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~icara, 26 (Hasuıt mah•b'rlıalzden) 
Ele\ıtrık lıt . blilt verrili tenzilitıodao iı· 
tif ade edecek uaat milMteulerioio iti· 
lovat saati b'\şma ödeye~lderi elektrik 
istihlak resmi hak'cıoda hazarlaoao liste 
ne4redildi, meriyete kooda. 
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ur_lara Bir Ma8$ Avans Verilmesi 
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az ncı rfıaaggen. ~in-~/ ; 
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'afp <:Öltınde 
Amer;ka11 

bir alagınuı eflefi 
t11nnldarıııa · ~ıiınıfforltJr 

sır artıK: 
ldit altında 
değil 

çö

ndekl hareketle· 

n tememlendıQanı 

ldlrlrorlar 
' e 26 (La.) - lnıiliz or· 
hl iği: 
•
1

oıo etrafında ve Bi ... gıt · 
bunda biln muhtelif şe 

l.oıguoa u(raınış müofe 
eler bulunmskta iıe de 
na göre düşmanın ricat 
lto ens kuvv"tleri Age· 
ır. Agedaby 'nan şimalin 
i henüz belli olmıyıın 

ebeler cereyan ediyor. 
harebelerdc kıtalıırımıs 

ı u k• Ç'llak teşebbüsün 
oü~mao müfrrzelerine 

•rdıriyor. Bu muharebe· 
6 Alman hnkı kullanıl· 
eıirilmiştir. 

3 lıalyao tankı 11 zırh
ı 11 Alman hafıf taııkı, 
an ve ltalyao tayya· 

mikdarda bırakılmış 

ele reçirilmiıtir. tsir 
taoeıiode bir miktar 
trah buhanmuıtur. 
evrHiodo Sı>llum rar• 
e:ı:erindeo birı yiyecek 

k için bir çıkıt teıeb 
lonmGfl•r. Teıebbüı 
ve dlıımanın 4 hafif 

fi edUm11tır. 
avvetlerımız hırekit 

de devriye hareket· 
maf, kıtalaramıza yar 
e dOımao kollarına 

m eylemittir. 
lerine mahıoı kamp 
ere 1 ~000 den fazla 
lyan esiri g-elmi4tir. 

a ileri çevrelerden 
cek çok miktarda 

a] - Alman tebliji ı 
'da muharebeler de· 
orazi plin mucibln
miş ve düıman mu 
kalmaluııın bura 

iman muharebe tay 
ırenaik sahillerinde· 
ri bombalamıştır. 
r 3 üocO aayfamıa-

Veavel 

Veyvel -
çankayşek -mlilAkatı 

Çung· Klngte bulu
' an iki general 
Uzak t•rktekl es· 
kerf meseleleri g6 
rUttUler 

Çuor Kirı 26 ( a. a.) - Hindiı 
tao baıkomandanı reneral Veyvel 

22 ilkkioanda Çuof Kiog
1

e l'almlı 
Çankayşek ve Amerikan Uzak 

ıark hava kuınaddanile 3 ran ıü· 
ren müukerelerde bolonmuıtar. 

Müıaker9 mevzuuau uzakıark· 
taki askeri meaeleler teıkil etmit· 
tir. Bir çok Çin generalinin de it· 
tirik ettiri toplantılar tam bir rö· 
rüı birliiiyle neticelenmiştir. 

General Veyvel Hindiıtaoa 
dönmüştür. 

Jeponja'da bir umumi 
l•fe ofisi kuruıuror 
Tokvoı 26 (a. ı) - N..:ıırlar 

heyeti dünkü trplantıımda P rioçı 
arpa, Bui :tay, U ı, M ıkarna, P.ta· 
tr-s ve Ekmek rıbi başlıca yiyecek 
maddelerirı in yeni kuro1acak bir 
omumt iaşe ofisi hrııf ındaıı tedarik 
tevzi ve kontrol edilmeıiııe karar 

vermittir. 

ı ~ Da.bil iye 
Vekaletinde 1 

1 bir toplantı 
Ankara, lata11bul, 
lzmlr velllerl ek· 
mek iti Uzerlnde 
me9Aul olurorlar 

AnlıarA 26 ( HJ1asi muhabi 
rimiıden ) - Ankara, lıtanbul, 
lımir valileri öileden evvel D bı 
IİJO Veklletiodo bir toplaah yap. 
tııar. VaJı&er öj'leden aoora iaıe 

müit~ef k, So1m ziy•rd •l 
tller ve ltart aıulıfiı .. tılacak ek• 
mek ili etrafında tatbikatı kolay 
!aştıracak usuller kararlaştırdılar. 

Beher nüfusa ründe verilecek ek 
mek kartı 300 • 400 rram ara11n 
da olacaklar. 

l,cileır için ugari y:mm • kilo · 
oun kabulü mukarrerdir. Ekmek 
950 g"ımdan bir kiloya çıkarıla 

calı.tır Kartlar her hafta bckciler 
tarafından evlere daiıtılacaktır. 

Sof yada mühim 
bir dava 

neticelendi 
11 suçru ölUm cezasına 

mahkOm edlldl 
Sofya 26 (a.a.) - Sofya mah. 

kemesi bü)Ült bır diva haklı.ında 
kararını vermittir. Bu diva maz
nunlarından 6 ıı firar halindedir, 
Ba~hca mazoqnlardan doktor Oı 
mıtrof ile l. gıltereoio Sotya elçi
liti uki ba1ıo atefelİ ~orman 
Deyvıa ve Yuıotlavyaoın Sofya 
elçıhi'ı katibi fırar edeolar aratın· 
dadar. Zan aıtında bataoanlardao 
6 fırarı ılo diior 5 lı.işı Ölüm ceza· 
ııoa, dii'erleri •i'ır bapia cezaıına 
mahaOm edilmııtıı. lıd lr.İfı beraet 
etmıttir. 

B. M. Mecllslnln kabul 
et&all klfnunlar 

Aokaı•; 26 [a. a) - Bilyilk Mil· · 
Jet Mecliainıo buıün ya ptarı • top
laotıda, Beden terbiy .. ı reoel di· 
relı.törJüiiDüo 1Y38 mali yılı ht'i 
beıabı bakluodalsi kaouo liyıbatil• 
1108 1&yıh •&af kanuoaoao b~zı 
maddelortoi f>doii. tıren kanun be· 
yeti u1DOmiyesi7le kı.bal ol~nmaştar, 

Buodan ıonra 27 biriocilı.ioun 
1939 tarihinde ve müteakıp ıüo• 
terde """abıalao yer aarsıot111oda 
felakete ujrıyonlarıo kurtardma110· 
da fevkalade · hızmotleı i ıörilleo 
b•:sı mah~Omların ceıılanoın alfa 
bahıodaıı.i kanH liyıba11 da ka· 
b•l edılmiftir. 

Mecıi• ikinci kioaoan beıinci 

rüoil topl.aacakbr. 

Adllre'de bir ta rln 
Ankara; 26 (tiuaaıi mııbabiri· 

mizdenJ - Oçüncil ııntf Adli,6 
Müfettıılı;ioo lstaebal Salb bbim· 
lc,.ludeo Cevat Erir.al tapa edild· 

., 

Rusya ile askeri 

enıa,ma imkinları 

araştırılıyor 
• 

Ameri~ a kongresi 
Ruzvelt'e yeniden 
mühim selahiyet
ler verdi 

Ankua Radyo gazetui- \ .. gi 
liı b ışve~ili Çorç lle Amerika cum 
hurreiıi Ruzvelt arasındaki görOş 
melore devllm edilmektedir. Korıuş· 
malarda bilhaı-ısa şu mesrlel~r üze . 
rinde durıılduiu gelen haberlerden 
anl141lıyor: 

1- Amerika ile inriltere ara· 
sında sıkı bir iş birliği temini için 
ahomuı liıım gelen tedbirler. 

2- Aoılo Sak•on dcvletf~ri'c 
Rllıya a•asında askeri bir anlaşma 
iı0za11. Rusvanın uzak şark harbi· 
ne karışmak isteyip iıtemiyec•ği 

bilhassa araştırılmd.tadır. Bir il!.· 
riliz rueteıi, Ru ·yınıtı illi tarafı. 
bir harbi istemcdıgıni, Anılo Sıı • 
sonların da bu dü~üncrye hürmet 
ettiklMioi yazıyor. 

3 - V afingtooda, Kanada ve 
Amerika endüstrıltri11lo ahf'n klİ· 
Çalaıma işi de ıörüıülmcktedir. 
Kanadanıo Nikel, Baıtır ve ·~lüıoin 
YU• · maden iıtihsaline bilhassa\.. 
ehe•aılyot y..,..ilmo\tadir. Kanada 
~IY•kili Malr.enzl Kini'·· bu ifleri 
ıorGtınek üzo~e bir beye~ bora. 
ber vaıinrtona ritmiştir. . 

• Amerika konr;eıi, Rusveltin 
.. llııiyetlerioı artıran d~ha s.~. 
kanaolar kabul etmiıtir 8d seli. 
hiyetler, reç•n her bte cuailaurreiıi 
olan Vılıoo'a verıleo se1abiyetlerden 
fazladır, 

Yeni selah·yotlere - ıfüe: 
l - c u m h u·r r eiıi yabancı 

.ne11alekelerl~ yapılan muhııbereye 
,.mıür koyabilecektir. 

( Duamı ikincide ) . 
C.H.P. A9a01 canlbltehlr 
menfaatıne at kotusu 

l Şubat 1942 pazar rünü ıa• 
at 12 de cumhuriyet halk pırtisi 

Apiı cınibişehir nahiyesi meofııatı· 
na Çaputçu·Mamur yo'u üzerin<k 

at koto•u yrp lacaktır. Taf•ilit illa 
eahlf•mJsdıdir. 

kotu giirüqüş h ılinde 1 

1 8 Ruzvell j 

Sıvastopol 
dayanıyor 

36 Saat süren Al· 
man hücumu ne· 

ticesiz kaldı 
Almanlar burada . 
6 gün içinde 20000 
kişi kaybettiler 

Antııra radyo razrtesi - sr·
len bir haberde, Leningradda mah 
snr R ıı ~ uvvetlerinin büyült milt 
yasta bareıtete t~şe\>bü• ettikleti, 
Volkof n~hrini batıy.(l doğra aşın 
kuvvetlerle birleşmek istedikleri 

bıldiriliyor. 

Orel önlerinde ciddi muhare
beler devam etmektedir. Almanla· 
rın bu ~ebri de terk ctıneie m.,c. 
bur kalmaları muhtemeldir. 

Berlin 26 (a.a.) - Alman tob
liii: 

Donetz kavsinde dOımanıo ebem 
miyetJi hücumları kenditıne aiır 

·kayıplar verdirilerek p\hkürtulaıilt 
tür. Doia cepheainin merkez k,.ıi 

· minde kaolı müdafaa muharebeleri 
devam ediyor. Bir çok Sılvyot tan 
kı tahrip ejilmiştir. 

Leningrad Önllnde düşmanın 
mühim kuvvetlerle yaptığı bir çı. 
kış teşebbüıü aldın lıalmııtır. Düş 
man bu teşebbüıto 30 zırhla tank 
kOllanmış ve 1000 de11 feıla ölfi 
vermi4tir. 19 zır blı t.ulda diter 6 
tank t•br;p odilmiştlr. Alman h ıva 
teşlPlleri doğn CPphesinin merkez 
ketimivle Leniograd önü:ule\ti düş 
man kollııriyle aslc.er konaklama 
yerlerini ve demiryola tosiılerini 
bombalaınış, ma\ioeli tüfek ateşin• 
tatmuştur. Savaf tayyareleri Mar 
mansk hattı üı.erinde takviye tren 

lerini tcın isabetle boınb~lamıştar. 
Ooju ctphetlnlo d 

Raşit Ali 
Tü,k hiıku,,,,.tine 11ndıii 

~Özii tutmıg 1rali. 

kaçtı! 
Eski Irak başve. 
kili Bt.r linde Al 
man hariciye na· 
zırı ile görüştü 

Aohra 26 ( a .a, ) - lran• 
nan mf'mlr kf'tiaıizo gelrbilmtlc 
ıçio vaki olııo mürııcut •na bura 
d"n baş · a bir memlekete gitme 
mek şartıyle muv11fa\t11t cevabı 

Vf!ril mi' olan etki lr le ba, "eki 

li Ra,it Ali Geylini'nin T•ir1<ive 
ye felirlteo vermis ol ini'•• tabri 
ri v •İd ve ıözü totmıvarak g" 
ç.,nlerde ilta!Det f'tmekte olrlui' ı 
lstanboldao lf'gayyüp ettiği öi· 
nilaıiştir. 

Berlin 26 ( a a ) - Alman 
haricive naı.ırı Fon R;ı,;,f!ntrrıp 
f'tki Irak b,,şvelcili Raş t Alı 

Geylinivi kabol elmı•tir. Uzun 
su•en bo kabulde arap m~mlr 

k•t1erini i g ı.,ndir~o mrselele· 
ıö ü üln ü7•ür. 

Ziraat Makine 
ve aletleri 

Adepazerı demir ve 
taht• febrfkelar1nde 

r•ptar•lacak 
Ankara 26 ( Hırnı •İ aı ıh ıbiri 

m::den ) - lktıs •t vo~il .. tt, meıa 
lokotin mabtaç olJni'~ her nevi 
ilfiit mıiine ve itetleri• fhP" 
z rt demıJ ve l1hlt fa':>rıkalarında 
Y ptırraalc ve bu makııtlıı bu mü• 
enesenio teılcilat ve t•ıiıılerırıi re 
nişletmek aıalcsadılo buı totlı.iltler 
yaptırmaktadır. 

Bu mü •atehetle f ı brilca mü 111· 
ril lditat vekıli taraf ıodao kabul 

edil .. iı ve bu mevza etrafıııd ı li· 
zıınrele-ı direlı. tıfler verılorek ha· 
zırlıklara b1ılanm J ır. 

Bu husustı veıilen malGmata 

röra, d~mir ve tahta fabrikaların
da bir ço' sınayi müe·s•srhri ı i· 
zia mubt ç oldı•g11 tezgi!ılarla 
Divrik madenlerinin vararel trıi•lo 
ri, ağ :lÇ iınalitı teııibları , kriko· 
lar, t ıroa te2gahları y •p lıaaktadır. 

E:ı aon alınan baz t •doiıiu neti 
cosi olaralc dültüınhanede behor 
P•rçuı 5000 idi •ya kadar olao 
atır maltme abamı düıı.ülebilo. 
cel..tir. 

Demir ve tahta f .sbrikalaranda 
l 942 )'• ı içinde biı lorce naklıye ara• 
ba91, araba yedek parçalara, lai'ım 

ve ıo boraları, buıün Avrupadao 

l'elırilmesi kabil olmayan her nevi 
torna, plloya. şerid, deıtere, fir,.ze 

matkap tezgihlarile muhtd.f cina 
preıe~~· küçük ıahmerdaolar yııpıl 
maaı ıçıo bir proiram bazırlanmıı· 
br. 1 

Bu maksadla mil ... eaenio lıçi 
kadrosuda liizama kadar feoifıe. 
tilerek mevcut iıçi aayıtı bioe 
çıkarılacaıı.tır. 

Ruzvelt· Çörçll 
9örU9melerl 

V aşiogton 26 (a.a) - R1J1velt 
vo Çorçil Noel günüolln bDyilk bir 

kıımıoı birlikte ıörüımelerle I•· 
çirmiılordir. 

Dlrarb•k1r ·Cizre hattln• 
de r•nl bir l•t••ron 

Ankara 26 (~.a )- 9· b ld .• 
·ıd·· · ııe ı ı 

rı ırıne oö·e o· c 
6 I ıyarbalctr - zrt 

hattınııa 85 iocl kilometresinde ba 
looan vo bu def. inşutı temam· 

l •nmıı olao Sinan iatH~ onu 1 J 942 
rnnnndeo itibaren yolca ve ber 
tlirlO l!fYa nakliyatına açılacaktır. 

de halyaa av tayyarel•ri 4 So•· 
yet u,.,.... .. dllf Drmoııır. 
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arada da yü-
rüyen mlngaf ür 
denizaltılar 
J · pooların Cf\nubt Çin dtıoi- ve dooaomada bayatını tehlikeye 

zinde iki 1 giliz driPotaoa ıoho talimler yapıldığı ve ba IO· 

birili •i p•şinden batırmaları düa• b~pten t:ayiat verildiiı hakkındaki 
Y' efkirı omu uiyeaindo bil yük beyanatı, J~poo aıkerinden her 
hayreti macip oldu. Ba muvaff aki· türlil fedaklrhk beldenebilecejini 
yeti temin den to·pido tayyarelni fÖltermektedir. 
olduia halde, bar u inaanla idare Bu ıayialar ister hakikat, İl• 
edilen bir nevi torpile atfedenler terse hayal mab1Ulü olagn, 
do b11fondu. 811 müoaaebetle böy bizce bilinen bir ıey varsa, o da 
le bir silih imali müınkQn olup Japonların küçük tahtelbabirlere 
olmadıiıaı tetkik etmelc. iıtiyoruz:. ehemmiyet vererek bo tip tekne· 

A'h torpido olup b 'lkıo tor· leri bazırladı"larıdır. Bu tahtelbahir 
pil dediii aillh, donizü•tii ve de· takrıb,o 30 ton olup talleri 15 
oizaltı ıe-nil~rindeo kollanılan ve metredir. 3 ki,i ile idare olunur. 
bir kovandan barut veya hava Seyir nıııf kuturları 500 mil, dal-
tazyikile denize \C:::x~e:ac =:==.e= : ==~: =t :::z c '\)z= ma omalcları 50 
fırlatıldıktan ıon · 3 kııı ıle ıdare olunan mctrodir.Süratleri 
ra içindeki ma· bıı de11izoltılar iki torpil an üıtGnde 10, ıu 
neıi işliyerek 40. ve bir küçük top taıırlar. altında 5 mildir. 

45 mil ıGratle Bunlatın gopılmasına seb~p 11,i torpil ve bir 

su alt nda muay- ıu olsa fefek: küçük top tqırla!. 
yen bir derinlik· .) d 1000 mil Bunların tank r•· 0 P011

• gı an • la • bi karada da yü 
to tiden ve düş· kt Jc A k 11 uzo o ı m~n a sa ı e· üd"'-1 1 1 t 

r · · r uır. or r vaye 
man ° m 

11 1 
ne rintle en büyük tahtelbahir- edilmektrdir. Sa 

çarpar ça•pmaz ler bile kolag kolay harekat küçüle tahtelbahir· 
p t yan bir ıi-
labur. ş 9 k len gapomadar. Halbuki kü · lorio yapılmasına 

rük denizaltılar korsan ae· tebep şu olsa ırepuro 1irara1ına Y 

benzemekte olup milefinin onbaT1na kona• rek: J1pooyadan 

kutra 53.3 aanti tak Amerika ve AoııstTal· 7000 CDil nzaktald 

mr tre, boyu da 7 ga sala11na ıotüıülüp de· Amerika sahil 

metredir. B şın· nize indi,ilir ve gine kor· loriode en büyük 
da .. ,· trotil baro· l t h t o 1 b h" 1 
t 

"..,n
0 

l ·ı san gemi eri tarafından a • "er 
o ~, •• orram b l b'I' bile kolay kolay • es ene ı ır. . 

dır. Tayyarelerın -:::~"<> :n~:::-=:::-z _ .~:: •:::ıs:-= harekat yapamaz· 

lcolland i• torpido 45 santımetre l lar. Halbuki küçük tahtelbabirler 
katı Urıda VO dört m•tre 0%Qolokta korsan femilerinin anbımna kona. 
olup daha ILüçillLtür. Bunlar 250 rak Amerika ve Avastralva 1ala. 
kilo barut bşırlar. rına rötürülOp denize indirilir vo 

Dii~msn gemisini torpilleyebil· 
mek çok talim ve müınare· 

se ve büyüle mebarete b~ihdır. 

Baun mükemmel niıan alarak 
etılrf (ı halde, düımın l'emİJİnin 

i i rota dtğ ~tirmeai, ıüratini kes 
mesi, yıbot çoiahm .. ı, torpidonun 
boıa ritme ioi intaç eder. 

Bu ıilibı düşman re21i•inin 
altını ıötürfp patlatmak iç n dilme· 
ni bir inaan idare edebılmelidir. 
Likin torpidoı un içine adam ıı 

i•mıyıc•it l'ıbi, velevki bir kiti 

ı•iacalc ceııemette yapılıa bile, bn 
aJamın trnelfüt edebilmesi ve de· 
oizio lhtilnü ıörebılmeıi içia ter-

tibat yapılmHı icabeder ki, bu 
takdirde artık bu llet toı pidoluk
tao çıkarak küçük bir tahtelbahir 

olur. 
E•a!lt'n tal- telbahir, torpilin in· 

un elile idare edılen büyutülaıüı 
ıeklidir vo J ıpon babriyuindo 

mevcudiyeti rivayet odiloo in,anh 
torp•l ıi'ibı küçük bir tahtelbahir· 

den başka bir Şfly dtiildir. Fakat 
bu t,.htelbahir; torpilin apiı ya• 
karı 8 . 10 mısli büyüktür. 

l'enO kortan femileri tarafından 
beslenebilir. Amerika ubillorino 
terpilecek bo kü .. nk tahtelbabirler 
büyük işler ıörobılırler. 

Pasifik harbinde J ıponlarıa 
buna benıer bazı icadları ve belki 
de ba k696a hbtelbablrlerl d~mao 
remilerinin ıine.ioo saplamak feda· 
kirhkları olap olmadıiını ileride 
ıö•f'cefiz. 

Vaşingtonda neler 
görütülüyor ? 

( Baıtarafı blrlncfde ) 

2 - Devletin idari teıkilitını 

iated;ii ribi taozim edebilecek· 
tir. 

3 - Milli müdafaa için yapılan 

• mu~avelelerl isted~ii sribi dej'işti 
re bilecektir. 

4 - Yabancı teb'ınıo emval 
ve mevduatını istediii sribi idare 
edebilecektir. 

Gelen bir h• bere ıöre, Ame· 
rika bplctımeti Kaliforniyadaki pet 
rol endlbtriıino do el koymuştur. 
Bu endU•tri mlllt müdafaaya tabıiı 
oluoacakhr. 

BUGON 27 Birincikinun l 941 
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Günde 50 kilo-
•• •• metre yuruyen 

garsonlar 
Bir Mııcar istasfütik meukh 

ıı muhtelif me~l~io menıup in 
sanların fÜnde ne kndar yol yü 
rüdüklerioi hesap etmiştir. Bu 
zata ıöre, işi ıokakta yÜ•İİD?elc 

olan bir iosan ründe 18,008 adım 
atar ki, bu 13 kiloındre tutar. 

Hizmetçiler veva ev işlf'ri 

görenler rOnde vasati olarak 23 
000 adım atarlar. Bu, gilnde 20 
~ Uometre, senede 8000 kilometre 
eder. 

En ç'>k yol yürüy•n kahve 
garııonlarıdır. Bunların bir günde 
athklar1 adımlar heıııep edilirae 
50 kilometre tutar lr.i bir rekor 
dur. Bundan ıcınra posta mi!vez 
zileri relir. Bunlar g-ünde 35, 
devriye rezeo polia 32, bir has. 
tane doktoru 30, mektf'pli talebe 
12 kilomet•elilt yol yürür. 

Çolt yürüdükleri zannf'dılen 
bilyillc terzi maiazalıırında k• mıın 
kenlor rüodft ancak 2 kilometre 
katederler. Tiyatrolardaki dansöz· 

lerio hareketleri ise bir boçu k 
kilometreyi l't'Çınez. 

• ·--t- Avustralya ' d A 

ne Sidney şehrinin 
şu müzui , Y erıi 

Gioo'nin inun ayaj'ı basmamış or 
manl•rı içinde buluoan ve şimdi 
yo kadar nevi meçhu\ kalmış olan 
yeni bir kuşlıı zeoıinleşmiştir, 

Bu koşun boyo ~O uotim.-tre 
ise do kuyrojonoo 01onloj-o cıÖ • t 

metreyi f"Ç yor. Kusoo kuyruğu ılci 
uzun beyaz tüyden ibarettir. Ôtilr 
şü. ceooet kı•şanon ötüıüne ben 
zer, Ku,a bünyesinin ş•kline fÖre 
seyyare kaş adı verilmiştir. 

Gerçekten bu ku, yülcseklrr· 
de oçtotu zaman küçücük bir 
seyyareye beıı:ıiyor. Bu nadide 
kuş, sai de(iJ, ölü olarak yaka· 

laomıştır. 

• ·· 6 ton olırlc- Bagı&n İn.a&allo 
iında Jotoi· yelek cebin o 

sıj'acak mioi 
•• r_a_f_m_a_k_in_,._s_i .. mini, falcat son 

derece miıkemmeJ f,>toiraf maki 
neleri v:ırdır. Fakat teknik bakı· 
tnınıian en mükemmel fotoj'ra f 
makileri iki taoo o up her birinin 
•i•rlıi'ı ı-ltı tondur. 

Ba f..ıtoiraf makinelerinden 
biri Loodrada bulunmak ta ve tek 
oik bir llboratuvarda kullanıl · 
maktadır. f dnci makine ise Ame 
rikanın Klevland tehrıode bolun 
makta o da fenni işlerde k uila 
nılmaktadsr. Bu muazzam fotoi· 
raf makinelerinden her birioin 
yilksekliği 3 5 ' renişliii de 2 5 
metredir. Bu makinelerle eo kü 
çillt şeylerin bile, ıonrad11n aırran· 
diıman yapılmasın11 lüzum kalma· 
dan en küçük teferruatlari'e ta· 
bii büyüklükte resimleri çekile 
bilmelrtedir. 

Adananın 20 nci 
Kurtuluş Yıldönümüı 

Bayramın bu sene geçen ylllar· 
- dan daha Ustiln tezahUrlerle 

kutlanması için gereken 
tedbirler afındı 

--
S kiaaoa.anl 1942 de Adana, kartu1uıanoa 20 oci yıldöoümüaü 

kotlayacalctır. Bayramın bu sene geçen yıllardan daha Ü•tilo 
tezabü ·lerle ~otlanması için gereken tedbirler alıomı,tır. Kurtuluş bay. 
ramına ait hnırlanan p•oğ•am şudurı 

1 - 4 ildnci lı.inun 1942 aa· -------------
almHı işinin düzene konması En. 

at ( 24 ) to belediye tarafından 
niyet Müdür üne aittir • 

top atılacak ve fabrikaların düdük· 
feri bıoş dakika müddetle çalınmak 10- Ôtleden ıonrıı Halkevi 
ıuretifle kurtuluı gü ıüoün başlan tarafıodao 'ebir sioamalarında ma· 
ır cı ilin edilecek ve 5 ikinci ka· tine başlanrıcıodan evvel kurtulu· 

nun sabahı .saat 9 da top atmak 
ıoretiylo başlanacaktır. 

2 - 5 ikinci Unun nal 9 da 
kurtuluş savaşında dö· üoien kahra 
manlar, iz~iler, kurumlar ve t~şek 
küller deh geleri belediye Önüodo 
toplanmış ol,. caklar ve tarihi Bay· 
rıtı izciler elleriyle önde hallcevi 
b 'mdoso oldoiu halde belediyeden 
hülıo Omet caddui yoluyla sa t ko 
leıine görtilrf'ceklerrHr. 

3 - Saat 9,30 da bü~Qmet 
ve ordu büyükleri, askeri kıt'alar 
ve bütün kurumlar ve parti idare 
bt>y'etlrri Hat kulesi Öaünde yer 
alınış balu.,acak vo bu saatde iı· 
tiklil marşiylo törene ·baş\anacak· 
tar. Bundan sonra ( Dildcat ) ko
mutasiyle bir manra u ktr bav aya 
ateş edecek bayrak selamla.nacak 
tır. 

4 - Sııygı mu ma~ıından ve 
bayrak tamam çekildikten sonra 
bavrak balı. kında bir kız talebe ta 
rafından şiir okunacaktır. 

5 ..:... Bundan sonra bando öı 
de olduğu halde iıcile, aıkıısri kıt· 

a ve kurumlar delrgeleri bütün te
şekküller adına baz rlaomış olacak 
bolunan çelenkleri belediyeden ala. 
rak Atatü•k parkına ridecekler 
vo h9ykl'lo kovacaklardsr. 

6 - Çelenk koymıt tö•eni bi 
t inceye kadar merasim yeri olao 
Atatürk cadde-inde bütün aslteri 
xıraıar. Jandarma, ıc •ler, meit•p 

lilf!r1 Fp<>rcular, beden terbiyesi 
mükellefleri, milli savaşa iştirak 

edeo kahrım ınlar 1rr11bu, kurıımlar 
ve halk krokide rösterilf'n tek.il· 
de yerlttrini alm•' olıı caklardır. 

7 - Toplantı yerindeki töre· 
ne 1aat ( 11 ) de iıtıklll marf°y\o 
başlanacak. ve buradalti töreni mev 
iti komu'anlıiınca tayin edılecek 

meruim komutanı idare edecek· 
tir. 

8 - l m lil mllrşından IO"fa 
Ebeoi Ş ·fimiz Atatürk'ün ve kur
tuluş tava$ında şehit düşen kahra 
mımlarıo azi:ı hatıralarına olduğa 

yerde sayrı sasmau yapılacaktır. 
Bundan ıonra Adana lturtolnt 

savaşma ait ıöylov vo şiirler ıöy. 

lenecelllir. 

9- Söylev ve şiirler bittik· 

ten ıoo"a g çiş törenine ba')"'na• 
calı.tır. Bu eınada Atatü•k cadde· 
ıi üzerindeki durum ve halkın yer 

tun ve yurt milclaf ıasınm manasmı 
aolateo ıövlevler verilecektir. 

11- S'ld 15 do Belediye a · 
dana st>ç·ıecek bir heyet orduya 
teşekkür için komutaolıja gidecek· 
tir. 

-12 Saat 15,30 da büyük fÜ 
niln onuruna Belediyede bir kabol 
töreni yapılacaktır. 1 saat ıürecok 

olan bu törene teşek kililerin dele · 

releri ve halkımızdan iıtiyenler 

gelecek ve ıehir kurtuluş hayra 
mını kutlayacaklardır. Bu esnada 

Halkevi bandosu Belediye önünde 
çalacaktır. 

13- Saat 17 de Halkevinde 
müzikli bir toplantı yaoılacsk vo 
Beı Ununa ani ~dh broşür tevzi 
edilecektir. 

14- Sut 18 den ilil:taren be 
lediye önünde belediyece havai fi · 
şekler atılacak trr. 

15- Sut 19 30 dıı fener ala· 
yı yapılacaHır. Fener alayı önele 
H.tlkevi bandosu olduğa halde Be 
tediye Örıünd~n hareketle Ôder ve 

lnöıü caddelerini takiben Seyhan 
caddeaioden reçorek Taş köprüJe 
son bulacaktır, 

Fener alayı bir kıta a1ker, iz· 
ciler, okullar, parti teşekküllerile 

ve halkın iştirakilo yapıl•calttır. 

Alay mevki komutanhiı tarafından 
sö•t••"-·k bir •ubay tıuahodıın 

idare edilecektir. 

16 - Bu büyitk günün onuru· 
na bütün dükkanlar reımi ve bu• 
ıuıi daireler rüodüz bayraklarla 
donatılacak vo rece ışıklandırıla· 
caktır. 

17- Saat 19 da Belediye ta
rafından bu mutlu ıünüa onarana 

akşam yemeii ziyafeti verilecektir. 

111- Bu rece Kııılay tarafın· 
dan dllvetlılero Otdu evinde bir 

balo verilecektir. 
19- Kurtuluş bayramı töreni 

için kimseye davetiye gönderilme
miştir. Bu proiram davetiye yeri· 
ne a-~çor. 

Evlenme töreni 
G •zetemiz mürettiplerinden B. 

lsınail Tufan ile Bayan Besime'nio 
evlenme törenleri dün H.ılkovinde 
bir çok davtttlilor huzurunda ya· 
pılınıştır. Sıadetler dileriz, 

Noter müavinleri 
Yardım sandığından 

istifade edecekler 
Ankata; 26 [Hasuıi] - Noter 

kanonunun baza maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkındaki proje meclis 
ruzname1ine alınmıştır. Projenin 
encümenlerde aldıj'ı son tekle rö· 
re, NJter muavinleri de Yardım 

aandıiıodan istifade edeceklerdir. 
Aylık rayri ıafi gelirleri 50 liraya 
lr.adar olanlardan bir pay aluınııya· 
cak, 600 liraya kadar olaol!itdan 
yüzde 3 500 liraya kadar olaolarcfao 
yüz :le 8, bundan yukarı olanlardan 
yüzde 12 pay alınacaktır. 

Devıet Demlryollarında 

yapllacak ••ra nakll.r•tı 
Ankara; 26 (Hoıusi] - Soa l:a· 

maolarda derıiz nakliyatında fÖrü· 
len bazı irokin,ızlıklar ve fiyat 
yüksoliıleri dolayuilo DeıııiryoUar 

idare1i vasAti nakil mesafesi uzadı· 
iı için 1700 kilometreden 11q\c 
mesaf ele~e yapıJan eşya naklİY•lıo· 
da tenzilitlı tarifenin tatbikıoa ka· 
rar vermiştir. Bu tarifenin talbi~ı
na Şubat iptid11ıod110 itibaren ba4• 
Janacaktır. 

Şap hastaltAına k•rtı 
önleylcl tedbiri•' 

ah nacak 
Ziraat. Veteriner, Sıhhat Mu. 

dürleri; Ziraat Odan Reisi, Jandar
ma komutanı ve Belediyedeo liç 
azanın iştirakiyle bir komisyon ~a. 
rolmuştur. 

Dün Vilayette toplanan koaıia. 
yon, Ü.imaniye vo Ceyhan köyle. 
rinde görülen Ştp hastahjının Öa

leamosi ve hayvanlara a:ıusallat 
oJan kış kenelerinin imhası için sıh· 
bi ve idari tedbirler alıoma11nı, 

köylüvü hayvancılık hakkında ay· 
dıolıtacak bir bro~ür neşrini ka· 
rarlaş tırm•ştır. 

Yent Eaerler 

Vatan için 
Bay Bekir Uıuğ tarafmc:lan ya· 

zıhp Yeni Mersin rofikimizde tef· 
rika edilen «Vatan için» isimli pi· 
yes kitap halinde baatırılmıı vo ıa• 
tııa çıkarılmı~tır. 

Eıer, kurtuluş aavaıımızm fç .. 
le ait hfhıılarmı canlandırmalı.tadır. 
Tavsiye ederiz. 

Kızılay balosu 
Senenin en 

nezih ve en 
kibar balosudur 
Adanamızın kurtuluş bay· 

ramına raıJlıyan S sonkinu· 
nun 942 pazartesi gecesi or· 
du evinin muhteşem salonla· 
rında verilecek olan bu balo, 
zengin piyangosu, zengin ve 
çeşitli büfesıle büyük süpriı· 
ler hazırlayacak ve ~onsuJ 
neş' e kaynağı olacak olaJI 
bu baloya şimdiden hazırla" 
nınız. 1530 6-8 

Bir rivayete a öre, bu tabtel· 
baJ.ıirin h' tarı.fına barut doldu· 
rulauı olup tekoeyi idare eden 
2 3 fedıi tarafından düşman r• 
misir e doiru ınkedilerek çarptı· 

rılmsktadır. Bıttabi iofılik netice· 
ıinde tahtelbahir, mürettebatıle 

•============================================ı·ıı il [Polis Romanı :29 j DÖRTLER KUL 0 B 0 
• Çeviren: Mecdi Enön_ --• 

birlikte ır.abvolmakta vo dü4aıın 

ın isini do batırmaktadır. Oijer 
bir tivayete röro do, J~ponlar, bat 
taı afı bar\itla dolu ve fedai ıerdü· 

m•nltr tarafmdan ıevk ve idare 
edilen ıüratli motörbotlar da yep· 
m şiar. GPrt k •D altında riden 
böyle bir tabtelbab·r, l'erek1e ıa 

üstünde idare olunan ıert motör· 
bot yalnız J ıpon tersanelerinde 
d, iil, her bu rı bir tersanede inta 
etiılebılir. Yeler ki bunlarda ölümü 
rözo alacak mtlrett•bat baluoaun. 

itte o uman bu ıilllılamı kıyme
tine baha l:iç·ımu. Hele kullandık· 
la• ı boaıba ve torpiJo tayyareleri 
ni düınu n remilerine çarpacak f ,.. 
dai pilotlar bulunursa bu aillh 
dı ;ulerinden daha korkunç olar. 

Acıba J •porılar ba türlü ıillh· 
l•r kallaoacakıar mı? fılbı· 

kika J ıpooyadı ~eı çlere verilen 
ruhi talim vo terbıyenin vatan oi 
ruoda is•ibkarı bayat etm•ii amir 
o'dutıa malOmdor. Dabı L05 Roı 
. J poo harbinde vikotlarıoı bomba 
yapın ad,erler ve Rat donanma 
ıını haptetmelt için, Poıt A•tiır 
liınanınıo aizıııa temi batırma bl 
d

0

seıind• bılo bile ö ıümo ridn 
bahrl)ılilır çıkmut·•. Bu sefer de 

Japoa amir.U.raoti '"'''''lala .,., 
-'ıze 

P•tlıyor1Dnaz ... Ş freyi do iyi hesaplamıı · 
lar_ Halli o kadar zor detil_ N.bayet 
moaınmayı çözüp beni çafırıyorıuı.nz. Yal 
oıı onların biımedij'i yerine şey, benim 
zaten böyle bir şeyi beklemekte oluşum . 
dur ... o~rbal Yapp•ı haber vererek .. Oo· 
lar bize tuzak karmak isterlerken, biz on· 

ları tuzağa düşürdük ... N .hayet, röıdütü · 
nüz ribi muzaffer olduk-

0 'İ'u•unu ıöylemok liz1ml'eUrae, Pa· · 
aro'nua bq tarzıhareketioden biç memoan 
olmaınııtım. Vo baııo yüzilne karJı ıöylo
mekten çekinmedim. ilk ıabıh trenile 
L'>ndraya döndük- Vo Hyahatimiıı olduk. 
ç• neıeıiz reçti. 

Sabableyin banyoma yapıp kahvaltı 
zamanını beklemek Gzoro tenbel tenbol 

yataiıma ozanmış boluoayordum. Bo ııra. 
da i~erlden müfettiş Yapp'ın seıirıi day· 
dom. Sırtıma blr rob döşambır l'eçirip sa 
lona ff'Çtim. 

Müfettit, arkadaıımı ı 
- Bizi adaaıa\ulla bir çıkmaza ıolttu. 

nur, diyordu. G •liba ilk defa olarak bir· 

qto fakabasıyorsunaı f 
P .. ro'nan hali rörlllec:ek ıeydl. Y app 

IÖ&iloe devam etti : 

- Ba Şerlok Holmu virt hareketi• 
o1zi b"pimiz ciddiye almış bulunuyorduk ... 
Fakat hor ıey aıajıo bir ıakasın:tan iba· 
retmiş 1 

- u .. 11Q •• ? ,,,. kekeledl& 

- Evet va.. A-iı Ceymı mi, ne kar
ınajrısıdır ... Sizi biç çekeınediğ'inden bo 
oyunu yapmaia kalıuşmıı .• Ve ef "ndiıinin 
lulıi'ınıı rirerelt Dörtler hakkında bilmem 
hansri martavalı yutturmuş ... 

- l.nkloı yok ... Bunun !. .. diye ba· 
ğırdım. 

- Evet ... F •kat ben o vakaladıiınıı 
zatı doiradan Hatloıı Ç~z'o götürdüm. 
Vo asıl Abe Ryland'ı henilz yatağında 
mıııl m•tıl uyur bir baldo buldum ... Ta· 
bit uıaklar ... Aıçıbaşı ve orada bulunan· 
ların h•psi işin bir şaltadaıı ibar•t oldu· 
tuoQ ıöylomekte mfittefiktiler... r, bıııit 
bir ıakadan batlca bir ıey deiilmiı ... Ve 
Ryland'ın buın~ t aı•iı da ba işe dahil· 
miş ... 

Puaro homurdandı : 

- Domo'< o herif n hep rölgede kal· 
maarnın ııobebi varm1ş ? 

Y app rittikteo sonra Paaro ile biri· 
birimize bnkışa kaldık. 

Nihayet Paaro aizını açtı : 

- Bia Dö•tler'in •• 2 " nuınaruının 
Ryland olduğuna biliyoruz. 

- Ş ı nş ıfın b &bse girişmek voya 
ına1lcaralık •tınek mear)ed, vazivetleri 
tehllktıyo dllıtüiü takdirde işin içinden 
aıyrılmak için bazırlıııımış bir '' numara" 
dan ba,lı:a bir ıey deiıldir... O uıaia 
relioce ... 

- &nt •t•I• pUnoe 1-

- O, numara ( 4 ) tür. 

IX 
SARI Y ASEMIN ESRAR/ 

Poaro, rakiblerimizin hareket tarzları 
hakkında ber güo y3nİ malOmda aahip 

olduğoınuzu ıöylemolLte olmaaıoa raimon 
boa daba şiddetli hareket etmolc vo tam 
bir zafere ulaşmak tarafdarı idim. 

Dörtlerle ilk: temasa geçtiiimiz srün. 
denberi iki cinayet iılomiıler, profesör 

Hallidav•ı kaçırmışlar, Poaro ile acizleri· 
ni de öteki dünyaya rönderm•ye tefeb. 
bilı etmi,lerdi .. Halbuki biz ne ndtice ol· 
do etmiştik ? .. 

Puaro benim şikayetlerime kulak aa· 
mamakta idi. 

- Şimdiye kadar oular güldüler de· 
iil mi Hastioğs ? Fakat son gülen ıyı 
güler.,, darbı mi•alioi de uautaııayalım .. 
Sonanda rö rürsünüz. 

Sonra ilivo ediyordu: 
- Aıii bir cani şebe'cesi kar,!'ında 

bulunixıadıj'ımızı, dünyanın ikinci z kisı 

karşısında bıılıınduj'omuzu da unutmayı· 

DiZ. 

M '9vtuubabı elmediii "' birinci zeU· 
nın " kim olduj'ooı ıormadım. Puaronun 
veffcej'i cevabı ov.,elden biliyordum. Fa· 
kat t .. avorurla•ı hakkında buı feyler ~i

rM•"YI daba faydalı bGldom. 

Hır aamHld tlbl bGtDo hırekıtltriııl 

benden gizlemiıti. Yalnız Hindistao, Çfıı 
ve Ros gizli teıkilitıoa menıop bir ço~ 
ajanlarJa temaıa geçmiş bulundu;onu bı• 
liyordoın ve bundan da düşmanın bırek1.1t 
tarzı hakkında her gün yeni bir ,fy ~ı· 
renmtıyo çalıştıiını iıtidlil ediynrdum. 

Dörtleri alakadar eden mesail bari· 
cinde her faaliyetten kaçındıj'ıoı, batti 
bazı meaelelorin halli için kendiıino tek• 
lif edilen mübiaı meblailım bile kabul et· 
miyerelc bııka biç bir iı üzerinde kafa 
yormak iltem,.diiini l'Örüyordum. Bu tar· 
zı hareketi bizim Jappa çok yaraıo•Ş ve 
Puaronuo irıadiyle bir çok halli gilç l'Ö· 
rllnen mes'!leleri meydana çıkararak töh· 
retini artırmış ve ke1e1ini bir hayli dol• 
durmuştu. Mukabilinde o da, dörtlerle 
alikadar zannetiji bir çok malaosatı Pu•· 

roya vermişti. Gazetelerin 11 Sarı Yaıe~!11 

urar1 " adını verdikleri moselonlo bal • 
Jappın uhdesine vorildiii zaaıao, ya:;l~ıııiılı~!m!~ 
kendisini ali kadar eder Omidiyle Puaro' • 
yu telgrıtfla vaka maballioo davet etmişti. 

işte- bo telgraf üzerino, Abe Rylındın 
evinde başımdan reçen vakadan tam bir 
ay ıonra, Puıro ile berabtr vak• aı•haUi 
o;an Market Handford yoluna tut .. ..ş ~· 
lunnyordok. Kompartımanın bir k6JOI Qe 

yerlcıtikten aoora Puaro • 
- Ba meıole bakkıoda ne .dDfQıaı.. 

JOhllD•ı Haatluıı ? diye IOrCI .. -o.... ""' ...... 



• 
ın sırası 

BlJGON 

Mısır artık 
tehdit altında 
değ i 1 
İnglllzlar batı ÇÖ· 

IUndekl hareket 
& 

Sıvastopol 
davanıvor 

Fransa, Ameri
kay protesto 

etti 
!_ebep, _iki •d•nın 

27 Birincikanan Cumo,te5i 
Tllrldye Radyodlfll•JO• poataları, 

Türkiye rad7oau. A11kara rad7oau 

7,30 Prorram, ve memleket 
aaat ayara. 

7,33 Milzikı H~fıf pror am (p1.) 

7 ,45 Aianı baberlorı 
8.00/ 
8,4> Müıikı s~ofonik pror•am 

(Pi.) 

• ftan harp öbü ..ı .. ı 
Bır d f •

1 
r Yandan kıı ıOrOp ~derken •••s- lerln ··~·--m_ •• ........ n ...... d_ı _n 36 Saat süren Al- hUr Fr•n•ızıar 13,lQ Prorram, ve memleket 

aaat ayar1. 
her talnl ~~ daz a day11lan, hasreti yilrei'e ifliyeo ve kır 

ti a nıı. erece · d. ş tte m• ıııne eren ıey " ev "· a ıaa ' 
ıını bildlrlyorlar - men hücumu ne· t • r • t 1 n d • n 

•. Kahire 26 < •· •·) - Bin;. ticeslz kaldı ••ı•Hdlr 
13 33 M~ilt: Hüz.zam maka· 

mandan ıarkılar. altı yarı "k" '' ·ı bir .. ' lr ço uk bir ııtnalt bile balamamlf mı yon· 12,45 Ajanı haberleri. 
ının, ar ve le • d u E i 1 di•e )arca • d h " una fırtınalara içıo e v m " ı 

11:~ •~ı.nması Libya harbinde Londra; 26 [a•J- A11erika 
m 1 1ıı:ı ır. merbıledir. Daha bazı Almanlar burada Hıriciye Naz1rhtı aıajıdaki be. 

14,00 Mdzik: Ri~aseticumbur 

Bandoıo. (Şef: lh•an Kü ç ., ) 
14,~0 Müıik: Mahtebt ıarlı.ı ve 

tilrkü ıer. 

..,.__ .. inled " uıunünGz. Erer ba iıt•, luıJmıt botalt teıler 
bdse birle unyayı, bütün top bomba, ılllh ıe1lerini buhran yer er e ~·~lenmiş mühim ltalyan 6 gün'.içinde 20000 yınatta balunmuıtar: 
at, bir rök ~üJ.t:sü kaplıyabiJi,' 1 
ala ovalar rpı leri kar tııtaauı donuk rö:deri ıa hülya yakı· 

kavvetlerınıa temizi • • . c3 fran11z remiıinin Ferkor ve 
d enmeıı ııı k• • k b tt•) 

varsa • Sirenıik simdi kat1 ola iŞi ay e 1 er N 1kelon'a karıı yaphiı hareket 15,30 Mü ıik: Ri vas -ticombur 
filarmonık orkeatraııoın konn•rı. Y bıyata k perdelerini in rilrmiı. 11m 11cak ap:tyd ı nlılt bir oda, 

k• evi r Kavra ~er~e, kirpiklerine lıum dizilmiı kopk11ro rözler 
''jalle avunoyo erın •ltıam razırirlariyle perdeleri ıallen1n, pen· 
c enarında top te•tisi terlemi~ fot bir oda, kendi evi! Denizler• 
d IO W it ita 

r~lt- lnrilizlerio elindedir. Bali Moskova 26 (a.a.)- Sovvetler mevcut anlatmaya aykırı b r ba. 
çoluodekl mihver kuvvetlerinin birliii yOkıek divanı reisi Kelinin rekettfto. Ba h .. rekot Amerikan 
yolc edilmeıi gayeıini rüden ha· demit•irlai: bükOaıetioe haber verilmeden ya· 
reketler tamamlanmıtbr. Ba ha· c- Almanlar Kızıl orduya en- pıfm•ıtır. Ba •dal rda ıtatllltonan 
relcetler neticesinde Mııarı tehdit dirdilı.lui bir dar!:e ile S >vyetleri muhafazası için ne ribi tedbirler 

D .vlet koııaervataara s.lon 
!arından N.ıtleo. 

US.00 t'ruıram, ve memleket 
1aat ayarı 

öyledir; ııc:a r .. . •ırralar ve dalralarla çarpıtanlar dur-
Gvah, her ıey r ı yerınde, satlam temele oturmaı ftvleria i kim· eden tehlike ortadan kalkmıt ve imha edecoklorinı aanmıılardı. Fa· almayı diitOnd6iB Kanada hiilı.O 

18.03 Müzik: Mşydan F dllı. 

:A..ıl aJBy l r la 1 it " 
ıJe saygı ve ı rostermenin, evsever olmanın hüt " d 
iJ~ve nrılmaa vh kı~m~ti kbilmf enin tam sırasıdır. , Oau:' i;.Yr;· 
.. ~;nt vermeyi , e,r e11n ey ineôltarı~mayı sevme mekle ba~anbeır 

müttefik kavYetler bqka yerlerde kat Sovyetler birİiii ıar11Jmu bir m•tinden ıorulmoıtor.• 
hareketlerde bulanmak imUnını birlik t91ltil ediyor.» Vasinıton; 26 [ •. a) - Harici· 
elde etmiftir. Bu kurak arazinin Moıkova 26 (a.a )- Almanlar ye Nazırlıtındsn b,yan edildirine 

18,40 MJzılı.: Ra Jyo .. Hor t .:I· 
derı» O keıtra11. 

19,00 Koaaıı1a (Kabramaolar 
Saatı). 

k 4'' a amıvoruın • " - , - r 
'emektea :,- bizim Ka•ban .B numuzdl'!lcı şu yabancı Noel 

braUne devam etmenin bir muazzam Raı c•plı89i lizerinde te· ıö•e. Amiral Niiıö ıye'nin Ferlcer 
ehemmiyeti yoktur. Açık cotrafl ıebbiiıü hl i elleriade tuttukları ve N ıkelon adalarıada rirltt i'• 

19 15 MibUu Radyo cHer tel• 
den• O . keıtratı Prorr.muuo de
vamı 

t;;!~a:1;:U•D" ev toplololı:la rı, ?:zı~le~~:~er~nde ıokakçıl, ~ez 
f h elere ,.yılacak zevkler' erı yapmak, l'azıno-

bir kazanç varclır ki o da B:nr•· biricilı. ye-r olan Sıva,topol önünde hareket bütiln ilıili tarafları b.y. 
zidlr. Binraz.i'nia Britanyalılar büıüo rayretlerine raim•n biç bir rette bırakm•fbr. 
elinde balanma11 ile artık bir netice alamam•ılardar. Sıv&1topol Yeni lıkoçya aabilleri •çıkla 

19,30 Memleket aaat aya11, ve 
aJaoı baberl•ri. ••Y ·~ditia• • Vi'lln in, afl ıb~e paraları evlerimize taıımalt 

ıa .. obıa hl" ide daha el:erişl ' d'ıca ır hatekettlr; hem de 11bbate 
karşı hncum korka1a kalmadı. Önünde 6 rilade 20000 kiti ölmOı randa bulanan Fraoııız adalartl'lln 

19.45 Konatm• (l ııe S ıati). 
19,55 M.izik: M.btelıf ısrlu \• 

Tılrlr.uler. teye er a ı ır. Kahire 26 ( L a ) _ Orta tür. Sıv&1topol kaleıine karşı 36 hakiki bir tehlike tetldl edebile 
prk 1 riliz hwa tebliii: ıaat ıüren yeni bir bOcam yııp 1 crğ ge•çektir. Bu adalar Alman 

• 
Başımıza 

gelenler 
N 

Tr .. vayda konuıu. 
ZA yorlar; lı ı rk be4lilt 

etli canlı bir ba. 

Aman Beyefendi, bilseniz 
releni. Şaıarıını7. vallahıl 
Hayrola efendimi Geçmiı 

bir kaza mı? 
- Hayır efendimi Hamdolıno 
de;il. Uldn pek g arib ıeyl 
batıma relmeıniıtı l 
- Nerıe efendımf Tebt:keli 
l•Y deiil yal 
- Evet, driil ço1t t&lsnr. E 
m, dlln alııam Reyotlanda bi· 

&teberi aldım. Etimde palrd 
Galatataraydan bir tramvaFa 

Aman efendim ne kalaba· 

A, vellahi b •yelendi lstanbu· 
nllfaıo artmıı. B• kadar kala· 

nereden çıkıyor böyle? Bun· 

hepli d• otomobille mi ridi· 

? 
Nerede ba bollo1t efendi mi 
lemelİ kötill6k, hani otoaıobiJe 

ek kadar paramız ol iaja bal 
ben bile binmiyordum. Deiil 
yal Söz temsili hani yal Ne di· 
dam beytf endi? 
_ Söı temıili hani ya, diyor-

ız, baoımefoodit 
_ Hayır bayır, ondan evvel? 
_ Otomobile binmedijinizi IÖy 

ordanaıl. 
_ Yok, yok, ondan evvel. A· 
ıibnim de bugün pek dığı · 

_ (Yanındaki yolcuya) Ayol üı 

0 kadar yaılanmatanal Zaten 
kendimi taııyamıyorum. Bır de 
yllkleniyonool (Tekrar Beye· 

d iye döoerek) ae diyordum. Bey· 

.... di? 
_ Oıtlme yulanma, bayoro· 

t.rdanozl 
_ Hayır, bayır, ılse ne diyor 

? 
_ V allabi Hanıaefendicijim. 

im de aihnim bariln pek da· 
ık da bir tOrlO toplayamıyo· 

. 
Yol~ bir diter hanım: 
- f.lmdi19t bqınıza releni U• 

lat.,ordanu... 
- Hal Hay Allah razı olun 

~ıme1tı•I Balamanam çatlarım. 
~•k fna hayam vardır Beyefendi 
~da biraderin baldızının adınt 
~ .. madam. 

Az kalalD bafaranlar botacalt 
il. Ne çiçektalart, ne lokman ruh· 
"'-. N hayet telefonla ıordak da 
tthat ettim. Ne diyordum Beyo 

"eacb? 
- Ne zaman efendimi 
- Aaal B•yefeadi timdi, ya· 

'i -.ıncek (tekrar yanındalai yol 
·~ ayol una yatlanma dedim, 
p 9.tome ıulanıyonon. 

- Ne yapalım Hsnımefendil 

r. 
- Al ltiyorlana ll'D de benf 

.. ı itecektln? Azacık ıöyle dar ba 
kaym (Telarar Beye hitaben} aman 
a.,.fendi ne kadar kabaaaba adam 
'- a wr. Ne cKJ•cektim? Evet ........ ....... ,..... 

T 
mııtır. Düıınan ba hücumdan da deni:ıaltları için milkemmel bir 

avyarelerimiz battya çekilen 
- Hanımefendi! Galataur•Y· dilıman kafilelerine bacama de· bir netice çıkaramamııtır. Os hallbe relebilirdi. 

dan tramvaya bindiniz. Alt tarafı· vam etmistir. Dütmaaın bir çok Londra 26 (a.a )- Sovyet ha· Va~lnrtoa'da bildirildijiae rö 
anlatmadınız. Meraktan çıthyaca• teııt kolluı ve 4 tayyar•ıl tah berler bü•oıa bildiriyorı re, Viıı'nio timd·ki darama Al 
iım. rip edilmfttfr. El. Aweyla tayya. M •ıkova c•phrsinde 21 i'Ha manların iıtiyebilecelıleri tiviıler 

- tamaaıl TeıekltOr ederim re meydanına bir hocam yapıl· nandan 25 illtlıinuna kadar 10200 ne olıırıa olsan Alman i:ıtelderi· 
kardeoim! Eefendim. Galataaaray• mııtır. Ba hareketlerde 2 tayya· Alman ıabay ve aakeri öldüriildil ne karı• tam bir muvafakat ıek 
dan tramvaya bindim. Tramvay da re kaybedilmi,tir. ve 33 tank, 2 tavyare, 126 top ve linde ıayılamaı. 
bir olmoı ki ıormayın! Bir ayalı:, Berlin 26 (a. a.) _ Libya 1128ıcamyontabripedildi . Düsmanın Vasinrton; 26 (,.a]- Franıa 
binbir ayak. " muharebelerinde tahrip edilen 13 üncü kolordoıile 268 inci p a nın A uritadaki Bilyük Elçiıi.• 

Hava da sof'ulı:. Gilçbell lç~ri veya ele reçirilen l r liz tank de tümenir in renel kurmayları v!k Ferker •• Nılcolon müıtf!mleır.ele 
g'rdim efendim. Neyıe tınrır mİn· ve makineli tüfekli otomobil ••· edilmiıtir. Büyük miktardı mObim rinin iıi Fransız kuvvetleri tar•· 
r•r eve geldık. MHtoma çıkardım. yı11 1000 d,.n fazlaı:hr. mat ve iaıe depolara ele ff'Çiril fından İff ti edilıneıi üzerine Am•· 
Sapkamı çıkarırken batımdan pat mittir. Birçok ölü ve tecbizat kar rilca bü~ O metine eiddetli bir pro 
diye yere bir ıey düımez mi? Veyk 8d891nd• 1400 lar altında kaldıiından elde edilen teıto notaaı v-iıtir. 

Yolca lrad1n: . Amerikan •skerl ranimdlerin ve düşman kayıp'arı• Londra; 26 (11. a] - Hor Fran 
- Al Ne ciüttil 11caba? 1 • b 11z lı u vvetleriain L"lldrada1ti ıöz· 
0 ıırada biletçi r"liyor. 88 r 8dlldl nıo l&Jlll••I İtirmek pelt 1lZOn IÜ 

N L 27 ( kt' cüıü, f erker .,. Nıkelon adalan · 
- Bayanlar bileeetf Bilet alı· evyorıı. a. ı.) - Manilli rece ar. 

l dü L b li nııı ifr•lı balı.kında demiıtir ki: 
un • n açııı. it! iri "n edilm\ıtir. Ame Llb • ve R h 

H 1 t 
, u•r• .,.. c- Hür Fraoııa kavv•tler·ı Lo 

anım çantasına e • ar. rikan ıözcü .. llnün bildirditine ıö· 1 • 
A Ç 

L J A kAtı randa memnunl· mutanı Amiral Nüı.ölye ba adalar 
- ... anlam yoıı. ınan re, Maııilllda amumt vasiyet evel · 

_çantam okf Dorun ayol çantam kind:,~ir. Bu ünkG ordu teb · J•tle k•r•ll•nıvor h•llunın Frarıaaaın kartalaıa .,. 
y~ aa a p ı m ~ ~ -~.~~~~~~~-~~~~~-*-~~~~~·~d~~~y~ı~b~~~~nui~ m~ 
nan herif almııtır. Si••l c•phealad• plnu topç• .. Roaa ceph..ıadeki toa bldiaeler tefflller Hfıncla yer almayı arra 

Amanm,içlnde Gü1terin yOz li· dtlelloıa olm .. tar. Antimonan"daa lraa hllkGmetinin •e mllletinln laa. ettikl.ırioi bildiii içın Fnke•'• 

11,11 vardı. Ay, fen hk reliyor içi· Maoban'a kadar olan cenap dota betli dll,tıaceti ilzerinde te1irini fİtm•ttir. Amiralin bir biditeye 
me- Çantam nereye rittı? cephesinde dütmanın baıkı11 artı· röatermlftir. meydan vermeden idare)i eline 

- Telif etmeyin Hanımefendi! yor. Dil$man bava kuvvetleri bil Şımd~den lranın aydıO: mahfillerin al111aıı halkıa iıterile hareket et 
Bakalım. Belki yere d01mB1tllr. yilk bir faaliyet rölteriyor. de Bınraılden Leniorrada Irada mlı olrluğ'unu i11bat fldıııır » 

Dii•r yolculara(biraz aralanır Tokyo 26 (a.a.)- Veyk adası M11ır, Fıliıtin, S.ariye, l•ak ve lran: ,- • 
mmn•z ... ) Yolcular aralaoırlar. Ha· nın iıl'all ıaraaında J•po11 birlikle· dan r•çen bir cepbe aöz mevzuu Ba Nöb 1 
nımın el çantaıı yanandaki yolca· ri tarafından kıta komutanı dahil oluyor. Bu Ct'pbe mihverin yakın - weee atci eczane 
nan palto dütmeıinde a11lı olarak oldoio. halde 1400 Amerikan •• . prka dotra reni,lemeıine karıı -----:y=:--.-n-=l~e-c_z..:,a:.n::e=::..__ 
bulunur. Hanım pürhiddet: keri esır alınmıfh!• biltOk bir duvardır. 

(Taa'daa) 20 15 Raıivo raıete•i. 
~.4) Müıiır.: Ş '"'ı ve Türkr· 

ler. 
21,00 Z•raat takvimi. 
2l,10 Milziır.: Dınleyici lttek

leri. 
21 45 Konaıma (Gü ıüa Met· 

elele••) 
2200 Ml:ıilt: Radyo S lon 

Orlrttıtraıı. ( Violoııid N~cip Aı 
kın.) 

l · J >rıea: Dıı G,.ıb ı'dan 
potpuri 

2 • S tob: V y•nt tak·"'ı 
3 • Aıı~ert: Gö:ultlıler Ret· 

mi reçidi 
4 • Binder: Orpbeus Cehen· 

nemde. 
ıı,30 Memleket saat ayarı,,. 

Alana Haberleri: Ziraat, Eabam -
Tabvilit: 

Kambiyo - N11kot bona•ı 
(Fiyat). 

22,45 Milzilı: Radyo S ,Jon <ır· 

keıtraaı Pıorram nın devamı. 

S • Pacborn•rr: Genç Vi· 
yanL 

22,SS/ 
23.00 Yarınki Prorram, ve ka 

oanıı 

ITAKVİ:'\11 
27 Birincikinun '94 ı 

CU\tAR rEsl 

Y1Lıt941 • A Y:ll Gün: '61 Kaaım 50 
Rumi . SS7· Blrlncllllnuca ı ı 

Hicri 1360- Zilhicce 1 

- Alemin çantasını ılmıyı U• • _ ( Beledive vamncf• ) 

taom~~.:::,u:::1.ımad11n .. Farkın· ll-Boyu k H ika y eJ BUZ ÇÖllerı·nde •ıı 
da bile ~·iilim f Siz kendiniz U• 

mı~oı~& 11"~"1·~Pk• =====~~=======~=~=====YAZAN·. Don vameronŞejer=·· mabeyninde olan bitenin kim far· - • IS • "I A j ı P eye kadar rötüre,im, 
kında ki.. Eter arkamdan relen herif ba melau1& Ev 1-tbibi: lip kıtuıaa ittıbak etmelidır.> 

Direr kadın : 0 ri t k dd - Sakın böyl b' • L 1 Mı.ırdekı 
- Aman kardeıim. Rica ede· ze me a eı açma ta tere üt etmiyecekti, bu· cevap verdı' A 1 ke ar ııe iL& kıımayın diye 

k b d nq b:ı:vordam Orman L l kt b d • ,._ ı ta k d' - A '• dtıdı', Lendı'ıı·ne ıo·yl•rı'ı, faLıt ra• 
rhn. pek mera ettim, qınıı an "91 , .. aran ı ı. a a aman vetinız kalmamı""ı . . n en ıoizi taııyacak kav. iL .. .. 

d 
n? kim oldutuna farkedemiyordum. O vakıt ır.en. 11zıo. valh lua'uına iltihak edince~• lıadar arad ın 

ne ü2tu Murdek bir kap k d . ' b f 1 _ Nerede ? H•nrı hqımdan? disini korkatayım dedim, fakat benim yerime kadar k . . ı a ar r~"ıt ve bir öküz r ta ar r~çecektir. Sız o .u bırakın da b •na 
_ Aman kardeıim f Şimdi en allibım ~yJ.di. Ba me.an adam benden çok uvvetlı bar adaınd1. p ,. ıöyleyin 8ılli. Bu reee niçin hçaıaduıız. 

uzaktaydı. kucakladı, bir odaya kad "o ıs memuruna A k d md d l 
lahyordo.,oz. Evde bqıoızdan. ta;a uzattı. ar rotürdll ve bir ya· - r 

11
ma üıen, iai e o •fan polis· 

_ Ha f.. Dolma... NiJaD bile almamııtım. Ooao yere dllıtl· Ş lerden bıktım, UNDdım artık. Arhlr. ıoio1'ıa ve 
Paltoıanı çanta talulmıı olan iilail rörür rörmez ltıbır.ahalarla l'illdilm. Zıra 1ı:..ı.a:-. mdi, dedi, biraa da ayalı:.larıaııa ba. açlıkla çarp •ıacak kuvvetim kıtlınadı, n• ola• 

yolca i,.tikam maksadile : kendi11ni korkudan yere attı 1&nıyordam Fa· V cıkıa bir an evvel olıan, diyoram. 
_ Yalancı mı ? kat kalkmadıimı ıörüocı Dl oldoiona anla l e l':tyet ince bir dikkatle donmaı ayak· - Ôldilrdllnilz m6? Bana b,r kelimeileevet 
- Yalancı ıeosirıl Münaaebebiz mak here oraya ~Oft••· Sılibamdın çıkan an maayene etti. b d 

D l d d
• • d k 1 L f tla C l - Galiba dedi b. ·L· ••ya sytr eyiniz. 

- o ma e iDi% e... arean ....... P• yarak yerde yatan OD i . ' ' " 111.l pamıiınııı kum.. - Oıerine at91 ettim. Fakat A1lab da bi· 
_ Bırakmadın ki bitireyim.. deiil, bir poliati. e mecbarıyet haaıl olacak. lir ki varmak iıtemiyordam. Ba b.r kazadır 

Dolma da derim, urma da ne olacak? - Billi, iaanıyorQJD uaa, ba bir kaıa o- - Ay•klaram keailmiyecelıt yal yalnız 1. 
ôteki lıadın r lacak • - Z.snnetmem. Fakat daha aylarca ba Radyodaki aeı deva- odı'rordu: 
- Aman ır.ardeı;m. Ben Altın· F k lr ayakları kallanamazıınız. . -

- a at ananonoz ıizin ribi dilfilnmü· F it b « Biltün ,iıtaıyonlar, bntOn atlı poliı mer• 
bakkalda ineceğim. Pek rica ede- yor, bir polia vanalanca mabakkak biriainin asıl • at enim asıl ıaıtıiım ıey bir mıbkd· k J • 

-rim ne düttll ? Merak ediyorum. mail llzım. mua sizi borayı retirmit oımaııdır. ez erı ıu uu da bilmelid r. Komiaer mu ,vıni 
E 

Mjc Eran'ın Billi'.,i hlup etmesıne lüzum lıal· 
_ Hanım. bir dolma kalem ... - vet, ba adam isteseydi beni baz çöl• 1 

dOıtil •• Ne dilfec!ek ? Kim bilir ki· leri içerisinde yalnız bırakabilirdi. mamııtır Zira yerli Valkı Bakıvard ö urun po· 
. . B . K•• ortuınd. Nod Staarona Lt- L1za w D k l 1_ lit Don'a kendiıi öldllrdnı· ünü ı"tı'r•f etmi•tır.• 

min cebinde takıla ımıf. enım ı•P ... usr 11. rın - eme o uyor 11.i bir polis memarnnun u • .. " 

Ç 
L rsll·i dalma fevkallde bir ıey ıayılabil'ır. Birka~ haha IO t N d kımda da ba tOI vardı. ıkar .. en 1119 canını alan ba adam, baıka bir poliıin bı yıı ti· "" ora, moo azam p olta or 

Ş d
• lr 

1 1 
ö Jil Mardek, karııı Şpevay, b6tlln efradı k d b Staayooa l'eldi. Komiıer moavıni Mac Er t0'ıo 

ahp retirmitim. im ı a em r r· ki b nı artar ı, ana kılını cemiyete olao borcuna dilk~e, Mm bGn oluyor. l.ter iste- ail•i, hizmetçi ve Uf• ara ve ir •tlrll köpek. ödonmit demektir. ayakları iyilite yüz tatcnuıta, fakat hiJi yatak• 
... 7 I lerı·ıe beraber kızaktakilert kartılamatı çıLtılar. tan ,._ıkamıyordu 

mez yankeılci oldum. ıte bquna 11. • • • Y • Mardok haykırdn • B' l b l l crelen bu . Anladınız mı ? Er ID&f'D& •) postanın r ~tı,d ii raıete er 
• Demek creloolerden blrlıl poU.m·11 ıı. , ., • teıi .u.bab, Mardek mıJ1.11zaıına ..ın·p de • ..ı k b ( Cumharlyet't• 1 - • UJ• Bili s •. yatıırın"a o ada. Bnt&n ru•t•ler •y caııh 

le mil bı yı içer&1ınde filzel bir odan ateıi yanan terlevbalarla ayni bawadiıi veriyordu. b ı var 

Lisan dersi 
Gram of on pl&klariyle 

lnıilizce, Fran•ııca N

ga Al,,,ancagı çe6a t, lcolog 
.,. iıinlzden, vaktlniulen 
/edalcirlılc gapmodan sevlc• 
le 'ilene, ele öfrene6illr•l
niz. lstigenlere ma/aual 
6ıoıiü ıöndetilir. 

Ad•n .. M. Sadık 
11t7 AINtw Klleltevl 

Komiser muavini cevıp verdh ıo anın Abaımda oturmat balunca ı•ıırıp kal:iı. V alkı Bakı•ard ölOrken papaza herıeyı ~öy. 
· i M E • , .- zizim, dı di, a:z Fraııa zlar dalma do l h - Ben komiser maavtn ac ran, bir ı G em:f ve Ü~ O 11ete bildirmuini rica etm•ıtı, 

d mnız.. ece keçuınız diye kapıları kapatma· 
IDe .. Lafla beraber creldim. Size ban • bir aene d 8 V lk• B'ıl' ·ı b b • d 'd• .. 11. • ••- öyle old•p la.ide ne diye kiriti kar. " .. , ı ı ı e era er aynı orman a 1 ı. 
evvel Defile civarında lıomiser muavini Dı1a'a madınız. Hsr ilı.iıi de aynı zamanda ateı etmiı lerdı. fa. 
61dilrmek ıuçundan ötürü hakkında tak.ibat ya· Bılli bqını eidi v• cevap .,_.dl. MaNıı· kat Valka öldü m'k niyetile nişan alarak ıı tf't 
pılan Billi Fonten'i teslim ediyorum. nın batına otman Mardek işine baılamadan etmişti, bu ıaretJe bir taı•a iıd kaf "oraıoı 

Kendisini daha ileriye ıötüremedijim için evvel radyon'!_n düirneıini çevirdi ve l'D&el olayorda. Hem kendisini ta~ ip eden polithın 
mllteeııifım çünk.O ayaklanm donmaştar. müzik parçalaraoı dinliye dinliye çalıtma;a ko- yakayı ttyarmıı, hem de 1açaoa düım ~na ve 

Ev .. hibh yulda • Takıbi B Ui'ye yDUPtmiıti. 
- Oo

90 
buradan kıçıbileceiial hiç zan• Aradan biraz saman ff'çtikten ıonra oper Ba hilılyenin daha ilerisini a r: latm,.İ'a hl· 

aetmem, dedi. Bu ıözleri .öılerkea de kızakta lördeo r~leo kuvvet.i bir erıı.ek seıi biUtlıı o- zaıa yok ... Hem intanların adalrt kana a ye· 
canla bir bolttın korkaluia rıbi oturup kımıl- dayı doldordaı rine relmiş oldu, hem de baz çöllerıode ka• 
claaamıyaa poliH ·bakıyorda. c Kanada atlı pollıi kıtalarına mensop b&. nııaıaı yı$&yan i rıunlarao vio4an&.noa -6tle• 

BılB uakl Wt Wr P1 lfltaıalı rlbta tin polit merkezlerine bildlririı lı.i lomiaer aa- bu kaDaaa 7eriDi ~ 
- ....... .......... .... .. kpkllt- ....................... .,.., ....... P.'. .SQll• 



BUGON 27 Birinciklnun 1941 

ı~ 
1 Fabrika ve -BilOmum Makine Sahiplerinin Nazarı Dikkatine ılbaşı Bileti Allrken 

-1-

Lôtfen 
Hatırlayınız 

s o z IC>E&IL, BDR HAKiKAT 

ALTUNOLUK Piyango 
DEMiR iş 

SAiM YALÇINER 
. ._.~~-:_~·. . . . . ' : - . . : - . 

Yurdun En Uğurlu 
-2-

Gişe sidir 
Bilumum Makineler, Alalı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 

b ü B~tD~lrÜ ©l~c§lD m oştoır 
ACIELIE IEDINDZ 

Her nevi makinalara yedek parça, plk ve kızıl dökUm, 50ftuk 
sıcak demir itleri, f ireze, bUyUk küçük torna "e plAnya ltlerl, 
elektrik kaynak itlerini tamlnath olarak yapmağa pek yakında 

Al TUNOLUGUN Uğurlu Biletleri sizi Bekliyor 
BAŞLIY CAKTIR 

ADRES ; ESKi İSTASYON karıısmda -- Telgraf Adresi ; Adana DEMIRIŞ 

TAŞRA SiPARiŞLERi DERHAL GÖNDERiLiR. · : . ,·_ ' .. - . ... . . : - ' 

ÇAKICI EFE Roman• Çıktı 
Fiyatı 100 Kuruştur 

Taşradan Sipariş Verenler Adresimize 100 Kuruş 

Gönderdiği Takdirde Kitapları Hemen Adreslerine 

----Posta i 1 e Gönderilecektir • ----

-------------------------------------------C.H.P. Nahiyesi Aşağı 
Canibişehir Menf aatına 

At koşuları 
1/Şubat/942 pazar günü !laat 12 de C.H.P. nahiyesi Ça

putçu köyü Mamur yolu üzerinde yaplacak koşu proğramıdır. 
l - Birinci koşu üç yışmCJaki taylara mahsus olup İn

giliz kanı taşıyan hariç olmak üzere v1:sikalı, vesikasız tay- j 
14ta mab§ustur. 

İkramiyesi 95 liradır. Birinciye 75 lira 2 nciye 20 liradır. 
Mt>saf~ ı 200 metre. Dubuhyesi 10 liradır. Sıklet 55 kılo 
Tecrübe koşusu: 
2 - Hiç ko~u kazanmamış vesikalı, vesikasız arap at 

ve kısraklarına mahsustur. lkramiyeçİ 100 liradır. Birinciye 
80 lira ikinciye ~O liradır. Mesafesi 2000 metredir. Duhuliyesi 
t 5 liradır. 4 yaşındakiler 58 yukarı yaştakiler 60 kilo ta
şu lar. 

Tahammül koşusu: 
3 - Y aı ış kazanmış arap at ve kuraklarına mahsustur. 

ikramiyesi 17 5 lıradır. Sıri?ciy_e 150 lıra ikinciye 25 liradır. 
Mesafesi 3000 metr~ duhulıyeaı 20 liradır. Dört yaşındakiler 
58 yukarı yaşdakilcr 60 kilo taş•tlar. 

Bu koşuya g:recck atlar 15/İ<inciklnun/94'Z tarihine ka
dar atlurnı vett:riner dairesine veyahut C.H P. nahiye idare 
heyı-ti Çaputçuya kayıt ettirmt"si rica olunur. 1555 

BHıldıtı Yer ı ( BUGON) 

llatbaa•ı - Adana 

Suvrı,.,,, 

8,30 

ASI' SINEtJJADA 

BU AKŞAM Su va re 

8,30 

1940 da Nlahm C'!nneti 1941 de L-.yla ile M,cnun 
1942 de de B 1 n b 1 r 1 n c 1 G e c e rekor kıracıktır. 

Bağdadın en iÜzel manzaralı ynlerinde çevrilen 
~engin ve ihtışamh saraylarında cereyan eden 

ndis bir aşk ef.-an ~ si 

ı_~_o_a IFD_lb)_n;;n ıncü G_~-~-~_ı 
---~···;Qll 

Yeni nef s ş •ırk ıl arı brs teloyen 

IL':IJSDAT S~IC>IEirTDrNJ IK~VNAC< 

1 

Şeh<ada B•h•etı;mn yon• 1 1 Ş·h•;•>•t Snıtanon yj 
şırloların1 aövleyen şvlnlarım sövleyen 

- MUnlr Nurettin -MUzeyyen Sena 

Balıkçı Ü.imanı' taklidli mükalemelerini konuşan 
FERDİ TAYFUR 

1534 1-26 

RADYO 

Akkümül3törlü ·ve cereyaolı 
~~~ Yeni Modelleri Geldi -

T. iŞ BANKASI OIKKı\T: Bu nefis fılm için localar satalmaktadır. istical edioh:. TlI..JH[SJl:N Sll.LİH JBOS~ 1\ 
Bugün gündüz matinada son defa ola,ak Acdlaınıa : Alb>DdDını paşa cactıdesB No. S6 Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI Te•g. : TASO Telf. ı 274 

K e, ı o e LE Rı Taş yürekli adam ••••••••••••••=••••••••••••• 
_2_ s_a_ha_'·_'u_aq~s:~~siit~~;:İY~~E~İ,_;n-de-ga-pı_ı,,.....,.. Bu Kadın Benimdir İ Operatör 1 

f Ad:• 1: L:•lık : = L:- -------------a Dr. Hasan Sadi Sözütek l 
3 " 500 " ~ uoo : Baskı ve Cilt işlerini • Fransanın Nansi Tıp 1 
~~ : ~: :: : !~: : ~ 1 Fakültesinden Mezun 1 
2~ .7 : : : = : .. (BUGON) matbaasına = Heroün Hastalarını 13,30 dan itibar1°· i 
;:,kır: •• ~:nk•:ınm par• =•m•kla "r••· ! kabul etmektedir ,,,.971 

naz par• blrlktlrm .. ve faiz •lmıt olmaz, e,-nı ·yaptırınız, memnun· kalırsınız, • Muayenehanesl1KarasokuTen:ilerÇar111ınd~~·-! 
K•m•nde telllnl• • lllHemlt oluraunuz, ' 877 •••••••••••••&•••••••••.,... 111111 


