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PAZIRTESI 

~9 
Blrln•••nun 

IDAq y I 
1 li!lt ı Yeni 
ıturon cat::ı.s 

Tel f • Adana 
• on t38 • f'c•t. K. 49 

1 Yıllıtı 14, Altı 
7 , •rJılı 126 Kr. 

Bugün Bayram 
O.kay calarımıııo Kurban bayramlannı 

tebrik ederlıı:. Gazetemle Bayram mnoa 
so ... betile 4 filo çıkmayacak. 3 idııcikl 
nanda neşir vaıif o loe devam edec~ tir. 
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I• r. ıc:_~~t~~~:.· il• SiYASi, iKTiSADi, IÇTIMAJ,GÜNDELIK GAZETE 
\,. P 1 f t ı US) k u • u Ot u r • 

Anlara'da iki miihim 
\o ı ·a n t ı y a p ı I d ı 

Ekmek tevziatında kar.ne u u 
IUnUn ne zaman ve nerelerde 
tatbik edileceAlnl Vekiller her· 

-
-eti kerarl•ttırac k 1 • 

Ankara 28 (a.a )- S •o d&fa Büyük millet mecli ince kabul edilen 
Milli k:orunma ka!'ıu:ııı \\~İllerine uyulara\t hüı.Qcnetçe alınmı o'au tcd 
birlerin vıliy .. tıordelr.ı tatbikatı üzcrinie gö üımek üıere Ankuaya çnğ 
rılmış olan lıınir, lttanbul, Konya, E!!kı t hır valileri AnL l' l 
b. l'k 'k" 1 .. ara va 111 e 
ır ı te ı ı uzun top antı V.lpın•ş' rdır. 

Toplantıların bıriucisino Dahılıye Ve1·il•' Fa"ıL Ô t ._ •ı.• • i 11 , • , " " z. ra .. , 111.mcn 1 e· • 
caret \alı.ılı Müaıtaz Ôkmeo reiıılik etaı•ıtlrrdır K l" ü r•I d ... . 6JDe usu uo n ne ..,.. 
er e ve ne zaman tatbik edilc:ceği icra Vek.ıllcri bey'etıoce ayrıca ka 
rarlaştırıla caktar. 

Anhra - 27 

bOtÜD 

yıl t>ı 

os•k 
bab• 
ntoln 

,,çit 

oerıd 

tetivor. Şüphe vo'k ki 
•, b!Jtlio insanlar bu 

l şen ve ın .. "l ya a
. şupbe yok ki her 
d her evtid ebevey 

1 
s;, iki gün eflfltJl Çörçilin beyanatla bulundulu 1 1 

Amerikan kongr~si toplantı halinde 

Bı l _ " 
d b1I noe gunu il 

• 
1 

t'"'ektedir. Fakat 
"h:ıı .... 

r 

Vaşin1rton 2s • tO d 
(a:a.) .-Ruzveltle va ş 1 n g n a 
Çorçıl ve Mı· 
lcen:zi Kin~" in. • Ao 

t.r.fı, ber gün '.iliz. dl ominyonla- sıyas 1 ve 
ırı htf • h r rıyle ııg-iliz mil· k A 
c. • ıoyerı bır 3~p i e letleri .~•aıia11na as er 1 
.enıt dı .. .Şll onda be.- da'1ıl dıi'er mem. 
OQıa ,. uı-ktıı, o 1 lek.~tleıin aiya 1 A a 1 
I it ~dan ayrı Bper ~ s a 
b baltfl" • k bir i._tima akdet. Ruz11elt ve çör ç i ı. 

l
·•eleu arşısın • 1 d' T l 

ihn teb 1• mış er ır. op &n• milıf1er olrglıda,, mil· 
d:1 l do" ;,o .. mektcdir· d 

~ 
• ... tı a harp pliolım letl ı· • i k ~ 

ıet· ltı ,,e lotlu havada e1 n aıga~ • as er, 
ı... etrafında f ÖrO •• "ll l . ~ "e lf9' - mameuı erig e gÖ· 

bıÇ 1 ıörilnmuyor. şülmüştür. Avus . 

Bili~\ ·e~ işarl' a"çti'k,.c bir rüş tüler 

BurOn· bizim 
için n Ör. 'illi 
nokta mihver8 
mulcavemet edf'n 
Dünya ctpbeıiniu 
bütün askeri ve 
ekonomik kavnAk 
larıoa eo veriınli 

bir duruma l'elir 

aaıta ~imdiden çok 
b 6 yük torak 
kılcr elde etmiı 
bulunuyoruz• 

V qington 211 
(a.a.) - R..ızvelt 
ve Çörçil, domin. 

• "1 ..aıı 0 .. T balya elçiıi ba H 
al k . Otlar ~aohk gittikçe rörüşmelcrio fay a r p 
dah• 'Yor, k • bir ı:naııza d 8 l ı neticeler 

ö $fflr• d yontar mUrne11il 
r• I ııç ve .,,.inde bulanan ver iilni aôyle· 

l 0 H p ., mi1tir. lerile yaphkları 
0ev r. ar biç biriside 

L d ,.010 V aşio ttton hn p toplantıdan ıonra 
r•'e" a amit gerekse • "° 1 A 1 8 l i 
int•O tine ofıııO vo .. ümit ve· (e.a) - Ruıvelt a n a r 1 ,,_e çNlta, YunaDniı 

k ~ 
1

• ısıCI"' ve Çörçil bugün MZD, orveç, a· 
rece un >ır ııŞuıayor. Ho mihver aleyhdarı nimulta, Lüksem. 
pıiol leldldc k°"b:skikıılln ifa milletlerio ıiyasi, bart,Çokoslovak-

deSİ e acı .bit ıoitletioo ça· askeri vo babri Veflngton mUzakerele- ya, Po onya ve lr. 
hşııı• , Hrp ıd• kadar mü m_ü _m usilleriyle rlnin bathca mevzuunu landa aiyui mü· 

d o•"' roruşmGşlerdir. tefkll ediyor me11illorioi kabul 
c• • mıı, so :,,.ıe b loou· d _..,,..n V . t 28 ( ) o erek kendile · 
yot• tavııhr- b.abaetmi eşıog on • a. :- Mister rine Mihver dovletl i . 

ı. . • 1tı'1•., Ruz.ve t oıı beyanatta balııamnıtur: L • • er Dl nıai·Gp et 
10(• QlrJll 0 \b yolttor, m & IÇIO bu a:ı L 

o «- Bu hafta yapılan müte. .une udar yapılan 
... c•I" hepside ~ 1' ıalip d müz it l 

p..,cı a dit toplantılard büyük iıter a cro cır neticoainde kararlaş• 
gelını vardır. t!OP olarak başarılmıştır. Bütün ba toplantılar. tırılmış olan p!inlar haklıanda ma• 

111ıbY~ıı da ~1~11,dır diyor. dan aonra, biziınle birlrtmiş bnlu· IOoıat vermiflordir. 

tehlikcsı .ı..ıocidc ) oao mılletlerin darumlaranın aon Lo d 28 ( 
_.,...- ( Devamı;.---:---- dcııce kovetlcnmiş oldtıiorıu töyleye- • ıt• ~ .ra a. •) - Razvol-

M l 1 • bilirım. Mü~akeroler devam ede· :~ ntıbı dün rcıç vakit Y•pılacatı 

r tay~are en cektir. Sanların ne zamao bitece· ıldiril•lı olan lı gıli% • Amorık.an r 1 J ğioi şimo;lıden tahmin etmek mümkün barp lt0nıeyi toplaoh11nm bugüne Mala hücu- ettiler d., .. d;.. bırak•ld•ğ ••• ö,ı ... ;,ı;.. 
~ııoan teb· R t d 

liği: 28 {a.e,) ""' U S Y a a 
Ş( -Almıın 

ıoef% frikada ltatf1 .. lııgiliz harekat 
b0'0 ' karşı yııpJ• Alman 

b•"• 'kim kelmıf'' ,re moy· 
daOla\ı1eri logıliz t•1~0Uarına 
oso"a düşman taşıt ·ştir. 

tle hücum e~;,..ile tay· 

1,ro dl\kl licnaa tıl yapılan 
bıv• nlarma luırf tayYA· 

t•'tA lımnda boıs>~ oı•n av 

cıl.t# refakat eden ~ aştırınOı 
tllr· 'filiz tayyaretİ 4 

sa "•' 'tsıund• rrs'9 
~vere kar''" asan 

0"' ıs 1 ' 28 (a.a.) - ka· 
dir tııden 23 ilkkl~' Ban 

~ vr· ıarıll Yyare ka1betr11W ı,ele· 
rindı''•rnı baVA mD~erdo 
tab,,_tlllmü~, bir kıııfl ;taro 

otara\iş ve bazısı dl ~ de\' 

,,d• İte reçmiıtir. 1ıf.
1 

k• 

f'I bıva kanetl.,iD 

~redir. 

Berlin 28 ( a. a. ) - Almao 
tebliji: 

Do;u cepbeıinia cenup koaİ· 
tninde h.ıı yerlerde mevzilerimize 
firmrğe muvaffak olan düşman karşı 

bücullllar ayesinde püıkilrtillmü • 

tür. Doia cepbeıinin merkez kc· 
•iınhıde düşmanın mllhinı hücum· 
ları kanlı muharebelerden ıonra 
durdurulmuı vo şimal le ıiminde 
d ha z.aif düşman hücomlarıda tard 
QJilınlıtlr, 

b" Hava kuvvetleriıoiz cepheni!I 
utiio kesimlerinde muharebelere 

Yt•r_d1ıın etmiş vo düımanıo gere 
eııs 'I 

11 
eıı e b ıı:zırlıklarına ve demir .. 

Y0 arına n • b 
m t 

nıueuır ilcamlar y•p· 
ı' ır, 

Kerç b • 
m·ı . 0ruında dOjmaıı ge· 

ı er ıne b• 
nıiz ~OO ucu111 eden tavyarelerİ• 
remfal b t D bacıaiode 3 nakliye 
di; atırmıı ve bir Aviıo Ue 

er °' vıp11q hHra ıtretmııtır. 

Ruslar tarafından tahrip 
edilen bir t,en katarı 

1 Karedenlzde bir Sovyet 

il d:~::•::•~ıa.)b:tı~~dıRo· 
men torpido ·muhribi Karadeoiıde 

bl1 ~ovyet dtııl11ls111DJ bıurmıetır 

Norveç 
sahiline 

ingiliz 
baskını 

Alman tebUğine tö'e 
Şiddetli bir muhare
beden sonra lngiliz 

ihraç kuvvetleri 
. püskürtüldü 
Bcrl•r; 28 [ •· a J- Alnıan 

teb1ij'l ! lngitterenln doio sahil· 
lerinde sıı\.aş tavvareleri 28 ilk· 
kiöuo rec .. si 6000 tonlok bir 

ticaret gemisi b4tırını~tır. 

Baskın harr.Jc,.tirıe iştirak eden 
/ngilir muhrip/erinden biri 

logıliz deniz lıuv•,.tleri 27 
Ult\intındo. Norveç kıyılarının 
uzak bir noktasına baskın yap 
malt iıtemi~th·. Donaomava ve 
orduya m .. nsup mabaln rözcü 
kıtalarılo cereyan eden kısa fa 
kat şiddf'tli bir mubarf'beden 
ıoarıı lnriliz çıkartma kuvvet 
lcıri püıltü~tülmüıtil • Bo kıtalar 
li'emilerine ııtınfl'lısrır. Atman 
-cavaı tavynrelrri firar eden diiş· 
ınan 1rcmılerinden bir mub•ıbı 
batı• mıştır. Ayni tavra reler iLdn 
ci uuftan bır loıil z ku111aıÖ 
• üylcı lu.slta bir muhribı de b• 

sara oiratmıştır. 

Manilliya 
5 istikametten 

taarr z 
Filipi11 hül. D:meti ~,. 
klfoı «.·e Ameıik,,n /"v 
kaliide komişeıi Phir 
der: kaçtıla, 

Luzon muhare-
beleri bitmek 

•• uz ere 
Tokyo 28 (a.e.) - Ga:retelel' 

J ıponlann Lınon duındalıi ilrri 
barelı:etinin hı%.la l('l"Iİjmekte o1do 

Hava muharebelerinde ve 
karşı koyma bat•ryaları taraf 111· 

dan 10 dü~mıın tayyarHİ du~ü 
rülmüştür. Bir Alman karakol 
gemisi dllımıına yakfoşmıık iste 
diii ıırada t ıriliz bomba tayva 
relerfoin hücnmuna ujramııt r. 
Ba gf'mİ bir düşman tayyaresi 
düşürdü~ ten n bir lnrıliz knı 
va:rörü. bi,. çok loariliı muhrip 
luiylo kabraınanca bir mub.re 
beden ıonra batanıtır. 

~ ..... ıı. M .• uı .... ; ..:.. ........ ;.~ 1 
kalide komitorioln bu ıebirden • 'I J 
kaçmtf oldGklıınnı teyid ediyor. ------------..1 

lnriliıler lcabotııj -eferlerln 
de çıhıan baz.a N nveç ticaret 
ıremilerine hOcum ederek ban 

ları batırmıılarttrr 

ÖnUmUzdekt y•I 

Yeni Erzinca -Luzon mUbareboleri ~ati ıaf· ölen ve yarılınıın yok1ur. 
batına ıirmiş bo unuyor. Ş•mdi Jr.· D - 'f'kt H d ı • 

nın ınşasına • ora pası 1 e avay a a arın 
p<>n bayrarı Apari ile V•ran üıo· • 
rinde ve Lu d . 1 k da dolaşan dü ıman denaultılarına 

l da d"~0 ~ asının flma ı· karşı şiddetli molcabil tedbirler başlanacak ıım anı 1 a ıa amyor. alınmııtır. Atliotilr.te kayde deier 
Taruerare'ye yapılan ycıoi ••· yooi biç bir bidiao olmamıştır. - Ya.ıısı ikincide -

ker çıkarma harekctınden ıunra 

taıoa Japonların eltne geçm~ bu · 
luoayor. 

22 llldcinuoda yapılan blfka 
bir ihraç hareketi Liorayen ı~bri· 
nio iıralile noticeleomııtir. 811 mev 
kiin zaptı Luı.oo'un timalile Manıl 

11 arasındaki demiryolu münakale· 
ıiniıı kesilmiş oldujuna del&lot e· 

der. 
Linıayen vo Viıaa'a çıkarılan 

lutalu Gııriyo'yu qfııl etmiştir • 
Lt-ratpı'deo harekele f«'Ç•n kıta 

lana şimale dojru ythüyerek La.· 
ııııen Baya çıkarılmıı olan kuvvet 
lerle irtıbat temin etmiıler ve Ma 

nıllioıo cenubile müdaheleıini keı 
mi~lerdir. M .. nilliya beş istıkamot• 
ten taarruz ediliyor. General Mak 

Artar'an kuvvetleri Japon ileri 
yürüyüşüııü durdurmaia muk.tedir 
delildir. 

Loora 28 ( a. a. ) - Mü •tem 
lekeler nazırı Lord ·Moyne HJDf 
Konr valiıine röoderdiği bir tel 
grafta bilbaasa fÖ.Yle dıyorı 

.: Bir aüa rolecek, be1aplar 
IÖı Ü 1ecektır. Sız cesaretle harp 
ettıni&. Sız ve •İz.inle buabt'r çok 
üstü? oüıman lı.uvntlerine kuıı 
takdıre liyık bir aurette muk.ave 
met •tmit ol.o aıkerlue krallık 
h_ülı.Oaıetiain teıtld üderini bildiri 
rım. Hooi'·Koni' nıüdıııfuaı iaıpa· 
ratorlok tarihinde yer alacaktır. 

Bu mlbtemlekc ancak nıuvak• 
kat bir zam u iç"n elımizden çık· 
mıştır.> 

Vaşinrton 28 (a a.) - Roıvolt 
Amerikadaki Honr Koog alacık· 
)arının bloke edılmeıini emretmiş. 

tir. Hoor·Koordaki ticarethaneler 
le bankaların bütün malt ve tica · 
ri mümessılleri · bülı.Qmetin kontra 

hıaa tlbi tatıılacaktır. 

Vaşhıgton 28 (a.a ) - Bah 
riye naıırlıgıoın tcblıği: 

Utak oarkta <lüıman tayyare· 

\erinin bombardımanları oeticuin 
de ıauhriplf'rlmiıdeo ikiıi hafif ha 
ffrt atrı111ttır. MUrJtttbıttaa • 

Şundan Bundan 

Ne s' e •• 
N •t'e rubun gıda ıdır, derler. Acaba ruh nedir?. Roba, kıaac& 

ınıan maldneıioi i~loten varlıktır, diJenler var.. Ba ~arlık elle 
tatalabilir, rözle rörnlebilir miı uerede bolonar, kalpte mi, dimaida mı, 
sonra inıao bir mııkiôe midir, diy• bTç ıormayınıı. Kendi kendine iti .. 
yeo, bir ıü·ü fikir, biı imal eıieo we onlan bir ıür~t-ç•cın f'"Çlrdikttn 
ıoora ortaya atan bu makine, belki bir makineden ıiyade btıtüo t8fkıl&tı 
tamam bir f .sbrikaya da boozetılebilir •. insan iıtor makineye, iller fabri· 
kaya benıotilıin bunan tahlilini biz bilrinlere bırakalım da sırf ba mev· 
ıoda ioaanı yQ. üten, dü~üodGren, aöyleten varlıi• rab diyerek Jtio lçlodn 
çıkıverelim, olmaz mı? .. 

İçimize ıaplanao bir acı veya dnydoiama-z bir tHlnç bize kalbimlıd• 
toplanıyor ve ıonra da bütiin vücudumuza yayılıyor ribl relml)or ma? .. 
N ,ş' enin daima acılarımızı bir ıü ~er a-ibi emip aldı tında ve her halde 
içimizdeki varlıiı bosleditinde bü~ük bir hakikat vardır .. Nl'ı'e iç miıde 
bir pınar f•bİ kaynayıp da acılarıau:ıa yakadıjı zaman Haki kndlafıde 
ofııltlara kaoat açan bir lco~ hafifliii doymaz mıyıa ve aonra neı'eli adam 
yaılı da olsa ona ı «R11hu r•ıı1p demez miyiz .. D•m•k olııyor ki aet'•ll 
olan yaşlansa da genç kalı .or .. 

Asık ıuratlı, yüzüne rülü ıuemeyi bir tnrlQ yaltıtlıramıyan lnaaaın vOıO 
gibi içi do karanlık bir bulatla örtulüdür Böyltılerinio yanında yıldırım 
çupaca1'mıt gıbi ürpermeme-. bilmrm kabil mı?. Hılbakl yüı6 ribi aöılui 
de gillümseyen insanın yanında açık, rüoeıli bir rök ylizGrıüo biıe vudiii 
ferabııtı duyarız. Oaao her söıtı bize tıpkı bir yaı rün6nde bir yelpu•· 
DİO ıorinlik veren darbeleri gıbi relir .. 

• ~az.ıları kaıları çatak, doiJaklarına tebe11üm ufnmıyana: Ba adım cid· 
~ıdır, demektedir. Bana bilmem do§ra balayor moıunaz.? •• Ciddt olmak 
~çln ıa,.at Hm•y•, kaı çatma,a, yOu mlaaıız bir kara maske ırçirmf'je 
?zam var ~ı? .. GBlo~ yü:zliJ, tatlı aöı:ıü, not'eıinl biç kabetmiyen adam 

abaa ~ekil& cıdotd r. l~ıni hafif tutan, ioinde oldoia ribı yaıayııında IH· 
lılık yapan .adalD ciddi aayılınaz.. 
~-ay~ta datma güleryllıle bakmalr, berkeı için ayol der,ced• kolaJ 

degıldır. Hel~ bazıları gökte dolaşan buluttu nem bparak ,nnlerlnl 
~rçebu~ a.ebır cıderl~r. bQr şeyden kendilerine bir te~.Ur payı çıhrıv .. 
rı~ler_., ~u~be~to Olmadığı halde f.urbet &Clll çektijial aötliyenler, JaDık 
hır tu:lr.~y~ dınlerlten bağrını yoGıru layıp ab, ol çekraler de az dt-jildir. 

b 
Neş eıını kaybcd n inacıo ltökleri çorak bir toprata aaplanmıı nebetlara 

f'oıer. · 

Madem\d o~o~e ruban rıda•ıdır, neı'ell olan yııh da 01111 r•oç kalıyor. 
içimizdeki oeş'e pınarını kurutmamaia baltahm.. Hayat denilen ıey, bir 

göı açıp bir kapayı~tan baılta nedir? .• Açık kaldıiı ıaman lçind• •Ö•· 
}erimizin daima parıı .. 11 içi o ... emiıl lait kıbdai1e&im.. 

aıa 



BUGON 
--- --

Açık denlzlerde bir casusl~k. I DAHİLİ HABERLER IDOKTOR 

Nezle, öksürü Amerikada casus- 1 

Ön!mUzd•:• yll 

_ Yenı Erzıncanın 8 • •ns1m bıwalaraa bir 

1ar1 a mu c ad e 1 e inşasına başlanacak 
r&n91H, bir fla yap• 

olat• ekteriyeti •ededen, boıt-111 
atraıradaa rahaltll eder. S. si 
bi rabatınllklata evde bal~ 
öteberi ••iz••• U. balit uac11111• 
J•p•nlc l'eflru.ek mlmkWMIQ-. 

CI. men t•tllllttı naaıl 
çalıttıor? -------- ------~ 

Ba •"'"" laerp g.ınu 
ma••r~lle ••gd1111"1nno 
mii11lıasır bl•ıgor. Fa6 
riltol•rtlt11 ~ i/tl llıl erde, .,.,,.,,., .. ,,. .. ,.,,. 
lı••p •d ligw. Ba luuple 
eoıaılarla 6ozlııneıılll•111 
otn•dıfı rol .,,,,,,_ luı

der •ilıllftdİr. 

M ıllt .... bir 1at Karalb de-
aiderioia .... dalralanaı 

kerifl• yartp sidiyor. e. ııa.a 
weeiaia bahtlı sahibi endittoli bir 
halde rııvertede dolaııyor ve e1in· 
de tattu;a bir te'ıiı meujını oka• 
yarak b,,mardaa•yor. 

- Ne elemek iatiyorbr? Ha· 
rekd ettiiiaiz ıiiodeı b.ri bir tek 
rad,o ıöaderm"dik. Bö,le old.p 
balde bizim • Federal • ibbarat 
komi•yonile ne allf ver11i•iz ola· 
bilir? K•ptao: 

- z,nnec1e ..... dedi, .,. ... 
d~e reımt bir maameledea ibaret. 
• F.deral. ~omiıyona biltln raci 
yo&.ra kontrol ediyor. Mem•rları 
bir mahabere azmii olacaklar. 

- Bizden bir m.,.l mı? 
MümkilD dttiL Ben davetldcrimia 
Belçicalı fabıikatö 'e, 1eo9 
F raaıız kaduaı mltlNDa o& .. k 
ıaı t le hepıiai pt k 1Gael tunn& 
Ktdın ftyet zenıin bar mil ttc d r. 
Bitin tN ••~•leler hıcir çılurde 
i• bile d.1ldarmıyacak kadar eh••· 
miy,t.iz bir ıtoydir. 

fakat ifia l'•rıbi Jatt• ... 
•l'er r&cıdet• de ... ı• bir 
•ihtecl olu o FrU11& kachnı idi. 
Gıyet emia adam&.r laraftDdaa 
taadim ,,. .,. J•t ruia ...... da· 
••t tdd•ltti. Fraatad.a aa11l kaç· 
tıtıaı aalatmlf, Amerikacla •lhi• 
pbıiyetlere batap edil•• .. kıap 
lar I' >etermitti. G 4 açlijt. ılıelli~ 
terbtyeıai herk.eli -lethit eya..ltt•. 
Y aaıada ı•rt tabfua " aaka,1 
bir bizıaetc:adea b.tka kiaM Jokb. 

Y•t baaslluuDa•tr ... ı.
Mad.ueı ltaa Şiiler olu ı•t 
kadın .. ,,. .. p••tit"'IMaadaa 
çiçelLler, ıell.w&eeeier ala1orda. 
Mııy__. _.. ıtpllelea•yorda. 
f a<at çok u•HdHberi lanı ... 
.... ona biraz tereddilde dütiiril· 
,_.Ja- Ka!'*de iMi alak tıred
dOdO de atmak itin bir tecrGbe 
yapm.k iıtedi. 

V .rıacak&.n llaanda yab nh
tıma J•D8flıraaaaı; açı~u demir 
attırdı ve poatayı aldırmak lzen 
karaya biı' .... c1aı 16-lerdi. Bir 
•iiddet ıoua NDdal ..-ıapları 
ı•terdı yat ıabiba ıızleadfii ,.. 
den ı&ıtUıyorda. B=lfikah fabri. 
kaıör, ı•'Ç kadtu ut ç ç'k ka• 
ıa.aı.ıa aklı Ma&imasel Ş Uertn be 
.. raa•• ıetirdı. lıtttyoner, açt.,. 
ti t• bir delllLt• ipr•Dl ..,ndi 
.Jorda S.lfiu&a t.orikatör kachlltD 
ka .. , ...... t t•khtia oldtata k•· 
taya açtı. O IU4Mieria araıından 
lıu &11•• tıkardı. 811iti ı freU bir 
•.a~j öteki de bia dolarhk bir 
baauotla. Madaıael $tller, taıı· 
.. bilir b r k ... d Jsala radJODaD 
, ..... oıanyor• •. • r.ur.urıar ll&ial r•littirilir? 

B oı111oca'•k •e ca...a.ta 
kar fi a. O :adele raa~at.tıre 

urp olan alçsdeled• keadiltria· 
dea tok ~ G ••a"a. ta 
raf DdaD J•p .... •tao1r. 1940 da 
bo t f lilit1a 895 mıear vartfı. Bar 
kat a, IODr& IMl adet 1200 e çık· 
•attr. 

T8fldllta rinNk ip. roç 
As erakaı..• r•I' 2S le 3S aruın 
da ol•al• •• .ı-. Jlüek tahsil 
dap'o•-" b91aa.UW.. Tal.pGUM 
.... werdiii zaman bfaa ltlı lııit; •· 
al foratıerl clolclaracıUır. Kendi 
tiui b .. ._e tanıya• !Hı kiti rat 
tırmr;e mcc uelar. Bitin .erdıii 
.. ıl•at lrtk• it taraflDdaai kont• 
ıol -r. E;.r • • r ti i t i 
CCW• • .,abk IÖr1HI~ ba ... 
f • a.ldedla selli vı hbfff1eti de 
••JeD* a ilal'. AdaİI ıkılb bir 
dot.tor .. , y ... ai 0:1da ir.1 laaı · 
t lık ohp olmadıtaan ...,a.a t•· 
hrlF. o.1a. 'OD•• v.,,, wıoa .... 
riJe ltastabaaeii t.nhDdaD elet.. 
11u ,lllt ... ,.at,. ll!"JI tlltal•. . . ........... 

namzet Vttl•nyada. Duntico karar·ı Amerikada ıınat merkederdı· 
wilaıaa prad.-ilir; orada )'edİ laal ki caıaa trı~illtınıa ehemm:yeti 
ta talim p Qr. S. •lddet zarfın· alda bayret verecek derecededir. 
da rinde Oll lkl taat 300 mabt• D lf•aaıa yap•ıiı t•ıltilltl bbzat 
lif a...ıe ~ktir. Tabanca Amerika lalkChıeti yap ... ktaa lci& 
ve tllek at ... ını •ltralyöz kalla11• dlr. Eter bir •c,ebt Amerikadaki 
.. 1101 t•l•• edecektir. Jı,u J bil bü tGa ıınaat tniaatıaıa içini dıtını 
d•Uea J•pOD rlretiaia onca · öt· bildiifnl iddia eyle1eydi b•na deir 

1 r•ll--'t bir tar•fı kll•ıy"cak· olan veıikalan biilLOmet hiç bir 
tar. E" karttık polil Yakalarl1le zaman ele retittmezdi. 
ara .. cak •• cinayet feanlai tahlil Ba ecnebi yirmi dö·t ı•att•n 
•dtcektir. O.aatico'da öiretilea az bir m6ddett• her .... ri bir f·b-
bazl ~ .. del• tanlardar: . rika hakkında milkemmel bir r• p 'r 

«Bır filplaelWa tnk\f " itti wtrecejinl eöılecli ve ded·ifni de 
al .,. .. fenni• ckaa lekeleri il· ,apb. 
urinde tecrlW..• cka" t .. lliai• Verit• •alGmat hakihte •v· 
cbarat •• p•tla11cı ... del• hık• pad., fabrikunn ... iai, blltGo 
kında tetkikat• •sidi yazı•, •l'•Y ... ıeaüa ltl•ltri hlsuı11da d•nleri, 
rl tabii klslkolof• cölllerla tetkl .nlan, llyatl te•ayGllerl ıeç•it 
ki• illb.. we hale alt fıkirlerl yuıl••ft r. 

Baalar bittilıtea eoara talebe Hattl ileride oalaPdaa aı ıaretle 
«11aai telİıatıa mabafaı111• bak· istifade edilcbilecrji bile anotul 
kmda bir kan rörür. 8a cihet mamııtlr. 

çok ebem•iyetlidir. Bana' için y ~~g1111 Tere 'h ediyorlar 
hattı icabır da bir fabrikaa1a ida· -
..... ele ....... bll .. lidlr. 

Talim bittikt•n ıonra yeni G
••ler Möıy& J E-l••r Hoover'in 

idare ettiii F edeni blroJ• per
lar. c. ... lak br ....... aedeD lba· 
rettir? H•ını m .. •lar ... t pla
ınlar? C-....luıa ,,. boıwaaetala
rua ••ileri nedir? S. ......,. u· 

cak Möt)Ö Hooftr biuat cewap 
ftrtbalir. 

Atnerikıda cısu tetkillh 
A..ıkan• buırhlılanaı takip 

edea ecaebi •l,nlır1aa kar 
ıı iki MHd•beri tauklar 'baar• 
laD•lfb. 8t1t lanlu aııcak fhadi 
mhMt•ticeler aha11or.Harbin 
Dl'l•daaberf Federal blro ı&pbe. 
liıa 1aı.ayet1aı tı .. .., t..wt .,.... ..... 

Bir bu JÜ•t ltoıp11c.lak 
IMrlolapoı..d.p.ıala .. klle 
,. \w lafJAk .... ,..... uklna
... ma uad11a t•ltkikal ya,.a 
ela. 

ŞlllCliki halele c ... ,_ Aıae-
rlkada ba aaa kadar r6i'lhaedik 

cuaı teıkillbnm Öailnl .a..ta 
mawaffak olmeı'ar. iki ,_edenbe• 
rl biltlla c11aa tetldlltlan yakıaclaa 
takip oluaayordL BOt011 çeteleria 
eltadı yakalaubUirdL 

Fakat • f ak la 1 r la..ut 
relılerlaln kat•Hıaa Hbebiyet " 
recekti. Ba ••etle perde arkuıa 
da ç•ht•t onlara emniyet verdi; 
ve ayDi zımaada ba NJede boa· 
••n içia • allaadıklan ual de öi 
HDD.it oldL 

Federal Bllro, dOt .. nları tara 
f ından yapılan faaliretia bitin •ı 
Ulloi ötrea•iıtir. Amerika •lda · 
fam için çahtu .. ....,. lı:.111 
bir darbe iadir•ek İÇia .... D bek· 
ledikl..ıaı biliyor. 

B a ıırada harp yalnız mobı· 
• rebe •eydanlanaa minba• 
ıar kaS.ıyor. F•br•k•larda ç ftlik· 
lerde, okalla•da laattl evlerde bit' 
yerde harbedil•yor. 811 hup•e Ct• 

ntlarla borr ıncaların oynadıktan 
roller ordalar kadar mllli•dlr. 

Harp tehdidi alllada ka).,. bir 
•illet canılardaa istilicı ordalar 
kadar korkmahdır. 

Boııaacalarm mabtelif aıalle· 
rl •ardır. Fakat W'8••iyetle dört 
16rll tallf•• tarzları -•cattarı 
Y•"I'••, patlam•, makinenin dar
.... .,. ifçiler araıında karrqa· 
lak. Bozraoc•lar ea ziyade yarı• . 
aı tercih ed.aer. ÇGakl btıo•nla 
bir uda üç b•efe waaıl ol••t 
balnaayorları 

1 - At .... talorlp ta.dar. 
2 - S.çla laakluada b b11a

U..L 
3 - Mhevlyat lı•,,.,etltriai 

kw•ak bataH'lda lllirİ bilylktilr. 
Bııeaul•r>• yavr- ~.,_. 

için k•Uudıklan ea .. ~taaca f kir 
bir Uiıt -.etia• kapalı bir url 
at .. ktu ibarettir. 8a laareket •' 
P"tlodb bir tok klfiaiD kartıım
da da yapıltr " ki•._iD dikka• 
tini celbet-. Fakat nıfıa içi iki 
b6111ııtlr. S. •Jn k11mlardaki kim 
,. .... ddeler birbirleriyle , .... 
edine• tatqar. 

O jer bozpncalar da afak 
madeni bir tiib lıallanıyorlar. BID 
lardan birinin aaelerıia it •ıvıp 
lancıı kofda"lan dolaba ahlma11 
yuf'D çılı.aıtıa•i• Ufıdir. Bır b ı 
kı madde vardır ki ıayan te..-ı• 
yanar. O .ce mahHı bir yanrıa 
çıkartılır. Talambacılar relip ıa 
ııkblan zaman aaal kimyevi aad. 
deyi t•t.•tar .. ta Hbep olarlar. 

Cehennem makineleri 
B ospncalar bo'llbalarırıı sak· 

Jamak hua,anda ıkla f"l 

- Y•pllacak blnalar arasında kadın --
- --· ve erkek hamaml•rı,otet, gazino, ---· 

lokant•, ••hlr kulUbU d• var --
Ankara 28 (Hu1111i muhabiri. keraatbıae, bir tivatro ve ıinema 

mb:d•rı)- E ziocan ıebrinln imarı binası, bir ıebir kolübii binası da 
ve inıaıı ve diter ıarıınta yerlerin· vardır. Ba binaların tutarı tılcrib..n 

de vaU o•aa hasarların tamiri et• 200000 liradır. Grrive kalan para 
rafındaki bazırlaklar ilerlemektedir. ile, altı dllkkia iittii ik•••tr•h 
Bir taraftaa. ~, •llyo11 lira ile ya oleak üzere miktar1 lSO ye çıkan 
pı'acak olan hüdlm•t, bl'lediye ve tek katla evlerle münferit çift 
mf'ktep binalarının p·ı-j•l•ri ba11r · katle evler yapılacakt1r. Biitila ba 
l.nmalıta, diier taraftan E ıir can binalara ait projeler bazarlanmtt-
t•brine aarf edilm•k için ayralmış tar. 1942 ıeneıi içinde İD ... ta 
bulunan ve lotan ıld milyon lira baılaaacaktar. 
kadar olan b a•larıa in,,.ıına ait Diier ıaPaınb bö'relerinde ya 
proj ~ıer bitaıe~ iberedir. l ıLi mU~' n pılacık binaların da infUIDa bq 
lira .. rfıle yapılacak oba binalar lanacakhr. lnıaat içia llZlm olan 
arasında bır kadın bir , r~ e\ bama• malzeme KarabGk demir •• çelık 
mı, bir otel, raz:no, lokanta ve ı fabrikalarından ttmin edilece ktlr. 

. Gümrüklerdeki pamuklu 
Mensucat hakkmda bir karar 
Ankara 28 ( H1118d m•habirmizdeo) - Piyaaammda pam•kl• ••· 

ıac t ilurinde r5r&lıa4'1tte olan bob·aaı ~ ienMk ••badiyle rlmrlk· 
l• r le b•l•aa• ve nnı elyaf ile mablat b.lanmuındaa dolayı ipekli ta· 
raf ~Iİ tatbıki lhı!ll ptdltlııdea ldlaal edil .. yea pımaU• •eal9cabD bir 
defaya ••h1111 olm11lc ı•rtile retim hadlerinin m•lrilaeai bak.kuadald ka· 
raraame V eldller laeyetiıı ce kab.t edilmiıtir. 

Kararu•• ....a...m ıöre, puaakla --•caba ea çok •a'I el~af 
alebeti ylzde 2S • kadar obnlaranıa ba kararın a.pl tariblndea it•barea 
en çok bir ay içinde resimleri ödeamek prtiyle '"İ• hadleri ifba mal 
laran nevi ve wuıflarana ıöre tarıfedt intibak ettWilıcellleri pa•ak ••· 
ıacat• .... hıu resi• hadlerine iadlrilm,tir. 

Nede olacat. hi11..M•ıaol 
içinde taze t.olllrdiyot ...... 
4iş•nin kapıjllll açarak deriD 
nt feale kolda-kla ....... &al 
aha.bilir. A..-yak kokl .. alda 
aDi teliri rmterir. 

Ge"'-eleri fatarkea bir 
dak kaynar •• it'- Of 
ıeker, bir ya•arlak lilDOD parç• 
iki çorba Ut iı koD,_k eıtauU.. 
11cak 11cak iç..U. T.t.tfr 
aeıdein önllal alar. 

Nezlede alısır .. p "'tlaa..-;• 
ca bir limoM ortacla8 .__.. .. ~ 
JUlllDI da ikiye .,. ...... 
çeJnk liaoa• •ftlf- ifl'e ... ...,.. 1 
b.nu yaklaıtnrak ,.- tar·altll&W 
limon ,.,... t•k ..... -dihr 9 
reti sıkarak b.n.- ,_,. tarı..,. 
fındu 9eldace bir al ....... kt19 
ıora ...... reçer • 

Ôkıllrlk • .,.. .. llac.. • 
calc sllt iç•W.e it cl"'1ıa t..
tilrdiyot alntar•k lfll·'tllt. 
içmiyealer ııcak ......._ 1c: 
ı•ker yerioe bal ·~.....,. 
Götall 7amaıatır. 

Gıcıktan olall ak~ kar
'" kOçllk bir ,_.- ,.k.r .... 
faydabcbr. G~ iAtıe .......,, 
içia iki baqca r-411 111, lf
riliae bir tatlı Uf'I' bil " bir 
bardak allt ka~ ateıN 
kayaahlala. Sıca~ "C&k it 
çok faydalıd1r. -•·-

8otazda basal .,.... JIDllrb 
l'tCtk H •tn ~ iade llıiri.
P'tir .. H. EzıliaC9 tllbeattea sis 
meli. Hıt•i kök ... tact. laqla-

mez karoulıklar balmaılardır. Bir 1 
k11mı kap111 açıldıj1 uman patb· 
yaa yemek tlolaplanaa koyarlar, 
bqkalart bir llbaanın içine yerleı 
tirirler. B uılartaıa da bayatı k.ö- f 
•lrd• ferlaı yoklar. J 

mah ıllz..U, ... tan plri9f 
DUnye nereye ••,aaa k•nıtdab• ••er ,_,... 

g ld lvor ? bal ilb• ec1e,.k ba illcı 11ca 

Fakat bDtilD balalar tanv .. 
leri tabrfp için kaUaaılaa bir lletiıa 
,.nanda çocak oyancatı fibl kahr. 

Motör b•}iıiae benzeyen ba 
.&W w. ••na- -~ ...... &.-& 
tioe koaahar. r.,,.,. havalandık· 

tu " bayU yillueldikt• eoara 
ba ilet öyle k•netll bir 11cakhk 
aeped• -• nilaaytt btnriD htqar 
ve tayyare ,aaarak dllfer. 

Sınai bozgunculuk : s ınaatt• bozpac•lana bir tok 
a•alleri vardın Sulardan 

biri renkli .. ddelwe tallrip edici 
ecaalar ıllve etcaektir. Fabriıcalarda 
yapılan l&aaaqlar yalnız üniforma 
ve baıtaniye dejildir. >'araıüt, 
tayyarı malze.ni. aitrelyöz ı ridi 
ııbi bir çok 4eyler de y•p lw. B•a· 
tara kareı yapılacak bo1raocalataa 
badurlana dlf iaeli-. 

F ctderal HOro ıon aa-..da 
boııancolara bütün ,imendiferler 
hakkında verilen bir t.lımatnameyi 
ele reçlrmittir. Ba talim•taa..c&e 
bir lokomotifin. y,. ronan ne suret 
le ltleyeıaeyecek bale r•ttrtlebile
cett iaala .-diliyor; hatta yer altta 
da olao ylhek cereyaoh elelltrik 
bıttının bıle il h· ıbl aalatıl•)Orda. 

' 11cak kah•• ,.._.., U. 11k 
( Bafterafı blrlacfde ) iç..H. 

Ba vadyttte d6rya a•NJe wi Ôkllrlp ~· lalep k.,e 
diyor? A""'pada •aharebe batla· lapada ,ı~- 'aı... ı• 
yalı iki Hile olda. Uzak prkta ile ııcak içlline faydalıdır. Şek 
mlcıdele MDtlerdeo beri dewa• yeriae nöbet ~eri koawr.. 
edip d•rayor. Böyle ol•U1aa r•i. ha tealrU olar. 
_._..., ••'-• wbeulu bqlaqıcıa• ~~~~==:::;;::::::~~~~ 
da old•ta••z a6ytea•eUedir. Gı 
palerde bir aatak IÖylııea AllND 
baricl19 num a.. mahanbeala 
belkide otaa Ha• slrebilecetfal 
ifade etmiftL 

Rmzvelt ve Çörçil de dllf•an 

lanaaa kola, .. t •p eclile11i19ce • 
fioi ıöylecliler. 

Şa bılde ba kadar aan si· 
recek, ba kadar iataa, malze•e, 

aervet fedaklrl iına libam ıöıte· 
recek b. harbe bir alhayet ver
••k çareaini aiçbı dllf iiamlyor· 
lar ? Şa halde öalmDsde daha 
bir çoc feli cetlere sebebiyet Hre 

neticeyi beki_ ..... ~? 
ne olarta olıa biac• .... 

da olu •• .. ı.arlp "~ 
laaan dewlet adl•lana• ..... 
blylk valifeler me.c•cldtr. 

Fakat bo waaifelet , ..... lııif' 
bi kaıaa .. k ifla ............ f 

1 

,.111 JOP••· ,..,çıiflDl •ı .... .. 
n' teruialp kefetiD• ko~ f! 
dir. 

811 vuifeleria bııda ltieaJe 
deo blriıl ve blrinciai birllda 

"'' düJilnmek, bir.... btten, 
ölB••, fellk•t• ıl'llkle,_ 
barp at91lnln .... ç ........ 
llakhr. 

Bize• böyle bit ~ dGtan 
çareleriai b.J .. k .. ,... rıtaı r• 
T~merıni tdttiz ki ~~21' 41 
yapılamayan ba ,.,. ela de dlla 
J1 ba laarp fe_.... n ~ta 
olıao • 

cek ba badireni11 &ooııe r•ç•e 
i• iki taraf da niçin t91ebbllı et· 
mlroPla~? Acaba becı&z va)dtl•I 
ıelmedi ? Ac ıba beoüı iki tara· 
fıa da tak.ti tilk•n•• t• ylsml t.,. 
mada? Acaba .. bakkak böyle bir 
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uıl dlktona dettldi. Ve bir ıy uin•i olu 
cloator Bolito'no ytriae ....... balu• 
yor da. 
U,.ldar k..ctillai kuu• • bOylk lal
U olarak itham ecllyorlardl. fakat doıı.to
nn kıaa f aut HD1atyo11el ifadeti berıe· 
yi alta.t -..te klfi rtldL Kroflnacb'a 
~beri Bay PayDter ayakta dara· 
... bir ltalcle ba•a .... 11.ta lmif ... Doktor 
Bolito ... •lddet keadi•ı teclaYI et· 
• f fakat Kaeat a o •eced• enel •n• 
cak bir k .. keadiıiai •aayea.,. relmif. .. 
Doktorla bati.ta kabaca Papter keacli. 
liae PJUI ili.mı ..,._ ulabllf ı ı .. 
.... rautta oı..cı.t-a. , ... 6;&e ,.. 

-ti iti- Pitlrilmlt olaa Hiadiıtu iti bir 
plli..- leaet•Di tok acı ...... , ol<iapa• 
aalat .. f. Bir beMD9 Ue Allhia •'• b•f18• 
4aa aawarak tabaiıadaki pillwı bir wuo. 
ya ....._ ........ H keadltiaclea 1-
aıddeyl tatam ı' ı ı ı .._ ltia pj'ltlDlf 
oldatıJaa ili" eblif, Pap\w .W.aew. 
t,i aw.tan iddia etmlf oLuama ntw 
4oktıJr YUlyeil iyi •••••mit we kalbial 
takYlp •t .. k ~ bir •ltbyOG yapmak 
.. cbariyıtial h ........ f aut bir ayk• 
fllca d~t l bir iltrlkDiD eral •kalyona yap. 
•lf. Nıu1et plriad talaltl ea&a. MDra 

doktor K ... tia,ia, ~ tam iki ada.. 
lldlrecek miktarda .;. ltelhie .ı,o. 
.... ... old-te ... ....... 

....... . il ......... .,, • • , •• • 

Do RT LE R K u L o B o Çeırır .. ı Mecdi EtıÖ11~ 
- Peki ıwa kaaa&tiola aeder, Hu· Sonr. bit de J•ald P•yAter var... ancak bir tek ce••P .,_,.bdiri•ı 11,u •• 

tlofl ? diye aord•. Paaro ı Ula tu-ıyacak c1.,.cede ~ 1_. 
- Kımbiıir .•• Belld bir kazad1r .• Ve - Evet. dedi.. Jeralcl P•yater ada· mıt olmuaaa t.akıbrt8 c_.d: ~ aft 

o akı•• oaa barisiain öldilr••te trf tbbiiı mın v.rıti... F•ut o l'acı dıtanda yımık oldatana fizlemek ••.U ta p 'tlq 
eta•ı olma•ı bll' t ... dlf eteri olabtaar. ye•lf• oldaia akla l'•lmes mi 1 ti 

- f•k•t ııa bacıa .. bir lı.aaa d~ - Belki yemeUen evvel, ye .. k ya· B• töd• beni ..,.,t... 1 

cinayet old•t•aa ..ua r•bi r&IDf»yor· pılan maddelarden birin .... kU11bt· - Peki o haki• ? 
... ur · •11t1r ... v ..... o , ... uen tatmamak - o b~ld. k .. dl k ... di .. ~ .. 

- Y 1 sis De dlltbalyOrHnH ? lfio t;hfuıda ye•ek yemejt rt 8iftir• ... IOrarJ• r S. let• .... ~ Wr 
- Alizim. Baz iıı.imia aynı .. kilde P•aro, ba ıözleri ı laeltm• bana daba 80, t 1 balandai .... ı&• fid•p r-... 

.. bakem• yfirltme7oru. 8ea cinayet tlikkatU b&kuta baflay--. Maim fılcri- biuat bir incele .. )'•P.-k ~'-as 
•eya kaza baba eri Okerinde bocala••· mt ııürak et••~te oldaiOa zannetti& .. ? Tabii laer 111- i>6rl" ia ~ 
yoraa- Bana ancak .. S.n yaMmiD " S6'1• •6ılti d•.,•• etti• ı balad•tao• id._ etmek 0

...._ a. 
••tltsl ıl haJlettilıLSeD 1to..n tetbtt eleek - Gece~ l9Ç Ylkİt en ...... , laerlade ok bl,.k bir t .. 
ublı olacak.. Sahi, IHirada bir DOktaJI ...... ,. ocluıa~ f ık IÖl'•lt .,. icerl oldakJar D~ kual et•k ·~ 
••tt•i•ına laDDediyprıa& ... , plealDIQ netıc .. ıı kaldıtını ı&rllace bildik ... Acaa.. o... 

- Keli•eteria altlu blm _..,. tek ibtaruı ocataa lıt8ae •tmlf olabil r. Bakm nUaa,.t relt ,ıttl ? ~ 
We çbdaiı w • .aD iki ,_..,. -* •ı· Payatet tibi tecrlbe talaibl elli beı elbfte ,.,.... a..rk~ t-9an ~ ..... 
lltonHH ? 0Alanll bar -.... oı.bü.. 111ıacla bir •ta•ıa haıtı ve zayıf olma· Lttfea t• ~ti•~ oar• apı lalı._.. ... 
eeiW tala• .-em•ftİ& .... ,., ... •it bir ıiaakav .. et p.t.... ....., Halttefl, t .._ 

- Hdtiaft, tiı dai .. kendi diltl.. ti• lld......_ zor bir .. ydir- Ha11r de••• ,.,.,...... ,.,...tirclikt 
eelerlai11e ehemllliyet ntiıııİa z.. N ,.. ~fi banaa U.klaa yo~nr- F1rça11 .,_.,. - etti : •• ._,. 
.._. " •an , ..... eı•.,_.. ....... - Peki öyleJM- p..,. 1 A•t•k ,.. Puro tlzlae ~ fikre 
taa p llvı ... ,.r• ... el• 1 J•laatimia Wt .. k aa.._ S.aia -irlerlal- - Tabii Wt ~, S.. laplaaap kal· 

- Pıklli 1 Kim zehirledi ? Ve ,.. ai öırtaebilir miyl• ? -••• doin ~.İl Wt. '- tebt11r.,1 
için ıelairledı ? Ba bH81ta ioND keocil Puro tıbesıG .. etti. Qpl•I fltlt· retla ~. Hadi - ..... .,.. WdlU. 
t ... diae 11& w1 irad edebi rr. T•b•t 1.. dl ailı•ıet keacliadm ..m bir acla•tn· ,. • .,... ._ ...... *91 ..:_ız-. O.. 
..ti Ah L ar ltaawla•qb. Fa•at ef.Uiıo rile tÖ&e bqladı ı • .. ..-.z1 ::.. ~ • -. •i aed• z .. ira.•ek iatlJOl'cbı 1 Yoka - S.naa bir c1aa,.t olcl.f9w• b- liMeld ilııi tAJ .. 'I ... 1SL • 
... .,..,,.. bir taribte ...... , bir ..... ... ..... k .... i .. t6Jle bir.... .... iki ı'tfill ..,,,. 
.. ? ...... ..,. JM••iD taılkatl L -·• ...._.wı N... ..,.. ,.,.. Qlwek ........ 
..... ..... ..,.... - .. ........ .... ... ...,. ~ ..... ı •• , '... ... -
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HARİCİ H ABERL-ER 
29 8irineilcinrı11 Pazartesi 

1 
Na1nttlo Hocaaaa otla aat olaay. 
cllda oaaı 

- Baalar ae? diye soraaydıkL 
FıkraJI bu ... alalnia ? Hocu1a 

Rus ilerleyişi 
Moskova ke· -

Ç Jl r ç ı• 1 Tlrldp ltadrocllRıJO• pMtalan. 
U Tlrldr• ..... , .... Aakara racl10 .. 

O 7.30 Prorr.., •e ... ıebt , tta va' ya - 7~-.. ... k H ff pvçalor ,.. 

nıı---.pı (tasarruf) Hafta11om p•tiadH Noel reldi. Kar 
"yra1111 ve Yll .. qı da yolda. Sanki ba t ... daf, 
mız t asarraf haaJoıine kanı lll'afıa aakabil 
adar. 

""""....o...o..;~Raltaobamamı ve Mıbmatp ... caddel•rinde aba 
ıra ıilihlırile mıjazalara~bayar, yalaaa .. palara 

a da hocam ediyorlarl 
~·çmitin de r•lec•i• taarruzadan Dilndeo ka. 
n kıtlık tehdidini batırıyor; tı1Uı• •• behtiyar 
larıa keyif werici zehiıltr ribi irademial kqa 
karfı koyııaıyoraz. 
aran in .. nlarıa ellerinde .. yaı:ılan taııyın 
boyliji beyliktirl•, «var patluaa, çal oyaa. 
var he akili ıuaranl•, •aaaa mı 11marladalar 
milılüınaa ol, iıteraen rlvur - keyfine bak, 

uruma, Tutum Hafta .. ada davar iliolıt1aa 
kesım hallumızın israfı 4imdikiadea fula ol-

11ada beai•, ıiltaHmdan bat••• asabp da 
1• kalkmam, keyifli bayramlar •• yorhlar 
~ında pelr ıoplc dtıecek, biUyoram. bqımı 
ar dilnyaıında, bana relinceye kıadar daha 

tevekkalle «hadi hayarbtıl• demiye mec• 

benim gibi dilfüaea bir adaaa daha olı11, 
kalcnntan lıarhllara• •• orıanla dertl•ıl

bilmivoram; f•kat ı.aaa biliyoramı Yılbefı 
rapları •ideleri a.ç ıajı l'·bi bqlarkeo ay• 
ının açtaiana l'&ealeria piımaalık lailti
klerbı aayııı •• u mll1ondan qıtı dllfo 

1 
F •icat orta Arıadoluda limit 

d >atamazla kartılaıtam. Hem de 
latan bal tertibi. .. 

1 (Şi111alt Aoadnlunanki bambafo 
h leaaettedlr. s .... ıarı uyrelr, 
mıvaııadao mıdır' nedır, lezzeti! 
apayr •• ) 

Keza, r•ib ab'>aıplardaa Nlep
le de b.lqtaa. 

Biliyoramı 

- lıtanbalda var L .. - c111 .. cebiniz ... 

ba • ~ ~ a ... , takUtli l-'t rall-

Gözüa 

siminde bir Al· 
otlana patbcaaı röıterip IOnlDf: 
lar ı 

Nedir b., .bU baka11a? Çocak 
ce•ab •ermitı • 

men mevzii ya. ---rlldı 

• 7 ,45 Alanı haberleri g I• d ece k 8,00 Millik ı Hafıf Parçalar 
pror·amıaıa ikiaci luımJ (P •. ) 

8 ıs Evia aaatL 
- Göderi açılaamıı tıiJrcdc 

yavrua. C .. abı pek betenea ho. 
ca daı 

Moak;;-,,a, 28 (a. •) - Kıtalan· 
m1a Volkof çevreaiode ıon fÜo· 
lerde S2 den fazlı laöyO l'•i al 
•ıtbr. S.ıvyet bav• kanetleri 
dllfaaaa kıta topluluklarıyle tay 
yarektrine hllcum ederek kara ha· 
reketlerioe yardım etaiftır. 

UzakdoOuda iki :.~' Mildk: proıraalDID IOll 

A h •b• U..ı (Pi} 
- V aUabl ben IÖylemedim, 

k•dl akbndaa balda, diye töze 
kanıta•f. 

merikan mu n ı _ 1:;:. """'-· .. ---

b b 1 d 12.33 Mhikı ICanfik prkı " 

Efendim, ba ne oldata ve ne 
ite yanyacatı belli olmıyaa ~ara, 
.Um•ilk ve h&.iyeti m..çbal teJ, 
••adar, •as. 

1

' Mt>1kova c•pbeıinin bir kesi 
•iade Alaanlarıo her ne pabaaı 
na olarsa olaaa mOdafaa etmtk 
.. riai aldıkları bir mevzii kıtalan 
mnı yarmııtar. Merkez keıiminde 
Sovyet birlikleri lS kilometre 
derlemiıtar. 

J•~~nl!r an ~lllıert l llrki}: = ~ l'•kl " 
•d•l•rın• k•rtı de 1 Tlrkiller Prosramuuo devamL 

berekete ı•c;tller ~t:' Mlbila Kantak,,.,... 
ŞilldJ •ilOMna 180 karat iıt .. 

dikleri maı. Haoiya, ne rıiyete yer
ıea o çepiyi Yeren IHfbar cennet 
yemisi. 

Vqinrtoa 28 (a. L) - Otta· ( p._) 
d 18.00 Prorr... n ...ıeket va'ya fidecek olu Çörçile Ler 

8.terbralL'an refakat edece;i bildi aaat ı8/,ô3 lılhlkı Raclyo dana or-

Ne niyete yenine o ç .. rılyi 
verip vermedijinl akledip de de 
nemedhr; ••• 180 kanap ahp 
yeraeniz, niyetini• ne olarsa olıaa 
kasılc Ç8faiıi verecetfne filpbe et. 
merfnl 

Moekowı; 28 [ı. a] - Sovyet 
bbliiiı 

riliyor • k•traaL 
V afintoa 28 ( a. a. ) - U ıak l8 50 Mibik: KP18ençe. Kar aa. 

dopda dilfauua bir bombardu.a- N•J ye Saotar ile Saz eıerleri. 
Hawa knvetlerimiz 11 aarhh 

otomobil, 160 kamyoa, 10 ıa~a 
topa, 120 varon, ~2 tank tahrip 

aı neticeainde Hd Ameriba ..ta. 19 OS Milıiıu Milatear .. a. 
ribi hafıf bsaara •tr .... br. •uul.a Peoır••• ıarıu •• s. ... ı •. 

S•aarapar 28 ( La. ) - Cema 19,30 M..ı.tet aaat ayan, " 
rDoG lpob'u 40 kilometre tlma• alU11 haberleri. 

Maharetin aan11nı 180 karqa 
satarlarken kara .. aı otaz karap 
alan yo\r. Hatta haeıini kırk pa 
raya veriyorlar ela kilfeci çocuk
lar bile al .. •y'>r. Tadnnn bnzalıla 
tandan mı? Pek aanmam. Kıhj1 
lnvaf•tl ferıal D•iil mi ki, yoza 
röaa kararmıı ....... tarfaaa111or. 

•t•it ve dOımaaıa piyade ta 
barana datıtmııtır. 

S -1 
• 'da ..W bl 13 00 Serbest 10 dalıilrL liadeki •or-aapat J • • ~ 

19
·c.

5 
MO&ia: M•btelif Şırkı· 

ylllc bir mabarebe olmqtv. J •poa· - r1 

Moıkova cepbeılnla bir kesi 
miade Al•aolardıa 3 tank, 39 
top, 168 ka•voa n motosiklet 
ahamııtır. 700 Alman ukerf JOlı: 
edilmlftir. 

1ena apobcaa. retirt1ık1er1 tak•ire 
1
• · 20 ITTad" ru•t•' 

kıtaı.raaı •11barebe hattına aolc. ' f 20 45 Mıidlu ft r H•Jk tlrk~· 
taldara ve bir bafta ıGr• darak· ıl ö;reaiyoru: E•ki TılrkiJeraa 
lamanın aoaa ermek üzere IMa!u. tekrara 

Cenap bölreıiain bir ketimind• 
Wrliklerimia dtıımuı 10 köyden 
çıkarmqtar. DOıman ıilib ye •I 
lalaamat bakımmdaa •*1r lı:arıplara 
•iH•lfbr. Dit• bir bölred• kı 
talanmıs 20 top, 1350 m•rmi, 
50000 fitek ele reçirmlf ve 148 
ltalyaaı •ir •l••ıbr. Oilfmu 
aabarebe •eydea11ıda ylalerce 
aaı bwakmlftır. 

el t 1 :ıtı,00 Z•rut t•k.lml. 
• a NDı ıyor. 21,10 Milzık: Kar11ık prkı H 

N!Yyork 28,(a.a.) - Amerika tlrkll•. 

Birltl ıoh•ao tord•• 
- N" banlar nba? 

birl ... k devleti.;, Japoa bup Mir 21 30 Temıllı Ki•wil All•I. 
leriam 19l9 Ceae•re aaıa,.111 214S Miizilı::ı R •tlto S nfoal 
biUcwateriae töre •.....&• ıöre- ork•traı•. (Şef: Dr Praeto• at). 

- Mas baYl•I 
- Neden bö,le karıl 
- (GOlenk) Kara clasil 

cejiai Japoa bllkG..tiae b ldir· ı . Glaclu Btlet S11it'i 
... br. J•poaı.na da Amerikaa 2 Gri•r. Norveç o .. alan 
harp eeirleruai ayni •• .. e&e,e tabi S · V -tfnen Ma•f. 

- Olar aa? 
- laaanm akı k nat1 Hr yal 

tatacakJarı aaaah,or. 22 30 Me.ı.tet ... , apn ft 

V elhDftOG 28 ( L L ) - Y •i 4jaaa Haberlerh Ziraat, Lbaa -
Muan a.dea olauın? Zelaocla LpeUi J ıpoaa.n. timal Talaftlltı 

- O ela •ar yaJ Banlar ne 
d• böye ol•qlar? 

Moekovaı 28 [a.a]- Düa ak. 
ıam ••edılea boıaıt teblit; 

Gı bwt aclalanna kartı laarekft• Kambiyo - N•bt borMll 

reçtilderiai bildirm ftir, Japoalarm (Flya~ 45 Mlblkı O.iDi •iDi' (pi.) 
- Ne olacak haymf ulus ka· 

Mil aat ... ıaı Wl•iyealer mazlar1 
toplamqlar, ,.ı Ntmda bt orta. 
ıında pabalıya 1atmak için. Birde 

KaliDia cepla•ade kıtalanmız 
103 tank, 6 znbb otomobil, 180 
top, 1323 ka•yon, 348 motoaikleı, 
8 tanare, 6 radyo iataıyona, 
12200 obla, 778840 fit•k •e di 
t• mabeme ele l'•çiraaiftir. Apl 
..,.. kıt.ı.n.u. 38 d ..... 
tulu, 120 top " 400 bmroa 
rabrip etmitbr. 332 ~öı " iL ... 
ba kartanl•ıttll'. 

Abri.al' adumda karaya çıktıkları 22,SS/ 
öir••lmiftır. Makia'ia japoa ltrali 23.00 Yanakl Pr..-. ft b• 
altma rirditi ıaaaecliliyor. 

bakmlflar ki depoda aopl ha ka · 
karanvermifler böyl•I. Ş=•dl ılre 
cek yer arayo,.z. (Baivarala) iyi 
IDU, hayalyetlidirl 

Aii- .......... ,... 
du eden 

- AIWt nm .w-1 JWıi _,, 

Prava adul dllfaandan te.a. 
lendi. 

Tok,o 28 (-..J - DCMMI a· 
jUlllDIG Wldlral;tM ..... Malezya• 
daki cllf.aa kavvetleri 140000 
kadardw. Bularclaa 180091 lıısılaa, 
2l000 i Av1a.tral1alı, rerf1e kalanı 
da Hlntlidir. 

- --- .. ·-·- - z• = ı 1 ~ ~~- JIJIOG 

p&Dlf. 

1:\11 
29 Blrincllı•11- 1941 

PAZ~RTEsl 
YILa1MI. AYıl1 Güa:J6! Kua• n 
R•al lSS7· Blrlaclkia- '' 

Jt ..... ,......,..... 
_ Llllla •Daedil& Ea •cu 

......... ,.. 1c.,..taa •i• .. 
aiyor. Ba dlfa'adan relH dalaa acas 
olar. 

&opl•ı0tlar. Haıka acu ,..... Mwa ll•n..._t dia Manilll ::o 

=..::. ~-:: ~:"~!:" .ıı:ı."'::.i:!: !: iL-!!'::•::._._, N..:D_ba_ıca_·_ec_z_ .. ~~-' 
bnp labJOflar. Kwtara ... laraa laaca.ı.;.. ur birtade ç k •lk 29 BlrlMlkh•• puart..ı 

- Zarara ,okl 8lnsda ,.lif. 
tinaler kuulıal-

ltportaya dikiliyor. Aaaaardakl darda ltyyare k.U.. ... tır. Japocalar Ali NGtllli 
fiata hile •Otteri balamaJGr. Ban· Laaoa'an bata aabilinde ve M ... u. ( Y atca•il Yanında ) 

Kadaaa ulata ... , •• 16,Uye 
yla. Ma bade WJb... Aaaau 
tarafma ,.....,. •e orada IJI• 
ala kiloe .. 2S k ... taa nrl,orlar. 

tlu kuaaaa yetittincl detil kil ladan 70 kilo•etre •-fe.:ae llLI 
30 

Blrlaclkbu uh 

Mu tletd, halkı a.. kad•r k1J· noktaya tlalaa uk• çıku•lfbr. /mlce•et ecZG11e•i 
.. tU bir ........ ddetindea ıırf Alabatalabat adua.m J poalar ( Hllktmet yaaında ) 
IUclralauhk lflD m.hrtam bırakan. tarafındq ifsal edilditl aanıl.,or. 
laraa ~lal bnnuh ld bir .. ,. Oanr K·nr 28 (a.a.) _ San· sı aırtadkl.u ça ..-• B• aaa I olayor da 180 k..

P çıkı1or. Açıqlder ftlı.tmde · beuelial Ka1 • Şık laarici1e aazarhtı welLWi· Masta/• Ri/at 
- C...laulp•tt• - jioi l&orine al•ıtbr. ( Kalekap111nda) 

HiKAYE Mart kedileri gibi! · . . · . 1 

vaza11. Hı'kagecı ==• 
1 

Bir kıs çocatam bir de karım Hr. Kw• 
l'i&el •e on doku J&fllHlacbr. Kum da 

..... DIDda ıGzeldl ft batla ot• iki UflDcla• 
dw. a. rakam tabat o a61ıı1or; hakiki JAfl~ll 
_ .. ett•ii içla - ı611iyem-. F alcat, aoz 
arauada, nluclijUlb uman yirmi bet yqıa
daydı • 

v .ı o öyle dl1orda. Ela artık, o ..... 
kat yqmda .. fi.eti ba uda kat yapada ol· 
d•paa ka~etle ......... Ulr.io beal Ur.. 
detJ kmm MbeJJea alakadar eder. 

Söılediji• ,.w kaaa• rtmlı fakat rbel
llti kalaklan•• .. tvlatbnuktaD bqka bir ... 
ye,., ..... Aalad .. baJret ediyor1Uuı 

- Glnllik bir IDNDaa kalalı.laruaa teair 
eder ••? Di,. 1Gr•Jor1UU. !•et. •d•. Sida 
de bafmua relebllir. M.laallembio hatta dilw 
.. balleln bir çok rencleri kaaıaa Atık ol· 
aa,ı.r. Oau dlkllat aaaarmı pkaek iç•n bw 
•kfa• evimin hlD• topluır, tukı .ay1era.. 
Teo6tler, baritonlar, biuoW, kltaralan " 
audollolerUe mOcıbbea olarak kapının &ata. 
• ork•tra kararlar, fbel at..-mı ylU.k· 
lere benim otvmalr.la .... ,..., oldıj'am ta 
lkia~i kata kadar notalar haliDde çıhnrlarcll. 

S. reul•lla, iMDi• fibi alalrll n • afak 
bir f'lrlltld• •it..- olu bir ada•ı ne 
kadar rabat11a eclecı t.ı tatanu ed~ 
En ~ Gçlk bar pabrtıdaa ne kadar lialfleaclıti · 
mi aaıa ... aa ,9 a ı•• Ube -,U. ki, her 
İki finde bir emm bitin lr.ap~DI koatrol 
eder, racıNa.alarıaa aloi olluk ıçla 1atlar 
clV11rda•. 

OaJar' luaa bir .... lalik t. ıonra tek 
rar laavalanaa de ... ederlerdi. Ba&ılan cewap 
vermek klatahht oı da fÖtterirlerdiı 

- Sotata karaf& .. Zl1D1al 
- Rezalet V allahiı ala mi diaHJecejia ? 
- Kalaklaruaa pamak tıkal 
S.... l'eceklilde 10kata laer .u .. b. 

aopa alarak c:ia ribi onları kov...;d••· Basa: 
da peacendea teatil•le &zerlerine MI tlöll• .. 
p .. cbar olayordaa. 

Ba a1al pek te m6eaair ol•yorda. ş_." 
H •ıata•balar. •Odaf .. llillbı olarak kaJlaa. 
••J• bqladılar. S... de b• •ulJet kart•nda 
ıa ile birlakte testiyi de &failJa atm11a ... cbv 
kalı yordam. 

Ba aoa alllbtaa blru iatHacle sWIJord-. 
Fakat •alt cilaettq ..... ıe&.J,ont .. Her ala 
JeDI •utlar, t•tiler almü icabedl,...... Sa.· 
n, auevi1atımı altlat edea o liDirlenıtlla de 
lae1aba lı.at1D1 ne ltlı.enoe, 1arabbial Gecelen 
•Jk• •JUJaaa1orclam. 

O.ter taraftan lr.ıaıa ocluıada ., ... 
11 0 

.. 

raruıa1 "erdL ( cirara içllleliDi •-.tbtt
balde. .. ) 

Karbaalanam ıarkılaraaı ..... dhaler. 
lr.ea ıit il lr.aban1oıda. Bir l'll• luraıadq 
ona çattaa. 

- 8ey baba, beni• kabahatim ae? 
Ve hakikaten luacatwa kabalaati JOkta. 

Macldt uyiatmaa rai•ea aala11 ve deetial kar. 
.. 1c fikn.deydia. Fakat bir rece clr ... tik 
bir hldiaeye tebep oldamı Zıkre dejw ce .... t-

Ş.•dlk Gttelik, .. fata kadar be IWUf•k· 
lana ork11tralaraaı dlale 1 OercUlll dlarko P .. 

sı~ '- fP ya •• aolatarım? 
&•1Clg Kaç defe o tee~ u.,a etti-. 

te bir aakal clufralU doj'raya b riala bquaa 
dllt••aln mi? Adaacıjıa on flD hutabaaecle 
J•ttL itila nlboJ tarafı da tedawl 1Utraf 1D1 beD 

öd .. lye mecbu olmam. 

Ne J•p •c•t•• bilalyordaa Bir •kta• 
onlara lnıaf. retirlli1e karar •ererek ........ 
ct.. k• bir Htu irad ıttilu 

l(ara, kara ka • rlbl .a.. Buaa penceremi...,, ,., ...... ODiara bar 
•Gk kalak) 

1 
•r 11t11or- lurriıaı 

........ ltp .... IN•de. 1 - &,, .. heehlerl .......... ,.W 
u,.... u •• .-.. .... .......... .,., ••• - Yalaa, nlldu, ..._ •••aror •11•1? ..,., ••. . .. ~ ..... ...11 ... 



Film Dünyasının on senede bir yaratabildiği 
en muazzam şaheser 

ve TAN 
' Sinemalarında Bu Ak,am 

En Nefis ve En Güzel Tü·k Şa·kılan ve iç Alan Harkalide Guellerle Sllslenmiş 

1 Harlkal•r Fllml 1 

PERi KIZI 

Şaheserler Şaheseri Bi den Takdim Edilecekdir. 

Mevzuunu ~inbir Gece Hikayelerinden ve Hey-canını Kahramanlıktan Alan Bu büyilk 

Film Rütün Seyredenle•i Teshir Edecektir ..• 
Filmin Musiki Kısmını idar .. Edenler : Ostad Kanuni Ahmet ve Artakl V" Güzel Şarkı ve 

Gazelleri Okuyan: GUzln - Birsen - Hamiyet - Nadir 

lliveten Alsarayda 
Büyük Tarihi Fi!m 

1 LONDRA KALESi 1 
lllveten Tanda 

Heyecanlı Mace a FU1'Qi 

Dikkat Bil tlerinizi E k• n Aldmnız:. Telefon Alsaray 2t2. Telefon Tan 266 

Pt!lc Y"lcında ! .. Pek Yt1/cında 1. 

SESIL B • DE.MiLLENiN Ş .\HF.SERl 

--·13AIFER 
Alsarayda bugün 2.30 da 

Lnndra Kıtlesi Peri Kızı 

ORDUSU 1-

-

Tanda Buıün 2.30 da 

Peri Kızı - Kanlı Tuzak 

BUGON 

Kızılay balosu 
Senenin en 

nezih ve en 
kibar balosudur 

Adananuzın kurtuluş bay· 
ramına ra!6lıyan S sonklnu 
nun 942 pazartesi gecesi or· 

l 

I du evinin rnubtrşem salonla· 
rmda verilecek. olan bu balo, 
zengin piyangosu, z~ngin ve 
çeşitli büfestlc büyük süpriz· 

lcr hazırlayacak ve &onsuz 

ne( e kaynağı olacak ola~ 

bu baloya şimdid~n hazula· 

nınız. 1530 8-8 

!Lisan dersi 
Gramofon plBklariyle 1 

/ngilizc~, Fransızca oe· 
ga Almancayı çabuCc, kol,,g 

ve işinizden, vaktinizden 
fedaltdrlılc gapmadan %t>t11c 

le 11ğlene•ek öfrenebilirsi 
niz. lıliyenle,e mu/ussal 
bfoşiir gönde ilir. 

Aden•: M. S•dtk 
t5t7 Aldetmaz Klt•b•vl 

lmtlyas Sahibi ı c..tt ORAL 

U. Netrl1at MGd8rtl ı A't'Vkat 

Rıfat YA VEftO(iLU 

Butldıtı Yer ı ( BUOON) 

llatbauı - 4d-

29 Birtac~u~ 1~4J 

Srıoar11 

8,30 

ASRI SINIMADA 

BU AKŞAM 
1940 da A•lahın cenneti 1941 de Leyli ile Mecnoo 

1942 do de B 1 n b 1 r 1 n c 1 G e c e rekor lıtıracakhr. 

Bağdadm en güzel manzaralı yerlerinde çevrilen 
zengin ve ibtış mlı saraylarında cereyan eden 

nt.fıs bir aşk efıcanesi 

l-B-Dlf\1_b_nırnncD G_e_c_e_I 
-., --·-=l!lll~. 

Yeni nef ı fıtrk•ları bestel .. ycn 

OSDAT SADET'TDINJ KAYNAK 

Şehzade Bahsettin n yeni Şchri,.zat Su .tanıtı )eni 
şarlr ılarıoı sövleyen şarkılarını sövleyt'Q 

MUnlr Nurettin -MUzerren Sell• 

Balıkçı Osmanı., taklidli mülcaleme1erini konuşan 
FERDi TAYFUR 

DIKKı.\T: Bu oefü fılm için local&r satılmaktadır. istical edioh:. 

Bugün gündüz matinada son defa olarak 

Taş yürekli adam 

Bu Kadın Benimdir 

Baskı ve Cilt işlerini 

(BUGÜN) matbaasma 
yaptmmz, memnun kalırsınız 

Fabrika ve EilOmum akine Sahiplerinin Nazarı Oikk::---ı 
DEMiR iş 

SAiM YALÇINER 

Y ı I başı Bileti ftllrken ~~l!:~yınız 
- 1-

s o z DE&IL, BiR HAKlkAT 

ILTUNOLUK Piyango 
--

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelgesi 
Her "evi meklrıelara yedek parça, pik w• kızıl dGkUm, •oluk 
aıcek dttmlr ı,ıeri, fireze, bUyUk kUçUk torna ve pllny• ltlerl, 
elektrik kaynak ltlerlnl temlnath ol•r•k J•Pm•I• pek y•kında 

Yurdun En Uğurlu 
- 2-

Gişe sidir 

. VoObaşı blDetıern azaBmoştır 
ACELE EDiNiZ :::::::::==:::::::::= 

BAŞLIYACAKTIR 
ADRES i ESKi IS T ASYON karpaında - Telgraf Adr~ai ; Ad•na DEMIRIŞ 

ı 514 1-26 
1 ALTUNOLUGUN Uğurlu Biletleri SİZİ Bekliyor 
TAŞRA SiPARiŞLERi DERH4l GÔNDEJllLJR • 

..................................................... 1 
Adana ve Havai isi Saym Halkma 1 

:1 
i Her Ay Yüksek ikramiye Dağıtan 

T. iŞ BANKASI 
KUçUk tasarruf heaaplan 

•942 iKRAMiYE PLANt 

.K e ' 1 o I! L E Ra 
HOROZOÖLU aı,ası Bu Ay da l ı ~·baı 

: ı 
'M .. u;J Afııdo•.2 llcineitefl'İ.lt tarilılerınde 11apılir. 

•.----• • 1942 iKRAMiYELERi 
~D~/\AIA lSAll.1 l.DlN E.N BÖ'IÜK 

J..r 11ıİgFY' Yi t' H orozo ğl Ugişesi kozanmııtır. : 
1 • 

1 
3 
2 

3 ZE ngin olmak isterseniz mu~laka İ 
ILBA ŞI PiYANG O biletinizi Horo- İ ~ 

zcğlu G.i,esinden Alnuz: ADRES : 50 

Adet 
.. 
,, 
,, 
.. 
" ,, 
" 

- 2000 
1000 
7~ 

500 
250 
100 

50 
2S 

Liralık - 2000. 
.. - 3000. 

" - 1500. 

ti - 1500 
.. - ~. 

1' - 4000. .. - 2500. .. - 5000. 

Llra 
,, 

" 
" 
" 
•• ,, 

" ADA NA Horo;ıoo(tlu Piyengo G••••i : 200 
...................................................... ___ 200 __________________ • .. 10 " - 2000. - •• . --

1 LAN TUrklJ• it Bankaaın• p•r• ratırmakla yal 

RADYO 

Akkümülatörlü ve cereyanıı 
nez P•ra blrtktlrmlt we faiz almlf olm•z, •P• 

Seyhan Hususi nıuhasebe ~•m••d• talllnlzl de d•n•m•• oluraunua. ·377 • Yeni Modelleri Geldi -

müdürlüğünden : Tahsin Salih BOSNA 
ı - şağıda cin•, mevki ve muhammen bedeli yaııb •••••••••••••••••••••••••••• Adana : Abidin P••• cadd•aı No. 56 

l
bina kapah ıaıf u~ulile aı tnnıay• koııuhnu,tur. ı. Ope ratxr .ı 

2 - Artırma 8· ı 942 perıcmbe ıtınl aaat on birde vl· U Tleg. : T A 8 O lf 
)iyet daımi encümeninde yapılacaktır. • o H s d' S" 11 t k • P. K. 74 T• • 1 174 

3 - Şarınamt-yi hususi muhasebe kaleminde hu ıün •• r, asan a 1 ozu e •• ------------------.....___.,. 
görme eri münıkün olan taliplerın 24~0 ıayılı artırma eksilt-
me ve ihale kanununun 32 nci maddesi hükmUne göre ha· • Fransanın Nansi Tıp • ç A K ı c ı E F E 
z rııyacı.kıar• zarfları ıhaıe için muayyen vakattan bir aut 1 Fakültesinden Mezun = 
~::~~i·~.~:=:~.::·d~ .. ::m~:,:!::~::·. ~ı~:·:;::: .. zamanında 1 Heroun Hastalarını 13,30 dan itibaren = Roman 1 ç 1 k t 1 

Muha • m .. n bedeh Mevkii liosi Tapu ıcncdinin • b • 
L ra numarası tarahi • ka UI etmekledif • 

a ~ooo Abıdinpaşa Tan aıncmuı ı 50/7 ı/XAawa934 1 llu•ı•••h•n••l ı Karuolnı Terziler Çar111mda No. 97 1 HorozoOlu MazOa•ından 100 k11ruf 
----~----~=ıJ=-=34~ _ _::ll:..~~-~-':_:_ _ _:.:l•~•=•::'::•:•: .. =•:•:•::•2~:: .. =:•:•:•:•: .. :: .. ::•~=mukablll"d• tederik edeblll1'91nUYCra• 


