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ava Buru.ınu 

Ganeı Merkez Heueti . toptandı 

1 
~ıyor ve hor adımını ge· 
riye bakarak dt-~İl lıtıp 

ileriye doğru d "lı ozun 

t\nkara 26 ( a. a. ) -
turk ha va kurumu ge· 

~~l ınerkez h11yeti dfüı 
•,rdin Mebuıu S~yfi 

o buıgören'in haşlrnrıhğı 
'ltın.da toplanarak bay 
~llri Demirağ tarafından 

ı leten merkez heyeti haş
of ~'tılıgına vedlon dilekçe 

pi •~erinde koan~rnu,, nİZil· 1 

~ll'meyl1 göre aalillıiyetli 

ve daha ı4a gla.m arıtmak 

için çıı pıuıyo . Bu ilflf-

tıı,lamlarla aktettiği bir 

leyişte day< ndığı ve da· 
ima d"yanac:\ğı kuvvet 

kuruma karşı ha 1 kımızın 

gi>~t.,ı diği ınanç ile hü 

kfııneliınizin yapmakta 

~'•kavule karşısında bu 
l• ~ •• 

letçenirı tetkıkıne ma. 

olduğu yardımlar -.e en 

haş ı ıı Milli !$efimizin 

daha hu d ·ı ya hıarhı 

patJırnndan çok ünce 
hav;u)an g ' lcc ·k t " hliko· 

: "l görmemiştir. 

' 

, 

t 

~llri Oeınirn&ın ikinci 
4ileıcçf!sioın yeni bir ta. 
t~are sı&tışı teklifıoden 
~ret oldugo görülmekle 
~f!~k::ez idare h"yer.~rıe 
•ttlnıeı:;iıı .. karar Ter:ı lt . 

·~~ topl antıyn. 8oy~i Düz 
t()teniu 1o1n tı(;zlorılö t1un 
t, . y 

tılıniştir: 

Cenel merktııiıuiı kn
t~ltaydan aJdıgı uırek- 1 
lıtıeri yerine getırınek 
~irı var ku vvetil~ yalı~-

lerin l ı n • z i e ı ' • Ytkıoı 

tek il l erı b l' l ıı ıueı! An ge· 

rek lıııl kı ıtı zı ~··" ok ko 

rnmıı nuzu uyarııll'· malc 

lıa"Va. bRki :niy 11 ı1 1 1i elde 

etme'• ~anıret ' eri yolnn· 

dakı kıyınetıne ölçü ol

mayan dir,.ktifleri Ye ve
eizelflridiı-, 

Kurum ba~~ aııı hRy 

Şüluü Koçak genel mer· 
kez hey6tinin tttvecciih· 

~- z"vkini bn toplantııla 
~~tar ile tatmış bolu
'~Yor 

ferine ınA rkf>Z idare he
yeti adına teşekkiir et

mi~ ve gayeye bir an 
1 • • • •• 

~.. . .. ··roruzki ı evvel varılmal"ı ıçın mu-

'<\~ k mil li lıa- mkün olan her tcdhırıo 
l '~Ukran ıle goru. 1 . . 

~ 1\ uruma -
'aılık hedefine yakla- alıoacagını söylemiştir. 

... 

Kızılay Kurumuna 
Yardım adın Vıtandaııar 

~daua 26 ( a a. ) -

~'kerleri uıize kışlık he 
~· 1

h tedad lı. i i9i o kızıl 
'>' kurumuna yapıl-
~ ı 'ltta olan teberru· 
~ k d' b·. devam etme te ıt · 

~il kuruma Halil Kı· 
1. lk:: v~ kardaşları 600 
ita 1 . r ~·· ı Galip 600, ncır ı 
r 1.1}' halkı 222, Erirler 

~btikatn 200 , Ali vo 
llstafö Ünlü "00, 1Hi· 

·~ tl~u ı öyü halkı 150, 

Aliye Yardele ikinci 
defa 100, M.,hmet giiçlü, 

Hasım Ozgeu , Hasan 
Dnrğ ı t Vt) M~hmet Yü· 

zer, R· k 1a ~ a y~ Snloca 
köy ı tri hal ı< ı 65 ~"r Nu

ri 1'urk oııciı, BtHJi M.lis· 

lim, .M h ı ttın peksarı , 

Fuat Hakkı, Haııan Oz. 
kan, H ilmi, Re ıuzi Ya.l 

çın, Mehmet U rlo Te 

Ahliilk:ıdır ~alrır ellişer 

lir. -r ..! . ınişıurdi 

SOVYET 
Resmi tebliği 

Moskova 26 ( a a ) 
Sovyet resmi tebliği: 

25 Son tt~rinde Sovyet 

kıtaları btıtüıı Ct'phe bo· 

yunca düşmanla dögiiş

mega devam etmişti r . Mu
harebeler Volokolıtmk , 
Rostof ke11imltuiııde bil
hassa şiddbtli olmuştur. 

Stalinokorg şehri Tulanıu 

45, M oskovanıo da 200 
kilometre ceuuhund t dır. 

Sovyetler 
Oç tomen uok ettik-

1 ıerini bildirluorıar 
ı'\lo kova 2ô ( a" ) -

Diiu Sovyet hah1>rlı r hü 
r 01111 aş • ğıdaki h 1111,.i teh 

lığ i ıı.-şret.mi~ t ir: 

Ro~tofıın b:l:ısıı da er.· 
ııup iıtikaınetleriııde ya
pılan karşı büc ı m ııeti· 
cesinde 20 torıt1-1şriuden 

23 sonteşrine kadar Kı

zılor<lu kıtaları 49 ııncu 
Almau piyade kolorduım 
ile bir ~· R tümeııiı 1 i ve 
Vikilg cümeoiııi "fti oııal
tıncı tank tliuıeoini yok 

et mi~leı dir. 
Kı talil rı uıız 111 top, 

1 55 tauk, 8:i makinalı tü 
ft k, S6 mayin topu 365 

1 otomobil, 115 moıo~ıkleıt 
bir kaç başka ıııiihimmıt 
almı.lardır. Düşman mu
harebe meydamnda 7 bin 
ölü bırakmıştır. Bn 9ar
pışmalar eıua:;ında t"yya
releri miz 46 Alm"n tRy· 
yaresi düşürmiişlerdir. 

23 Sonteşrin ak~amı 

Kızılordu kıtaları düşma

nı takip ederek har~ket 

mevkilerinden 60 kilo
merte ilerlemişlerdir. 

Moskova 26 ( a a ) -
Bir muhabir hildıriyor: 

Sovyet mnlıabil'lerinin 

dün blldirdikleri gibi 

Rostof ceph~sın 1n bazı 

noktalarrnda ılk m~rzilo 

riodt-n takriben 100 ki· 
lomctre ilerlemiş lrnlıırıao 
Ruı:ılar 25 Sontcş ri ıı l e 
6 ki lom~tre p•nı hi ı i I• r 
lemti kaydetu.d~lerdir. 

ALMAN 
Rıımi tebliği 
Umumi Harp 

Durumu 

Berlin 26 ( a. a.. ) -
Alman tebliği: 

Doğu Cfıplıesinin mer
kez ke•imiude dün yapı
llln taarruzlar netice~iude 
pek çok topuk kazaud.ık. 

~ovyet filosunun iki bir· 
liı!'i Alman-Fin mayinle
ri DA çarparak şiddetlı 

infılaklardan sonra bat

mıştır. Şimal Afrikada. 
Alınan. ltalyan kıtaları
nın kar~ı taarruzu yeni 
mavaff,tkiyetler teınio et
miştir, Dö~maorn taar
rnzlarınl'. rağmen 8ollunı 

c plıes i rıde wevziler ma
lı ft\Za edilmiştir Tobruk 
g11rııizononun y~ni çıkı~ 

t ·~ehbüsleri akim kal ıııı~
tı r. İngiliz donaomaAı 
bn ıon giin!enle agır za-

yiata nğramıştır. Mosko

va Cflllheii!İne gelince ko
moniBt aıkerlerinin tara
fımıza i tihakile artan 
miktarların geçmekte ol
duğa haber alınmıştır. 

Bu bulır~nı önltımttk için 
Stalin hii.kftmeti Alman 

!arın Rns askerlerinf'! zu 
löm yapmakta o ldukla
rına. dair Ruslara. bir 

güoclelik emir neşretmek 

zorunda kalııııştır. 

Akdenizde 
inauız donanması 
Londra 25 ( a. a.. ) -

Bu gün sa.Ia.hiy6tli kay· 
naktan Lildirildigine göre 
Libya meydan muhare
besi ba~lllyalıdanberi Bri
tanya dtıniz kuvvetleri 
deniz üstü Y~ deniz a.ltı 

birlikleri düşmanın yedi 
iaşe veya nakliye ge
misiııi batır•u~lardır • 
Bundan başka bir krnva
zörle bir torpit muhrihi 
muhtemel olarak b:ltırıl· 

mıştı r. Ayrıca m"lumıe 

ııııkl~dnı tıtiviık bir ,·el-. . l ~6.uJİ batırılm1şı.1r. 

AFRIKADA 
Alman - inailiz 
Harp Durumu 

Bedin 26 ( a. a. ) -
D. N. B . 
Şimali Afrikada Al-

mau, l t:ılp•n teşt1kkülleri 
yeııi m nyaffakiyetler ka. 
zan nıı,lardır. Esirlerin 
~a.' ı~ı ve ga.ııimetlerin 

ıniktnn miittımadiyen ar~ 

tmak tadır. Çok kuvvetli 
diişuıarı zırhlı t~şekküll

eri tamamile imlıı\ edil
nıiolerdir . Tobrukta 
yapılıtrı yeni çıkı~ te~eb

lıü"!leri de akiın kalmıt
tır. 

General Honıen ıısyıea 
Üı4tiiıı olan lrıgıliz ordu 
Jarının lıaml~&ini durdnr
ınağı v-e I ıı gi 1 iı:lori ihata 
etme~i bilmi~tir. Binaen 
aleyh şiddetli de,·am eden 

meydlln mnlıarehesiuiıa 

bu l'!afhıtsında Artık İngi

liz taarruzundan balııe

dilemez. 

ingilizıer Bresti 
bombataduar 

Loudra 26 ( a. a. ) 
Hava nezaretinin tehliti: 

Bombardıman senisino 
baglı tayyarelerden mü

rekk•p ku vvetl"rimiz 
dün gece Şerbag, Breat 
doklarına kar~ı şiddetli 
hücumlar yıtpmı~lardır . 
Tay' aı eleri nıizin hepsı 

iiıtleriııe ıWrımiıştür. 

S lııl nıuh"fız teşkila· 
tına lı!iğlı bir tayyare· 
miz <liger bir hava hare

ketiııd~n geri dönmtımiş· 
tir. 

inailiz tebliği 
Londra 26 ( a. a . ) 

Amirallık dairosiııin te
bli~i: 

Orta Akdenizde kara
kol genıileriıııiz pazartesi 
giiıü cenuba dogrn giden 
hir dii~man kafile11ini 
ha.t ırnıışl a rılır Hn k·~file 
or ta hii) ükl ıı kıti ki i aşe 

gemiıiuden mürekktıpLi. 



Sayfa t 

Hastalıklar hakkında 

yeni 18 eski inançlar 

11- Rober Koht 1881 
de verem mikrohanu ke

•fetti Te bunları boyadı 

ıöıterdi. 

12-Robsrt Koht 1883 
te kolera mikrobunu ~ul
da ve E'Hluın ıtira.yet 

Tastası olduğunu ke~f ve 
illn, ispat etti. 

13- Liveran 1884: te 
ıini sigeklerin sıtmayı 

inıanlara gelirdilderini 

bildirtli Te göst~rdi. 

1' - PasWr 1885 te 
kuduz mikrobunu buldu 

"Ye ••ısını ke~fetti. 

16- Bros: Malta hu 
mmasının mikrobuna bo-

ldu Te sirayetin keçi l~r

den oldoğanu ıspat etti. 

16- Yenen Te Kita
zato: 1894 te veba mik
robunu buldular, fan !e-

rin Üzerlerinde taşıdıkla 

rı pirelerle in~anlara 

geçtiğini ispat ettiler. 

17- Layi,aıan ve Dö
novan: UW3 te ckalaazan 

Yazan: Dr. Şadi O/RAY 
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denilerı, dalak h~ı-ta.lığını 
ve Halıp çı hanı !lamı 

altında toplanan çı han

ları yap .. n baYancıkları 

k0'f ettıler. 

18- ŞaTdın ve Hof. 
ma.n: 1905 te .l!.,irerıginin 

mikrobunu buldıılar. 

19- Pastör aynı sa

manda kaııgran, şiri pen
çe, yı hrncılr, dolama, za
türrn• ve bunlara benzer 

bir• çok <:eralıath Te öl
dHrücii hastalıkları y~

p:ı.n -htereptekok, İıtte
tilekok, pnümekoır, mi lı

ropl:ırıııı ınutalaa etti' 
20- Pufayfer:l89 L de 

enfülü'a.nza hastahgınıa 

mikı obırnu buldu. 

21- Ebert ve Gafgi: 
Tifo cksra humma> ba
ıilini buldular. 

22- Nikoll\vor: 188~ te 
kazıklı humma c&üzıu• 

basilini balda. 

23 - Vanı;an: bogaz 
haracını, arı.ııoı yapan 
mikropları ınutalia et. 
mi~ ve bolmuş tur. 

Sönersin 
- A. Toprağa • 

Neş'eyle öterken kuşlar balıarda 

Bilmem ki sen !ltden ağlarsm Ayşe!. 

Sevgine ilıanet eden rafı/arda 

Maziyi bulamaz yanarsm Ayşe ... 

Saadet masalt dinlerken bilmem 

Ona sen ildlı mı tanırdın Ayşe! 

Ayrı{ık hüznüyle inlerken bilmem 

Ardmdan gelir mi samrdm Ayşe ... 

Oe/ir ki gülersin hir zaman se de 

Maziye arkam dönersin Ayşe! 

Yaşarsa bu acı sevgi kalbinde 
Batan bir gün gibi söızersin Ayşe ... 

- Aydın -

Sabri ERLA ÇIN 

(Halkın Dili) 

24- TJtıfler: 

lazı lı :u11aı ığırı ı 

baı- ıli bulııın~t.ur 

K n~ pa- 1 
1 

) ap • .dt 

25- Hozı>u lı<•u: 1 ı. ttı· 
reptekok lan lınlmu' ve 
göıtermittir. 

.. Huraçlan, fil~gmonu, 
beyaz kan lıorularııııa 

iltibaplArını , hiinnaki, 

hamına) ı r d'fa ' ) ı , tcı.:a 

ynhü deıni , in nı af• ııı 

yi , İl'ltediği .ıaman da 

iltilı~hı cerılıi, kalbin lııt

rici ve dalıiıi ~igaf i lti
h~plarıııı, salıaytı iltiha 
bını, hat h,.~ırssk iltilı·ı. 

bıııı, ostco ıııİ) e lit •, hüh

rdı: ilıih:ılıı r ı, lıııt ro,JJH · 
tizrnıt.yı, ı nlı ı\ , .,t'J.ı i ve 
dımag lı ı;t ıl\ ını, ~r

j?eul , knn çıtı ı, do -
l:u na \ e buıı beıızo 

a rpıtc•ı k gibi giizdtc<, hıı

TUll(.h, ırni :ı k t~, v:ı,j en d e 
Jaiçtı , hiiyii k Ctjl'ııfıat it 
yar.ı l:tı 1 rapıın i~te bu 
nıik op tur . 

26 - Va5iksel' Bavın: 
nıc•ıı ııgokok denilen sar~ 

sahaya. il ı illlllııııı y:ıp \il 

mi krobu hulınu~laroir . 
«en ı;ıiıldatl · ~a r t ve öldü
rücu h. sta l ığıu amili i~ttj 
bu mık10ptıır.> 

27 - .EştH ilı· Koli ha· 
sili kf'Şf etmiştır, 

<Ru mikrnp, biitiin in
Ra.ııl'\rın bag ı S ;ık ıııulıte 

viyyatırıda Ç(~ k miktarda 
bulanur. Bizim y .. digimiz 
her şeyin terkipl,.riui 
bozarak onJarı lıar.ım e . 
dilecek ve vücudnmu~a. 
yuayacair puca ve zer
relere ayırmak surotile 
bize kıymetli lıizmıtl~r

rde bulunur; yalnız bıı 

mikrobu kızdırıııaga gel
mez eyn is 1erse; tena~iil 
ve iclrl\r yo!hrı vo cııh :u~ ı 

i!tilıap1arı1ıı•, karn ciyer 

huracıııı, pt•r:toıı -k1o1 r ı a 

iç z:ırı- ıııı::sa u ıltitıahıu ı 
' 

1epti tıemiJ i mucip olıır, 

b11 ınikop cilıi lliyyetiFti 
marazi şekle koyuıaga 

müıtt!İttir > 

2S- Şıg t· K roza }'1-
ax J eı: t sti la 'i <lizt\D leri 
mikrolrnuu lıulıııuşlardır. 

29- E. Frankel: Za
tülree yapan pnömokok-
)arla berahcr çıtlışaıı dip. 
lokokları bulmııthr. 

3tt - Lnf lf\t' : Rua.nı 

basi liııi bıılnıuı-ıtur . . 
31- E Fraakbl: Gazlı 

filafmon basilioi bıılmus -
' tur. 

Devamı Tar -

ı 

2 inci tefrİD 27 

Kô~ii. l-J il 5\·A. . . 

Doktora gidiş 
Yazan: A. ERDi~ 
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Otomobilin hiç geçme· / sonra bn yol bir detff' 
t.liğ i, araharı ırı d;\ arıc ·'k gf'lir, orada kavbolııl' 
yazın vı k ' lıaval ıd. Sourı ıaılala ıdan gitlll-' 
devrilmek , lı 1k1Jl crı :ıt- 1 lazımdır ki Pler şı.şırıt 
lata atl:ııa ı ~liyehil·'iı?i hn 1 Hen, hemen yovarlanırtıD 1 
yolla511a k ı ~ ııı lıa} ~aı lar 1 hn <lef!\ da kartarıao•• 
da lıi yüı·.~~ lnrıiyorda . li~ıı kimr-e bulamazsın. 
iyi yerı hir 1\ an~ dt.rin - 1 le 

Ve han" d<inerf!k: ~i; 
liğ i ntle v•qpı;: m t;auıuı·la ~~ 

- Beyim, bövle cf ~ 
kapl t l<I İ. ıJ ırl:•:.!aıı "ııip ı • ... 

cnk lara araba mı teıll"' ht· 
911.mak lıü_,·•ı hir mı•Rdt\ 1 ~ 

1 fldi ı ir. N6 •olu bilir. ıı· h. 
lı er an 1 anp 1 ı ııwl, 'V(' · J '41 

· ' ' kullanmasını bilir. Ba •' 111 
~ l hi dı•rı \. ·'il\" 1 ·ıı ı- " 

manda bu araba old••~
ı ak ıhtııuıı.ı \" ,ı. 

Sıı a ı on p dı.''t• gıılılı. 
H aepicel-.:\t•ıdı ,\y 
11; J agrııur vu aJ nı .' 11lltu 
g tt ik<;e ~ogalıJ or \ "U uzu
yor. 

Ba vaziyetlere ve bu 

hayah al ı~ık olrnadıgım 

halde nedtrnetı hu Y"Şayış 
beni korkutmn5or. lçe
riındeıı giilın"li gelıyor, 

lıı:a!euJer irı.-a !l ın halıni 

kazanıyord•ıııı. 

Bn andık bir iusan 
ö nıröııü, ııel1:1re maruz 
kaldıgıııı, nelerle k"r'ıla 

~ ·H~.ığını di.işiium ge ve 
tetkık etuıeğe alışmıştım 

ki lı~men önümüzde ka
uuhklara gö•ııiilü bir ha
rek~t ve ıtıs d rıydum. 

Göı.ler imin ayarı mı 

bozuldu ne olciu, çırpınan 

bir hayalut gitıı gt lnıi•ti 
bana. Gö;r, kapaklanmı 

sık ~ık açıp kapadım, 

kendimi yokladım,. ~ toı>

ladım. YanmG geldigı

ıLi:6d4' i~i y aı tek4'd~ği 

çuımra h.ı·<;· ~ çift: atlı 

ara.lıa oldng.111 u güı dıik. 

Pek ıyı t' ıı ı~ eıloruoıııokle 
beraber geııç o l <luğu an
laşılan aralı ıcı, a rab ıyı 
yola çıkuıııak içirı çalıa

JıyorJa. Yarılım ı·<l liın 

<ledık ve bi r lıay 1i gıiç

lük e muvaffak ol<lıık . 

Sonra geııc~ deJikauhya: 

- Ne~eye gıdiyorımn 
oğlum diyo sordom Hana 

- İzmite 

ceva hını •erıli •e arkadan; 

- Bu yo1 b~rıi götiirürt 
başk" yerfore -.apınRz de
~ilwi alıey, diyr <le\·am 
etti. 
Yanımda baluııan hay

van sahı bi söze karıoarak: 
Hemşırim. Bır çi

gara içimi yürüdükten 

gibi dört yüz lira td,r' 
yazık. 

<liye tıöylendi· 

Hakikaten ben d~ ~ 
naat g~tirmittim. lmk•~' 
yok bu lzmire gicleOJ'' 
di. 

Peki ne işin var f ~ 
birde bn Takitte ned" ı,, 
gidiyoreuof 4i 

dedim. a, 
Agab.,yiMinin birde9f t~ 

aa11eılandı1101 ve bati ~ 
Jandıfıoı, köye do-.1 ,f) 
getir.-ceğini aöyl~di. ~ 

Biz •ine volumoıa.,, 8 
yuJmnttulr. 

0

8u kat'i1f" h11 
o)m1y11c1&k: bir işdi sö~ ı. 
le bir h&Tad& bn 9tr 1 
yollardan, geo;Ieyin ~i~ 
doktor mu a~lirdi ... 

Kiiçök bir bıpeyi .,r 
c" İzmit pı rıl pırıl el•r 
tl'i k leri le JÖriirı mt-g• ~ 
lamıştı. Facat yololJt 
daha pt>k çoktu. u •• 1'~ 
kulağıma bir tren I' ~~ 
geldi. Şüphı;11iz bu, ır 
tan h n !dan gelen rot" 
tık8presi idi. 

Hav•an sahibi dord~ 
Bd m~m üserinde 1'f 
murdaa naaıl molı•r-" 
Pdebil liği kibı iti çak'1 

Bir seyler arıyordu. ~f 
ra.k ettim. Bana; 

- Beyefendi. Ba 8'~~ 
ştıhre enemeyiz. yoıl', 
çok kütü. Hayvaaı kt>t'I' 
cık, yı»tacak yer d• bıJf 
mak •or. Şarda yaoııtJ~- ~" 
da bir köy var, beıaJ, ~, 
babalıkta orda otur~ ~il 
Pu gece orda kaJaJıJ1l . ~· · 

1' sabah ekenden t~hr• 
rırız. 

dedi. 

- DeYam eiece~ 

Halk BasımeTi ~~ 


