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De/ ne çağlayan/arından 
elektrik ist tlisali 

Etütler neticesinde, çağlayanların cenup Vi
layetl~imizden mühim bir kısmının elektrik 
ihtiyacını karşılayacak kudrette olduğu a1?lşıldı . ---

Antakya ( Haıaıl ) - Defne çeğhyanlarmdan 
elektrik iıtibıali için etüdler ıona ermif ve bu iş 
lhı:eriade haıırlanan ptoj .. IH ioceltnıntk üıue Na
fia Veklletine l'Önderilmiştir. Defne Çağl0yanlarında 
yapılan ıon tetkikat, bu çağ'hyanlarıo cenup lfıliyet· 
lerimi.ıden mübiıa bir kıımıoın ihtiyacını karşılıya· 
cak kudrette oldoiuna z~·termiştir. ,w. , 

Nafia Vekileti bu proı "Yl kabul ettıırı takdırde 
ba iİin rerçekleomesi için hemen faaliyete ıeçile 

rek tesisata başlanacııkttr. DünyPnm hogünlın duru• 
mu göz önünde bulun iurularak ilk iş olmak üz.-re 
H atayın elektrik ihtiyac oı karşılı yacı k liadar tesiut 
yapılacak ve asıl bü fük santral, dilnya durumaoun 
düzıılmesind~n ve malzeme tedarikinin kolaylaşma1ın 
dan sonra yep lecaktır. 

Defne çajlavanlarından elektrik istihsaline baş 
landığı takdirde bugünkü fiatların yırı yarıya vo bat: 
ta daha ucuza aüşmesi mümkün görülmektedir. 

Başvekil 
ftnkara'da 

Re~k Saydam gar· 
da kalabahk b.-;-
h • 1 k tarafından 
~ ~~~~ 

kar,ılandı 

~okarıı; 20 [a. a] - Başvekil 
Doktor Refik Saydam burün ,aat 
12 de Aokara'ya döomüılerd'r. 
B .. vek.ilimiı istasyonda Büyilk 
Mİilet Mecliıi Reiıi, Genel kur. 
m~y Roisi, Vekiller, Parti l'enel 
ıekreteri, idare heyeti, müıtakil 
G•np Reisi ve baları, Meb'uılar 
R. ' 

ıy,a~eti Cümhor Umumi kitibi 

.lngilizler 
Ad a'"n·a--: : 

• • 6 
3 

Japonya· 
1 

vo Beş )'Heri, aıkeri ve mülki 1 
erUn ve kalabalık bir hal~ tara· -------

Hong-Kong'u 
işgal etti 

Japon İmpara·
torluk konseyi 

toplandı 
. 

Hükumetin si- / ngiliz askerlerinin Libq11da il~ri hareft,.ti 1 

fıntlan ka•4tlıtnm14lardır. 

Eden 
Moskov8da 

Askeri 
müzakere/ erde 

bulunuyor 

yasi teşebbüs· 
leri tasvip 
olundu 

Kahire 20 (a.ı.)- • • ı • 1 tarda bomba atıl· 
logili:ı: tebliği: 1ng1 1 z er mlşAtlırrn.an tftyyare 
Kıtıılarımız co · .. 

Rusya 
Kareli~e büyük bir 

taarruza geçti · 
l Tokyo 20 ( a. a.) - lmpara· 

torlak konseyi imparatorun reisli· 

tinde bir toplantı yapmış ve bil· 

kametin blltün ıiyaıi teşebbüıleri
•l tuvip eylemi4tir. 

.Naoilli 20 ( L a. ) ....- Davak· 
ta karaya çıkao )İlpoa ktt.a.rnoa 

41 nakliye remiıi getirmiş ve d6n 

il&Uln l'iln çarpışmalar olmaıtur. 

\ Maoilll 20 { a. a. ) - Amerl· 
u amamt kararrlhı, Aparri, Vi· 

IJD ve Leraspi bölrelerinde k•4if 
kolları faaliyetiaio faılalııtığını 
blldlr•ektedir. 

Tokyo 20 (a.e.)- Jıpoa har· 
biye ve bahıiye dairelerh.in mü4· 

terek tebUji: 
20 ilkkloan ubıhı ordu ve 

dooanmamı:za menaap birlikler Fi
llpinlerde M ndanao adasıodt ka· 

rıya çıkmıılardır. Düıoıan mo\cave· 

••ti kırılmıştır. Vaziyet ıürat\e 
Japon kuvvetleri lehine ıelişmek· 
tedlr. 

• Tokyo 20 {a.a.) - Dtni:ı tay· 
yarelerimi.ı ov"elki ıüo Filipinlerde 
Panay aduında bir üıie baskın 

yapm1f1 3 tayyare ve bir benzin 
depoıa yakmııtır. D·ter taraftan 

Fillpialerde Delmonte ü11üne yapı· 

lan bilcumda da 6 tayyare düşü· 

rülm&f, 5 de yerde yakılmıştır. 
Ayrıca cenap deoizlade de bir düş 

111D deniz tayyaroıi düşürülmüt ve 

bir vapur ciddi haıara oirahlmış · 
tır. 

Ankara Radyo razeteai - Hoor· 

konr Japonlar tara,ından itr•l 

-.lil•iftlr. lnrilizler bu haberi rea· 

••n teyit etmemiılerH de ıebrin 
dllf•ek Gzere bulundo(u kabul 
0lıaıımaktadır. 
l Bu 61160 m6dafaaıı, denizden 
Driliz cl0aanma11nın ve karadan 

<;iaW.rin yardımına baihydı. Honr· 

koaı'ao dilımeıiyle, Sinıapor'a 
"-•rıı flrifilen Japon taarruzu daha 
kolaylıkla inkifaf edecektir. 

Dört devlet 

g9rüşmeleri 
k Ankara Radyo ruotui -
ıaıvelt; lnsiltere, Amerika Rus 

1• •• Çin ara11odaki ıörüımelerin 
~r haftadaoberi devam etfjini 

lldir11aiftir. V afinrtonan bu görüş · 
~~lere aahoe oldoia anlatılıyor. 

0 '6t elerio mevıou, dört devle

tba elindeki aıkerı ve lktiıadt kay· 

•!da, .. '* •trkme• 1c1ar..ıcUr. 

:tarn ~:b~~r::::. Der ne' y i ~:~:i'~:iıt~~ ::~ 
zin Dorne ve ~·· balamışiardlf H ıva 
kiliyi işgal etmiş d 1 ırulıarebeleriode 
lerdit. Drrne tay· a 1 1 ar 2 (.,rliz tavyaresi 
yare meydanıoda - düşürülmüştür. 17 

tahrip edilmiş 40 B • •• } •• ilk kanonda bir 

Almanlar Flnltndl .. 
·yadaki k uvvetlerl
nln mUhlm bir kı•
mın• cektller düşman tayyare· rıtanya motor u düşman moıona 

ıi bolonmoştur. O reden b• J•kJ • • • n:.:s\\11.ycu f,\.,ua1a1 
t" l" .

1 
~lıtra ır 1 eri ıngazı •• .a.,.t..7 • a.- Ankara radyo ıaıetesi - Bir 

motor u ı erı e· Stok...._ haberi. lorilfs harhtfy• 

.şif koll~rımız Ci ye 150 kilomet-toıe:~rer:·.::~;w;,:
0 

nazırı E.Jenin ukert mDzalıteroler• 
yovannı ve Ber· fl ' de bolunmalt ilzero Moskovaya •it 

ti;ini bildirm:ştir. Ba haber ba•ka tanın 40 kiloıoet re yaklaştı lutlar yaparak • 
re batııında bir kaçmııtır. Düşma· k LI .. aynatL ardan teyid edilmemiştir. 

noktaya varmı•tardır. Ayni zaman· nm bir hafif birliii batırılmıttır. A L .,, H n&ara radyo l'azeteıi- Ge-

d
a zırhlı ketif kollarımız da dllı· Bir diieride ~a1ara uiramışbr. •ç ı_ b be tvD a rlore röre, • Ruayada Al-

man kuvvttlerinia bü)ük bir k11· bir zayiatımız veya haaarımız ol· u ~an çe~lıti bili devaa etmekte· 
mını takip ederek Mcıı.ilinin batı· mamıştır. dır. Alman iddialarına röre ba 

• loda .u
-ratle ilerlemeltteydi. Bütüo Fılomoıla sıkı İf birllii yapan L'l' d h . çe " 1 lf, a • ayi mevzilerde kı•la k 

wila bava kuvvetlerimiz ricat ha· torpil byyenleriaıiz de 4 düşman içiod' h • ma • 
8 

ır ve C•p eyi düzeltmek mak 
&indeki bir çok düşman kollarını tayyaresini dütürmüştllr. ir tay· 1ad~na matuftur. lnritizler İle 800 

bombardımana tutmuş ve dopdo· yaremiz zayi oldu. ç~lulmeden aoora c•phenia düzel• 
hı yollar üzerinde bir düşman nak Ankara Radyo flHeteıi - L'ib· mlf ve doiru bir çizri h ı· l 
liye lı.oluna bü)ük. zararlar verdir· ya'da barekit lnr1lizler l•hine re· mit old~ianu ileri ıürüyo:l::~ re 
miştir. Ba hareketler ıayeıiode oiş ölçilde bir roliıme ıöstererek İ ı gılız. mabfiUerine ıöre, çekil 

düşmanın ricatioi devama muvaffak devam edip fitmektedir. ~d•d. devam ettiii takdirde, Al•an 
ol\\r.muştur. Britanya kuvvetleri sahil üzerin· ı ıaları ıuya düşecektir. 

Roma 20 (a.a.)- ltaly8:D teb· de bulooan Derne ıehriyle bu teh· Moıltova 20 (a.a.) _ Bu H• 

liii: Sirenaik'te, düşman tankları rio 70 kilometre cenup batısında bahki Sovyet tebliji: 
ve motorlu birlıkleri doja cebel· Mekili kaıabasım işral etmişlerdir. Dün rece lutalarımıı bütün cep· 
dold mevzilerimize karşı kuvvetli Derne tayyare meydanı da · Britan· helerdo düşmanla çarpıımıılardır. 
bir akın yapmışlardır. Büyük bir yalıların eline geçmiştir. Moıkova 20 (a.a.) - lıveatiya 
maharetle ve kahramanlıkla çapışaa Londıa radyoıooun verdiii bir ra:ıete1inin bildirditin• ıöre. Al· 
Alman . _ hal yan kıtaları Der ne habere röre, Mekili iıtilıtametinde aıanlar Sıvastopola karşı bir taar· 

oio batısındaki ır•rl mevzileri it· takip barekitında bulunan Britanya roza başlamışlardır. Düşman ma 
ral etmişler ve düımaoın hedefine motörlü birlikleri, Bıngazi'ye 150 barebeye büyük kuvvetler atmak-
varmasına nsaoi ol.ma4lardır. Der· kilometre mesafeye kadar yaklaı· tadır. Düşmanın ilc,ri hareketi ajır 
ne tayyare meydaoı düşmanın elin- mıılardır. Şehrin alınması bir güP kayıplar verdiren Sovyetler tara-

dedir. Dü~man zırhlı kuvvetlerinin meseleai olmaştar. fından dordarolmaıtor. 
Sollum ve Bardiya mevzilerimize lnriliz ileri hıreketioin Biogı:ıi Gazatenin ayrıca bildirdijine 
karşı biribirioi takip eden hücum· iıtikametinde mühim geliımeler röre de• bütün cephe boyunca 
ları reriye pü,kürtülmü$tür. göstormif olma11 Romel kuvvetle· düşman bütün müdaf.a hatlarından 

Trıblos ve Biogaziye az mik· rini kötü bir durama dü~ürmüttilr. reriye püılıtürtülmilftür. Ve bu mü 
11!1!!!!!!!!9"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'1!!!"!'!'!!"'!!!!!!!!!!!'""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19~-~~!'!"'!!!!~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!l!!l!!l.lı!!!:S,.. dafaa hatları 11kı ıurette tutaJmak• 

'!!'!! --· - -==-- tadır. Parti konıreıerl Berlin 20 (a.a.) Alman tebliii: Almanya 
ne .yapacak? 

Ankara; 20 [a. a] - Cümhori· 

yet Halk Partiıi Burıa, Yozıat, 

Bartıo. Safranbolu. Divrik konıre 

leri toplanmlf• Ebedi Şefimizin 
aziz hatıraları tbiz edildik.ten son· 

ra dilekler llzerinde rörüıülmiq ve 

Rusya dan .. çe~ilen 
t;yyarel~~ ~ic~l~a'y~ 
_. _.d---; l • r m U Ş . yeni idare heyetleri ıeçilmiftir. 
g ÖD e ~ !_!O .. n . - Konrreler Mılli Ş ·fimize karı• de· 

Ankara Rddyo ra:ı:et~ıı - _İn· rin baihlıklarıoı izhar ettikt~n 
ıiliz razete ve radyolarıoa ıore, aonra çalışmalarına ıon vermişlerdir. 

Kıtalaruıuz bütün cephelerde 

düşmanla çarpışmıştardır. Bata ~e 
J<alinin cephelerindeki ve cenup 
cephesinin batısındaki kıtalırımız 
şiddetli muharebeler vermişler ve 
ilerlem•ğ'e devam etmişlerdir. Ser 
pakof'an cenup batııında ~o:ıa, 
Tarussa ve Kaluia'01n cenup ba · 
tısında Kalino kasabaları da dahil 
olmak üzere bir çok yerler itral 

odilmlttir. ~ dtışman tayyartıi dll 
f QrfllaıflttDr. 3 uyyaremil ka11ptır 

Ru•yadalı.i gerileyişin Alman bal~~ - =::;;:;:;=========== 
ef klrı üzerinde yaptıiı lı.ötü te5'r1 
Afrikadaki hezimet arttıracalthr. 
Binaenaleyh Al111an genel ~armayı 
Af rilıtada ve Ak denizde bırte)'ter 
yapmak zorundadır. 

Almanlar, Ro•yadan çektikleri 

tayyarelerden bir kısaııoı Sicilyada 
toplemaktadırler. Brz• 11keri mil· 
ttba1t1s!ar Almanların loıiltereye 
kar,, harekete reçmeıioi muhte

mel ıö • tıyorlar. 
Moaıı.ovı 20 ( a. a . ) - Düo 

akıa.,kl Sovy•t t.blipı 

Şark cepheıinin merltez keai· 
minde tiddetli muharebeler devam 
etmelı.tedır. Düımao yeniden atır 
kayıplar vermiıtir. Tayyorelerim.iz 
düıman Hhra ve batarya mevzile
rini yok etmiıler, motöılü ve ath 
kollarıoı mitralyöz ateıine tutaıuı
lardır. 

Londra 20 ( a.a. ) _ Roı hü 
cum lutaları Faolindiyahların itır•I 
ettikleri Karelıye karıı büyük bir 
taarruza geçmişler ve Finlerin şid 
detli mukavemetine raiaıen ayrı 

ayrı üç yerden ilerlemişlerdir. 

Lokinoye. Pcılyo'nio Ruıların 
eline düıtüiü ıöyleoiyor. Stokbolm 
baberlori.Almanlarrı Fıoliodiyada• 
ki kuvvetlerini çektiklerini, ıimdi 
oradaki kavutlerınin ancak bqte 
ikiıi kaldıiını biUiriyor. 

Mo~kova kHiD1inde ve cenup· 
ta ileri hareketleri devam ediyor. 

Harlcof hareket 11b11ına airmlt· 

tir. 

, Düukü 
maçta, iki hRf 
laJm ara1ıudı, 
beden terbiyı.. • 

ıti Seyhan böl. 
geiİ taraf ııı 

da11 l.:ıs f ıle r" 
iıi L'>r~y'l', 

Adana'ııın ha 
tırası olmak 
üıt1re bir altın 
yüzük hediv• 
edilmiştir. Mi 
safir sporcular 
dün aksam 
ca~t 19.SS de 
Toroı ekspre· 
ıile Mısıra 

mü tevecci hen 
A<iııoadao 'ay . 
rılmışlarciır. 

ReJimleri . 
mizde lnıiliz 
•e Adan ca 
mübtelitleriııi, 
lnriliz ve lçet 
talLLID..«~ .... 

)aranı bir ara· 
da görOyouu 
noz. 

[•ücı hava çok gOıeldi. D~nya 
kış ve kar içeriıiııde yaşarken A· 
danada hava yaz ıünlerini andırı· 
y<>rda, Etaser. biz Çukurovalılar 
k•f.1 •0 i 0 tundan ziyade yaşlı röz· 
lernıdeo t K . anırı:ı. •tın ırelmeaıle 
~errak ıemamızın yüzü bulntlarla 
o~tülü~ ve memleketimizi lıf yaşb 
roılerU• Mllmlar. 

Bıı ıi-olden sonra ba\oimiyet in 
rillz oyuncularına ırçmiş rıbi gö· 
rünüyor. Kaleye atılan şütleri ~ llleci 
Fent bü~üıt fcdakirlıkla kurtarıyor. 
Fakat tazyik l"ıttı\t çe fazlıılaııyor 
••·on beıir:ci dl\ki~ada aıi' açlk 
iltinci rolü kaydedıyor. 

Bu rolden ıonra etrafta mütı 
lia yürütenlerin adedi pek fazla 
Düoltü ıribi bir netice alma ğa heı ke 

• • • ain raıı olduğu bir mada Adana· 
Saat l3 • Shdyomun ltapa!a hlar mabak<1'k olan bir g ,ı k< Çl· 

mil4teriler.ini boşaltan arabalarla rıyorlar. Seyircilerin g ıyrı ıht Y ıi 
dola. lçerade ltosuıanler • 1 'h Slfa so a aiızlarandao fırlıyan « t yv,ı J ya · 
naaı at verenler pek k O ki ço · yun zık oldu.> nidaları bava bo~\\ığun • 
1aah ya aıhlcça hlabalak fezlala· da kayboluyor. . 
tıyor. S"'oelerdenberi Etrafıma ~öyle bir göı reıdı· 
hasfft çe'-t'w. d ıtadyomon b " ırı ereced le 

1 
b 

1 
k riyorum. Bır az evvel ııır.ısarı a· 

bir ıeyirc· '-·tı · e a a a 1 yalcı kapılmı• olanlar ı•mdı nctı· 
ı ıu est var. ., • • ı cedoo ümidvar ıörüoüyoılar. 

Saat 13.25 * . Adam.lılar ıüzel çalışı)'or. O-
banın ort • Hı>r llcı takım ıa yuna kendi nısıt sabalaruı d.rn lııırı 
Adan a1tnda. loıiliz takımına lızlerin oısıf 1ah11ıııa ioııır.al etti 
bi b a •porcuları namına güzel riyorlar. Tazyik altında lr.almak 

• r :vrak. takdim t1diliyor. Bayra 11raıt lnrili71erde. 

~·~. ·"d·t-•rafını Türk bayraiı ıüs · J Vaziget 2 · 1 J,,ıi/izlerin 
ış, •ırer ta f d b h · biyeıi So h ra_ 10 • eden ter· l e l n d e 

Y an bolresi yazılı. 20 ioci dakiudAyiz. Adnoalı· 
• * Hak . . • ların (üıel kombioeıonfn bır akın· 

ya d emın alk düdüiile beraber ların • şahıt oluyoruz. Ü.; ortar ın 
roy an fırl•rn oklar ribi, Ç•ıku · merkezden yısptı kları bu hm.um 
Y v~nı'ndçocukları topla berabtr birdenbire ıola ınıılul eı t ,.ıııvor. 
ter ~r'ı° .en farlayorlar. Bu altın T( p11 yerinde kap An ııol ıoç k bır 
Ş · r~•.2 orıo bek battıoda k e•iliyor. a:ı ıurdüıtten aoora c.ıerinleoıcye bır 

m 1 artık Hbada yirmi iki oyun· p11 veriyor. Bu fıuatı kaçırmayan 
c,uoymütemadiyen topun peıiode ko aaotrfor Halim ııkı bir fÜtle Ada· 

or vo mücadel d vam ediyor, e urmadan de· nahların ilk rolünü kayde :iıyor. 
Üyuoun sek" · • Vaziyet şimdi 2-1 1 ·ril zerin 

yıı. To Ad ızıncı dakikasında lehinde olmaıda beraber Aaaoah: 
içinde ~vla analıların n111f sahası lar çolt ıünl bir oyun ı atemi 

l . . şıy?r. tutturmoşlar. Hu anda ıot açıiC 
0.r•lı~ler dk anda rakiplerinin 1 baoa ıüzd bir pıtı "eriliyor. Fıaıı.at 

kavveı maoeviyelerini kırmak için bu f '"" ttan iıtıfade edıieıDıyor. 
m.ohak.kak bir rol atmak emeliodo · Adanalılarda böılcl kle bir rd da· 
dırler. Fakat bona flr1&t verme · ba kaybediyorlar. 
mek için rençlerimiz canla batla lnri:ıler gittikçe net:c~nin a· 
çah4ıvorl~r: leyhlerino döoüğünü ırör uyorJar v• 

Her ıkı takım da l'Ü:ı:el oyau- bundan kurtulmak içııı buton ener 
yor, Top billrdo bilyeai ifİbi ayak· i•leriyle o~nuyorlar . f. ı t~h·ıkl'h ve 
tan ayara dolaşıyor. Adana\ıl beynelmilel oyuoculıorı oıan ·~1 

kaleci · k - ı arın ak is•ı · 
il ço ru:ı:e • takımının yenil açık vasıtasiyle oyunu ııfmd ııı-
. • 1 b" " l b d vafla< a o memesı ıç n ulun oaerjiıile çah- yoı •r. ve un il 111u da ikada sol 

şıy_or. lorili:ıler' bütün rayretlerine yorlar. Otu.r ııoCll üocü ...ıllerıni 
raımen rol atamadıkları 'ıç·ı b' açı~ vasıtaııyJe üç ı . . 

1
. o. ır 

az sınır ı oynuyorlar. atıyorlar. 1 Ad 11 k J , , • Fakat ba ro e ana ı ıır ç~ , 
ngılııler ılk sayılarını ecteo Bedrinin ayağiyle ıkı 

çıkarıyorlar go~:. ıonrada sol ııçıkları lıban 
Onuncu dakik.adayız.. lr riliz 51 ; ::,1ta1iyle mukabrlo "diyorlar. ~· 

açı(ı ruzel bir iniş yapıyor. Sol birinci haft~ymda 3-3 bereberhk e 
h f b L' • d d I • nihayete erıyor. a e&ıo yerın e mil aba e ecıe · Ş k detaı•'- i•teri• ld 

l U
L araıını ay "' ~ 

memeı yüzllodea Adanalılar a lkıa.W ) 
roll ,ı,orıar. ( J)eyaaa • 
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1 Askerlik bahlslerı 1 DAHİLİ HABERLER 
Japon ve Amerikan 
tayyare gemileri 

Harp gemile
rinin isimleri 

J' poa - Amerikan barbi 

ingilizler 
Ad an.a 

:6 
• Ardm P•tab ....... tlee, Wr 

3 bankanın mlhraaD"ltqıyan 3 torba 
• ltlad• .W bla Ura phalllftlr. Hw· 
• ıızlltı rapaa MabicldiD Çoba Gul 

J aprmJA, Amerika Birt.tik 
Cambari7etlerile barbet· 

.. k ıtrabl"ıiai tatl•· Merkezdeki 
ebemeiyetli vasiyetinden ve ani 
,..,,...adan iıtifade ederek Paıi · 
fik'te A• •lka iıtinat noktalarını 
ekle etmeyi dü41lo"dll ve Amerika· 
lılara eh..-1etli sayiat verdirdi. 
J po111aaın tayyu.ı.n h ... aamki· 
lere niabetle adet ve 1uymet bakı· 
maclaa çok aJaid1r. Bana rajmen 
Hav•J• Gaaaa, Filipia adalapmı 
bombardıma'I edeblllHli hırp fdo• 
•HD tayyarrleri •1•iocle olaq
tar. 8a salaada .-elerdeoberi ka· 
ra ta,,erec~ .-* t..la P1 
retlel' ..,fetaiı ve deohı dnhtl 
oldata ifia Aarlo Sair.tonlar fibi 
a. laarp vuıtasmın ela...ıyet ve 
luy eetinl aDhmlftır. 

Japoolarıa (Kara) ve (Ak•rf) 
11Dtfıoda. her birı 26900 toolak 23, 
28 .aratıade ve elli, altm•f taJYa· 
,. alaa .. u. tayyare re•İli var· 
cLr. Beolar teırlba kıavaz6r ola· 
rak konldat• halde ıonra ta17a· 
re ı••i 1 olarak tadil edUmit ve 
1927. 1928 d• bidrU•'P· \Kor,•) 
ve (Sı)Okıku) yepyenidirler (•irat 
leri aalOıa detildir) ber biri 12000 
toolakwr ve kırk elli tanare te· 
11r•ar. lOOCO tonlak, ılratl otaz 
n 40 t•yy•re bfı7an (Sorya) ve 
(Hr1ıı) yani •Mavi •jier, açan ~j· 
der• 1958 de b ... te fir•iftlr. 

811Dlardan batka 1933 te do
ua .. J• katılan 7100 toolak, 25 
ail alratiade ve kırk taJJarelik 
(R•· j ) ile 1922 de yapıla 7500 
~-. 2S mil tlrathıde, 26 ta"• 
relık n ..... ,,,8 1a ... ba kataaak il· 
smdır. 

M ıcmn ıekln •ara.. 1-.. taJ· 
yıN s•mileriniıa r iten toaillto. .. 
112400 dl•; ve 346 ta11are tafar· 
lar. H nl• iatntta balaaa •JDı 
clnıtıa 15, 18000 toolak iki lf 
ta,,. ,. re.w ile ,... •t .,... 
•t•• ıh•tcli t&JJ&re oaku,. P 
.W vardar. 

Aatepte H Saç ortafı berber AU 
Ondan 1011ra 1917 - 1919 

ıeneleriae ait oJaa 33,000 toalak 
1 Jaho, Miaitipi, New • Mekllco 
sırlablan plir. S.at.rm alratleri 
22 dir. T eçblzatı evvelkil•inin ay• 
Didir. Pauylvuia, Ari&OU 1916 
HDelidir. 

bathralt.beri AriSODa ve 
V. Virriaia bıalade Hd Amerikaa 
harp re..W batmldL Amerika 
doaaamuıada bir Arizona ve 
V est Virıiaia s••lti balandap 
r •bi Birlqlk Am•ilra devleu.le 
de bir Arisona ve Vest Virriaia 

Ç k .. ,. b • k A J Yılma da Arduula 1aalanmqlard11'. o guze ır oyun çı aran aa a. huuta , ....... ta1aklbta rö· · 

d l re Mabiddia Çobacla 16782 .. 
nalı/ar en az 5 gol kaçır 1 ar ve emde4972 lira, AJdmda ber· 

ber AU Yabuna ..W. 13000 
Ura ........ •• ,., ..... 20.ooc> 
liramn AH YılllUlll nhade MaWcl
dle ve AH Ydau tanaan.lu 
yakaldıj'I ........... .,. 

Ba itibarla daha •ki olmakla 
beraber 7eailettlrilmi"4trdir· 32000 
ton .. 21 a8ratiadedlr· Dlprleri 
fibl tecbls eclılmitlerdlr. 1914 
-w.a.n .... Nıw • York, Tebu 
m ılratleri 20 dlr. 356 bk OD ta
•• toplara vardır. Birbıcili 27,000 
lkiacW de Sl,400 toadar. ( 1912 ) 
,.. ... ait oldap için J8f ltiba· 
riyle bclro harici edilen 26,000 
toalak " 20 ılratlnde olu Ar
kaaau'ı ela laeeaba katar •• 21000 
toalak, 20 llraliade 356 bk 10 
topla Nenda, Oldaha...,. da :dk 

redenek ( Oklalwu, Hoaoı.Ja da 
Jıpoo ta"anleri tarafından 7abl· 
m11tır.) 528 500 tona balans. 

Ya J aponlar ? T•rara 11nı· 
fından 43 yabat 46000 tonlak bil· 
yllk r•miJeria hizmete .., ..... 
U. ._..._ ..-,.t bir esrar per
duine bBrlnllp. B•Dlardan llsitl, 
406 lık (belki clalaa kanetli ) top 
larUe deoidenle dolqıyotlar. Ki•· 
bilir belki bir tçlncllıl de onlara 
iltibak •JlecH. Baolar dln7aaıa en 
....... ...,, saf• semileridir. 
A..tkalalar Malan setecekler, 
fakat ucak 1943 Mnelinde 52000 
toalak .........,... .. 

• • 

dewletl vardır. 
Ba harp remiJerinin, ba ... 

letlerin iıiml..-ioi tqı ... an bir te 

--
DUnkU ACl•n• muhtelltl bir •na· 
u çmlı•tırıl••• ••-~dı 9Uph•lz 

••ı• t•rkı dahe az olacaktı -
aadOf aetice.l detilcllr. ( Bqtarafı birfacfde ) 

1889 HDetİDd• toplaoaa konr lnıilisler düalı.a oyanda bütla 
re cloaaamara mentap gemilere oyu ve enerji kabiliyetlerini sarf· 
ne ilimleri takılabilecejini röıte- ettiler Güp relirdik, demi1ec• 
r• bir liste huırlamlftar. O sG11, tim. Fakat dlnkll Adana takımı 
baron harfi harfine takip edUeo bir arada plııtanlmlf olsaydı 
ba liat91• s6re: mabakkak ki ba matlObl~et oiba7et 

Harp remilerlne - Devlet tek rol fark111a olabilirdi. 
ltimlerl. 

1enwaar1 .. - Şehir w.. Lor•r'• •lt 111 ruza1c 
a..L lır.inci baftaym bqlamadaa ••· 

Tıyyan remllerine - Ta· vel, oyanan hakemi ve lnrilis 
ribl remller Yep harp iıimleri. ıporcalanam kafile reisi Master 

Dutroyerlere - Eıki bahri· Lorey'• Bedea t•biyeli tarafından 
ye nazırlarının, kltiflerin ve mec Adananın bir batıra11 olmalı. bere 
lia UUIDln isimleri. rOsel bir altla yll.Ok hediye edUclL 

Dealsaltılaraaa - Balık ilim Yldiila lurlade ( A. D) marka-
leri. ıı içeritbıde de fa JU1 vardı : 

Maya ılplrlcllere - Kat 20/ 12/941 Adaoa hatıruı. 
ilimleri. //cinci luı/ia•• 

top kalla direfialn yaaaadu ant'• 
fidiJOr. 
A"""4alıw tlMtliııeiJ •olii 

gi••r 
Saat bir hayli Uerlemif, Jİr· 

miacl dakikada larilisler aatdaa 
blr akın yaplJOrlar. Ve .ba akan 
kaleye kadar inkitaf ediJOI'. Ba 
arada bekin hatuı ,tbladea ,Ada. 
nahlar dardOacll sola yiyorlar. 
· Sıra timdi Aclaaalllarda. Halk 
oyaocalarmı tetcl ediyor. Glnl 
bir akın- lnrflis kalecili bir çıklf 
pJHJor, fakat topa tatallıyor. 
Kale bof, top Adanalı OJGDcala· 

na ayajında, mabakkak roL Fa· 
kat_harallb ablan pt dlfU'ı sldi>•· s-- llHrin• ......... tekrar 
akına batbJorlar. Soldan relen 
ıata kalw tataJOl'N • lo,wz iliml!;imbotlara - Kaçak ıebir ikinci baltaya bqiadL Oyan 

Sa h:ı va11talarıaa - Sahil timdi daha bala devam ediyor. oyancuıanao şiddetli bir tarjile 
ver• lımaa isimleri. Kartıhkh akınlar bit biıiai takip topla berab. kalenin lçerilioe yı· 

D•iaaltJana ..wı ftlltala· e1liyor. 8 inci dakikada Adaaahlar kıhror. Herkee hıke.U. ba pil 
nna - Deaizaltalana tekim&· ..a..... bir -• kaçırı-lar. 1 

1 z- ..... r· kabal etmiyecejini .. orilizler lGoe yardım edenlerin İlim eri. lnrilizler OJ11Da mGtemadiyen 
P 1 --ıt- · N bi aleyhine faval ceza11 verecejioi 

L..!-ı-~lro •-·na• - • r ufdaa iakiıaf etdnaeje pllfıyor• 
_ ara. beklerken bak.. bua rol sayı· 

Okyaaulan qua l'Ot90l'kör· lar. ÇlalLil Adaaaı.tarua sol haf· yor ve ba ıaretle de ......... 

J•poolarm on ıaffı harp I'•· lere - Karaıu derili lşlretlerio lan aayıf. .u.. etin -ı..ı lar 
miti dıha vardır. Koaso, falal • Sut J•Yaf yavaı ilerliyor. Her 3 • S ,_,, •ulJ • .... yor ' 

Hiyei, Hırana, Kirithima adında i:'~.. remilerine - yıldız iki takı• da beraberliii bozacak Gerek ba farka Ye rerekM 
o1..a... 1913 - J9!7 HDeleriade iaimJeri koaaca•br. NJIYI elde etmefe bir tarıa •a· hakemin ba katalı rola bakikt bir 
biamete fir- H..o ve Jubamiro Şiadi ba liste sayeaiode, r•· vaffak olamı7orlar. BilbUA insi· rol addebleaiae npen Adaaab· 
«ibi biraz eelı.icedir. Alt111 da 29 zetede falaaca laimli AmMkaa lider lmit etmedikleri ba vui1et lar berinde ea afak blr telir 
llİll 3tQ. toaJ•k ft 356 lak toplarla reaabi battı, diye bir havadis kartıaında batan teknik bilrilerhıi yapmaJOr •• OJDD bitinceye kadar 
lllcilat..dir. llk dörd&nln 8, iki oka1u; bahll •••••• tekaeDia kallaınyort.r. Fakat bana ratm- la• oyaca keadiaia• da.- •Uİ· IODU-• 12 topa •ardır. adına bakarak ne ciılı bir remi oyana daha siyade Adanalılar hakim. feyl canla IMtl• yapmaia çabııyor. 

M••.....,ı temin fçiıo enel- oldapaa b .. ,. .. \e.tirebilir. Yine ,aıel bir rol fırsatı yaratı· Ve lafilisler bir rol daba atarak 
klllr 1930 1.._ d u.....:.n l Sol L L 1 i l L L 3 • 6 farlı.la rallp reli--'••. 

Çalman ve nde pkılaa pOI· 
.. pelletleri anmda ...... tala· 
bildla evrakm ıOprllntalerlaia abl
chj'I Aydm ciftl'IDdald Tabak ._ 
..... llprhtllltW• ,.,..... ... . 
tırmada bir urf lflacle .. ... 
20 tan• kaj'lcl para ........... . 

Ç6pllkü .......... ,... .. . 
Urama raJaar keaarlanma Usnl· 
dafaaalqılmfbr. 

• Aakara .u&yetl ftlnde Aba 
alacap erul ' nla.. •I W RH 

birer ev J•ptınuk ve ... n1llla 
beüllerinl .,hk tabltltirle ..... ~ 

ederek klDdlllrioe ..a .-. 
mabacli1I• (Aabra Ş.,.va ..._ 
Opeıatill) a..a. bir ~et kn..... 

Şirketha mlclclell 3J ,.. ol.p 
...... ,. ... u 500 ........ 
cak ve w ortak firkete Pwk• 
bir defada adepcetl 5IO ... . 
.... ,.,. lttirlk ed:11ıktlr ... .... 
..... -ht•lff tipte .. 4 .... bah-
çeli olarak ,.,..._ ......_.. 
tedir. 

• Aabradaa .......... .. 
sa... .. dalnll ....... Wtabk 
it mllddetleriae dair bir nhı• •· 
me projeli .................... 
swe, sanayi y•l.mde it ..W.tl 
haftada 48 ............. ilet 13 
t• hpaaaa ,erlerde it ........ 
saade 9 saati s•t•l,.cektlr. Haf. 

.. tatlll ---- d..... ..... kalaa ,.,..... ha~ ....... 
S6 ... t kadar olabilecekllr. 

• Aatakyf. ..... W.111 1 ' 
••••• ,., birH~· ...... ~ -~·~~· · öı~~~·~·~~~~or~·~~~~ıa~~~a ~~~Y~•~·~~~!a~•=·~~~-----~~~-~·~~-dikW itfa ...... ,. i~ -

8•aa mu • ... ~·a· .. --~~·a•ı•ar-e~tlemm:A~m"'"'en~'~kı~Jı~Ja""r•ın.;~52~8~f-- Barsa kız öğretaıeıı okula mı· 
sanlarındaa Saime Göıe Ceyhan meti AlbaJ Kaoka'u MJ•• W. ,, .... -kaWI Japonlana 304 Toros ekspresinde 

lumııbr. o.. ..... ..a.:~ 
aırı J8kMk ...... U...et Al 
Oaat bakmaktadır. 

Wa lak harp merkea Damlapıaar okalaaa, Kon 
utma ı&r• f9Dları ..,...,_. toa Ah ..-hl olda· ya kız ötretmea okala muuları11• 

Yedi ta11aı• ....... \THtlb fa ıörQllyor. Am•rikablana ba dan Feriha i.rllkll C.ybaaın Kır· • ta .... doku taH •ardır. ikili lıtlnlljlo• •ak•bll Japon remi- ••tir aalaiJMi okalaaa, Baraa at-
.... aartat deniıe indiıilmittir. lerl clalaa llratllclir, ICatedeeeklerl retmea okıla .. 111olırındao Nef• 
H•abold, M ,tasorda beaGa bisme a...ıelerde daha kıHdır. lık d.. Aadaç Adana Baklab köyl okaı .. 

na. Bana erkek at••tmn okula 
t• p .. llİftır. ) Atet battmda a1z harplerinde bahri atratelilerin auularmdaa H.liı Atay Saimbeyli 
19''7 ı•eU, harp lu.nı&ıltteD· onlara daha •Btait oklataDda tip- aerku ok .... Adana •kek öt· 

posta torbaları sıroldu! · 
• Ankara racr,.. .. fflılaj 

.. celi J•,..ta .._ ••lliıllr. 
Ra4yo ldaieli AaW.,ı balk•rilf 
•irıcaat ederek HaaaJa lit J.i 
farkı •• tilrkllw lltımlellr. 

• Dablll,-. Veldllil. "'-" 
da ıçılma..a -.. ..,, • ._ ~ 
kambk ka,.. etrıfmdaki ....... 
ruaı bitirmek lundlr. Lr-. Yal 
bqaada ••lm••• pı.t..ktad.r. 

dea tanare paallilia• tevriln he yoktur. retmea okal• mnanlarından Zerif 
iki •••ua• Suat< ra ,,. Leklinı· K nvuörlerde .... adet hem· Auay Feke merkez okalana, C.,· 
..__ var.&ır; tooititolan 33 bin, ıl· d L- laanın Yeaika'- ok•I• ~t .. oi 
- • J•pı -kımmdaa lltlaltk a ... t Ola'•t Karaitahnın Kll'1kb 
ratlerl 34. tqıdıkları tayyarelerln AıaeriblıJuda ıibl sörllOyor. ka,tl okahma, Fek•ia Maaıarla 
adedi 80 ve 90 araamdedar. Yenloi OD Wa toahk OD Mltis aahiyeıi ö;retmeni Şahin ôeer 

E .terprile, York.tova, Hornet •iw ve 1irmi Oç tane hafif kr•••· Ceybaam Yeaiköy olLal•na tayin 

AJ1n 18 had P-...... sini 
latanbaldaa r elea Toıw ebpqei. 
ain poıta farsona kapısı a91k " 
bombof olarak balumaıtar. 

Pel'fombe aqamı pqıta ... 

marlan rötarla Adana ranna fİ
rm ekıprutekl postayı almak 
a. .. alt.itler •• •&hOrll olmak 
lbıaselen posta farrouıan ka· 

telırıf mtldOrlltBa• blWlrlladt w 

Çarpmba rBnll Haydarpqadaa 
kalkan Toroı ekıpr•la• Adana 
fçba peeta verilip nrllmediii 1o

...ı. .. tar. 
Ba ~-- •tal mtldcletlerW dol: · 

d-•ı olan ublr• illlcİlrl n 
aaipt .......tinDdaa ıilli .. 
altmlf taaell trtftlaeakbr. K.,. 
selecek olalarm adlaruam tealliu; 
••• batlıaqhr. 

1938 1941 seoeainder. dırler. Tonla s&rleal •ardır. Japonlar bmaa biria- edil•iflerdir. 
11 20 Wa, •lbatleıi 25, tapdılJarı el llDJf OD iki, ve ikinci maaftaa 
tanare 80 dır. 26 U..azörle .. kabele ediyorlar. aadt harplerle ameli bir tecrlbe 

l.taabal poete mldOrlljilad• 
beatz cevap abnmam11 olmakla 

1934 lil olan lUrıfİr ve 1940 Şetı.Jg •• •lntW.tnı ._ .-bibi olmaılardır. Halbuki Aaae- .. 
la olaa Vaıp 14700 to.ılak, 2S •il· terleriae ....... baa aoals .W. rikahlar valnıa DHariyatla r•tlti· 
nt ve 50 byyarebktir. edilecek netle.._ U. hlk...._ rorlar. Çllnlı.I Ametlkalıtar 1898 

M•c••a yedi olan tayyare r• bilir F k t Hneaiad• l..,aa,. u. olan .. han-
. a a •Datu..ı.ld, Japoa- Wenbni deais altlode bit Wr 

•Derinin tocıillto 1ekGoa 15S.400 lar ıoa uauct. Japbklan mOte- "up yap~mıılarcbr. 

pı11D1 açık balmwqlard1r. Me
marlar hemea posta torbalarmı 
araaıtlar •• hanların ortadan ıır 
oldajaaa hayretle sörmllflerdir. 

beraber, Pertembe riall •Umbe 
alqmuı lizımrelea mektup .. 

rueteleria selmemeai " daa •I· 
tukip taribU suetelerln ........ . 
Çareaınba rlal Toroa ebpraine 
v•il•n posta torwl·a m ----

........... '°" .......... 
_.. kavetlmdlnalftlr. 

KıJIP • olcla ? falulda mı ? 
..... k bir ...... 

dlr. sıo ta17are hf rlar. 
V •liret bemea latana.t pOlta 

H.asart.omakta olan HaaboW r 
Mıtasorda " 1940 .,ııuımd• bi. ı p Jis R 24 1 
t• Keauarıe t p nde her biri 26 0 OmaDJ : 
W. toalak oört t •YJaH ıU.W Ue ~ • 
•dtt ve kudret balmaıadaa Am•· 
tikalalar J ponlara aataodllrler. 

D 0 RT LE R KU L 0 B 0 Çewl~• Mecdi Enön======· ·ı 
lıd tarafuı da ririfmek esere 

olchakl-m denis barpleriDde blyak 
.. p aaffı ıe.Uari m6bim rol or 
urlar. 

Amerlbbların tarafında hiz· 
.. tte 17 ve 7ap l•alıta olan 1S 
... , daba nıd1r. 1940 ve 41 de • 
ea tOD Iİlte• olank llls•ete firen 
lff N ,,tb Caroliaa, V qhffı ftoa, 
.... o.kota z1rhWarıdır. 45 Wa 
tOllWl" ıok kHvetli ıuette t#f 
................... ÖDl•lbde· 
11 aylarda \tda kard ... eri olan 71 
ılratfnoe l dlaoa, tııla ... cb ... tte, 
Alabama da katılıcalılu.hr. Baa· 
ların ac;'I kalelerde 406 hk 9, 
127 Ji, 12 toıa vard1r • 

1943 ,.nesi ltla 45 bin toalak 
JoH ve Moatan.• '-inde daha 
kavvetli iki rea ı daha •vdır. 

31,500 to ıılak ve 21 llratiade 
o'aa Colorado, M..rylaacl, V•t 
Vtrpl 1921 we 1922 , ........ 
ait oh:htp içia 

0

biru e1kidirler. 

Ayni HDedea olan Califoroia, 
Teoetff ..,bhlan 32700 

t9a ~lliflnde - 21 tlratİD· 
...... 2S6 lalı: 12. 127 Jik OD .İki 

~· •ardlf· 0-laaJt..... karii .. ,..... .. ·-··· 

Bana için arbdaııa Haıtlns• bat· 
laraaı çösmeoiai rica ederill. Kat... iki 
~fa çnlraem im~lm olclapaa .W• 
claı.. DllVetlm altmdumas. Rica ecleria, 
calüllik •t.eje kaltnımaJIDa.. Kin .,. 
aefı ettea Jl•I detif•lt bir halde •• el
leri tibiJWek batlanmı ç6sdll. Paaro ba· 
na llm•rel• talimatı vereli ı 

- Şımdl liaia lplerialz, Ba1aaı bli
lamay• yarapcak Hutinp. dedi. Taaam ... 
lıi bajlachaa • ? Şimdi de beaı. baj
lanlDI çöılals... Actamlarmı ba...W. uak 
lqbrmıt olmuı ne btylk ....... Epr 
talil.Us rardı• ....._ kola1ca drtara flı' 
kacaj'lmıaa tlmit edlJonaa ... 

Bir dakika tODra Puro, yaal8da dim
dik .-.,onıL Yerele batb r•taa kaclıu ........ 

- H.nll Puro',. llcllnaek o ka
dar kolar lMr .., ·~· Nada• dedi. 
Geceniz bayahob-. Aisı h.w ~ .._ 
•ap verm11ine imUn b1rak .. JOrdw. "-· 
kat sw.iadeki •11'am lftk beof korkut· 
••· Ve bir daha oaaa effae dllfhemeli 
itin Allahıaa clal etti& 

Aradaa it dakika ............. 
dafan t•lumt ....._a,ordak. Kotarak balt
..,i .... Cadde,. 91kbk. v. - ·
•• koıkaf yerclea kOf&tak aalılatbk.: 

N.laafe& Pwo ............. ,. ... .... 
-o ................... .. 

bak kaundııa ... a- ... kadar aptal •• 
abm oldatama bilıaiyord-· Onlann ta· 
uklanaa dit-it oldvta..W. dolaya 
prarlaalJOrd .... Fakat k.,..Qf oldakla. 
n hakiki ta.ta dlfllın.t Clsdaa hillllial 
btfeclece;iml bilirorlardl. Hattı baoan 
b6yle olmaımı temeaai etmİflerdi. HaW· 
da1'• o kadw ~ybkla •beat baralLIDlf 
ol..ı.nına aebebial de ti.O •alaJOrllıa. 
o. .. k Madam ou.ı,. blltıa .. barelıı.et· 
ı...t idare edirord9. v .. Ro.,.koff oaa 
aacak bir aleti idi. Aacik H.Wdaı'ıa ft. 
kirlerini. atr--~ iltemitti. Nıbayet ken. 
dl_ aeklt11ı. bbim profe16rtmtblD kU'lı
lat•tt olclap 11t9IOlderl bertaraf edecek· 
tL Evet, Ha•tiap, p.di ( 3 ) naara71 
taDIJOl'U .. a.,. ......... ilim •e fea aı.. 

•İlli• belki n ba,ak clebuıdır. Dlf8alln 
Wr kere ... Şarkm seklm • Garbla UmL. 
v .... , olcblklarmı ..... bilmedlii• 
Uü kiti daha. •• Fakat oaJarı dı k .. fetıae• 
... ...... ...... Loadrap ...... .... 
...... 1 iifılı ... 

- Ya Madam Ollvl1eyl pollle lbbar 
.U,ecek misiniz ? 

- Ki• ·iaamr .a.lerİIH... O kadına 
bltlll i- tapar- Qaea ...,..... eH· 

•ischİ ... bir d.all '°"" f.tw o bisi '°" 
._ iliw •t- keadt•ili ı..tatırar acl· 
~ ....... .,,. 

_..,..,, i 

li11nm babçeehıe aaahtar •7danap lferi 
fİrİJonz. Ba anahtarları baditiaden al· 
madlit•sa dair J•mİD etmesi İftea bile 
delildir ... Sonra biai kuum yaamda ba· 
layor. Bis de baditlai kıskıvrak batla· 
P.P apun t•kafOl'U ve tabaıalarwmaa '* 
layıp kaçııorm. Futa dllflla..,m. Hu. 
tlap, budan bqka 1ıpacak bit bir .., 
roktm. 

Vlll iNCi KISlll 
D0$11ANIN EViNDE 

Loaclraya döadG*'1ab •akıt d•bal 
Puro keadiline selmlf baı.•aa pOlleJI 
-t .. ia b.flacb. Bar taaeiiai okark• ela· 
daklanacla hafif bir teltwlm WlrdL .!Pli 
ra kltlda beaa .. ttu 

- Sia de okaJGDa, Y. _. 1 
D•hd .... ,. 1ıııaktm ı Abe Rrlaad 

adını r&lace Puro.-.-. '6aleriui loabr· ...... 
" Dlayaın en zeaıia ..... " 
Bay Rylaad'm .. kmM ima ve tik&

,..._ idi. Puroya havale •tmlt C-.. 
iti Aırrl'ıı•ı olclatu ltt• ao.- dakikada 
aBkill etıaesinm •Wal.l Wtte ..wk •· 
lutayor ••bu ife CUUDID tH lllal.., 
oldata• tblud1orda. 

P•uo ı 
- • .. ... ~ cllehdlrlJor' ... -c--- ... 1 ..... .... 

aümı tabii ...._.,_ -u ? 
- JieJI"; Iİs ....... De .... fite. 

.,.... ........... lla,.tlar'la .,.... 
f.tip IOD aef .. i ...... .... ... ' p 1 

.allırlel liabrlayor auua ı .. Na.,ra 
2 iki fiıri ile kU.tPcit bir s ....... 
u.. c1o1an .... bou ar. ...,.. ..,. iki . 
tlarUI bir ,.wala twll ecHa.ıkte411'. 
8adaa k_...._ Wr Aaı '""' . ~ 
D•ft ......... "-1iba1mt4 ... _. 
.... mMkladOr ... " il. il . ... ......... 
• ._. laru-. ..,... ... aa.• l"9 
De kadar .iliiia lilr ....... teklif ..... 
oldaiwaa Jlhe NWltll haaıl · Ullae,a 
Vlftnır... ltutlap ? 

- MilJUder Abe R,._... ·1•-~ 
( 2) olclat-a ....... ~ 
ı&1ı ... k ...,.._.. ? ... 

- Parlak......._ d..tidflfbwa-
dmm. Hastlap.'"' tlnirad ...... 41( 
Soara Bay Rylacl'm kork ... lılr u.iıt 
old-tua.1tba111badaw ...., ... 
ftNNk • ...., .............. ~ 
termeclliW " aiba,.e tW Jlb ... ınlıt 
•• tok ....... .. ..... old8tm• ~ 
ec1...- kkk•• .. &kir .+c' .... ..... , 

Puro'a•D ahhr IDde mLaklmk W 
~taraflar varda. ............ "' 
..... dlflD•lt ....... ...... ........... 
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Minimini denizaltılar 
Yazan 
Ulunay 

Dünkü gezeteler Londradıın gelen bir te•graf haberi 
neşrettiler. Bu habere göre Japonlar Pasifik hareki· 
tında fevkalade küçük denizaltıları kullaoıyorlarm11. 

Amerikalılllr ba mini mini Japon denizaltılanndan 

hirioi Pearl Harbour limanında yakalamışlar. 
Havadiıio yazılış şekline bakılırsa insanın ba denizaltılarıoı: 
- Aman ne minik, oo cici şey .. Diye saat kö.teiine asacaiı &-e· 

liyor. 
Halbuki «minimini> diye vasfedilen bo oyuncaklar sanıldığı kadar 

sevimli ıeyler deiildir. Kocaman bir fılin hortumuna kaçan fındık sıçanı 
kadar korkunç, boyıirlerin sağrılarına yapııan at ıineii kadar ıırnaşık, · 
yapışkan ve bllbaua tehlikelidir. 

Bu aıini mini deni.ıaltalarınm bir aoa i'emi tarafından taarruzun ya· 
pdacaiı yer civarana götürülüp bırakılmalara mak1adı temine yetişiyor 
mq. 

Demek ana remi, hamam kubbesine çıkıp içeriye ım kovanı silke· 
leyen muzip &'ibi bu çelik haşaratı etrafa savuruyor. Onlar da 200 millik. 
bir tabada ruıeldiklori daj' gibi dritnotları zehirli ij'oeleriyle sokup mah. 

vediyorlar. 
Hindistanda uzun müddet seyahat ettiğini iddia edtıo bir tanıdıktan, 

Hintlilerin Naja yılanını terbiye ederek sık kamışlıklarda kaplanların 
Qzerine koyuverdiklerini ve onları zehirleterek öldürdüklerine dair güç 
inanılır bir hikiye dinlemiştim. 

Küçüjoün boyuna poıuna bakmadan büyüie musallat olması bana 
hem bunu, hemde Ceoıizin hıızııronda geçen bir vakaya ait bir fıkra 

hatırlattı: 
«Bir &-ün Cenrize bir adamın eşek arısını terbiye edip onunla (tur. 

na) avladıj'ını söylemişler; inanmamış. Nihayet herifi huzuruna &-etirtmiş. 
Tecrübeyi yapmak için kıra çıkmışlar. (Turna) lar grçerlcen mürebbi 
cebinden bir kamış çıkarmış, içindeki arıyı sürüye koyuvermiş, Hayvan 
detbal yükselmiş, tornalardan birinin kafasma konmuş, rözlerioi ıokup 
yere düşürdükten sonra yine sahibinin elindeki kamışa girmiş. 

Hakanlar Hakanı derhal eşele arısını ölciürtmüş, ona bıı hüneri öi 
retenin de elini ke~tirmiş. Herife ihsan edeceiinl bekliyoo maiyetine do 
ıayle bir den vermi1: 

- Kendinden büyüğüne 1aldıran•n ceza11 ölümdürf Bir küçüjü bir 
bilyüie saldırtaoıo cezası da eli kesilmektir! . ~~,.---~~~~~~ 

sanatkarlar, makine başında dövü· A t şen bir kahramanın heyecanını mer· 
mer ye tunca nasıl reçirecekler, 
meraktayım. 

YAZAN 1 
vA-NO 

Arkadaşımız Nıı-

reddin Artam, 
l'eçen akşam, 

Radyo gase teıinde şöyle dedi : 

Şimdiki harplere bakınca, in· 
sanların eslı.ilero «mübarek ve ıulh· 
perverane» diyeceji de geliyor ... 
Atın, yerini makineye bırakmasile 
iş o derece f eclleşti. 

Mesela Aldülbak Himidio şo 
mısraı: 

At na'h ile kıhodı tetviç ... 
Ne dehşet vermeyici bir helak 

oluıl 
••• 

BUGON 

HARİCİ HABERLER 
J ~ 

ANf i ULÔPE Di 
Japonya -L-ib--Y-a-~'d ___ i-:- - son batan 

Milletler üzerinde hiç bir ı M ih · harp gemileri _ ver gerı çekil-
emeli olmadılına dair Arnerika'nın Pearl Harboar li· 

mekte devam mantoda, Japon baskını ile 

Cenup Amerika. . · batan Utah ismindeki Ameri~ao 
edıyor &-emisi, 22,000 tonluk bir zırhlıdır. 

hükôm etleri ne 1909 da yapılmış olan bu remi 
Londra; 20 [a. a] - Libya'da · b' tt ' 

d 
ızme en çıkarıl•ktao sonra ıi· 

T . t üşmao reri çe~ilmtae devam rhl -ı_ em 1 na d • a arı ıoır.ülerek ve donanmanın 
e iyor. Kuvvetlerimiz Şimal batı ateşli top talimlerinde hedef gemi· 

V e r d 
.
1 

istikametinde Derne'ye ve batıda si olarak kullanılıyordu . Bıı bakım-
Mekili'ye doğrıı ilerliyor. Düşman dan bir harp kıymeti yokta. 

Daf Kuper uzak d~. ba,ı.ca ba iki i1tikamette çe· Japon tayyarelerinic yüksekten bu 
kılıyor. HJJfa'ya ve 8 d' d L· b h d f 
d

- ar ıya aır.ı ilyO.k. e e gemiıini, hizmetteki 

Şarka daı·r habe uşman kuvvetleri muk r- . avemet zırhlılardan biri sandıkları anlaşılı . 
ferin vahim oldu- edıyor. Britanyalılar borada ioıao yor. 

kaybetmemek düşüncesi)le hare· 

ğ •t• f d• ket edıyorlar. Atlas Okyanusan'da bir Al· unu 1 ıra e ıyor mao denizaltısı farafından torpille 
T k 20 ( ) Kahire; 20 [a. a] - lnııhliz 

0 yo a. a. - J ıpon b •· nerek batırıldıc7ı bildirilen lncrilı'z· 
h • • T ava teblij'i: • 

6 

aracıye nazırı oro, cenup Ame- T lerio Dunedin krovaıörü 4 850 ton· 
·k d l ti • · h · · ayyarelerimiz batıya dojru 1 ._ b rı a eve erının arıcıye naznla- uıı:, üyük harp sonunda yapılmış 

- d d'· · ·t d J kaçan dü.man kuvvetlerine dur· rına ron er ıgı meseı ar a ıpon· d ve 1918 - 22 yılları arasında hiz. 
yamn Amerika milletleri üıerinde ma an ıaldırıyorlar. M&kilı'oin ba t . . O 

tı11nda kiyollarda motörlü bir nak." me e g-ırmış, sınıfı 8 kruvazör 
biç bir emeli olmadığı hakkında den biridir. 

. N J liye kolu tahrip edilmiştir. Yerde 
temınat vermiştir. azır, aponya- h Bo aemilerin silrati 29 mildir. 
nın şu atbeplerdeo doyı ııliba sa. ve ava muharebelerinde bir çok • 
rıldıiını biltiirmiştir : düşman tayyaresi hasıra otratıl· 6 tane 152 lik top. 3 tane 102 lik 

1 - Doj'ıı Aıyada istikrarın mıştır. Tayyarelerimiz Benina ha. ve 2 tane 40 lık tayyare lcarııko· 
teminine mani olan Arglo · Sakıon va meydan•nda bir hanıarla bir ma topo, 4 tane 47 lik küçi1't top, 
nilfo,unu ortadan kaldırmak. binayı yakm11tır. 8 makineli tüfek, 12 tane 533 lült 

2 - Japonyanm yaşamasını ve Binrazi limanile şehirdeki df. kovan taşırlar. 
emniyetini temin etmek. ier hedefler ve Berita tayyare Bu 8 gemiden bazılar1, 1929 

Sirgıpur 20 ( a. a.) - Dün meydanı şiddetle ve muvaffaki- - 30 da tamir görmüşlerdir. Bir 
akfam lleıredilen tebliide, her llti yetle bombalanmıştır. Orta Akde kısmının da 1940 da tayyarrye 
cephede de durumun salda oHoiu nizde düımanın bir petrol aemi· k k bildirilmiştir. logiliz bava ko"'vet. • .arşı oy.ma kruvazörleri haline çev 

ıinde yan&'ın çıkarılmı•tır. Bu ha- rıl 1 t ._ 
(eri, dü~man işaali altındaki top Y me erı eurrür etmiıti. 

• reketlerden bir tayyaremiz dön• · 
raklarda ve Çin denizi üzerinde memiıtir. Tayyareye lcarııkoyma kruva-
keşif uç~şları v•rmıştır. ~örleri, ana sifihlıırı •e torpido 

Manılla 20 a. a.) - Filipin diıtten ıonra maarafıarımız 50 mıl. kovanları çıkarılarak havaya ateş 
adaları işçi meclisi, adaların mü. yon İnt"iliz lirası artmış demektir. eden toplar konuJmııı g~milerdir. 
dafaa11 içio işci tabıırları teşkil Fakat Avı~uralya müdafaa aıHun. 8 
edildiA'ini bildirmiştir. da lıer şeyı yapmaia hazırdır·~ atan kruvazörlerin mürette· 

Vaşington 20 ( a. a. ) - Ko. . Mekıiko, 20 (aa.a) _ Re. batı 462 kişidir. 
b ld' ·ı ... smeo 

lombiya Cumhuriyeti Almanya ve 1 l 1~1 ~,12101~ göre, Meksika tayya· Pearl Harbour'd• battığı b:ı. 
ltalya ile dilomatik münasebetleri. r~ erı 891 ık. ıabili üzeriodeld dev dirilen Cas~lo, Dovneı, Shav Ame 
ni kesmiştir. hıye ucuşlarıoda Bitl•şik Amerika rika muhripteri, 1937 de yapıları 

Manilli 20 ( a a ) - Fı'lı'p' ava k. uvvetleriyle i•birlı'öı'yapıyor. b M h · • ın· ~ • itmiş " an sınıfı gemilerdir. Bun 
lerde Mindan adasında D • . Sınrapur 20 {a.a.) - lnrı'lte· 
J 

avao ya renın Uzak şark müme 'IJ' • · • lar 1500 tonluk 5 tane 127 lik 
aponJarıo büyük kuvvetlerle çık· d'l ssı l&'IDe tayın 

ı 
A 

21 Birinci kanun PtJzar 
TGrldJ• Rad1ocUfUsyoıı postalan, 

Türkiye radyoıu, At.kara rodyoıu 

8 30 PrO&"ram, vo memleket 
ıaat ayarı. 

8,33 Mü2ikı Haff prog,am (p·.) 
8,45 Aians haberleri 
9,00 Müzik: H ... f f pırçefar ve 

marşlar (pı.) 

9,15 Evin saatL 

9 00/ 
9 45 Müzik: programının son 

kısmı (p ı.) 
13,3') Pro&-ram, ve memleht 

nat ayarı. 
12133 Müzik: Mahtelif Şukı· 

lar. 
12,4~ Ajans haberleri. 
13 00 Müzıkı Oyun bavıları, 

şarkı ve türküler. 
13.30/ 
14.30 Müzik : Radyo S•lon 

Orkestrası. ( Violonist Necip Aş· 
km.) 

18 00 ProJ"ram, ve memleket 
1aat ayarı . 

18,03 Müzik: Radyo danı or· 
kestrası. 

18 40 Müzik: Saz eserleri. 
19 05 Müzik: Kadınlardan faul 

ıarlcıları. 

19,30 Memleket saat ayan, ve 
•lans haberl"ri. 

19 45 S!lrbut 10 deHlca. 
19 55 Müıik: C .. sar f •anck -

V ariatiorı S ımphoniq ııe (Pı ) 
2C\ 15 Konuşma (Mc slokler ko

nuşuvo ) . 
20 30 Müzik: Karııık şarkı ve 

türküler. 
21 ,OO Ziraat ıı"ati. 
21,10 Müzik: Karışık şarkı vo 

türküler. 
· 21,35 Ankara So-ıbıı.har At 

yarışların·u N ticeJ~ri. 
21,45 Müzik: Danı müziii (pı) 
22,30 Memleket saat ayarı ve 

Ajans Haberleri: 
22,45 Anadoln Ajınıının ıpor 

servisi. 
22,55/ 
23.00 Yartnki Prol'ram, ve ka· 

panış 

tırı resmen bildirilmiştir. Burada e 1 en Daf kuper demiştir ki· tayyareye karııkoma tqpu. 4 tane 
ıiddotli muharebeler oluyor. K c - Gelen h•berler vahimdir tayyareye karşı makineli tüfek, 12 laveç • Almanya ticaret 

uvvetlerimiz. Malezyaoın •İmal' t 533 l k '-
Kanber&, (a.a.) - Avustralya b t d k 1 ... ane Ü KOVan taıırlar. 42800 anlatması a ııın a çe ı mek zoronda kalmı• . b 

Başvekili Kurtin demic.tir ki: t P • ... eyrir kovvetiyle 36,5 mil ıüratl.. S•okholm; 20 [a. 11] - Dün 
., ır. eoe~g .1 tatmak için ayıracak ri vardır. 

« - Avoıtralyaoıo karşılaşmış kovvetlerımız olmadıjıodao bora. Almanya ile lsveç aras·nda imza· 
bulunduğa tehlike rerçektir, Büyük- 11nı boşaltık. Oarumon vahim ol- Beheri 3.750,000 dolara mal- lanan anlaşmaya röre, lsveç Al· 
tür. Vazifemiz memltketi her türltı matt ve çıkabilecek füçlükler olmuştur. Mürettepleri 175 kiıidir. manyadan 5 700,000 ton kömür 
fetJIAdan lcor•-•khr. Yeni mOdafaa balclunda ümltaialiie ciüımeyelim. B\r defeda aldıklar\ 400 ton ma· alacalt ve hrş1'ığmda Alme.oyanın 
masrafları 2..rı milyon focriliz lira J,.ponfarın 9lmdlye kad.,kl har- •o•I.•. 15 mil ıDr.tJe 6000 mfl gl h Jd • k 

5v • lu•tlerlnde iyi neticeler aldıklarını debılı l A . mu taç o agu ışıayı verecf! tir. 

- Şark cephesinde Rusların 
lehine bazı dejişmeler oluyorsa, 
bıınao sebeplerinden biri de at'tır. 
Almanlar, motörlil kuvvetlerin ica· 
dandan ıoora, ıüvari birliklerioi ar. 
tık lüzumsuz bir şey aaymışlardır. 
Bunları büal>ütüo ortadan 1'ald1ra 
rak, yalnız batıra kabilinden bir 
taoeıini aaklamışlardır. Ra~larsa, 
motörlü kuvvetlere gert':ken öne· 
mi verJDolı:le beraber, memleketle· 
rinio tabii ve 1 iktisadt şartları 
Dl fÖZÖnilnde bu(andardukları için, 
ınvari birliklerini olduiu ribi mu· 
hafaza ettiler. lıte vimdi, bff ayhlc 
bir yıpranmadan sonra v• motörlü 
birlikler mevaim relişi kallaoılma:ı: 
bir bal alınca, atlardan iıtifade 
ediyorlar. 

Atı, Türkün hayvanı olarak da 
aevmemek elden gelmez: Oou ev· 
veli bizim ecdad terbiye etmiş, 
onun aırtında ülkder f ethetmi~. 
Şimdi atı, ttkrar ınlh ve harp ala 
nında rörroeklc ideta seviniyorum. 
Eski bir arkadaşa kavuşmuşum hiı · 

ıioe kapılıyorum. 

sına çıkmı,tır. Japonya barı>e rir· açıkça kabol edelim.> r er. ynı tıpte 16 remi var Bunların arasında başl ıca demir 

~=,-=H=I K=A=Y=E=====J ==K=a==d~e~r=:=b~O~;====· ı e=i m~=iş=~m~ede~nleri~ve ~mıılıi~nı>lror~vard~"· i·ı 
•~===~-~af.~=====~AEbm~et~:======Nakıe~n:Muz~rfuen=• 

••• 
Bu sözü diolerktn, alnımı pen 

cerenin camına dejdirmiş bakıyo:-
dam : Sokaktan, asfalt üzerinden 
nal ıakırtılarile bir araba geçti 1 

Sanki atlar, bu ballerile, sulh 
ve harp uoıuro olarak, hep bir an· 
da bana şöyle demek iıtedıler : 

- Gördünüz mü 1 ... Bi:ı.i nasıl 
ihmal etmiştiniz ! ... Defterden ıil 
mittinis, kadrodan çıltarmııtıoıı, 

ıehlrden atmıştınız ... Fakat işte, en 
kara rilnlerinde bizden meded ama 
oları yine hizmetiaıWe mültifatlan· 

dırıyorax. .. 
ln11anhfın ba çok eski çalışma 

ve kavga arkadaşına karşı utanç 
doydum. Sokakta bulooaaydun da, 
ötede ıırayla pinekleyen külüstür 
araba bey&'irlerinin yanına yaklaşa· 
bilteydim : 

- Cinıioizi ba derece kötüleş· 
tirdiiimiz için bizi affedin 1 - di· 
Y• boyunlarını okşardım. 

Yiae Radyo Gazeteainin ver· 
diii habere aöre, eski ıüvariler, 
hep direk.ıiyoo başına reçirilmiı

ler. O mevki de yirminci uır kav· 
ramile çok tairaoedir. Elbette. Fa· 
kat bütün çajlarda, « bir kahra· 

illan » deyince akla hep, c şahla· 
nan bir hayvan üzeriodelı.i insan > 
röz1erde canlanmıştır. Canlandıiı 
için d•, tekmil kamandan ve kur
tarıcı heykelleri şehir meydanlarını 
at berinde süsler. 

Biliyoruz : Şu ıoo «Şark cep. 
heıi » ndek.i çarpışmalarla ölçülür· 
ıe, harp tarihinin sahifelerini dol· 
duran çarpışmalar, devede kulak· 

tır • Fak at, yeleleri kabarmıf, ajız· 
1-rı ltöpOkleomİf, baron delıkleri 
•çıl1111t", 1arıiları terlemiş ve kişne 
~en atların biribirJerine 1aldırdık· 

d 
rı çatıı•alar ). röze ıimdikinden 
ah' el • 11uaam, daha kahramanca, 
•ha heybetli görGo6rdll ve oolar 

hlrlerle reuamları deha fazla lae 
)tOaDlaeıcbrul&r da yeriydi. llerikf 

( Aktam'daa ) 

Lisan dersi 
Gram of on pl8klariyle 

/ngilizce, Fransızca fJe· 
ga Almancayı çabuk, kolag 
ve işinizden, ooktinizden 
/edak8,lık yapmadan ZefJk• 

le 'ğleneıek ölrenebilirsi
niz. lstigenlere mu/oual 
broşür ıöndeıilir. 

Adana: M. Sadık 
Aldatmaz Kitabevi 
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PAZAR 

YJ Lıt941 • A Yıl2 Gün: 355 Kasını 44 
Rum1 l3S7- Btrtnclklnua 8 
Hicri 1360· Zllhtcce 2 

1 
Bıı 1 !.-ile~ec:;.;;,,_N_ö_b_eı_ci_e_c_z_an_e~ 

Ali Nasibi 
( Y aicamii Yanında ) 

Kızılay balosu 
Senenin en 

nezih ve en 
kibar balosudur 
Adanamızın kurtuluı bay· 

ramına rashyao S sonkinu· 
nun 942 pazartesi gecesi or
du evinin rnubttşem salonla· 
rında vtrilecek olan bu balo, 
zeniİn piyangosu, zengin ve 
çtşitli büfesilc büyük süpriz· 
)er hazırlayacak ve •onsuz 
neı' e kaynatı olacak olan 
bu baloya ıimdiden hazırla· 
Dınız. 1530 1·8 

Gemiciler olacak bııdlıeyi biliyorlarmış l'i· - Bilmiyoraın, de:ii. letti. Bu feci ıztırao çok silrmüştü. 
bl küreklerin üzerine daha fazla etildller: G 0 • Bıı rece 

1
- d _ • ü Kıırtaran remı n terınd$, k uazedeler elden 

mi bir tarafına yattı ve bir an içinde fÖzdeo fÖzlerİ Ö Q d or U&' · .manzara, küçtlk kızın ele ieÇtile,., ıoııra mÜtebusim bir halde top• 
kayboldu. b k n n en aıla aılınemez. Artılı: ba kızın landılar. Bir &"emici Ahmede yol göstt-rdi, son· 

B
. • · d de 'z k-'- b. aş • çocuklar l'ibi olmaıu imkinıızdır. M ır an ıçm e &-ece ve nı , .. ıı:aoç ır Ahmet: ra odiha ve M,lihayı sıcak salona kadar &Ö· 

au·ru-ltu- ile biriblrine karı•tı. Batan o-eminin K' türdü ve masıı· yapm•a' b·•ladı 
• ... • b - _1m olarsa olıon, dedi. Yanyaoa be· · "• "~ ' l·çerı'sinde biribirinin ardı ııra kazanlar birer Medı'ha oı o l t M l'h ra erce old-ı B • m :n r o n.uş u. e ı a: 
bırer patlayordu. - B bu elr. 11 onlar için bir tesellidir. - Znallı yavru, diyordu. Ona yiyecek 

Geminin batm .. ıodan hoınle relen yükıek a am • annem ribi, ıizin &'ibil li - Evet t L b zım şimdi ... 
dalr.lar hafıf sandalları yukaraya kaldırıyor V ' ıp .. ı izim a-ibi, tliye tekr ı Ah t • · k b' b l k • _e kar.ısının dı'LLatlı' dı'k'-atlı' L ar. a.dı. ıne , çocoga yıytce ır şey o ma 
su ıçeriıinde •"•lan kor katı" uçurumlar onları b '- .... .. .. d T T a ... tı&'ını hısetti. en ısıne üzere geminin mutfaiıoa doiru rollRndı. Bir 
içeriye doj'ru çekiyordu. y .,·., k üt b' ı.. k 1 t b 1 K eoidoo ıessizUk başladı 10~ L . . yiye ııca s vo ır parçacı .. ç o 6 a u op 

üreltJeri köpüren ıularıo bücamo ilo kop daha çolt Hırıyor tahlisi e ' xu.. fıttıkço retirebildi. Modıba bunların uzerioe aç ~ u•t &'İ· 
muş. dümeni param parça olmuş ıaııdallar, ce. meaine de daha ~peyce ~akit•andallarının r•l· bi saldırdı, yemetini yedııtten ıonra yanalda· 
viz kabukları ribi ıularıo üzeriode oynıfıp du. B-t- 1 l var. rıoa reolt reldi: 

d 
. u ~n yo cu ar, kuduran deoı'z k M l"b • k • • · d k ruyor u. kemıklerıne kadar ıslanmı•lar. aınçtlariyle e ı a, çocuıoo yeme yıy•şm aeyre er • n: 

En arkadaki ıaodal birdenbire havalanıyor- V ... A Y b · d" d · l' ücutlarını ıaıran rü:ı i - mao ara b• , ıyor 11, ne te\'ım ı 
moı gibi yük1eldi ve içindekilerle beraber ıo· titriyorlar. Meliha ve Ah f; altında tir tir yavA~ınet: 
da kayboldu. mışlar kızın omuzlarının me L ızı ortaları"a al. E f k ,_ ı. 1 d d • ·ı 

Gece uluyor, uluyor, uluyordu. lll • ar-.aaın~a b. 'b' . • - vet, a at ne yaıı11. 11.İ ev i ımız t>gı • 
e erıni tatayorlar. Meliha k "' ırıoıo Melıba ancak o vakit ko•aaıına iroelemi~ 

Bir ba•ka sandal salar üzerinde mQtemadl· Ad . ıza soruyor: ... - ın ne aeoın yavruaı. olduiu parayı lta)bettiiinin farlı.ına vnrdı: Ko· 
yen dönüyor, dönüyordu, kürekleri ç•l&'ın ıolar - Mediha Lanta. casına : 
içerisinde kaybolan bu sandalı idare etmek Abınet: - Nuıl oldu bilmiyorum, dedi, her halde 
imkinı kalmamıştı. ' - Ne güzel adın var ıenin kalabalıkta birisi almış olsa rerek.tir. 

Sandalın keııarlarıoda remiden kopan tıh· SB?ora yeniden sessizlik baıl~dı• Ahmet: 
talar yüzüp darayor, tabtaJar arasında belki ıru: ıonra Meliha: · - Böyle şeyler, dedi, bıı ıibi ahvalde ıık 
cesetlerde var. Uulttadeniz üzerinde yüzmeie - Zavallı yavru, üştıyor dedi ıık olatan şeylerdir. 
çabalayan iki bq rörilnüyor. Ahmet çocni'u aldı ve pardils.nınann \t Genç kadın rözlerini kocasına doi'u kal · 

Küçük lm: aorduı na ıoktu. a ı• clır?ı, Ab uet bcı röderin yaşlarla ıslanmış ol-
- Acaba boinlacaklar mı? Uzaktan ışıkları rörerek kendilerin . duıuoa rördü, o vakit Ahmd ltarıırnın elinden 
F k k' d' .da.t reldiğ'ini anladıkları dak'ı.Laya kad e ım. tatta, ve ono tıpkı küçüıc. bir çocuiıı teselli 

a at ımse ona cevap verıne 1• '- .. ar uzu eder aoibi tetellı -tmec're bacladı. 
Yüzenler, kuvvetten düşmnı. bitkin bir '"1 

Hat reçtiı D ~ Ar" lama Melibacıirı;, airlaaıal 
halde yaklaşıyor. Bunlar bir erkekle bir ka· Darmadaiıoık kayıklarda bolanao • ı Melibanın bakıflRrl dalrı~dı. 
d 

d k .. k 11 h d' d sanki aıakt.k' ltü .k . ınsan ar, ın ır, er erın o arı, enıen keo lO en reç. röreceklerıo·ı..' aıbyı~ hayrkeınılerldtn kendilerini - Bu rün dünden daha muudoz Meliha. 
miı bir hslde bulanan kadını belinden 11kı ıı· Y • ırıyor ar l il düo hayatımız sana manaaız crörünüyorciu. lardı • • e ıa ıyor • • 
kıya tutuyor, Melıba bo manzarayı ıörmeain diye - Haklısın .. 
kOçü~ kızın yüzünil ellerile kapadı. Prolekt5°rlerin ışıkları ıeceyi d ld' F k - Bu rece sanırım, beraber bulunmanı• 

Ahmet: ba ıııkludao bir. b' · · 8 e ı . a at lenetini taddık. 
tüne d" • T ırııı numaralı kayıiın Ü•· 

- Buraya relin, buraya relin! diye hay• kat fşın:•· Birer birer ıandal bolundu, fa. Meliha dizleri üzerinde oyayup kalmış olu 
k.ırıyorda. d 

1 
on ar . raolıltta kaldılar. Dalralarla 1allao- Medibaoın başını okşayordu. 

Ahınot, tutsunlar diye, elini denize uzattı. 1 ar, Medıha ıordu: - Zavallı yavru, bize alıştı. Bizi anaıUe 
Fakat Abmedio eline yapış•n insanların - Bizi niçin bulamıyorlar. babası zannederok 14ıncfı, 

parmakları kaydı ve dalralar kendilerini alıp Bo bekleyiş, bu kurtulamamak ıztırabı • • • 
uıaklara götürdü. yardıma releoler bo kadar yaklqmıtken rörQ: Kıızııya uirayanlarırı iıi111lerioi kaydeden 

Ahmet, onların, hafif bir seale ıon defa lememek. korkusu sandaldakiler için 100 b" kaptan 'oroyordu: 

ba'klrl"larıoı ı'•ı'ttı',• clmdatl imdat 1 .... a~ z ld B ır - Bu ç '
8

Uk sizin mi ? Y ... • ap o u. azan ışık demetleri kendilerine ya· H 

d dalla d 
ı . k ayır... k ? 

Sonra ozan uzan ken i ellerine baktı: Dafıyor, 1&0 rına 011;anac11 gibi oluyor. Annesi, babası 1119ydanda yo mo 
- Bu el onlara tulunda, dedi, onlar bir Fakat • 00 saniyede oraya çarpmadan auk· - Bılmiyoruz. ki 

erkekle bir kadındı. Iqıyordo. - Limana &-idinc• .b.a yavruya çoe11 an 
Baıını kaldırıp Uçak kıza bakıyordu. Va· Sandaldakilerden birisi ailıyord B' d esirg1ome lturuınun• ~erırız. 

kıa ba mana1ız bir histi, fakat bona bir tilrlB bire Melih i k lk. 
8

' ır en. Meliha itir.S ettı: 
cesaret edemiyordu. ralt kaldırd~: aya a a tı ve kollarını oynata• - Hayır. Ooa bi:ıı: bakerı:ı. • • • 

M l h 
ADD~ıi ve babaaı relip iıı•rte vtıırıı. Erer 

e ı a dahi (Özlerini yere indirmişti. Fa• - Boraya, buraya! d l '- k k L l · ti luna:&I& bizim evli ımız o 11r. 
.. at üçü kız, r;ıakış arını Abmetl& karuından Ahmet karıııoı oturttu.· aa yen ç• t · b k o m - Paki, çocu u ıı.r.e ıra ıy ra • 

ayırmıyorau. - Sevrilim, oafıle, Hain ba hareketlerini Melıba cevap verdıı 
- Kiı:odl bunlar, yblerini ı&reaedim, lda• f6rtmtzler. - Bana •e kocaaıa. 

di bunl&r? Ve ltlrdlllblre ıtak laepelnla 16a1-W kir· 
·SON .. 
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Fabrika ve Bilomum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine . 

DEMiR /Ş 
SAiM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Af atı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelyesi 
Her nevi maklttalara yedek parça, ptk ve kızll dökUm, aoAuk 
sıcak demir itleri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve plAnya ı,ıarl, 
elektrik kaynak itlerini temlnatll olarak yapmaGa pek yakında 

BAŞLI YACAKTIR 
ADRES : ESKl ·lSfASYON karşısında - Telgraf Adresi; Adana DEMIRIŞ 

1514 1.26 

BUGON 

~···················································~ I Dalma En Seçkin Filmlerle Programler1nı SDallıen \ 

• • li Alsaray ve Tan Sinemaları ı • • • Bu Aktam • = Büyilk ve Küçüklerimizin Seve Seve Okuduklan Bir Roman • • . Bugüne Kadar Yazılınış En Terbiyevi 1 
• Ve En Meraklı Bir Eser . . • Sinemaya Çekilen En Hüyük R man . . . • 

• • • fi • 
• L...J • • • • • • TORKÇE SOZLD • = BÜYÜK FlLMl BiRDEN TAKDiM EDECEKLERDiR = 
• Tablatle Beşbaıa Kalan Bir Ailenin Heyecanlı Hayatlarım Tasvir Eden Bu Bllyük Film Zevkle Seyredilecek bir güzelliktedir • 

• • 1 Alearayda Ayrıca Tanda Ayr1ca 1 
• Gilzel Sesli DICK POVEL'in Şahane Temsili Macera Filmleri Kahramanı GEORGE OBRIENIN • 

• 1 • = 1 BAHRiYELiLER ŞARKISI f f UÇURULAN MADEN = 
• 1 Dikkat: MUhlm lllwe 

1 
• 

· 21 Birincikinun 1941 

Mutina 
2,30 

ASRI SINIEMADA 
BU AKŞAM Sawue 

8,30 
Gördütü raa bet UT.erine bit kaç l'ÜD daha temdit 

e~ilen ıioem 1nın en srü:ıel kadını HEDY LAMARslnemaıım 
cm büyük artisti SPENGER TRACY hatırasını ebediyeıa 

unatamıyacağınız nefh bir a~k harikası yarattılar 

Türkçe Sözlü 

Bu Kadın Benimdir 
ILA YETEN : Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından 

hazırlanan ADANA-ANKARA- ISTANBUL- IZMIR 
On Sekizinci Yıl Cumhuriyet Bayramı 

Ayr1ca : Renkli Feokalide Miki Nafi$ 
Buıii.n gündüz matinada 

On sekizinci yıl Cumhuriyet bayramı 
BU KADIN BENİMDiR 

RADYO 

Akkümül3törlü~ ve cereyanlı 
~==Yeni ~Modelleri~'Geldi 

'"JClJ.J[J[§JtN Sll.JLİH JBOSN.11. 
A<.dlalna : Al§>öc§ID!i'il B)aşal <ea<dl©ıesı No. 56 

Telg. : TABO Telf. ı 274 = Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve MiLLi ŞEFiMiZ ile BAŞVEKILIMİZ'in Cumhuriyet Bayrammdan irad •• 

• 
Buyurdukları Mühim Notulr.larını İhtiva Eden istifadeli memleket Filmi • 

Pek Yakında ı 
• Kıopatra - Roma Atf'şler İçinde - Atlas Ekspresi gibi emsalsiz filmler Vücode i''tirmiş olan Dahi Reiiıör • 

1 Ev veya apartman 
lmtlyu Sahibi ı Cavit ORAL 

• SESIL B. DEMILLENIN 1941 ve 1942 aeneııi için hazırladığı harikalar filmi • 1 ZAFE.A OA.DUSU T~.ı.. .. - 1 
• Yaratanlar: Gıry Cooper - Akim Tımirof - PoJiette Godddar - Prestod Foster • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Adana birinci icra dairesinden : 
Gayrimenkul Malların açık artırma ilanı 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu Üç tarlanın 384 hissede 203 hissesi 
Gayri Menkulün bulunduğu Mevki, Mahallesi, Sokağı, 

numarası: Kesik köyll 
Takdır olunan kıymet: Beher 919 M.2 yirmi beı lira. 
Artırmanın yaµılacağı yer, gün aaah 22·1·942 perşembe 

saat 10-1'.l de birinci 2-2-942 pazarteıi saat 10·12 de ikinci 
ı. ışbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 19.12.942 tari· 

hinden itibaren 864 No.ile Adana Birinci icra dairesinin muay 
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. llanda ya· 
zıh olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
8o4 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

ısı~e.-.y.-;•g+ası.-TH 

Adana asliye 1 inci hukuk 
hakimliğinden : 

Esas: 941 /493 
Adananın kayalı bağ M. den ytlzbaşı Mehmet Vehbi 

kızı ve ölil Adil kansı nefsine esaleten çocukları Mustafa 
Yalçın, Özer ve Necliya vekaleten Behiyenin l:itanbulda 
Sirkecide şahinpaşa oteli karşısında kars otelinde mukim 
Adanalı Kemal Keresteci aleyhine ikume eylediği kereste be· 
delinden mütevellid 1500 lira alacak davasının yapılmakta 1 
olan duruşmasında : 

Müddea aleyhin mahalli ikameti mt'çhul oldutundan da-
vetiyenin namına ilanen tebliğ edilmiş ve muayyen olan 
günde gelmediğinden gıyabında muhakeme icrasıle gıyap 
kararmın kendisine tebliğıne ve muhakemenin 22· 1 942 perşem 
be saat 9 a talikina karar verilmiş oldı..ığundan mumaileyhin 

aranıyor 
Ki.ralık bir ev veyahut 

U. Neırlyat MGdQril : Avukat 

Rıfat YA VIROclLU 
~ 

Apartman aranmaktadır. Mü· 
racaatlar Yeniotel' e. 

Baaıldıtı Yer t (8UG0N)Matbaua-

1S2S 20-21-23 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesaplan 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KEŞ 1 DELE Rı 

Adau 

2 Şubat, 4Magıs,3Afııstos,2/ldnciteırin tlll'ilılerinde gapdu. 

1942 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık - 2000. Ura 

3 
" 1000 " - 3000. tt 

2 ,. 750 H - 1500. .. 
3 

" 
soo 

" - 1500 
" tO ,, 250 .. - 2500. 
" 40 

" 
100 .. - 4000. 

so 50 2500. " 
" " - " 200 ,, 25 " - 5000. 

" 200 " 
10 

" = 2000. it 

2 • Artırmaya iştinık için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • f potek sahibi alacal<lılarla d~~er !llakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul uzermdeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin -
den itibaren 20 gün içinde evrakı müs~itelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksı halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 

mezkur gün ve saatta mahkemeye gelmediği veya kanuni 
bir vekıl göndermediği takdirde muhakemenin gıyabanda 
yapılacağı malumu olmak üzere ilan olunur. 1529 TUrklye it Bankasına para yat1rmakla yal-

• •• •• •••• •• •• •:• •• •• •• •• •• •• nız para biriktlrmı, ve faiz almıt olmaz, arnı 

hariç kalırlar. . . 
4- Gösterilen günde artırmaya ıştırak edenler artbrma 

~artnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış ıstiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiı ala 
caklaranın mecmuundan tazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid 
ve onuncu. günü aynı ıaatta yapılacak artırmada, bedeli sa
tış istiyenın alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmi, alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, e.n çok artarana ihale edilir. B6yle bir bedel 
elde edilemeıse ıhale yapılamaz ve ıatış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimae der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karan 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale araamdaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hllkme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

Gayrimenkul hisseleri yukanda gösterilen 22-1~942 tari
hinde Adana birinci icra memurluğu odasında itbu ilin ve göı 
erilen aıtır ma ıartnameai daireıindeaatılaca,tı ilh olun ar. 153Ş 

; Operatör I _z_•_m_•_n_d_a_ı._._ .. _"•_z_• _d_•_d_._"_•_m_•_•_o_•_ur_•_u_ .. _u_ •. __ . _s_7_7 

İ Dr. Hasan Sad·i Sözütek İ !818~!!~iy~~:,~~0~~8!~~.c~~~~~o~~~~~~;" 1 F;ansanın Nansi Tıp 1 eti kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

•
• Faku··ıtesı·nde.. Mezun •• 2 - Tahmin edilen bedel (27180) lira olup muvakkat 

•• teminatı (2038) lira elli kuruştur. 

= Heroun Hastalarını 13,30 dan itibaren = alm! -ko~~.~::~D~~1!~1a:~~;.mbe güııü saat 
15 

de sabn 

••• kabul etmektedı'r ••• 4 - isteyenlere ıartnameıi (136) kuruı mukabilinde ko· 
misyondan alınabilir. 

• Muayenehane•I : Karasoku Terziler Çartııında No. 97 • S - Artırma ve eksiltme: kanununun ikinci maddesi 
•• •• •••••••• •:• •• •• •• •• •• •• • hükümleri dahilinde hazırlanınış olan teklif mektupları ihale 

aaatlarından bir saat e'V'Veline kadar mezk6r komisyona ve--

Seyhan Vilayeti Daimi rebilecektir. 

E 
6 - isteklilerin belli gün ve ıaatta komiıyonda bulun• 

ncümeninden : maları ilin olunur. 

Hastanenin 1300 lira keşif bedelli tamiratı açık eksiltme 
•uretıyle ibale olunacaktır. 

ı:-kailtme 25-12 941 günü saat 1 O da vilayet daimi ene Ü· 
menınde yapılacaktır. Muvakkat tf'mioat 97 lira 50 kuruştur. 
f .teklif erin şaıtoame ve keşifnameyi göı mek üzere her gün hasta
ne İdaresine ve ekııltme günü de eucümeninize müracaatları. 

. 1512 14-17-19 21 

Açık Teşekkür 
Mustarip bulunduğum za· 

türrie hastalıj'mın tedavisi 
için Dr. Oıman Bozkurtun 
ıl•teımiı oldutu yakan ali• 

kadan dolayı kendisine Sa· 
yın gazeteniz vasıtası ile f:e· 
şekkür etmeyi bir borç aaya· 
rım. T oprakkaleli 

1528 Oımaa Onal 

1531 

Türk Hava Kurumo 
Dörtyol şübesinden: 
Kazamız merkez bölgesin· 

den toplanacak kurban deri· 
leri ve bar.saklar• .satışını 11 · 
-12-941 tarihinden itibaren 
15 glln mllddetle müzayede· 
ye bırakmıtlar. Müıay~• 

21.27.3 6 

müddeti ,olan 26-12-941 cu
ma gilnü saat 14 de hitam 
bulacaktır. 

Müzayedeye iıtirlk ede
ceklerin yukarıda yazılı müd· 
det zarfında Dörtyol kazua 
Türk Hava kurumu ıubesl 
müzayede kamisyonuna mü•, 
racaıtları ilin olunur. 
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