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T 
li Ka r Firtınaları Yüzünden 

Seferleri Müşkülatla Yapı lıyor 
-------=------:-------~=: ==--==- Karla · Qrtülen. Boi.dO.ğ, 1 P e r ak' 

t l 
· . . Japon 

ren .ere geçzt vermıyor baskıs 
Şehriın;zde şiJdrtli 60(u1ttar nünde devam d 

miştir. Gelen babMlero g-ôre O•la ve. cenubi Ana 

doluda şiddetli kcr fırt malan büküm ürme!L te ve 

tren münakalatı bu yüıd ·m tcahhürlara uğramsL:tadır. 
1 

Konya yolilo r~lıoektc ohn l"ıaob 1 postaiarı Mey 

cJım-Pıo:uba,ı i tMyooları aruındaki Bozdağ mo'll· 

kiin ield K çitl,.rin lcınla l:&porm, f dulııvııiyle rbtar 

Vaşington ,görüşmele
rinde mühim bir netice 

26 Hükumet 

arasınd · 

anlaş_m 
-= 

imzalandı 
........... illi ............. ~ ... 

yapmaktadır. Dün gece gclırıui Jiıınıst'el~n p'lıta 
treni ancak bu ubab phrimize gelebılece~tir. Boz 

dağına ıönderileo d~vlf't demiryolları k11r temizleme 

ınaldnf'leri nıü•emad:yon çalışmakta ve bu ııaretle 
münalcalatan seltteye ufıramesana mani olunmaktadır. 

Ş ddetli kar fırtınaları dün saat 15 de g·Jme~i 
!iuımgelen Toros eıkspresinde Je 11 saatlık bir ıö· 

1 ~.~ ~-~· ~!~ 
taar ruza 
geçecek 

naklarını Mihvere kar liği namına imzalıgan 
Çitı söıcüsiine göre: 

arttı 
Sinrapıır 3 ( a. a. ) - R 

toblıi: 
Düşm'n Peralt c•pbe i 

baskısını arttırmış, dün üç taa1 
da bolurımnş a da bu tnat 
lar alrarıı~h uğ•nm ştır. Düş 

• n•n ba taarro:ılarrla Ul!'radıj'ı k 
400 • 500 kiş· t11hmin edi ıyor, 

Oiişman tınofındon a'ıo~ı 
raı. 'a çıkarılıın ve· dünltii t,.bl 
bildiriltın kuv11etlerdrn b .. ~L:a ı 
ç•kmağa çalı$an difcr b·r -!üş 
rropunıı tnp urnu:r. ateoı.i al 
almıştı. Kuçü. hir v~pu" 

alınış ve batm·ştır. 4 m v a • 
rılmıştır, Düşn a"I tıı.şıtforırıın 
!Jatanı çelıilm•~tir. 

Kanhn'Ja J ıponlar ouı 
lemeler v11pın~ ve t11y ere me 
nım ele g"Ç r.mel.: iç n ş hir y 
IArma •okulmuştıır. Dün bü•ü • 
l ıri liı b ""öt lcıJ vvet leri olaia n 
şıf faaliyelluiode bıılun"'D$ 

K•1 ledilecck ehemmiyetli b r 

yolı.tu•. 

L_ Cumhurrr-isim;z, $ükdi Sarcçoğlu ile birlikte 

Askeri ve iktisadi:kay" I Anlnşmogı Sovg .. tler Bir· 

1 
şı kullanacaklar =-----ı_u_o_i"_0_1 ____ . 

D kt R için sav.aıa maddi yardın:ı veya r a a ' us ya hizmet eden. veya edebilecek olan 

1942 de Japon 
donanması o rta
dan kaldırllacak 
- Ya~ısı üçüncüde -

D işınanın gün iüz heva f 
veti aı olmo ıtor. G-rel•y.,. 
tayyareleri Si g~purda bazı h 
lere turraz etmiştir, Az 
vardır. 7 kişinin öldüğü bald 
yor. • • A 

Fon 
ır 

bbentrop tarafından 
Milli efegönde 

rilen hediyeler 
Ankar'\ 3 (ıı.n.)"- Rcisicumburamu100 Almanya büyuk elçı11 Fon 

Papeni 22 ilkldlua:ufo kabullerinde büyük elçi hnc!ilerirıo Almanya 
bııriciye oozırı Fon Ribbt-ntrop tarafından ihda edilen Göte'nin 137 
ciltten mürekkep ve pek güzel bir şekilde ciitlenmi1 killli usinm, 
Ruııya slcndemi i taraf~ndau gönderilen ~kademi tarihini, Berlio şark 
müzesi müdürü prof csor Sarr hraf .ndım ihda edileo bundan tekriben 

40 ene Ö'lCe Af yon karalns rı civnrın r~a buluomu~ bir Romen Jihdi· 
oe nit bir heyk~li ve Boğ .. zt öy bafrıyalıoıı oit neşriyat il• Tilrk _ 
Almatı mu hodes:ino ait bir eseri tal dim eyfemiıtir. 

Bu oe:ı:ııket nişımesinden ço\: nıütelıassis olan ffoiRİcombarurnnı 
nlakadarl.ua teşekkür ve tnhtıs.Üslerlr:i bildirmrğe Borlin büyük eJ 
çicoi:ı: Hlloırev Gerede' vi bilha!!sa m~mur u ~urmu~lardır. -

Vişi'nin takip . v. . 
ettıgı sıyaset 

Yazan : c VT OR L 

/Förçil cenob'i Amerika ciip· 
~ loa}ntl .. rile lo; onu il ur k~u 

F ransanın durumuna t omas etmış 
tir. Fakat bu öz g el şuniode de 
lngili:ı: Başvekili Vışı'ye kr.rşı duy· 
dnğu iğbirarı sııldnma(ıı lüzum 

görmemiştir. Mi"ter Çörçil bu gö 
nül kırgınhğındo baktı mıdır, Ma 

re,nl P t n ooun m11i!' Obiyet arife 
•inde yapmıe oldoğu Ş mcıli Afri 
kı'ya Çe.lr.ılınek tekıfıııi kıı.ool et · 
melde do· h t . 1 d ı?ru areke etaıış o ur 
mu! •• o, ~Orıru. Pcten'ıo bugürı tııkip 
e,ttıgı ıynı t F h 1ı.· ~ 

• l DP81Uıln D tlc. I 
anenf aatlerıocı u)'D b. 

.. un ır eiy:ısot 

ınidit, bunlara mli11.,ka d k 
ŞI\ e ece 

dtg.ili:r;. Fronsaoıo bu d'-•ıı~ d 
~u erın 

Ve euslı inctılemcılere llhunı -
• g'OS· 

teren bir mevzudı:r. Su. b.ınurı 11y. 

dınlnnmasını ar cak harp ıoııundı 
ç ltac:ak eserlerden, neşr~~ılc~e k 
doi.•üınan'lıırdıın Ögrenmek tiDkanı· 
m bulııcaj'JZ. Bız yalnız Vışı'oin 
bof(}nkQ Sİ)'il!ICtİnİn iÖrÜDÜ; Ü VO 

fÖ;teriti üzerinde dnrmnk bt•yosux. 
Geçenlerde yine yenidco Alro&o 

,.. ve f rn•a eratıoda aoUı pyiaları 

çıkmıştı. Ortada banş 3artlarına 

ait bir :sürü riv.-y,tfer dolaıtı dor

du. H.ıtta bu defa barışı:ı Alman • 

ya tarıı.fından iııtend;ği do ıöylen. 

d:. Hatta sulh şartlarıoıo eskisine 

naurao daha ba(ıfıetilmiş olduğu 
i~dıa olondq. 

F "kat aradan rünler feçtiii 
halde ba balıerleri tryid edtcelt 

ne Vişiden ve ne de Berlinden 
bir havadis sızmadı. 

Acabs muzaker~ler heaüz hi· 

foın ını bulnıadı? Acaba iki tarafın 
ı:nlaşmasında yeni srüçlükler mi 

~ık tı? Bu hususta t&bii henüz ne 
müsbet ve cc do menfi bir haber 

yoktur. 
Y alnı.t her iki tarafın da ar· 

tak sulh iit(':diji muhakkak gibi 

bir ş11ydir. Ve belki bogGn Al. 

msnya Franndan daha ziyade ba 
batış:ı tarafdar bulunmaktadır. 

Çünkü b&.diseler, yeni nizam da
vası, Avıupa birlifİ tezi Alman· 
Ynyı bİrü:ıda Frııaıııya yaklaştır· 

H~iıı icbıır eder görünmektedir. 
1
i 111{1.Phc yok ki Fransa buıün 

duoc ıııız.ı.ı.r,. h d' _1 • • 
o ve a llı:.Jerın ynr. 

dımile Alınanya'ya ve helo •hal 
ya'ya. ~ıırıı efya•t vıaalyetini dabı 

- l)MUli lklMI .... 

d • d başka milletler da bu demece a .gır i . iıtirilc. edebilir. 

Bu mua de i o r 
ler birllQI, UçlU paktın 

ortaAı otan Jeponr•r• 
kartı sava, haline 

girmektedir 
Vaiiorton: 3 (a.a}- Cnmbur. 

reialial 11rayında df.io öğleden 
eonra neıredilen tebliideı, 26 millet 
on demeçte balunmalıttadırlar: 

" Bu demeci imza eden hükO 
metler Amerika birleıik devletleri 
reoiıile Büyük Brıtanya ve şimali 
lrıaoda birleşik kralhtı Bışvekili 
tar•fından 14 Aiostoı 194 t Jo 
İmzalanan ve AtlantilC beyanoa 
meıi adile tac.ılan müşterek de
meçteki hedef ve eaaıların proi· 
ramını kabul ederek kendi toprak· 
larında varlığı, hürriyeti, istıkliii 
ve din ıerbestlitıni müdaf u vo 

adalet ve haklara l\:orumalc için 
düımaolarıoa kıırşı tam bir zaf erın 

eaas olduiuna kaoi buluoarak. ve 

dünyayı boyuoduruao altına kuy
mağa arraıao fenalık kuvvetıne 

karıı müıte!'ek bir lavaşa ririşrniş 
buhındııtdaraoa da kanaat l'etire
relıı; beyan ederler ki: 

• 

Her lıü1.0met aıkeri ve ildi. 
sadi kaynak.laraoı üçlü pakt azala· 
rana ve iıbu demeci iıoza eden 
hüldlınetleile barp halinde l:>ula· 
nao bütün memleketlere karıı kul. 
lanacalı.tır. Her bülı.Oınet diğer 
imzacı devit titrle işbirlıii yap· 
mayı ve ayrı hiç bir müta;eko ve· 

ya ıulb imzalamamayı taahhüt eder. 
H.t ercilıie karıı muzııffer olmak 

Aokaro radyo fa:teteıl- Çör 

ilio Kaoıt -fQCI n Y. ~i~2tc-nn dön 
mo i ve iÔ:-Ü~mel~re tckr&I" baş• 

lanıuaSl. dikkati Vaşioı-ıoı> üzerine 
çckmiı ba'unuyor. 

Sıokholmdao golen bir habere 
gör.-1 logiltere ile Amerıh arasta 
da P.&1itik hakkında bir ll'llaşma 

imı.nlanmıştır. Stokholııı telgnıfı 
ynkındLl muahede bakkıoda taf.sıllt 
verileceğini bildiriyor. 

Anlaşma, RıızvoJt-Çörçil fÖ 
rilşmelori oeticelerind~o biridir. 

Diğer taraftan 26 memleket 
ara9mda Vaşiogtorıda, Mihver dev· 
letlerilo ayrı ayrı ıolh yapmama;a, 
ıon :ı~fere kadar barbcı devam et 
m•j'e dair bır paı..t vo bir proto 
kol ımzalanmıştır. 

811 palt.t ve protokol, bundan 
ıon'a du ayni prenaıp!eri kabul 
edecek momloıt-otle;ın imzuıoa 
açık bulunııcaktır. 

Amerika bnric·ye nazıra Kor· 
del H.aJ, l'AZetec Jcre yaptıiı be· 
yaıırıtta, bu yen: muahede de ar• 
tık Hitltırcılıi n alıo y.ızısının kat f 
iliğ'ıni söyleuııştır. ı 

Bir lnıriliz gazetesi, aolaıına· 
rı imza eden mı!leUerin h .. rpte 
olduia gıbi sulbte de ~rlikte ha· 
re ket etaıeii kararJaıtıraıklarıoı 

yazmaktadır. 

Ru.zveıt, buıüo ( dün ) ~aze · 
teciler toplarıtısmdn be)a::ıaha ba 
lnnarak önemli bır ltıbhi neşredi· 
leceğıni bıldırmiştir. 

Geç vakit neşrolnoao toblii, 
26 huu'l•uet arııaanda imzalanan 
paktdao bahsetmektedir. Pilklı ım· 
za edem hükQı:netıer 1'Uolardır: 

• Birleşik Amerıka, Hritaı:ya ve 
ŞiınnJi lrlanda krallığı, .Sovyetler 
tsır!ıgi, Çın, Avu.tr.al} a, Bı:1çika 

) 

==============================--====;:;..=.==== 

J nıili•Ler ·M.ale6gtı1 ga 11eniden rniılai111 t.al"'''o kıtaları 
1l11tl•r•l1l•rtllr. 

Şundan {Bundan 

BiR KONUSMft •• 
- Bu aıaa kış geceleriado ne ile vakit reçtriyorsıınoı? •• 

- Kaş recelerini yaz recelerloden farklı balmaoı:ıdan bir ıey 
laonıyorum .. Kış roceleri uzua ama lı.ış retirıce uman uzamıyor. 

yine yirmi dö·t saat .. lşirıin ba~ınd~ aabsbları erken balunmak, geç 

ta kadar da lıtalmak ve baoua için de muavyen saattıı yatıp mucyyco M 

kalkmak mccbnriiefnde balanaolara gccolericı uzamasının veya kıs 
tının ne teairi olur? •. 

- Mııksa3ımt galiba anlatamadım .. Boş ıamaol rınm oc ile deri 
ıunut., demek iıtiyordnm. Oyacı bilir mlıiniz? .. 

- Ne oyanu? .. 

- M~aell kitıt .. YAnl Poker, Bezile, Briç? •• 
- Bilmtyoraın. 

- Piket, altmışıltı? •. 

- Hayır" 

- Pek. tuhaf .• Tavla, Domine, Sııtranç? .. 
- H:tyar •• 

- PekAll am& siz öyle iıe ne biliyorsunaı? .• 
- Eğ-er bilinmesi lbım olan şeyler bunlarsa, biç bir oey bil 

runı deme.ittir .. 

- Vab .. vah .• Öyle ise siz uamııda pelc sı\ulac11ktmız .. Peki, 
filin da kullanıaa:ı mmnız?" 

- Yloi? .• 

- Ylrıi akıamları bir iki ltadtb atmaz mısınız? .. 
- Alcıamcılıiım yoktur. 

- Halbuki bi:ı, kafa deori birkaç arkadaı, alcıamlan toplanır b 

iki le.deh atar, ıonra da reç vakitlere kadar ovnarız.. Sazan b ;, • 

beş on kazanır. birimiz de kllybader. Arada büyük bir zırar vey~ kir 

meydan vermeyiz. Banlar aizia öyl• ise biç hoşuıuu gitm:yecelr" 

- Doirosonu iıteraani.z öyle .. 

- Madem!ti bo kadar açık kona~oyoruı, darılmazsanız birıey ~ah 
ıoracıtıın .. 

- R ca ederim .. 

- Kuzum Allabo~ına ıiz boı zamanlarıa1zı doa etmekle mi g~çi 
rirsiolz? .. 

- Sizin aöyledikleriniıin dışında yalnıı dua etmek kalıyor111 .. evet 

ıt ••••••• 

Yeni taolf•D ve yelcdiğerioi Hviınli balın, devamla arhdaşlalc et· 

mak iatiyen ili kitinin uaımda ff'Çen konuşmadan bir parçayı yalcarıva 
aynen aldım. Bsşını ve soonn&ı sizi yort11aıoak iç;n nakletıoediın. Runa bel' 

zeyen ltonuıınalara ıizlo de fab t oldujanuıu bıldiiim ıçin yep yeni b 

ıev anlatmadıfımın farkındayım .. Fakat bılinen ıeyleri bazan ıekra. 
makta fayda vud_ır. Çılnk.ll tekrar, iaaaaı dilşilndllrme;e yarar., B ni~ 
yapmak iıtemedltim de Jalaas 1>11 1'0HJıaaıaıo berinde ılai 
mektea lt>.retılr, 
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insan yiyen 
fareler 

Tavşan derisin-
den ayakkaı.,ı 

K ark maot.olar molla o duldan 
ıonra tavı 10 deriltrine r : $' 

bet artııuıtı. Hakiki aamurdal". , 
lü•rdea manto alamıvenlar, bun un 
verin" tavfan dflr•s inden y•pıım·~ . 

ıamar, lütr taUıdi manto sat n 
alıyoılardı. Ta"f'n d 'Jrif .. ri, t .. rb=. 
ye etfı(if Ve boyanma $e\dioe (Ô 

re b~r karke ben:e~ il•)'Ordıı. Son 
b'berl!r'-' ıö e bu <te ılordeo ayak 
irabı d• yapı 'm ·••na başlanm• ttır. 
Bir Fransız raı• lt ıi diyor lı:iı 

i11;önü.'gü tebrik l 
Yunan, Bulgar krallara; Yemen 

hUkUmdare, ispanya de.,let rel•I, 
ralbatı mUnasebetlrle Mılll ••ti 

tebrik ettiler 

Vişi' nİİl takip 
ettiği siyaset 

( Battarafı birlaclde ) 

dOzeltmiı ve bi·u~a keodiıini aiır 
ye nazh ıatmak far1atını elde et 
111iştir ÇünttQ AmerikanlD harbe 

~ çif l tarla faresi bir senede 
360 yavru doğurabilir 

-
Ankara 3 (' ı.) - Boll'ar kralı ba,met1i üçli"CÜ Borlı, Yalbq1nı 

Combarreııi lı ö ,, ü'ye blg•afla lr.atlıımış ve Ca ubarreilİ do tolrrafla 
aaa<a bole et ... ;, vo tetek"ilrle-ini b:ldirmittir. 

rirınesi, lorilitlıırio Libyada taar· 

ruza ıeçıneleri ıiye1t bakımdan 
F rao ıanıo lebiııe bazı avaobi'•r 

temin etdliştir. T .tbiatilo Vııl bü· 
kd ueti bu mil•ait daramdan iıti 
fade etmek iste .. elttedir. 1 

Mem!eketimi7de bazı seneler meli h ıy•anların moridae f • 
f trf'lerin •ıtill e•tiii ekilmis arazi milvasmı t · ş~il f'dro faro· 

lnyaoın htr tar.,fıoda aıcak bir milyon bekhrı ıeçer. 940 H· 

A ıkara 3 (a.a) - Yemea t>OlcQmduı febametli l ııaaı Yahya, yıl 
ba$t miln .. ubetiyle Cttmbarreiai l ö ıü'ye tebrik telırafı ıöaderm~ ,,. 
Cıımbıarroiai loöoü de telrrafla makabelo otmİJ ve t8'eklcilr:leifni bUdir· 
mhtir. 

L neıi sade Adaoa'da 8883 hektar ğult İk l iınlertfe, en yük•e~ Zateo A'llqıldıiıoa röre, Pe· 
tenin r\\ttüi'ü ıiyaaetio bGtün b .. 
defi ve l'avoıi de fİttikçe büyO· 
yen ve ıoni,leyen bu dünya mil• 

,e en e• r :n ov ,(arda ya1a· fareli araıicle mücat4ele y • pılm••t r. Anhra 3 (a.a.) - Yılbqı mlln&1eıbetiyle Yunanistan kralı h11ııaetU 
ikinci J •rjua rönderdıj'i katlama telrrafıoa Reiılcambar loönü telgnfla 
mukabele et.,,1$ ve teşekkürlerini bildirmi,tir, 

ole ç•şitli en urarlı " bir bay Euılı droeme ve t .. t&ciklerle 
r. 12 alt f •m lyası ve meaıle yapılan beuplar neticeıinde bir cFraosada ayakkabı yapmak 

için deri k11lmamıttır. Bi• çolt Y",. 
lerde çocakl11r lıaonurasız lı11I 
dıklarından me~ t .. be trl-i•miyor. 
lar. V .tnVf'I Belrdiy .. Rei•i buna 
çare bulmalt için lr.Öıele yerine 
t •htadın tabanlar trmin etmiş•ir 
Fakat Oıt kııım için deri bo una 
maın•$t ır. 

cadeleıl içiode bUiıelerden faido· 
lonerek Franıa'ya biraı dinlenmek, 
biraz toparlanıD•k İlll"lnlanoı ha· 
zırlamak ve bitarafhk ılyuetile ıolb 
matasında yorulıauı rakibler kar• 
ıaıoda Fraıısaoıo da be1aba ka· 
tdmaaıoı kolaylamak ribi bir ça• 
bşma oldar11 ıüpbetizdir. 

izde ?.1 çt,•di varciır. tene içeriıiı.ıde Dır imarkacfa 15 A .. kara 3 (a.a.) - ispanya milli devlet rPİll devletli fHyal Frao• 
aiılro Fraoko Yibabomonde Comharreisi İnö"ü'ye Yılbaşını telırafla 
k11tlamı,, Cıımbıırreiıi do telgraf ta ma.kabele ederek • teıekkGrleriot 
bildirmqtir. 

e, ıenede y • z a n milyon fraolt . 

\ç k~re yav ~ - ~ Frana.'d" 200 
ak Ü7ere K 1 u·· ık.. mil JOn fraıık, 
Soğamda 6 erna UmeD .Britanya v e 
ıavra yapar 1 r 1 a n d a'd a 

Yann şehrimizde Çukur
ova koşusu yapllacak 

73 mılyon dolar, Birletik A"Deri 
ka'ds 100 milyon dolar fare zararı 
tubit edılmİJtir. 

iyi şerait altında bir çift tarla 
f areısinin bir senede 360 yavra 
retireb lrc~ti •övlenmektedir. Bir 
fare isft senede 2.5 kilo zahire te· 
l~f er e ·. Fareli tarlalarında keç 
bin far,.nın zııırar yııpma ... a oldo· 

Burıan üzerine tavtan deri 
ıindoo iıtifade edilmeti dütünül 
müıtnr. Yapılan tecrübeler iyi ot 
tice vermİf ve tav,ao dtraiodeo 
öküz d.,i~i ribi kaha deriler ya· 
pılrnııtır. 

il•llailllP tona bılen çıfçilerımiz bü)ük 1arar 
ralramlann1 brr baldo hayretle 
ka• ş•l~mayacalılardır. 

Ba ıaretle tavşan derisi klirk. 
f ,pka , terlik haline rird• ı..ten 
sonra ı mdi de ayakkabı olmak 
tadır ... 

Brden terbiyeıi Umum Müdllr 
lüıitl r ce verilen emir Q:ıerioe, Ada· 
nanın Kurtoloı rno n olan yarın 
ıehrimlzde c Çııkarov• koıu11 » 
yapılacaktır. 

~06, Dörtyoletzıoı reçerelr. lr.o
fllya Halkevi önUnde bitirecekler· 

dir. Y mit• b1rınc1 relen takı ... 
llzerinde « Çakarova ,. yaıula bir 

bayrak vwllecektlr. 

Fakat maretal b11 bitaraflık 
siyasetinde aonana kadar muvaffak 
olabilecek midir? Ba taıaamen bi• 
di1eleriu cereyanına b•ilı bir J8Y• 
dir. Hıç fllpbe yok ki Peteo ma· 
'/affak oldaj-a takdirde •• .. leke
tioe en bnyilk hlsmetl yapmıt 
olacaktır. 

Yalnız olaylar Mareıah bir la· 
raftan bir tarafa iltihak etmek 
zorunda bırakacak olor11, o zaman 
Petea baoli tarafa karı,acak ve· 
ya da ne yapacaktır? Ba yakın 
rüolerin eo meraklı mevzqlanodan 
biriıi ifte badu. ÇiiokD Llbyadaki 
bldiaeleria ak11ına bakılana •• 

S 1 1ebeple ıür;atle çoiah•. 

"arq tohum, au·y 11e, yeıil oe 
ö ' • l Öce le, et aibi hemen 

ey y Y'D bir bıyv,.ndır. Aç 
ları nman b'rbirleriai yedık 
a val ş hayvanlar gi">İ ioıaıı· 
le ııldırdı\ luı görü ü ... 

erik ada tı fa" bir ad11da\ı i 
hl k sahibi dtni7in yü~ı .. l• 
Üzt'Jioe adayı ftrkererelc ş h 
ç•r. Sular ç lı. ldı~ ten to ıra 
ıle biri kte ınolÖ•e b"nerek 
rdıya ı,.Jiıfer. Çocı k iner, 
1110\Ôı Ü bir k ~ rıara batla· 
me~ıul ılun ojlonun ç i·ık 

ı ft•Iİr. H o en o tarııfa .. <>ıar 
a biı az ıltt ide o;ıanan yerde 
laııd i nı, ) üderce farenin 
e ıa tdu•rak did k",.cii~luiı:.i, 
Hım f rtler io de t ü a tle ken · 

dt ıra lı.o~taklarını fÖ ü·. 

iicad• let in imlı.inı•zlıiıat an 
ıavıılh baba bf'meo motöre 
Kc ndiııci dt ı bde bile yüıe· 

alı. ip da tk iıh )f'n b11 uah 
anlardan riiç kurtarır. 
elr.rar ad y' dörıdilill va\dt 
çocuiooon, reıelue orada 

tı;ı bayvaul•rıoın y .. lnız lr.e• 
rıni bul .bilir. 

Şa baldo far oyi ~Ü\ ült bir bıy 
van gö·erek zararır ıda kiiçülc zao 
etmu büyük bir r • f et olur. Oouo 
çok tehlıkeli ve ç k zararla bır 
bayvıın oldoiu a goz Öı On• ala. 
ralr. müc.adeltıırP ona ıöre f'hem· 
mi~et vrrıeliro. Mııcadeıo teılıill· 
tım ıun h• ıırf'tli alU a ve yardım· 
laraı da •, ç1lt faydalı tavıııvelf'rİn· 
dflo i•tıfaao edeı elr. el biri iile ç ı· 
l $S1 m. 

Farelerin insanlara nakl ~ 
-
ettikleri h a s t a l ı k 1 a r 

Ş imdi de farelerin in,arl ua 
nat 1 ve ııe g bi butı.lık · 

lar rıtltil tttiklerini anlatalım: 
F ar,.ler tıııdıklıra hadahk 

miluoplarır.ı ya bir vuıtt ıle veya 
ıioj•oden doirnya in•anlara ve 
hayvanlara ba'•ıtırırlar. 

Birirıc • şeı ildf' lcPmirdikleri ve 
ya üı•rlerin e i~·diL l•ri vuıtalarh 
iırıiı olorar. M ~ .. ıi hrrnin td•ar 
vf'ya 111lya1ite. Splrechada ict .. ro 
g •nfl• yeşil yinen nf'batlıır ~•v• 
ç i' yİyf'N kl"r vaaıta1ile veya f.ı 
reufo İfedijı aalarla ytkanan y•ra 

• 
Londrada ta Londrada bay 

vanat bahçe• 
11ıılc W ta•· sinde 'ıallr.a ta 
ıan g~tişti'· vak, ada tav,a 
me tl~rslerl na ve d ,moz 

hırıl? ne aaretıe üretilip buler e· 
cejioe dair deuler vuilaıesine 

başla!lmııtır . 

Bu der41lerin aıllmL ün mert• 
be kolay olma11na ve dioleyrnlr· 
ri bıkhrmamaia fokallcfe rh.,m· 
miyet verUmektrdir. Deraler be· 
davadır. Derıleri evlerinde kOçülr. 
bahçeler balaoan buı kadınlar 
takip ediyorlar. 

Londra hayvanat bebç"s!n!n 
bliyOlt bir k ı ımı, am.-li olarak ve 
rilro bıa derslere tı bıiı edilD"İf 
tır. Btbçenin ba kısmında tavolt, 

· ada tav,aolan ve domozlarsn lı. Ü 

çük arazi taHpleri tar. fından ne 
ııaretle yetittirilme1l luım reldi 
ii röıterilmektedir. 

B• kotaya kulOpler Oçer kiıiUk 
grop1ar halinde i,tirlk edecektir. 
y arıt Halkevl ö tinden bat•ıyacak. 
atletler Vali konatı, Seci, Kolordu 

Dahlllr• Veklletl husuaf 
kalem mUdUrlUQU 
Ankara: 3 (Husa·i muhabirimiz· 

deıı) - Pazarcık k•y nakamı Kazım, 
O biliye Veıtlltti haıoal kalem 
müdürlOiilne tayio edıldi. 

BugUnkU maçlar 
M ııı meraucııt &'•• çhll kail\ 

• Ü ile Dembspor rePçlilr. kal6 ... G 

foJbol tak ı mları boıün ıebir ıta 

1 

ttında lcarfıla,eC ıktır. • 
Y ne bo(Ün Tarsa• g•rıçlık 

ı kalilbO ilo M ·latya menta<'at l""Ç 
f lik ~alOblui ., .. ında Tarıoıta 1 

yap•lan ve Tarsus a arın ı lebeaile 
net c~leneo mac;ıa revanıı yapıla 
caktır. 

Kaldırllan ara tr•nlerl 
l ·keoderorıdan ıaıt 14 de lı 

libi.,ıden •aat 13 10 da b r 1 ltet 
,d ·o ve Adttn,ya 19 10 da r~ len 
ara trenleri I ~ iv,.d•lmittir. 

Birinci, ikinci •• Qçllnc& s•· 
len k()faculara da birer madalra 
hediye edilecektir. 

M•l•r meselenln aala 
n• lmlt? 

Dnn Seyhan P. T. T. m6d6r· 
lüj'iıoden ıo mektet-a aldılu 

402 sayılı 2l/ 12/94 l rünlü ... 
ıetenızin ilr.ir ci aabı feai 4 Gncü ıQ 
tonunda büyük Pootalarla \Toroa 
Eıt• presinde po•ta torbaları ıır 

oldu) batlıkh bır yazıda babtedi 
leo poıta çelırımıt veya ziya& ot· 
racnıı olmayıp, lstaı.baldao E ı 
prese bailaaıoa k~pah poııta for 
two•n•m Aa!Karadan 90ara K•y•en 
Adına katarına bırlan11ra1t ıöa• 
derUmiı olma1 ndan ekiıpreıle re· 
lemoditi aolaı•lmış vo aözü l'eçen 

· kapah po~ta Fartona 20}12/CJ41 
tarıbiode Adaaa'ya l'elmlttır. 

Alellde bir reciluneden ibaret 
olan ke.,fıyetin, G •zetenin ilk çita· 
calt n6ab 111nda vo avni ali tanda 
bn ıaretle tav&ib boyorulmaaını 

rica ederim SHr· larımleı 

yeni bir ıftrpriz olmnsa Fraoıaaıo 
böyle endiıeli ve barllnkil politl

kaıı &zerinde teair yepacak bir 
vaziyetle karıılaımaıı çok mabt .. 

meldir. Bnrnn muharebe darama 
Libyada l ıırılizlerin hakimiydi al· 
tıaa rirmit bufu,,malı.tadır. lııılizler 
ıimdideo Trab a• topraklarına rir· 
mitlerdir. Şu h·lde ba vaziyete 
röre lnfilızlerin dıha ilerilere 
rıtmeleri de prk mümkündQr. 

O talıdırde Libyadaki ba 
kat"I zaf~rıe ıtmaıt Afrikada 
pürGzlü bir vaıiv• t bırakmak iate• 
miyece~ olarlar1a Fran11z mOıtem· 
lekeleırioin hali ne olacaHır? 

Fa e ıehhtın ber ç~tidiode ..................... . 

Bahçede iyi ba\ ı1m11mıı bir 
\ı.Qmeı de bolono)Or. 0l'rıılere de· 
va.., edeolrre bo İyi bak 1loıamıı 
tava~lar ıöıteri'ır tkıe. taH k ba 
lumınr a no ııbı batalardao çokio 
mtleri lizım r..tdiji de pratik bir 
111relte öj'retılmektedir. 

Bölge ••n'at o~ulu 
mUdUrlUIU 

8eyh•D 
P. T • T Mlldllrl 

Ve b6vle bir bldi1e karıısıa• 
da Vıti hükt\metl rıe ribl bir batta 
hareket takip eyleyecektir? Acaba 
keodiıiol mildafaa mı edtcelr.? 
Acaba m 11 le a d der a t ı o ı mib 
verle mi b rleıtlrecak? Ve acaba 
böyle bir olavı emıj vaki olarak 
karıılayarak yine bitaraf kılmakta 
itrar mı edPcektir? Libyıda loailiz 
barekib ioki,af eıtıkçe dünya of· 
klrı omomlyeıinln yakında bCSyle 
meraklı ve mnbim bir mevzuyla 
karııla.tacatıoa tüpbe etmemek 
icap eder. 

ıa l' ·bİ balba11a bıabub..t ıira• 

a çekirre-len dah.ı mütbiı bir 
lı-lır. 86yülc ıarıırlar anı a1k 
ıörf• r 'e"n i,itirı 7. Daha aly•• 
eı 11 p vıliyf'tlrrinıiıd~ çok ıa· 

~· p r. Bu havalide Suriyrd"n 
ıeııerimize zamar. z.ııman fare• 

mnhac eı et r ti i'i •Öytrnir, 
da (f .aro ıon•• ) me4bur bir 

htir. 

eşington görü,. 
telerinde mühim 
bir netice 

( Battarah blılncld• ) 

l .ı Koıtarıluı, Kllba,ÇıtkoJlova• 
,11ııan•, • 
.!) •mınılııın, Salvaclor, Y onaı>•I· 

N karaıu '· Hsitı. Gıaahmala, 
~dra•, H ndıatııo, Lilk.ıe•barr. 
. z tind" Ho landa, Panıuaa, 

•nı 9 • 

,nv• C nubi Af.ıka, Y11ıoa 
ye N ,, 'ç. _, b 
76bu~Oott ba telli(:• e 

d• 1. • b"'tüo aııurt n ttmı,ler ır aı, u 

ıldsadt kaynaklımu üçlü palr.t 
.a ar na ve t unlar la birh~ te harp 
1 o le bu uoao bül ü ı mf'mleket• 
,. kartı kullınaca•laıdar. Ayrı 
,, .. \ı. biç bir mü tat eke ve aalb 
pıııyac.~ l srdır. 
p,~h Anıerılı•_ adma Ruzvelt , 

.ııt t adına Ç o ·ç l, So · Y• tler 
• •re f • 
'''İİ adıııa Lıtvaau aıualamıt· 

rd t, • d"'-L t d 
~ bidbtnın en '.ua e e 
tarafı ıa ıo • : PaLtı •mıalayan· 

d. S ı vy• t R..ııvanıo da 
ıraıun 

~·· d· j'ooa rör6yoraz. Bu m~· 
• ıl• Rllllar GçlD pıkho orter• 

1 el ... 

lat ve va fÖZ Hrırıde D \ Ücoda fe• 
çrr ve datı iı büvüterek bır nevi 
hn hHtal iı )•par. Bo~ao netice• • 

F .. b,ı Kotlaay 

Cezasını buldu 1 
ai ol, rak ıie • tD":a, •İrİlı •• alhmin 
fu1ahiı ıibi araz Dlf')dtna felir. Amundsen Son zarnan . 

lard• No·v•ç. 

94 t 94'l derı rıh içinde f aa· 
livete rç·c .. tiol evvele• b ildir· 
tf ili ıniz bö1r• noat olea'a mudQr · 
lüiüne 8. Şültrü Duyar tayin 
edıh İ<ıtir. 

Mu ür, Y"ni vazife•lrıe ba,la· 
mak u,cıre yakında tı:briınize re · 
lec•\ı.tır. 

• S ırhof bır halde elinde bıça· 
tayla öteye beriye ıaldırdıtınıiaa 

ve bır1azhlt ka•tiyle F trid lıkı'oirı 
evine rırdiiirıd ·m dolayı zabıtaca 
y .. kalandıi •ot haber verdiiiıoiz 

Ha•an <'İ 11 D·aıaffe,in daraşmaaı 
dün cera nı"hkeraeıindo yapılmış 

ve suç'a 3 ey 21 g:1o h,.pııe, 15 
lira para ce~aaına mah\.. a o edil 

,,., mıJc,? l .veç ve D ı· 
ikinci ff'~ild" yarıi ISllD"&lt fO• 

retile de ıyr ı n iıuop kana lı:ar •şa 
ra k vinP aıtaııı nöt •1 e•i. 'ücut•a 
••1 IJ ,ldar, t in r gibi ba1tııhıı.lar 
yııpar. 

nımıu~a ı..zetrıeri, rntf~Dr •işif 
A naıdıen 'io ,,. i oldoi'11 meıele 

ıile r · niden me~ır·•' olmaia b•ı 
lamı4lardır. 

Domuz mUcad•l••I 

[ Dnamı D~GneGde] 

Gö ülü OY ki 1ade .,,, h ' ollrri
mizi df'eıl kerırlimizi de bu tf'hl k• 
lı bllvv ı- nlaıdıın lr.ora.,.,.k 'n'ul11 
s•tfdetle mücadele ~tmek ıarare 
ti r d.-viz. .--------------------------

Hıriocl ~ l un on ıon on b •ş 
rtır n içinde Oımaniye ~aza1ında 
yapılan . domuz mncadelt-ıöndo 22 
do-naz öld6rlilmüs•Or • · mittir. 

• 
Polis Romanı : 33 1 

1 • - Fakıt bunun a .. behini halam yo . 
ram. Acabı dini bİ,. intium hit1i mi uoa 
tahrık eıti ,_ Baş'<a bir ıey mi ?., 

Puaro yioe ı 
- Kim bılir ? dedi. Acllb& bir hır. 

ıızhk falan yaptlmıf mı ? Hıç bir fCI)' 

kav~olmamaı mı ? Milce~berat, para, ,,.. 
aak ..• 

- H.ıvır •• O ~lıa dol 11 ıa, bakilı.I b~r 
hınızlık .detif.~ 

Pıa~ro tia bMıl111 ıiôi dört kalak k .. 
ıilmiıti. J Lpp IÖzilıse denm etti ı 

- E.,. t b ·kıkt bir h1111dık olmadı· 

11 mubı11tkak- Fakat ihtiyar, bir kitap 
yarmakta icai4 .•• Bunq yalnız bu 1abah, 
"-ıt,p tabiinin, ynd tı kıtap baırkında kea 
diaind• n ma1411lat i,tıyen mekh,b ından an• 
laaııt bulunayoruı. Galiba lt•tap tamam
lsnaıış bola"a~ordu. Geoç Potfnterle evla 
her t•ralınt araJık faot bir net'ce elde 
edemPdik. kiaa bilir ihtiyar 0011 nereye 
14klam ftır, 

Poaro'oan &Ö•l.ri pırıl parıl par?ama· 
t• ba,lıımııtıı 

- K•hban ad1 neyw,lt ? dive •ordu. 
- •. Çinin ci.di eli ., ve,. btaaa bu· 

111' bir fey 1 
P•uo : .. 

" - o ... ..m,. laayWda. ş. •tak Ali . 
Liııı'ı ıö·••k iatui& 

ir li bıeını y•re • t-lt olarak ipti 

c1n •'lrn ti aeıaıoro imllln yolr.t11. 
PUA"OA 
- Ah Linr 1 dedi. Efendinizio öl· 

mlif olma.,na Ozüldüoü& mü ? 
- Çn üıüldüm . .'B•uim iy... Efen• 

dim •.• 
- O ıa lı.lmin öldürdiliünü biliyor .. 

meıonaz ? 
_ H"'yır .. Yok .. öıleydim elbet po• 

liç• 1.. 1 
Daima ., D' IOpkkanhhkla. Ah L nw 

pirinç pillvını aaaal p•t•rınıf oldopna ao• 
lattı . .Atçı kadın biç elini doltaodormaasıf"' 
tı. Kendiaiadeo batk• bit lr.imıe ti dokaa 
darmamıt tı... Ba ifadeıinio keadiılne yllk· 
lediii mHoliyetin farkmda ohıp oı .. dı· 
jını aorde a - Alıtamleyin pencerenin çea• 
relıni de bbıat keodiıi tall11nt balao~a 
tana da ısrarla iddia et ti E;"'r •rteaı ıa· 
b açık ıö•üldüy•• b11naa ı f•ndiıi tara• 
landa.. ac;ılmıı olıiıa*9na kanaat ret rmek 
lU za ett tını İılve etti. 

N.bapl Pearo U.diaial serbe t bt
raktı ı 

- Ba kacs.r klfl- Ah Unl'" T .. ek· 
Ur ederim. 

Fa icat tam Çinli f'f
0

ia Yardaiı z 11u11 

Paaro k ,oditıai ç11;ırda ı 
- Sarı yatemin la ltk111M da bir .. , 

Wl.lrM ma 8'181 ? dedi. 
- H.,.. 1 ~ Ne- WleWMU• W ? 

ler baıtkanda da bir t•ylor bilmiyor ma· 

sanaz ? 
Üyaby Puar ya ob ly . 
V • böyle ıöyliyerek Puaro hemen ye· 

re eiildi ve bir maıaoan üzerinde . ba'u· 
nan toz t•b•kaıı iiltüoe bazı qaretler 
çizdi. Ben bunların ne oldataoa rörebi· 
lecek kadar kendiıine . yalun balunuyor. 
dam. Ve bepıiaa ailmedeo enel r~rıbll
mek imlı.lıuoı bıldom. Biribirinı amut ik 
çlari ve onlara illveten baıka bir çııı:rl 
çiıaııt ti. Velbaıtl baytılıı. bir 4 rakamı yaı • 
mlfh. 811 itar.da Çinlinin Qaerinde yaph· 
t• ,_. bir elektrik ndmeıioden fark111 
oldu. Bir aa içia yQzQ m6thiı bir korka 
maoaıı ifade etti. 

Fakat yioe bir uda .. ki halini aldı. 
ve etilerell odadu cıktı. 

y app ıeoç Payoter'l aramak ll•ere 
ıktı. Bı• odada yaba•• kaldık. Puro ı 

9 _ Dörtler t eledi. Yine karı11111ıa 
Dörtler çıktı. Payeler b6y6k bir aeyyab 
idi. Ve muhakkak kitabında 1 aaura,. 
tefi Oörder'm Li Çaaı Yen bakkıada 
mllbim dpat •ardı... 

- Fakat... Na1J ? .. Ki• ? .. 
- Saı .• , Geliyor .. 
Yorar Payoter bu .. ı plDeoMYI .. 

n bir delikaobydı. Siyah bir ukah ve k~ 
S.bek t•kliode b.tlumlf bir kravata •ar. 
4a. f.wo'MD ...a&ef ....... .,., 

TUrksözU refikimiz 18 
r••ında 

« Türkıötü » 18 aci yatına 
b11m ş bulunuyor. Arkadatımııı 

tebrık eder, muvaffaki7etlerınio de• 
vaouoa dıleriz. 

- E~et, bazı komşalarımıala, Vıte· 
rly'lerle, d•şarıda yemek yemiıtim. Eve 
ıaat kaçta mı döndüm ? O.ıbire do(ru .• 
Bütiln bizmetçHer yatmıılardı. Amcamın 
da yatın•ı olduj11ııa tahmin ettim- Doi· 
rıaıqnu iıteraoniz fD Atı Lmr denen Çin· 
liyi metbalio blr köşf!lıiode rördüillml 
zaooedlyonam ama. .. 8.&kl 711ıılmıı ola· 

bilirim. 
- Amcaoma yanın• relmedea ev • 

vıl ktndiaiai n aon olarak ne zaman r6r 
mof tilall• ? · 

- Oo yqındanberl kendisini görm .. 
mlttim. Babamla kavrah idiler... BilıJOf• 
alJDUZ tabif ., 

- Aradan o kadar yıl reçtikten ıoıı· 
ra aiıl natıl olda da bo kadar çabak 
balda ? 

- Bllyllk bir teaadllf ... rt olarak .. 
Avakabaın raıetelerde D .. rettlji Uiıu 
•ördllm. 

Poaro keadiıine bqka 'ey ıormadı .. 
Budu ıonra doktor Kueotio'la DOi· 

c11ae fitmeJe urar verdik. Bi~e ıöyledf. 
ti ıeyler polise verditi ifad.eoıo tekrarın· • 
dao ibaret kaldı •• bqka ilbe edecek· 
ıey kalmadaj'ını e67ledi. Haıtalanoı maa• 
yeaed• heoOz ıelmiı •e bizi 9ahıma 
odaaındı kaba' etmişti. Hareketlerbade 
16rlaeo ckldlyet ıta.Wk*ile ta• Wr 

• 



oluyor? 

Göğüslerinde küçük hay- Japonya 
van minyatürü taşıyanlar , 

Pasifik sahilinde 
bulunan 

Amerikan 
harp en-

Tra blusgarp 
ı arilıı askerlerinin, Biorazi'yi 

aldıktan sonra Trablasrarp 
yolanda ilerlemeleri dolay11iyle ba 
şehir rllniln konulan aratına fİr· 
miştir. Trablut ltsl1anlar tarafın 
dan 1911 • 1912 y1Uar1nda Q,manh 
imparatorlutuodaa alınmıt ,,. bir 
amıımt valiolo idareıioe verilmi~t;r. 

Y erJi ahali, araplardao ve 8eı beri· 
lerden f'barettir. Berberi'ler tiınal 
Afrik&1ının çok .. ıd ıalıinlerid r. 
Araplar baraya bir çok iatılllar 
eına11nda rellp yerletmitlerdir. 
Baolar araıuıda bir iki bia taae de 
zenci vardır. 

( Battarafı ikincide ) 

AmneCJ1en 1928 de kutup mı 
rakaııoı uçıooıta ve ltir dehı re· 

ri dö11memitti. Ayni Hne bir ba· 
llkçmın bir fite içerisinde bulda 

ta bir kart pottaldan öldiltil en 
laıalmııtı. ş:şe, Nı>rdkap'ıo r ırban

Kadmların hayvanlara ve bil· 
baH& küçük hayvanlara 

kartı ıempati beıledilıtleri mubak· 
kaktır. 

Hiç bir kadın yoktar ki ıefil 
bir köpeie, zavallı bir kediye, kar 
albnda kalmıı bir lr.aıa yardım et· 
memit obuıı .... 

Bazı kimseler bayvanlıra karşı 
dayatan ba aempati ile etlenirler •.• 
Halbuki hayvanlara karıı" doyulan 
ba som patinin tarih ıayf ılırı ara· 
ımda yeri vardır .• 

Birçok eıki kavimler mohtelif 
hayvanlara ~adıiyd atfetmiılerdir. 
Hlll da meseli Afrikada yaşıyan 
zenciler bazı bayvanlan totem ola 
rak. kabul etmektedirler. 

Bu eıkl Adetlerin gilnümllıe 

kadar relen bir kumı da vard ır. 
Şimdi de birçok kadıolaramız kQ 

•çllk veya büyOk hayvanların fildlti 
veya kemik.ten yapılmıt mi'!lyatllr· 

- .kta ve 
lerlni ıötllılerlade taı1• 
ba hayvanuı kendileri .. atar re· 
tlrdi;tae ve ••....-c•tine inaamak-

dlrlar· 
Fakat acaba hanrl karakterde 

olan kimHler bar fİ hayvanları fÖ• 

1o.ıeriade taşımak iıterler.. A11l 
merak edilecek olan mesele bodur. 
Şimdi «maıko\7> yani ajur getirici 
olarak tanınmıı olan hayvanlara 
fÖyle bir ıöıden f' çirelim: 

Kedi parlak röı 
Kedi: .ı,ılcla lerile büyük bir 
rın ve ıair· teıir yaratabileo 
l11ri1t do•ta.. bir küçük hay· 

•andır. o~illla kucaiımızda rezen 
ve ıairlerin hemen ber uman bah 
settikleri ba hayvan bilhuaa mohar· 
rir aıaıf ıoın doıt11dur. 

Kedı biı çok tayyareciler tara· 
f andan da ıuıkot olarak kabili O· 

laomuıtor. 

Aktam olarken bir ıiyab kedi 
ye raıtrelmelt meaat bir teudüftür. 
Bılbaıaa koyrutaouo uca beyu o 
loraa ba ifar•t aaadet• deWet 
eder. 

Rllyada bir ılyab kedi ıörmek 
birçok JnmHler tarafından ıyı ka 
bal olanmu ve ba feoa habere, 
baatalıt• allaıet ıelılıode tellir o
laoar. lıt• ba ıebepledir ki bin bir 
ıece maaallarında ııy• b kedilere fe· 
11a bir rol verilmıttir. 

8ir rnn &artında ftç beyaz 
ata veya ile; beyu kedı)e teaa 
'dllf etmek muvaffaki)ete delliet 
eder. 

[ 
FiL 1 Fil .Hindiıtaoda çok 

_ oılLı an'aneler orta· 
aınoa yer aımıf . olan bir hayvandır. 
Bı&ba .. a be)aa. fıa lr.at'i bar zafere 
ifatet eder. 

Şa halde ıöiGllerinde beyaz 
fal uııyan udınlar ıiriftiklori .,. 

&erde aavalf .ak olacaklar ve yol 
ları laeriadaki ber a6rU:i maoii lto 
layhır.la def odecolLler demek.tir. 

Fıl tü)leıindeo yapılan bileı.ik 
•• )'il&GlrJer de u;ur getirici ola· 
rak kabul edilır. 8uıılar muzafferi· 
yeti ve proje&erin tabakkııkuoo te-

min eder. 
-------. Böcekler ve ker 

Böcekler " t"'nkde evvelki· 
Kerteakele leriu akıioe ol

mak üzer• meıum işaret 1&yılır. 
Bilha11a kertenkele, iltira, daJive· 
,. ve ıbaaete; böcekler de can 11 

)nntılarıoa, kedere d•lllet eder. 
Ba aınumi kaideye, •i11ıtoı bö 

ceii, uçuç böceii ve atef böceti 
iıtiana tetkil ederler. 

Eier bir Ateş böceii elinize 
konar ve ıonra uçarH bu milıtak· 
bel bir aaadeti haber veriyor de· 

.. ktir. 
Apatoı böceii de aaadet re 

tirici bir b&:ek olarak kabul ola · 
nar. Filhakika ba böcek har n• 
kadar teobellii'i Ue meth•r lıe de, 
bta maakota tercib eden kimMler 
.._ ... ınç içinde yqar ve ıerek 

eder. Aynı balıta öHl rörmek dllı 
maolarınmo mazafforiyetlnl iJaret 
eder. 

Kmn111 balık zettgln bir iıdiva0 

cın ıllılt1yec~ii ıiddotli bir ihtira• 
11n İ$aretidir. 

1 
Kaıların dili 1 Hayalita da· 

laa veya tat• 
lı, acı bülyalariyle yarı ııykaya dalan 
bir kimıe ba ıamaolar zarfında bir 
kaı rörnrse, ba vaziyet• sör• 1&1· 

le tefsir olaoarı bir 
Koıu ıaidao ıörmek, iyi 

tıarettir.. f bir 
Kaıa ıoldao l'örmekt •• 

iıarettir... k -
Kaıa yukarıdan açar en gor-

L L Wr ... dde delllet me .. , ya .. ID 

eder. • 
Kata çok alçak adeta topraıa 

dokaaacak••I ribi açarken fÖr· 
••k bir teblikeaio ıiıi tohdit etti· 
tfni röıterfr. 

Ô ten bir -.u,, yaklaıan bir 
movaff akiyıtiıı baberci11idir. Rafını 
ıaklıyao kaş, f eaa bir waıiyetle 
karşılaıılacetını haber verir. 

Bafıoı çeviren kuı, bir anla• 
famamazlıiı iıaret eder. 

Baııoı kanadı alttna .. kbyan 
kuı, yakınlarınızdan birinin laHI• 
otm11ıoın m11htemel balandupoa 
röıterir. Eter kuı ilıorioize ~orra 
açaraa kendinize dikkat ediniz, bir 
tehlike ıire yaklaııyor demektir. 

Yarah bir kaı zavalh bir qka, 
ibanrte dt'lllet eder. 

Ş•mdi bu etki io11anların kup 
verdikleri manaları bırakarak ka1an 
hayatsmııa rirmesine verilen mana· 
dao bahsedelim. 

MeHll eılti inanıılara röre kır· 
larırıç ya va korduia evlere uadet 
retireo bir kqtur. 

Baıınızın Qzerinde açan bir 
baykq •••met retirmez, billkiı, 
ıiae l'•lecek olan bir serveti ha· 
ber verir •• Erer baykat baiırına 
bu yakında iyi bir haber alacatını· 
A de)llet eder. 

Karı• 1ai tarafaaısdan açarak 
l'•çene ba bir kedere deıllet 

eder. Et•r ıolaflUıdan açarak r• 
çarH ba takdirde b01tlk bır teb 

likenin ıizi tehdit etmekte oldaj1a 
manalı çıkar. Eter bqınııdao , .. 
çerken bat1r1r1a o uman hakkınız 

da yapılan dedikocialara, ayclaralao 
if tirelara dikkat ediniL 

Bır kartal vçoıa iH kavvete, 

b&\dmiyrte delllet eder" Yaralı 
bir kartal papa kaybına allmettir. 

Ma.Jcotlarını%ı 

lntilaop ~dirıls 

lıte yakar .. 
da, mahte
lif hayvan 

ların e•U de"ırı .. oen kalma aa'
anlere, inanııler~ ıöre hayatımız· 
daki roUeriodeo bahsettik. Fakat 
ıiaio ba hayvancıkları. kallettikle· 
ri manalara scwe deiil, ıırf bir 
ıempıti olarak lr.abal etmenizi ve 

bana ıöre teçmeniıl iıtiyeceiia. 

Lisan dersi 
Gramofon pl8klariyle 

/nıilizce, Fransızca .,.. 
ga Almancayı çabalc, kolog 
" iıiniıclen, wJctiniıclen 
/edakarlık goprnoclan %evle· 
le l'ğlenerelc 6frenebilirsi· 
nlz. l.tigenl•re ma/a••I 
broılJr ••ıuWillr. 

Çine kartı u muml 

dDstriSi 
da lnrö aduı açıklarında 
muı•a. 

Kart poıtal llseriode en 

iç taraflara 

taarruza 
geçecek 
Çin •Özcüsüne fÖ'e : 

nakil edilecek 

c Lttaaa • kelim•ıi yazı lıydı. L• 
tam, Amuoda.,a'in açta;a t ıyyare 

ıinin ilmi idi. Ban• mllteaki 

18 - 6 - 1928 tarih le lr.aıt p 
talda ıu ctlmleler vardı : . -· 

1942 de Japon 
donanması orta· 
dan kaldırılacak 

Çanl' • Kini': 3 {a.a) - Çin 
11\teri ıözcllıll, Japonlann yakanda 
Çine k~rıı amoaı t bir taanu:ıa ı• 
çecekleriol bildirmittir. 811 zat 
Çinlilerin taarruzdan memnun ola· 
carıoı, zira böylelikl~poo kıta 
lannın datalmak zorunda kalaca· 
tıoı ıöylemif ve ıöyle devam et· 
miıtirı 

" - Gerçi ber iki tar•f atır 
kayıplar verecektir. Fakat Japon· 
ya'da Çinden daha az ln1an var· 
dır. Jıpoalar Honna'nın bq ıebri 
S••l'sa 'ya doj'ra llerlemlılene de 
onları yeaecej'imlıe emlnb. Ba bll• 
camda J•poalar 100000 asker kal· 
landıklan halde iyi bir aetke ala
mamıılardır. Japon hilcumonun baı 
lıca hedefi Çin ordalarıoın başka 
yerlere nakledilmeılni önlemekti. 
Fakat Jıponlar ba hedeflerine 
erifemeaıiıtir .• 

SöacO "1942 yalında mihvere 
kartı harp belki ıona eremiyecek 
tir. Likin Japon donaoma11nın or· 
tadan kaldırdacaiı ilmidiodeyim • ., 
do2aiştir. 

Çanı· Kirır: · 3 (•.a) - J•· 
ponlar Şattfta civarıodeki muha
rebede ölll ve yarah olarak 15000 
kiti kaybetmiıtir. Çia kuvvetleri 
birdenbire biıçok iıtikametten Js· 
poola;a hDcam ederek di!ışmanı 

ıaıkınlıta ve boztooa utratmışhr. 
Ba 1abab netredilen Çin f u. 

kalide tebllti çok tiddetli bir 
imha mabarebesinin devam ettiiinl 
bildiriyor. Aynı teblite l'Öre Jııp"o 
kuvvetlerine meo•op bir kıt'a 1 
IOoklnan feCHi ŞtDfll1nın dota 
kapı11na yaldışmııaa da Çin atır 
makineli tllfeklerinin ateıi alt1nda 
tamamile mahvolmuttor. 

Yeni Delbn 3 (u) - Gen .. 
ral Veyvel'in amoıı.1 kararılbı 
1eçme Çin kıt'alarsaın Brltanya'ya 
ritmek (here yolda balondata 
haberini teyid etcniıttr. 

IT.a.KVtMI 
4 Sonlcfnan · 1941 

PAZ4R 
YIL•ttft. AYıl Gieı4 K .. ,. 
Ru•I 1557· Blrlacllııb•• 
Hicri 1560- Zllblcc• 
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Ruzvelt, fabrika· 
larda hattad• Uç: 
ekip çalt9t1rllm••• 
maa•l••lnl lnc•· 
Hıor 

Vaıington 3 (a.e.)- Rozvelt 
ruetecilere, b~fün beyaz sara 
yıa mllhim bir teblii n~şrede . 
cei'inl bildirmiıtir. Aıniral Kinr'· 
in Paıif kteld müttefik kuvvetleri 
deolı baı kamandanlıjıoa tayin 
edileceti hakluodıki ıaallere Ruz 
welt rOlllaıMmekle makabele et 
mittir. 

Amerika devlet reiıh c P .. ı . 
fik 1abillnde bolaaan harp endüıt 
riıiol iç taraflara retirme;ı dn,cı 
ntlyoraz. Ş·mdi teıiılerin bazı lu. 
ıımları oakledll•ceHir. Fabrika 
larda haftada iç ekip çahıbrıl· 
ması meıelui haltkaoda alikadar 
makamlardan birer rapor iıtodi.m.> 
demiştir. 

V aıiorton 3 (a.a.)- Hariciye 
n11ırlıj'ı mahfılleri, Mihvere kari• 
harp eden bütüa memleketler ıiynt 
müme11illerinin bir koaferanıa 
çairıldıjı bakl'1ndaki ba'>er etra 
fıoda her haori bir mlitalea yilrilt 
mekten çrkioiyor. Panama elçiıi, 
marahhaılar mnşteret be~nnıme 
yl imza eder etmez alınaıı kara• 
rın DP-fredilece;ini ıöylemiıtir. 

Vaşinrton 3 {e.a.)- Mihv•re 
ıleybdar devletler elçileri müt· 
terek bir pakt imaalamak llzere 
hariciye , nazırhiına ritmiılerdir. 
Pekt ba milletlerden biç birinin 
ayrs barış yapmıyllcajıoı belirten 
bir teahhütna"1•dir. 

1912 yılında Trablaa'ta 20 bia 
nilfOI vardı. Bat8n bu nllfaı 100 

bine ~ıltmııtar. Sanlardan 3S bica arap 
30 bini ltalyao, 18 bini yabadi, 6 
bini ecoebidir. Bu ecnebilerin mi · 
him bir k11mı da ya Maltalı H 

yabat Yananladar. ltalyaalar bara· 
ıına imparatorlatan beıiii telakki 
ettikleri için Trabla•'ta bir çok 
yeni binalar karmatlardır. Ba ara• 
da meHll bir katedral yapmiflar 
ve umumi vali için bilyGk bir 

1

1& 

ray v8cada retirmiılerdir. Fakat 
ual Öaemliıi Trableı'ao ldeta 
yelpaae ı•ltlinde bir çok roUann 
baııada balanmuıdır. 

Trablat'aa doj11ıaoda bilyllk 
bir hurmalık vardır. 300 bin bar· 
ma •tacının vilcada retirditi ba 
orman timal Afrikuının en büyük 
harmalıiıdır. Trablaı'an batııında 
bOyQk ekin tarlalan •ardır. Fakat 
Trabluı şehri ile Binraai araıında· 
ki ,büyflk Sirte körfezi, blltiln Lib
ya yı &deta ortadan bölllp ay1racak 
derecede ııcak bir b61redir. Duiz 
burada daima ölrilndtlr. Ne ıimal 
den ne de cenuptan aıla rGrrlr 
esmeL 811ndao dolayıdır ki, kum· 
lak kıyıda bilyük tehirler k11rula· 
m~mıştır. Buradaki bir kaç köy 
ve kasabanın yol otratı olmak 
bakımındaa biraz kıymeti vardır. 

ltalyaoltr buoa dikkate alarak, 
Trablaı'tan Mıaır hadadana kadar 
1800 kilometrelik bilyllk otostrat 
yapmıtlardır. lıte Rommel'in kav· 
vetleri ba otomobil yolandan çe· 
kılmiı, ve lnr•lider barada ltalyao· 
ları bir ba1lu altına almııtardır. 

Malezya şiddetle 
· müdafaa 

edilecek 

lavan Dşll'yl bombalamıı ve ma· 
kioeli tüfek ateıioe tatmaıtar. 

Londra ' (a.a) - General 
V eyvelin auk ıulltakl mlttefik 
kavvetJeri bqko•atanhtına r•tl· 
rilmesi m ... teliain V ı11inrtooda 
mllaakere edilmekte oldata ltabe· 
ri Loodrada teyid eclUmemit " 
ihtiyatla kartılaomııtır. 

Shır•par 3 ( a.a. ) - Uıak 
ıarktaki lnrilhı kavvetlerioio yeni 
baılı:amandını, Malesyadald her 
karıı topratıa tiddetle m8dafaa 
edilecetini bildlrmittir. General, 
M ılez1a mOdafaa1101 taltvi~e mak. 
1&dlle röoderilen bGyflk bir kuvve 
tin yolda · bal11ndotana aöylemiı 

tir. 
Batavya 3 ( a. a. ) - Telt · 

lltı 

Diln Mbah Gç Jıpon tayyare 
ı1 Samatra' nm dop ubılinde Be 

Loadra 3 ( a. a. ) - laıilb 
hava teblıiıı 

l ıı rilıa bomba tayYareleri diln 
l'ece Atllotılt aabilınde dOfmaa 
eliode baıaaaa Br .. t ve Sen N1· 
zer deniz üılerine taama etmiıtir 
Diiımao ıularına mayinler dökiil· 
mBıtir. 811 barek•tlerde hiç bir 
tayyaremlz kaybolmadı. 

cMotörilaıth bozuldu, Börn 

ona doj'a betııınıa 12 rail autı 
da deaiH dllıtllk. Rozr&rıa cer 

yanına kep Idık ve yavaı yavaı 

byoraz. D bs iki, llç 1aat ıa nze 

törü hmir etmete uiraııyoraz. 

kat rllçtilr. Tedricen rittikçe 
tıyoruz.> 

Gariptir ki Amaadıen iııai 

yanl11 olarak cAmaadıernı. yu• 

tır. Ba halden, Amandıe11'io keo 

ıi olmsdıt• aanaedllerek haber, 

ııl klıiftea detil deamifti. 811n 

epey uman l'~Çtikten sonra 

mandHn1in Groenlaod'da ve hat 

K ,oadada fÖrllldlltn ıöyleomiı 

Şimdi klıifin lnırtaldata ve bal 

sat oldat11 ileri lllr616yor. 

Bir İngiliz kru 
zörü battı 
Alır Y•r• alan b 
muhribi de lngll 
l•r kendllerl b 

t1rdllar 
Loodra 3 ( a.a. ) -

amiralhtınıa tebli;t: 

Neptiyon kruvarö l\1t• 
nizde dilıman ••y•alarıaa 9ar 
rak batıaııtır. Ba kravuö·le 

ıaa Kaad•h•r •uh•ibi de .. , 
oarparak ba11ra •tr••lf .. k 
dl harp femilerialı OD8 ba 
ıoranda kalm ııtır. 

N eptiyon kra urö•G 7 bia, 
dabar mabribi ı.. 1695 toll h 
mlode idL 

lıkeaderl1e 3 ( a.a. ) - T 

Ordaıaaıaa Lib1adald 
hareketi eıoa11nda d0111a'I ta 
lama ftlerimi ıln deniı yola ile 

pılma11na enr·I olmak için bl 
ıayretler ıa•fet"'itte de kah 
rım zin karı• hllcama ile •t1r 
Jıplara ajT&ea,tır. 

Deniz kuvvetlerimiz bir it 
,,. iki Almaa deniaaltuı 

mı ıtır. 

•====================================================== 111-"-' K_A_v_E_] Koleksiyoncunun AIAsl! 
•================YAZAN• Kleman Votel === 

profesör Alıibyad bana aordar 
- Kolekıiyoa yıpar m11uııs? 

- Dorra1a bayır. 
- Y apmaJ111oız. Modaya bıkikatea tlbi 

olan bir kimte, preoaip itibarile de oba ko • 
lekıiyon yapar. 

- Li1ede iken, hlli ıakladıtım bir albll· 
me ekHriei Brezilyaya ait puUar yıpJfhnrdım. 
Devam edebtlirim-

Ba vuoların bepıi birbirinin aJnl •e ba 
amcama bir aervete mal olm11star. 

- •Japon İfleri ribi• clrao qleri• de bl· 
tin paaa•lard• satılıyor. 

- Tarihten evvele ait çakmak taıları ... 
- Boalar kimseyi etleadirmi1or ve çota 

Anven bahçeıioden, Hoımaa bulvarındaki faD· 
tiyenlerden, y•bot da daha feoaıı Gloul ka· 
aabaıından l'eliyor. 

- Madalyalar, paralar. 
Alıibyad b&tırdı: 
- Niçb tabakalar olmaaın? Uaatayoraan 

azıı:m ki, bize rarip, tuhaf, beklenmiyeo, artık 
dtlaya .Ja batan mı yan bir ıer lbım. 

,~s 333 aamarayı taııyın 3,30 demrılı bir 
leti de hayreti• HJretti•. K•t•lot •9f 
ıahıiyetler tar•fınd~a, Camı.arraiıl t nıien 
f aıındaa sonra M lran, miltarekeden Oç 
evHI Maretal Jof r, romancı piyer Beaaa, 
IÖr Karpantiye, romancı M•dam L8•i Döl 
- Mardrll ve illh... tarıf,arından kallaoı 
biletleri zikrediyor. 

- Fakat ba biletlerin hakikaten tariı.t 
claj1aoa kim ltbat eder? 

- Sanları toplayan dost dll.,yaoın ea 
maıla adamıdır ,,. ar•• edilen her tarlı e 
detcıameleri wermete baaırdır. 

Tam da, para 1ılnnt111 orıa ba kadar 

Adanaı M . Sadık 
1517 Aldatmaz Kitabevi 

Abibyad, iıtihfafla rülerek batını aalladu 
- Hayır, palcalak, mal0111 ıey ... Etaıen, 

orillaal bir kolekaiyonca tipi yaratmak çok rBç• 
tnr. BHtonlar, pipolar, Japon kalıçlın kabza· 
lar11 mloyatGrler, el fllolan, prorramlar, yap• 
rak lll'&ra halk.alan, kelebekler, cllce afıı çlar, 
relpazeler, yemek listeleri, kartondan oyancak 
aekwler, bebekler, banların hep1I rapalmııtır, 

Alıibyad, katları çatılmıt, röderl asaklar· 
d., derin bir dGtGnceye daldı. Tilkenmes d .. 
huında 9ekacak timıetl emniyetle bekliyor• 
dam. 

rip we kontrol -••rlarının aımbalarile 
did•ri dollldercl• ıielm geçirilditl için ba 
dar u ,., hltaa ba ko\ekıiyona eldea 
.. t• icbar edJJOr. Doıtam bllt8o baDlan 
cim de daJad oldota halde 60 000 fra•ra 
•.P ,... olar_ Paıa ile detiJ... Sın 
t• Nalarl. Kızılay balosu 

Yeni ve •ki dGoyada Marl Aotuanet'lca 
8fJalar1aı toplamalı.ta ihti1U yapanı yllderce 
amatör varclıın Balana her birinde aaY&Uı 
kraliçenin kllYMDI (ILll•MD - iptidai plyaao) 
maycattar. · 

N ıpolyonan V aterlods rtyditi ı•pka elli 

B rdenbire bafırdu 
- Baldam, baldarııl-
- Nedir? 
- Yeraltı trenlerinin biletlerl- Banda ha• 

rlkalar varl. 
- Baıka koleblJOD J•P••yı tercila 

c119, bem otomobilim oldqa için Jıio 
trenine bin .... fikir.... ve rerekH kalblerlnd• 

ııcak "-tler doiar. 
Uça9 "6ceii de bolluk ve HD• 

rfnllk all••tldl.--t 

Senenin en 
nezlh ve en 

kibar balosudur 
haıaıt •bede balanmaktadar "' Aktrtı Racbel
in terliklerinden bahHtmiyoram: T optao ıatı• 
yorlar. Birinci 11nıf modaya tibi olmak için ba 
oyancaklardaa bqka bir ıeyin kolek.aiyonana 
yapmahdır. 

- Na1ıl, harikalar mı? Fakat ulı ti.tadı•, 
dllnyada ba makavva parçalarından daha ba· 
yata bir ıey olamu. Sonlardan berkeıte •al 

ve kimıe de aaklam•L 

- Fakat baadao daha ıarip, daha 
celi, daha merakla bir py balamı1acaklı 
Hem de daba k9ff edilecek ae Dldirin 
parçalar var 1 Bal·ldar bol 

lak iıaretidiı 

Adanamınn kurtaluı bay• 
ramına raıtlıyan S ıonklnu• 
nun 942 pazartesi gecesi or· 
du evinin muhteıem salonla· 
rında verilecek olan bu balo, 
z~nıin piyanıoıu, ıenıia ve 
ç .. itli bllfuile blyük ıürpıU 
ler • buaı layacak ve aomuı 
ntı • ••)••t• olacak olaa 
bu balop lhadW.. ..._... _. 1- ' 1 

- Evet, fakat ne? 
- Acaiplik ıart. 
- Acaip olalıml 
- Garabetin ba1a;ılıta dOıtOiil ıamanı· 

~. ba çok rBç. 
- Bir fikır ... Nldir kitaplar toplanNlt? 
- Nadir kitaplar aayuııdır ... Bir tek 1enl 

•rln 7oktu ki bir JGk arabsıı dolduaoak 
War aldir kitaba aalafp olma••-

- lirkat ,.. l&ftN lru wuı•• ... .., . ,.,, 

- Mllıaade ediniz, banlarıa .,.-da P•• 
ha biçilmeıler var. 

- Ne aöylllvorıanaz? 
Abibyat, ciddiyetle iula etth 
- Ben yeralb trenl4rl biletlerinin f8JUI 

hayret bir kolek•IJOD•D• biliyorum. Ba kolek· 
MJOD aeıell illt Port Mayo - v ... D batt1e 
nın ilk yolcaı•o• werilm~ bir bileti ilatlwa et• 
mektedir. 11 Niaan 1900 de •erit.it b• bilet 
1 ••-nyı tafıaaktadır. - · 

a. .w•• ... wr ,.,.....,._ OWlr• ...,.. ..................... ~ .... -. 

Ô11DaOzde badataaı bir 1alaa war. H 
attıtını koleksiyon yapan adaa olacak
lıte ba ıiai bilfiaia balktaa ayıracak ve 
moday, tlbi, 11e di)orata. modaya Ub ia l 
töhretini temin edecekl 60 bin fruıra al ....... 

Ba ...ıı kole\llJOH 18tıa aldı• f( 
bana tl•dlclee orfliaal bir f61wetfik ..... 
Gaaetffillr .._._ .... 11uta ,...... we 
,...a ......... .........,_ •• 

*• .. 
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Bayram Gün ve Gecelerinde Görülmemiş Bir Muvaffakiyetle Gösterilmif olan 
Peri Kızı Filminden Sonra 

ALSARAY ve TAN 
Sinemaları Dün Akşamda 

~arry Cooper -Madeline Carol-Paulette Goddar-Preston Foster-Akim Tamlroff 

G.bi Büyük Artistler Tarııfmd:ın H.ırkulade Bir Surette Yaratılmış Olan 
Dahı Rejisör «Cecıl B. Demille'İn• Büyük Eseri 

. TORKÇE SOZLCJ 
Müstesna Filmi Takdim Etmişlndir_. Dün Akşam Yüzlerce S~yirci Tarafından Takdir ve 

Hayranhkla Seyredilen Bu Şahaseri Siz de Bugün Seyrediniz 

lliveten : Umumi Arzu Üzerine 

1 PERi K iZi 1 

1 
i • • • • : • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • ı • • : 

LIUZ 
Dünkü 3-1·942 tarihli ve 

410 s yıla gazetemizin 4 üncü 
sahifeıinde çıkan 1561 no.lu 
450 ton oduoa ait, 1562 no. 

lu ıo ton baklaya ait, 1563 
no.lu 150 ton oduna ait ve 

156 t ncdu 16000 kilo sığır 
etine ait ilinlarımızın başlık
ları Tüm Satın alma Komis· 

yonu başkanlıtıodan olması 
lazım gelirken sehven yanlıt-

• • ftlllJAUAIUl 

li ASRI SiNEMADA i 
: 1 
• Sava,.,, BU AK(' AM Matlna 

il 1 8,30 .,.. . 2,30 1 
• Gine Rekoru Kırdı ! 

ı : ; 
• 1940 da Allahıa cenneti 1941 de Leyla ile Mecnun 1942 de de • • 1 • : Sadettin kaynağın bdalı bestesi 1 

1
1 Münir Nurettinia : Sehbar şarkılan ! 
İ Müzeyyen Senaran : Nefis terennümleri : 
: VE : 
: Ferdi Tayfnrun harokolade taklitlerile : 
• süslenmiş Tütkço ıöılü ve Türkçe musuldli : 

h\da Askerlik dairesi Satın 1: • 

Alma Komisyonu Reisliğinden İ 1 fE] O lfl) [b Ü frO lfll <e Ü ~ {Q ,;=> !& 1 ! 
olarak çıkmıştır. işbu 4 ilanı : \'=:o\S' : • • 
düzeltiriz. ı : ~· ! 

• GörUlmeml• bir halk kUUeslnJn sUrekll • 

Tüm satın alma ko
misyonu başkanlığın-
dan: 

• • • alkışlar1 içinde • 1942 l'ekorunu kmrdı • • • : iLAVETEN : 
• • • .\m•uilcanın bslta gi•memiş b ıkir orıııanlarındıı hin bir h•yvan11 lı • • • : vaı.şiye aras ntia. g•çen hazin bir aşll: rfs,nesi Tiir çe ııözlü : 

• 
i Bu Programla da Devam Edecetir 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

l - K· pah zarf usulu ile 
(20,000) kilo sıtır eti ıahn 

alınacaktır . 

! l ARZA~1 "ı OGlU i . : 
: Bugün stiindiiz iki otuz matinada 1 

1 
Alsarayda bugün 2 30 da• 

Z •ter Ordusu - Peri Kızı : 
Tanda Bugün 2.30 da 

Zafer Ordusu - Kanlı Tuzak • .............................................................................. : - Muhammen b~d'"li 6000 
lira olup iık t~minatı ( ıso) 
liradır. 

~ 3- ibatesi 1 'l 1·942 pa· 
zart··si $rÜOÜ saat 11 d .. dır. 

4- Evsaf ve şntnam,.si 
her ~üa komsiyonda görüle· 

. bclır. 1 

Fabrika ve EHOrr.um Makine Sah;plerinin Nazarı Dikkatine 

DEMiR İŞ 
SAiM YALÇINER 

Bilumum Makineler, Afatı Zürraige, 
Motörler Tamir Atelyesi 
Her revi makl .. alare yedt>k parça, p•lc' ve kızıl dötcUm, •oquk 

sıcak d-mır lt1(1r;, fir•z", bUyük kUçUk torna "e plittya lt•erl, 
eletıtrfk lreynek itlerlnl temlnath olarak yapmağa pek yalunda 

BAŞLI YACAKTIR 
111ADRES ; E~KI lSlASYCN katıuıında - Tt1graf Adresi ; Aderta 

5 - lstrklilerin muayyen 

günde teklif mektuplarını pa· 

zarlık saatından bir sa .. t ev
vehn~ kadar lcomsiyo ,da bu
lundurmaları ill l o\unur. 

15 .ıs 2 5 2lS 4 9 

Zayi Teskere 
AHerlik tesk .. r ... mi zayi 

ettim. Y«'ntsini alarağımdan 

eı\(isinin hükmü olmad~ğını 
ilan ederim. 

ı 1S14 
Rıdvan oğ\u 

S"lih Akçil 
1569 

•• 
BUGUN . MATBAASI 

enubi Anadolu'nun en son sistem maki
elerle ça,ışan yegane matbaasıdır. 

Bir Defa iş Yaptlrırsanız 
. 

Memnun Kalacaksınız . __ !imi______ ----------· 
ışarıdan Sipariş Kabul Edilmektedir 
ütün Malzemesi yeni, Harfleri çeşitlidir 

: : ! Binbirinci gece - Tarzan ve oğlu ; 
! M idüriyet : Bir haftadır d~vam eden izdih • md:ın dnlayı ıolip : 
• yer bulam'ldan ı-eri dönen s yın mü~terilerincfen : 
: öziir diler. Film birltaçgün dnh'l dev .. m ed,.cf\lctir. : 

: Pek gaktnda: Şirley Temple : D.:ığların kızı filminde : 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Akkümütatörlü ve cereyanll 
~~Yeni Modellerl Geldi~~ 

Tahsin Salih BOSNA 
Adana : Abidin paoa caddesi No. 56 

Tleg. : TA BO 
.P. K. 74 Telf. : 274 

ı""" .............. """"""""""" .......... .. 
ı Sefiller Romanından Sonra Cihanşumul Edip Vıktor Hügo'nm ı 
ı ikinci ve Emsalsiz Romanı « Notrda1!1 De Paris • den iktibas edilen ıı 
ı ve zamanımızın en büyük facia Artisti. Sefiller Filminin Polis ı 
ı Müdürü «Javeu rolünü dahiyane bir Surette ı 
ı Temsil Etmiş Olan ı 

f Charles 1;aughton 1 
ı Tarafından Harikulade bir tarzda yaratılan ve Sinemanın ı 
ı İcadından beri yapılan Filmlerin En Muazzamı ve En Büyüğü Olan ı 
ı ı i 1 Noterdamın 1 ~;:~· İ 

T. iŞ BANKASI İ ";.;:~ 1 Kamburu 1 lı 
Küçük tasarruf hesapl•rı ı -

İLAN 
ti Ül\ekesa T E hirl 

Adana Belediye Riyasetinden; 
3.1 9.ı ! tarihinde ihale 'dilı cı ği ııan t dit ın•ş olan Ada· 
Ş bri i~mc ~u ttsıntana n uHui btt adtt ca'ma tulum· 
~akk andaki şartı •amed~ görüıen lüıum üz, rine bazı ta· 
t jcra c dl m· ş ~,. n 1 uh1nın•• n bt d~li (. 2·500 ) lira>a ve 
8ı kat 1• nıiıuıtı ('. t 62,;) hnıya ıb it ~dilmi~tır. 
~u n .Oııast betle ıb1ıle tar ih~nin 13· ~· 942 tarihine mösadif 
ıa gÜI li uat <>n ht•e 1t hır ı dıJn JŞ oldl tu ve ınuaddt'I 
ı:nııme ile uıukavele p1oi,.•iniıı A1>~ arada 8elt•d ytltr imar 
•'..ti F t n Şetliğind· n \'e Ad anada Bt'ltdiye Fen işleri 
ürliiğündt n 12.5 lıcuı U$ n.ulabıJınde tedarık edılebilt ceji 

•.91tıııur. 1546 284812 

rAdana Belediye .. 
1 Riyasetinden : 
rferi itfaiye ı k"prEri için gt rı kli n:clıı me ahnacak 

- Sdeı i itfaiye elliı.>lui için alınacı.k olan beş adet 
l~'umbdı ve malı• mtıioi \'ermeğe istekli çıkrnadığrndan 
t ıi <>n gün uzatılmı,tır. 
! _ S.ıt•n alınacalc olan btş adet el tu'umbHı ve mili· 

,K;in mubamuıen bedeli (3 2.5) lira olup muvakkat temi 

' (272) lıradır. 
i - ihalesi 20 1·942 sah giinü ıaat on hette Adana 
•diye dairniı dtki btlrdtye eııcümrnindr 71pılıcakhr. 
.a - latekbleria Ülaledca evvel prtname7i ınek ve 

1 9 4 2 1 K R A M 1 Y E P l A N 1 ı Meydana Getirmek için Paris inşa Edilmiş, Binlerce Figüran i 
K E $ 1 O E L . E A 1 S Rol Almış ve Milyonlar Sarfedilmiştir. i 

l Subaır 4Magıa,JA;ustos.2llcincileırin torilılerinde gapıl~. ı PEK y AKINDA 
ıı Bu Emsalsiz Film Büyük Fedakarlıklar Mukabilinde 

l Ad!9"~"~!~ıvEL~ --L.,-. --ı ı Alsaray ve ı:an 
3 ,. 1000 .. - 3000. " ı snnemaDaıD"oneıaa ($~s<teıı-noecektDo-

1so " - l500. •• Lı DiKKAT: Bu Şaheserler f~in Alsarayda Numaralı Koltuklar .ve .. 2 

3 " SOO .. - 1500 " 1 Localar Şimdiden Aldınlabilir"" 

ıo ,, 250 " - 2500. ,, """"""" .. """"" .. " .. """" ............ 
40 " 100 " - 4000. 
50 • 50 ., - 2500. 

200 ' 2S ,, - SOOo· ,. ••••••••••• ···=············· 
'-.....;;200~-~=-...::..;,10_..:,";..._,,_......;.--2000-· __ .. ---...} = operatör = 

TUrklr• ı, Bankaaına para f•tırmakla yal • • 

n•· P•r• blrlktlrm•• v• , ••• ••m•• o•m•·· ., ... ı. or. Hasan Sadi Sözütek ı. 
ıraın•nda talllnlzl d• deneml• oluraunua. 97'7 

------------.... ----- • Frensanın Nansi Tıp • 
lmt11aa sahıbı , caYlt oaAL .• Fakültesinden flezun •. 
U. N~,riyat MUdBrtl ı AYlılkat Baaı1dıtı Yer ı ( BUCON) 

~R~lht~YA~VE~ROO~LU~~~··~~···~·-~Ad~~· ~~ ~ Heroun Hastalarını 13,30 dan itibaren ~ 
muvı.kkat temınata yatırmak üz~re Adtna Beledıy~ ltfaiy~ = kabul etmektedir = 
lmirlıtine ve ihale günü ıııuayyc n ıaatte Beledıye encu • • 
aıttniDo miiracaatlan ilin olunur. • Mu•r•n•h•n••I : Karaıoku Terziler Çarı111nda No. 97 • 

i·····················~····· 
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