
Baf muharriri: Cavit ORAL "\ --CUMARTESi 

10 
B. TEŞRiN 

1942 
~11ı3 No. 651 

DAftE YEftl ı 

Çakm•k caddNI Adana 

Telıfon 1!8-; Posta K 48 

Abone:Y ıııııı 14,altı a1lılı 

l , •Ylılı 125 kurııttur 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

NORA 1943 E.fiıo" Tip 

ALMAN AADYOLARI 
•izi tatmin edecek biricik 

Radyodur 
Tahsin Sallh Muratla 

ABIDlN P AŞ~ CADD : \. ____________________ ,., 

1 
Amerikan 

llçak gemi· 
larlnden biri Stalingradın zaptından vaz geçildi 

- umen göDQ cen1U1p \ 
doOusunda 

5RUS TUMENI 
·YOK EDiLDi 
Stalingrad önlerinde 
45 gün içinde 100000 

Alman öldü 
Berlin 9 (a.a) - D. N. 8. aiınsınan 

bildlrdifine rüre, Stalinrradın şimal mahal
le1inde Alman kıtaları 8 ilkteırin rOnilde 
ıokaldarda ve evlerin eokazıaruında Ruı· 

Ankara 9 [Radyo razeteıi) - Bir Amerikan uçak remi
ınlıinden kalkan mOttefik tayyareler, Salomaa:-adalarmda Ja · 
pon 1remi topluluklarına hücum etmiştir. Biri aju krııvaıör 

olmak üzere 5 Japon gemisi hasara uğratılmış, müteaddit Ja· 
pon uçaiı tahrip e:iilmiştir. 

laran kardukları makavemet yuvalanaa 
karı• muvaffakıyetli 11vaılar yapmıştır. 
Bo savaşlarda kara harplerine müdahele 
için yetiştirilmiı huıusi Alman kuvvetleri 
orduteıltillerine yardım etmiştir. Alman 
savaı uçaklara aşaiı Voıra üzerindeki 
düşman ikmal yollanoı bombal•m•ia de· 
vam etmiş ve demir yollarile varonlan 
tahrip ey !emiştir. 

Belediye seçimi 
dün akşam bitti 

Belediye meclisi aza Hçimi dün aqam sona ermiıtir. intihap ko· 
•iıyooa dÜD a•ce •eç •akitlere kadar reylerin ta1niflyh airlf•fhr· 

Diin r-ce yar1S1Ddaa toma öfrendijimise fÖn, saat bin kadar 
tunif eddıbile~ reylerin hepıi CnmhurJıı Hllk Partili oaaıx.e~lne Ye

rilmiştir. Netice barin belli olacak. 

Romangaga 8 milyon 
lirallk pamuk verilecek 

Ankara 9 ( Hnsuıi muhabiri· \ 
IDizdetı ) - Memleketimizle Ro- Fon Papen Al -
ınanya arasında imzalanan bir ti· 

car~t unla~maıana ıöre Rom~oyaya manyadan döndü 
8 mılyoo laralık pamuk verılecek 
ve Romanyada bana mukabil pet· lıtanbul 9 - iki hafta evvel 
rol ile makine yai•. rönd~recektir. Berlioe ,ıtmlt olan Almanyanın 

Pam•ia mokabıl verılecek" eş· Büyük elçiıi Fon Papın ewelki 
Yanın iki milyonunu da 11llu\oz akıam baıaıi bir tayyare ile ıehri· 
teıkil edecektir. mlze relmlşlir. Büyük Elçinin ba· 

....._ 1rün Ankarayı hareket edeceii 

Çanakkale vapuru sanılmaktadır. 

karaya oturdu 
lzmlr 9 - Mersinden limana· 

IDlza relmekte olan Çanak\ale 
vapura rece vakti çeım• önilnde 
karaya aturda. 

içinde 180 lzmlr ve lat•nbal 
yolcusu vardır. Bakır vapura, ha· 
dlnyi mnteakıp limanımızdan çeı· 
IDeye ritmiıtir. 

Çanakkale vapurunun başaltı 
ltıımının deliıımiş olma11 ihtimali 
Yardır. Yolcular Çeımeye çıkarıl
•ıı ve hepıi baraya l'•lmlttir. 

lıtaabul yolcuları trenle yol
larına devam edecektir. 

V aparda lz'llir ve Is tan bul için 
IDilbim miktarda ııda madde1i ba· 
hınmakta idi. 

Ank•rada bele· 
diye seçimi bitti 

Ankara 9 (Huıaal) Ankarada 
belediye seçimi ıona er111iıtir. 

Rey vertııe bakkmı haiz 46649 
•lintahipten 44197 vatandaı reye 

lttirak etmlıtir. 

Ankara lağım 
tesisatı 

Ankara 9 Huıoıt) - Ankara 
laiım tul1ata ayın 26 sında eklilt
•eye konulacaktır. ihale yapılabi· 
U,.. inıaat 1946 da ıona erecek, 
J•dl mil7on lira sarf olanacaktar. 

Laval Pariste 
demeçte bulundu 

Ankara 9 (Radyo raıeteıi)
Franıız B11veklli Laval Pari,te bir 
demeçte balunm11ttur. 

Laval, Franıanın Bolıevikllie 
karı• röıterdiil mücadele ile Av· 
rapaya büyük hiametlerde balan· 
durana. bun11n Franaaya da fayda 
h olacaiını, Almanyayı ridecelı.. 
Franıız iıçileri yerine Franıı:r. eılr 
leriuin reri relecejlnl ıaylemlf · 
tir. 

------------------------Ticaret ı•mllerlnln 
telalz tealaatı 

Anbra 9 (Haıaıi mababiri· 
aıizden) - Ticaret l'e•llerlnde 
allCI ve verici te,ıiz teılnta vGca
de retirillbesine barünkil harp va· 
ziyeti dolay11ile imkin bulunama· 
dıtından re•ilerde hllen mevcat 
bulunan ıerar.ıl telaiz poıtaları
nın 1943 ıonHa kadar kullanılma• 
ıına izin verilme1I Vekiller heye
tince kararlaımıttır. 

Dl1arbak1r• buld•ı ve 
arp• glnderlldl 

Ziraat 1116dürDmllz Nari Avcı 
Ceybana rltmiftlr. Öirendljimize 

röre, Ceyhan Ôfllinden Dlyarba· 
kıra 200 ton tohaalalı: arpa ile 30 

too botday fönderilmiftir. 

Berlin 9 (a.a.) - Alman t.bli 
ii: Ke.f kaıya çevrulnde lutaları 
mız savaprak ilerlemlf ve çetin 
ormanmubarebelerln den unra yen, 
tepeler ele r e ç i r m 1 ı t 1 r 

cephesinde Roman ve ltalyan kıta 
1 en d6şmanı reri atm14lardar. Cep
henin orta keılmlnde hücum kıta
lanmıını mavaff akiyetli tqebbGa
leri ıaraamda bir çok düt... aa;.. 
oaiı ve dayanak noklaıı içindeki: 
ime beraber yok edilmlı ve bir 
.. ..... br. 

11.-~lac~~· 
da ora l»lrllilnttle .ara iDıttn. 
zeleri bava kuvetlerinin pek te. 
ıirli yardımizle rüaılerce süren Ç•· 

tin taarruz maharebelerinde ebem· 
miretll bir toprak k11mını ele re
çirmfılor ve Raalann 5 tD•eolle 
2 tuia1mı yok etaiılerdir. 27 Ey
l81deaberi barada 2388 eıir abn · 
mıı, 13 tank, 108 top, 400 mitral· 
yöz, 123 _alev makinesi ve pek 
çok piyade ıilabı ele reçirilmiş 
veya tahrip olanmaştar. Sayılan 
düıman ö!ülerlnin mlkdara eıirlerin 

saymnıo üç miılldir. 
Düımaoın ioaancr airadıiı diier 

kayıplar bu rakama dahil dajildir. 
Sar ve Palatloat Gzerinde bir 

dllıman tayyaresinin rGndilz yaptı· 
;ı izaç ıtaurazandan ıonra diln 
rece mOnferit dillman açaklaıı 
Alman koyo ilzerinde açmüşt•r. 

Bunlardan biri d01ilr6lm61tar. Bir 
diieri de Fran1anın batı 11hlllnde 
tahrip edilmiıtir. · 

Ankara 9 ( Radyo razete1i ) 
Stalinrradda Almanlar iki llç IO

kak daha iıi•l etmlılerdlr. Alman 
tebliiinde, Staliarradın cenup ve 
şimalinden Volraya varılmak ıar .. 
tiyle Alman ordalarınıu bedeflerf. 
ne alaımıı oldaldarı kaydedilmek· 
te, ıehrin zaptı hıklunda acele 
edilmeyeeeji baıa1aııa işaret olan· 
maktadır. 

Stallorradıo biran ev.el itr•· 
llnden YU fOÇiliyor demektir. 

Voronai cepheıinde mevzii H• 

vaılar devam ecliyot. Almanların 
ba cephe k11mında benllz mabare
belete lştirik ettirilmemiş 50 til· 
menleri oldaia haber verilmekte
dir, Çamar halinde bulanan ara• 
al donunca burada bir Alman ha· 
reketlain baılamaıı ihtimal dahilin· 
dedir. 

Rievip temamen yandıiı haber 
veriliyor. 

Moıkova 9 (a.a) - Yararem1 
bir kaynaktan bildlrildiilne röre, 
ae9me Alman aıkerlerinden miltek
kep hoeam kıtalarına mensup 100 
kiti 45 f llndenberi de,,•111 eden 
Stalinrrad mab rebeılnde ölmllştllr. 

Don vadlıinden reçerek Stalin· 
frad mildafileriol takvı,. et•ei• 
çalııan Sovr•t kıtalar• mHdlerini 
ltllb etmiflerdir • 

Alman iŞçi taburları 
komutanı Sofgada 

lsuaı altındaki memle- 1 H.~1e'!!!taa. 
k e 1 1 e r d e 

da Bulgaristana gitti 

Sofya (Radyo) - Balıar. 

Ayaklanma 
başladı 1 

ltçi taburları komutanı Albay 

Geneffn 1940 seneıinde Alman. 
yaya yaptaiı ziyareti iade etmek 

üzere Alman iıçi tabarları ko-
• mutanı Sofyaya relmlştlr. 

lıtaıyonda Dahiliye, )illna• 

kalit vekilleri ve daha bir çok 

devlet ileri gelenleriyle ecnebi 

devlet ifçileri tarafından lı:arfı• Danimarkada Almanlar aleg lanmıştır. 

hine nümagişler yapıldı Komutan Kral Borit tara• 

fından kabal ve Svetl Alek· 

11ndr nişanile taltif edilmif • 
tir. 

" Almanlar memleketimizi terketme· 
il; kahrolsun ifgal_ kuvvetleri ı,, Sofya (Radyo) - Bo aabah 

Hırvat Hava kuvvetleri Bqlı:o• 

mutanı General Kren daha bir 
kıç yllkHk rlltbell ıabaylar ile 

birlikte Sofyaya rltmek Ozere 

Ankara 9 (Radyo razeteıi) -
Daclimarkada Almanlu .ı.,hiae 
nimaJitler ol .. per. 

Nümayifçiler «Almanlar m .. • 
leketlmizi terk et..U; kahroltaa 
... kuvetleril» diye betwm11· 
kıs.. .. p~ ...... lwlıu .... 
açm11, öl•l•r ve yaralauılar ol· 
mqtar. 

Stockbolm 9 (a. a.) ·- Danl· 
marka baıvekili tarafından ahaliyi 
Mlkioe&e davet lçla neşredilen be· 
yanat üaeriae Daalmarta milletinin 

sakin darmaıı we her banti bir 
karqıklık bu.le setirecek nllaa· 

nhrıh• , •• • ... ..., • 11 • 
kati biı aararet oldajaaa yumak 
tadarlar. 

Akıi tarzda hareket memle· 
ketin lıtlkbaUni tebUlı:eye dllfllre· 
bilii. 

ZıiHpten ayrılmııtır • 

B le o ı "il d 
ratt pedrof h.,ıt• nfakat et· 
mektedlr. 

Balrariıtanda bir kaç ... 
kalaç_aklu.Lr. 

Norveçte de y•iden yllzlerce 
kitinin haptedUdiii veya toplama 
kamplarma l'a..lerildfti bUdiril • ( 

mektedir • Norveçte ataıtoıtan ------·-----------------------

~r:a!ı::~ı:~.~~du 
1100 k1'1 

ı... Belediyeler iP.in aynlan tahsisat klfi gelmivor 
Soıyal demokraten raıetesl • 'f 

Baıvekil Kolzlinrlo ıimdiye kadar Ankara 9 (Haaaıl) -= laıe ve klfl r•lmediii anlaşılm11 ve bele· 
pek çok Norveçliyi karıuoa diz fiyat mGrakabe ~lerinin belediye- dlyel•in bası :r.orlaldar karııııada 
dırdı . .&.ınl yazmaLtadır. lere devri dolayaılle ticaret vek&. k ld • t b't ed'l • . Bel-..1l 

•• • 1 t' rfa bel dl 1 d a arı il 1 1 mııtır. l9U , .. 
lıvlrre radvoıuoa röre, Alman· e 1 em • e ye ere yar ım 1 b d d k 

7 1 • ı k 11 400 bl 1. t h 1 eri a arnm an artarmak içla 
lar Oılo belediye mecliıi anların· 0 ma :r.ere n ıra a ı • 

edilaiftl. Ba paranın belediyelerce yeniden tahtiıat aboma11 etrafmda 
dan 70 kifiyi tevkif etmiflerdir. 

Yananblar araıında da ifral kav· yealden lhdu ol.uan memurlnlere tetkikler yapılmaktadır. 
vetlerloe kartı ayaklanmalar bat· 
lanmııtır. 

Şimali Yunaniltanda ltalyanda 
kuvvetleri · ş°ehrin dışına çıkama· 
makta imişler. Bulrar İfrall altın· 
da bulanan Trakyada da ayaklan• 
malar olmuıtor. 

Londra 9 ( a. a. ) - Nev -
Y ork radyoaaoao haber verdijioe 
röre Almanya Danimarkaya bir 
ültimatom vetmittir. 

Oitlmıtom ıa 6 noktayı ihtiva 
etmektedir. 

Bntnn Danimarka remileri ıl· 
llhlandıracaldır. Blltlln Daoimar
kalılar teklif edilen « BOyllk Al· 
mınya • çerteveıi içinde ifblrlltl 
yapacaklardır, Danlmarkablar Al· 
manyaya daha fazla miktarda yi· 
yeeek maddeleri rönderecekler· 
dlr. Danimarkada Raıyaya harp 
illn edecektir. 

Danimuka , Almanyaya ini 
rönderecektir. Nası politl ve ı•n 
tapo baltalama bareketincA. bala · 
naolara arqtırmak için Oanlmar· 
kalalarla birlikte çalışmak aal&bl 
yetini haiz olacakludar. 

Oltümatom itin bir mGhlet ta. 
yln edilip edilmediil bilinmemek· 
tedir. 

Fakat Danlmarlı:anıo hafla IC>

nandaa evvel cevap vermeri bek. 
lenllmektıdir. Ottimatoman reddi 
halinde Al•anyaoın almak tehdl· 
diade b&landdfa tedbirler hakkın· 
da bir f•Y ıöylenın-iftir. Danimarka 
pulomecato -~•nl timdi Dlti· 
•otom• tetkik aektedlı, 

Şundan Bundan 

Kazanıyor, diyorlar ! .. 
YAZAN:& 1 Z 

Yeni bir mevzu kel'f11t11dayıa. K6ylil kueaıJOf' diyorlar. Hit dı ak. 
ılnl iddia etmiyoraır. O da, memurdan bqka, tdccar, fabrikatar, reacber1 
amele hatti hamal fibl bir nitbet dabUiDde lsaaaomaktadır. Ve M 
huıaıla Şıfine we Saracotlaoa karıı kalbinde ıoaıai minnet " tlllraa 
dayraları tqımaktacbr. 

f alt at bilmeyiz nıdenH• efendinin klı.. dettıtirmeılaet peripb laa• 
linl blras dibeltm•iae bir ttlrlll razı ola•ı1orlar. Daha dllne kadM 
lı:örlil efeodimlı dirordak. Banan da alla palltt bir edebiyatuu yapıJWdU. 
Halbakl bal'Oa. "' 

Daha ıimdlden feryat baıladı: Daha ıimdided kelllbe oy1'aa.td• 
efendinin hakkında ve aleyhinde yazalar tıkıyor. Köyle, köylll il., top. 

rakl• biç bir ilrlıl olmayan, lı.öyil ve ldtylllyl kitaplarda bile okailalt 

zahmetine katlaomıyaa diller, kalemler ıiioıi ve özcil bir nbla propa· 

randa yapıyorlar. Daha hayatında bir pancar, bir tMm•k tarlaiaai6 

yti:r.llnll ve emeilni r5rmıyenler, daha bir babubat tarlatadda irpa iW 
batdıyı birbirinden ayırd edeceh kadar alrut balduada bd•ill ol.ayü. 
lar barün Sıracotla bilkGlllletioln kö1l6 IMID• aldıfa kordpcd; ki· 
yancı ~e y•riade tedbirleri karalamata çabf ıprJar. K6yll kaaauıydr 
diyorlar. KöylG ayaiandaki parf• parp tırık ferine kandara alıyor, 
bacatandakl yamalıklı don ywlae putafoa rlr•et• kalkıtı:yor, tliforld• 
KöylG para u. oynuyor di1orlar· Ka,ıı Mfahate al11ta diyorlar. oı,or1ar, 
diyorla, diyorlar. Ve daha ael• de.tyorlar. Fakat banlan dll!eri tabi. 
madan .aylerealet. wicdaolara titremeden kalemleri lıley•nlet acaba bit 
neb:r.eolk o1au llaklk•ti dllt&nByorlar mı? Zateb hakittati r6nelef 
kS, 98 köyı1a1a iflai köklDdın .,. eta•ındaa bilseler ntt bayle t6Jı.tlet: 
a• b&yle yazarlar. 

;;... be•a•ı lldaelde -
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Askerlik 

Avrupanın 
alınyazısı 

Stalingrad dü· " Almanlar tarafın· 
şer veya düş· Bu harbi kim kazanacak? dan da kolayhklı1 

mez, Volga ta· Bu henüz meçhul bulunu· tatalup müdafa • 
mamen kesilir ve· yor ama, bu harpte varını dilebilir. Nehirle

ya ke11lmeı şim· yoğunu, paza1'lnı ve müstem- rio dondaia kış 
diki ı1avaşıo ehem· d d h lekesini, prestijini ve tek· zamanın • a er 

miyetll nokt111 bu f h k 
deiildlr.:Ehemml· nik üstünlüğünü peıin ola- iki tara ın are et 
yetli olan nokta rak kagbetmiı bir ger t1ar: lori ancak mah· 
Alman uldırımı· Avrupa • dot 1ahalara, de· 
nın ve ilerleyişinin- m ~-x mlryol, boylarına 

artık azami noktasına vardığıdır.Fil· j iohi1ar ettiiinden müdafaa kolay 
haklka Stalingrad tabii bir istihkam oluyor. 
manıara11 almışbr, burada adıma· Hülisa şimdiki hat üzerinde 
dım llerlf'lmekten başka çare yok· ne bir tarafın ne de dlier tarafın 
tur. mühim terakkiler elde etmesi bek 

Alman kudreti eski çok üıtün lenemez. 
vasfını mahafaza etmiş olsaydı ba Oijer bir tabirle harp müz· 
sahada yine kuvvet bırakır, reçmek- minleşmiş bulunuyor. Bundan SOD• 

te olan kıymetli zamanı ziyaa u;. raki faaliyet daha ziyade cephede 
ralmadan diier bir yerde, Sovyet yüz binleri bir anda yatan mevzi 
esH kuvvetlerini çevirecek bir sa· Hvaşlarile cephe rerlılnde bütün 
hada taarruza reçerdi. Bu olama· Avrapanıa f~liket ve ıefaletinl 
dıiına göre Almanlar da bu eski Üt· ründen güne arttıracak olan hava 
tüalüğe ve kifi ihtiyata lbalik de· harplerine inhiaar edecektir Av-
iil demektirler. rupaııın alın yazısı böyle ıörünü-

y eter derecede ihtiyat olma· yor. 
yınca da yokedici taarruz kabil de iki taraftan birisinin ba mu-
illdir. Bu muharebelerde en mü· vazeneyi alt üst edecek bir yar· 
hlm nokta bu olayın teıbitldlr. dım görmesi, yeni bir mütteflk ka 

Bu ihtiyat azlıiı o derecede· zanması varit dej'ildir. 
dlr ki Sovyetlerin en fena şartlarla iki taraf tan birisinin dahili bir 
ters cephe ile ve üılerinden çok darbe ile çökeceiini düşünmek de 
uzaklaşmış, irtibatı keıilmiş bulu- yınlışbr. 

narak harbettlkleri Kafkaıya da bi· Ba yetişmiş milletlerden hiç 
Je Alman ilerleyişi adım adım ol. blriıi kendi ipini kendi elile çeke· 
maktan kurtulamıyor. O tada dahi mez. 
çok biraz Alman üstünlüiü görü· Anrlo Sakıonlarıo müdahale· 
!emiyor. ıi tehlikeli deniz nakliyatı yüzün· 

Bunun sebeb;oı anlamak güç den şüpheli ve dalma makdud kal 
dejlldir. Evveli Almanlar maya mahkumdur. 

çok yayılmışlardır. Bundan daha Zaten onların da acele ettik· 
mühim olarak Sovyetler Alman lerinl belirten hiç bir ıözlerl ve 
llerlemeainln belkemiğini te~kil • · mecburiyetleri yoklar! 
den zırhla birliklere karşı harbet· Bu Şerait altında Avropaya 
meği ve bunlara karşı •IAzımgelen uzun ve müzmin bir harp kanadı· 
ıilihı tedarik etmeyi bilmişlerdir. nı germiş bulunuyor. 

Goçon cihan harbi canlının Bu harbi kim kaıanacak? Bu 
ilerlemeslni tamftmen önleyen ma• henüz meçb l balanoyor amma 
kinali tllfek ve küçük çaplı top bu harpde varını yoj'una, pazarını 
ıayeslnde nasıl mevzi harbi batak- ve müstemlekesinl, ve prestijini tek· 
lıfıoa Hplanmışsa, tank'ın durdu· nik üstüolüiünü peşin olarak kay. 
ralmaıını mümkün kılan hafif fakat betmiş bir bir yer var: 
yeter kudrette ve çok sayıda to· Avrupa. Bu artık taayyün et. 
paa çıktığı zamanda 1939 • 42 miştir. 
yıldırım harplerinin de sona erece· ------------
iine biz çoktan kani bulunuyor• 
dok. Şimdi ba top hem de kili 
miktarda temin edilmiştir. 

Dikkat edilirse her taarruzu 
müteakip iki taraf da evveli ne 
kadar tank tahrip ettiklerini bildi· 
rlyorlar. Ve bir yerin tahltiminden 
bahsederken de evveli mayo tar· 
laları, tanksavar toplar veya hen· 
dekletden bahsediyorlar. 

Bu ıartlar altında artık tanklar 
tik ıam•nlardaki kmp geçici rol· 
lcırlnl oynıyamıyorlar. Her tarafta 
~e hatti Kafkaıyada bile vaziyet 
bu şekilde tecelli ediyor. 

Netice olarak fO görünüyor kfJ 

stretejik vaziyet dolayııile 

Alman ilerlemesi için henüz bir 
dcıtece1e kadar mÜHİt görünen 
Kafka11a1dan başka yerlerde Al· 
manlarıo eski tempoda zaferler •e 
ilerlemeler kaydetmesi hemen de 
rayri kabildir. 

Stıllnfradda ba kadar inattı 
öaukavemetler 'gösteren. bu kadar 
telin muharebeler veren, Kızılor· 
do diier yetletde çökertilemiyece· 
il tibl Slalliıtradın alınması ye 
Voı;aöıii lamamb keıllme~ile de 
ı zaraUıt :i> liale retlrilemeız. Sta· 
linf taddao Leningrada kadar de· 
hm eden bat aşıiı yukarı yilkıek 
Alman tazyıkının varabileteii ıon 
hat olarak fÖtünUyor. 

Buna kartıhk SovyeUerio dtt 
Almanları bu battan ;eri alacakla. 
h ptık: düfüoülemez. Voronej9den 
yukarıdaki kı11m ieçea lt·t So•yet 
tıOdırırdlarinı 8~leyeli hattir. 

Bu iline tabit daİta ziyade tah· 
kİıd vl taktiye -;dilmiştir. Vordnez. 
den Staliograda ve oradan Astta. 
kan,a kadar devam eden saba lıe 
fjoa'a vı Volrayı dıyudıiındaa 

C erhende benzin 
yoklu§u 

Ceyhan ( Hususi ) - Yirmi 
füoden fazla bir zamandan beri ka· 

zamızda benzin yoktur. Bu yüzden 

Topralt mabsullul Ofiıinio Kozan 
alım merkezindeki külliyetli bubu· 

bat Ceyhan& nakledilememekte ve 
Ofis emrindeki kamyonlar boı dur· 
maktadır. 

Diier taraf tın ba ıeneki pa· 
muk istihıali de rayet veriınli ol· 
moıtor. Müstahsil yaimur ınevsimln-

den (lvvel pamaldarı taıımak isti· 

yorsa da, benzin yokluiundan bu 
na imkin balamamalLtadır. 

Kazaya benılo yollanılma1101 
1abırsızhkla bekliyorlar. 

B, Nuri Has'ın bir 
telaerruu 

Fabrikatörlerimizden Nuri Haı 
f aklr talebelerin feydirilmeıl için 

700 lira tebırrıı etmiıtir. Her ha. 

yırll ite hamiyetli t)Iİol uzatan bu 
6rtı•k vataodqımız.ı !ebrik ve tak. 
dit ederii. 

FUrUzan thahkAm otdu 
f.ialka ooksaa mal satmaktan 

saÇlo ve mevkuf Yerli mallat' pa· 

zıtrlatı Adına diafuaıı pamııklo 

satış medıtıru Fürtitao Ataizinio 

muhakeıtıui dfln neticeleomiftlr. 

BiltUn delilletl toplısylln ıdıabUme 

heyeti Furüzaiiın Milli Koriinmll 
kanununun 240 DCI maddliln• tev. 

İikdn iki llf milddetle hapılne te 
60 lira •fır şıat4 cetası ademetl. 

ne, 6 lly mOddetle de mematiyet· 

ten mahrumiyetine karar Hrmiıtir; 
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1 Kazanıyor, diyorlar 
- Baştaraf ı birincide -

Tek kalbli 
Bitişik ikizler 
Zağrepten bildlrltdiğine fÖ· 

re, Hırvatistanda 31 ya· 
şanda bir köylü kadın , bir kaç 
gün evvel Ön taraftan birlblrlne 
bitişik ikiz çocuk doğarmuş. Bu 
vaziyette doium rüçleştijinden 
çocuklar kartarılamamışlardır. 

O kullard avakit 
cedveli 

Daha buğday fiyatlarının 20 
kuruş yapıldığı tarih üç ay ol111ar 
tur. Acaba bu üç ay içindeki köy· 
lünün karları, kazançları, vurıoo· 
culakları ne kadar büyük olmaş kİı 
oobeş ııenedenberi kih tabiat feli• 
kellerine uj'ramış, kih iktisadi krls' 
lerio tesiri altında mahsulünün de· 
ieri sıfıra inmiş ve bu yüzden d• 
rırtlağına kadar borçlanmış olaO 
bir insan, o köylü bugün bir bari' 
zengini na11I olabllm~tir? - Maarif Vekilliği Vilayet- ---- Ben de bu lşlerfo şöyle böyl• 
içinde olao birisiyim. Etrafıma b•· 
kıyorom. Köylü ve çiftçi deneo 
insanların bepıile, cahillle, tecrübi 
liıl ile, münevverile konuşu~· 
ram. Hepsindeıı aldıiım fcevap ds 

- lere bir tamim yaptı -

Her iki vücudun tek bir kal. 
bi oldoio ve kalan azaların ise 
normal olduğu rörülmüştür. 

Ankara 9 (a. a.) - Maarif Vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 

Hırvat patoloji - anatomi 
enstitüsünün blldirdliine göre , 
bu rarabet, Hırvat tıp tarihinde 
üçüncü olarak kaydedilmektedir. 

Yaz saatinin tatbikına devam edilmesi kararlaştırılmuı bolooduio 
cihetle 1 sonteşrin 942 tarihinden itibaren okullarda vakit cedvell aşa• 
iıdakl esaslara göre tertiplenmiştir: 

şa oluyor; biz yalnız bir mahsıd 
satıyoruz. Fakat bizim ihtiyaç duy• 
dujomuz iğneden lpliie kadar bir 
çok şeylerdir. Bu her şeyin biıllll 
lstihıal masrafımız üzerinde büyO~ 
bir tesiri oluyor, Eğer hülcılmeti· 
miz bizi kayıran bu şefkatli ted• 
birleri almasaydı, bizim borçtan "' 
sefaletten kurtulmamıza imkan yokt•· 
Likin borün Milli Şefimizin "' 
Saracoilu hükOmetinin sayeıind• 
yeni Y"ni borçtan kartulayoroJo 
Tarfa işlerimizi de biraz düzenli• 
yoraz. Ve Cumhuriyet devletine d• 
rece ründüz her işinde muvaffakl' 
yet diliyoraz, diyprlar. 

1 - ilk okullar talimatnamesinin 18 inci maddesine röre tertib ve 
viliyot makamının taıdlklle tatbik olunur.. Yarım rüo öiretim yapan 
ilkokullar da bu esaslara göre dayanır. 

• 
Köylü, şehre Bütün me_m· 

_ .. leketlerde, koy· 

Bu okullarda çifte öiretim yapanlarda sabahki devrelerde dersler 
8,45 le başlayıp 12,10 da bitecek ve öileden ıonrakl devrede de 12,25 
te başlayıp 17,40 de sana erecektir. 

goçııgor lü halkın dur-

madan şehirlere röçetmek tema· 
yülü baş röıtermlştir. 

Köylülerin, kır işlerini bıra· 

2 - Liaelerde, ortaokullarda öiretime saat 9 da başlanacak ve 
15,45 le son verilecektir. Bo okullardan çifte oğretim yıpanlar~a ıabab 
devresi 8,30 da bışlaşıp 13 te bitecak, öileden sonra1cl devre de 12,25 
de başlayıp 17,40 ta sona erecektir. 

karak şehirlere yerleşmeleri bir 
tehlike olarak karşılanmaktadır. 

Kasabalılaşmak, şehirlileşmek, bir 
dünya meseleıi olarak ortaya çık 

3 - lstaoboldaki Kız Enstitülerinde öj'retlm 9 da başlıyarak 16,50 
de bitecek, lttanbul dışındaki Kız Enıtltülerinde:iae 8,45 te başlayıp 
16,50 de ıona erecektir. 

Şu halde 1enelerdenberi bil 
kadar sıkıntı çeken, üzüntü içind• 
kıvranan, borcun zilleti ve eıaretl 
altında inli yen bu insanlar, hen Ü' 
borçtan kurtuluyorlar, demektir. 
Acnba bu işin şurda barda ballao• 

. maktadır. 

4 - Erkek tetkik öirefım okullarmda derslere 8,30 da başlanarak 
16110 da son verilecektir. 

lngllterede şehir nüfusa, n· 
mam nüfusun o/o 75 ini teşkil 
eder. halyada umum nüfusa na· 
zaran köylü nüfusun oiıpeti o/o 
48 dlr. 

5 - Ticaret öj'aetim okullarında derslere 9 da baılanarak 16,10 
da son verilecektir. dıra, ballandıra masa ıohbetJeri 

yıpılan israf, 1efahat ve ej'lenceıl 
nerede? .... 

Japonyada, Arjantin, cenubi 
Afrika birliğinde ve Sovyet Rus· 
yada ıeblrler müthiş surette bü· 
yümektedir. 

6 - Bütün orta va teknik öiretlm oküllarıoda okul idareleri di
ılplin veya umumi iş hayatı bakımından zorlayıcı sebepler görülürse 
derslere nihayet 15 daklka daha erken veya daha reç boşlıyabilecek· 
lerdir. 

- Devamı üçüncüde -

Buna sebep, bu .memleketle· 
rin süratle aanayileşmeleridir. Ka
sabahlaşmak1 şehirlileşmek tehli· 
keılni önlemek için devletler , 
tarafından tedbirler alınması dü 
şüoülüyor. 

Dolum 

Gazatemiz Mürettlplerinden Ziya 

Çelmenin dün bir kız çocuio 

dünyaya gelmiştir. Ana ve baba11nı 

kotlar , Y avrya u:ı:;nn ömürler 

dileriz. 

Bayram pazartesi gUnU 

Birlnciteşrinln 12 inci Pazarte. 

ıi rünü Ramazan Bayramıdır. Müf. 

tiUkten bildlrildiiine röre, •adaka. 

yifitir 92 kuruş olarak teıpit edil-

. mlştir. 

Vatandat: 
Sen ncı' e içinde Bay· 

ramını kutlarken yarduıı 

bekleyen çocukları da sr· 
vindirmek istemez misin ? 

Çocuk Eslr2eme Kuru· 
mu Genel Merkezi 

Harp balinaların neslini kurtardı I 
Dünya harbi her tarafta büyük felaketlere sebep olmuştur, Mil· 

yonlarca insan ölmü41 milyonlarca insan sefalet içinde kalmış· 
hr. Harabolan şehirlerin adedi sayılamıyacak kadar çoktur. Harpten yal· 
oız insanlar değil, hayvanlar da büyük zarar görmüşlerdir. Ehli hayvan· 
ların miktarı çok azalmıı. 

Dığlarda ormanlarda yışıyan bir çok hayvanların Adeta nesilleri 
lolcıra:ıa uiramıştır. Aroavotlak dailırıodaki muharebelerde iki ateş ara· 
ııında kalan kort silrülerinin n&11l mahvolduğıınu bir Yanan razeteci 
rönderdiil mektapta canlı bir ıurette anlatmıştı 

Rusya da kurt ve ayılar ateş seli karşısında büyük kayıplara oira· 
mışlardır. Rusyaoın ıarbında bu hayvanlar hemen kalmamış ribidlr. 

Diier taraftan, yiyecek azlıiı yüzünden, bir zamanlar lhınal edilen 
bir çok hayvanlar, etleri lezzetsiz diye kıymet verilmiyen balıklar şimdi 

avlanmakta ve yiyecek makamında kullanılmaktadır. 

Bu yüıden bunların da miktarı azalıyor. 
Harbden istifade eden yalnız bir hayvan vardır: Balina ... Harp baş· 

lamazdan evvel Okyanuslarda balina avı o kadar artmışh ki bu hayvan· 
ların neslinin tükeneceğinden korkulmağa başlamıştı. Balina avcıları kÜ · 

9ük remilerle değil, büyük vapurlarla ava çıkıyorlardı Sonların arasında 
fabrika haline konmuı vapurlar da bolonuyordo, Avlanan balinaların 
derhal deriıi yüzülüyor, etleri •e yaiları ayrılar•k bunlardan teneke 
kutular içinde konıerveler yapılıyordu. 

Balina neslinin tükenmesi korkusu karşısında 1939 senesi yazında, 
muharebe baılamazdan az zaman evvel Londrada lnriltere, Norveç, Al 
manya, Japonya cenubi Afrika ve Amerika bükOmetlerinin iıtirakile bir 
konferanı toplanmıştı. Konferrmı balinaların tamamen mahvolmalarına 
mini olmak itin bir takım esaılar kabul etmişti. 

O zamanlar denizlerde balina avına mahsus 238 vapur buhınayordu 
Bu vapurlara fabrika .haline konmaı 28 büyük vapur refakat ediyordu. 
Her vapur kafileslni:ı bir uçağı bulunuyor, bu Ufak balina ıürülerlııl araı· 
brarak haber veriyordu. 

Her kıı 50 bin balina avlanıyor. bunlardan 600 bin ton yai alını
yordu. Loadra konferansının kararlarına rağmen balina avhyan yukarıda· 
ki hüktlmetlel' avlama işine fasıla vermeğl düşünmü1orlardı. 

Muharebe başladıktan ıonra denizlerde balina ulı1an vapurlar rit· 
tik~e azaldı. 

Son ıaı:aanlarda yalnız Ametikan ve Japon tentilerl vardı. reçen ıe
rıedenb•rl banlar da ortadan çekildiler. Şimdi denlzlet balina balıklarına 
ıerbeı kalmıştır. 

BonlAr, ittedikl•ti ribl ıo;alabllecekletdir. 

• 
Yeryüzünde senelik 
............... . 

isl1/ıJa/ ve sar/iga~ 
Milletlerarası ziraat enatitilıil yeryüzünde senelik iıtihsal ve 1arfi. 

yat nispetleri hakkındı dikkate deier malOmat toplayarak neı· 

retmiıtir. Bu maltlmat sayesinde her kılanın ne kadar lıtih1alde bula11· 
duru ve ne kadar istihlak yaptığı makayeıe edilebilir. 

Yapılan tetkikler yiyecek t yağlı tohumlar ve sanayi maddelerind•11 

olmak !izere 34 türlü maddeye aittir. Nisbetlerin eıaıı 1934 ili 19.'JS 
senesine kadar tutalao hesapların vasatisidlr. 

Ba vaaati yüzde yüz farzedilmektedir. Avrapanın istihsal nisbotiyiW 
de 29161 istihsal aaha•ı yüzde 4,1, nüfus oisbeti yüzde 18,6 dit• 

istihlak niıbeti vüzde 36,8 dlr. Asya kıtaıının istihsal nisbeti yüzde 27,4, 
istihsal sabası yüzde 20,3, nüfus oisbeti 1üzde 53,3, ve istiblik 
niıbeti yüzde 25,3 dür. 

Şimali Amerikanın istihsal nlsbetl yüzde 15,9, istihsal sahası yüzd• 
14,8, nüfoı niıbeti yüzde 6,6, ve istihlak niıbeti yüzde 16 dır. Sovyet· 

lerin istihsal nisbeti yüzde 11,9. istihsal saha11 yüzde 15,9, nüfus nlıbeti 
yüsde 7,8 ve iıtihlik nisbeti yüzde 11,9 dur. 

Vasati ve cenubi Amerikanın istihsal niıbeti yüzde 8,8, istihıal ••· 
haıı yüzde 16, nüfus nisbeti yüzde 6 ve istihlak nlsbeti yüzde 6,7 dit• 

Afrika kıtasının istihsal niıbeti yüzde 3,6, istlhaal Hhası yüzde 22,5, 

nüfus niıbeti yüzcl~ 7,2 ve istihlak nisbeti yüzde 1 dir. 

Okyanusyanın latihHI niıbeti yüzde 2,8, iıtibsal şaması oisbeti yüı• 
de 6,4, nüfuı oisbeti yüzde 0,5 ve lstihlik nisboti yüzde 1 dir. 

Kıtalar ara111ıda mesaha itibarile en küçüiü Avrupa olduj-tı bald• 

zirai istihsal cihetinden eo başta olup oisboti yüzde 29,6, yani heoıell 

üçte birdir. Avrupanın istihlak niıbetl Aıyaya onaran yüzde 50 faıladıt 
Halbuki her iki kıtanın istihsal oisbotleri birbirine yakındır. Avrupa keo· 

di iıtihsali ile kendi ihtiyacının yüzde 81 kumıru kapatmaktadır. 

Bundan zirai ihtiyatın yüzde 72 kıımını ve et ihtiyacıma yüzdd 
90 kıımını kendi yetiştirmesi ile kapatıyor. 

Bütün dllnyad• zirai istihsal Hayvan istihsaline olslietle yüzde 16 

fatladır. 

Her kıtada ;ıaa maddeıl zirai iıtlhaal, yatlı tobıımlat ve sanayi b•~ 
mıaedeleti istihıaline oiıbetle daha çoktur. Bu fada yiyecek maddefl 

zirai istibaalln mtıcmd i•tibaale dataratı ol•betJ vasati olarak yüzde 81 
dlr. Avruj:jada btt ni•bat yllıde 98 dit. 

Sanayi badi maddelerinin amamI iıtibsale aatarab oiabeti va1ati ol•) 
rak ylltde 10 ddr. 

Bu nlıbet Avropıda astart oluji yüzde 2,3 ve dkyaıioıta 1za111t oloP 

yilıde 27,6 dır. Y aih tohamlır istihsal nlıbetl umtim cihan lıtlhsallo• 
onaran yüıde l,4 dilr. 

Binıieualeyh dUrıyada en ~ok jıda maddesi yeiiıtlten kıti Avtaf'~: 
dır: Burtdaa ıdnra Asya lutuı jelir. Bilikiı yaflı tohumlar istihsali c 

hethıdeli Atya kıtası başta olop bütiln don1a lıtlhtalinln yarııııoı teıoirt 
etmektedlrı .. 

Bazı sanayi ham maddeleri Asyanıo inhlsarlndadir. Atya ~uvaİ y•P~ 
lan kenevir iıtihsalittlo yOzde 100 kısmını, çay, kaaçak, pirinç, lp•k " 

ıoya f a1olye1inlo yüzde 90 klımını Ye kopranın yllzde 80 kıımını AIY' 
verır. 
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'AV UÇAKLARINAI 
~~~~:z Top Yerleştiri l i __ o_r____. 

Havacılık 

Boşanmayı 
kolaylaştırmalı mı? 
y I z I n Bir hakukç• 11fatiyle deiil de ruliıt bir hlki· 

yeci ve çok dalralı öıa&r allrmüı bir tecrllbe adamı 
R E F 1 K olarak ben de - ba fı için çallfaa komiıyon l'ibi
H A L 1 D boıaama dawalarının kola11qtmlma11 fikrlnd•JÜD· 

~ I.Ueizdeki Medeni Kanan, daha ziyade Hariıti1anhli 
ldbaesinin teıiri altanda ve baıka iklimlerde yapJaD bir yabancı .Wetin 
ilah oWap lçhı blai• ya1ay11 tarzımın aymaz. Ail• kurahlfuda arkın 
l.•ayetleri, yard•n coirafi vaziyeti, balkın l'•çlnme, çallf .. • it rörm• 

.:kli böy6k rol Ofnar. Fakat meteleain ilmi bakımdan iacel•••ıini ebt:ne 
akarak bilıbiltlln ameli barata reçenek rörilrüz ki reçlmıiılik baırös

t.ren bir karı kocanan bir daha düzelmeleri •• bozalan telleıri akord 
edebilip ahenkle yapmalan pek u rörGl•it balat OJUDlaruıdandır. Hal· 
l.aki akordla boı vakit kaybetmeden ııaaa •JPD 11z balma teıebhüıü, 
Jalaat 1azdaa elden çek•• karan çok defa bayırla neticeler vermiftlr. 
Blrbirlerile yetiprek kark yılda Wr C•ean•• bayata reçlren aUeler 
hrt111nda kirlti çab•k kınp k•dd.U.e yeni bir 91 ıeçmek ıaretile 
Jtoi bir ömllre kaYaf&alan daha a81at baldam. Dilnyada kürek mah· 
k~atundaa •iv c•.a, en dayanılmaz lfkeace nedir? Karı koca re
ÇtıaaizUplir. Hutalıiı •• yokıaı.laia s~bbat ve ıervet içindeki reçl•· 
llalite tercih .-.ildir vı ba korkunç d•tteo kartal .. ;a bakmalıdır. 

«Fakat gocak? Arada çocak •ana?» diyecekliaiz. Maddi aiauile 
........ dahi aütemadİJeD boğupD birbirlerfDİD fUllaima l&l'daa 9e fÖZ
lerini çıkaran bir çift ana baba, çocaklaf için en fena bir örnek tetldl 
eder. En babtaıı çocak. ana ile babumm biteviye Jenittlrdiliae g'öreİı 
ÇOcaklar: hattl, dlkkat edeneaiz ÖJl.,•nin yBzOade yeti• ve bakımaız 
kalandan daha derin bir keder farkolanur. Kaçak yaıtan aile baklunda 
pek kötli fikirler• kapdaa ba yavraya, nb ve dOıBnce zehirliyen o 
.. ktepten, rec• rnndls -·· eden kin ve dllfmanbk derılerinden 
Wraa öac• 11yır•ak lehine bir harekettir. Kaldı ki aaallle fiden weya 
h.buile kalan bir çora, bildiklerime röre, yeni rirdlklerl ali• mabiti•· 
de keadilerloi fasla bedbaht da lalaehle•itlerdir; 1etlfip adam olaq· 
lardı. Amma tallllblllia imdada k•tirU•u. Sırulle il• nlenltt• yıldız 
bu.tıklatma ereafJ• .._._ •arcllr. U,leli 1alnız talibine kllmell, 
biru da kabahati kendi laa,.Ha ....bdır. 

Evet, bofu•ayı - Jiae aedeal ft 0.1 .. .aar. claru .. k ..,._ 
kolaJlqbrmak, na111aa erifll••••'ı olan bir saadet kolaro• alaplır bir 
Jol bırakmak pek lbımdır. AUab birinden rBldDrmeue öblrlndea rlll· 
dtır&r •• bir kaplJI kapari& 1eaillnl açar. Hele çok vakit reçirmedea. 
hata" ... ., M•••• yanht laeıabı &aidattan döndnreblllnealz ha1ata 
Jeaideo dot••t• beazemeniz. Cıbınnımdın Ce::1n,te nakllmeklo etm'· 

•iz ibtiaaU daha faaladır. 
(Taa'daa) 

l - mor,.:.r~·r 
Biacle =ı!!d ••.• liltl 

bir kanaat, •il~ b- de pek 
mllthit bir zlbnlJ•t vardır· Ş.lllrU· 
lerialaia bir çotanda köyln tipi 
canlandırılarkea. 0110 hep •Y•i•D· 
da 9ank, bafmda bir abaniJ•• ba· 
caklarında yamalıklı bir karadonla 
rörOrh. Ei• bu kıyafeti atm11, 
bit tehirli aibi 11Jmeie, bir ıehir· 
li ribi yemete alıı••• bir kö,11 
ile ~k oaa 1a11kl bir · mıh
tedi maameleai yapmak iıterla. 
Ve adeta. ... a• bakla b&yle l'I· 
yona. Blal• fibl yiyoraaa 

YAZAN Balaraap 
çirl1oraı: 

Yueut Zir • Pazarda 
Ortac rörd&tG • 

•iz her ..,, m11ırdan incip ka· 
dar, barün dinden, yana baf6a• 
den pahalı. 

Ba, iktiaat babraaı delil, zi • 
raat babraaı detll, ticaret babram 
deiil. para buhranı detll, aadece, 
•hllk, alalik, ahllk balaraaıdar. 

Herkeı kazanmak iltiyor: Bire 
bet. bire oa, bire y&ı. fikretia 
diUJle: 

Dopnca, tiktinlaoe, ptla· 
ymeaya kadar 

Para, artık hırs dejil, ıehvet 
ol•aı. Altan diflerlnia aalyaları a• 
karak aaldmyor: Aba teriJI• ıalan· 
IDıt tarlanın namaım, röz aaril• 
dokanm .. kamqm ırzına ve fab111 
kokan llvanta tifeıinel 

Satan, baron dinden daha 
pahalıya satmak; atan, baran ya· 
randan daha acu almak tamahlle 
bW yudaD depGlannı boıattıp bir 
tandan depGlarını doldara1or. 

Neden mi? 
Çnakl ...- ._, itimatla, 

de•let pi11sadaa elini çekti ve._.. 
.. ,., pfJaaaye elial koyclL 

8 i ı i m prömeaat yaptıtı • 
mıı yerlerde dolaımak ceaaretlni 
kendinde ne balda balayonan de· 
••k kötl zebni1etln kötil bir ifade 
al olarak dadaklarımasda dolqır. 

Fakat arbk bllm•llJiz ki o 
devirde detflla. Fakat arbk bilme. 
lfyls ki Tlrk kö1lllıl de Ca•ba. 
rlyet hBkO•etlnln aay11inde o , .. 
fi(, o çıplak, o peripa vaziyete 
veda etaiftlr. Şimdi o da camba
riyıt b&kOmetiaift aay~lade borç· 
tan kwtal•aktadar. Malıam deie· 
rini batmaktadır. Ve refaha kanı· 
maktadır. Ve billniz ki ba lana· 
larda ba •-leketin yllzde Mklen 
Ur.imi t8fkll eden köylll efendileri. 
aiadlr. 

l debl Rom•nı 
llo 10 

f •• .. ~da . ;tr•I alımda balanaa ,.,ı.ro, Aı...a y 
ıeharlerane Paıiflkte Japonların ele geçirdikleri 

üslere yıpılan hava ıluolarında açan kale adiyle 
anılan Amerikan dev uçaklaraoaa faaliyete reçtikle
riaden 11k 11k bahsedilmektedir. 

. . . Ba haJ, Amerikan ta, yare ve harp malsemeai 
11tıh1aliboıa arttaiıoı röıteren alimetlerdeodir. Uçıa 
kaleler, bandın birkaç ıeoe evnl Amerikan f.bri· 
kalarında iaıa edilmiflerdi. 

Fakat o tarihten barilne kadar ba ta11arelerde 
birçok 11lıbat yapal•ııhr. Ba tayyarenin dış hatlar 
11kiı• gibidir. Bu hatları kısaca anlatahm: Maklnı: 
nin azunlaia 20,7, yükseklik 4,7 ve mahitl 31 6 
metredir. Aiırbiı da 27 tondur. ' 

Uçan kalelerde tadUlt ve 11lahat motörlerde 
ve kıbiaelerde yıpılmııtar. Uçan kalelerin ıon ıek· 
llne röre ba açaklarda 1600 beygir ka .. vetiade wrl· 
rht ıiıtemiade dört motör vardır. 

Conpreuearlerl 7 ,000 metrelik yilkaek kabiliyetleri, &lif kudreti• 
bir kavvet verİJor. Ba ıekilde ri ve ıHAhlarm çapı balumından 
teclıaiz edllaalt olan ıoa alatea açan her huri 16k1ekllkte olana oltu· 
kaleler, 6,000 ••tr• yükMklikte lar Amerikaa bombardı .. n •tak· 
1aatt• azami 490 klloaetre hızla lariyle bor ölçlfıbilirler. 
açaJOrlar. Fevkellde muvaffak bir tip 

Banlar nazari ıarette 12,000 olan Me11erchmit 109 ,,. 110 a· 
metre ~adar yllkaelir~er , çıklı~ı malOmdar. Son Meuerch 

lorıllılerle Amerakahlaran uçak· mit tapi olaa bir kltillk ME 209 
ları en büyllk yCik1eklilderdı kal· · tipi _1470 beyg'ir kavvetiade bir 
lanmak iıteyeceklerloe tüpbe yok· motorle mOcebbez oldaia için ... 
tar. Baalann Speny tipinde bu· atte ıürati 630 kilometreyi bala· 

ıui bir nitaarAhlar• vardar. '°'' 
Kabiael•d• en bllJllk yObek· ..,sa tip ta11arenln ılllbları ka· 

Ukl d alab nat a yerleıtırllmif (lS) ailimet. 
er e aç ilecek sarette tadi- r.Ua. dört mavz• topaadaa ve ay· 

lit yapılmıfbr. aı umuda alef eda 2 mitralyöz. 
Badan fladlla bava akmlar.. den allrekkeptir. 

aıa •ldatacajı •• ılddetleoecetl En ton tip olan ve evaafı az 
ittidW edU.bir. billa• Alman avcı t•YJ•releri de 

24 t ... aı 1941 tarlbbuıle larf· Focke • Wulf 109 lardır. 
lizler , açan kalelerin BrHt Tanareain amamt hatları fevk· 

berinde llk denem11ini yap ... lar. allde aerodJD&miqae bir zarafettedi;. 
d1r. Uçaklar ıebrln Oaeıiode 8000 Alman mnhendlaleri, motörü maba. 
- ıo,000 ara11ada blr yükaeklikte !u• eden mahfazanın içine baH 
açmqlardar. ikinci tıcrllbe Ronen ale aotaJ&D ı~ ıllindlrli vı_ ı600 
.. brl &zerinde ,,. bir def A. . beJl'ir kav.etinde bir motor koy. 

• • .. ;. maHffak ol•qlardır. 
rlba mllrettebatı tarafıaclaa yapıl· n_ tertlL t _ _._ ... ._ ua ••r-• tanare· 
mll\tl'· de ha•wn .. a••• Hu a;rıy•· 

hlti\'1. ........ " tabi yoitor. 
leler, m8dafaalannıa • n b816k Foke • Valfter, saatte 630 ki· 
eauıaı t .. kll eden azami ıBr'atten lometre ıOratlı açtakları için ba 
iıtifade edU\iJOrlar. Uçan w.ı.. meaiyeti avcıluıa içiade OD& en 
ria alWıları tarın tnrla ite de aiı· bat .. vkii •••ektedir 
petea zayıfbr. Ba .......,_ .-..w. ela a.W.· 

Upa kalelerde bet abf yeri dlr. Poke • V•lft•, dakikada 900 
.,.,.... Ba bet atlf 1erindea biç meral atan ıs ailimetr.Uk iki 
biti. ana meaaiW bir top He m6· mavzer topile ıUlblanmlfhr. 
cebhez detildir. Ayrıcı iki mitralyözQ de vır· 

Bqhca ıtaı J•ri açaiın kay· dar. lnrilizlerin en ıon mamalill 
raian~a olup ricatfni himaye ede· Spitfire V lerden daha ı6ratll olan 
cek bar vaziyette vı 12,7 mlUmet- ba Alman avc11ınm haımına naza• 
relik_ iki mitralyöale mücehhezdir. ran at .. lltnnllltB de vardır. Spit. 
U~rm _ yanlan •r•ı çapta birer fire V tipi ta11arelere lnrWderia 
mıtralyoale mldafaa edUmektedir. ko1daklan 20 .Waetr.Uk Hitpaao 

~erikaa alheaditleri tan•· tipi topaa dakikada atq kevvetl 
r•in oa tarafuaa 7,6 •lllmetnlik 550. 600 -iyi l'eçmez. 
bir ml~alyöz ko1makla iktifa et· G &lllyor . ki ucı açaklara 
mltlerdır. Uçak, ba •uiyette 4.00I yavıı JH&f mitralyözler 
kilometreden daha fada m ... fecle yerlae toplar yerleştirilaektedir. 
balan....,• ıcabedea hedefe 3 ton Ba lıe, aodera aveldarm 8011 de 
boaba tqımaktadar. rece knvetU madeat rö,delari vı A iman yanın bir çok avcı zırh lbhalarının kallaadmall HJ• 

tip tayyareleri mncat alade •lakiln olmaktadır. Uçak. 
3olap, bular l'••k ılratleri, rerek lara top konalma11, taJJarecWkte 

münazinnfih de;ilte de koaalacak 
toplana çapı, milneklp mevzaa 
tetkil etaektedlr. Atlf& altbetea 
daha JH&f olan 20 millaetr.Uk 
toplarla, aeri •t8fll ıs aili•etrelik 
toplardan hınfiıi daha iyidir? la. 
rilialer ile Amerikahlar, birinci 
nevi topları kallaamakta larar edJ. 
yorlar. Almanlar ıs mili•etrelik 
topları tercih ediyorlar. 

Bu tip uçakların f aaU,ete r•ç
m11I. lnfillz bavacıbtı için J•ni 
ve entereıan bir yardıa t8fkll e· 
der. 

V ılua lariliı bavacıhtİnda da 
atar bo•bardı•aa tanarelerl yok 
detildlr. 

fakat ajv larillz bo•bardı· 
aaa uçakları, ba kadar 1ikMldik· 
lerde mtabilecek makinel•l• el. 
bulaamlf defWerdlr. 

lnriliz havacılıtında 30 ton· 
lak dört motörll StirliDI', 1780 
beyrir kavwetiodı Rollı - Royce 
motörlerile cihaalaadınlmıı dört 
motörlll Ano - Lancuter •• ın 
ıoa olarak Halifax atar boaba 
açakları •arcbr. 

Fakat baelar, ~pJ.le{deD 
farkbchrlar. 

Dört aotörlll devua c Ha
lifab » bo•bardıman tayyanJe. 
rini imal eden bir lofilia l&JJa
re fabrika11adaa bir rörllnlfa 
•Halifakı" tayyaresi tam yilkll 
lkea 71 tonaiarlaiandadır, S ba· 
çak ton •t.,htında bomba ta 
ıar ve deva•lı olarak 3.000 mil 
açabilir. MOdafaa ıillbları 11lda 
adet Brovamr mallineli tllfeii
dir. 

yak•t yilkille ba tanare, 1aatte 
38S kUoaetre ıilratle açarak 2,5 
aaat banda kalabWJor. Ba tip • 
belli batla ılllbı ÖD tarahnda ... 
bit dört aitral,özdaa •lr•kkep 
tir. 

Ba da, •çatın yere ılriln6rc .. 
liae •pılara a1b•ı oldllfaaa 
röaterir. Ba tip açatıa arkuında 
yalnız blr mitralyöa bal.ada;.. 
dan ve ricat hılfade fena mGdafaa 
edilmekte batandatandan avcdana 
bimayeeine mabtaçbr • 

Ba korkaaç lillblar 111.mcle 
Alman avcılan, kavvetll taama 
ıilllalarıodaa aabraa dejilMr . 
dlr • 

....... s si n il re 

l lngilizce ders larillzleria ea çok kullandık· 
lan •i'tr boaba açaklan Hallfax 
tlpiDdekUerdir. Halifas tipi açak· Orta obl 6 ve 7 acl ımıtla. 
llPıet'f....,...Jı...alıı.~ .... .,.....1..~.4...J..r.llıla..aı.ıilJl.ı-Hrll:r~tHr~ıı"Oirema.lr 
hanların faali1et sabuı 2'400 kUo. ittiyenl•r razetemiı cFıt ,... ...... 
.. treyl reçmu. •llracatları. 

Bombaba11z baat ıllratl ıa· 
atte 480 kilometre lıe de aeferi 
ınrati 380 kilometreri reçmez. 

A merikahlar, Avrupaya, bat 
ka tipte hafif bombardı. 

mın açaklan röadermitlerdlr. 
Banlar Boıton 111 tipi açaklar. 

olap Doarltı tarafından yapılmlf• 
lardar. 

Ba tip de rBadBz boabardı· 
mularına .. bıuı fakat açan ka· 
leler taJin edilen vaaifedea fakl .. 
dar. 

Boıton ili tipi hafif boaba 
uçakları 1600 beyfir kanetlnde 
iki motörlildilr. 1400 kilo bomba 
taıımakta, ıaatte ıürıtl de 520 ki 
loaetreyi batmaktadır. 

Bomba ve bir baçak tonlak 

Adana Belediyesindıa 
ı - BelediJ• emllkindan , .. 

ni otelde yapılacak tlalrat açak 
ekıilt•eye konalmqtar. 

2 - K .. lf bedeU 1017.97 u. 
radar. 

3 - Ma•akkattemlnab 74'42 
liradır. 

4 - ihale 942 biriocl tefrWa 
13 bel Sab fGail uat 16 da .. 
lediye bhıa11ada teıekkBI edeoek 
enclm•ce yapılacaktır. 

S - Kepf •• ıartaam..W 
görmek ve fazla malOmat aı.M 
iıti1eolerln Belediye fen •••...._ 
tana mtlnakuaya rfrecekl_.. 
muayyen glla ve aaatte Bel.O,. 
eacilmeniae aııaracaatları Ula ola. 
nar. 27.l.S.ıO 2558 

AŞKIN MUCiZESi llAKLBDllN 
Mecdi Enön 

Ba •-•1•nia, 1alaız allat 
kltıdı Tlrktlrl 

Hiç .UeriH bakba mı? Oau J• uılara?. itte o anlarda biç de bir dell oldaiu 
bi11lal •ermiyor banal 8eo ona dikkatle 
bakıJOr ve .a1lediklerioi kenditi de aah· 
ror uaaed_..k dlnU,oram ve 1&11a ye· 
... ederim, o anlarda kalbla heyecanla 
çarpıJor. 

Bunan tızerine f&lkın ıaıkıa bir aa 
JOzlme bakıyor, ıoora bir kahkaha atı· 
Jor ... 

ferfmİft d i k 1 D dik• oldqua hlt. 
tecllyordaa. Buları Japark• kAh blylk 
bir fedaklrhk J•pbiuaa kaal olaJOr, kah 
bir ciaayet ltlecliiim• ulalp ol•ror we 
kendi keadiaclea a.&et edlforam. 

laaamazaa•as ı ber sla 111111 
koran•• Mabk-elerlae werll• 
•91alarm liıteainl okayaau. 

Ve iaaamaztanıı, Maçka tepe• 
letlaclKl apartımanlardan Adı çam 
larmdakl k8tldere kadar bltlln bl· 
llaların yeal lal9'yetlerlnl arqtın • 
bız t Hepıl blrw birer .UU ta. 
bll,etlDl deillllrl,orl 

Blr 1andaa _......._ _.. 

li.U. bit padın m&ttehllkla u... 
llai utu ba lki •I. yalma bir bat 
ltia ... ..-ktadtr. 

Hlf bir millet kıyraıa •• bit 
lllr ae.ı.ket claypılyle ıo~kla· 
Maayın becll kopuıca b&111 

Milli .,..,._.la ana dlrıkl•· 
.............. , .. ı .sa ...... 
ria •tlaka ......,._ bir plecek 
.. ı 

c ,,,,.,..,, * ... 

O darmadaflaık utlarile ~abti bir kıza 
beui1orl Fakat o ••tlarm ela r&zem;tne 
clo1am olmayor ... 

Saara, b•kuten bafka tirit flJlalfl. 
ltt. o, '1llıi .. fkelllkl.Ue beni daha 
fula •••111'1... HYkedlJor. 

Ona bakarken « V azık ki ba li1ab 
pulanta ribi sözleri aevaete i•kb JOkl• 
diye diiıünmekteo kendimi alamıJ01'11& 
o kız, &tekiler rlbi ıkla bqında bir .., 
oı... berkerla oau için çdgnıa dönece· 
pde ılpb• ad •ar? 

ŞiMI bUı a,1e anlar oluyor ki in11• 
del oldalm• bil-, •hakkak onan 
lthı çok bBJlk tdfıalaklat Japat. 

G6slerl• aablt auarlula bakıp ta 
ttlG...,_ekı _. S.V,W.t ._eri, ıoura 
•kea.a.11a. karanlıkta ytlıllnU ıanmeı· 
k... llalaf... beni bekledifial fıllldama11, 
beaı.ı. 1abaha laadar beraber kalmak 
ltteclliW. keadltinla fbel aelefi olda· 
jaa a6y ...... Ye daha bllm .. Del• •t• 
nldı•••n. JOk •? 

Bir Atık ribi blt811 bealliim lrp•l· 
yor. Sonra bilmem nedea onu adıJla fa• 
flnaate kalkırona itte o artda ODan 
blrd•bln .,.....,._ ban cevap vence
tlal HDIJOfl 

-Anel 
Diyorum.. Ne Hr Ne lıtiyonafl 1 

dİJe cevap veriyor. 

._ Sen deli detllala, detu mi? 

- Ben mi d.UJ1m1 dlfe onıp varl· 
Jdr ve &yle miltehanlr bir bakıtla ylbO· 
•• bakı1or ki, beaint bile o uda onaa 
d.U olmadıtına 1emln edecetım reU1ot. 
H-eıı blytlk bir tlmlde kapılarak. 

- Ane, ,...ıı.ı diye baP.1or vet 
- o.u olmadafuaa bir dalaa baaa .,... .,..... 

Ahi O zamanl lan banal BqUDı da• 
varlara çarparak ke•diad• reçmek lıti· 
yoram ... Onu ıaaraaa iade edebilmek 
lçla aeler yaptıtımı blliyonaa. 

Fakat Jla• h• l8Jİ bllelMZlin. H .. 
men h• ak... ona e.U.. ab1onım, s.. 
atl•ce kalaima tatlı keli•eler fııaldıyo
,... Bir tok defalar eıki "vriU.iaiD ken• 
dlliD• aö1ledlli tarkılan aö,ledlm ve kl
tara da çaldım. 

Kendimden r•fel' fibl yaperak beıii 
8plp oqa..,ma, kuakla .. -• " bit 
tecakla OJDar rfbl oya...,ıaa, ......... 
h•r ı•Y• mllaade etti& O.au JAJllbldan
DID aynını HD OD• ,.,..yı teerlbe etoıı 
tim. 

Sanlan ya.,arkea korka -. dtodc ... 
JOUa ..,,.,_. vı1a wtcdaa uabı 111. 
faUt llelMini blrclın .ı d.,dd,_. bl ... .... 

Y alaaa t• bclarW .Ö,UJIJhM ~l oad 
öparken bir ...ecll .,...,°"' .. rfbl ola· 
ror " ,011 ... ..,..,. klllldil ve tl1· 

IDADm dayabilecetf ea b01Gk iatliap. 
ları dıtJd ... Fakat lait bir netice aı..a. 
dıml •• 

Oıuıa, ewlai• bp111 8nUade bit k .. 
aara kıvnbp yattıimı daı&ndOkfe t-.. 
liri rW .. ayka l'lrmeı olda. 

Veba fikri Mbit kafamdu bir • W.. 
~thftltlobennpeaoetealll ......... 
_.catmı H o ublt v• na.... ...... 
ıar. bealm. ıöaa.w ara,acatlm ....._ 
ıaalJOf11ml 

Buan da oau mercllvenleicleia Jtl· 
kara flkblm ....,..ar hemea .J.•tat-daa 
fvhJOI' "etrafı diDliyorum. Yeyabdt da 
tokakta tdfln kahkalarla lllldllillDI ..,. =ak bq~clao •ıatı baa rlbi bit • · 

kalflar iibl ol81oram •• ~•C.rlJ• Jalıi 
atıp dq&n bakmak c .. aretlal f&Nnlllll 
JORID. 
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r .. ~Airi:rqB ..... uAAYk ..... ,·asmit~)~,~11 c~~ma~~;~·~e4t~~e ~~~~~].ü~~~~den Müddeti ı.r, .. :; ~~~-~~~;~~ ~; 1 
'Y 'Y Çam aiacı 133 651 70 12 ay ft n 
• F k )" d b• "' ) 1942 ] 943 A 1 - Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde hudutları şartoame· : "il 9> 
y ev a a e ır . p~~g~am a .. - . y de yazılı Ke~oesur ormaoıodan çürük dahil 133 metre mikap çam kere5· • 42 - 11 S>43 Slinema MevsnmD!flle 
• Sinema Mevsımı ıçın Sayın Mudavım & tetik aiaç 12 ay zıırfında kat'ı imal ormandan ihraç edilmek şartile i BugUn 2,3o Matineden itibaren BUyUk ve 

y 29-9-942 günüodea itibaren 20 gün müddetle açık arbrmaya konul· : heyecanh bir proS}ramla ba,hyor. ! lerine kapularını Açıyor • muştur. A . : - 1 - ' 

•
C · • 1 • I 2 - rlırma 19-10-942 Pazartesi rünü saat 15 de Adana orman •:• ı 
'Y çevlr~e müdürlüiü bioasında yapılacaktır. M ı' 

. T 3 -Çım kerestenin beher metre mikap muhammen bedeli 490 ku • acera ve tferakh Filmler yaratıcısı AL TIN SESL.I 

I Dehakir ve Güzel Artist • raşt~·- Muvakkat temioatı 49 liradır. ! DDCK FORAN 
!'Y Ta~afı1!.da?!:y~can~ı 9. ~Ue~si:tb~r Pvzu +· . 5 - Şartname ve muk.aveleoame projeleri orman nmum müdürlü. •:•• Tarafındao Büyük bir serrüzeşt şaheseri olarak vücuda getirilen a ründe -Adana orman çevırge müdürlüiüode, Kadirli orman bölge şef 

llj-inde görülebilir. 

~ r.err."ıvesi dahil"ınde yarat.lan Bir Caheser & 6 - Muvakkat teminat makbuzları 19 . 10-941 Pazartesi günü S•·. ••• - ~ ALEV Du·· nyası ~ -
• T T Y y at 15 dea evvel ltomiıyo:ı riy11etioe verllmesi lazımdır. _ 
Y y .......................... ~: t 7 - lsteklihırio Ticaret odası vesilt11ile birlikte belli edileogün • - - -................................ - - - - - - 1 
A .... iP.!!!!!. ® /;:::. ® ıı ve sutta müracatlırı ilh olu tur. ( Bu vesika kaylülerden istenmez, ) \ S y .....-eı:: ~ ~ .. ••~ •---~----·1·-6-1•oı_ı_s ______ 2_s1_2_·:=·· - --~. IS 6 e i ıNJölb>ettcDsD .,J- & A ~~ s 
l A k h. s Fı· ı mı· ! ASRİ Sinemanın Yazllk Bahçesinde • ÜÇ SiLAHŞOR Kavboylar ın en heyecanlı ve meraklı yeni fılmleri ' 

y ş ve 1 ' : ··-·-······················-·~· ~ 2 - ~ 
8
SUVARE 9 da BU AKŞAM SUVARE 9 da 1. ~!.r.!!.tŞ..~.Y.!!.! Flı 

a ~ r UfÜne kadar görülen en nefüı aşk ve rüzellik şaheseri 
• Korku ve dehtet filmlerinin Kahramanları A k R : İki Büyük ve Fevkalade Heyecanlı Film Birden f 
' Boris Karloff ve Bela Lugosı ~~ ş ügası : DiKKAT: TAN SINEMASI bu Mevsimde en ; 

t
'Y nin en veni ve Görillmemic FiLMLERİ J ~ : BilyUk AventUr filmler göstereceğini ~ 

, T , , Büyük bir Atkın büyük bir ihtirasın romanı taheıerlndf' : MUdavlmlerine MUjdeler 

t ~i ôed yU~OU ~ • !::.i~:.11,0~::,. ~:~;:,~:::;~.~·;~~~~, ~::~~·· 1·· .. ··p;;.;·y~;;~;;;;··-....................... 1 • ~:~~N:V~: .. t;: t S•ym adi(;1,~:~r;•· G/i~;ı;· üurloo, i K·Es·a K EL 1 
t İlaveten: Enteresan bir Kısımhk nefis ŞORT ' iflaıi aşk rüy111 f,Jmile birlikte devam etmektedir. yeı ııkıntı11 • 1 

D6D<ll<~ir : n...cea ve fNlluımaıraOo A çekmemek için biletlerioizio evveldııın tedarikini rica ederız. : 30 Kısım Dehfet ve Korku Filml . 
Adana ikinci icra memürluğundan 

Gayri menkul malların açık arttırma 
ilanı Madde 126 

• ~ .. ı K 1 Saltanat ... I A~ık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 1 - 2500 kilo Zeytin yağı açık eksiltme suretile satırı 
.& 1:91 an 1 I.,..; t old~ğu: Ad_a~~n b~yük Araplar köyünde hefkere ve içinde bir alınacaktır. 
T ~················~ ı 1 I ke~pıç ev kuç.uk ~ır bağı ve meyve ağacı havi bir huğun 480 2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk teminatı 337 lir• t '1i O R IK~ IE Y bıssede ?2 hısses~: w • 50 kuruştur . 
.................. ~~ı.ıı111•-....~<11111•l~-....~ ............ ı ...... ~~~~ Gayrı menkulun bulundu~u .. mevkı, Mahallesi, ~~kağı: 3 - ihalesi 27/10/942 Salı günü 10/30 da dır. 

Numarası: Adanın Araplar koyunde ve tapunun Teşrını sanı 4 - Evsaf ve şartnamesi her gün komisyonda görüle• Salih Bosna fabrikası sayın müşterileri 9~0 tarih ve. 5 No sunda k~yıtlı hefke~e v~ içinde bir ker· bilir. 
9 pıç ev ve bır huğun 480 hıssede 72 hıssesı. 5 - isteJdilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile bir· nazan dikkatine: Takclir olunan kıymet: Beher dönümüne iki .yüz elli lira· likte Adana askerlik dairesindeki satın alma komisyonun• 

dır. . müracaatları ilin olunur. 
Yağmur mevsimi gelmiştir. Çekilen pamukların satılma· 

ması ve sahipler tarafından fabrikamızdan çekilmemesi ve 
ambarlarımızın da temamen dolmuş bulunması itibarıle bal• 
yalar ve pamuklar b:zzarur açıkta kalmaktadır. Bu yüzden 
vukua gelecek zarar, ziyanları fabrika kabul edemeyecektir. 

Binaenaleyh gerek Tüccar ve gerek müstahsil elinde bu· 
lunan koçanlar muhteviyatının tescil:ve tanz\m tarihlerinden 
itibaren azami bir hafta zarfında fabrikadan kaldırılmasını, 

kaldırılmadığı takdirde Borsa nizamnamesinin 82 inci mad· 
desinin babşeylediği salahiyet dairesinde muamele tatbik 

edilmekle beraber bu müddetin hitamından sonra balya ha· 
~rna beher gün için yevmiye 50 kuruş ardiye ücretinin alı

nacağını sayın müşterilerimize saygıyle arz ve ilan olunur. 
8~10 2596 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamtza avdet etmiş ve hastalatınr kabule başlamıştır. 
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·- . ________________________ _._ _____ ........ ..._ ........................... ___ 
Makine 

Sahiplerine = 
Esk.i istasyon Karakola karıısıoda Demiriş atölye1i harS> vaziyeti 

dolayısife memlekeii~ize gir~eyen yedek mal~emel~rl t~mlo bakımın· 
dan atelytsioi REKTIFlYE ve PRES makınalarıle bır daha teçhiz 
ettniş -ve kadroıtıno teknik elenıanlarla reoişletmiş baluomaktadır. 

Mevcot bil'omtım makinaların römleklerini REKTIFlYE PRES 
Ilı işlerini, eo iyi ve uğlam bir şekilde, her nevi yedek parç~la~ı pik ve 
kızıl döküm ıoak ve sıcak demir işleri freze, büyük ve kuçuk torna 
ve planya işlerini elektrik ve oksijen kaynak işlerini çok titiz bit itina 
ile istenilen evsaftan daha iyi bir düzrünlült ve 11ilamlıkla yapılDl111· 
na r•yret edilmektedir. Sayın müşteriletimiıdo topdan ve per4kende 
siparişlerloden çok memnan kalacaklarıoı bir lterre yaptıracakları işler 
le da.ha iyi aolıyacaldarını lr.avvetle ümit tder bir defa tecrübe etme 
letiüİ be'kleriz: • 

DEMIR~Ş 
Nuri Has ve EvlAtlatı ve Şerikleri 

, ___ Tel: 353 Tir: DEMJRIŞ Adana 

Adana ikinci icra memurluğunda birinci arttırmanın ya
pılacağı yer, gün saat: Arttırması· 31/10/942 cumartesi günü 
saat 10 - 12 de ve ikinci arttırması 10/11/942 Sah günü 
saat 10 - 12 de 

1 · işbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 10/10 /942 tari· 
hinden itibaren 712 No: ile ikinci icra Dairesinin muayyen 
numarasmda herkesin görebilmesi için açıktır. dinda ya· 
zılı olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
712 dosya numarasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanm teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 • İpotek sahibi alacaklılarla diier alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz · ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me· 
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

S • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satıı iıtiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu-
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere artırma on giİn daha temdid 
ve onuncu günü aynı ıaatta yapılacak artırmada, bedeli sa-
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay
rimenkul ile temin edilmiı alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendiaine ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse ar:ı:etmit olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veyll bulunmazsa hemen on gün müddetle artırma· 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fark Ye geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve _di,er zararlar ayrıta hükme hacet kalmaksızın memuri
yetı mızce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 
Gayri menkul yukatıda gösterilen 31·9-942 tarihinde Adana 
ikinci. icra Memurluğu odasında işbu ilin ~e g6stetileh artır
ma şattnaıııesi daiteainde aatılacağı ilin ohiHur. 

7 - T elJaliye ve tapu barçlatı ve iliala pulu alana 
aittir. 
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10-16-20-25 2604 

Adana As. Satın alma Komis
yonundan: 

1 - 3000 Kilo Sabun açık eksiltme suretile satan atın•· 
cakbr. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk teminatı 270 lir•· 
dır. 

3 - ihalesi 27/10/942 salt günü saat 11 de dir. 
4 - Evsaf ve Şartnamesi her gün komisyonda görüle" 

bilir. 
5 - isteklilerin belli gün ve Saatte ilk teminatlarile 

birlikte Adana Askerlik dairesindeki satın alma komiyonuP• 
müracaatları ilin olunur: 

10-16--20-25 2605 

Belediye Reisliğinden : 
1 - Açık ekıiltmeye konularak lıteklisi çıkmıyan 100 metre 1 1, 4 

ince1lik ve 75 ınetre bir inceıılik telli lastik hortum bir ıy içinde p•· 
zarlıkla alınıcakt•r. . 

2 - 1 1/4 inceslik hortumun beher metreıin ;· muhammen bed•1~ 
850 kuru4 bir ioce1lik' hortumun beher metreııinin muhammen bedel• 
750 lira olup temioatı 212 llradır. 

3 - itte idiler haf tının 11lı ve cuma rüoleri öğleden ııonra ıaat 0~ 
be4te teıninat makbazlarile birlikte belediye encümenine ve şartoaıııeY' 
rörmek istlyenlerio her fÜn belediy~ muhaııebeslne müracaatları ııııı 
olun ar. 2608 

REFİKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

. 1/9/942 den itibaren kayt muamelesine başlanmıştır· 
Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kilise civarında 

Yurt !l!_üdürlüiüne mütaca_at 
4

" edilm~li 2449 _....... 
._....... 

Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr.Ziga Tiimgören 
Abldlnpat• c•dde•lnde 126 No. lu muar•"• 

li•n••lnd• h••t•lar1nı kabule baflamıtllr· 
5 Telefon No. 287 2491 1- 1 ~ 
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