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Tetkik 

Harp içinde 
Amerika 

Nazırlar vazifeleri
ne yürüyerek gidiyor 

Denizde yüzmeğe 
bile rahat yok! 

-
baoyosu almakta olan üç kadın, 
lort Halifac tanıyınca kendiıin-

--mıll! 

1 
den imza almak fçio yanına koş

muşlardır. 

1 
Vaşingtonda halkı bık· 

t1.rmak için plajlara di· 
kenli teller konuldu; A· 

Lord Halif ak, kendisine uzatı• 
lan santviç kutusuna momnuoiyetle 
imzuını atmıştır. Bar kızlarına hoş 
görünmek isteyen lort Halifak ar-merikan askerleri bura-

larda sık sık çıkarma 
manevrası yapıyor 

Vaşington şehri, iki kısımdan 
mürekkeptir: Biri resmi, di· 

ğeri ticari şehir, Resmi şehir, mu· 
azıam caddelerden mürekkeptir. 
Plan artistik değil, askeri düşün· 
celerle yapılmıştır. Vaşington şeb· 
rinin planını yapan mühendis Len· 
fant, büyük Fransız ihtilali esna· 
!ıında halkın ıık aık vukubulan 
.ııyaklaomalarıoı göz önünde tuta• 
rak şehrin planını Vaşinrtonda da 
böyle ayaklanmalar vukubulduğu 
taktirde hükllmeti kolaylıkla vazİ· 

yete hikim kılacak bir şekilde 

yapmıştı. 

Şehrin ticari kısmı, daha kar· 
makarışıktır. Ağaçlıırla süslenmiş 
sokaklar, bir çok Avrupa şehirle· 
rini andırır bn iki kısımdan mürek· 
kep şehirde, çirt hayat hüküm ıür
melı.tedir. Şehrin ticaret kısmında 
hayat, faaliyet vardır. Mağazalar 
çok şık ve zariftir. Monden bayat, 
geniş bahçeleri palmiyelerle süslü 
2·3 eski modelde büyük otelde 
toplanır. Saat beşte verilen çay· 
lerda kadınlardan başka hiç bir 
erkek görünmez. lş saatı esnasın· 
da, bir memurun karısile beraber 
bir eğlence yerinde görünmesi 
ayıp sayılır. 

Akşamları ıaat beşten sonra 
lıer şeye cevaz vıtrdır. Potomac 
sahili civarındaki golf yerlerioe, 
lokantalara akın başlar. Orada bol 
bol deniz mahsulleri yenir. Daha 
uzaklara ridilmez. Uzun ve uzak 
ge:z.iotiler artık moda doiildir. Rad· 
yolar size : «Evinizde kalınız, bah· 
çenizle meşgul olunuz ve fakat 
şayet dışarı çıkmakta ısrar ediyor· 
snıııı:, fada benzin yakmamak için 
en yakın yerlere gidiniz'> tavsiye
lerinde bulunuyor. 

Turizm ofisi, halka 30 kilo 
metre mesafe dahiliodeld eğlence 
ve ge~inti yerlerini göstermek i· 
çin hususi klavnzlar tayin etmiştir. 
Ordu da deniz banyosu yapmak 
iatiyenleri plajlardan bıktırmak için 
elinden geleni yapmaiı ihmal et· 
memiştir. Pliijlimn iyi yerlerine di
ketıli teller dikilmiştir. Askerler, 
mlltemediyeu plajlarda karaya as
ker çıkarma veyahut sahili müda
fan talimleri yaparlar, plajlara hi· 
ıa gelmekte urar edenleri, bu tii· 
limlcr esnasında, itip kakııtırırlar. 
Bunun neticesi şu olm11ştur : Halk 
Alleghıog'deki küçük deniz istas· 
yonlarında aardalya istifi doluyor. 
Hnlbaki . J...tlantic City'do 2 .000 
odalı muazzam Ocean palas oteli 
askerlerin işğali altmdadır. 

Nazırlar vazifelerihe yaya 
olarak gidiyorlar 

Vaşinrton şehrinin muhteşem 

caddelerinde diplomatlara, 
naıırlara randevalarıoa y•ya rider
ken aık sık rastlanmaktadır. Bu 
lmta toplamak morAkiıları içio bu· 
lnnmaz bir fırsattır. 

Sou gönlerde logiliz büyük el· 
çfsi \ord Halifaks, kondlıini gör. 
meie gelen Büyük Britanyanın 
Kanadadaki fevkalade komiseri 
Malolm Mac Doneld ile Potomac 
tabllinde doln~ırken görillmüıtür. 

Millk barında çal şan ve güneş 

kadaşını röıtererek: 
-Bu ronci görüyor musunuz; 

bu; eski logiliz başvekili Mac Do· 
naldın oğludur ıözlerioi söylemiş· 
tir. Fakat bu ıözlerin bar kızl rı 
üzerinde hiç bir tesiri görülmemiş· 
tir. Oolar: 

- Hallo Mac, bizimle toslaşır 
mıııoız? diye sormuşlardır. 

Vaşington' un monden hAdi- · 
sel eri 

Vaşingtonuo en son monden 

hadiseleri, ödünç ve kir•· 
lama ofisi reisi Hopkioıin Pariste 
bulanan bir Amerikan yazarının 

mümeuili olan genç bir kızla ve 
Taşingtonun Don Jaanı lakabile 
anılan ayandan Reynolds'uo evlen
meleridir. Ayandan Reynolds 55 
yaşındadır ve şimdiye kadar beş 
defa evlenmiştir. Yeni karısı, be 
nüz 19 yaşındadır ve ilk defa ev
leniyor. 

Hopkinsin evlendiği Miss Loui
se Macy ise 36 yaşında olup, mÜŞ· 
terek tanıdıkları tarafından tavsiye 
edilmiş olduğu Hopkinse hizmetle· 
rini arzetmek için Vaşlogtona gel· 
miştl. 

Fakat Hopkioı, bu rilzel ve şi• 
rin rönüllü kadına maiyetinde mü
nasip bir iş bulamayınca kendiıilo 

evlenmesini teklif etmiştir. 
Hopkins 51 yafındadır. Mide· 

sinde ülser vardır. Şimdiye kadar 
iki defa evlenmiştir. 13 yaşında 

dn büyüC"ek bir kızı vardır. 
Evlenme merasimi Beyaz sa· 

rayda yapılmıştır. Gelin ve güve
yi, kendilerine müna1ip bir aparlı· 
man baluncıya kadar Hopkinsin, 
şimdiye kadar Reisicümhurun oda
sı yanında işgal etmiş olduğıt dai· 
rede oturacaklardır. 

Mesken buhram 

Vaşington 4ebrinde mesken 
buhranı vardır. Amerikanın 

ba4 şehrine iş için relenler, ev 
bulmakta zorluk çekiyorlar. E•a· 
ton Vaşinrtona relmek de eskiıi 

gibi serbest değildir. 
Vaşingtona relebilmek ıçın 

tren bileti ıılmak kifi deiildir. 
Her şeyden evvel ıabır röstermek 
ve hareket edilecek 4obrin asker
lik dairesi önünde 11ra7a rirmek 
lazımdır. 

Eğer çavuşun da gönlü olur 
da Vaıinrtona ritmok için müsa· 
ade istihsal edilirse, hareketten 
bir ay evvel Vaşington otellerin· 
den birinde bir oda bulmak icab
oder. 

Şayet otelde oda tedarik et· 
mezden evvel V aşingtona giderae
niz, yolda raıtlıyacarınız adamlara 
evlerinde boı bir oda balanup bu· 
lunmadığını sormaktan baıka ya· 
pacak işinit kalmaz. 

Sazan merhametli bir kalb ıi· 
ıe odasındaki çift karyolanın ya

rısını teklif eder. 
Şayet hicab duyrunuz bu tek 

lifi kabul etmenize mini ise, Önü· 
nüze çıkacak ilk otele baş vurmak· 
tan başk.a çare yoktur. 

Otelde boş oda yoksa, otel 
hiz.metçiıi sizi otelin bodrum ka· 
tına rötürür. 

Bütiln otellerin bodrum kat• 
ları, duş, banyo ve perükiir salon. 
lnrına çevrilmiştir, 
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Peştede ve Gronoblede biç 
bir hastalık eseri görülmeden ba· 
zı kimselerin haftalarca uyuduk 
ları görülmüştür. Böyle vakllya 
Alkazarda da işaret edilmi~tir. 

Bu şehirde Sergizmund Radrugi 
isminde bir avuht, 23 nisan· 
danberi uyumaktadır. Uyandığı 

kısa fasılalarda karnının doyurul· 
masından istifade edilmiş, fakat 
kendisinde bir hastalık eseri gö· 
rülmomiştir. 

Ankarada 
Haf tada 2 gün 

ÖRNEK BAŞ 
ÖGRETMEN 
Esmer ve sempatik yüzüoii 

görmeie o kadar alışığıı 
ki onu görmodijimiz zaman kendi· 
mizde adeta bir noksanlık sezeriı· 

Yüzüoüu osmorliğiodeo ı:ııi, 
yaksa tipinin icabı mı bilmem, y•' 
şına bir türlü kırk domeğe diJiısıiı 
varmaz amma kendisi ağzını açtı· 

mı sohbeti evirir, çevirir, ne yap•' 
yapar muhakkak Yemen çöllerinde· 
ki asksrJifine intikal ettirir. 

balık yenecek 
- Ankara soğuk hava deposunda -

-·-- her cins balık bulundurulacak _ 

Bir çok doktorlar, gelip git
mişler fakat haftalarca bu uyuma 
halini teşhis edememişlerdir. Bo 
hal, tıp mabafilindo büyük alaka 
ile karşılanmaktadır. 

Ankara 16 (Hususi muhabirimizden) - Şehrimizde yeoi kurulan 
soğuk hava deposunda üç güodenberl klloıu 45 kuruştan ııatılan Torik 
balığı fevkalade rağbet görmektedir. Münakalat Vekaleti, lskenderun; 
Mersio, lzmir, Samıuo ve iç göllerimizden şehrimizdeki soğuk hava de. 
posuna balık nakli için haztrlıldar yapmalı.tadır. Bu takdirde balıiın her 
cinsini depoda bulmak mümkün olacak, letanbulda balık olmadığı veya 
çok pahalı olduğa rünlorde şehrimizden balık ıevltedilecoktir. 

Hususi hayatında içinin kavrıı· 

ğu yüzüne vurmuş ve adeta gayı• 
da pişmiş olan Kemalımız ciddell 
pek olgundur. Dürüst ve samiıııİ 
konuşur. Onu tanıyıınlar daha ço~ 
ondaki enerjiye meftundurlar. 

Birlraç zamandır rastlıyaın•· 
dığıın jonprömiyomizi merak edo' 
relt sordum: 

• 
Limanlardan Ankaraya balık nakli işine başlandıktan sonra şehri. 

mizde iki rün balık yemek mecburiyeti k~nulacaktır. 
- Mektebini yaptırıyor, de· 

diler . 

1

65000 yılan yılan yağı ' 
tutmu / yılan zohirinin 

Ş tababette kul· 

istihsal ettikleri balıkları daima rönderecok bir yor buldukları içlo 
lıtanbul balık müstahsillerinin bu iştoo çok memnun oldukları bildiri! 
mektedir. 

Onu işi başında ziyaret etın"~ 
rüzel bir şey olacaktı. Okuloıı 

semtini ve eski halini pek iyi bil· 
diiim halde Adanadan ayrıldığıdl 
bir sone gibi kısa bir müddet :ır 
fıoda binanın bahçe divarları o ~·· 
dar değişmiş ki gelip geçenler 
den: 

______ .. 
lanılması son zamanlarda çok ile· 
ri ritmiştir. Tıp müteha1sıılarıoa 

yılan temiol için bir takım yılan 
avcıları türemiştir. 

Bu yeni ve tehlikeli sanatla 
urraşan Pilzenli bir köylü çok 
şöhret bolmoştur. Bu adam, daha 
çocakluiundaoberl kertenkele , 
yilan peşinde koşmuş ve nihayet 
geçenlerde yaptığı bir hesaba 
göre, şimdiye kadar 65,000 •yılan, 

kertenkele avlamıştır. 

Çok defa zehirli yılanları yaka 
larkon yılanlar ollorlni, vücudunu 
111rmışlar. Yılan zebiri vücudüne, 
kanına karışmaktay11 da, vücndu 
artık muafiyet \r.espettiğinden yı· 

lan sokmasından sıhhatine asla 

halel gelmiyormuş. 

Doktorlar arasında iki 
tayin 

Adana trahom milcadele has· 
tane ve dispanseri asistanı Dr. 
Münir bayrak Ankara nümuoo has· 
tanesi göz asistanlığıoa, Feke bü· 
komot tabibi Dr. lhsao Göknel 
Bozdoğan hükumet t abipliiine 40 
lira maaşla naklen tayin edilmiş· 
lordlr. 

Cumhuriyet bayrnmı 
hazırhklar1na ba,ıandı 

Cumhuriyetimizin 19 ncu yıl 
dönümünün her senekinden daha 
heyecanlı bir şekilde L.utlaoabil· 
mosi için hazırlıklar başlamıştır. 
Bu yıl yapılacak tören ve şenlik· 

lere ait proğram C. H. P. Genel 
sekreterliğinden alakalı makamlara 
gelmiş bulnnmaktadır. 

Hayvan sergisi 25 Birin· 
el Teşrinde açıhyor 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi 
25 birinci teşrinde şehrimizde bir 
hayvan sergisi açılacaktır. Hayvan 
islah komisyonu Valimizin başkan· 
lığ-ında toplanmış, sergide 1, 2, 3 
ve dördüncülüğü kazanacak kıs. 

raklarla taylara; 1, 2, 3 ve dör· 
düncülüi'ü kazanan sığır dnıi Ö· 

küz ve ineklere verilmesi gerekli 
mükafat miktarını tesbit etmiştir. 

Seyhan hükOmet tabibi 
Ağr1 sıhhat mUdUrU oldu 
.. Seyhan hükOmet tabibi Dok. 
tor Mazhar Cemil, terfian Ağrı 
sıhhat müdürülüiüne tayin edil· 
miştir. Sıhhat müdürümüz yerinde 

kalmaktadır. 

Her yerde, her tarafta yemekten, yiyecekten bahsediliyor!... Bir 
zamanlar yemek işlerioe biç ehemmiyet vermiyen, tatlıcı dük

kinlarının cameklnlarındaki baklavalara, böreklere başını çevirip bak· 
mıyan aju başlı kimseler bile şimdi: «Ah bir baklava, yahut börek 
olsal..> diya sayıklıyorlar. 

lnıanlar borün mahrum kaldıkları yemeklerden böyle hayıflanarak 
bah1etmekle kalmıyo!', rüyalarında bile yiyecek görüyorlar. Geceleri 
ıık sık ziyafet sofralarına oturarak en rUzel yemeklerle tıka basa karın· 
larıoı doyuranlar kek çokmoşl .. Bunu bize Fransanın Lyon şehrinde 
çıkan Paris Soir haber veriyor. Bu razoto diyor kiı 

Harpten evvel iosanların yüzde ikisi rüyalarında yemekle meşgul 
olurdu. Muharebe bışladıkhn, yiyecek azaldıktan sonra bu miktar ina· 
nılmıyacak derecede artmış, yüzde seksene çıkmıştır ... Bir zama~lar 
ekseriya fazla yemek yiyertlor rüya görürdü. Fakat bu rüyaların yıyo. 
cekle alakası yokta. Uyuyan adamın gözü önüoden ekseriyetle başka 
şeyler feçordl. Şimdi yarı boş karınla yatanlar rüya görUyorlar ve bu 
rüyaların hepsi yiyeceğe dairdir, Uykuda gözleri öoünden çeşit çeşit 
yemekler, tatlılar geçiyor... . " . 

Yüzde 'seksen rakamını balan, bu işe merak edeo bır muessesedır. 
Ba müeS1ese berkesin mütemadiyen yiyecekten bahsettiğini rörünce bir 
c;ok kimselere İ>aş vurarak: . 

- Hiç bol yiyecekli rüyalar rörüyor musunuz?... dıye sormuş bu 
sorruya yüzde sekseni .:Eveti> cevabını vermişti.r. 

Rüyada yemekle ujraşanların çoğo bugün hıç. bulunamıyan şeyleri 
yiyorlar. Mesela tatlılar, çikolatalar, börekler vesaıre ... 

Bugün fazla rüya görülmesinin bir sebebi do yediğimiı şeylerin 
hazmınıı. eskilerinden daha rüç olmasıdır. Bunlun~ çoğa karışık, ağır. 
dır. Karın doldurmak için fazla sellülozlu şeyler yıyoraz. Ba yüz:den bir 
zamanlar rüyanın ne oldnionu bilmiyenler bile şimdi gözlerini kapayınca 
rüya rörmeğe başlamışlardır. Rüya, in'4anın zihninden geçen ~eylerin 
bir aynası olduiuoa ıöro tatlılar, nadideı şeyler görmemiz pek tablidiu 

Rüyada en nadide yemekleri bol bol yemek insanları .moııınun edi
yor ı:no? ... Bazıları rüyada olsan güzel yemekler yediklerıoden dolayı 
moamuo oluyorlar, bazıları ise bana kızıydrlar, hırçı~lafıyorlarıııış. Ya· 
radılış meselesi!.. Hor halde burün muhakkak olan bır şey v~na o da 
harp uzadıkça yiyecek, içecek en büyük konu~ma mevzuu halim almakta 
oıduiudar. 

Mareşal Şapoşnikof 
---~·-- --- -
Evvelki rün gelen telrrafla, Mauşal Şapoşnikof'un Rus orduları 

başkumandanlığını tayin edildiğini bildiriyordu. Son zamanlarda 
Sovyetlor roaolkurmay ba}kaolıjını yapmakta olan mareşal Şapoşnikof, 

Otel mi, 
bar mı! 

Sayın bir okuyucumuz bize 
aşaj-ıdalı.i mektubu gönderdi. 

ilgili makamların, üzerinde o• 
hemmiyetlo duracaklarından şüphe 
etmiyoruz: 

«Mersinin yerine eyi otel ve 
lokantaaı olan Toros oteli Menin 
barının bir şubesi halini almış. 

Otelin methali ve salonunda 
bar kızları şakalaşıyor ve hatta 
kavga ediyorlar. 

Otelin lokantasında barda ol. 
duğu gibi «Konsomasyon» yapıl
makda, içilip eğlenilmoktedir. O 
kadar ki Toros otel ve lokantası 

sülı.Onu seven ciddi kimseler ve 
aileler için gidilebilecek nezih bir 
yer olmaktan çıkmıştır. 

Otel ve lokanta idare.sinin 
menfaatine bu şekil uygun da düş 
ae, üstün tutulması lazım gelen 
umumun menfaatini düşünmek mev. 
kinde bulunan makamların hor hal 
de bu vaviyete müsaade etmiyece 
ğinl ümid ederiz. 

- Cumhuriyet okulu bur•' 
mı ? 

Diye sormak mecburiyetind~ 
kaldım. Çocuklurumda karanlı~ 
odalarında ve kırık s1ralarıııd• 
bir çok defalar oturduğıım bu o• 
kulun yeni başöğretmenini bulabil' 
mele için emniyetle açtıiı, ışıi• 
ve nura kavuşturduğa odaları bi· 
rer birer gezerek aradım. Karşıtı>• 
çıkan hademe: 

- Avluda çalışıyor, dedi. 
Başında renkli, bohçavari btf 

mendil sarılı, ayağında kirece bil' 
lanmış bir sandal, üzerinde koh1 

kıS!la bir gömlek olduğu halde 01111 

harç yaparken buldum. Ne Adaıı• 
yazının zalim sıcarına, ne tepede" 
tırnağına bulandığı kirecin yakıcı· 
lığına, ne de toza dumana meteli~ 
bile vermeden çalışan bu yağıı 
yüzlü vatan çocuğu: 

- İşte, dedi. Ben böyle çalı' 
şuak okulumun karanlık odalarıcı1 

ışığll, kirli dıvarlarını beyaza biİ' 
rüdüm. 

- Devamı üçüocüde -

Çarlık devrinden kalan nadir zabitlerden biridir. Ural da&"ları havali•io· 
de yerleşmiş eski bir aileye mensuptur. 1882 senesinde Zlataust'ta dol' 
muştur. Menıup olduiu aile Rus orduıuna blr bayii muktedir kumaod•11 

yetiştirmişti. Bunlara bakarak kendisi de askerlik meslo(ini tercih ot· 
:miştir. 

Şapoşniltof, Moskova askeri mektebini bitirdikten sonra Poteraburf• 
dald hassa alaylarından birine memur edilmiştir. Burada stajını yapıoıŞı 
müteakiben harp akademisine rirmiştir. Akademiden çıktıktan ıoot• 
müstesoa kabiliyeti, kendiaini Umumi erkinıharbiyeye sokmuştur. 

1918 senesi iptidalarında erkiioıharbiye miralayı olmuştur. O tarib· 
to 36 yaşında bulunan bu zabit Çarhk ordusunun en ger ç miralayı ol· 
malda şöhret bulmuştur. 

Bolşevik iokılıibı başladıktan sonraŞapoşnikof gayet ihtiyatlı d•"' 
ranmıştır. Arkadaşlarından bir çoğu ~erdikleri yemine sadık kalarıı1' 
Beyaz muhafız Rus kıtalarına rirmişlerdi. Fakat Şapoşnikof bunlara ba' 
karak Beyaz muhafız Raı ordularıoa iltihak etmemiştir. Diğer taraft•0 

ihtilal çetele.ine girmekten de imtina oylemiıtir. Ortalık sükOoet bul· 
duktıın sonra tekrar nizamiye ordoıona intisabetmiştir. Kızılorduda ~·· 
bok ilerlemiş ve 1929 da Mo~kova askeri dairesi kumandanlıjıod•0 

Umumi erkioıharbiye ~iyaaetine getiril~lştı.r. • . I• 
Şapoşnlkof lıtomün11t partisine de l'•rmış bıılundıiıuadan, ordn}'U ~ 

yasi cihetten kontrol eden politika z:abltlerinin hükmü altına pek girdi"' 
miştir. Maabaza mütobassıslara dalma şfipbeli nararla bakıldığıod•tl, 
1931 de Umumi erldioıh'!rbiye riyasetinden ayrılmıştır. , 

Bundao sonra Moskova Harbiye mektebi kumandanlıfına tayio edıl· 
mlştir. Mektep pek bozulmuştu. Şapoşnikof, mektebi eııasından ııılah ot· 
miş ve iyi kumandanlar yetiştirecek bir vulyote retirıtıiştir. 

Ba hizmetine mükafat olerak Leningrad askeri dairesi kdmaod•01~· 
ğıoa tiyin edilmi~tlr. 1937 do mare~al Tuhaçevıki hidi~e~inde ki•a l;ıt 
zaman için Şapoşnikof da ıözden dUşmüş ve bir müddet hapıolunro~ş· 
tur. Fakat ~ok geqmekaiıln yeniden Umamt erkfinıHarbiye riyasetltl• ğO• 
tirllmiştir. Biraz sonra birinci derecede kumandan rütbıısi almış 91ö da· 
ha sonra komünist partisi merkez komitesi izalırıoa tayin oluonıuştu.r· 
Çok ğeçmedon yük!lek askeri şOraya llza tayin edilmiş ve Sovyetl;.'

1
"1• 

en yüksek nişanı Lonin madalyasını almıt ve nihısyet mareşallık• ter 1 
;. 

miştir. 1940 Ağ'ostosasda Şıpoşnlkof, sıhhati yerinde olmadığını llo~I sda 
rerek Umumi erkllnılıarblye riyasetinden çekilmiştir. Sdo zaman ar 
üçüncü defa Umumi erkinıbarbiye riy11etine rotirilmiştir. 
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Almanlar Bu Yıl Doğuda 
Netice Alamazlar ı ASKEL•K 1 

Stcak bir afulos öflesiydi. bnetlal tophyarak kon91ta. j oraaal de G•en l'•s•t91İ, Sat• man sHk.ıcen miltehuı11lan, ba h kawHtleri Voll'•,a varcbft •• ( na tatmak içla bir mldafaa batb 
Msçp MI -.aPa ortuına çakalap - F6kHt ... dostum, beni affet.. 1111.,U mubarebeli hakkında vuıta ile aıker1 hankltm seyyal Alman topçm Ra11anm -bnbt arkallllda aenl almaktan ibuet 

imam raa... denizin db S.U.11 fMr arbdqımm kanaı di- Jucbta bir .. kalede diyor ki: mahiyetini auhafua •tmltl•r ve teaalai bakamadan .. b daman olan kahr. Vo'6.nın ba ba...ta ... 
........ akiller yaratı,.a. ,. detll .. f.veL oin ... ,. .. Alkerl bir .a.....u. baflnkl .. 111 ordmlarla •ki anan, .... ~Ulp ... aebirde..,,a.eferl bltlji raa- k..... bir mevzi tetldl ...,.. 

s.rt.da lte1u bir lpOI' P.· qkla '"'rraa.. Ve, buWir ka-- bubi ~ bir 1avq di.,. ılplnllflerdlr. ••heri ba pıt tüakkak •talitlr· t6ılea•illL 
leil -....ıa r•it keauh 111r lia· rarnaı nidJ.: Glaln b1rw. o tanif ehllttL Safin ile, bir ayclaaberi aza• Voelklıcbe BeoMcbtere röre, Y, lıfaalaafih paa ~d..._ 111, 
- faltb ........... ..... ,Uıtı nanla evl•ecetlm.. Anbror- ki Ba taftif, Polooya, Fraua .. JIP rid• .,. belki de bitin ••• StaUnwradda blll c .. ,.n etmekte ::;•'d• Altrabn • kadar lılr 
,.. --Lca .. ... • ....dab ben OlllU -··-~ Plbit ha· Balkan .. ı.ıer1 için doira idi. barebelerin en kaal111 olan bir olu ••barebel rtak k tlll ~ .. batta bnlta wı .. "'-~ ,~-- ~-~ .,. ~- ~-~~~~ 
baftfçe tabllla k.. y .& z .... N .... ..... .. .. . __ .ı h--LA • • • .......ı,.ti Mis- açıık .. teWicle ..,. kalacak .. 
..... çektlktm A A l• ....... az ....... -t' K dir ve Almanor- kit uaaauacla bileKaflıu11n* 
........... ki ba· A E . ....., oldu. Sen bayati ehemaly•· 1§ bastırmazdan evvel plinlannı tatbik d-•-- hb k 1 lannm ..... Jamaçlanacla ..... 

ti ha iz birkaç h k 1 A ....,.., «zır 0 
• mit olu U-~-• y, ı=~· 

.. Mpetlal r&ı· gşe nıs beni yazı reçlr· noktada toplan· sa asına oyamaz arsa, iman tümenlerinin ların• Volraya dalan tehik.ıf'cm::. .. w---
t.r.r.k k&fknn ..... uzere kötkii· •••ıı. reaı, ... yapacakları şey, Rusların taarruzunu tut· kadar ilerlemeli cak~ d .... 
balaçHladeki bü· De çaiardm. Be· balarda cereyan k • • b• daf ha H_Julade elde•• 'ed a mil afaa hatbnı, bir~ 
JI\ _.,.. .. .ıbacla ...... ...,.

1 
...,. .. w.r ,um olmuaydım, .mlttLAlouaar, ma ıçm ır mü u tb arkaSında mev- clllıoit oı... 1ıa11 ~'i..""bi: ıt.:::'t: 

Qaaaq bir ç.ıt• batırdı: tlatfmılki - aşk oyanmıyacakb. dalan ' flcldetll zi almaktan ibaret kalır. •avaffakJyıtl •t· bDa bemetaek •ta olv. Ş.Jl!t 
- Gllol lılr lıolı\ ,........., HolWuca r••ç va çok.- ıı..ı..ı.......,.. • • • .......,._\ va Alıwı Jlllıla\ k.....ı..ı.r..1 

tocaklar... bir kadınıa ,JUIDda JapJ&D bir ve arbb bnel· lttllmar et.ek• katan bir •ldafaa batta 
sa. aeflı bir 6tle y•-ti Jİ· erkek!• ba hlllelin aJu.-aı ... leri derinlem... yama hareket· ( mahanbeye taWt ol9JOl'Uı. Yüı 

1 
içia artçı aabaHbeler ,.,..kta· ~'8:'...':.. ~Yakbt 

direcetbal zar ronaek llınmclar. Fakat.. lrad,- l~ yapmak RNtlle bltlin c~b..

1 
bial•c• aüm bir eeblr içhı aruız dar • :tr-Ee eeldl " ._.::;:: ... 

Gınç kaclaa, ...... 1aU.,arak .. baki• olamad•- Vakla bili· mD ,......., t..ıa eblltlerdi. ltofat•JOI'. Berliade, v..m.. ile Stallarrad IOD ardaki banklta ..... ..: 
kocuma Wr _.ç lfaretl yapb yorma. laaa llbnp ••dİll .. Çlln· y...._ barW, lkl •na-• Ba bll•deld _..........bir •llharebeleriala blrblrlae bease- nacakbr. 
Ye 10Dr• ,..mdakl dellkanh ile kil karını tnlJOf911L Fakat Dk bil- hareket " •981 vudalanaı Jli· •9ftl " 1ab•~ ••batara harbi tllmetl dojn ~or. Bu iki ----=~------..-.; 
fataldar gibi konuıta: ı..ıa .,..~ defohp ,.._..,.. clafı •••n• noktalarda karfalq• _........., almütadar. ......,. arauncla laıirblriae benzi. 

_ y alvınnm 1ana, k•dln• eli-. Din kl91k bir kar topa rlW malarını •lltelt'at kalıJGr. B •r&n Alman ordua, ayal ,. ,.. ,...ane no~ boiwtmaam 
•alk oL. Aklanı bqana topla- ,. ......... k. ı.ı&n bir fit ba· Alman ukert doktrini mevzi rtnllplere ve ayal yeni zıuı. çetlnlltldir. Fakat bil lki•aharelte. 

Bir dakika IOlll'•ı Lbaiin için Une , ...... balaaaJOI'.. Beni affet harbinin önBD• reçm•k ~çin orda. yete röre karalmat olan bir orcla ~~ t~~·:._·k vk Yde ·~.~· 
Fikre• t• 1 t" ·ı i . b ll k k ._.. ·~ iNi ... an .,.,utrl" için kabaran hüldetl ve baHCii - nan ~o or eı ın m• nı ve . avacı• e artı art•J• bulanayor. ne ula benzemiyor,. 

&al d yaeb koca, kanim• ..... ı Sata. htın mklpfını temla •balftl. Al· Nuuiyelerln , tillhlanmaaın Al.... ı&scllı8 , Stallapad 
L. D • h -d ~---.. iki erkek derin derin ve nzan -" _._ • k ı ..ı. L--1..ı bir ~•caklalalf, ararwu• :., .. ,....... • •lddet dlflladiller .• Fikret, ~·· - Ne talaafam o-ıı Ba temi- n çarplf .. a .... enuın, ••• a ceyf .,..,.. .. n ••ni •ahan-

K--~ lteaım Caaıa bi • _:_ 7- tellkkllerlnin benzerU.x.a Stalio-d· bul deill, «fakat bir aanevra 
- --·•·- - nam r1oi -dGrQp birini 1• •· aata niçia l8n11 ıörlJona?. ... ··-Bedlam... yorda. Nihayet, Hllldlfl Dk bo. nJ- .:..r ktla d da Atman ve Kuılordalar arum• mabarebetinia dar bir 1aba içinde y_._ eoaralki erkek tav• 

1811 0 
olda. Flkntla 1811nde ...ı. - ..,.... ... ,...,,..epe• .. dakl ••barebeaia ned• ba kadar 10D tafbuı» oldapna lt8yan edi-

ı.:. --.1 ı ......... ~--.1- &.U. ill al?. ıidcletU ... ~. ulabr. Y•· «Ba ............ kkat bir 
• VJ-1 ar • ._... ...-..- .. ,.. ..cbk bir ltkOnet Ye tatlalık vuclu - 8 .... flpbe •i ecliyona? B --.- ZI ... d•ran bir .... &ara fÖtte-

• -..ral olda. - Llai, bakim var; hetaam . • llUlt ...... lnk81c9Jti &ne· rlJGr. Mabarebeain • pddetU .... 
Ayal uaaDda, r•f Ilı•- ltlfltl b•.... Bir çok ..,_ Sor bakab•··· aı, iki h-• nazanacla en bl· lan pçUllif, ltoiafma hlll devam 

a-.a: Wr ıarkı tatterdaP lfllll- *' ;alma ltarataa.. Una ıar.a - U.U al tnlyonan, beal ylk Waklrl.._. laakh pstenc:ek etmekle lteraber, ba -harebe bit· 
..- 1arm elinde ı---ı- mi? ......_.edir. ait .. ,.ııbilir.» dlw. 

rorda. Flknt, tawla ur 1 av__,..rlacla .... ..... k.Wıaız., G-~ L-ct. Lt-.ı-blr• -- So R ,-. ı-•-ldarma S. a..bk ....1--L- L--· - ... - uwu-. .._.. B hl b WJ•t ..,.. ea bl18k 
flkriabrk• ' •is•• IUl9 a._..., .... _...., tad a .. r JH taarrannan •· eadlıtri -kezlerintl• biri olan 
•arcltran bir MViDf lflnc:le, kon•· .......... tik '":~~· v•dlfl• dlfüne· •• _ Anladı• .. Ba da ne d .. ek?I cleflal t .. kll ecliyOll. Al•aalar, yu bir tebrla •kazma .1. retlr•enlll 
.. yorda: . 1 m .. v-İ bana bir tarafa taarrbn ile Hazw hana11na var· •it.ama için bit bir k.,_.tl ol· 

_ Tabafbrı baraya pldiji•iı bırakalım: Sen demlnd•berl hep Tavlayı b.raktınız da böyle deli ..P. Vo'6a ıoUle mllnakallb mıyacatını k._. laklr ed ..... 
el.beri ~ nıt•i artta. On k•dlndea babıettln. «Bedlayı çd· ıaçma11 ıaaller tertlbl1le mi ainı· kn••t• ,,. Kıfkaıyayı el• pçir. Rallar da cofrafi blr ••vkli mQ· 

11W..Mri evHyis, onan .,. kadar .... si" .... ,..... dedla .. c Onaala tmız?. K BaL •ete t•bbll •tmitltrdl. r..:..:.-,·~.,.!re.k~·,'!'-~~AI= 
-..ı...utw pnaemitti.. nlen .. te karar nrdiml> declla.. - w kan~• ~ ....... 28 haziranda bqb,.. ..,..al ... laarrua• hltll•am~t.!~ 

Ah, .... • 81a111h Uai, Llldll - ..... teri 81,tt•til .... ....,.., LAaaJ. HDmae ey • V• BMk'• ,..._ ~ kla IHl'teH pclktlnuktir. 
ona ne kadar tevlyoram. Fakat• aathaı Atim- ....._ matmıclalr-+' .. "" ~.mlllt· hm, Alman ......,. ._aaz so· Manpl. Tlllac-"'>. Vola'IDID 
karm dMaD Mvilecek kadar si· ••kaltele rWB •il? &-..ek Sa1fiyedea dlaer da.... •· naacla Doa aebrlal reçtlUerl za· batı k.,...,.... tı..-.. " 
ıel Mvlllli bir kaclmdır •• BiUr ai· kararanı blrllkte al vriab? Ba· nlDle nl•ebilmek için her çareye man clvcl•ralmqta • Alman orda· baal.n takvt,. etllek U.klalanu 
•' Llal bnmla araaısda tul°" naa abl ele varittir. Sen BadiaJI bat varacak•.... lan Doadan ilk •hh kollara~ın · malik balandakça. Almanlar Kaf. 
bet '-rk var- 1Heb1Unla... a..., kahkahalarla rlldl " 23 at-tosta fÖrladllkleri Volp· ku1a1a, •tta Altraku'a karp I' .... 

,..Baaı k••· rBnln birinci• ODU Fakat o da beahnebilir. s- kollanaı kocama• boyam dola· ,. ~ ...... a,a.k ...... -. ....................... Elcle ...ıa lea -L ı..a.-ı- F L - cb __ _._.....;:.~ ___ L....:..J1 .._... L-'- _..cut bitin bwetler, Vofra 
kaybedecellmi dOtlDlr ve biati " iM& .......... •-t 0 ' _ T..-W d ..... cAlal ---- www i•"-• -..- dfneiincl• Raı _ka.,..ıtlal kll'• • 
l•iacle uwuarak acı ... t1er ,.. l1allmal ki a...-.. benber ,..._ a...:.. ..t-~ı ..aa.. '- lardar. .. •• kallaaı ... ktadar. Blaamaleyh Milli M • • 
._.'! 1-.u- ,. twclla *· ,..- a.tl. _,ta ..... • ... , .... lf' Soababana Uk 1apaarlan J•f· meıele, StallDrradda kimin hl..._: eaaacat fabrlkuı 
... ır'"'- • .._..&&. le ıl1t 1•••cla•, bqınad• • • kala J... d lerlala ve billaUte M.U.t 

81
_ ... _Wre a3dD8 k..tl ve .. v--. ,.,.ıaeak bir.., var, •lftll'. Birkaç beftaJ• kadar ba ca.. etti, budan 10Draki .a.ıe v....,.k, L----, La-a. 
ru L ....... K __ ....__.._ ....... , minnacık ltebekler rlbl k i L 81 h k ttir ...... .,__, 

lkanhe• yldne dikkatle ba.ta. ... • _. .-.-•- oae IOe kesime ar yı ıca.br. naenaleyb are • • ve ,.,. arbdafhtı, ... ince 
LlmUa yGaU taptarı k..Umlfti. rac4a- .. kalar yapıJOnDnu - Badala• artak Alman ordaaa lçia babiı Fakat her ne olar1a olnn, •-k ortalJıjl pparak 

_ N olda sana Llml? UllHa cevap •••uinl bek. lar... ..wıaa olan .. ,, bir yıim •ku· timdidea •ahakkak olan bir .. , retlrdlklerl aodera okaln 

1 
a-ı •ita.Ak bir ı..,aculD t• l•ecli• Hlll 111lu IÖylediifıd day Flkrtt ..... .adi.. elan bqka bir t•Y bir yıj'aa en· varsa, o da Al .. nlar Baka,. al· ımda IODIU -eti olu Kara 

... -. ,... daldul o_.ı!- t .ı_ - Amk bir ...... karadı• lalar bile be Jll dota cepbeaiade .. u. Mab••t Huı,., ,..ı *' ltaada .-ki Wrcleelalre pi· 119U19JI ça WUll kudaa bqka bir f9Y otm,aa bir bir netice abaaaıpcajldır. mirlerle llodera ltir bale nttı,__ 
• ..:"ti. AlalDda bu si~ ttt ta- - Çabak pi, dedi, 1ana mil· U.i ... K.r•m baarfmlıd tercih tebrl .a. reçtnlek defll. kq bu- Mlttefildarin ita polile Ru- l•i Ca•haript okalann .... 
neleri ffskeletlJOr, ıöal•iDID ~IH W. blr....,~cafı•· •ttltl aalıı••--.. ...Un wnl Volpma qajl IHC• Y•J• rhder•ekte balud•kl.n da, klltlr laıyabada biııblrbae 
saaki balaaık bir perde çekUiyor· k .. 11( bir renç kıs boppalı· ••• ...,h h• ,., etkill ,., nı... ,.. ......... k " bbllte ........ Tlrkittaa ,.._.,... •Jdannt kıJIHIU iki vataa 
da. K... ribi. tatuk ve kulk iiJle llfraya ııpa1a reldL W dewm eclecek. KafkuraJI .a. ,....,_. için R.. = tf!:ı-::=.ı.:; t,!:m'::ı.. ~ blDlr._._ 
cımı.a.a. awı\daadu - Ne war k .... ? Ba t.. Bedia, blıkalaalarla rm..k fi" lan Voltu• &t. tarafma at.ak. iki lltlbattte •kaya kartı .,.._ mllbet dlflaeell bir _....,._ 

_ Fikret... e .... &•... kara- ~?...., H? Bana IOl'acafmaz kınbyor, u.a. •laala .a.ü rlS tar • lacbklan taama k11 ........ ba· na ae rlbi fa•tı.r , ... rac.N 

1 
karpıyorda. Stallarradın sapta, Bakaya kar· ..,.ıamu, hatta Altraba'a kartı dlflderek klltlrlalda çifte 

aı Hy• qJOlb .. d:t, lrklldl. •ııaladt. l'lbet, da•dan dlpr rlbl ko - Anıladm ... U.L Sayfiye- ıı taanas et .. k içla en b.Wbqla blle bir bareket J•pıı..... ralan cll-J.am ı-•- .. .tL..I 
- ~ hı ' .... tar. Blaawleyb lnt butm.udaa ,--••• - ... 

ltakat,toiakkaoldtpı te~ar elde naı ı den clhdlktea aonra da. lıtanbal- ,..... • ... ı pllalarim tatbik 1ahuıaa •etll ....... flPI• ete& 
etllekte ıeclk•edL Katık bir bh· - Evvela J•la et ki. clojra da. be..., .. klll r1bl clnt• .... V .......... Beolaaclater Almu koyıaazlar1a, Alma tlmenlerhüa raıa ... 
kaU 1anrd•ı J• ~.. cek... •u.et•ill ı s6n. Al ... sarb· yapacaklara..,, Ralarm taamı... Mu.W. O· y 

- Şlplı .... Şıp\aealı ..... 
eek* LllDL. O ekici• ım ... 
aaalk Wr kacbacbr.. Mabakkak ki 
o a .. ı IMljor- e.ha can• 
... ••dli• arkamtw elbet 
karam ela MYecektlr ... 

U•1Mt 78ai reütaa ,..,. 

tlrlyord•t _,..__ .............. 
tala baltntlWD .-.n bir tnrl 
delil ... 

o.,.. .Wkaab. batak bir .... 
.. .......... 

Pllnt, -or ktılldi, Alnı 
ktratbt 

-Yi ...a?. 
İjip .... 
Glvv k8,._.. blriade çala· 

....... -.öfODtlD ............. .... 
ftiflrlaclalfalaa• .......... · ,..... 

s..I• ı•• ak elifti 
IWaa .. iıii19Mdtll 
aa.ı ....... dlttD ................ 
Ye.lteftclekltllDaclaetlfle-

•le ................... 
.. .. ,. J dank feled 
• ..,. ,. .. ~.t .... ,... 

Mt •••u • ,.. ...................... 

- H-..... kapa,. a917ort1•. 
Ane, ... d I• .U.W pparak ........,. ... ~ 
Kap. ...... v ...... lldlba • c.. 

... ....... Kas ltli1 ...... s ........ ...,.. ..... ..... 
v .............. tak•ata .... 

1ac1a.v.~ 

- Yakan felt ,.-. ,.ı, •ftiac.kf .... 
lterl rlrdik'6ri ıımaa, iiiNJ *'• br. .... ••*... " b il J 1 k .... inrk 

...- .. wl11k ltltln tecrOw.lai tek· ..... 
Tı•ıtlal •ltWL Bir tok .,..., 

fe ... Iİflail bir ......._ onlan ela 
......... AP. ......... Wdclet. ..., 
•at ıl• ~., a,nl detloeleH .WL Ut· 
, ...... bota takti. 

Ka; ODllD tazlerlde ..wt .......... 
baki,., .. bitik bir ....... tMl.W 
dlzlıdlltleu ....a MNıa.._ ,..._ .... ..... 

iN 
-Nea~ar? 
V91abatt 
- ZawaUacık 1aaa acıyonml 

M 

Diyor, Mlyllk bir merha .. te kapd
... ıaw onan e11er1aı alıp apa1orcta. 

Nllaapt aoa bir tecrilbede Wumak 
lfla •MJ Oilaı 

- A,..l Dip bitap etti. 
- f4e lltl,anua ,..._? 
sa, p.klaliiail•• lfant etti. Maa. 

,.... ,. .... " latb tatla , ...... ba· 
brak-.,......ta. 

Sodra blhleabin ..-.... r&ftlate 
,. .... hntak bdynlH Mrildt. Dadaklanaı 

bdynncla ;.clltenk kmk kıaıki 
·- Canım! Canama iflaf Snrllla bi-

nimi c11Je ............... . 
Artılı: ..... cl8ı.. INtflaJaii .. ,,. 

retit de; Wr .Ual kmn beline ddla& O· 
• a,ıı bellacle8 ltawa-. ~ halele 
,.... ,.... iflldL 

"-•• ..._ taıa.w oliHak••• 
• •• , ....... ,.. Mıl ....... 

CIZ ES 1 •AKL•DI• ......... 
bulclalar. Ane' blrcl•bire •e ficlcl8tle a· 
,.,. Wkb. 

Saratmı uatak ... ltı bir.., dlflalr 
flbl duda. Ve ..,. ..,., bir ta•ll'la 
mınldaacb. 

- Ne ,....,.,... .., •• , 
GeaD ltlJlk bir lalde kaS'ıldt. 
l l9J1a• ltW• " •t11 atmadan ou 

bakU. 
Art- bir •addet dalia clltW4ılt lud 

da. v .,ak•t a,ı. ,eraac11. Solıra .., • 
ftllt• bdar 1119 iBbliic:llll acalp Wt .. 
18'1• 

- - 8ia lkWi ... *IJii kl1 
t:H,. --
c .-ı hafifte ..,.,....... u ... .. 

aJa.ad• .................... ... 
talk, ..,..,. 1: ....... ....,.... .. .. 
,.,.,.1t, ........................ .. ..... 

TuM ._ .... AJtetlıhrW,.,... 
bwarcla. ...... ... .... ....., ,.,. 
~ ..... 

Mltlüt bir kabkahe kopennk ctaa 
alch. ...... rl;dı. 

Aca,ıp iMllet ~ak ve ıaiılt'nll 
.azlet amtalclaurak ............... ..,. .......... 

Delbalt blılk bir adar_, ~ 
d• 1 ... 4Jtel ..,. .. ,.,.. , ................ ... 
deftlM etti. 

... , lalt daİiai 
~ Aytel .U,. '9JN h ••rili 
_.. ... abide. Kas ......,.. •lrcllH' it' 
.. ~ u.e.. ........ •dt •t:ı. 
lclL Mı .... ,.,.. -~ ......... ~ 
ta .... ..,.. .. 

Ctllllll temr petietrlncNa ~ 
ıatb. O.ntis bir Mile bir dabaı 

- Anel dlJ9 ..,l•dh SoaN lld. 
lifle Jldal kapı71rak keacllal 1J1r 
,.,. barakta. 



4 BUGON 17 8 . Teşrio 1942 -------~--~---~-.·rr"'1///f/A"VV"'Y ...... :;;.._., ....... - ·ı· .. ............................................ ~ !!!1111 l ~~ ...... .... ....__.._.. ...... ....,.. ••• 4 ........ + •••• ·~. ~ ...... Bu Mevsim en heyecanlı filmleri gösterecek o an 

'

fi r~ Si ~ F ~~\Si i !\lSAl.AY sU1tEM1\sı ! 
.. 

Kışlık ASRI Sinemada 

ft ll ! BlUJ AIKŞ~M ! 
BUGÜN VE BU AKŞAM : Beyaz Perdenin Billur sesll Kraliçesi ! 

1942 Senesinin ilk büyük Heyecan ve Maceralar RQmıını olao• •:. ( DEANNA DURBJN ) 1• =: 
ve sizi başından sonuna kadar merak korku ve 

heyecanlar içinde bırakacak • ~~· • 
• • 

Suvare 8.45 Suvare 8,45 
Bu Ak,am 

Türkçe Sözlü Türk musikili Büyük şark filmi 

Mihracenin Gözdesi 
--+- • Valslar ülkesi, imparatorluk devrinin Viyanasını bütün • 

: güzelliiile yaşatan ve musikinin, Aşkın ve nefis şarkıların filmi olan : Bügüne kadar vapılan dublaj filimlerin eu güzel 
i .............................. ! 

1 
__ ve en mükemmeli. 24 muazzam kısım tekmili birden 

Hint mezarı 

30 Kısımhk BUyUk seryal filme befhyor. 

lOJ~ $©.)cgı{Ç: <dl aö mü l§>ü ır ll=Il©ıırekett 
ve ma~ewa 

: ~·=== BAHAR u........ ! ı PEK YAKINDA MIIg RONEY 

li ... ~~sMaG~~H©ü i•• ! Aşık rolünde 
: : ... ı .. 1111 .......................................... .. • Göz Kamaşteran Şaheserinde Takdim ediyor • 

. :. Tekrar ve tekrar görülecek olan Nefis bir FiLM !. Adana c. MüddeiumOm"'ılı'gv inden: 
• fLA YETEN : • • ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••··~ • k • Hu··ku··m H·•ıA • Bayramda görülmemiş bir alaka ile halkımızın seyretti leri • U asası 

Pek Yakında .: Tarı"hı" Fı"lmlerı·n En Muazzamı •.• B le ı f ı fi ı · 
aş a arına az a yat a gazyagı 1atmaktaa suçlu olarak Seyhan 

U ~ ~~ yt ~U U U\YJ(QJ. .. rinin Talas nahiyesinden olup Adanada Mermerli M. de 64 No. lu evde 
9P ~ R ~ ~ N ID» an \\O 5' l!P o~ e:l1 S\ :. ~ :.· asliye ikinci HIİ)• ceza mahkemesinde duruşma11 yapılan aslen Kayse· 

...J : : oturur ayak ticareti yapar Yahya o(lu 317 doiumlu lbrahim Cengaverin Tu .. RK E ·:. ıı~~ •: 
4180 sayılı Milli korunma kanonunun 31/ 2, 59 3 · 4 ve 63 üncü mad· 

1..-.. -------------... 111111111111111111111111111~~ • • delerine tevfikan 50 lira eğu para cezası, oo beş gün ticaretten aıeoine :.----==::::::::::::::;,;._----------------; : ••::::e::::• • ~::::e::::•• : ve hükmün ltatil~ştikten sonra Adanada intişar eden Bugün razeteslle Makine ! TÜRKÇE ! ~ülisatan ilanına ve masrafının ıuçludan alınmasına dair verilen 23/7/942 
• e tarih ve 532/345 sayılı kırar lcatileşmiş oldağundao ilin olunur. Sah •ı pi er•ıne •. : BUyUk raöbet dolayısile bu proğramlada devam : 

2622 : Edecektir : 
Eski istasyon Karakolu karşıtında Demiriş atölyesi harp vaziyeti : BUGÜN 2,30 DA : Adana c. Müddeiümümiiig .. inden 

dolayısile memleketimize girmeyen yedek malzemeleri temin bakımı~- • • 

dan atelyesioi REKTIFIYE ve PRES malcinalarile bir daha teçhız: =· .. ·:= .. e .... a .. h .... a .. r .... R .. es .. m+:ı .. oe .. c .. 1'd .. 1' ·.=: ~ ===· i! Hüküm Hülisası 
etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla genişletmiş bulunmaktadır. ~ ..,,. Başltalarma fazla fiatla ekmek satmakta ıuçlu Adananın sacuzade 

Mevcut bil'umum makinaların gömleklerini REKTIFIYE PRES mahallesind11 oturan 299 doiumlu Arslan ve Hamamkurbu mahallesinde 
0

• 

işlerini, en iyi ve sağlam bir şekilde, her nevi yedek parçaları pik ve : : .......................... ~ .... : : : torur Ahmet oğlu 312 doiumlu lbrahim Katırcının Adana asliye ikinci 
kızıl döküm ıouk ve sıcak demir işleri freze, büyük ve küçüle torna : • K 1 s it t • : ceza mahkemesinde yapılan duruşmaları sonunda : 4180 sayılı miUi ko· 
ve planya işlerini elektrik ve oksijen kaynak işlerini çok titiz bir itina :. :.· an 1 a ana :.· i. ronma kanununun 31·3, 59 3 ve 63 üncü maddelerine tevfikan ıuçlular· 
ile ishınilen evsaftan daha iyi bir düzgünlülı. ve sağlamlıkla yapılması· dan lbrahim Katırcının yedi o-üo ticaretten menine , be• lı"ra aaır para 

d 
k d • ·························=························· . o y • 

na g11yret edilmektedir. Sayın müşterilerimizin top ao ve pera en e • • cezasile mahkilmiyetine ve Arslanın beş lira para cezası ve yedi gün 
siparişlerinden çok memnun kalacaklarını bir kerre yaptırac~kları işler : C>iiKK.Aii": SUARE Tam 8.15 de Başlar : ticarethanesinin kapatılması ve dükkanın göze çarpan yerlerine afiş ya· 

le daha iyi anlıyacaklarını kuvvetle ümit eder bir defa tecrube etme !•••••••••••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••••••••! pışhrılmasına ve her ikisinin hüküm katlleştikten sonra Adaoada çıkan 
ferini belderız. : Pek Yakında : Borün raıeteıile hükmün bülisatan ilanına ve ilin bedelinin kendilerin· 

D E M 1 R 1 Ş : •••••••••••••••••••• : den alınmasına dair verilen 14 7.942 gün ve 610 336 sayıt. karar kati· 
Nuri · Has ve Evlatları ve Şerikleri : CLAUDETTE COLBERT - RAY MILLAND : leşmiş olduğundan ilin olunur. 2621 

;-~~~~~~~~~T~e-ı:~s~"~~~-r-~~:~o~E~M~ıR~ıs~=A·d~~=a~~~~I AŞK~o~~~k~n ;~---D--O-~.K-T--O-R----~ 
Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı i ŞAHESERİNDE i 

D Z . rı·· .. ~ ..... - -. . ----ı· -- ·-- -~--- ----~~~ mgoren .............. "'~ ~·~#'f'Y'Y'V'YTT-~~·· r. ıga u ............ >......_._._.. ................. ._ ...................... ......_.. ............... ...... 

Abidinpa,a caddesinde 125 No. il! muayene 
hanesinde hastalar1nı kabule batlamıttır. 

Telefon No. 287 2491 1-15 
Dr. 

Ooğumevi Bastabibi 
Süleyman Kuntalp - ÜROLOG - OPERATÖR 

Doktor Tahsin Ernart 
Doğum ve Kadın hastalıklan mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cif!arında Müslim apartmanı, 
Diştabibi Bay Şet1ketin muayenehanesinin Ü$tÜ 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Telefon No: 272 
2474 1-26 

Herrün Hastalarını HükOmet Civarı istikamet Eczaoeıl kar~111nda 
çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma günleride öğleden sonraları fakirlere mec· 
caoi bakılır. 

T. iŞ BANK~SI 
Küçük tasarruf hesapları 

1942 iKRAMiYE PLANI 
KE,IDELERı 

2355 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 1 • 
kabule başlamıştır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

_:.~--ı:=e=l-e--f-u=n=k=-e--n---R=a=d=y=o=-l~a=r=ı=:; 1 T Ü R K İ Y E ı,---
• . Dunlop lngillz iç ve dıt bisiklet lastikleri 

Vebellt su tasfiye cihazlara 

Z Şubat, 4Magı•.3Alastos,2//cinciteırin ltuilılerind• gapılır. 

1942 iKRAMiYELERi ---1 

1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 .. 1000 

" - 3000. ., 
2 7.50 1.500 . • • • • 

Radyo ve telefon Kuru pilleri 

.. .. - " 3 .. soo 
" - uoo ,, 

10 " 2.50 •• - 2,00. 
" •o " 100 ,, - 4000. .. 1 Kömür satış ve i 

1 tevzinzüessesesi lı~-------------------
: : TUrklye ı, Bankaaına para yat1rmakla yal· 

L uci elektrik ampulleri geldi. 

IŞIK Ticaret Evi 
so ,, 50 ,, - 2500. 

" 200 ,, 2.5 ~ 5000. " ,, 
200 ,, 10 

" - 2000. 
" 

::: Seyha" n vı· laA yetı• =.=.·= -n-•z_p_.,_._b_._,._kt-•r_m_•_•v_._'·_•z_•_•m_•_• __ o_•,_m_•_z. __ a,_n __ • • zamanda talllnlzl de denemla oluraunuz. 377 

i ajanlığından : İ 

Kamil Alada • Telefon 80 Asfalt cadde No. 71 2503 ....... :;;;-. ________________ .... __ .... _________ --= 

DOKTOR 
• • 

Kıtı/ay cirJarında Müslüm apartımanındaki muaye• 1 Linyit kömürü ge~meğe baş-1 
._n-e.ha_n_e-$i-nd-e .... he_r_g_ü_n_hıiııııa-st·a-ıa_r_ın~ı ~k~ab~u~le~ba~ş~la~mllİllı .. şt ... ır ........ i lam ıştır. j ht i ya ç sah iplerinin i 

j Kemal. S~tır 1 

DOKTOR 

A .. Melik 
-- ı müessesemizden b il a bede~ 1 

i alacakları begannamelerı ! 
~ 

idrar Yolları Bel Sogukluğu ve 
Mütehassısı 

Adanaınıza avdet etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır. 

• • 
i usulü dairesinde doldurarak! 
: e d t ·1 •• ·1 A l 1 : ıa e e merı uzumu ı an o un ur: 

İ .. · · Om er Başeğmez ve şeriki İ 
~a...-----_, ___________ .._2 

... 

51 

......... 

3

~~ 1 Telef on 168 i 
..... ~--~~~~~!!!!!!!!!!!!!!'--"!'!'!!!!!!!!!!!!!!'!!""'~R!!!"!·ıfa!!"""t"'ll!Y~A~V!!!!E!!!!.'!R~O~G~L~U~ .: 2609 :. 

imtiyaz Sahibi ı CAVlT ORAL J 
U, Neırlyıl M6dfirD Avak•l Buılc:hiı yer ı BUGON Matbauı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BUGON 
MATBAAS 
Her Türlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 


