
m\ttir. Almanya bu üslerle 
Lib1adaki kuvvetler ini tak· 
-riJe edebilecektir. 

Vııiden alınan haber· 
lere göre, baılangtÇt• Al· 
manya Trablusa gönderile· 
cek asker •e malzeme nak
liyatı için Tulon ve Bizert 
limanlarının tam olarak kul· 
lanılmasanı iıtemişdr. 

Bu talebe, Amiral Dar
lan 'anda kuvvetle miiıaha· 
rette bulunmut olmasına 

ratmen, Mareşal Peten mu· 
vafakat etmiştir. 

J a~on 
Amerikan 
münasebatı 

kesilmek 
Ozerel 

iki devlet harp 
uçurumunun 
kenarında ' 

Ko rdel H•I Japon 
mu rahhaelerıne 
"bar daha gBrU••· 
-c•llml ıl Umlt et
mlrorum. ,, dedi 

Ankara Rad10 ruetul - J •· 
pon • Amerikan rörlf 111eleri bir 
çıkmaza pmit baluoayor. Bilin
diii r•bi, Japonya uzak dojada 
yeni nizamı karmak istemekte ve 
bana Ameriluıyla harbe firmeden 
temine çalışmaktadır. 

Ancak. AtDerikanıa kendi gö 
rilş&ndea fedaklrhkta bulunmaya 
catı anlaııhyor. :J•pony~. bir türlti 
m ıfl•p edemediji Çınin istiıiaında 
Amerikanın yardı•mı temine ut
raeıaıt. Fakat Amerika bıına ya· 
a.,ma••tbr. 

Bunun üzerine h a v a 
Galeri kolaylıkları verilme· 
si hususunda ikinci bir taz
yik yapılmıı ve Mareıal 
PeteD bu daha kuvvet li 

tazyike muvafakat etmiş• 

tir • 

Ne V qinrtoa rörltmeleri, ne 

l de A•eriluamo notaıı iki meml.,. 
ll ___ ..;J:!...:a_P~:o...:.:n.....;s:..:i;...:..l..:a:...:lı.:....:e:...:n,:...;d.;....n_z_l_a_r_ı __ j ket uaaındaki anlqaaazlaiı bal .. ___ !1119111111!1!1--•-ıım--• ede .. miıtir • 

. Ad 1 Al s ı• c ı• ı kanunu 1 ki ytr;::m~
0

~~~ ;:a: 'i:a~::: yacatını aolamlf buluna1or. Ace· 
ba harbi aröuı alacak muiır? Gn
a8a en ÖaemU MW baclar. 

H A Z 1 R L A N D 1 Japon maliye aaurı, aöylocliti 1 

bir n11takta, Japoayanıa Çio de 
airayaca;ı bir mavaffakiyetsizliP,ı 
istikbal için korkun~ tehlikeler do 

gııracaimı aolatmq ve toıl• de 
Bu kanundan, ceza kanunumuzda mevcud - _,.., 
tekerrür fiilinin tatbikatında büyük istifadeler • J·•0•r •• • ı •• ... - tek t.ata, •aal1.ai 1937' cleki hali-

- temin e d İ) e C ek - ne dej'.I' 189S deki haline döadll· 

) Adi. ve alınacak cevaba aöre hilküın verilecektir. recelı.tar. J ıpon CilHfİ artılr. dotar. 
"ı AnLara 29 ( Haıml muhabirimizden - ıye o .ı;.·l, b 
1 

5 l Layihada, askeri mabke-mel~r tarafından aıkert kea dea• •tarken cöriUecelı.tir. 
Vekaleti tarafından hazırlanan adil sicil kanun i· d 1 d 

d mahiyette olmayan suçlar hakkında verilen cezalarla Japooya, a a arın an dlfal'ı kımıl· 
o..ıL ..... 1 meclise verilmek üzere Ba,vekllete gön e· ı.t 
,_ idaı i kaza ıe)ihiyetini haiz mckamlarm verdikleri dayaauyaca. ar. • . 
rilmqtir. Layiha eaasları hakkında verilen malOmata hükümler ve iflas suçluları hakkında da adli sicil . Bır .v aş~ıırton haberi, Japon· 
ı&re, adli ıicil kanunundan, ceza kanunumuzda ya ile barleşık Amerika arasındallİ 
--cat tekerrOr fiilinin tatbikatında büyük istifade· varakaları tanzim edilecrği bildirilmektedir. . 1.•. ü 
__ .. Adliye Vekileti diğPr taraftan bir de adli_ s!cil '~~·n ~1•.n g .0 reçtilı:çe ·arttıiını 
ler temin edilmiş olacakbr. Her suçla hakkında teşltilatı kanun liyihall hazırlamalı.tadır. Bu layıb• bilderm11tır. Sıyaıi m\inuebetterio 
o aaçlunan dotdara yerin müddeiumumilik kalemin- ile meclisten istenecek tahsisatla adli sicil kanuna· keıilmeıioin pek yaluo oldoiu bi 
de biur bllro ve bu bürolarda birer fiş buluna · nan icap ettirdiii daire ve teşkilatın korulma11 le ıöyleoilınektedir. 
caktır. Ba fibi auçlalar hakkında yeniden kononi mümkün olacaktır. Nevyork Herald Tribyao I'•" 
bir takibata lüı:am ıörüldüğü taktirde bu makam· Her iki liyıbanm meclisin bu içtima devruinde zeteıi fÖylo yazmaktadır: 
lardan saçluaun sabıkaaı olup olmadırı sorular.ak mü:zakflre ve kabol edilf':ceii tabrnin olunmaktad1r. .: Amerikan J ıpon müzakere · 

Rusalar 
Rostof'u 

• 
g ·erı 

aldılar 
Mareşal Tim o· 
çenk o Al m an 

kuvvetlerini mu-- --- .. --. 

vaffak iyetsizliğ e 
~ 

uirattı 
Aa\ara Radyo ruete•i - Roa

tof tahh1e edilmif ve Komüniıtle· 
" blra,ulm11tar. 

S.nıldıjına f6re, Sovyet ce· 
DDp ardalan b.tlıamandanı Mare- 1 

tal TlllOfeDko, Donetz bölıesinde 
blJGk bir Wnaı kuvveti hazırla· 
Jaralr. Alliab ordalannın rerilerine 
dotnı Wr '9amu yöneltmq ve ma 
Yaffak da olmutlur. 

Cenap cephesinde Roıtof böl 
1 .. lodelıi Alman kav~etleri tam 
bir •avaffakiyetaizliie uğramı1, 
Rostofa tabliyeye mecbur lıı:almııtır. 

Ba, Sovyet ordalar1nda elin bir 
'-rnaz kadretinia mevcut oldoğu
DD, Kafkaayanın yalun bir tehlike• 
Y• ~z bwunmadıJ" ını röıtermek· 
tecilr. . 

, Moskova 29 [a. a.) - Prav 
'4- Dıa IMr aababiri, dün ıııerkez 
C•pbeaiadeki vaziyeti ıöyle tasvir 
•laaekteydi : 

Moekova cepbeei Alaaanlaran 
~:, .. bir •e&\»ab&ll olmattar. 
_,.,. doa fGalDdea Hrtletlltl 

~~=========~~=======-=-=-= lerioio muvaffak olmaması her 
- iki devleti her zamaokıaden .ziya 

de harp uçurumunun kenarına l'e 
tirmi$tır. » 

Novyork 29 [a . a] - Japon 
fevkalide marahbaaı Kuıus11nıın 
Ru:ureltle yaptıiı konutma Nev• 
york r •zetelerinia ba,hca incele 
me mevzuu olmuttur. 

Newyork Herald ıa:ıetesi, J l· 
pon • Amerika müzakerelerinin ke
silmek &zere olduiuou ve bahranın 
vabimlrıtiiini yazıyor. 

Nevyork Taymiı diyor ki: 

' 
Moskova sokakla• ında kurulan bar ile.atlar 

«J •ponyanın bundan ıonraki c:eva· 
bı ıöz deiil, hareket olarak bek 
lenebılir. Amerika her türlü anlat· 
ma imlıinmı aramıı, fakat buna 
mavaffak olamamııtır.» 

Mareşal Timoçımko 
; ı 

için Alman zırhlı birlikleri ve mo
töıikletcileri daha kolaylıkla hare

ket etmelı.tedirler. Düşmanın en 

büyük trcemm'lUeri, 11ra1ile h.ükO· 
met merkezinin fİmal batlll, ıımalt 
ve çeovbuoda C?l•o Volokolaaıit, 

Tokyo 29 [a. ı.) - Aıahi Şi•· 
Klin ve Stalinoırorak'da bolanmak· ban ra.zeteaine ıöre, müzakerele· 
tııdır" ria iıtilıbali V a fi D f t o n d a a 

Düıruan dün bilhaHa iki ti· 
mal kesiminde faaliyet göıtermiştir. 
Volokolansk çevresinde Sovyetler 

yol üzerinde ilerleyen 40 tankın 

ileri hareketini dardarmaı ve bun· 

ları bir ırmaiıo karşı tarafına piiı

kürtmüştür. 

Klin etrafındaki bôlgede Al· 
manlar doğu illikametinde ilerli· 

yorlar. Bu bö'gede 70 Alman tan

kı tahrip edilmiştir. Düşman 25 
top, 60 nıitralyöz ve ölü olarak 

2000 subay ve uker ~aybetmiştir. 

Moskova 29 ( a. a. ) - Bo 
aabah\ci Sovyet tebliği: 

Dün gece kıtalarımız biitOn 

cephe boyunca dllşmanla çarpıı· 
mışlardır. 

Siııgapur '29 [a. a.l - ona 
Sinfapura yeniden Britaoya takvi. 

ye kıtaları relmiıtir. 

yapılacak yeni bir ıörilfınede belli 
olacaktır. 

Boston 29 (•. a.) - Hariciye 
Nazıra H.& Japon murabbularıle 
görllıtOkten aoora kendilerine de. 
miftır ki ı 

«Sizi bir kerre daha görebil
mek Umidinde deiilim.» 

V aıir gton 29 La. a ] - Japon· 
ya ilo Amerika arasındaki l'eı gio
lik artmıştır. lnlutaıa yakın olduiu 
sanılıyor. 

Kızllay haftası dUn 
batladı 

Dün Kmlav haftaaının batla· 
maaı mOnaHbetile ıebrimiade tö 
ren yapılmıttır. Kızılay cemiyeti 
önOnde toplanan okullar, önde 
bando oldui a halde Atatilk par. 
kına sitmişler, aoıta Kızılay ve 
Halkevi tarafından haıırlaaan çe· 
lıDklvl bırakmlflardar. 

Yüksek ziraat 
enstitüsünde an d 

töreni • 
ıçme 
Bu yıl enatltUr• v•zll•n251 talebe,"'•ll•t• -------
terd••ı bir unaur olerek retltm•k için ç• 
llt•c~kl•rın• •nd içtiler 

Ankara 29 ( a .a. ) - Rugan ötıeden Önce Yük1ek Ziraat E11tİ· 
tllmllnd~ orman veteriner ve :araat h\tülte1erine bu yıl yazılan talebe· 
nin rektör tarafıodaa kahulü ve and içıae töreni yapılmı~tır. 

Ziraat vekili Mııbliı Erkıaen, vek&let ileri &'elenleri, Ankaradaki 
faklllteler ve ylik .. k oku llar dekan ve mlidiirlerile matbuat ıntiıaeHiUe
tinin hazır bulunduj'.ı bu törene talebenin ıöylediği iıtiklil marıil• 
bqlenmııtır. 

..; 8ıandau 1ı1oora 101 i z;raat fakülteaioden, 53 Ü orman fakültuladea 
İ7 ıi •İvil ve d•ierl•ri uker 96 veteriner f alı.ülteainden olmak üıere 
ba yıl enstıtüvo r'ren 2>1 t,lebe aod içmiıtir. 

E utıtil rntörii, •ıleınteaia meıııleltette kazandığı şerefi, her 
yıl artan bir raJı>et gÖ•dittünü kaydf'derek bitabHinde demiıtir ki: 

•- Sizleri bafün ar"••aa a&makla aevinç doyuvoraz. Aılemiz ara• 
11nda kiiç11"teo bilyiiiü bllr•et ve bllYükten küçüie ı~fut ve muh•b• 
b.t ...... eain• aia d• a.dılt.ı.kalacaksınas. Bütün tahsil deweıinde ve mila· 
takbel h ıvııtıuaıda intizam Ye proğ('aınla ç ıhşrnayı, dimailarınıza ve ruhu
nuza p · en•İp oltrık bakkediniz ve bv milletin ıizi yeti,tirmek için ne 
bilyiltt fedaklrlıklara katlaodırnu daima hatıranızda tohıoaz. 

Ebedi 4efi•iaia aziz hatırasını hürmetle anarken, Mılli tefiaize de
rın Vfl temiz bajhlıklarımızı Y"D•l-riz. 

E"stitümüı.ün kurucusu olan Mılli şefimizin son büyük out\c11odao 
bi11e olarak, milletim•.zia bizi b zmetinde lcallanmaaıodan daha bOyOlı: biç 
bir uvk ve saadet tanımayacatımıza ve bu şerefe iıtihkalumm röster· 
mek içiıı biitün kuvvetimizle çalqmata kendim ve bütün arkadqlanm 
namına a'1d içe•İm » 

R ktörün aövlevinden •onra talebeler yi\kırk ziraat eoıtittiıll tali· 
malına aadık kalacaklarıoa ve millete faydalı bir unsur olarak yetiımek 
için ç.tışacaklarına and içmiılerdir, 

ingiliz t akımı o -1 
Gençler birliğini yendi 

Ml••flr sporcul•r Mıeıra dö· 
nU• •• rlnde • •hrlmlz• ulr•r • · '--
••ldar ve Ad••• llulltelltl il• --
bir maç J•P•Caklar. 

Ankara 29 (H•n•i)- 4 maç 
, ... ~119'· ........... .....a.ketimia. ,.. 
len_ M 11rdalı.İ Britanyalılann lıor. 
dara futbol takımı ilk maçını ba 

fÜrı rooçler birlifi ile yaptı. logi· 
liz takımı tamamile prof "syonel ol
muş oyunc ulardan mürekkepti. iç
lerinde üç de milletler ara•ı fut · 

Ltbr•da korkutt ç bir 
in gHlz sllAhı 

Alev 
pUskUren 
mayın 

Londra 29 (a.a ) - LH>ya baklc•nda 
ba H~h az haber alınmıştır. Ôf· 
reDJldıgıne IÖre, dütmanın S ıdi • 
Ômer ve civarındalı i 10 le 

t .1 • h~ 1 n mu a-
vem~ cı en a i mulu vernet etmek· 
tevdı . Tobruk etrafınıiaki bö rede 
d~ş~n. t~.P~11 atesi sıddeti katbet 
mı~ 1rıbı ro •uı:raektedir Din aabab 
Brıtanvalılar du•ma B d' ., oın \F rya VO • ..., 

bolca balaoa,orde. Maç, Tiirki • 
ye ı•mpiyonu l'ençler birlii'inin 
1-0 yeailme1ile oeticeleniii. 

( Ôi"rendiğimize röre, lnrilix
"9porcuları Mısıra dönüşlerinde A· 

danıya inecekler ve Adana ınah· 

teliti ile bir maç yapacaklardır ) 

la üzerinde bulanan küçük muka· 
vemetcUerini çevirmekle me11ul 0 

düler. 
Kahire 29 {a.a~) - Orta ıark 

hava tebliti: 
Bomba ve av tayvarelerimiz 

cama günü Libyada düşman mü· 
makale yolıariyle morörlü ~ollarına 

ve iaşa \ı:amplarana bücam etmiı· 
lerdır. Ba hücumlar una11oda 
yantınlar çıkarılm ıı ve tid'letli 
iofıliıc lar işid lmistir. 

Av tayyarelerimiz bir hocam 
e•naaıoda mlihiınmıt yüklü 1ı.am
ynnları mitral\'ÖZ atPf le havaya 
uçurmuş ve bir t •yyare düıılrm6t 
lerdir. ( O ier telgrallar 3 üncü 
ıaavfam•zclaclır.) 

Şundan BundDn 

Mehmetciüi unutmazsak •• 
YAZAN : BiZ G Ü?f'fİn battıiınt bu alcşam da rören olmadı. lslak, ıoğalt, kirli 

h oır karanlık, bir Iİ• fİbi, ağır arır, dört yana çöktiyor. Rüa .. ir yine 
b!r11l1:··. Uıaklarda birer korkalota beoziyen aiıçların ç•plak dallarını 
kır buıne varuyor.. Hodad kıılübeııloio üıtiinııe, direği yavas ya"af 
a~anl~k~a~da rrıyen bayrak, bir duman içinden f ıılmaa alev l'ibi fÖILlere 

Çl11.ma11. ıçın çırpınıyor ..• 
k Mebmetcik kulübenin on on brş adım öteainde .. Ufo~lardao aihJa· 

~a rele~_,ecev.e aözleri dönmüş .• dim diıt duruyor.. Sünrüıünll nere
en treldırı ballı olmıvan bir ış ı ıc; parlatıyor .. 

Kulübenin pencrreai, ıanlıi l'llaeı ora va girmiı sribi. kıp kırmn:ı .• 
Bu pencereden net•li aeıler &'eliyor. M•hmetcik kulübeye dojro 
bir iki adım ahvor. Gô&lerinin içi gülüyor .. Arltadaşlar1 ocak baııoda 
yine tilrkü ıövlüyorlar.. ' 

Atrmı 6oiladırn aman Mişeg~ •. Miıege .• 
Benden selim sögle aman Agıege,. Agı•P·· . . ... . 

O, Anesioe kavuıtııktan tam bir hafta •onra ondan ayr .... tt• •. Bir 
yıl oldu ama daha ondan bugün ayrılmısa ben~iyor.. At•tli rüı:ı:ı•ore 
alışkın bu o va çoco;u şimdi, içinde Ayıenin ateşi, tert. -tak ruı~ir-
lara yalçın bir kaya ıribi bakıyor.. . 

Bir rölre ona doğra yaklaııyor. . bir arkadqı nöbetin• ah yor·· o, ko
lübeye dönQyor •• Onbafı gülen bir aesle: 

Mehmet, diye baiırayor, rel aen de bediyelerioi al bakalım... . 
Mehmet HHİZ. kendine azalllanları alıyor: Yün bir çift eldiven .. bir 

yün atkı .. yün bir fanila .. hepsi de el örıüıO .• Bunları alırken eli, A!· 
şenin eline değmq gibi •• içinde ııcak bir heyecan kaynıyor.. Kıaılı: bir 
aeıle: 

- Bunları, diyor, kim &'Öndcrmio onbaıım? ... 
Oabaşı rilneşin doğacııiı yan• dotra elini u.zat1yor: 
- Oradaki bizi döıünenl•r Mebmeıl.. k h 
Mehmet dall'ın .• o yana d nj'ra bakıyor •• lçind• bili o ııca eye· 

c:aa dalfuı .. A,..._ IMr nb (ibl bltGD .-ıew. y•,.&d.P• samyor ... 

·• . vfıreaan .-; HTtliı ~.· • .:...~.-.. "'!I . ... ..__mıııı 
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~ ·~ -... _,,,, , ... 

bir Havac:lfarda yene 
dert: YUk&ek r kım 

haatahğı f 
~------ --------

Bir taggare telsizcisi 
gükMk uçuş e•na•ında 
5orgrılara ce,,ap wrirken 
birdenbire ııgum111 oe ha 
aglaıdan arkada,larının 

· kııflfletle ona sar•malarına 
rağmen aganamamıştır. 
Yapılan t~tkilderde de ü
zerinde ıöze çarpacak hiç 
bir fl!g göriilme,,,iştir. 

rm r 1 

metreyu 
arı -ı··m. 

tif ada uçan tayyare mürettebatına 1 Tazyikli odada tayyare · idaresi ili• 

pilot muayyen mesafelerden ıonro ııl müaıkUn olacaktı ?. Silih nasıl 
oksijen cihazlarınm bava borula· istimal olunacaktı ? Havada böyle 
rında donmuı olan buzlart vurarak tazyikli bir odaya mermi isabet •· 
dııarı çıkarmalannı emrederken, '<ler delinirse, ne olacakb? 
burilnlerde yeni bir cihaz kullanıl. Tayyarenin :idareıi mihaniki 

mata başlanmııbr. veyahut elektriki olabilir. Mibanüıi 
Banda donma ihtimali varid idarede iyi salmaıtra (yai yatalt· 

detildir. Yüksek rakım ölümü bu ları ile, rrafit halkalar, trlilr.ol Ye· 
ıoretle ortadan kaldırılmlfbr. saire) iıtimal {olunmalıdır. KüçGk 

Hava harbi daima yükseklere mermi deliklerini kapamak oyun. 
do;ra nüfuz etmektedir. Harpten cak nev'iaden kolaydır. Delik üze-
evvel Stratosferin zaptı için bütün rine bir sahife karton koymak ki· 
milletler tarafmden Hrfedilen ray fayet ıeder. Tazyik kabine içinde 
retlere, yilkıekten uçma meselele· dışarıdan daba yüksek oldoju İçin 

Şimdiye kadar Himalaya dai· riae, bu harple bı>t vetilmiıtir. Kim delik üzerindeki kliıda tazyik ede. 
larının zirvesine çıkmak bava barbiode daha yilkıek irtifaı cek ve kapatacak.tar. 

için her milletten mllteaddit seferi elde ederse, 0 eıkıeriyetle düşma· Nihayet yüktek irtifa sahunet 
heyetler tertip olunmuştur. Bo H• nıoa tefevvuk eder. meseleleri de halledilmiftir. Yük· 
ıerıerden alınan neticelerin ba Tazyikli oda sek ·uçuşaa bn,nk faidesı butatıuz, 
~ünltü harp nzerinde teairleri ol - - bava tahavvüUerioden müteessir ol· 
dapnn ıöylemek, oldukça hayret Tayyareciler 12 bin, 13 bin mayan, fakat kuvvetli bava c....,. 
uyaodıracaktır. Himalaya heyeti metre ve daha yükseklerde yanlarmın vuku boldup bir ıaba· 
seforiyelerioe doktorlar da veril· vuife görürlerse vuiyetnasıl yı kazaodırmıı olmasıdır. Buna mu· 
mifti. Bunlardan 11ğ kalarak mem· rörünür? Bu halde oksijen cihazla kabil 12 bin, 15 bin metre irtifa · 
leketine dönenler derhal mütead· rını artık idare edemezler. da da havanın ıabuneti nakıs 60, 
dit muayenelere hedef oldular. Okıljen tazyiki tenffüıe kif· 70 derece bulunmaktadır. Tayt'ı· 
Sebebi de, vücudun y!lkaek yer- ayet edemez. Bu mesele • üzerinde reoiu cöwdesi, aynı zamanda kabi 
lerde baılaomaia nasıl intibak ede- harpten evvelde çalışılmıştı.balyan nenin iç dıvarlan hararetlerini ha· 
bildij'ini an 1 a -~'<o-<:t: = - - = ::::::: ::c = : : : : ::::ıcooc :c c : : : ::::::: :::c:c: ::::::: : ::: nya vererek kay 

maktı. Zıra bu Hna harbi daima daima giik5eklere doiru nü/az bederler; yalnız 
daictlar oksijen etmek(edir. Harpten erroel Stralo$/erin zaptı için biitiin ründ_üzleri ınne 
cihazı kallanma· • J'. dı /ı d•l l b lı lıı şe donük olan kı . 
dan, yavaş yavaş mılletler taıKa .ın :n salır e6ı. e~ g_,agret ere kıı. ~'f'te ı~z ınmduoppn bu 
kendilerini yilk· oerilmiıtir. ım naoa ar ınııe ııaha gükse ırtı1aı e ue tesiri az olar • 

sek yerlere ahş· ederse o elc5erigetle düşmanına tefnoak eder. Yük11lişinden .st 
brm11lardır. ::ıooooo. = = -~~=::.::ı::;s:::::: - :: --- rato.fer tabakaıı· 

işte bunlardao doktor Hartmno 1 üstrğmeni Mario pezzi, daJ,.ıç ale· ı na varıncaya kadar tayyarenin dıı · 
iıminde bir Alman hekimi, Hındia. J tino benzer fazla taıyıkli bir elbite çar oldaiu hararet tebeddüHeri 
tandan döneli üç ay i'eçmesine ile 17074 metro yükselerek hava muhtelif maden halitalarına büyük 
ratmen, yapılan muayenede bay yükselme rekoruna kazanmıştı. teıirler icra ederler. 
ret edilecek derecede kendini Fakat fazla tazyikli elbisenin Bundan dolayı dıı kısımlar , 
yGksok yere alııtırmış oldup, aiır mafaallarında hava nüfazana muhtelif maden balitaları için en 
normal insan kanının santimetre mani olmanın imUn11ılığ'ı ve tay· ince hesaplar yapmak zaruridir. 
kilpilnde 5 milyon kırmızı kUrey· yarecilerln bo elbise içinde hare• MacJenlerin tekallüsünün acrodina-
ve balanduğn halde banonkinde ket aerbestiıini kaybetmeleri, her mik mllnasebetlere kat'iyen tesir 
8 milyon oldoiıu söı-G\... Uir~ yerde \:ou •lbı ..... t.. l..u\Luu\a-•v•- •'--•-' u. ... -cl .... 

« Yüksek yor damı > aın ba mo• caiını gö terdi. Buodao dolayı baş Çok karqık olıuı bu sabada 

vaffakiyetleri tayyareciJeri ve pek Jca hıJ tarzı arandı: o da tuyikli yıpılmı~ tecrübeler nibayetJenmi~ 
tabıi olarak ta bava hekimlerini odadır. ıdclolanabilir. Tazyik odalarının iç 
çok alikadar etti. Bütlln tayyare gövdeıi, yahut duvarlarının teshioi meseleıi de 

Gerek lnriliz ve rerekse Al· yalnız mürettebatının otarduju kı muhtelif şekilde halledilmi~tiri Bo· 
man tayyarelerinin bazan çolc: yillt- aım, hava ıızdırmıyan öyle bir oda rada umumiyetle arası izole mad· 
sek irbf adan düşman arazisi üze· şeklinde İ!l4• oluomuıtur ki, içine desi ile dola çift dovarh odalar 
rinde uçuş yaptıklarını ıık ıık hava ancak aabit tazyik altında kullanılmaktadır. Ayoı zamanda 
~itiyoruz. Ba keyfiyet datcılar, rönderilmektedir. Böylelikle tayya· mıı,kulita oiramadan da, ba taE-
yüksek irtifa araştırmaları, bava be· re 9 bin metre irtifada ıken ka· yikli odanın davarları elektrikle 
kimleri ve bava harbinin bıribirine bine içinde 3500 metrelik irtifa teshin edilebilir. 
baihlıiını ve müşterek çalışmanın elde edebilmektedir. Ynksek açaşan budadları in· 
bir neticesi oldoionu göıtermek- lsıtılan çift duvarlı ve iki kişi aanlardan, tayyare odasından ziya• 

tedir. alabilen «tazyikli kabineyi> ilk de· de tayyare motoruna bailı ribi 
Himalaya neticeleri. 1941 kı· fa Ya 49 markalı Alman tayyare· fÖrünmektedir. Çok tekemmül et· 

tında Almanyada nmeli tecrübe· sinde görüyoruz. Keza Ruıya, Bel· tirilm~ olan tayyare motorlan ko· 
lere veıile oldu. Tayyareciler kışı F mpresörlerle techiz edilmiştir. Bu 

çikn, ransa aynı mesele llzerinde 
yGksek dağlarda geçirdiler. 3 haf· eenelerdenberi çalıfmışlardır. Bir. kompreaörlerin atırhğı ve kuvvet 
talak bir zaman aonra tayyarecile- le~ik Amerikada Lockheed mües· sarfını tac:l etme kabiliyeti ile nİI 
rin yükselme Toleranalarmıo 1500 acsesi de S. C. 38 markalı rövde· bet dahilinde bulunması her şey-
metre arttığı ıörüldü. den evvel rerektir. Bu kompre· 

ıi daire şeklinde olan tazyikli oda· 

Yüksek rAkım haslalıgwı b • bl ~örler aynı zamanda yüksek rakım· a yı avı r tayyare yapmı~tır. Ban· 
larda odanın tazyiki içinde iatimal dan ıonra da çalı4dan bu aabada 

Yüksek riltım hutahjı Avru· 
pa halkının en yeni haıta· 

lıklarıodao olop bi!ha.sa ta:ryare• 
cilerde rörülmektedir. 

bir ııra meseleler ortaya çıktı. [ Devamı flçGnctide ) 

a 1 Polis Romanı: 6 1 . DÖR 
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C.H . . Kaza 
Konğreleri 

DUn Ceyhan kongresi toplandı; 

Parti MUfettı,ımız B. HaClt Ona· 
ran kongrede hazer bulundu -

C eyban C. H. P. Kaza kongresi dün saat 13 de Parti Müfettişi 
miz B. Halit 0Jaranın da hoı:uriyle yap lnıştır. 

Yoklama neticeıinde ekıeriyet ıörüldüj'ündeo kongre, reiı 8. Rifat 
Çetin tarafından açılmıı. Ebedi Şef Atatürkün b.ıtıraıım taziz için 3 
dakika saygı susması yapıl'Dışhr. 

Bundan sonu idare beyeti raporu okunarak ilt.ıfak.la kabul edilmif 
ve encümenler seçilmiştir. Müteakiben besıap, dilek, bütçe encümenleri· 
Din raporları okoncp kabul olunmuş, yeni idare heyeti intihabı yapıl· 
mışbr. 

Açık reyle yapılan seçim neticesinde kaza idare h"yctine şnnlar se
çilmişlerdir: 

Hamit Sırlunboilo, Hakkı Mete, Süleyman Oğuz, lımail Dallı, Ri
fat Çetin, Mehmet Totlumer ve İbrahim Korkmaz. 

S!çimden sonra büyüklerimize say2ı ve bail ·lık telgrafları ~e\ı:ilm~· 
sine karar verilmiş ve kongn kıymetli Müfettişimizin veciz bir hitabe· 
ıile ıon balmaştur. 

Bu ayın 26 sında Karaisalı kaz kongresi a\ttolunmuş. Parti vilayet 
idar heyeti baııından B. Basri Arsoy miiıahit olarak lc.ogrede hazar 
bulunmuştur 

Ayın 28 inde Kozan, 29 onda Kadirli kaza kongreleri yapılmıştır, 
Ba iki kongrenin müşahitleri idare heyeti ualıuından B. Tevfik Kadri 
Ramazan oğlu ve H11l l Savatla idi. 

Bürün Oı1maniye ve Feke Parti kl)ngreltri yapılacaktır. Birincisinde 
8. Kasım Eoer, ikincisinde B. Feyzi Oldaç, Viliyet idnre heyeti azası 
sıfatileı, müşahit olarak hazır bulunacaklardır. 

C. H. P. Merkez kaz:n koorresi milnasob~tHe büvü\derimize savgı 
ve baj-lıhk telrrafları çekilmişti. Bu tellere Rf'isi cümburamuz M lıt Şef 
lnöoünden ve C. H. P. ırenel sekreteri B. Fıkri Tüıer'den cevpp\ar gel 
miştir. 

Kby eğitmenle i ara ında 
tayin ve na ili r 
Buınl Villyotlmiz çevresinde tetkll edllen 
11 elltmenll bölgede 4000 talebe okutulacak 
---....--~~~~~~~~~----~ • ":::> 

Viliyetimiz çerçeveaindeki e• 
i\tnıenU ld~y o\nılln~ınm ejiitmenlera 
araaıoda •o•tıdald tayin ve na· 
kiUer yapılmış tır: 

Bahçe köyü eğitmeni Şerife 
Razık Bilyük kapılı köyüne, Büyük 
kapılı ejitmeni Htk.kı Talu Saloca 
köyllne, Akkuyo eiitmeni Abdal 
lah Çalışkan lsmailiye köyüne. !s· 
mailiye eiitmeni Sami Ayglin Kaba· 

sakal köyüne, Kabasakal ~ğitmeni 
Oıman Gürbüz Kaş Oba köyüne, Sa· 
rıhamzah eğitmeni Mustafa Co~kon 
Gerdan köyüne, Karlun ei'itmeni 

Şerif Ôner Kortlar köyü efitmenli· 

ğioe naklen tayin edilmişlerdir. 
Bu yıl Haraniye ejitmen kcr· 

ıonu bitiren 24 ei'itmenden Ali 
Tarak Araplar köycne, Ömer Taş• 
kent Deniz kuyusu köyüne, Abtul. 

• lab Arı Ba!lçe köyüne, Mehmet 
Arslan Fevziye köyüne, Osman 
Kozan Ahkuyu köyüne, Ali Göl 
Y azlaaıazlı köyüne, Ôkkiş Çelikkı 
ran Haroniye köyüne, Hasan Avcı 
Karkın köyüne, lsmail Doiru Co 
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ma Fakıh ~öyilne, Durdu Mehmet 
AkyOıt Ôreocik köyüne, Muhittin 
Altındiş Kardere lı.öyüoe, Hakkı 

Düldül Mehirli köyüne, Ahmet Ta· 
mer Bozkuya köıüne, Ahmet Ay. 
dın Topraktepe köyüne, Mehmet 
Çetin kara Kütük köyüne, l.mail 
Dolu Kallinci köyOoe, Kimil Sarı 

Karatepe köyüne, Hiheyin Gürsu 

Cıtcık köyüne, Mürsel Karaman 

Mecidiye köyüne, Ahmet Ekşi Ta
tarlı köyUoe, Abınet Erdoian Kı· 
rıkh köyüne, Nuri Manlı Salbaş 
köıüne, Ali Kaya Fadıl köyüne , 
Ali Ç~Hk Bucak. köyü eğitmenli
iiae tayin edilmişlerdir. 

1 Birincikaoan 941 tarihinde 
işe haşlay!.cak olan bo eğitmenf:!r. 
le bi:likte vil!yetimiz eiitmen ıa• 
yısı 88 olmu~tar. 5 i AdanaJa, 1 i 
o~maniyede , 3 ü Bahçede, 1 i 
Kadirlide, 1 i KaraiHhda olmak 
üzere 11 , ğ'itmenli böl re teşkil e· 
dilmiştir. Her bölgenin idaresi köy 
eğitmeni yeti,tirme karalarına iş· 

tirilr. etmiş bir rezici baş öğret-

Oe 

.. 

• balyada~ <!eriJ Zeytin yatı, 
kitre lcıırş1hiı • ve takaı yolile 
kamyon getirilmesi kararlaştml· 
mJihr. 

. • Roma~y~ reiisi, memleke
. tlmizdon 143000 kiloluk tUtün al· 
mak içip. ~its!lt~e açmıştır. 

, . .. ... ' 
• :.\nitarad~n blldirildijine 

röre, • Türk -~aarif Cemiyetinin 
bundan evvelki reiıl bnlanan Urfa 
meb'asu Refet Ülrenin teşrii ma· 
saniyetioin. kaldırılması hükOmet 
tarafİndu bir tezkere ile Mecliıten 
iıtenmiştir. Banu· :sebeb olan hadi· 
se ıadur: 

Başvekiletin emrile Maarif Ce. 
miyf'tinin bazı . .kısımlarına mid mu 
amelf.tta yapılan teftişlerle yolsuz
lokları rörülenlere ~en el çekti· 
rilmiş ve Adliyeye tevdi olonmoş · 
lardı. Bo tefti~ler 11rf!ında Maarif 
Cemiyeti eşya piyanıosaoda da bir 
takım yolsuzluklar müıahede edil· 
mittir. 

Satılmamış biletlerden piyanıo 
isabet eden numarayı hamil olanla. 
rın satılmış gibi rösterilmesi de 
bu soiistimaUer cümlesindedir. 

• Recep Peker'in riyasetin

de toplanmakta olan Mılli koran• 
ma kanununu tııdil edecek grup 
encümeni, bukQmet tanndan teklif 
edilen liyiba üzerindeki görO~m .. 
lerini çok dikkatli bir inceleme· 
sonra bitirmiştir. 

Grup encümeninin ~ardıiı ka
rar, layihanın tekrar hükQmete re 
ri verilmesi ve grup eı\cümeninde 
tebellür eden kanaatlere oyıon 
bir şekilde yeni. bir 1Ayibanın ha· 
url• n maHdar. 

BugUn kar9ılatacak 
takımlar 

BugOo şehir stadınCla Lfk maç
larına devam edilecek; Milli Men· 

ıucat - Ceyhan, Malatya Menıu· 

cat • locirlik, Adana - altıncı de
mirspor rençlik kulüpleri karıala
ıacaklardır. 

çme suyu tulumbalar1 
lhalere çıkaraldı 

Haber aldıiımıza röre Bele· 
lediye Riyaıeti, içme ıu tulumba· 

larını ihaleye çtkarmııtır: lçme ıu
yun diier hususları . hakkında da 
Belediyeler !mar Bilroau Şefliiine 
yazılmııtar. 

Ta!umbal&r temin edilinceye 
kadar diier i~ler taaıaaılanmıı ola. 
cak ve yakıod~ şehrimiz içme su· 
yuna kavuşacaktır. 

. 
men uhdesine verilmiştir. 

Yeni gezici baş ötretmen Re· 
ıat 01gaç dördllncü, Niyazi GU· 
dülln Oj'lo dokor;gnc:a, Ali Şahin 

onunca, Vahit Oktay onbirinci 
bölre gezici ba~ öjntmenlifine 
tayin edilmişlerdir. 

Geçen yıl 66 eğitmen, 2089 
talebe okottotu halde bo yıl eğit• 
menli okallarda okutolaı:ak talebe 
sayııı 4000 e yaklqmı~tır. 

c Bir tayyare telılzcisi yüksek 
uçuş esoaıında ıorgulara cevap 
verirken, birdenbire ayomuı ve 
ba uykudan arkadaşlarının kuv
vetle oou saramalıuıoa rağmen 
uyanmamıştır; acaba bll nedir? 
Hiç ıüphesiz 8 bin, 9 bin, 10 bin 
metre irtifada hava soiakta fakat 
okıijeo maıkui nizamında idi; 
üıerinde röıe çarpacak biç bir 

ilci ıeoıdenberi Hanvell tımarhane· 
ıinde bclwıuyormıı~, dedim. Fakat öteki 
Uç senede ne yapmıı ? 

eder misiniz ? Ya ... Pekili ... Teşekkür 
ederim 1 

lip retdıler. Fakat beni buradan uıaıılaı
brmaia muvaffak olamadılar. Bundan ıon
ra he3aplarını Herkül Pııaro ile paylqm • 
ları :cap edecek l ... 
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bırakmadan rittii'ini kendiside biliyor ... Belki 
buraya 1trf adamın ölüp ölmedii'ini anla. 
mak için retmişti •.• Belki de poliı hafi. 
yesi Paaro ile tanışıp kendiıile biraz fÖ• 
rll~mek istedi 1 HerhaMe şu mabakkak 
ki •· Dörtler " kendilerine 'ıı tehlikeli 
ve mntbiJ düşman olarak beoi aörn-

ey mfifahede olonmamııtır. Ôl 
mek için cyomuıtor. Ne tuhaf. » 

Bana benzer haberleri bav~ 
hekimleri çok defa iıitmiıler ve 
tohaf bir ıekilde uyuyarak ölenle· 
rl dikkatle muayene etmielordir. 
Ba arada tazyikli odalar İDf& olun· 
mllf, odaya tayyareci ve bekim 
rirdilıı.ten ıonra havut azaltıh:ııı 
hareket kabiliyetinin ne uman 
aulmaia bqladığı, kend:nı kont. 
rol etme iktidarının budcdonan ne 
uman ıona erdiiı. etlerde ıarsın · 
tılarıo ne vakit hissedilmez oldu· 
ta araştırılmışt.r. 

Ba babiı üzerinde çok ş•y. 
yarılmış ve bir çuk müsbet neti. 
celer elde edilaı~tir. 

Tayyareci yllksekte uçarken, 
illetleri, yeri, semayı, dü1manı ıö· 
zetlerk60, iilet ve ıilnbları isti. 
mil ederken, yQksek rakım baıta· 
lıtının ince barını da bi11edebile 
cek bir tarıda yetiftlrllmlıtlr. Bir 
kag ay evveline kadar yiıkHk U. 

Poaro ba;ını salladı. Sonra bir kolan• 
dan yakalayarak : 

- Saatinize bakını~ Hastinl'•• 1&1te 
bakınız 1 diye batırdı. 

Onıın yattatı yere, ocatın QstQnde 
dar n aaate doinı bıktım, Yelkovanlar 
tam s&at d5rt Oıerinde durdoruJmnım. 

- Moo ami ulzim 1 Hiriıi yelkovın· 
lara dokanmut - Hali;uki ıaıti yeni kur
m114tom. Ve tam ilç glln if lemesi lbım· 
dı. Şimdi meseleyi anlıyor mmonüz ? 

- Fakat bıına ne lOzam vardı ? 
A,.ıtırma)arı neticeaiz buakmak, dnay .. 
tin o aaııtte a.ıendiil zehabını uyandırmak 
içic mi ? 

- Yok canım ... Şöyle d\iftln~elerin'ı:i 
toparlayınız, Mon aml, ftkir bOceyrelenni· 
zi harekete getiriniz- Meseli ıiz Mayer• 
lior' ıiniz... Bir gürültU işitiyora11nu~ .• Der. 
baJ ıon dakikanı::ın ielmİf old iuno an. 
layorsuna: .. Fakat herşeye rafmen bir iz, 
bir ipaca i-ırakmık istiyonnr az ... OOrt .. 
4 ruamı, Hcıtinr-ı f " C:ıllit &dam "f ... 
Dar aklıma bir ıey aeldi 1 

Derhal salona koşta. Telefona a;h. 
Haovell tımarhanesini iıtedl ı 

- Allo 1... Hanvell mi ? Borön l::a • 
talardan birlnlo k•çmıf oldap;a lflttlm. 

Dotm ma ? - Nuıl ? LOlf•ıı tekt., 

Mikrofonu yerit:e koyda ve bana 

döndü: 
- Anlıyor muıcoaı, Hııtinıı? Tı· 

marhaneden kimse kaçoısmışl 
- Ya buraya gelen adam? Gardiyan 

? ..• diye ıordam. 
- işte bende onc d!!şUnllyor:ım ya ... 

Acaba .... 
- Omuydu yclc11? 
- Evet numara dört2 "Celllt adam" dıl 
Hayretle Paaro'ooc }'ilzüne baktım, 

Birkaç dakika ıonra kecdiıne reliııc:e ıor· 
dumı 

- Neyse! Keod~i tanıcak kabil., 
Kolay kolay ayırt edilebilecek bir luı 
vardı. 

- Ôylec:i zanoedfycraanmı uizi= ? 
Ben sizin fıkrinizde deiiliaı. iri yarı, k:r
mlZI ıurath, palabıyıkh ve kalı:l S911İ bir 
adamdı ..• Fakat bu anda bo hnsusiyetlo· 
rinden hepıini bertaraf etmiştir... Gözle· 
rine, lw\aklanna, di:;lorine bakmahydıkl •• 
Fal-at ~imdi onu kolay kolay tacımak. 

a:ıCc:kü:a olmayacak... 

- Bi1 daha yolcmuzan fstüoe çıka· 
c tını zannediyor mu1aoo::: ? diyo sordum. 

Puaronao yllı:il ciddi bir bal aldı: 
- Ba öleıiye bir dlleilo olacak az:i

dm. Bi: taraftan ben vo ık- Ôte tarafta 
da Dartler ... Oolü Uk kattılaımada fi· 

ili 
Li ÇANG YEN HAKKINDA 

YENi MALÜMAT 
Sahte tımarhane rardiyanı r itti1'ten 

ıonra tam iki l'Ün müddetle belki tekrı:r 
rellr nmtdiyle evden çıkmadım. Hileıinin 
farkına varmadıiıcıız:ı ıanmadıiıoı Omit ede 
rek ölQniln ce!edini almak Qzere gelece. 
j!o! bcıkliyordaın. Fakat Paaro ba fi ... rirr.e 
iştirak etmiyordu : • 

- Sizin i1iniz gücüc3z yoku burada 
istediiiniz: kadar beklirobilırainiz. Fakat 
ben zaı:ıanı mı beyle kaybetmek iltemem. 

- Peki ama, b adam b:lraya 
Kelmelt tehlik.eıioi nede:ı göze aldı? 
Eier cesedi ortadu kaldırmak fikrinde 
olmcsaydı tatup buraya ,-elir miydi ? 

Poaro om::ı:zJarını silkti : 

- Siz 4 numaranın gözlerile ~örmO· 
yorsunoz azizim l Ctıet poliıe ne gibi bir 
ipucu temin edebilır ? Hıç "' Çüokü Aıid 
a!ycnidrilt OÇiJ? gittikten ıonra biç bir iz 
b~rakınar •.• Biz burada yokken de odaya 
kimsenin ıirdiğ:ni geren ~ıhidimiz yok. •• 
M ıyerlirıg'in ölmeden evvel oe gibi hare· 

ketlere teve11tıl ettliide . • malOınoaıH drill 
Hayıru:~lm HaıtınaelNamara (4)Jıi9 bir h: 

yorlar. ' · ... . 

- Tabii ılz pollı tahkikatında nama• 
ra ( 4 ) balckındm lbım relen malCmatı 
.erecekılolz 1 1 

- Bir fayda11 yok ki f Elimizde hiç 
bir delil yokJ Numara ( 4 ) bakll;ında po· 
liae ne ı5yleeek bir netice eldo ed!lemoı... 

P·Jliıin bu ölilmO tabit bir ölGm addetc;e. 
ıl daha iyi olar. Hiç olma:aa rakible:lm 
d•ha ille mAhalde Herkül Puaro'r ~·f ı· 
harp harici ettiklerine kani olurlar. • 

Her zaman oldaia ribl ba sefer de 
Pııuo haldı çıkb. Tımarhane iardiyanıoı 
bir daha Q'Örmek nasip olmıadıiı gibi Ma· 
yerlinr'in ölümQ balck.kanda yapılan ilk 
tahkikat biç bir fevkalldelik arze!medi. ~ 

Amerikayı ritmeie hızırlandıtı i9in . 
her ifini taıfiye etm~ olan Puaro btitüo • 
zamanlarını evde reçirmeie başlamıştı. 
Bir çok katlerini kanepesine ;ömülOp • 
tab•yyülita dalmakla reçiren Pı.:aro'dn , 
dütOndükleri hakkında bir fikir eld~ e~ • 
mık imklnını bal madım. 

,.,;_~( ocr.r,~ -. I 
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Telif hakkının 
kepazeliji 

Yazan 
Cihad 
Baban 

Son Po:ıta refikimizin, memleket ir(anı için çok yarar• 
h olm•k istidadinı röateren anketini takip ô!denlı3r 
arasında ben de varım, ve bütiln o anketi takip 
edenler gibi ben de içimde yeni bir ümidin doğdu · 
ğunn hisseder gibi olnyorum. 

Dava büyük ..• Kökile, dalile, budaiile, istikbale ait tesirlerile ilk 
bakışta göze çarptığından çok daha muazzam... Kıymetli arkadaşımız 
öyle bir illetin üzerinde durmuş ki, bu illet fikir istiklalini, f ıkir bay9i7e 
tini bezirgan zihniyeti ölçüleri içinde ufaltmakta ilmin ve bilginin memle· 
ket ufaklara üzerinde görünmeaine asla mibaade etmemektedir. 

Tek bir insan gösteremezsiniz ki, dimağmın mahsulilnü vermek için 
u;ıtların üzerine eğdigi başım, o eser sayesicde bakkal ve kaaaba kar-

şı dik tutabilsin! 
Kitap basını memleketin kültürü alakadar etmeı; o rantabılite hesap 

lara içinde her feninin yüreğinde misafir olan arslanlara .banknot, aparb· 
man şeklinde yem hazırlamakla meşguldür. 

İlim ve sanat eserile ticareti omuz omı.:ıa, lcolkol~ yürütm~k iste 
diiimiz takdirde, içinde bıılundupmıız fasid daireden çıkmı, a tabiatile 
imkln bulunamaz. Kesesini dü~ünen kitapçıdan feQakirlık ve be.miyet 
beklemenin saçmalığı üzerinde bir saniye durduktan sonra biz de kendi 
kanaatimizi illve edelim. ' 

T~feklcürü, sür~n~üi~ ~abiili .k~ldmmlaııl:'dan kaldırmak için, bü. 
kOmetın şuurla ve ışın butun seyrınt hesaphyan bir müdahalesi lazımdır 
Ôyle bir mlldabale ki, eser yaratan kafa ameleııini, bem maddi ve be~ 
Jninevi refah bakımlarından cemiyet i~inde imrenilecek bir mevkie yük· 
seltsiol... · 

Bir tank taşıma 1 

Hesabı 
azan 

ABiDiN 
DAVER 

Bir Sovyet resmi 
tebliği, yeni zayi
at listeleri verdi. 
Buna göre, Kızıl .. 

ordu, Almanlar1n 15,000 .t&11k kay
bına mukabil kendi tı.nk nyiatı· 
oın 7800 tane oldupnu kabul edi
yor. Almanlar ise, 9 sonteşrinde 
Devlet Reisi Hitlerin ai2ile Rus 
larıo 22,000 tank kaybettiklerini 
söylemişlerdir. 

Bu yazıda, iki tarafın tank za
yiatı babıinde ileri sürdükleri bir· 
birinden çok aykm rakamlar ara 
sıoda bir mukayese yapacak deii 
Jiz. Rusların kendi tank kayıpları 

olarak verdikleri 7800 r a k a • 
onnı doiru olarak kabul etsek da 
hi, bu, rene mühimdir. Filvaki, 
Kızılorduoon tank bakımından ui
radığı zayiat, pek ehemmiyetli O• 

lacak ki, geçenlerde, loriltere ve 
Amerikadan mtitemndiyen . tan le 
beklediklerini söylemişlerdk. 

.Bu tanklar , Sovyet Rus • 
yaya Şimal B u z okyanusu v e 
Iran yoliyle rönderilmeğe başla
auştır. Fakat acaba, Kızılordonuo 
saflarından eksilen ve büyük bir 
kısmı - tahrip edilen Alman tank· 
tarının akaine olarak - Almanla· 
rın eline geçen ve bu yüzden ta· 
mir edilip Almanlar tarafından es
ki sahiplerine karşı kullanılması 
milmkün olan b11 7800 tankı, aca· 
ba nekadar zamanda telifi etmek 
kabildtr? 

Bu bo-1luklar, Ro.a harp .sana• 
yiilı Amerikalılu vo lorilizler ta· 
rafından nasıl doldurulacaktır ? 

l.tanbolda çıkan haftalık lngi
llz ~azeteıi Realite'ye a-öre, Ru• 
ıanayiinin yllzde 60 ı elden çık· 
tnıştır. Demek ki, gediği, daba zi
yade lnriltere ve Amerikadan rön 
derilen tanklar hkayacaklardır. Bu· 
na 5000 tank diyelim. 

Bir Alman mecın11ası, taaklıı
rın taşınması bahsinde şu hesabı 
yapıyor: 

ı 4003 raynsaft tonluk bir vapur, 
I O orta tankla cepaneıioi tafıyabi 
I~, Bir sof erde 1000 tankı taııya· 

bıllllelr. için 4000 tonluk 100 va 
Pllr İlter. Bu vapurlar, .aaatto 10 
mille 1ele1 oderlerH Lonclıa veya 
Nevyorktan Br.sra körfezine 40 -
41 ründe ridebilirler. Loodra ve· 
ya Nevyorktan Arkanrelık limanı · 
na ıidiş ite 15 - 29 rün tuta:. 
qeml~er, bu limanlarda bir haftada 
ylllı:lerioi bo:ıalttıktan ıo~ra dönü' 
ıoferinde de ayni müddet denizde 
kal•caktır, 

y eJI rün de ikinci partlyi 
Y1ilklenıeie ve yakacak almata tab
ı 1 edilirse her vapurun bir seferi 
aru:aıı .. ik 1 d" , 'k. • f • b l .. ma . e ıp ı ıncı se ere 
q •n:aıı ve böylece dört defa 

'!dd~ı relnıe ve son partide ' yalnız 
rı iŞ ıef • • • k L erı ıçın fa adar J'iln ister. 
lcN f ~ndra · veya Nevyoktan Basra 

or ezıne.: -~16 - 425 rün, . 

it ~o;ıdr~ veya r\.evyprlı..tan Ar 
nıelık'ez )91 - 317 rün. 
Deın~k ki 5000 tankto 100 va 

p~l· !Qr.klt ~ ltln, eır ~ .. ~ -yorda. 6 

[Taavlrlefkir'dan 
buçak aya, en ozon yolda ise 14 
aya lüzum vardır. Yollar dört ta 
ne oldurana göre taşıma müdde· 
tinin ortalanmasını balmai'ı hesabı 
kuvvet!i olanlara bırakıyorum. 

Alman mecmuası, bir Alma.o 
listesine iÖre zayi olan 18.000 
zırhlı vasıtasıoın bir defada taşın• 
ması için, 7 milyon 200 ton tutan 
1800 vapura ihtiyaç olduğunu sÔy· . 
lflyor ki bu kadar i'emiyl yalnız bu 
işe ay1rmata imkAn yoktur. 

lngiltere ve Amerikanm, Sov
yet Rusyaya muhtaç oldoğıı tank
ları kısa bir Jıamanda göoderemi 
yeceklerioi ispat maksadile yapılan 
bu Alman hesabı, bakalım, doğru 

çıkacak mı? 
(Cumhurlyet'ten) 

Müteva21, fakat 
faydalı ve şeref-

li meslekler 
- Büyüyünce ne 

olacaksın, yavrum? YAZAN 
VA·NO Bu suali elli 

kadar çocu;a sordum. Zengio, ya 
but fakir aileden olsunlar; yüksek 
tahsile devam için maddi ve ma
nevi imUoları haiz bulunsunlar 
veya bulunmasınlar, hemen hepsi 
de ayni cevabı verdi : 

- Mühendis, doktor, ilb ... 
Ve diier bir takım münevver 

ve ~atafatlı mesleklekler saydılar. 

Gözler hep yukarda ... 
Bir kitapta şöyle cümlelere 

rcılamıştım ı 
« Mukaddes bir raye i~in öl

mej'o hazırlananları eosiz kahraman 
sayanlar çok olurl Halbuki müteva 
.zi bir köy doktorunu alınız. Ooa 
layık olduğ'u kıymeti veren azdır. 

Koyu renk elbiselerine, aliyişsiz 
hareketlerine raj'men bü!ün cıev· 
cudiyetini mahrumiyetler ve ciyet
ler içinde tehlikelerle çarpı~mata 

basretıoi~ olan bu adam, acaba 
kimden, hangi ıanlı mesleğin men· 
su bundan daha az şer eUidir ? » 

Kitap da iltimas etmiş. Zira 
misalıni gene mQoevverdeD almış. 
Köy doktoruna atfedilen yükıek 
payeleri haiz küçük meslek erbabı 
da yok mu ? Büıün ömrünce 18· 

dakatle bir feneri beklemek, ftrbna 
ve topril teblikeaine ra;men d~ai 
ze açılacak bir l'em~ye tayfa yazıl
mak, ibtikir fırıatlarıodan iıtifade
ye kalkmalmzın unaUık etmek ... 

Az şey mi banlar ? 
Şu şairane söz, bu ilimane 

mlıtalia.,.Fakat i;incie buhmdapmuz 
ııluşıkhk ıenelerinde apaşikir 6Ô 
rüyoroz ki : Bin bir veçheli baya· 
tın icap ettirdij'i bin bir tCrlü ufak 
tefek şeye ibUyacımı:.ı: var. Ah bun 
lart bul bol vilcııda getirenler ol!!a ... 

Saymakla tükenmez : 
Şu yazı yazdıi'tm büı-ak m!lsa 

nın üzerinde birçok ;eyler duruyor: 
Stilomun mürekkep şişesi, ıa•tim, 
röı:ıCj'üm, çay fiocanım, yanında 
iki tane keame şeker ve biaküvit 
ler, bir tabaj'ıo içinde elma ve bir 

bıçak .. , 
80t1In bu saydıklarım, · benim 

· fD anda yapmakta old~wn ~ niı 
qeten ıatafath, niıboleo çouckları 

Libyada ko~unç bir ·· 
1~.aJll~ s~.Uihı . 

A_~ey ~:pü~küren 
.. . :.l\'J a·,·tfi~D ! 
.... Mi'-9ver kuv--

r . • ~ 

. ~etleri · Ba rdi-· · 
.. -~~ 

· yayı boşalttı-
... 

lar 
Londra 29 ( a. a. ) - Libya. 

da yangın çıkaran yeni tip bir . 
mayn kullanılmıştır. Bu mayo ... 
hem tahrip etmekte, bem de 
vakmaktadır. Mayn patlar patla
maz yüksele bararet'tııı hir alev 
çılcarmaktad11. Duman kaybolur 
olmaz ortada yanmış iskeletten 
baş~a bir şey kalm~ma'ktadır. 

Kahire 29 ( a. a. ) ·- Aalc:eri 
söz~~' Tobruk kuvvetlerile }'eni 
Zelandaiılar arasındaki ' baiın ta.. 
mamlandıiıot bildirmiştlr. Tobrulc 
çevresinin doğu kesimini tatmalı:. 
ta olan ltalyan tümeni billtuvve 
bertaraf edilıniştir. Kuv,Yetlerimiz 
Tobruğun doğu cenubunda iler. 
liyorlar. ' 

Bardiyadaki durum şudur : 
Düşman şehri başaltoııştır. 

Kuvvetlerimiı denize doiru tıza 
nan derin .vadilerde düşmanın 
mukavemet merkederini ~eıni:diyor~ 
lar. ~üşaıan geçen taarrbzda da 
buna benzer bir Jl!Ukave~et gös. 

termişfü. 
Berlin 29 ( a. a.) - , Resmi 

Alıuan tebliği ı . · 
Şimali Afrikada müU~fik kıt. 

aları cenuptan gelen ve yeniden 
Tobruk istika~etinde i;l~rleaıiş 
olan mühim Brıtanya kuvvetleri 
ne karşı mütemerkiz .. bir ,taarruz 

yapmaktadır. 

arkaoıoa takaıı b:ındomüzik'-vari -
muharrirlik. · işi yanmda, ç9k, müte
vazı~ fakat ber' halde bir moharrir
den ( ~e diğer münevver ' ' meslek 

, "'me~ıuplal'tn n biç bil'iode~l dalia 
az şerefli, daha az faydalı, daha 
da az kazançlı olmayan insanların 
eserleridir. Amma: . 

- Büyüyünce ne olacaksın, 
yavrum ? - ıaalioi sorduğumu 
elli çocuktan üçü be~i' : 

- Mahurlr ·- - ce vabıoı ve 
rebilivorlar. 

Ne yaı:ık ki iç.lerlnde, • bu ka· 
dar muhtaç bulunduğ'omuz stilo 
mürekkebi, şişe, saat, · ıözıük, fin 
can, çay şeker, bisküvi, tabak. el 
ma, bıçak, ilh müstabtili olmağa 
heveslenen yok. Haydi diyelim ki 
çocu•turlar. akılları ermiyor; ııcı · 
alıcı ıusleklere k.apı!ıyorlar. Fakat 
bunlarıo hepsini:ı ana babaları da · 
mı ayni vaziyette ? E.ı.rladıoı uıü· 
rekkepçi. şişeci, saate!, iliı yapan• 
lar çok elb6t. Amma, bıına, san· 
ki bir felakete uğramışlar ıibi, ka· 
d~:-e boyun eğ-erek « vah vah, pa· 
ramız yok ... Qır;utamadı~!», yahut: 
« Biıiın ahmak oğlac okumadı da 
böylo sukut ettı!• diyerek katlan•· 
yorlar. 

Ve böylelikle, 114de haysiyetli, . 

\ 
[ Battıtra(ı ikincide J 

olunmaktadır. • • - .. - ·--

hamlesi····.·. lns,an Ciğeri ·.ve m.otor 
. ~ı·;;;a~e ·~otorlar: yüks~k ra• 

. -~~~~!!. .teflJilio~ göı.e_- ·· '. · · _ ...... ~·~~arda, iosao gibi, artan 
- RO~tof~.ta ' ı.hUcum· bır tu~a it göreceklerdir. Motora 

·-, ı ·· ' ·-· · Jia, !~san ci;crlerioe olduiim Cl'ibi . ar yapan Rus kı·: d b · f 1 ·- • • a a aza oksijen vormek lizım· 

telarına •iır zayi~ .Jsr •. Fakat bugün elde edilen yük· 
at :,.YerdlrUlyor sekhhte bu kompresörler de cevap 

~erlin 29 (a,a) - . Sel.8hiytıtli verememektedir. Bundan ötürü bal 
mahfillerce basın müq:ıessiller!ne bu çaresi olarak, uçuş esnesında sekli 
akşam yapılan beyanatta', Mo:ıko· deiişlirHebilen tayyare pen·~e· 
\"~~ın R~•Y• ~çi~ son id~e~;) el"'e leri yapılmı~tır. Bunu.:ı!a 'yüksek 
rişli bir müna~ale merk_e~i. ~lcluğn r~~ı~le.rda t_;.yyare:ıin sür'atıoın 
nu belirtmiştir. azalmasının Önüne 2'@"ilebilinmaş 

Mcskova, Riit münaltale hat· ise cle, kaldırma kavvetiı:ıin azal 
la!ının orta~ıııııda bir ör,~mıcek du · masma mani o!oo~mamıştır. Pt!rVa· 
rumunda bulunmaktadır.Fakat siyasi nenin hudutsuz bfr tarzda büyütül· 
bakımdan da Moskova bu ağın orta ·-mesine de imkan · yoktur. 
sına yine bir öriimcek gibi yerleş- Tayyarenin süratinin yllksel-
miş bolunuyor. Eğer burast dilşe· dik.ce arttığı doğrudur. 10 bin 
cek ve yahut her t.llraftan sarılı· metro irtifadaki slirat arıa yakın 
cak olarsa çok ~üyllk bir siyasi bir irtifadaki snrattac yüzde 35 
ve ukeri muvaffakiy~elde edil-- fazladır. 10 bin metiedcn sonra bo 
miş olacaktır. keyfiyet deiişir, sür atin ualdıiı 

Solf)'et hnkumetinin bütün müşahede olunur. Banun sebebi 
· Rc•yarı ıoıkovaoın mildafauma tayyare kanatlarının mesabaımın, 
çajırdıfıoa bakarak Rıısların da yüksekte bava keıafetinin çok a· 
baf şehirlerine Çtlk büyük bir ö zalmasından dolayı, az gelmesidir. 
nem verdikleri neticesine vanJ.,-. Harp ilmi. araştırmalara · her 

Berlin 29 [ a. a ) - Almc..n 2'ilD yeni • yeni meseJeJor çıkarmalı:-
resm'i tebliğh · _tadır. Bu .Yorucu işler çok tekem-
:. ~ !'1,oskova.önünde cereyan ederi· •inül etmiş olan fogiJiz, Alman A:. 
taan:us hareketleri esnasmda yeıii merikan v~ . İtalyan. tayyıı.re ;ana· 
arazı kazançl_an lı:aydedilmiŞtir. _•,, yiine şimdiki muharebede bava 

Rostof cıvannda ve OE>oetz h•rplerinı"n yor' ı• • t t f 
b 

_ _ . ,. nı ro oa er tıı.ba-
avzasında buyuk asker toplulukla· kasınd t t f ·ı . h l l an s ra os er tabakaaına 

rı e yenı ücum ar yapan ve verdi- . -nakl t A ~ k~·-· -w. k . ı h. e me ım anı01 verecek olana · --r- ayıp.ar~ ıç :az;ra ~lmıyan bu suretler layyarecili(in terikkiti içln 

d~~lm~nti~ agır ve an 1 zayıat ver- '· büyük bir eıer başanlmı• olacaktır 
m mış r. · f • " • 

Verilen emirler üzerine Ros- .. , stı~l:>alde yolc~ tayyare pota· 
tof'taki iural kuvvetleri h k ları kıt alardan kıt alara gittikçe 

arp a- b" Ü b' t d '· ııunlarına aykırı olarak Al k uy yen •r arz a artaca~, hava 
talarını arkadan vur ak man ·11- bozukluklarının radyo dalıalannm 

. . ~ ıuretı e al d _ ı.·ı· 
muharebelere iştiri\t etmiş olan ı~mtlas.ın abö~UfŞ~t at çıkara? pa~ 
Ro.stof halkına kar•ı ~er k . razı enn, · 1 e uçuşlarda artık 

• · · v • e en mı· b. 
silJeme tedbirlerini aw.anllz bir sa ıç ehemmiyeti hlmıyacakbr. ;n1r.:. 
rette almak için şehrin mahall~ • sek yerdeki ha"a haberlerı ve 
rini ll!bliye etmektedir. • e a~aşhrmalar1 da milletler için yeni 

· Düömarun Leoinrrad muhaaa- hır kazanç olacaktır. 
ra cepbeaiııi )l8l'malc için olduk" Mııbarebede tehlikeler altında 

b
• k ..,a ne elde ed'I' ııJh mQ ım uvvetlerle yaptıiı teıeb 1 

1 ırıe, ,• un t lc:ar:ancı 
bü l 

ı.• ı. l o acaktır. 
. ı er •~am ~• mıştır. ç evlr•aı Mühend_la R. TebU 

namuıklr deiil, ayni. zamaiıda o 
kadar lilzupılu olan küçük mulek
Jerile, laldaan liayale .,..._,,;8[1Dt 
ası.it aoratlanmn. felekten darbe 
yed'.Jine ~~ ohno1Jların: c AJJah. 
belA,mı versin!• diye aevmlye sev- • 
miye çahştı\.ları bit ceza m .... l •. 
bal

. . 
1 

...... egı 
mı a ıyor. it" ... 

·Amma,. şöyle hir etrafunra 
bakalım{ N elice memlek-tl k -. b .. er e •~· 
rıya . u küçük meslekler tayesinde 
zengın olmuşlardır. 

r. merl •• lmel 
.Afrlk••ll• mUn•••Mt

lerlnl ke•ecek 
k ~e~york 29 [a. a.) ·- Ameri . 
a; · ra~a~z Şımal Afrikasile müna· 

s~betl~rını keameğe karar vermiş· 
t~r. Bu karar Fransız sefirini, Ame· 
rzkayı teskin etmeğe ve münase.
betlerin devamlı surette kesilmesi
ne meni olmak üzere Mareşal Pe. 
len nezdinde son bir müracaatta 
bulunmağa ıevketmi.,tir. 

Akdenlzde bat1ralan 
Mihver vapurlare- . 

Londra 29 [a. a.j _ 1ı. ı_d ._ 
d k" ! T ~ enı~· 

30 l kinci T eçrin Pazar 
TGrkiye Radyodifflıyon poatalan. 
Türkiye ruyoau, Aukua radycıu 

8 30 Proı;ram, ve memleket 
aaat ayarı. 

8,33 Mil~ikı Hafif prcg-ram {pı.) 

. 7.15 Alana haberleri. 
9,00 lVIG:cilu Hafif mOı:ik ve 

m&rılar (pı.) 

9,15 E\rin saati. 

9,3oL 
9,45 Müzik Prorrammın deva• 

mı (pı) 

12,3t) Program, ve memle~et 

s~d ayı::-ı. 

12,33 Müzik: Saz eserleri vo 
oycn havaları, 

· 12,45 Aians hcberleri 
13,00 Müzilu Muhtelıf makam· 

lardan farkılar. 
13,30/ 
14 30 Mfitik ı Radyo Salon 

orkestrası. ( Vıoloniıt Necip ~
km}. 

1 • Herold: O ıertür 
2 • Eıliot: Sana 
3 • Boul.uıJ'er: Jııanita 
4 • Siede: Nidia 
5 • Straussı Büyük vals. 
6 • Metra: Serenad 
7 • Gossec: Gavot 
8 · • Goldmark: Ç•g-ao Şarlr.ııı 
_9 - Gade: Sonuncu Vikina-
10 • Kletscb: Çocuk ve gül. 

18.00 Prol'racı, ve memleket 
aaat ayarı. 

18,03 Müzik: Radyo dans 01• 

kestrasL 

18,~0 Müzik: Fasıl heyeti. 

19,30 Memleket uat ayan, ve 
ajans hab~rleri. 

19,45 Serbest !O dakika 
19,55 Milzik: Piano ile caz par• 

çal arı. 
20,15 Konuşma (Meslekler ko

nuşuyor). 

20,30 Müzi~: Mahtellf makam
lardan şarkılar. 

21,00 Ziraat saati. 
21,10 Müzilu Karışık şarkı ve 

tilrkfrler. 
21,35 Müzik: Ankara rronbabar 

At yarışlımnın neticeleri. 
21,45 Müzik: Danı müzij-i (pı.) 
22,30 Memleket taat ayarı ve 

Alanı Haberlerh 
22,4.5 Aaadolo Ajansının ıpor 

aerviaL 

22,55/ 

2300 Yarınki Prorram, ve ka· 
panıı 

lTll..KVtMI 
30 lki'!cite_şrin 1941 

PAZAR 

Yllı 1J41 • A Y:ll Güa·SS4 Kaaım 2' 
R.ıni 13S7 lıdaefüıtria 17 
ı.:r ·e·i 1560-.Ztlkade ı! 

. On~anda daha sarfı nazar' Tür
kıye~ekı azhklar ıayet Ahmetlere, 
!v!ebmetlere kıyasla daha müreffeh 
ıseler'. bir tek sebebi vardır: Bizim 
bu besrenmediğimiz işlere dört eJle 
!arılmaları sayesindedir. 

. Çocuklarımızı bili cbüyüyün· 
ce meşhur olacaiım»ıo biraz yı 
kanmışı olan ._ bi; idealle büyütü · 
yor,nz. , 

etlı ?61ı ız donamasile bava kov· 
ve erı Jkteşr~n ayınd 27 dü 

.. b a şman 1 B a-emısı ahrc:nşlard S . u NKI. l . 1 şıodanberi de ır. onteşrı? .ba fece vue cı eczane 
gemi kaybı 41 i düımaoa verdırılen ~~..;.;;;_ __ _..;;;__.:..;,.:,:=:..-' 
13 g . d • bulmu!}tur. Ayrıca 1 Tahsin Eczanesi 

emı e 11abetlor almıştır. (Y eniotel yamada) 
-Akıam•daa-

•!> 

r[~H_I K..........._A_Y_E ___ :ı 
•===========-===::::;:============== 

-
KO·R KIZ 

: Fethi Kardeş NAKLEDEN 

Hadise,. aile için pek acı .l:ir .felf.k.etti: j • cak ve Amalıiının yakında ge"ecea· b 
b k d · v .ıne a 1&· K ? S · Hadıye Daylan, gecikOJ't w ır , çı.çe · ye e ınıı.nacak~ı Ana bz ter~iden t . ızım enın için koca elini sallesan eUisil 

b 
· 111,.ın ıht IAt l 1 H d' ı. · · erzıye do- fakat d b "' aatahğı ve diier bir kaç ba,ta .. . ı ..ı l . aşıyor ar, .a ıye va..tını görem dOw. _ a a yaşı:'l ne r 

h 
da ık• k- · · o 1 - a·ı. · ı · · e 1i 1 s;uzel Hadi)· •-neticesinde, enüz on dokuz yaşın .,n er r Par ıdırmek e geçırıyordu. . e a.!:ı:arıyor ve ı:eva;> v~rillİyorda. 

olınoştu; zavallıntn şimdi iki göıil de görmü- · ' ' Haftal~r, aylar böyle ~eç~i. Mıllha körle J Bır medde~ sonra M~liba b:! mcbayyel !~k· 
yordu. . · t~n~ma~ bale gelmiş, kocasının vaktinde l ao moktnp a!~!si'ı::ıı ıöy!syerelc kız:ına bir 

_. ·Hadiye 2engin- bir aileniu tıiııarık .. büyü· , ben bükiilniiiştü, Hadiye ise ilınidini; bii:b:~: ~:~top_ o~udd~· Mavb::m aşık mektııhı:nda bil· 
tulmil4 biricik kızı idi. Felaket Dnrine anne k•ybetıneme~l~ • bera~cr artık mütevekkili~ • .' a şoy e ıyordu: « kızıoız o kadar güzel· 
ve hr.ba1ı cnu kandırmaj'a karar ,,~rdiier. Kız· ıoişti. Aone11 ıkı de bırdıı onaı : l ~· ., ki ona unutmama asla · İmkin t&1avvur ede-
1 - l • ii i miyorum.:.. 
arı?• goz e!~nin zaıııanla iyileşeee ~' . tekrar. . - Bu fÜD rüzeUitin gene üstü~de kız:ı-• eakı~iw.r~bi g~recetini, Fakat ıabretme:ı liı~~ d_ıyord?. B~ rop sana ne çok yaraıtı. ~ ı 9 kıtdar~ilzolki... Hadiye guze!lii;oden ec.Io aeldıa t lk 1 

14 
1.: ·b H kendis:Oi e&kisi kadar cazıp biliyor. anneaioio 

• .ını . e ıne. ça ııtılar. Kızcaa•Z cousrı &.fi . adiye bu miltemad! t lk' le d d öaünde~ eesıiz, dinliyor eo zalf bir ilm:do bilcı- · lusrl'diıini ·hep hastııhkt&n . ev:l • ~~ . ~ say.~~inds uy ~r ağu !tık masalını 'tabı? bularak inanı· 
baflanıyorda. · - da. Ge~ird'ğ' h tal ;ı, kı alınde bılıyor· yoırdu. 

H d b 
1 1 H •am vü::udcnda yaptı& .. t 'b Fakat amulmadık bir b!dise elde. Mı:ıtba'b· 

a irenin anneıi, Bayan Meıiha .. , kızının ? • ,ri atta~, yü·ıiloilo delik de ·1 ı.. old w •
1 8 

• ta b 
l k 

l • Ui!lndan k.. alckalıp çıraiılo bir vada ve maoasebeuiı: 

Y
arundan ayrılmaz olmu•m. Hizmetçifere, kom· arının aydtiından hab d ' d v • -.· • ., er ar e•ıldı T d ı. vazıyette yakalandıiı İ"in kovclan b=r bı··-et' l'.j 

1 
bb 1 k ve doıtlar, bi:ııınetçı·ı l r Mel'b ~l • k aat ı... k ... • ..... ... şa ır.rıı, a apara l!ı ı ıııkıya tenbib vo rica v d' l • et ı a ı e ocaJını:ı ıs, inrik&m almak için, Haciyenic yanma 

edileüiş, &mi kızın yemnda on:m haHno acın. e:~. ık ilerı 11l~l~mdata riayet ediyorlar. Hadiyeye çıkarak ene, r.c.ne ve babas:nın ıöyiedilderi 
maması, bilakis pek 1akında iyileşecetinden ı S: %e _ 'i'lD eD oae;r kalmadığ-ı:ıı ibıaa ede· yalanları anlattı : 

cek bır soıı: saylemiyorlsrdı. s 
1 

bahsolunmatı is~enmişti. Ancak kmnı avut· A - ana ıcual enlatıyorta.r kmml Güz:ellik 
maktan 'ba;ka gayesi olmayan. zavallı ann• nnesinia rötürdüğü misafirliklerde ,. amQ ııerede Hq. nerede? Yüzün l.ıılbu~. aibi,· ka•la-

... kı:ıı:ıaı k11latına rilya keod' . • . . . " • y 

fevkalade bir oetanet . iö~teriyo:, Hadiyenin yor~uş'aib. ··-
1 

ıııı . 1 nnnın ışıtm!9diği ~!tini '
1? yok. Bornunun u~unu çiçek l::aat1ıbj'ı yomifo 

• ı spy enen ı tı atlar beki' d . H ltre b" - . 
babası ise rolünü _ daha az._ muY..effakiye~le yapı· ~ife m.a;allah ne iü~Ue . 

1~~! ~: « .•· nç~ J'~~lln · v~!'.-.J .. • · -
yor, ıesindeki tfüeyi;i bel~I et~emelc içlli b~zan' ki fündett d'ah " l -~l hergun- l,11' evet: ~··-·-~l\:ma kli, heyecanla !ıekeliyordu: 

ıı_ . . . . . . . . . . la i'UZe oJuyoı !• S T g~ l b 1 1 ıuauol'e cevap vermediği oluyordu. Kız1~ın ba· .· Kıtım mahzen görd ~·;:..u·· b' n .. ı·ı.· . _,_ ııı . ey tillle bana en ara -. ... """ ır ,..,n e ,ı;;a H d • •k• 1 k - J f k . ıı. şına relen felaket · b~bayı° d~ aiıne 1ı; d' ü -ı.. oaşk• bir yaJari uydurda: Hadiyeye t;; ·~ ;., . • · a ıye ; 1 ınoi defa o a:ra roz er oi ayı;oef• 
teessir ·etmı·· F k' t • ._ b' a ~ar ~ ,..:· ~ık 9lııuışt1Jf; ~- · :. • · r g~ç c•ş gibiydi. Artık k.®isini de . taınyaı:aıyorda .. 

.. ~• a a ona ancas. ır aııcebıu u . · ,, •'~ • 'H 1 - ~- - - · ·,;.: u* · • 
moktedir o!abileceii. cesaret . ve metADeti ·vere'- ... : -,_~a~ı :~g~ıtlerd~ Sü.~ey!~~-ev·w__ a~ta :"!~--~!!.e~~ıld.ıp_..1.~~~aift ••v~ 

" 1Demişti. • . _ .. . .; . ,. .. : ... ~•.0~ •. takdim~!~i~_delıltanfi yokmu~ Hatırl. ~itifd1, o:ıon yer~p~·:-k~~Dlll:.~·tu~ 
-Hadiı:·~ ~ • hl d--r; '· · ·mdi· k •. d d . Y<?rll'1!19~~?~~hr~madınJr:diba ·~{,N& -·:;;6- tl.-:'" :Mr.7bqkaaı v&rdı, : .. ,.'"/-\ •·:. :-.='•" . • • · 

J:.. ı •ı.· " . nın r. d. ~·zı .. .. .şı eı ıııo .e~ e . ; -Oelikaolı ıeniril~ evlenmeö~ .. t r"' ı l o .... -:t'. ..... ~, . ., . • "= ._ı a, ·1al olmuyor 11: Melihanm ilk rayreti Ebe .. is• •1); . ".· • .. a ıp o maııınmı ? Hadiyeyi .ıerfe;r Üabah banyo salonunda 
kızında tıktık ve gOzel göruniııek arzusu~~ . h ~mkıyüb ıı1ı:l! kır memur, Anadoloda bilmem ölCi buldular .• Hava i&ZIDI sreceloyin el yorde-
~ld ı.. 1 anıı Çu &sabaya gidi U k .. l .\.-. ~ 11~meme... o muı~u. ~ızcajız bongola avııoa· olsan d d' S . _ ycrmuı. tcrlar mUe açarak kendisini öldl!rmüıta. or 6

5
• razıı 

· e ım. eni hı o le erlere öııderlrml m olan en im: irldnH e razı olamamııh.. 



-. 
4 IUG~N !O lld11dtepta 15Ml 

TUrk V818ncletletı•aaa, Tllltc Rer.ll11larlall .. b BU,Ull Ar•s~• 
7 Yaeından 70 Yqana Kader BQlla ~ ffalk1am Dart (iq&le Bekleditl .._. "tte,ıııul-rla 

Dola T&rk Emeii, Türk fıKiai. Tlrk Telmlıyeoleri Tar.ı..claa ferkttlde Sarette 
~ Bl1lk l>Gnya FUaa1 

~=:~BU AKŞAM SAAT TAM ~15 DE= 

AL.SA AY ve· TAN 
SINEld/\~ARINDA BiRDEN 

Son 25 Senelik Püaıa Siyuetiaba lçyld, Canla T~eai 
.. llillillllllllll............... • ......... ~ ....................... İıılıl 

1914 
-

TUR'KÇE SOZLD ... 
lilllıftimt~ Herkesin Can ve YlrekM :Sepedeceti Büyik' Tarilai Filmde bir 

Çeyrek ~iri düaya Siy..-.de ltot Alm11 Büyük Şabai,.tler 
..... ..,...... Mim ....... 

,-

ATAT O RK iSMET ••.6•0 ,. ·-' . 
F ...... joaef.-~ ~- Sııilta u ..... y.m{..;., • 6 .. «dftlıd, 
ser Vilhem, ca.- . : R.ifMp Lptia Ç4 .. hôrlayn Kral Katol. Mare· 1 
bmnW ....... 1 !riyan l>alidye 

1 .......... 1Aicl 
Çv Nikola ' Strizman Baldvin Goorg 

~-
r .l 

' ' " • Mühim Siması Ve Son .Allua - Rua Harbiaia lif. . 
ST ALIN-ADO-LF H1TLER-VOROŞILOF 

-

ff..,.bi U...t s.ı.t.ab - LturW MOcadeleti - 't.toadoroe }fıtak ... .ı -:- Lozaa Mazafferiyetl 
111111 Şefimizin Atina ve M >tkov~ ,., • ....._, 

AZIZ VATANDAŞ. SEVGiLi TORK ICA RDEJLERIMIZEı 

ı ı 

• 

Milli ~ ı..et laae1n1a Ba,....klan ... ı .ınkHiplana luymet ve uametioi takdir .e..1t JP1 
umu U1ND .. IİJ• rOca ile .... , ... --.itte fayda Yarcbr.» 

Buu için ba blylk •• HJret, Terk maafferiptile .Gataaa kabanıa ... 
T 

Fi LME 1 AVE:rEN • 

ALSARAYDA 
Danı K•al•çesi. Ş.~kı Yaldın. E•ı.Wz 

wtiat M ~RfK ~ RÔKK tarafından yanblan 

KORA TERY 
Aft ve trllzellik fılml 

. TAJIDA 
ılıluktli 011 ikiler Fa.n. laakramaaı 
81~ EU.IOT t.rafmdaa otaaoan 

fi .OCUM KOLU 
Aik Vuif• JCabraaaobk Fll•i 

Pelt. Y 11lcınd11 ı N Y •lwWI• 
GIRETA GARBO'yu ıölpde haraba b6yik artiıt l>OLA NEtRI 

MADAM BOV ARI Filminde 
. . . . - .. - .. - .. -.. 

s..,.,. 
IJO 

\-----. --
• 

mın 

-

- ------ -- --- --- ----- - . 

' Adana askerlik daf
resi satınalma ko
misyonundan = 

l · 450000 kilo odun ka
palı ·zarfla elc,iltmeye konul. 
muıtur. 

2 • Tatarı \ l 250 lira o· 
lap :ilk teminata 844 liradır. 

a - ihalesi 8 12-94 l ala 
ıilnil uat ıs de Adana as
kerlik dairesi satan alma ko

miayonunda yapılacakbr. 

4 - istekliler teklif zarf. 
larına ihale aaatından bir uat 
evveline kadar komıiyonda 
balundurmaları ilin olunur. 

144S 2 l-2S 30-S 

ilkokullar koruma 
'1 rliOi Reisliliodan : 

1 / l2f941 pazartesi gWıü 
saat 17 de Halk partisi bi
numda kurumumuzun senelik ı 
konırua yapılacağından sa-
yan üyelerin gelmeleri rica 
olunur, 

Ruzaame 
t- Heyetı ıdarc Raporu

nun okunması 
2· Miirakipler Raporunun 

okunma41ı· 

3- Yeni Heyeti idare sc· 
1460 çimi 

Zari Fatura Nufus 
klgtdı ve bir def ter 

Sllmer banktan almış ol· 
dutum yerli mallar puslasını 
uyi ettim. Getireni memnun 
eJecctimi ilin ederim. 1 1 

Mezat salonu karıısın
da manifaturacı Nec
mettin Basalak 

14•8 

OR 1 
• • • 

VI o er 

.JSTlKBALIN DALGALARI .• 

Atinin müteki mil abiıelerl Pbili1>9 Laborat.,. 
ıarlaranda allve baliado fhadiclea ba•1rlanmak• 
tadır. F'abrikanıo muuum lıboratuarlarıada 
mütebauıs mtıbeodiılerdea mllrekkep bir 
hey' et yeni keıifler ve tekAmDUerle moıpldur.' 
Yarının abiıui t imdiden tekilleaclirilmekteclir. 
Dünyanın en bOyük radyo fabrUcalari olıe 
Pbilipı, radyo Nba11eda relaberllk nıifetlai 
tam maaaıile ifa etmektedir. 

' Şah~rler Serisinden 
1 · As. "• ~•h•••v• tefi ı 

Biri1ei sınıf iç hastıhklırı ınutıh1SS111 1 1942 Modellerlnl Bekleylnlz 1 1 ! El•nor Povel - Fred 0.t•lr • 
Gibi iki BGJük Y ıldma Y arattaklan 

,----1940 1 
IR WAYMlElO ·ı 
1 ..• ., .... 

Serrlzett filfel•riain 1eai blyGk ~amanı 

,,. anı Wild BiH Tarat.ndaa 

~ 1 ı.üitialir ) • 
... ilı S.r•I_,, " S.ıca FU.i 

•6'1J ,,_, .. -"'•• 

1940 Bıedvay·melodi 

'Kanunsuz Şelıir 

T. iŞ BANKASI 
K~Uk t•••rrut h"-pl•n 

tlıt iKRAMiYE PLANt 
K a '1 D • L • Rı 

i 
i 

, ,. .... 4•...-.JAl-: ... 2~ tM'•'lıılt•'•• ... ..,,.,,,. 

..--- '1842 iKRAMiYELERi ---.---
1 M.e 2000 Urük - 2000. :Ura 
s .. 1000 .. - 3000. ı;: 
2 

' JO 

"° 50 
200 
200 

" .. 
" •• 
•• .. -

7}0 
soo 
250 
100 : 
:ıo 

" 
H 

" = 

" 
" 

= .. 
" 

ısoo. 

1.500 
2500. 
4000. 
2SOO. 
sooo. -
2000. -

H 

•• 
" 
" .. 
" 

.. 

Hutalannı Abidiapqa caddesi Namık Kemal okulu 
kaquuida 81 Nola muayenehanesinde kabul ve tedavi eder. ı•1••5••••8• .... 8

••t••Ç••••
1
••v••••

8
•••h•••b• .. 

1
•• .. Ç::.IELIEk., 

Muayene aaatleri: Sabah: 7 - a iileden ıonra 3,S - 8 "' ...... 
1368 1 - 15 

~A-d-a ... n_a_..T_i_c_a_r_e_t __ __. I Saat Kulesi Karşısında 
t Zenit, Arlon, Omega, Neker, Hlslon 

Odasından : 1 Kadın ve Erkek Son Model ••• u ... 
Ticaret Ye Sanayi odalar• . nizamnamesinin 46 DCI mad· 1 mlz yedekleriyle beraber ı_nevcuttur. 

deıi mucibine~ oda idare b~etinin müddeti hitam bulmak I Her Tu" rlu" tamı· raf Kabul Edll·ır. üzeredir. Oda intiliaba ilci dereceli oldutundan odada fev-
. kalide, birinci, ikinci, ·' Oçüncİ ve dördllaçQ ıınıflarda mu-
.lanet tüccarlanmız J1İzam~enİll 31 inci maddesi muci- 1 1228 
bhace üçüncll sınıf dahil olat,1k 24 mll11tebibiaabi iatıbap ••••••••M•••••• ... ••••H••••MH•••••••••••••• 
~derler. Bunlarda tayin olunacak günde 12 oda aza11nı se
çerler, Müntebibi aabiler intihabı 30-12-94 t aah güntl saat 
9 elan 12 ye kadar Ticaret ~od .. ı aalonunda yapılacaktır. 
Tlccarlınmızca mal4mat lau;uıü ve muayyen ıünde odaya 
ıelerek reylerini iıtiıjlal etmeleri Ulu olunur. 1469 

~ 

DOG.il A,NBARI 
Fe~zi ,Gaven 

18ENfERUN 
Nakliyat ve ko~yon iti yapan itte bu aabar mü_tte• 

rilerl fibi mahakklllc sizide. meaınun eder. 
T ... toa 218 
Te .. r•f clOI ••~' 

t874 

iLAN 
Sayllan P. T. ~T. 

1-H 

eksiltme mOddeti 22/ l 1 911 
tarihinden itibaren on giln 
dalaa temdit edilmiftir. 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

Kitabevine 
Okul Kitaplar1 geldi 
ilk Orta Lise Okul kitablan ve her 
çeıit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adan~ Horozoğlu 
Kardeşler kitabevi 

DOKTOR 
Hüseyin Rifat Evirgen 

Birinci Sınıf RUH Hastalıklan MütebUsısı MBdUrlUOUDdeı : 
Tlrllt;e it ... k .... • ...... ~ ,_,. _ ~ 

........,..._.. .._
1

_ 1 - Seyhan P.T.T. MI· . 

2 - Eksiltme 2·12·941 
ulı g6nl saat 14 de Seyhan 
P.T.T. Müdürlütü binaıtnda 
yapılacaktır. Muayene Saatler 'ı Sabah - 6-9 atle - 12 - 14 1 akşam - 17 den sonra yeni ta. - _.. ..,...--.-...----. ,,. .... ....... ellll•i- •••• . 

..... '8111 izi de de 
1 

_...__________ . . dlrliitl biaua dafailinde ya· 
.. • .... ' ..,....._.. . a77 . • pılacak olu 300Ö lira kefi:f \ 

. " bedelli ıu cle~e_mlltefii- , 
....W.ta Yw ı (AUGON~; rik tamirat, baclaaa ve bo~ .....,.. S.WW • C.91l OaAI. 

... Jıletılt•• Mldlrl ı Anbt 
lllat YAv&aoOw - µ.. ifleriae ı.teldi ç~cb~ 

3 - Taliplerin ekıiltme 
ıinü ve saatinde 225 liralık 

muvakkat teminat makbuzile 
birlikte komia7oaa -mllraeaat· 

.lan. 1467 

tındıtı Abidin Pa§a Caddesi Şekerci Turu apat~am 
114 numrolu dairede ( Her ıün b talarını kabul ltl-.J 
ve ( fakirlerden para alanmpı r 

ı - 11> 

- --· -


