
• 

iDARE YERi ı Y•nl 
lıtasron caddesi • Adana 
Tel•fon 138 Posta K 48 

Abon• ı Yıllılı 14, Altı 
aylıtı 7, arlıtı 126 Kr. 

•' 

1 
Almanyanın yanında 

yaya ihtar edilmiştir. Bo 
Sovyet Rusyaya karşı giriştiği harbe nihayet vermesi Amerika tarafıoılan Finlandi· 
resimde, bir gölü nakliye sandallarile geçmtğe hazorlanan Fin kıtalar1 görülüyor. 1 

................................................ ~..... Berlin 3 ( a. R u s 1 a r ticaret ıremisi ba 

Amerı"kaDID ka- a.)-Alman res· tırılmıştır. 
mi tebliği: K J d Düşman tay 

ki Kırımda mağ- 1 rı m a yareleri Almanya 
rarı ya aşıyor IOp edilen düş· Üzeride UÇmaınış 

Yazan : CAViT ORAL ;::enA~:;:kk;~ 2 İSTİKAMETTE tıCenup c"Phe 
!erinin sıkı takip k J $İnde Alman 
ve tazyiki altın· aç 1 yor . lar dutdurut 

iN.. merikan Devlet Reiıi Ruz 
~veli yeni bir nutuk daha 

ıöyledi . Denebilir ki Reisin Bahri. 
ye Birliğinin ziyafotinde sövl•dii'i 
bu nutu•, şi ndive kadar söyl•dik 
ler!n• h ç benzememektedir. Zira 
bu uutkunda daha ıert ve daha 
kararla bir ifade tarzı vardır. 

Nutkuna Amerika'da hudud•uz 
ve ıonsuz fevk•lide bir ahval ilin 
etmekle başlıvan Roiı nut~unda, 
Alman den ızaltıları tarafıodaa ba
tırılan remıl '"rden, Hitlerin Ame 
rika'ya bücuaı ve Amerikanın tak 
simi planlarından, Alman Devlet 
Reisinin dünyaya kendi dınini ka 

bol ettirme azminde oluıuodan 
bahsetmiş, Ruslarıo mücadelesine 
hayranlığını ve Amerlkanın yapa· 
cacatı yardımlar. bildirmiş , Alman 
denizaltılarını Çıngıraklı Yılan 
diye adlandırmış ve demiştir ki; 
(ll{Hitfa,.in ~iiny•7- ı.,_ı..:_:, _ _.. r•
(arı durdurulabilir ve durduru~a
caktır. Hiç bir şeyle ol~asa b'.le 
bizim bunu durdurmak içın aldıgı· 
mız karar ve kalblerimiıde taşıdı· 
rımız iman buna kilidir.» 

da biri Sivasto. muı 

nol, d;ğeri de K ursk şehri Londra 3(. a) 
Kerç yolıle kaç Mo•kova rad ......................... 
mata çalışan iki 1 ı d ynsu bu sabah 
ır·upa ayrılmıştır. işga o un u ki neşriy•tında 
D ışman kıtaları · Almanların cenup 
nı kaçırmak için Kırım cephesini" c•phe•ioi kahul 
kulhnılacak ır•· yarılıfında 53175 etmoktedir. Spi 
milore hücum Rus esir edildi; ker, cephenin han· 
eden tayyareleri ai noktada ld 

230 tank, 218 top 6 yarı • 
miz top yekOn ğını ifşa etme 
38000 tonilatoluk igtinem veya tah· · ı f 

1 mış, ya oıı act ıa· 
J0 ticaret gemisi rip OfUndu SIZ bir suretta 

batırmış ve diğer 14 ır•miyi de • bir gün devam eden şiddetli mu· 
ağır hasara vermiştir. Diğer tay- harebelerden ! sonra Alman ileri 
yar.terimiz Sivastopolu, Y alta li yürüyüşünün durdurulduğunu söy. 
manını ve Kerç boğ• zile Karade· lemişt•r. 
nizin şimal dog-usundaki hedefleri 
bombalamıştır. 

R•dub'daki mevzilertl .. n ı.:,:~
a.S'lr çapr:a bambaJar ısa6et ettırıl· 

miştir. 

Kırımda yarma ve takip mu
harebeleri esnasında 53175 kişi 

esir edilmiş ve 230 tank, 218 top 
bir çok zırhlı tren ve çok miktar· 
da da harp malzemesi iğtinam 
veya tahrip edilmiştir. 

Bundan başka ileri hareketi· 
mize mani olmak için konulmuş 

olan 13000 den fazla kara torpili 
de tahri,. edilmiştir. 

MoskkJJa önünde geni 
A/ınnn l..n•••l•:I• 

Londra 3 (•. a.) - Mo•kova 
radyosunun bu •abalı bildirdifine 
göre, ... Moskova içio yapılmakta 

olan muharebe en ıon safhasına 

ııirmiştir. 

Spiker, şehri soğuklardan ev· 
vel zapta çalışan Almanların mu 
harebe hattına yeniden tank, 1?~ 
ve asker ihtiyatları ıürdülderıoı 
ilave etmiştir. 

' 
Alman mellye nazırı Bul 

gerlstanda 

Sofya 3 ( a.a. ) Alman maliye nazırı, 
elçilerile birlikte bu sabah Sofya\a gel 
m;t ve Bulırar maliye nazırı ve ricali ta 
rafından karşılanmıştır. 

TOPRAK OFiS 
Hububatı nerelerde ve 
hangi f igattan alacak? 

Ani.ara 3 ( Hüsuoi muhabirimizden ) - Yapıla· 
cak hububat mübayaatı hakkındaki kararnamenin 
tadiline da•r koordinasyon kararı vekiller heyeti 
tara.hndan t!gtik. edılmiştir. Bu kararnameye göre, 
toprak mab<ullori ofisinin buğday satın al.bıleceii 
y•rler ve alım fiatları şunlardır: 

Soyhan, lcel, Hatay, Gaziantep, Urfa ve Mar. 
din viliyetlerıle Antalya vilayctinın Korkuteli ve 
Elmalı kazalarından mada kazalarında 7,75 bu vila. 
yetler haricinde lrelao diğer vilayetlerle Korkuteli 
ve Elmalı kazalarında 8,50 kuruştur. 

Toprak mahsulleri ofisinin arpa saha alabile• 
ceği verlor ve alım fiyatları şunlardır: 

Seyhan, lcel ve Hatay vilayetlerile Antalya 
viliyetinio Korkuteli ve Elmalı kazalarından mada 
diğer kualarında beyaz arpa 5,75, ıiyah ve çakır 
5,50, bu vilayetler haricinde kalan diier viliyetlerle 
Korkuteli ve Elmalı kazalarında beyaz arpa 6 25, 

Napoli'ye 
Tekrar ve şiddetti 
Hücum! 

İngiliz tayyarele
ri şehre tonlarla 
bomba attı 

Loodra (a. a.) - Hava Ne
zaretinin t.bliğı: 

siyah ve çakır 6 kuruştur. 
Toprak mab•ullori of,•ir.in mahlut satıo alabile

ceği yerler ve al m fiv t ları şunlardır: 

Se,b n, lçel, Hatay, G.,iant•p, U. f. vo M•r· 
din vıliyetıe rile Antalyaoın Korkutoh ve Elmalı 
kazalarından moda dıg-cr kazalarında kilosu 6 25 

bu viliyotlor haricinde kalan diğer vilayetlerle Kor 
kuleli ve Elmalı kazalarında 6,75 kuruştur. 

Toprak mahsulleri ofisinin mısır satın alabilece· 
ği yerler ve alım fıyatları bütün viliyetlorde 7,25 
kuruş olarak tesbit edilmiştır. 

Bn fiyatlar yeni ıene mahsulünden şimdiye ka. 
dar yapılan mübayaatlara da şamil olacaktır. 

1 · 2 1942 tarihinden 31 • 5 • 1942 tarihine 
kadar mübayaa olunacak mısır fiyatlarına ayrıca bir 
kurııı ilive olunacak ve bu zam 31 . 5 • 1942 ak
famındao Sonra kald • rılacııı ktır . 

Hudson tipinde sahil hyya 

releıimiz dün r•ce Hollanda a· 
daları aç1fında düşman vapur 

Lvnı.l.,"llıh!ırt11-.nııntıA'r.ılr.' Lı~4 
man l"&milerine karşı alçaktan 
uçarak yapılan hücul'D.da bir sar· 
nıç gomiııle bir iaşo vapuruna 
isabet olunmuştur. 

I l/çuş halinde bir lngıtız filo$U 

Norveç sahillerinde bir ba 
lık yağı fabrikasile bir telsiz is· 
tasyonun bombalanmıştır. Bir 
fiyorda küçük bir iaşe gemisi 
mitralyöz ateşine tutulmuştur • 
Bir antrepo bombalanmıta da ne
tice görülmemiştir. 

- Diğer telgraflar 3 üncü 

Şelıritı bez sıkın
tısı önlendi 

Bu muharebe başladığı tarih 
tenberi Ruzvelt birçok nu~ukl~r 
irad etmişti Fakat Reisin hıç hır 
nutkunda Almanya'ya ve Alman· 
yanıo Devlet Reisine karşı boka 
dar ağır, bukadar ittihamlı ve bu. 
kadar açık bir dil taarruzunda bu 
lunmamıştı. Ve işin en dikkate 
şayan ooktası Ruzveltin bu tariz 
!erine. tehditlerine ve taarruzlarına 
yalnız Almanyayı hedef yapm~•• 
ve mihverin dığer ortaklarını esır 

g-emiş olmasıdır. Acaba_ . bu . tarzı 
hareketiyle Ruzvelt Polıtık hır tak· 
tik mi yapmak istemiştir? 

ltalya ~ıtaları Donetz'de yeni 
arazi bazanmııtır. Doğu cephesi· 
nin merkez kesiminde Kurık şehri 
zırhlı ve piyade teşekkütliırimi• ta· 
rafından ele reçirilmiştir. 

Souget tebliileri 
Moskova 3 (a. a.) - Dün ıre 

ceki Sovyet tebtıii: 
2 sonteşrin günü Sovyet kıta• 

.... ........... •;a~v~f;•~m~•z;d;a;d;ı~r·;.....1 

Basın birliği 
Pretıe fabrikaları
na yüz bin metre 

bez verilecek 

Bu taktiğin mani. ve mahiyeti 

f Dtwamı dördüncüde/ 

lhtikörla 
mücadele 

BUyük Şehirlerde flat 
mUrakebe teşkiUitı 

genlşletllecek 
Ankara 3 ( Hasusi muhabiri. 

mizden ) - Milli korunma Kanu · 
nuoun bazı maddelerinin değiştiril· 
mesi ve yeni maddeler eklenmesi 
hakkında hazırlanan kanun layihası 
başvekalete gönderilmiştir. 

Başvekalet layihası kısa bir 
tetkike tabi tuttuktan sonra mec· 
lise sevkedecektir. Diğer taraftan 
Tıcaret V ekileti ihtikarla müca
dele mevzuunda daha iyibir şekil· 
de faaliyette bulunmal< için biihas
•a lstanbuldaki ve diğer büyük şo· 
hirlerdeki fiat miirakebe teşkilitı· 
nı tevsi etmeğo karar vermiştir. 

Salahiyettar mahalilin söyledi· 
iine nazaran, ihtikirın sureti kat'· 
iyede önüne geçmek mümkün ol. 
mıyacajına göre, mücadeleyi tevsi 
etmek ve şiddetlendirmek suıetiyle 
ihtikar haddi asğariye iodirilmeğe 
çalışılacaktır. Bu maksatla her 
büyük şehrin nüfusuyle müte• 
.ıa•ip olaral< teşkili! genişletilecek 
ve bu arada mevco.ıt fıyat müraka· 
be memuru ve kontrolörleri birkaç 
mlıline çıkaılacaktır. 

lngıltere etrafındaki sularda 
savaş tayyareleri 4000 tonilatoluk 
bir gemi batırmışlar ve 6 gemiyi 
de kavbedilmiş addoluoacak dere 

cede hasara uğratmışlardır. 
ş , mnli Afrikada Alman sava.ş 

tayyaşeleri Sollnm yakıoıoda logı· 
liz kamyon toplantılarını dağıt · 
mıştır. 

Süveyş: kanalı üze:rioe yapılan 
bir akında 6 bin tonilatoluk bir 

• ları bütün cephe boyunca çarpış· 

mışlardır. Çarpışmalor bılhassa 
Kırımda şiddetlı olmuştur. 

Moskova, 3 (a.a) - öğle il 
zeri neşreJileo Sovyet tebliği: 

2 • 3 Sonteşrin gecesi Sovyet 
kıtaları büıün cephe boyunca düş· 
mania çarpıımışlardır. 

Moskova 3 ( a. a.) - Sovyet 
öğle tebliğine ek: 

Düşman insan ve malzemece 

ağır kayıplar verdirilmiştir. 

"DeJJamı Dötdüncüd,.,, _ 

Şehir meclisinin 
dünkü toplantısı 

Çiftçi mallarının korunması hakkındaki ka· 

nun mucibince bir komisyon seçildi 

Şehir meclisi dün öğleden IOD· 

ra, B. Kasım Ener'in Reisliğinde 

toplanmıştır. Bu toplantıoın ilk kıs· 

mı muhtelit olmuştur. Ticaret oda· 
sı Azaları ile Ziraat müdürü ve 

viliyet baytarı toplantıya iştirik 
etmişlerdir. 

Ruzname mucibince, çiftçi mal· 

(arının korunması hakkındaki 408 l 

sayılı kanun bükilmlerine uyularak 

beş aıil ve beş yedek azadan mü

rekkep olmak üzere bir komisyon 

seçilmiştir. 

Gizli reyle yapılan bu seçim 
neticesinde komisyon şu suretle 
teşekkül etmiştir: 

Asiller: 
B. Rarıp Sepici, 

Hasan Gülek, Rıza 

Mehmet Diblan. 
Yedeklerı 

Halil Savatlı, 
Ôzşahin ve 

1 B. Cevdet Çamurdan, Memduh 
Çelik, HulOsi Dağ, Aziz Köseoğlu 
ve Mehmet Soytürk. 

Seçimi müteakip , eski zabıt 
okunarak mec•is içtimaı başlamıştır. 

ltkönce, elektrik şirketınin Be 

lediyeye devri için çıkacak olan 
kanunun tacıline yardım edecek 

bir teşebbüsün riyasetçe yapılması 
hakkıod,. iki azanın teklifi okun 

muştur. 

Bu teklif ittifakla kabul edil 
miş ve Meclis Reisi Ka91m Ener' den, 
Nafıa Vekileti nezdinde teşebbüı 
do bulunmak üzere ıöz aJmıştır. 

Muteakiben yeni yaptırılmakta 
olan yolların adlaodırılmaııoın mü 
zakereıine geçiJmiştir. 

Reis izahat vererek, yaptırıl 

makta olan ana cadde ve yolların 
adlandırılmasının muvafık olaca· 

/ Dftltllnı ikincJdel 

Birinci umumf kongre 

dUn Ankarada toplandı 
Ankara 3 ( Hu•usi ) - Türk 

Baıın Bırlisri bırinci umumi kooırre 
si bng-ün Halkevinde toplanmıştır 
Merkez idare heveti ·reisi F alib 
Rıfkı Atay, mur. hhaslara hoş gel 
diniz dedikten sonra muvalfakiyet• 
ler dılemış kongreyi açmıştır. 
•. Kongre_ reisıığioe, rei9 vekilli
gıne ve kat>pli<lere seçimler ya• 
pıtmış, Ha.an Reşıt Tang-ut rei•li· 
ıre ıntıhap olunmuşıur. 
. .. . Kongre reishfınin, Baıın bir 
hırı kanununun istihdaf ettıği yük 
se~ ray~l~ri, Basın mensuplarının 
mutekabıl hukuk ve vazifelerini 
ve usulil müzakere ile dil meselole· 
rioe tema.s eden beyanatından 
ıo~ra komısyon •~çimleri yapılmış 
kog-ore yarın ıaat ona talik edil 
miştir. 

Basın birliği idare heyeti reisi 
tarafmdan murahhaslar şerefine Gar 
gazinosunda bir öğle ziyafeti ve· 
rilmiştir. 

Seçilen encilmenl•r 1aat 15 de 
toplanmışlar ve 17,33 a kadar ça· 
lışmıtlardır. 

M•tbuat umum mildürü, mu 
rahhasları akşam yemeğine davet 
etmi~tir. 

Gazeteciler yarın Ankara rad 
vosunu ğ11ız,.cekl,.rdir 

Milli Şef 'i tebrik 
Ankara 3 (a. a.) - Cumhu 

riyetin 18 inci yıldöoümü müna 

sebetile Afganistan Kralı M •jeste 
Zahir Han, Reili Cumhur lnönü 
ye gönderdikleri bir telgrafla tıob 
rık ve İyi temennilerini bildirmiş 
ve ,\1,lli Şef bilınu kabele !eşek 
lr..ürde bulunmuşlardır. 

Ankara 3 (a. a.) Elenler Kra. 
lı Majeste ikinci Jor)'la Reisicum· 
bur loönü arasrnda, Cumhuriye 
tin yııdönümü vesilesile tebrik ve 
tefekkür telgrafları taati olun 
moıtur4 

...-.::;:= 

Bund n 20 güu evvel, sanavi tetkik heyeti reisi, Bay Şevket Sü· 
reyya ve oanayi umum müdürü B•y Roş•t li •ner şehrim zde tetkikler
de bulunmuşlar ve f•brıkalarıa ihtiyaçlarını t espit etmişlerdi. 

Bu tetkiklerde şehrin çekmekte olduğu bez sıkıntısı b !~assa naza· 
rı İtibara alınmıştı. 

Ôlr•ndiğ , mizo göre iktisat V •kaleti şehrin bez sıl<ıntısını bertaraf 
edecek tedbirleri almışt • r. 

Vekalet, milli mensucat çalışma proğramına giren be1lerdeo yüıbin 
metresinın prese fabrik.alarına tevzii için Sümerbanka emir vermiştır. 
Tevzi edilecek olan bu yiiz bin metrelik bez, şehrimiz ticaret odası 
emrinrle atacaktır. 

Ş ehrimizin 5 6 kadar olan prese fabrikalarına bezl•rio tevziine 
bugün başlanacaktır. 

Alikadarlarca teıbit olunan fiyata nazaran bezin metresi 40 kuruş -
tao ıatıtacaktır. 

Verilen bu miktar, bu mevsim ihtiyacını 
rülmüştür. Bu •uretle ş • hrio bez sıkıntısı da 

karşılayacak derecede g-ö 
önlen miş b11l unmaktartır. 

--
FIKRA 1 ·--

Ev temizliği, Şehir ft:nıizliği 
YAZAN: BiZ 

Evle evin bulundug-u şehir aruında çok sıkı bir yakınlık vardır. 
Evlerinin dışı ve içi temiz olan şehı1ler, temiz şehirlerdir. Evinin içıni, 
dı:tını temiz tutmıyaoların oturdukları ıehrin sokaklarını, meydanlarını, 
parklarını temiz kullanmalarıoa imkio yoktur. Evini temiz tutan odaları· 
nı, sofalarını, avlusunu daima dikkatlı kullanır. Okuduğu bir gazeteyi, 
işi biten bir kağıdı puça parça edip yerlere atma.z. Yıd ı ği portakalın, 
elmanın, narın kabuklarını; kayasının, zerdalinin çekirdeklerini g-eli>ig-ü· 
zel etrafa saçmaz. Bir elinde bıçak, diğerinde kamış, ıoyup keserek, somu· 
rarak oda oda, sola sofa dolaşmaz. liih .. lıah.. • . 

Evinde böyle hareket eden sokağa çıktı mı deii~mez: Okudug-u bır 
. • .. 1 b. b k 1 • ka;ıdlarıoı sokak· gazete k.endısıoe yuk o uroraa onu ır ak. a a verır. . . 

1 Y"d". f 1 . k b klarıoı izını bellı et• ta, park.ta asla taı ıye etmez.. ı ıgı ıs ıgıo a u , _ "bf 
mek ister gibi yerlere ata>az .. Sılmkürdügü zaaıao, evınde yaptıg-ı gı • 

hemen meodilıni çıkarmağı unutmaz. lıib,. Uih · • 
1 

r 
1 "•te ek evı •ayı 1 • Şehır hiç şüphe yok ki, orada oturan arın mu.., r d 

• h tt f ı 1 parkları • Şehrin aokakları bu müşterek. evin avlusu, a a so 4 ar ' . 
1
. lü 

• . . .. , • • ı. · • d ot anlar çok olduııu ur Bahçeıı gıbıdır. Muşterek. ev uuyus;, ıçıa e ur . . .. 
. . . 1 ·.. . . bir sürü hızmetçı ya 

türlü misafırler de eksik olmadıi'ı ıçın temız ıgıaı ? T b ... b mü.şterek 
par .. Fakat her evde, oturan kadar hiz~etçı ~a.r ~'. i •oj'~lt~amak için 
evde de yoktur. Binaenaley evimizde bı:r:metç~ıoın ışın çd de !iyle hare .. 

... k' 1 .. 1 şıyorsak bu muşterek ev e oısıl evımızı ır etmeme8'"' ça. 1 
.. h · · ıbi blimiyeolerin 

k•t etmeıli d1:ııima düşünmelıyız. Oturdugu şe rı ovı 8' 
•. ~· •. • .... · ' Devamı U~UncUde) 

-
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2 BUGON 4 lkıncitqrtD 1941 

1 Şehirden ıröportajlaır 1 

Adana müzesinde 
neler gOriiliir'? 

MUzenln ,ayanı dikkat 
tarafı etnografya 

kısmıdar '----· 
Bu odada, eski devirler· 
derki Yürük ve Türkmen 
lerin hayatını, kültürünü, 
adetlerini mutalaa etmek 
mümkündür. 

Hele yürük çadırı görü
lt!cek bir et1ciğizdir. Buna 
"Kara çadır,, adı "' iligor· 
muş. Basit, fakat içinde
kileri bütün semavi af et· 
le1den koruyacak muhkem 
bir çadır ..• 

A dana müzesinden içeri firer· 

ken kolları kopu~, başlları 
kesik sıra, sıra mermer heykeler, 
kitabeler, bana, sırıtan dişleriyle 
dile gelm'ş bir iskelet tarih hissini 
verdi. 

Müze müdürü 8. Naci Komun 
odasına çıkarken düşündüm. 

Düşündüm iti. eaki Kililtya, 
Adana, Tarsus, Silifke ve bütün 
bu cenup bavalisi başlı başına hır 
tarih, g« çmiş devirlerin beşer kav· 
gası his ve tama ve cidal dramı, 
trajedisi, Türkün kahramanlık des
tanı, kasidesidır. 

Bu kanla yazılmış kaPidenin 
her satırında emperyalist ihtirasın 
vahşet gözüne oz nmış Türk sün· 
güıü parıldar, bu yurd parçasının 
top gında, taşında can vermiı 

kahramanlerın kahramanlıklarını 

fısıldar. 
Neler ıörmemiştir do bir avuç 

topakl Sırtı zırhlı, eli kılıçlı, rözü 
a..anlı harD ılihı tarihin her devrinde 

Kol1'aletık, bıkır, tunç, H tıt, Frikye 

R.'oma:''sıt&'ıis-: viı.1 1lef4\u.1W'M.4a 
rınde garpten şarka doiru reç 
mek ihtirasiyle yakmıs, yıkmış ve 
her karış topraiı kanla yoğur· 

muştur. 

Tarihin koca bir cildi 
önümde açıhyor 

Ge\işmin sebebini öjnnen mil· 

dür Bay N a c i K o mı u n 
y ü z ü, k u m ı a n c ı ı ı çeki· 
yormaşcasına ltmşlı, fıkir çizıileri 
karıştı, belli idi iti zıhoinde uyanan 
bu karışık tarihin eatırlarından 

çıkaracajı bılgisine bir menfez 
aramıştı. 

Neresinden başlamal'ydı? 

Ve nihayet düıtlndQ. beni alıp 
aşajıya götilrdiı, büyücek bir anah. 
tarla müzeye aralanan demir kapı 
tarihin koca bir cildi önüme açıl

mııtı. 

Roma, Bizans heykelleri, kila· 
beteri, Jahidlerı; Hitıtlerin kral ve 

ılih kabartmaları; Y ıldarım illhı 
Eti kabartması; çanaklar, heykel-

cikler, taslar, kueler ve her biri 
ayrı bır çatın yad ıirları, toprak 

aletleri, harabelerden ayrılmıı, 
müphem, aJeçhul ve malOm eser
lerin donuk ve sağır ıekillerinde 
devirleri1> 1arihini takrir ediyordu. 

Başsız ve kolsuz bir im-
parator 
Kolu kopuk, başı kesik Roma 

imparatoru Olttavyüı kai· 
deye dayadıjı mermer ayaiında, 
yıkılan saltanatının artık çökmüı 

iradesi nafile bir inatla hail ayak 
direyor ribiydi. 

Müdüre ıoruyorom: 
- Müzeyi dolduran bQtiln La 

eterler, yalnız. bo mıntakaya ait 
midir? Bu bıribirioe yapıştırılmıf 
kıremit parçaları, taılar, mermer· 
lc5r, haküm silren muhtelif impara· 
torloklardan ıeylermiıiır? 

- Temaınen .. Bunlar, Çultar· 
ovada, bütün bu havalide yapılın 
araştırmaların bir neticesidir. Mub. 
telıf Arkeoloilar buralarda tetkik 
ve araştırmalar yapmıılar ve elde 
ettikleri eserleri toplamışlardır. 

Bütün bü eserler şimdi Adana 
mllzesine mal ediJmiı bulanmakta 
dır. 

Aklıma, belki d• tuhaf, bir 
taal reli yor. Açıta vuruyorum: 

- T arib, nasıl bazı defa tab. 
rif ediliyor, hakikat baabqka p 

ler üzerinde yapılan tetkikler de 
acaba, türlü tefsirlere, battı ya· 
lan ve uydurmalara yol açıyonno? 
Meseli şu kiremit parçasını bura· 
ya getiren mütehassıs bunun tunç 
devrine ait olduğıınu iddia etmiş ... 

Bunun doirulujıınu gösterecek 
ölçü nedir? Bu, kendisinden rök
yıldızların adedini soran muhata· 
bına uydurma bir rakam ıöyleyip 
«lnamaısan say> diyen Nasraddın 
Hocanın zeki oyunundan farkaıua, 
bo, oaaıl bilinecektir? 

Müze Müdürü gülüyor! 
- Her ilim ıobesinde · diyor • 

hakiki bilginlerin ark.asında bir ta· 
kım ıabte bilrinler, betti şarlatan· 
lar türer fakat şu muhakkak ki, 
bunların foyası da çabuk meydana 
çıkar. 

Bilgisine kuvvetli muhayyile 
ve zekasını da katarak, ele geçir
diği tarihi bir eseri, tamamen baş 
ka bir ren&'e IOkanlar ÇOk g'ÖtÜI 

müıtür. 

Likin mümeyyiz, daima umu
mi kültürdür. Reyini o verecektir. 

Adana Müzesinin tarihi 

Müze hakkında bazı mala 
mat alıyorum: 

- A.dana'da ilk Müze Fraosız. 
lar tarafından 1919 da kurulmuıtur .. 
lıtirdattan ıonra, Kal'a kapısı ci
varında, 924 de" tekrar açılan Mü
zeye cenupta meşhur Hiti mer
kezi olan Karrsmıştan eeerler re 
tirtilmiş ve 926 senesinde de şim 
diki binasına nakledilen Müze fit· 
tikçe zen ginleıtirilmiıtir. 

Hatti Ankara'da iki ıene ev· 
vel knrolan Eti Müzesine boradan 
Eti eserler; 1ıönderilmiştir. 

Şimdi Müzede, Etilere ait beş, 
~2.P~!CW! büyük t~ş eaerle beraber, 
tepe büyüklerinde yapılan hafriyat· 
ta çıkan birçok çanak, tömlek ve 
sair eserler, eski çağlara ait ufak 

parçlllar 4ayaoı dikkat Kral mü
hürleri Müzeyi çok .ıenrinleştirmif 
bulunmaktadır. 

Müzenin etüd salonuna reçi. 
yoruz. 

Burada Korikoı, Uzunc'l Burç, 
Anavaru, Yılan kal'a ribi meıbor 
harabelere ait airadiıman fotoi· 
raflar ve bir çok harabe ve hü· 
yüklerden toplanan kiremitler, tas
nif ve teşhir edilmif .. 

Müzenin i'i küıüpbaneai var. 
Biri Müzenin etüd kıtapları ile dol· 
durulmuş, diğeri Ramazanoila kü. 
tüphanesıdir. Müzenin kitaphane
ainde 1300. Rama.ıanoglu kitapha· 
neıinde de 3655 kitap bulunmak
tadır. 

Etnografya odası 

Müzenin şayanı dikkat inamı 
Etnojrafya oda11dır. Bu oda· 

da, eski devirdeki Yörtık ve Türk 

menlerin bayatını, kültürünil, idel-

i lerlni mütalea etmek mümkündür. 
Hele Yörük çadırı görQlecek 

J ve karıısında uzan azan düşünüle-
cek bir evc-eiizdfr. Buna « Kara 
Çadır > adı veriliyormuş .•• Sıcacık 
bir oda; Dai başlarında Yörükle
ri, bütün semavi ifetlerden koro· 
yacak basit, fakat ne muhkem bir 
Çadır l 

Etnoirafya odası, kilim doku· 
yan tezrihlar, yayıklar, çılmklar, 
tufan denilen yayıkların bir baılca 
nev'i, Yörük ve Türkmen çaliı 
aletleri, ıiliblar, tiıbane, Koborlar, 
Çakmaklı tüfekler, dömbelek ve 
davullar, huıoıile Türkmen ve Yö
rük bayatını canlfndıran fotograf 

lar... Holisa, reniş bir etüt yıp
mak iıteyenlerin rözlerini ıaatler· 

ce oyalandıracak eıerlerle doldo
rulmaı. 

Türkmen kızının Mankeni, gey

dirilmit siyah at ve deve, bir aşi 
rette ne varsa, naaıl ve nelerle ya 

ııoıyorsa bepıini bu odada rörmek 
mümküudür. 

Bütün bunlar, Aşiretlerden ea 
tın alınmıt ve itina ile, bilerek 

tanzim edilmif. Denilebilir ki, Mü 

zenin en canlı, en karekteritik ta· 

rafı bo Etnojnfya kıımıdır. 

Adana Müzeıi küçük ve belki 
nokıan,. Fakat muhakkak ki, bü. 

tün Cenup viliyetlerimizin tarihin

den parça, parça eatırlarla vücuda 

getirilmit tetkike deier bir eser
dir. 

N. 

;snfAtH111l•ıır11.art.ı-
Adana, çok hareketli bir tica

ret merkuidir.Bunonla da kalmaz: 
civar viliyet ve kazalardan relen 
binlerce toprak amelninin çalıftı· 
i• bir ziraat memleketidir. Tücca
rı ve yabancı amelesi bol olan 
Adanada Poıta, Telrraf Müdilrlü
i'O liavale kifeıioe terettüp eden 
yük meydandadır: Ne ıamao fidil
ae, para kabul eden iki memurun 
önü hıncahınç kalabalıktır. Posta 
vuıtasiyle para yoUıyabilmek için 
ıaatlarca, bazan da bir kaç l'Ün 
sıra beklemek Ji.ıımdır. 

Bize verilen malOmata göre, 
para kabul eden kiıedeld memur 
aayııının yilkseltilmeıi için umum 
müdürlüje müracaat yapılmıt. bit 
ta « tetkik edelim > cevabı dahi 
alınmıttır. Boradaki alikadar ma· 
kaaa ihtiyacı yerinde mütahede ve 
tesbit edip nporuoa verdikten 
ıonra Anltarada oturan yükıek 

makamın in.zom röıterdiji tetkik
ten bir fey anlamadık. 

Parti kongreleri'~~ 
• Balıltesirde feci bir cinayet 

----· Halkın dllek, ihtiyaç ve arzula· - iılenmlş, Dahiliye mntabassısı dok· 
- r1nın tesbltlne veslle veriyor - tor Selahetdin Çetinsoy, Oımanlı 

Bu pazar Mıdık ile Mirıaçeltbi C. H. P. ocaklarının kongreleri 
yapılmış ve Partilılerin göstermit oldoğ'u yalcın alaka ile neti 

celeneu bu korrelerde Halkın dilekleri, arzu ve şikayetleri açıkça ko· 
noıulmuıtur. 

Aynı rünün akşamı saat 20.30 da Hürriyet ve kocavezir ocakları· 
nın kongreleri Partililerin büyük ek9eriyetile yapılmış ve bu kongrelerde 
C. H. P, Seyhan Vilayeti idare Heyeti Reisi B. Mustafa Rifat Gülek de 
hazır bulunmuıtur. 

Temiz bir samimiyet hava11 içinde ve tam bir serbesti ile yapılan 
bu konrrelerde de dilekler üzerinde konuşulmuş ve Halkın ihtiyaç ve 
arzuları teıbit edilmiştir. 

Dün akşam yalnız CemaJpaşa ocağı konıresi yapılmıı, ayni etaslar 
ve arzular üıerinde neticelenmiştir. 

Önümüzdeki günlerde Karaeoko ve döıeme ocaldarının da kongre 
leri yapılmak suretiyle Anana merkez nahiyesine b11jlı ocakların konr· 
eleri ıonra erecektir. 

Belediye, çimento fi
yatlannı tesbit etti 

Adananın çimento sıluntısa çekmekte olduğu malOmdur. Belediye 
şehrin ihtiyacını gö:ı.önünde tutarık, çimento retirtmek teşebbü~ünde 
,.bulunmuştu. Aldığımız malilmata göre, Zeytin burnundan 300 ton çimen
to temin edilmiş ve bunun 80 tonu getirilerek müteahhidine verilmiştir. 
Belediye a-elecek ve satışa çıkarılacak çimentoların fiyatlarını dün teı
bit etmiştir Torbasız olarak 50 kiloluk çimento 240 kuruştur, Bir ton 
çimeı..to torbaaız olarak 47 lira 80 kuruş üzerinden satılacaktır. 

Belediye, gelen ve gelt-cek çimentoların tevziatında müsavat ıöze· 
tecelt ve ıehir ihtiyacı bu suretle karşılanmış olacaktır. 

Spor -
Pazar günkü maç 

Bu pazar Adana ıtadyomunda 

Milli Mensucat ve Malatya Mensucat 

gel\çlik kulüpleri arasında buıusi 

bir maç yapılmıştır. Hakem Nihat 
calbanın idareıincie, maç 2 - 5 
Millt Mensucat 1ıenç\ik lı.ullibil le 

hiue neticelenmiştir. . ..... --·· _._.. ...... 
kelletlerl çok ciddi 
çal191yor 

Beden Terbiyesi Seyhan böl· 

l'esi Adana rençlik kulübü mü

kellefleri her hafta pazar rOrıil aa

bableyin çok ciddt olarak çalııma· 

ta batlamıılardır. Dört ıaat talim 

ve terbiye rören beden terbiyesi 

mükelleflerine Binbaıı Kerim Kı
ı:ılkaya ile bütün beden terbiyesi 

muallimleri, jandarma Baıçavnf ve 
onbaşıları derı vermiştir. 

Llk maçlar, önUmUzde
kl P a z • r ba9hyor 

Beden terbiyeıi Seyhan böl

gesi lik maçları Önümüzdeki pazar 

günü Adanı stadyomunda başlıya· 
caktır. Geçen yıl, lik maçlarında 
bölgf'mi.ı futbol fampiyonu olan 
Milli Mensucat rençlik kulübüne 
ba pazar meraıimle ıampiyonlak 
kapaıı verilecektir. 

TAzlm telgraflarına 
bUyUklerlmizden geıen 

cevaplar 
Cumhuriyet bayramı dolayisiy· 

le Vıliyet Parti İdare Heyeti Rei
simiz ve Belediye teisimiz tarafın· 
dan tazim ve tebrik telırraflarına 

Milli Şefimiz lnönü ve Baıvekil 
Doktor Refik Saydam tarafından 

aşağıdaki cevaplar verilmittir. 
C. H. P. Reisi Muıtafa Rifat 

,.. _, ı . 

C : Teşekkür ve sevgiyle teb· 
rik ederim. 

INôNO 
Belediye Reiıi Kaaım Ener 

Adana 
Camhoriyet bayramınızı teıek· 

knr ve sevriyle tebrik ederim, 

INôNO 
M. Rifat Gnlek C. H. P. Reiıi 

Adana 
Tebrikini:ı:e teşeltkOr eder, Cam· 

huriyet bayramınızı kutlularım. 
Başvekil doktor 

REFiK SAYDAM 

Şehir meclisinin 
dünkü toplantısı 

( Baıtara/ı birincide) 
jını izah etmiş, B. Ziya Akverdi, 
yolların adlandırılmayıp numaralan· 
maaıoı ve f&yet adlandırılacakaa, 
bunlara 1ıeçmif Belediye reislerinin 
iıimlerinin verilmeaini teklif et 
miıtir. 

Bankası Müdürü Niyazi Baldoğlo 

tarafından tabanca ile öldürülmüş
tür. 

• Yakında Romanyadan bir ti
caret heyeti ,-elecektir. lstanbulda 
yapılacak olan görfiımelerde, Hü· 

kOmetimizle Romanya bllkClmeti 
arasında mevcut ticaret muahede· 
sinin tatbikatı üzerinde anlaşmalar 
olacak ve bilhassa petrol meselesi 
görüıülecflklir. 

• fstanbolda yeniden 12 muhte

kir Adliyeye verilmiştir. 
Ali adında birisi, yağ almak 

için Balık pazarındaki toptancı 
yağcıları dolaşmıı ve bu toptancı· 
larıo hepsinden ( yok ) cevabı al
mııtır. 

Bonon üzerine Ali dojroca Fi· 
al mürakabe komisyonuna gitmİf 
ve bunları ihbar etmiştir. Yapılan 
araıtırma neticesinde Cumhuriyet 
buzhanesinde Yaniye aid 263 te· 
neke Trabzon yaiı bulunmuı ve 
suçla Adliyeye verilmiıtir. 

• Yeni bir koordinasyon kara· 

riyle 60 para olan ıeker fiatlerine 
10 para zam yapılmıştır. Şimdiye 

kadar mal teılim etmil olanlar da 
bu zamdan i.tifade edecektir. 

• lstanbol Belediyesi, aldıiı ye· 

ni bir kararla, 17 yaıından küçük 
çocukların umumi f ılimleri &'Örme· 
lerini yasak etmektedir. Bu yaıta
ki çocuklar içiu sinemalarda huto
si matineler ayrılacak ve ancak 
terbiyevi filiaıler görebileceklerdir. 

• 100 liraya kadar maq alan· 

lardan muvazene vergisi keıilmi• 

yecei'i hakkında bazı şayialar çık· 
miş ise de bu huıoıta verilmif 
bir karar veya hazırlanmış bir pro· 
je mevcut deiildir. Ancak, evvel
ce de haber verdiiimiz ribi, için· 
de balandujumuz bayat ıartları 

ve pabalıhk vaziyeti dolayııiyle 
_.,.. ... m .... ,ı,.,ı ih~erlnde ba.ıı e
tüdler yapılmakta hr. 

Askerlerlmlz için top
lan•c•k kı9hk hediye 

Askerlerimiz için kışlık hedi1e 
toplanması faaliyet.ioe Kızılay tara
fından esaslı bir tekilde baılana
caktır. Bu yıl askerlerimiz için top· 
lanacak olan reyim etyaıının büyük 
bir kısmıoı pamuklu hırka tetkil 
edecektir. 

Yarın toplanacak olan yardım· 
cı komite, ıebrin nüfus ve içtimai 
vaziyetine göre yapılacak yardımı 
teıbit edecek ve kısa bir zaman 
sonra da toplama f aaliyati başla· 
yacaktır. 

Netıcede, teltlıfin imar ve tez. 
yin encümenine havalesi ve bu en· 
cümene daha beı azanın iliveai 
kabul olunmuıtur. 

Meclis, Önümüzdeki Pazartesi 
gnnü saat 14,30 da tekrar toplan· 
mak üzere da(almııtır. 4,=:===::::::::==::::==============================================::. 
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=====" Grat Fon flpe'nln son gUnlerl 
- Buraya kadar naaıl çıkmıtım diye 

söylendi. 

Peter teselli makamında alay eder 
gibi, fakat kemali aarfiyetle mukabele 
etti ı 

- iniş çok daha I01'dar r .. 
Varkley ıordo : 
- Buradan Triıtan tep•inin 'I y •· 

nık orman,, kıımıoı işaret edebilir miıin? •• 
- Evet. Fakat ba mesafeden arada 

bir t•Y rörmek imklnıızdır. 
- Hanıın dQrbilnll olop olmadıtını 

biliyor moıon ? .. 
- Bilmiyorum. Varsa bile bize ras

termedi ... 

- ·• Yanık Ormanda ,. yakılacak ot. 
lann dumanı buradan rC>ıtle rörebilir mi? •• 

- Hayır. 

- O halee Hanım ve rözcOlerinin 

muhakkak dürbinJeri vardır. Acaba l'ÖZ• 
cüler ne tatafta duruyorlardı ? .. 

Dolaımaya başladılar. iki yüz metre 
kadar ötede, Peterin cılız bir a;aca baj. 

ladıtı lnıiliz. bandırası dall'alanıyordu, 
Sajda bir kaç •taç ve epey uzayıp ~
den fİmenltk bir saha Yardı. Fakat, bit 
bir tarafta inıan eli H • aya;. detdijine 
dair en af ak bir la fÖH çarpmıyorda, 

V arkl•1 her taralı dolqta. Bandraaaa 

baraıı güzel bir yer dej'il mi? diye sordu. 
- Evet, 
Peter kenara reldi, eğilerek denize 

baktı. Sonra eliyle bir noktayı röıtererek 
heyecanla batırdı : 

- Buraya bakın 1 Saraya bakın f,. 
Atatıda, dar bir deniz kısmından ıon 

ra adayı çevreleyen kayalık balkanın he. 
men chıında, tayan altında denizden daha 

koyu renkte mGıtatil .. ldiııde dört bGyilk 
cisim rörtnftyorda. 

Varkley heyecaaını fitlemeye movaf. 
fat olamadı. Peterin omu.ıanu tutan eli 
ta alluı etti. Mırıldandı : 

- Aldanmamlfım ! .. 
Aldanmamııtı, buna ratmen tahmini 

dotru çaktıiı lçin taşkın bir n91e izhar 
•tmiyorda. 

Bir kaç dakika denizi seyrettikten 
sonra Petere dl>ndll ı 

- Şimdi rözcülerin buraya nasıl rel· 
diklerini öj'renmemiz lizım... Her halde 
bizim relditimiz yoldan dej'iJ... 

- Gel.elerdi anlardım, biç lı yok, 
ben dikkat ettim. 

- Ba ba1Data bir fikrim nr amma 
heniz emin dej'ilim. Ba yaylayı iyice bir 
daha tedldk edelim. T ek•l•k izleri rö· 
rlnek hayret etmlyeoetfm. 

- Tekerlek 111 al 1 Ne •G•iebet? .. 

bir bir pilot aayeıinde mümkün olabilir. 
Fakat tayyarenin iniıi eanaaında tekerlek 
lerin yaptığı izi kaybetaeler bile havala· 
nırken yaptığı i.ıi yok etmeleri imkia da
ireıinde değıldir. 

Peter Varkleye tllfkln fqkın bakıyor. 
da. " Entelicanı Servis ,. ajanı devam 

etti : 
- Her ne ise, bekliyelim ~recejiı:. 

Aııl mDbim olan ba defil saten - Ôi· 
renmemiz lbamrelen eo mühim cihet l>u 
mazot depolarını nasıl doldurup botaltık· 
larıdır. 

- Evet ... 
Peter, tereddüdıüz tasdik ediyordu. 

V arkleyin ne demek istediğini her zaman 
tamamiyle kavrayamayor, fakat ooua, bil· 

ba11a kayalığa tırmanmasından ıonra, ber 
şeyi yapabileceğide kati bir iman beali· 
yordu. 

- Haydi Peter, vakit kaybetmiyelim ... 

Aiti saat müddetle rüneş batıncaya 
kadar, dört miJ murabbaı kadar olan yay
layı baştan bı1şa ve hemen hemen karıf 

karış araştırdılar. ilcisi ayrı ayrı yer
leri dolatmıılardı. Giluet battı;ı ıırada 
lı:arı•laıtıkları vakit bir aiaçın altında 
dardalar. Varkley ıordo: 

- Bir ıey var mı ? 
- Ha11r-

dim. Bu iıin sırrını bennz öirenemedik. 
Gözclllerin l'•lm .. ini beklemekten bqka 
çare rok. 

Borada yiyecek bir fey bulamayaca. 
iız. Getirdilclerimizle iktifaya mecburuz. 

- Yumurto .arayayım. Tatla kq var· 
maya da çal11ırım. 

- Yumurta balabllirMn iyi olur. Ku
fa feliace alet yakamayacaiımııa röre 
biç oiraıma ... 

..,. Ateı yakabilirim. 
- Kibritıiz alet yakabilecejial bili· 

yoraın Peter. Fakat atet yakmak tehlikeli 
Borada olduiumazo belli etmemeliyiz. 

Sanırım ki Hana timdiden " Yanık 
Orman ,, dandır. Buraya relecefimizi ıöy· 
lememek aoretiyle ıaıırtmaca yapmakla 
iyi ettık amma Hana buna uzun müddet 
inanmakta devam etmeyecek kaear zekidir. 

Şimdi yanımızdakilerle kanaat edip 
bir parça bir ıey yedikten sonra baksak 
iyi ederiz. Yarın heyecanlı bir riln yaıa· 
yacaiımızı sanıyorum, istirahat etmeliyiz. 
Ben çok yorgu~um. 

- Pelti efendim. Yumurta aramatı 
yarın sabaha bırakalım öyle iH; zaten 
karanlık baıtı : 

-xv-
Varkley ertesi sabah aynı zamanda 

hem ahtık oldajll, hem de ltaluclafa 
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TAN S]NIMASlNDA 
BU AKŞAM 

Aşkın bir Maama fedakarlığın bir :ıeflk hayatın bir 
esrar olduğunu anlatan şahaser 

AŞKIN ZAFERi 
Fransızca sözlü 

BAŞ ROLDE MIREiLLE BALLIN'in 
Kudretinden yaratılan 

Bir Aşk romanı 
2 

BEYAZ TABUR 
Ku.Jretini yok etıııeye Savaşan ölüm ordusu 

TÜRKÇE süzlü 'De şarkılı 
PEK YAMINDA Türkçe Sözlü 

AVCUBÔLÜGÜ 
DIJ<KA T HERGÜN 2 - 30 - da MA TINA VARDIR 

• iLAN 
Malatya bez ve iplik fabrikaları 
T.A.Ş. memur ve işçileri istihlak 
kooperatifi şirketinden ; 

Koope•atılimiz bir senehk bir ıenelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
m;ktarları yazılı erzak açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

1 - Ek•iltme 17.11.94l pazartesi günü saat 15 de Şirketimizin 
Malatyadaki Merkezinde yapılacaktır. 

2 - Taılpl.rio Tıcaret odalarından al•cakları vesikaları ve temi· 
nat akçelerini tayın edilen saetten bir saat evveline kadar komisyon 
Re•slıfirıe tevdi etıni~ olmaları lizımdır. 

3 - Bu işe ait şartname şirketin M•latyadaki Merkezinde paraaıı 
olarak verilir. 

4 - Eksiltmeye konulan erzak münferit surette de verilebilir. 
5 - Şirkelimiz ihaleyi yapmakta serbesttir. 
ihtiyaç 

Sığ•r •ti 
Fasnlve 
Me:rcımek 
Nuhut 
Bulgur 
Pirinç 
Sade yağ 
S>ğao 
S.!ça 
Soda ( çamaşır için ) 
Patates 
Zeytin yağı 
Tahin 
Pekroez 
Tahin helvası 
Kuru üzüm 

Ziraat mektebi mü -
dürıüğünden: 

Mektebimizin bu aeneki 
l'larenciye mahaulü toptan 
satılacaktır. isteklilerin ilcin· 

: 67. 500 Kgr 
: 15 000 .. 
: 15 000 

·~ : 15. 000 .. 
: 35. 000 .. 
: 10. 000 .. 
: 7. 500 .. 
: 14. 000 .. 
: 2. 500 .. . 2. 000 . " : 10. 000 .. 

1. 500 .. 
2. 500 .. 
4: 000 " 
2: 000 •. 
2. 000 .. 

1-4-7 

ci Te~rinin 10 cu pazarteai 

gllnll 1abehleyin aaat 11 de 

mektebin Sabit Sermaye 11· 

1 
tıı komiıyonuna müracaat 

etmeleri. 

1374 4 - 6 - 8 

BUGON 

Neı'elı Şık Ha1tiki paris filmi göımek istermiıiniz 

BU AKŞAM 

Al SARAY SINlENASI nda 
GABY MORLA Y - ELVIRE POPECO - ve 

VIKTOR BOUCHHER 

AŞK ve iHTiRAS 
iki saatlik kahkaha 'De neş'e /itmini görünüz 

2 
Kızgın çölleri alev ve ateşe gömen 

~ Mevsimin en muazzam fi imi .... 

BEYAZ TABUR 
Türkçe sözlU 'De Şarkılı 

Pek Yakında Pek Yakında 

W ALT ·oISNEY' in 
ŞAHESERi 

PAMUK PRENSES 'De YED/ CÜCELER 
baştan başa renkli 

DiKKAT HERGÜN 2 - 30 da MATINA VARDIR 

Adana Ziraat Mektebi Müdür 
lüğünden: 

1 

-
Cinsi Miktarı Fiatı Tutarı Dipozito akçesi 

Kuruş Lr. Ku. Lira Ku. 

Ekmek 35000kg. 15 5250 00 393 75 

35000 .. 17 5950 00 446 25 .. 
Ko1un et 8500 .. 50 4l50 00 318 75 

Zeytin yağı 600 .. 100 600 00 45 00 

Makarna 600 .. 53 318 00 23 85 

Kuru fasulya 2500 •• 25;5 637 50 47 81 

Sabun 1500 " 60 900 00 67 50 
Çay 25 .. 1000 250 00 16 75 

Bulgur 2500 " 21 525 00 29 50 

Un 17 torba 1350 229 50 17 21 

Mercimek 500 kg. 23 115 00 18 62 
Tu>: 800 •• 8 64 00 4 80 

Zeytin tanesi 700 .. 50 350 00 26 25 

Kok kömürü 10 ton 4000 400 00 30 00 
Benzin ç. teneke 100 .. 1015 1015 00 76 12,5 
Petrol .. 20 775 155 00 11 62,S 

Mazot 6000 kg. 15,55 933 00 70 00 

Vakum tenekesi 15 1700 255 00 19 12,5 
Greı tenekeıi 15 2000 300 00 22 50 

Mektep ihtiyacı için yukarıda cins ve milctarı yazılı 18 
kalem erzak ve saire ekıiltme suretile satın alınacağından 
isteklilerin % 7,5 dipozito alcçelerini mal sandığına yatırdık
larına dair ibraz edeceği makbuzla birlikte 2 inci teşrin 18 

zinci günü saat 11 de hllkümet konağında ziraat müdüriye· 
tinde toplanacak olan mubayaa komisyonuna mllracaatlaıı . 

1 ı75 4 - 8 - 13 - 18 

Dr. Ziya Tümgören 
Birinci Sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Mütehassı ·sı 

k 
1 

R 1 Klrm'da "k· Her gün hastalarını Abidin Paşa caddesindeki 125 Ameri anın kararı us ar ı ı 
1 tt k numaralı muayenehanesinde kabul ve tedaviye başlamış. yak aşıyor ı istikame e açıyor 

tır 1271 1-15 
ıJJoşmakaleden artan/ C. B•ttarafı birincide) =--------------11111--------

ni kat'i olaraıt bılmemekle bera· Düo Kaleoin cepbeaınde faa 
ber Mıbver ortakları arasında b.u liyette bulunan bir Sovyet hava I 
ırozetlemeoın 11<1 sebebe musteoıt bırlıırı, büyüıt bir düşmao motörıil 
oıauıru t.hmıo eaıleoılir. Ya Ame- pıyade kolunu daırıtm•ş, 200 den 
rtka Alınaoyayı yaıoız btrakmak tala Alman öldürmüf ve bır çok 
ıçıo J•pooyayı tatmio etmeıre ka- kamyon tabrtp etmı~tir. 
rar vermıt ve haı be aleyhdar olan Dün rece Tuta isıikametiııde 
ltaıyan elkiırıu.ouwıyesını de 0 ~ıar Sovyet kıtaları asırari 500 düşman 
ıröı ünmek arzu etouş veya da he- subayı ve eri Öldurmüş ve kırk 
nuz ıkı devletle Amerıka arasında kadar tank tahrip etmiştır. 
fıli bır hiıdiso Ç•kmadığı ıçın onla- Cenup oöııre•ıodekı çarpıımalar• 
ra dıl u20tmagı d~ırru ve faydalı da da 2 Alman piyade taburu im 
ırörmemıştır. Hu ıki ıhtımal da ha edilmiş, 16 taok ve 10 top 
mümkunuur. ahomışur. 

Aac•k ba nutuk artık bize Rusgaga gönderilecek Ame· 
Amerıtr.aoın h.ube ırirmek ıçin Dl· 

baı korar vermek umanıoıo ırel· rıkan yardımına. ha:ıırlık 
aı;ını ve Amerıkada buırün duoe . Vaştınıron, 3 (a.a.)- Nevyork 
oazaran harbe müdahale taraltar· Herald Trıbynun mubabirioe ırö-
larını~ çoıralmıı ve artmıı nldui'a re, Amerıkan hükOmeti, Ruıyaya 
aarabatJ• ışaret etmekteair. yardım olarak ıröaderıleceıt malze· 

Çuokü böyle oımasaydı Ame· meoin aenıyatını çobuk yapabıl· 
rıu ırıoı ıımıımi etkir ıle idare mek içio Ameri~an lımanlariyle 
eı.lll.,u Dır memleke.tte bır devlet t:Jııııra kÖıfezı araıında muotuam 
rt:ısıuıu bu kadar •ç•k ve perva . 

HOROZOGLU 
KARDEŞLER 

• 
Kitabevıne 

Okul Kitapları geldi 
ilk Orta Lise Okul kitabları ve her 
çeşit Okul malzemesini kitabevimizde 

bulacaksınız 

Adres : adana Horozoğlu 
Kardeşler· kitabevi 

1 

4 j~·f\CJICH f )~4) 

ASRI st~ııMADA 
Su'Oare 
8,30 

BU AKSAMHergünaMtina 
~ 2,30 

Romeo 'De julget, ladam o kamelya .. kadar ku'D-
'Detli .. . / akat: onlardan daha gü:ıel ve daha içli ......... ? 

Dünya edebiyatının şaheserlerlnden 

Türkçe Sözlü 

MANONLESKO 

ILA YETEN: Se,güzeşt /ilimlerinin geni kahramanı 
Bob stel tarafından 

CESUR SUVARi 
Son derece heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

PEK YAKINDA ~:::::: ~ PEK YAKINDA 

AKASYA PALAS _, ___ _ 
Bugün gündüz 2,30 matinada 2 Filim 

1 - Manom Lesko Türkçe 
2 - Deli Suvari 

• 1 • .ı . . . 

Adana askerlik dairesi satın alma ko
misyonundan 

1 Adanadaki askeri birlikler hayvanları için 3:>0 Ton kuru ot satın 
alınacaktı, 

2 Tatarı 19250 lira olup ilk te'minatı 1444 lirodır. 

3 ihalesi 10 11 94 l P uart•si günü saat 11 de Adana aıktrlik da. 
resi satın alma komisyonu salonuouda yapılacaktır, 

5 isteklilerin muayyen zamandan bir saat evveline kadar teklif zarf 
larmı komisyonda bulundurmaları ilin olunur. 

1346 21 - 26 - 31 - 4 

Adana AS, dairesi ! Maraş askeri satın 
satın alma komisyo- alma komisyonundan= 

d 1- Kapalı zarfla 6441 nun an : çift kundura alınacaktır. mu· 
1 • 60,000 Kilo sığır eti hammen bedeli 57969 lira, 

kapalı zarfla eksiltmeye kon· muvakkat te'minatı 4348 li· 
radır. 

muştur. • Kapalı zarfla ihalesi 15-
1 • Tutarı 16800 lira olup 11· 941 Cumartesi günü saat 

ilk te'minatı 1260 Liradır. ondadır. 

3 • ihalesi .ll/11/941 cu· 3- isteklilerin teklif mek· 
ma gllnü saat 11 de Adana tuplarını ihale saatından la· 

akal bir saat evvel komisyo· 
askerlik dairesi ıatın alma na vermiş bulunacaktır .. 
komisyonunda yapılacaktır. 4. Şerait ve evsafı her· 

4 • İstekliler muayyen za- gün İstanbul, Ankara Leva· 
manından bir saat evveline zın amırlikleri satın alma ko 
kadar teklif zaflarını komis· misyonlarında Adana, Antep 

yonda bulandurmaları ilan Samsun, Kayseri askeri satın 
olunur. alma komisyonlarında görü· 

1373 4 - 8 - 13 - 18 lebilir. 1364 29-4-8-12 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E Rı 

1 Şubat, 2Magıs, 1 Aiustos,3/kinciteırin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
ı Adet 

3 
2000 Liralı~ - 2000. Lira 

2 
4 

8 
s~ 

so 
300 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

ıooo 

7SO 
soo 
ıso 

LOO 

so 
20 

.. - 3000. 
= ısoo. 

" 
= 2000. 

.. - 2000. 
.. - 3SOO. 

- 4000. 
.. - 6000. 

TUrkly• it Bankasına par• yatırmakla 
nız par• blrlkUrmlt ve faiz almlt olmaz, 
Eamand• talllnlzl de deneml• olur•unuz, 

.. 
.. 
.. 
.. 
" 

.. 
yal· 
aynı 377 

bir deniz battı teıiı elmek nıye• 
ııı.c.t kunu~maiılı mtlmııtün olama~ tındedır. 

aı. lfüb•••" Kuıveıt ırıbi ba•iretlı Sovget Karadeni:ı filosu 
ıbııyal:!ı vo fc1.yot ht:ı•Apll h11rolılet B 

crlto, 3 (a.a.) - Vö11<ııe Be· 
ellcu bır a .. vıeı adamından bu ıe obobahter ırazetesi, Sovyeı bab· 
-.uue Oll' ta.aı ruz hıç bek!enewe.z · 

C. H. P. Karasoku 
Ocağı Reisliğinden MARKONi !----

r1ye komıserlıiinio bır tebliğine 
aı. nnıc..~ıuyurKt fark cephosınde atfen, Sovyetlerin Karadeoız tilo. 
Aua"u nucuwlıtl.rınıa ınkışatı ve 

sunun bır eslti tip salı harp, 2 Alwan kıt"tarınıo bc1kı bu kıı 
ıı;u><I" Oral ve K.t~4s botlarına Modern ve 1 eski tip kruvazör 
ua.r ılcrlemek •bum.ııerıuıo kav 21 modern ve 6 eski tip destro-
veuı ıroı ütmesı Amerıuoıa soo ka· yer, ve 50 denizaltı ve 50 süratlı 
raı ıı~ı vt:ırCDdk Z•.ııaoloın l'Oldl(I· hücum botundan terekkilp ettij'ini 
nı gO:tler&Itotr.tcdır. K~z.-eıt'ın lt•· bıJdrimektedir. 
dclcrıullô.ı anlıı1.4ılan neuce bu.dur. -=========== 

fı&k•t morak erltlecok nokta, içiu Amerikadan buodan baıka türlü 

Ocatımızın yıllık kongra· 
ııı 4/ \\ /94 l salı akşamı saat 
20 30 da yapılacağından 

ocakta ka 1 ıtlı arkadaşların 
bu saatte kızılay merkezinde· 

ki ocak binasına teşrifleri 
rica olunur. 1370 2-4 

AmeruLao cıooaomaıunın ve AUJ&· 
hır hareket brklememise imkan 1 t' S h"b' C ' t ORAL ri•an oraularıuı nakledecek ıremı· m ıyu a 1 1 : avı 

Bedii ihtiyacınızı tatmin edecek 
biricik r a d y o n u n markasıdır. 

DiKKAT: 

Yeni Tip R a d y o 1 a r ı m ı z Gelmiştir 
Tahsin Salih BOSNA __ ıoııiiiii __ ..,. _____________________________ ___ 

kalmamıı demektir. U Nctriyat Mndnrn : Avukat 
loriu yeni dun yadan eıki dünyaya NO 1 - Ankorada bulıınan Baı ,.. A b i d i n p a ' a 
doıru ne za.nao hareket edecei'•· .,uhatrlrlo izin Ayın Si rlodo ııBoder. Rifat Y AVERO< .LU Caddesi 

dır. Çıınkü RJ!!u•z•ve~l-tı""n"':b .. u-;k-•r_a,.rJ .. • .. n._. •• d.lil bu , .. , maaleaef poat•;•;.:ıı;•·~ •• ;B;aı~ıl~d~ıt~ıly~e~r~ı;(.BİİUİG~O~N;) .!:::T,;e:/;g;:İT:A;B::O::::::::=~~?!~!T~e!l,!ı=2~7~4~~~~~~~~~~~~P~. ~K.~·~7~4~~..:__.JI -~.;..". ..n •• h·.-i- M.tha••• - Adana 
-·--- -·-- ---· , ......... ~ ... vu• 1&1r;1111.1nı aeaını:ıa•ı 

! 


