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Httıerin Fon Boc k 
Karargahında 

l----· Büyiik bir deniz 
muharebesi tevkif eaildi 

$talingratta Ruslar mev· 
zilerini kuvvet lendir diler 
........... ,;;,_~---------------------------------------------

[ 4 gün içinde -1
1 

·~~----- ....... 
ALMAN 
denizaltıları 

143000 
ton gemi 
batırdı 

Asker yüklü 23456 tonluk 
6ir lngiliz yolcu gemisi 
ile 20119 tonluk hfr Ka -
nada rıapuru batırılanlar 

arasında 

Berlln 14 ( a. a. ) - Alman 
hususi tebliii: Denizaltılarımız ye· 

lliden kıtalar nakleden dütman ge 

llıileri batırmışlardır. Denizaltıları 

--...-.r...ııpştarl ııı;:ılr larında 23456 
tonluk loglliz yolcu gemisi olan 

«Orcades• ı ve Triten ile Kapş · 
tld arasında 20119 tonluk cDüşes 
Of Atol» adındaki Kanada geml
•ini batırmışlardır. 

Süratları fazla olan bu vapor· 
l,r, 9 'veya 10 bin ukeri ıllih ve 

techlzatlariyle taııyabilecek düzen 

\terildilten sonra, Mısır ve Orta· 
Şlrka kıtalar naklinde kuUanıhyor· 
da, 

Aynı sularda 17475 ton tuta· 
tında iki vapur daha batırılmıştır. 

Bu auretle ceoup Afrikanın batı 
kıyıları açıklarmda yeniden 61000 
tonluk düşman vapuru batırılmış· 
tır, 

Çok şiddetli f ırtmalar hareket· 
lere enıcl olmuşsa da bışka deniz 

•ltılarımız şimal Atlantik denizinde 

)Üklü olarak ve kuvvetli bir hima 

h altında logiltereye giden kafi· 
l•lere hücum etmişler ve cereyan 

•den çok çetin muharebelerden 

•onra 82000 ton tutarında 14 vapur 

batırmışlardır, 
Başka 2 düşman vapuru tor. 

Pil tıabeti alarak hasara u;ramış· 

tır. Bu ıuretle düşman son 4 gün· 

de Ternöv ile Ümit burnu arasında 
denizaltılarımı~ın hücumu netice · 

•inde 143000 ton remi kaybet · 
lıllştir. 

Şimal Atlantikte düşman ka· 

filelerine karşı yapılan savaşlarda 
bir denlı.altımız 47000 ton tuta· 

tıbtlan 8 düşmen vapuru batırarak 

t•aıaylız etnıiştir. 

1 Valimiz B. Akif Eyidoğan 1 

Vali ile enteresan 
bir mülakat 
- 2 inci Sag/ede -

Japonya 
/ngilider 11e Ameri· 

kalılar yere serilincige 
kadar 

Harbe 
devam 

edecekmiş! 
~~- ---

Ruzveltin ve Çör-
çilin nutukları na
sll karşılandı? 

XX:COO..."'CC(X'=-~-'· 

Aokara 14 (Radyo gazete 
ıi) - lrıgiliz Başvekili Çörçll 
taraf ıodao Edimborrta, Ruzvelt 
taraf ıoclao da Vaş•ogtonda sözle 
nen nutuklar ıiyuet aleminde 
yankılar ayaodırmışhr. 

Bertin siyasi mıhfillerlne 
göre veya, gerek Çörçil, gerek 
Ruzveltin nutukları, ıöylediklori 
şeyler değil, ıöylomedikleri şey 
lor itibariyle dikkate deierdir. 
Berlin. Çörçilin birbiri ardırıca 
ıö ılediği ilci mutalaayı aykırı 
ıörüyor. 

lnriliz Başvekili, Ağustoı 
ve Eylıll aylarını mültefilı:ler 
için cesaret verici diye vauftan· 
dırmıf, sonra da harbio en ka· 
rınlık devresine girdiğini anlat· 

mıştır. " R 
Ayni mahfillere i'.ore,.. uz· 

•umerbank Umum 
tnUdUrU şehrimizde 

velt de, Amerika lç!n onemll 
meseleler olan Amerıka a1ker· 
leriDİn deoiz ışın kıtalar& fÔD 
derllmeei, eofliıyon ve ham mad· 
de meeeleleri hakkında te" ke 
lime söylememiştir. 

Alman mahfilleri, iki outu" 
etrafındaki mutalaalarıoı şu oe 
tlce ile bai'lıyorlar: 

Satn,rbank Umum MUdürü 

Bay Huluki Aliıbab , idare heyeti 

hlıi reneral Sami, Mmum kltlp 

lıay Saad Keıkhıoğlu, işletme 
llllldürü Bay Ömer Sagao ve Mer· 

•indeki Sümer bank müesHselerlni 

tel 1r.1k etmek llıere ıthrimize gel· 

Dllflerdlr, ; 

'' Ne Çorçilin, ne de Ruz . 
voltin demeçleri siya1i ve asice 
ı:i duruma yardım edeoıoz.,, 

"Japon hariciye nazırı da bir 
nutuk söylemiş, logilizlerle Amo· 
tiltalılar yere serilinceye kadar 
Japooyanın harbe devam edece 
fioi belirtmiştir. 

5 • 

Alman 
askeri 
kıştan 

korkuyor 
Londra 14 (a.a) - Tas aj•nsı 

bildiriyor: Hitlerio umumi karar• 
rahına çağırılan Fon Bock tevkif 
edilmi~tir. 

Moskova 14 (a a) - Sovye ~ 

tebliii: Shlinrrad çevresinde lota 
larım ı z mevzilerini kuvvetlendir. 
mişlerdir. Topçu düellosu olmuştur, 
Bir dü~m\n piyade tctburu dağıl 
m:ş ve büyük bir kısmı yok edil· 
miştir. Sovyet kuvvet!eri iki bi. 
nayı ıeri almışlardır. 

Stalingradın şimal batıs ı nda 
mevzii muharebeler o!muştur. 400 
Almaıı yok edilCDiş, 4 top ve diier 
bazı silahlar tahrip olunmuştur. 

Moldok çevresinde meydan 
muharebesi devam etmektedir. Bir 

---<uu~man pıyaae Doıuru yoıc eaıımış, 

6 top, 4 tank, kıtaat ve iaıo mal 
zemesi taşıyan bir çok kamyon 
tabrip edilmiştir. 

Novoroıiıkio cenup doiusuo· 
da sayıca üstün düşman kovvetlerl 
birliklerimizin arkasına aarkmışlaraa 
da buolarıo irtibatı kesilmiı ve 
400 Alman öldürülmüştür. Sovyet 
bahriyesine mensup siliheodaı.lar 
lıtaradeoiz sahilinde di1şman işrall al· 
tında bir yere akın yapmııla! ve 
bir Romen snvari bölüiüoü yok 
ettikten ıonra cephaneliii, telsiz 
istasyonunu tahrik etmişler ve 
kurmay heyetini esir alarak biç 
bir ıüçlükle kartılışmadao hare· 
kot noktasına dönmüşlerdir. 

Ankara 14 (Radyo razetesi)
Karadeoizde Tuapae limıoıoa ya· 
kın bir bötrede gayet ıiddetli sa· 
vaşlar olmaktadır. Alman tobliii1 

Maykoptao Tu psoye rideo yol 
üzerinde yeni tepelerin ve mevzi 
lario hücumla zaptedildiiini blldir· 
mektedir. 

Ankara 14 (R•dyo guıtesi)
Sovyet Başkumandanlıiı, Kızılordu· 
da ıiyui komiserleri kalJıran emri 
kml donanmaya da teşmil etmiştir. 
Bundan sonra donanmada da siyasi 
komiserler bulunmayacaktır. 

Moskova 14 (a. a.) - Moz· 
dokun dailık çevresinde Ruı kov· 
vetleri ehemmiyetli düşman tank 
ve piyade kuvvetletine karşı şid· 
detli bir karşı hücum yapmıştır. 
Novoroıiıkio 60 kilometre kadar 
cenup doiuıuoda ve Karadeniz 
kıy11ındakl Tuapsede biten vadide 
15 rüo evvel başlayan şiddatH 
meydan muharebesi devam etmek· 
tedir. 109 modeli ıoo Me1erımit 
Alman uçakları meydan muharebe. 
siode ehemmiyetli bir rol oynamak. 
tadır. Alman eairlerin:o ifadesine 
ve ölülerin üzerinde bulunan batıra 
notlarından anlatıldığına göre , 
Alman askerleri kıştan korkmak 
tadarlar . 

Berlin 14 ( a.a ) - Alman 
tebliği: uvaı ve tahrip uçakları 
tarafından desteklenen Alman kuv 
vetleri lcafkuyada Maykopdan Ta· 
apeaye rideo yol üzerinde yeni 
tepeleri ve dağlık arazide yeni 
mevzileri hücumla zaptetmişlerdlr. 
Y alnıı bir keslmde bir tUmıaimiz 

London sı

rıfından ağır 

bir İngiliz 

kruvazörü : 

Shropshire 

• Japonl.ar ağır 
kayıp verdiler 

Ankara 14 ( Radyo gazetesi) 

Guadelkanahn şimalinde müttefik 

filosile Japon deniz kuvv~tleri ara

.sanda 30 dakika süren bir muhare

be olmuştur. Bu çarpışmada artitte-

fikler bir muhrip kaybetmişlerdir. 

1 Japon kruvazörll, 4 muhrip, 

1 taşıt gemisi babrılnıı§br. Bir baş· 

ka muharebede de bir Japon kruva

zörü yakılmıştır. 

Ekmeklik u.na Pata
tes karıştırılacak . 

Ankara 14 (Hu· • - Ankara 14 (Ha• 

•u•İ muhabirimız. istihsal mıntıkalannda Belediyelerin suıt mubabirimlz· 

dba!ı ~.~~~·,:ı:ı~ seroeBı pıyasaaan hububat satın al- ;ıiiy;tlerdeo is· 

rında ekmeklik malarına müsaade edilecek tih1al mıntıkaları· 
una patates ka· :-=ıo=--- na gönderilen ma· 
rıştırıldıiı ve bu surette elde edilen ekmeiin de temellerin serbest piyaaada hububat aatın almaları· 
beyaz, yomoşak ve lezzetli olduğu aolaşıldıiıodao na mahalli idare lmirlerioce milsaade olaumad1ğ1Dı 
Ticaret Vekiletl bütüo villyetlero lüzuma halinde vaki müracaatlardan öirenen ticaret veklletl vall-
ekme(e patates karıştırılma1ıoı tavıiye etmiştir. Di· lere bir tamim göodererek, halkın ihtiyacını temin 

etmek mevkiinde olan belediyelerin serbest piyasa· 
ier taraftan Ticaret V , kileti umumi müfettişliklere 

larıodao mübayaada bulunmalarına mani olunma· 
ve valiliklere rönderdiğl bir tamimle 1942 hububat 

masıaı teblii etmiştir. 
m\hsalüoün borçlandmlmuıoa ve satın alınmuına Ticaret vekiloti başka bir t•miml• tıtiiiıal lh· 
alt tatbikatın buna ait talimatname hükümleri dahi· tiyacını karşılamaia yeter olduktan bııka faıtla11 
linde ve villye\ler içirı tayin edilmiş olan azami . da mevcut bulanan mahaller beledlyetinln diter iı· 
müddetler içinde bcıhemehal ve yüzde yüz niıbetİn · tihaal mıntıkalarından mübayaaya teşebbOıteo te· 
de ıonı erdirilmoıinl ve bilhaasa kış gelmeden vekkl etmelerini, aksi tak.tirde iıtibsal ihtiyacına 
evvel teslimatın devlet aobarlarına yerleştirilmesi kifayet etmiyeo yerleri fena durama ıokmış olacak· 
hnsusuouo temioioi istemiştir. fırını valiliklere bildirmiştir. 

Harpten sonraki Avrupa 
.... ____ ,. - -

Bol keseden 
bağışlama! 

Bir Amerikan profesörü, Türkiyeyi Av· 
rupadan çıkarıyor ve boğazları Sovyet 
Rusyaya bağışlıyor 1 1 

Ankara l 4 (Radyo iazotesi) - Amerikan profesörlerinden biri bir 
Amerikan mecmuasında garip bir yazı ve harita neşretmlştir. Profesör, 
harpten ıooraki Avrupayı gösteren haritada Türkiyeyi Avrupadan çı· 
karmış, boğazları ve bazı bölgeleri Sovyet Ruıyaya bağışlamıştır. 

Bu yazı etrafında V aşingtondao relen bir telrrafta, ma1r.ale ve ha· 
ritaoıo t•mamile profeıörüo aahşi mütalaa ve rörüşü bulunduiu ebem· 
miyetlo belirtilmektedir. 

Roma ve Borlin radyoları ba milnuebetle yayımlarda buluoayorlar. 
halyan gazeteleri de, Amerikanın Orta Şarkta takip ettiği siyaseti 

anlatmakta, lrak ve lranıo y~vaş yavq lngilit nüfuzundan çıkarak Amo· 
rlkao nilfuzuoa reçtlğioi yazmaktadırlar. 

100 den fazla müstahkem bir iıti ( 
nat noktası ole geçirmiştir. 

Stalingrad ve Don capbelerin· 
de düıman karşı hücumları püıkilr· 
tülmiiştür . Savaş uçaklerımız 
gündüz v o l r a üz.erinde 
Yapılan düt m a n k ı t a a t 
ve levazım nakliyatını bombala. 
mıştır. Alman uçakl•r• rece ayni 
çevrelerdeki dOıman tayyare mey• 
danlarına hücum etmiılerdir. 

VoJra üz.erinde orta büyük· 

-lük.te bir dilşmao vapuru batml· 
mışhr. Don cephesinde İtalyan av 
uçakları kl\yıp vermeden 2 düımao 
tayyaresi düşürmüştür. Sovyet cep· 
besinde merk~ı kesiminde bir Sov· 
ye t istinat nokta11 tahrip edildlti 
sırada 60 dan fazla dOımao blok 
havıı zaptedllmiş ve bir miktar 
esir alıoını~tır. 

Malta Qssüat katıı yapıln 

hücomlırdı vahim tahribat yapıl· 

Mihrıerle miinasebetlerint 
kesmesi için 

Arjantin 
ve Şili 

Amerika tarafından 
tazyik ediliyor 

Ankara 14 (Radyo gazetesi)
Amerilı:a Hariciye mUste4are Som· 
oer Velsio Ariantio ve Şili ba\kıada 
•öylediii sözler, mihverle milaa. 
sebetlerloi devam ettiren bu iki mem• 
lekotin hükOmet mahfillerinde vo 
basınında derin tepkiler huaole ~·· 
tirmiştir. Velı, iyi komşuluk mil· 
nasebetlerioin bir taraflı olmadıtı 
oı söyliyerek Şili ve Arjantin bil· 
kOmetlerloin hareket tertlarıoın 

tasvip edilmediğini açık bir 4uret· 
te ifade etmişti. Şili ve A• jıntin, 
Ba beyanat üzerine hareket• ge. 
çerek Amerika hükOmetiod• iza. 
hat iıtemişlerdir. Vet.in Şili tara• 
fından verilen notayı cevapsız 

bırakışı Şıll ba11oını •lalrleodlr. 

mittir. 
. V aıiol'toa Post ruetesl, Bit. 

lqik devletlerin Şm ve Arj•nt1nl 
tazyik ettiilol, Blrleılk devletletM 
bu iki memleket arasının lltlkçe 
a~ldıtıoı blldlrmektıdlr. 

mıı ve yaoıınlar çıltarılmııtar. Ba 
nıürıasebetle cereyan eden ılddetU 
bava muharebelerinde Almah hl· 
maye uçakları 13 d01111an &ay1ar ... 
ıi dütUrmüıtllr. Yalnııt 1 tayyare. 
mit Otsiloe dönmımlftlr; 

• 
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i1~DAHİLİ .· HAB E'RLER 
~·' .k. ·. .. .. . . .- . 

Röportaj 

Vali konağında 
BiR SAAT iFAN TEZ/: 

B. Akif Eyidoğan Şeker bayramı 

Evliya Çelebi seyahatnamesi 
ilham/arımın tükenmez kay

nağını teşkil eder 
--

Müşteriye şeker satma
mak suçile mahkemeye 

verildiler 
--

iN... dı tatlı şeker bayramı d• 
~ yaktı reçti.. Bayramın adı 

ne güzel. dünyayı "aran ateş çeıı· 
beri içinde bir şeker bayramı ya• 
pabilmek bir millet için ne mutlu!. 
Ve ş~ker; bizde ne rüzel bir avot· 
ma vasıtası., Salıncağında ağlayaıı 
çocuia şeker vıdederiz, susar. Ço~ 
sevdiklerimize «şekerimi• deriı, 
hoşuna gider, Şekerden şeker y•· 
pılır, vitrinler ıüsler.. Misafiri' 
mizi ağırlayan şeker" Huliıa evi· 
mizin, ağzımızın tad ölçll!ıü h•P 
şeker .. Ooa bir de ı•rbest ve'f.lııli 
yarım kafiye uydurarak: 

Diyor 
Proiramını nasıl i:ah ediyor? - edebi~atta en ~ok ı;:uzuliyi, l!uhiyi, Yahya Ke'!'oli 
beğeniyor. Valimizin memleket tarnelerı 6 - 7 bın kılometreyı bulmaktadır? Bız:al 

tetkikler yaptığı köylerin sayısıi!le 4000i mütecaoi:dir. 

Şeker bayramının arefe günlerinde piyasada mevcudu görüomiyen şe· 
kerio ne gibi sebeplerle piyasaya çıkarılmadığını araştırao alakalı 

memurlar bazı ticarethanelere mürettep müşteriler göoderaıişlerdir. Tüc· 
carlardan Molla Mehmet adiyle maruf Mehmet Şaşmaz ve Evliya Zade 
Mıhmut Ôzorgin bu müşterilere mağazalarında şeker buluomadıiıoı ~Öy· 
lemişlerse de yapılan araştırmalarda Mehmet Şışmazıo mağazasında 146, 
Mahmut Ôzerginio maiazasında da 131 kilo şeker bulunmuıtur. «Şeker 

G
azetem adına bir konaşma 1 keoderun, Karataş -ı\daoa-Kay· J çirebilsem, okomığı severim. E.ıkİ· 

yapabilmek için Sayın Vali· seri yollarıoın tamamlandığını, Soy· lerden Fuzuliyi ve Rohi'yi, muıınr· 
d · t han ve Ceyhao sulama rejimlerinin lardan ebedi olarak oskimeyeceii-mizi kıç defa makamın a zıyare 

Her ikiıi de Asliye 2. nci ceza mahkemesine verilmiş ve M. umumi 
muavini Kamuran Güralp her lldsioln de mevkufen muhakeme edilmele
rini istemiştir. 

Parayı cepten çeker» 
demişler! 

Ah medhüsenalırına dilimizioı 
kalemimizin eri.şemediii canım şek": etmişsem kendilerini her defasında kurulup işlemeğe başladı(ını, Adana ne kani olduğum Yahya Kemali 

da bir elinde telefon ahizesi, önün· şehir plinındaki başlıca Belediye severim. 
de evrak, koltuk ve kanapelerde tesislerinin vücut buldoğunu gör· Romanlardan son günlerde röz· 

Karara geçilmiş ve neticede suçluların rayri mevkuf olarak muha
kemelerine ve bazı cihetlerin aydınlanması için duruşmanın ayın 17 ıine 
talikine karar verilmiştir. 

Daydam ki. bu mübarek rüıı' 
lerde başına çok işler gelmiş .. M•· 
ier neler olmuş neler .. Seni mah· 
teris muhtekirler güneş giraı•ı 
depolara hapsetmişler, içinizdeıt 
bazılarını fıraat buldukça aakh·gisli 
müşterilerin a(ız tadını bozacık 
kadar pahalıya satmışlar.. Ne idi 
bu başınıza gelenler; ıuçumız ıı• 
idi? 

d b. mek ilk emellerimin başında rellr. den aeçirdiaim tercüme eserlerden 

Mersinde canh bir Spor bayramı 
ziyaretçileri, karşısın a ır veya • • 
bir kaç müracaat aahibilo me~gu\ Bütün yurdumuz için hayati Şahika cCtedellıı, yı gençliğe tavsiyft 
halde buldum. Bu vaziyet \tarşıaın· ehemmiyeti haiz olan kültür işle· ederim. 
da biz razetecilerin suali de bu· rimizden düziçi köy enstitüıü ıün Misafirler ırelmişt;, Valimiz he 

011 
inzimam ederse gerisini si1 ta· yapmaya bünyece ve içinin özünce nüz yemeiini yememişti .. Sualleri· 

d . · ı f Artık tam verimle ralı•ır hale aetiril· mi pazarlık muc ibin be kua. kesme 
Menin 14 (Hurnsi) - Bu şe 

kor bayramı, Mersinliler için ayrı· 
ca bir spor bayramı olmuştur. Ya
pılan daveti kabul ederek Merıine 
gelen F el'erbahçeli ıporcular, fut· 
bol :ve atletizm karşılaşmalarile 

Mortlnlilere rerçekten heyecanlı 

ve zevkli spor rünleri yaşattılar. 

savvur e ın, ıoıan ne o ur . T "11 • • 

deime kafalar hak getire! mosi, Adana köylüsünü çok az ğe çalışayım derken onu bir de ba. 
Fakat bütün bunlara raimeo ba sıfatile yoklamalı: istedim: 

aiıından beyim, efendim kelim~· ---Y A Z A N--11111!

1 
- Çocuğuoüzuo •• olarak 

ı~rini biç düşürmeyen Sayın Vah· yetişmesini istersiniz? Diye sor-

mizi evle1inde hem de bilmiyerek M ç Yurtcu dum. Gülümıedi ve: 
yem•k zamanında ziyaret ettim. • • - Bir kızım var, onun da iyi 
Büyük bir nezaket ve yüzünden bir ev kadını olarak yetiştiğioi 
biç eksik olmay~n tebeuümle beni isterim dedi. 

Bayramın birinci günü Deniz 
Harp okulu ile yapılao karşılaşma 

5-0 F enerbahçenin lehine bitti. 
idman Yurdu ile olan karşılaşma 
nın galibi do 3- 1 Fenerbahçe idi. 

kabul eden B. Akif Eyidoğan mak·ı zamanda bugüo tasavvur edemiye · - En acı ve fntlı hatıreları· 
udımı kısaca anlattıiım zaman , ceğimi:r: derecede ileri dereceye nız ? 

Peşin pazarhkl çıkaracaiıoa inanıyorum ve bu iş Bir 11lılc çaldı ve elini hava· 
için var kuvvetimle çalışıyorum. da sa\ladı. Bu hareketile: Bayramın ikinci günü yapılao 

Atletizm müsabakaları da çok par• 
lak omu. Neticeleri bildiriyorum. 

- Dur, dedi. Evvela biz pa· Adanada bütün fenni teıisatile 
ıarhlt yapalım .. Undan ıonra &.u· modern orneklere rore yeı:uaen 

nuşmaya baş\arız. kurulacak olan bölge sanat okulu· 
Evvela: ıiz gazetecilerin sua 1 nun da rerek şehre, rerek vili · 

içinden snal çıkarmak idetinizdir. yet• illikbalde en az bir Adana 
Bunu yapmıyacaksın biıl.. Bir de kütlesi kadar kudret ve inkiş11f 
dolu kafa aç karınla geldim. Müm hamulesi katacaiıoa güvenerek 
kün oldoğn kadar az ıoracaluıo rayretloniyorum. 
iki! .. Bu pazarlığı kabul ediyorsa· Adana merkez kazasında do. 
nı:r: buyurun sorun sualinizi .. 

- Bir vilayette Vali olarak 
l~e başlarken neleri tetkik eder· 
ıini:r? Hemen cevap verdi ve: 

- Ben, dedi. Tayio edildiğim 

vilôyate gelmeden önce bir idare 
adımına lizım olan başlıca mala . 
matı ıerok resmi vesikalar, kayıl· 
lıır, iılatiıtikler, ıerekse husu i 
neşriyat üzerinde çalışarak tetkik 

ederim. 
Ezcümle; resmi vesikalardan 

l:ıtaliıtik umum müdürlüiünün neş · 
riyatı, hususi vesikalardan da Ev
liya Çelebi seyahatnameıi tetkik 
!erimin ve alacağım ilhamlarımıo 
tükenmez kaynağını teşkil ederler. 

Programı: 
- Adana için ne yapmak veya 

J&ptırmak emelindesini:ı? 
Adananın öz çocuia, yakın ve 

ar.ak istikbalde rerek Adana ieh
rinln, rerek muhitindeki kazaların 
ve köylerin ne manzara almasını 
arza ediyoua, imkanların ve fır 
satların bana o kadar şümul ,,. 
genlılik içinde Sıhhat, Bayindırlık,. 
kültür ve ekonomi bakımından bu 
vilayette hizmet nöbetime rastla· 
yabilecek her hizmeti 1alihiyetim 
dahilinde yapmak, aıt kademelere 
aazaretim altında yaptırmak, üst 
vekalet makamlarıoa da Adananın 
ve vilayetin ihtiyaçları etrafındaki 
tekliflerimi kabul ve infaz ettir
mek iıterim. 

Bu ıöıler pek yuvarlak oldu 
amma kusura bakmaıatoız. içinde 
bulundoiumuz şartlara röre etraflı 
bir projram hazırlamak ve yürüt· 
mek pek çok tafsilita baltan bir 
meseledir. Bunları da ııruile tes· 
bit etmek ve yürürlUie koymak 
fazif em izdir, 

Yukarıda\ı.i JJmumt sözleri rön. 
JQmO doldurao ar:ı:.uların balisuını 
formül halinde vermek için arzettim. 

Adanada gUzol bit nOaıont 
bııtln•ıi yaptırmak Tırsuı - ls· 

kuz komisyon marifetile topraksız 
çiftçi ve köylüye daiıtmakta oldu
ğumuz arazinin bütün tevziatı bir 
buçuk yıla kadar tamamlanacak, 
lcudsal Kemalist rejimin arrer isli. 
hat yoluoda Adana muhitinde at · 
tı(ı bu adım sulama fşlerinin yaoı · 

ımı eo feyizli gelişmelerin yaltın 

parlak eserlerini ve iirneklerini 
verecektir. 

- Mülkiye imirllklerinda ro· 
çen zamanınızda şimdiye kadar 
kaç okul ve ne kadar yol yaptır· 
dınız.? 

- Şimdiye kadar çalışt•ğım 

vilayetlerde rüolerimi boş geçir· 
medlğlme kail olmakla beraber 
yapılan okulların ve yolların benim 
tarafımdan yaptırmış olmadığıoı 

farz etmek daha doiro olur. 
Çünkü,:;ya benden evvelkllerio 

bıraktığı parayı hazır buldam ve 
yahut tahıil etmedikleri bakaya1i 
zamt.nıma raıtlıyan lktlaadi inkişaf· 
lar eseri olarak mükellefler ödeye· 
bildiler. Tahsil teıkilitı toplayabil· 
di, mühendisleı, uıtalar çalııtı. 
Pek çok köy muhtarlarının nahiye 
müdürlerinin, geoç kaym;ıkamların 
hakikaten kendilerinin yerinde ben 
olum yapamıyacağım kadar can. 
dan sarfettikleri emeltlerin deierli 
eserlerine, levhalarına, sahnelerioe 
yerli yerinde şahit olmaktan zevk 
ve iftihar duydum. 

Bazılarının bizzat resimlerini 
çektim. 15-20 cilt albüm dolduran 
bu futotraflar yü~ümilzüo akile 
bütün bımlelerlmizin tükendiil za. 
manda sağ kılan tatlı hatıralarımı· 
21 caolandırmaj'a medar olacaktır. 

Kimleri okuyor ? 
-. Neleri ve kimleri okumak 

tan ıevk ahyorıonıız ? 
- Mealeiimiz olan politikaya 

\'e idareye ait neşriyatı kaçırma. 

dan takip ederim. Banan haricinde 
boş vakitte zihin oyalamak için 
h•men her mevzade ne elime re· 

-Hatıra, bu ıuali geçelim, çok 
•u.uu urer. Demec •·••.1-•'<l'll, 

Spor ve vazife 
- Simdiye k•dar otomobille 

ve atla ne kadar yol geıdiniz? 
Spora ait şeylerden biniciliji 

ve yüzmeyi çok ıevdiiini söyliyen 
valimiz: 

- Bunun tahmini güçce, de· 
di. 6-7 bin kilometrelik memleket 
turnalerı yap~ak fırıatmı buldu. 
rum gibi çalışhj-ım altı viliyetin 

- Devamı üçüncüde 

110 Metre Manialı : 
1 - Şerif Turhan (Mersio) 

17 4-10 2 - Yeba Berkok (Fe 
nerbahçe) 18 5-10 3 - Nori 
Gürdogan (Mersin) 

800 Metre : 

1 - Adnao Ôrkeo (Fener• 
bahçe) 2,14, 7-10 :l- Ahmet 
Kalahan (Manin) 2, 15, 5-10 

Gülle atma: 
1 - Y eba Berkok (F ooerbah-

Rus muharebeleri sırasında, bazı harp tebliğlerinde alev maline · 
lerinio adı geçti. Bu harpte meydana çıkan bu yeni ıilD.h hak· 

kında biraz bilgi vereceğiz. 
Hoş, bu alev makinesi, dalu 1914 - 18 harbinde do vardı; Fakat 

o harpte bugü:ıkü derecede Önemli yer almamış, birçok Avrupa orduların 
da henüz kullanılmamıştı. 

Alev makineleri, filit makinesi gibi bir alettir. Suyu incecik zereler 
halinde pilıkürtür. Sonra da, alev makinoletinln pilıkOrttükleri, 
ao deill yakıcı cisimlerin karıştırılmasından meydana getirilmiş kimyevi 
bir maddedir. 

Makineoio içinde, akıcı ve alev aldığı zaman yakıcı bir hal alan bu 
akıt, kuvvetli bir batkı altında bulondurolduğu için çok sıkıştırılmış bir 
haldedir. 

Bu yakıcı akıt, havayı gÖrüoce parlar; ve üzerine tutulduğu eşyayı 
alev kaplar. 

Alev makinesi insan sırtında taşınır. iki lane borusu vardır. Bilyük 
bir tuyik altında bıralulmıı olan bu yakıcı akıt, borudan çıkarken zer· 
re halinde buhar tozundan başka bir şey deiildir. 

Y aloız bu buhar. borudan ardı arası kesilmeden ~ıkıp durmaz. Ara 
ııra püıkürtülür. 

Alev makineıi, çok yakın metafeden, bir tüfek menzilinden kulla· 
nılır. Ba makine, tıpkı tüf ek gibi kullanılır. Bir tane alev sıkıcı ile, bir 
de onun yardımcısı vardır. Alev makinesine, düşman eline düşmesin di· 
ye çok dikkat ederler. 

Dört yanında makineli tüfekler bekçilik yapar. Alev makinesini kal 
lananlar bir takım halindedir. Bir kilçük subay bu akına komuta eder, 
makineyi, askerlik rereğine (Öre, istenen yere rötürtür, retirtir. 

Alev makinesinin kullanılması bambaşkadır. Bu makine, yakın me
aafeden, t a n k 1 a r a ve zırhlı otomobillere karşı mlidafaa silibı 
olarak da kullanılır. 

Aletin püskürtüp h:ıtuşturdoiu akıt, sön, derece aıcaktır. Bu sıcak· 
lık karşısında kalan tüf ek top ve tank makinelileri ile bütün madenler 
yumuşar, genişler ve iş rörmez bir duruma rirer, iyi bir şekilde yapıl
mamış ve sailamlıışmamış betonlar bile ııcaktan çatlamağ'a başlar. 

Alev makinesi oldukça ığır oldaiandın, çabucak yer deiiştiremez. 
Onun lçnl, buttu çok ,evik erler k11llaııır. Hücumda olsun, koruoma mu 

çe) 12,23 2 - Tevfik Bülco (Mer· 
sin) 11,70 3 - Bahattin Ôzaydın 
(Mersin} 10,81 

3 Adım atlama: 
1 - Münir Köseoğlu (Mersin) 

12,83 2 - Salih Pamuktan (Mer. 
sin) 12164 3 - Namık (Fener• 
bahçe) 12,04 

1500 Metro : 
1 - Recep Koşa (F enerbah· 

çe) 4, 31, 4 - 10 2 - Cavit Kü· 
çükakbaş (Mersin) 4, 37 5-10 
3 - Hasan Ulaş (Mersin) 

200 Metro : 
1 - Muzaffer Baloğlu (Fe

nerbabçe) 25 1-10 'l. - Salih 
Pamuktan (Mersin) 26 2-10 3 -
Turan ÇeUnbaş (Mersio) 

Cirit atma: 

1 - Kemal Kökıal (Fener• 
bahçe 49,90 2 - lıban Taşucu 
(Menin) 43,60 3 - Fahri inci 
(Menin) 37 

Yüksek atlama : 
1 - Ragıp Orhan (Mersin) 

1,75 2 - Hüsamettin Talu (Mer• 
Devamı üçüncüde -

Muhtekir kapııı pek mi dır 
reldi de piyasada endamınızı rö· 
remedik? lşıkaız, karanlık izbe yet' 
terde birer kürek mahk6ma ribi 
nasıl vakit geçirdiniz? 

Nıı, inaafsız patronlarınız v•t· 
mış ki şu mübarek bayram rünl•· 
rinde ıize hasret çeken binlere• 
kişiyi ılzio fÜzel süt rlbi beyaıı 
pırlanta gibi parlak yüzünüıdıll 

mahrum ettiler! 
{';\ p•trônl~ın içinrl• hlç mi e.th• 

bımeulih derdinden, halk dilindeO 
anlayan yoktu., Gene onlardan hiç ıoi 
oruç tutan, namız kılan bir miif' 
lüman yoktu. Nasıl, nasıl oldu d• 
sizi eski esir pazarında rayrimeşrO 
fiyatlarla satılan bir esir gibi ol· 
dum olasıya sattılar. 

Anladık, anladık ki; lca:ı:ulll 
şeker size bizden, bize ılzden ın•b' 
rum olarak şeker bayramı yaşatırı 
o zalim muhtekirler, o pis ve aıuh' 

- Devamı üçüncüde 

harebelerlnde olsun, bu makinelerin bir saoiye bile vakit geçlrıııed•0 
kullanılmaıı gerektir. 

Bllhaııu hücum zamanında pek seyrek kullaoıldıiı için 
kan tarafıo yaptıjı askeri tebliilelerde ba makinenin 
geçer. 

hücum kal· 
pek az ad• 

Modern harpler, bu makineleri başka şekillerde kullanacak mıdır? 
Fakat unutmımalt rerektir ki her yeni siliba karşı, onun tesirini a:ı:al· 
tacak başka müdafaa ıilihları meydana çıkar. 

Meseli, ateşe karşı dayanan amlant madeninden bir zırha bilrilo 
müş bir adam çıkıp da, günün birinde alev makinesinin püıkürttüiO 
cehennem ribi alevin içine dalarak, bu makineyi kullanaolarıo elleriıt 
don alamıyacak mıdır? Bunu, relecek göıterecektlr. 

• Bahkyerine 
- -

altlri avlan.ıyorl 
B"' zamanlar cı~ı~ mor.kezi olan Pekin ıehrlndo imparatorun kıŞ 

lık sarayında ıçı nadıde balıklarla dolu bir göl vardı. Japonl•r 
Pekin şehrine girdikten ıonra bu g ölde balık avlamak hakkını 30 biıl 
lira kadar talan bir para mukabilinde bir Çinliye satmışlardır. Çinli se 
nelerdenberi burada balık avlaınaktadır. 

F akıt ta talan balıkları ıatma;a pek ehemmiyet vetmlyordaı 
Buna rağmen bankada hesabının kabarmaaı Japonları çok ııl&kad•~ 

etmit ve bunlar tahkikata başlamışlardır. Uzun ıüren tahkikat netle~ 
ıinde şu nokta anlaşılmıştırı Gölde balık avı müzayedeye çıkarıldırı 
zaman kurnaz bir Çinli Çinlllerin amlarca müddet boraya relip impır:ı 
tora sadakatlerini fÖstermek üzere röle en dıdlde balıkları attıklatır.t 
ve hürmetlerioe delil olarak altın bir halkaya lılmlerinl yazdırarak b~ 
lığın kuyruğuna bailadıklarını dilşünmüş. röldo balık deill bu altın h• d' 

kalarını avlamak daha ltlrlı olıcıiını düşünmüştür. Filhakika Çinli stil 

lerce balık avı namı altındı rölden altın ~ıkarmıştır. 
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MAÇKADA SATILIK ARSA 
Maçkada Tramvay caddesi üzerinde 110.20 metre cephesi 156.10 metre derinlitincle ifraaa müıait ortuında, 

hane binası olarak yapw tamamlanmamış büyük Kirıir bir bina ve ayrıca iki ufak binuı olan muhal satahyor. 

aefaret • 

Devlet Demir Yollan 6 ıncı iş. 
letme müdürlüğü arttırma, ek
siltme komisyonu Reisliğinden: 

Emlik Ve Eytam Bankasından: 
Eaaı No. Yeri Kıymeti Nev'i Mesahaıı Teminatı 

Lira 
119.944. 

lıletmemizin Adana ıebir iıtuyonunda 3550 metre mu• 
rabbaı perke kaldaram yapalmuı iti kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuıtur. 

Lira 
Beşiktaş Vifne zade mahallesi 1.199.438 Aaraa ve ÜEerinde nata· 
Maçka ve Teşvikiye caddeleri mem kirgir böyük bir 

2775 15342,SO M2 
Bu ameliyata lüzumlu olu kam idarece temin ve parke 

tqı it yerine kadar idarece nakledilmek prtile ve her met• 
re murabbaı muhammen bedeli 4,22 lira ve yektnu 14981 
liradır. 

2 Mükerrer aumarah bina ile ayraca iki u- ihalesi 3/11/942 sala günü saat 16 dadır. 
Taliplerin ihale uatandan bir saat evveline kadar: Pafta 66, Ada 703; Parsel 4 fak bina. 

izahatı yukarıda yazıla gayri menkuller peşin para ile ve kapalı zarf uıuli ile satılacaktır. Kapalı zarflar 21/10.942 
Çarpmba glaü saat 14 de Bankamız İstanbul ıübeıi satış komisyonu buıuri ile açılacak ve en yüksek teklif merkeze 
bildirilecek ve haddi layık görüldütü takdirde Maliye Vekiletinden istizan edilerek muvafakat cevabı alındıktan ıonra kat'i 

ibaleıi yapılacaktır. 
istekli olanların Ankara merkezi ile lıtanbul, lzmir, Bursa tubelerimizden birer lira mukabilinde bir ıartname edine· 

relc bu prtname abkimı daireıinde tanzim edecr.kleri teklif mektubunu, tayin edilen 21110/942 çarıamba günü saat 14 e 
kadar lıtanbul ıubemiz mlidürlüillne tevdi etmeleri llzımdır. Satış bedelinin ödenmesinde alacaya, bina ve arsanın ipoteti 
lbulcabilinde kolayhlc ıösterilebilir. Fazla izahat •lmak isteyenlerin lstanbul şubemiz amllk serviıiue müracaatları ilin 

A - 1724 lirabk muvakkat teminat akçelerini 
.8 - Ticaret oduı verikuı, kananu ikametıih vetikua 

ve nüfus teıkiretinQ ihtiva edecek olan ve 2490 numarala 
kanunun emrettiti surette bazırlanmlf teklif mektuplan 
ile birlikte. 

Komisyon Reiıliğiae müracaatları llzumu iab ola· 
nur • 

olunur. 2542 24· 28· 6 · 1 S 

Şartname ve mukavelename proielerl Adanacla 
müdilrlütiinden parasız tedarik olunabilir. 

11-17-23-30 

iktisat Vekaletinden: 

itl•tme 

2611 

..... ------------------------~~--------------·----------------------·--~~----------------------------1 k ti sat Veklletinden: iktisat Vekaletinden: 
Seyhan viliyetlain Oımaniye kuaar dahilinde lt11ıca ve Davutlar 

t::trinde, ıimalen, Bağlı S1rt tepesine dikili beton ıütun nokta11ndan 
yıp Çallhopura tepeelne ve Yuva tepesine dlkiU beton ıiltun nok 

Seyhan Vilayetinin Oımanlye kaza11 dahilinde l11ızca köyü civarın· 
da, ıimalen, Kocatarla tepesine dikili beton ılltan noktasından Hıç 

daiı tepeıiae dikili beton siltan noktasına hatta milıtaldm, tarken, Haç· 
dajı tepesine dikili beton ıiltan ooktaııadan Arslantepeılae dikili b .. 
ton ıütan noktuına hattı müstakim, cenaben Arslanteke•ine dlkiU be· 
ton ıütün nokt11ından bqlayıp, Kocamastafa tarla11 tept1ine dikili be 
ton ıütan noktaıındaıı reçerek Arabojlu ; tepesine dikili beton ıütu'\ 
noktasına hstti ml\nkesir, garben, Araboilu tepeıine dikili beton ılltun 
nokt111ndan hndnt başlaorıcı olan Kocalarla tepeıiue dikili beton ıil · 
tan nokhımı battı müstakim, hadatlarile çevrili 949 hektardan ibaret 
arazide Tahir Ôzerk, Hiiınü Keçelioila, Memduh llriner, Tallı Kıhcot· 
la ve Tevfik Erreç taraflarından 11 - 6 1937 tarihli ve J - 1 nu
marala ruhsatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan krom mı· 
deni (60) yal mBddetle rukarıda adı reçınlnin uhdelerine ihale ol•na· 
caiındaa Maadin nlzamuameıinin 36,37 inci maddeleri mucibince bn 
ihaleye itirazı olanların 1 - 10 - 942 tarihinden itibareu iki ay için· 
de Aakarada lktisar Vekaletine ve mahallfnde villyet makamına bir 

Seyhan Villyetinin Osmaniye kazası dahilinde Karaçay 
dereıi civarında Şimalen dikenli tepesine dikili beton ıütua DOk· 
tuından Soiukoluk tepesine dikili betoa ıütu noktama hatb 
müstakim, ıarkan ve cenuben Sotakoluk tepeıİll• cliklli beton 
ıütan noktasından ba,layıp Peynirlik tepetiae dikili beton •· 
tun noktaaından ıeprek Kertitlik tepeıine dikili beton ailtaa 
noktasına hattı münkeair, garbea, Kertiılik tepe.ine dikili be
ton ıütan noktuındaa ·bqlayıp Kenıerlik datanın Atlık tepe
aine dikili beton dtun noktasından ıeçerek hudut bqlanıaeı 
olan dikenli tepeye dik ili beton aütun naktaaına hattı münke
ıir hudutlariyle mahdut - 823 - laelctardan ibaret arazide Tahir 
Ôzerk, Hümü Keçeli otlu. Memduh llginer Talat Kılcıotlu ft 
Tevfik Ergeç taraflarından 11/6/937 tarihi ve 1/3 aumarab rula· 
salnameye müntenidea . aramakla meydana çıkanlan krom ma· 
deni (60) yıl müddetle yukarıda adı ıeçealeria uhdelerine iha· 
le olunacatından Maadin Nizamuameıinin 36•37 nci maddeleri 
mucibince bu ihaleye itirazı olanlann 1/10/942 tarihinden itiba· 
ren iki ay içinde Ankarada lktiAt Vekiletiae Ye maballiade Yİ• 
liyet makamına bir iatida ile mlracaat eylemeleri ilin oluaur. 

t.lanadan reçerek Haçdajı tepeıine dikili beton llitan noktasına batlı 
llalnkesir, ıarken; Haçdaiı tepeılne dikili beton ılıtan noktasından 
Yant tepesine dlldli beton ıütan nokta11na hattı mDıtakim cenaben 
Yant tepeılae dikili beton aütun noktasından baılayıp Tetirlik tepelİne 
4İ~ill beton ıDtan noktasından reçerek Dıdeboynu tepeıine dikili be
ton ıütan nokta11na hattb münkesir, rarbın, Dedeboyna tepuıne dikili 
beton ılltu noktaımdan hudut bafl•arıcı olan Bath Sarttepeıinı dikilf 
beton ıGtan noktuına haltı mllıhkim badatlarlyle mahdut · 996 bek· 
tudu ibaret arazide Tahir Özerk, Hitınü K• çello;la, Memduh l•riaer, 
Talil Kıbcoilu ve Tevfik Erreç taraflarından 11- 6-1937 tarihli ve 
1 - 2 numaralı rahıatnameye müsteniden aramakla meydana çıkarılan 
krom madeni (60) yıl müddetle yukarıda adı geçenlerin uhdelerine iha· 
ı. olunacatındao Maadin nizamnamesinin 36, 37 inci maddeleri maci· 
hince ba ihaleye itirazı olanlann 1 - 10 - 942 tarihinden itibaren 
iki ay içinde Ankara lktiıat Vekılotlae ve mahallinde viliyet makamına 
bir istida ile müracaat eylemeleri llln olanar. 

2571 1 - 15 -1 - 15 
lıtida ile müracaat eylemeleri i'in olunnr, 

No 2569 1 -15 - 1-15 2570 1·15-15 

Vali konaiında 
bir saat 

- Bqtarafı ikincide -
dC>rdllnde 4 binden fazla köyde 
••htelif v..Uelerle halkın ihtiyaç 
lariyle bir bir temas edebildim. 
Baıa&arın arasında ıayanon tadına 
bak•adıj1m çeşme, pınar, l'•n• 
•1llarancla çl•m•dttlm dere ve r öl 
kalma•ııtar. 
'' Herkesi şakalaşmaktan 
hoşlan1rım f 

- Boı zamanlarınızı naııl r• 
çirinlniz? 

Muuınıa üıtilndeki l'Üolük 
rneteleri r•mi biiltenleri ve idari 
bir takım broıörlerl röstererek: 

- lıte ıaoları okamıkla, bir 
ıı yumaklı, bir mikdar radyo 
dinl .. ekle reçiririm. 

- E•ht içinde en çok Hvdi 
iinlz ı•y nıdlr? Glll•t ylbllalln 
hı tlara biru daha r•rildi v• elle 
rint ç1rpıp ojıııtararak: 

- Herkesle ' ' kala,maktan 
pek çok hotlanmm, dedi. 

• « 

Biliyorum.. Sayın valimizi 
çok acıktırmııtam. Misa· 

firleri de relmlıti. iltifatına ve 
aaahabbetine doyulmayan llbayımı· 
za rönülden teşekkilr ederek ay. 
nlcbm. Daha Hlon kapunndan çı
wk• bahçeden yayılan ıtır ci 
ierl..t.ı doldu.. ıbr vı ıamimiyıtL 

Bir Bahçlvan 
aranıyor 

C.yhan'an Sirkeli kiSyüa• 
de 140 ton ıu alan ve dört 
günde tabii kaynaktan aldı· 
iı ıu ile dolan bir havuz 
ile yanındaki 25 dekar ara• 
zimi icarla veya ortaklama 
auretiyle if letebilecek bir 
balaçavan arayorum. 

Tallf.lerin bizzat veya 
mektup a mlracaatları. 

Sirkeli köyüadea 
Veli Güldal 

261S 15-17 
Zayi 

Aakerlik terbii teakirtmi 

•e nGfaı cüıdanımı zafi •t· 
tim. Yenilerini alacaiımdan 
eakiainin hükmü olmadıtuu 
illn ederim. 

Kayıeri Orta köyde 
ve Adana döteme 
mahallesinde 
329 dopmla Hamit 
otla Rqit Yöriik 

~12 

Devlet Oemiryollan &. işletme MUdUrlUQU -)Mersinde canll bir Şeker b~yr~mı 1 Bu harbin tacl•lerı 
spor bayramı 1 - Bqtarafı ıkincıde - Ankara 14 (Radyo raut•I) 

artırma Eksl'ltme komı'syonu· reı'slı'Qı'nden• . . . 1 teriı klıe fitlriciler, ne hdar aiiı· lqe duramaaan f•ahiı yllzOadln • - Batlarafı ıkıncıde - limanız, ne kadar dllrllıtllz d.... B l 'k da 63000 k ol 

M 
d 

1
• 3 800 l' 20 od 9 ıin) 1,71 3 - Yeba Berkok (F.. ler de artık içini d11ına vınuy• ı • çı • çoca ven• • 

uhammen be e ı 6 , ıra latan 23 toa . an 1 -10-942 nHbabçe l,68 baılayan dini, iaaaı blltüa olma· maı, 200000 çoçuk da hutalu· 
pazartesi rüoü ıaaat 16. da 6. işletme müd6rlüiü bınasında kapalı zarf Çekiç al•• : yan mablaklar•lf· •ııtar. 
usalile ekıiltmeye çıkaralacakbr. 1 - u,.. Sakarya (Marlia) Çünkil biz, onların daha dl\n Hlndlstendeld lnıll .. 

Ba it• rlrmek lıte1enlerin (44'40) Liralık .mııv.U.t •••inat ü.çaleri 29.4S 2 - Ievfik Bflke !Mersin} .kal kvbın oldak.l.n •Bıtırll•la 
veya ba miktar para karşılıiı banka mektuba bono ile kanani iklmet· 2~,40 S - ••••il Akdeniz (Mer" barün bir İn••n 11fat1le bile ko· Umumi V•llel istife 
rih ve1ikaları, nüfuı hüviyet cüzdanları ticaret oda11 vulkalarilı yaka· lln 2

1
3
00•
40Me'·• • nq .. Mdiiıtklaralrnı r1örG1oras. L edecek .... 

• • • • • v • eH1 o .. , .. caaam fi&•: 
rıda taym edılen ründe 2490 DUmarah kanuoan emrettırı ,.kUde hazar• 1 - Şerif Tarhan (Mersin) Bir rBn ren• her Udaiıin de ... Ankara 14 ( Radyo ru.a.ı) 
etmıı oldukları teklif mektuplarını aynı rGn eksilt .. natinden bir ıaat 11, 5-10 2 - S.ıai Aylan (Fe- biri.ala balhadea anlar .. kilde Y•i Delblden r.a.. habarhrcl• 
evvel 6. lıletme müdürlüiü bioa11nda toplanacak komisyonun reillljine aerbahçe) 11 6 - 10 3 - Salih bir .... c1a ~ ,., ~·ı etra- ~tudaki lnfiUı a ... 1 •al· 
vermeleri. P ... ktaa (Menin) fında veya bar sofrada bar tulamba ıinuı lıtifa ıcleceif bildlriı.ekt• 

Şartnaraeler Adanada 6. ltletıM kOlliıyonmndan, lıtaabulda 1 inci, fM> MMetreff: Bal .1.1 (F ttattlblln:!_ kbqt ında bveyadabatMda 1
1
• dlr. Bana ıebep, son flnlerde ra-

1-•- adil ilki lad O. - aza .,. 0 ••• ••· • ıcı .,..v ete ••ya at aıta • leyan halinde baluoan Hlatllleri 
Aakarada 2 inci, Malatyada S laci, .-t•• • ' ., en ve · bahçe) 54, 4-10 2 - Adnan Berikmanda cambar cemaat topla t klo t kt' 
maniye, Bahçe, F. Paşa, Pozanb, ve Çiftehan istasyon fefliklerinden be· Ölçen (Fenerbahçı 56, 5-10 3- nacaj~mız zamanlar relir. ~--•--m_e_ır_. ______ _ 
delı:ı olarek rörlUebillnir. Ntjad Terim (Merıfn) Merak etme parlanta rödii Bir t•rln 

2541 27-2 - 8-13 Diık at mı : ıekerim .. O iıbe bodrumlardan yı· Maarif ılcil mımva ..... . 

Ceyhan Sulh Hukuk Hakl•m. 1 - Tevfik Böke (Merıin) kında hem dı fairin deditl ribi: Yazar Kadirli Maliye tahsil .... . 
33, 40 2 - llyaı Sakarya (Menla) «Belki yana 
31, 60 3 - Nıjat Gnran ( Fı· Belki ,arından da yakın latan• tayin edllmiftir. 

11.ğı·nden.e nerbahçe) 31,45 Bir zamandı kartalacak11nıs.• B SUkAtl S6zen 
Sarıkla yiiksek atla•• : Ve intaallab bls de o mnhte• • U 

V hb T b 
Mllnlr Köseojla (Mersin) 3 30 kirlere hakiki tek..,& o zaman Malatya beı ve lpUk birleflk 

uku balan İ ar üzerine Ceylaanan a ireye ILöyünda 2 - Nedim ş .. ,a.a (Menin) 2.85 vararaz .. Olmaz mı? Tadına doyal· fabrikalan Uaa• Mildir& h ....... 
Tahir otlu Oıman Nuri Boıdoianın bedeni ve akli irızala· 3 - Farak Sa•cı (Mersin) 2,83 mu yaYn• f•k•rl.. rlmiz Bay Siktti Söz1n teım.a. 
rı ve emval ve umurunu idareden •czi fenaen tevıik ve tA· r•~ a~:.fı., Balotla (F.. M. Ç. Y•rlpı relmİfllr. Hot l'eldbab d.._ 
hadetle teyit edilmiı oldutundan mumaileybin ve uyet aJ. nerbalaçer) 6,32 2 - Sılib Pımak· •lıtt Ôoce atletizm millabakalan 

1 ti C bb l M f 8. • · M rinci, F enerbahçe ikincidir. 
tına a ınm11ına ve ıyııı a ar ot u uıta a ıçerın vuı taa ( enin) 5,96 3 - Namık yapıl•lf, kanaan ıporc•lara ııı.. 
tayinine vekeyfiyetin gazete ve mahkeme divanbaneıi köytlnde Baloila (Fenerbahçe) 5,61 Malatga menıııcllflıların diyeler .. rHmiıtlr. Mllteakibea T• 
ve iliaına itizar ve itirazi kabul olmak üzere karar 400 metre bayrak ; Spor hg,.a•ı ıaı idman Yarda Ye Malat,a __. 

1 - Fıntrbabçe 47, S 2 - Bayramın ikinci rnnn Malatya 1acat futbol tak11alan kartıla,_.,. 
verilmiş oldatunu mutaıammın hüküm hllliaaıdır. Deniı Harp okula 48,8 takım t... Mınıacat rençllk k•lübll tarahn br. Maçı ı -4 Malatya 

2614 nifiade paY&a b ... bll. Menin bl- dan bir ıpor bayramı tertip edil· catlılar kuan•ıfbr. 

&debi Rom•nı 
No 11 AŞKIN MUCiZESi NAKLaDl!N 

Mecdi lln8n 

Oka•aia veyabat yazm•i• koyula. 
yor, fakat bir tirli ona düıllameUen 
kendimi alamıyorum. Bilmem neden bir 
hüıün, if ııkınt111 ve korka blltlln ben• 
lltlm• blkim oluyor. 

Sonra ba aa.p 6lü bayatın ne vakit 
ve nual bitecetlni ve kalbimde ne dere· 
ce derin laler barakacatını kendi kendime 
sordai11m ıaman, bana bir cıHp b.ı.a. 
i• c11aret edemiyorum. Ce•abuaadan ben 
bllı iirküyoram. V • bir çılrıa fibi eU.. 
rimle Hflarımı darmıdaiın ederek k .... 
dimi yatata•• atıyorum ., Benim de onan 
ribl d.Urmiyıcejiai bana ıöylel Aıiz 
dottaml '61le. • 

Ç8nkll baıı•ın d6adlilln8 H artık ba 
bayata tahammill edemiyec•ii•i anhyo· 
ram..1 Hayar, bı11r artık taha••8l ec1 .. 
•IJeceii•· 

Bir eliyle doktaran eUni aradı. Arka· 
dqı da beyecın i9indeydi. Söı ....._ıya. 
rak Ce•tlin fklerine bakh H ona kH· 
•etle kacakladı. 

Bird1nblre Hbay batını kaldırdı Ye 
tleldoraa Jlb&aı rkleriai dlktL S. ba· 

kııta bir bqkahk. bir tebeaüm bqlan· 
flCI MIİllyordn. 

Doktor meraklat 
- Ne Yar? ne oldu? diyı ıorda. 
Sabay birdenbire ınk6net balıaaıta: 
- Ya ı,o..,.? diye konaıta. Ya ... 

klai fibi ıoarana ~e kalbine nbip olaa? 
o röder inıaıu korkatan o ruhtaz .. 
sabit bak11larını ebediyen kaybederek hı· 
hikt bak11lannı iktisap •beler ve insan 
tllylerini Grpertea o a-Gllinç bir daha ıt· 
ıında pllmez olsal Bir riln bana ttt•n· 
na blklm bir YAIİyetteı 

- Sana •iDDettaram. SIDI takdis edl• 
yorum. Sen beni yenld1D bayata kant
turdan, HDi ıeYi1oram. Sana tapıyonual 
Diyerek atlHal .• 

Ab bir ker• Obb •tlarken 18rebll0 

•••· $aarla .aı&er ı6ylediflni ifitae.. 
88t8• diter kızlar ribl ona da llltl ba· 
ıı t••• ve Hfl bqı mantatam rörebll
... ı 

On• ba ba1ata bea iade ıttltUmi, bl· 
tin .. .uer1nı tabakkak eltlrcll...... atlta 
.. Jlrlk oldap ,. •• ,a beıi ka...,_lt 

ona .a,ley•bilt .. I 
Doktoran elllrind1n tuttu. Gibllri 

yıfanaJf ve Hblt Wr noktaya clldlllitler· 
di. Sonra deva•laı 

- O zaman keadlmi bir Allah ka-
dar ylklık Hucak, ben de bir t•J yı 
rattıtıaa kani olacak, iki ruha Hbip ol· 
chpaa •• iki beyat, onun ki Uı bemlm 
bayat.mı yapdajula inanacakta•. O .. ıa. 
ltk•, keadl eserim addedecek, oa1111. •a· 
kaddentın bana bir •lklfata olarak la· 
nıyacak n temia bir mılek fibi annemin 
yanına f6t8recektim... 

Ah ba lltekHlerla tahakk•k edebllt .. 
ler ••hakkak ki Mwhlclmdea dellrlrclU.. 

Atbyarak .U.U. yhla8 bpads. 
Ba unda lfai'tda m1Jduhktat 
- a...ı. rıız.ı ... ,mmı 
Di,. bir H• ifltUdi. CemU h••• •· 

yatı kalkatakt 
- Beni yalatz batak tiea edwllllı 
Doktor Faik ficllace Cemil blrkaf 

dakika odanın orta11ada laarebtlla bide. 
~ntı peacereyı yaklqtL Atlı• Vı rk· 
leriala önllacllld mahtei- .. ...,.,. 111t 
•lddıt ..,... clalclt. 

Mehtaplı berrak, r1.,ar... .. lasaal 
flf yeden bir ... c.,di. in. pllnda kalaba· 
DID labil ewlerf firial,ordat luts IOkak• 

lar. Liman. Ay lfatanın bir riindO• ..... 
beyulattafı ka ... ı. Oodan IODra da U• 

kin v• prpf ribl daru deniz ,arana. 
1orda. 

Ufaktaki ea yakan sabUia hafif W. 
• tabakaauaa blrla•lf dailan da bil 
• .....,.,. riiıel bir fon tefkil ..,..,.. 

Deria bir ı ... lalik ıec.,• bir kat•· 
ha ı...Wk katıyordu. C..U --. bak
tı, bakb da içini çık••kı 

- Ah. ben de ba ..... , ..... 
ınldnı •oyabillelal dedi. 

Soara kalbi flddelle ....,.,..k p 
r•1• daha tok yaklqta. Atatıya bekti. 
An• kapld• &ati•• otard•t 

- A,.. dl,. bafırda. 
- Caaı••h içil 
- Ne ,apı,oraan orada? 
- Bllllllyor muıun ? a...t Y•bitJA 

ıalaaanı bekUyorum. Ba akpa i9.t ,.-. 
•••i İlllalfOt mUaaıa? 

(Denme ••) 
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4 8UGÔN ıs 8. Teşrin 1942 

• B Ak & A· l~ IA' I ~ A ,, v~ TAN Sınemalarında 32000_~35000 kilo Saf!lan alffı' 
• U şam ~ :.- ~n. ll 1 mak uzert: açık eksıltmeye 

• . . . . s M''d . .. 1 B b' i . .. .. . 'b 'k' sıu d bl d 2- Kanuna vergıler, nak • Sinema Mevsımı ıçın ayın u avım • - ~yramın ır ncı gununden ıt. aren her ı ı ema a ~r en liye ve sair masrafları Beledi, 
T · A Y I~ BUYUK Fedakarlıklarla TürldyeJo ilk dııfa olarak S NEM \Ll\RlMIZDA goıterllecek \t;-J yeye ait olmak üzere samı· 
A lerıne kapularını çıyor A olan Eski Roma imparalörlüiüoün ~ütün debdebe ve ihtişamırı ca.,\an~ıran~ NE.RON dt vrinin ~~ nın beher kilosunun rnuhaııı· 
T 1 en korkuvç ve feci bir Deıtanı . Binince Figiiran ve Milyonlar sarfıle vucude g-olirilmi~ 1 men bedeli dört kuruştur. Mıı 

• • • ş· ~- • • ~ ~ CECISLinemEanın biBr harikası DDabi ReiiıörMI LE lea~~~ l~~:J~~t %7,Shesabi· 

• Dehakar ve Guzel Artıst & ı~ . E L 3- ihalesi birinci teşrinin 
T CROLE LOMBARD I fi !NJ (ErNJ lSHOJVl\:JJK IESIE:IRö ~ 16ncı cuma günü saat onda Be • T lediye dairesinde Belediye eo· 

T Tarafından Herecanh ve mUessir bir Mevzu & . • . ~··· ................. • cümeninde yapılacaktır • 
çerçivesi dahilinde yaratllan bir Şaheser T ~I • • 4- isteklilerin ayni gün • .............................. • ......... Kanlı Saltanat ~ .... ,ırCJJRKÇIE ve saatta yatırmış oldukları 

• ............. ıF-:! (@ ~ ® ı::ıı··.... T e SOZ n..ıı:JJ teminat makbuzlarile birlikte • ...... a ~ .. I~ • ~········ .. ······.... Beled~ye ~ncümen~nce ve ş':rt & ~ IN!öt§>eitclisl A. e e ~~ nameyı gormek ısteyenleran 
• - 'Y t'\\\ Şaheserler Şaheserini görmeğe hazırlanınız her gün belediye muhasebe· 

t Aşk ve his Filmi t 1 Baş Rollerde •İn• m;;7~aat:~~:~ı:~soıunur. 
2 ~ B P d . d.. b.. ..k Ş h . · ~ Zayi T eyaz er enın ort uyu a sıyetı Adana Birinci Ortaokul· 

Korku ve deh.et filmlerinin Kahramanlarl • ~~ FAEDERIC MARCH CLAUDETTE COLBERT- CHARLES LAUGTON Eliasa Landl dan almış olduğum 935-936 

w l!.c!I 0 ıN. ~ : arın gun uz ve ece ıçm umara ı yer ermızı ugun en · · tt. y · · · l Bor.•• Karloff ve Bela Lugosı I~ R'"t\llll'Km..ır y .. d" G . . N 1 l ... b .. d ~~ yıh mezuniyet şahadetname· y -. mı zayı e ım. enısını a a• 

• ninen yeni va Görülmemiş FiLMLERi • ~r-r), kapattırınız . Telefon 212 ALSARAY Telefon 266 TAN ~~ ~=~ımda~.::i::n~:l:::: ~:~; 

• t ~ "-~~~~~~~~~~~=~~ ... ~~~ Mehmet Ali Arasan 
• - ..,._~~~~~~~~~~ ~~:~~~~~~-~., @~-~ 2616 

• ! 1==.·····y·······u:;··R········K·······i···v········E········· ··===.
1 & ~ Adana Askerlik satınalma komisyonundan: 

T İIAveten: Enteresan bir Kısımhk nefla ŞORT 1 - 1425 Ton döküm halinde saman kapalı zarf usulu 
& D61KKA'T : lb©)CS "® INJa.ııınnıaıraOo ile eksiltmeye konulmuştur. 
• KoO'\Cl\.llkllSG" SarltoDmak~a~oır A : : r J - Muhammen bedeli .S7.000 lira ilk te'minata 4275 

t._<4;7~;:0::~~,:~;=~:;~~~~~:,~•j i Kömür satış ve i :::{~ ~~;:ı::ı.~6;!?t~~;.;;·~:sg::.:ş·:~k~tı~~d~\~~i•· 
Orman Ceyl•roe mu .. d·u·rıu .. u .. ·u·nden :: tevzı• mu••essesesı• •.: 5 - Bu taahhütten dolayı müteahhitlerin vermeğe mec· 

bur olduklara gerek kazanç ve buhran vergileri ve gerekse 

Mikdarı' Hacmi Muhammen bedeli Müddeti : : damğa resmi ile mukavelename te' minat mektubu, teslim ve 

M 03 L. k • s h v ı • muayene masrafları muhammen bedellerine ilive suretile Cinsi 3. . ıra uruş • • A t • • 
Çım ata cı 133 651 . . iO 12 ay : aye 1 : müteahhide ödenecektir. 

1 _ .Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahılındo hudutları şutoamo· :.• ey an . ı •.= 6 - İsteklilerin teklif zarflarını ihale saatından bir saat 
do vazılı Kesnesur ormanından çürük dahil 133 metro mikap çam keres evveline kadar komisyona vermiş bulunmalara luzumu ilin 
tolik aj'aç 12 ay zıorfında kat'i imal ormandan ihraç edilmek şartile i 

1 
el İ olunur. 3Q-4-9-14 2539 

~şt!;942 gününden itibaren 20 gün. m~d~otto •Çı•sk dartıA•:•y• konoı- İ: a1•an 1gın ·an •. !: BELEDiYE RIY ASETINDEN: 
2 -Artırma 19-10- 942 Pazaı tesı runu saat o ana orman l - Şehir yollarında yaptırılacak temirat ve inşaat iş 

çevirge müdürlüğü binasında yapılacaktır. . : : açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
3 -Çam kerestenin beher metre mikap muhammen bedelı 49o ku • L k / b • 2 - işin keşif bedeli 1678 liradır. 

ro~tur. . •• : inyif ÖmÜrÜ ge me ğe aş- .i 3 - Muvakkat teminatı 126,53 liradır. 
4 - Muvakkat teminatı 49 lıradır. 4 - ıhale 16.10.942 tarihine rastlayan cuma günü saat 
5 - Şartname ve mukavelename projeleri orma? umum ~üdiirlü - : / f J-hf • h • [ • z•n : 15 d B 1 d" d 

öünde -Adana orman çevirge müdürlüilinde, Kadirlı orman bolge şef : QmlŞ lT • zyaç Sa lp erzn : e e e ıye encümenin e yapılacaktır. 
• 5 - Fazla malumat almak ve keşif ve şartnamesini gör· 
liiinde görülebilir. · " : .. • d b • ı ""' b J [ : k • · 1 

6 _ Muvakkat teminat makbuzları 19 -10-941 Pazartesı guou sa· : muessesemzz en l a eue : me ıstıyen erin Adana Belediye Fen dairesine ve ihale gllnü 
at ı 5 don evvel komisyo:ı riyasetine verilmesi lazımdır. • • de muayyen saatte Belediye encümenine müracatları ilin olu· 

7 _ l,teklilerin Ticaret odası vesikasile birlik~o belli. edileogün =: a [ a C ak [ a 7 l beyannameleri=: nur. 2-6-11-15 2581 
ve saatta müracatları ilin oluaur. ( Bu vesika kaylul~rdeo ıstenmez. ) 

______ 
1_,6rı-1~-ıs 2572 j usulü dairesinde doldurarak İ REFİKA TÜMERKAN 

Kışlık ASRI Sinemada !iadeetmerilüzumuilô.nolunurl 9· k. d 
12 teşrio evvel pazartesi gündüz matinesinden itibaren aörenlerin • • iÇ 1 yu r u 

görmeyenlere hararetle hvıiye ettikleri bugüne ~adar roiıline ·=.= Ome r ~aşeg ... mez ve şe r·ı kı· ·=·.· 1/9/942 den itibaren kayt muamelesine başlanmiştır. 
ondor tesadüf edilen nefis bir aş~ ıaheseri k Kayt olma ve şeraiti anlamak için bebekli kilise civarında 

Aşk Rüyası : : Yurt müdürlüğüne müracaat edilmeli 2449 

Yıratıcıluı lMlie Hoyud ingridlery man Müdilriyet Sayın i Tele~~~ ~~~ i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
adına halkına iftiharon tavfiye eder ! 2609 İ 

lıaveto bugüne kadar yapılan türkço filmlerin en güzel ve mükemmeli • • 

Kah veci Güzeli ······M····a···k···ı=·n···e·························••!!!,!!!,! 
Baş Rollerde Büyük sanatkar Nurettin Ha:r.ım Talat Perihan -- Bu Ak,am Astan vaz11k:sinemada Sahiplerine : 

Vedagv Gecesi Es\i lstasyon Kuakolıı karıııında Demiriş atölyesi harp vaziyeti 
dolayısile memleketimize rirmeyen yedek malzemeleri temin bakımın· 

Ask Rüyası Kahvecı· cu·· zeıı· dan atelyesioi REKTIFIY~ ve PRES maltinalarile bir daha teçhiz 
• etmiş ve kadtoıunu teknik elemanlarla genişletmiş boluomaktadır. _I_____________________ Mevcut bil'umum makinaların gömleklerini REKTIFIYE PRES 

devlet deml·ryollan Adana 6.ncı 1·(!ıetme işlerini, en iyi ve uğlam bir ,ekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 
Y kızıl döküm 1011k ve sıcak demir işleri freze, büyük ve küçük torna 

artırma eksi' itme komı'syonu· reı·sıı·g .. 'ınden •• ve planya itlerini elektrik ve okıijen kaynak işlerini çolt titiz bir itina 
ile iatonilen evaaftan daha iyi bir düzgünlük ve sağlamlıkla yapılaıaaı· 

Muhammen bedeli 9500 lira olan 250 ton sönmemiı kir"Ç na f"yret edilmektedir. Sayın müşterilerimizin topdao ve perakende 
1 ·· ·· 10 d k ıiparişlerinden çok memnun kalacaklarını bir kerre yaptıracakları işler 

fartnameıi veçbile 17/10/942 sa 1 gun~ .. H1:lt.. . a apalı le daha iyi anlıyacaklarıoı kuvvetle ümit eder bir defa tecrübe etme 
Zarf Usulı·ıe Adanada 6 . ncı işletme Mudurlüğu bınasında sa- lerini bekleriı. 
tın alınacaklar. 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamıza avdet etmiş ve hastalarını kabule baılamıştar. 

2513 

OoQumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 

Dotum ve Kadın hastahkları mütehaısısı 
Bu i§e girmek isteyenlerin 712,SO liralak .. muvak~at temi· 

nat akçeleri. Ticaret odası vesikaları, ve nufu~ cuz~anl~r! 
kanuni ikametgah vesikaları, ve nüfus cüıdanlar!le tekh~le~ı~ı 
ayni gün eksiltme saatından bir saat evvel komııyon reıshğı· 

DEMIRIŞ 
Nuri Has ve Evlatları ve Şerikleri Abldinpaşa caddesi Cİflarında Müslim apartmanı, 
Tol: 353 Tir: DEMIR1Ş Adana Diştab 'b · B Şı t>k • 

- miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! ı l ag e etın muagenelıaneslnin ilıtü 

1 
• 

ne vermeleri llztmdır. 
Kir«>çler Mamure, Toprakkale1 fakencleron, Adana,. M~r~in 

arasındaki iatasyanlardan her bangi birinde ve vagon ıçerısın· 
de teslim edilecektir. 

Şartnameler,....komisyona müticaatla bedelsiz (j)arak verilir. 

r- h 1 Telefon No: 212 Birinci sınıf Röntgen Müte assısı 1_ 26 2474 

D Z
. T,•• •• L...., _________ __... 

T • l9Q .l umgoren Yapılacak resmi geçitten sonra 
2560 29-4-9·1' 

lmtlyat Sahibi t CA Vft Ö~At l kUat Y AVE.RO~LU 
U. N9fl'IJat MOdDtDı Avukat Baealdıtı yer ı BUGON Matlat1ı 

Abldlnp•t• caddesinde 12& Ne. lu muayene 
hanesinde hastaların• kabule batlamıtt1r. 

Telefon No. 287 2491 1-15 

100 m. ,· ııo manialı, 200 m. , 400 m. , 800 m. , 1500 m., 5000 rD• • 

tek adımı ÜÇ adım, yükıek. 11rıkla yüluek, diks, rnlle, cirit, çekiç, yl" 

Balkan Bayrak yarışları atletizm ml111bakalırıodan ıobra •Qref ve futbol 
müsabakaları da yapılacaktır. 

2593 1-17-9 


