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Askerlik 

Stalingrad 
niçin düşmedi? 

Harap olmasını göze aldıktan sonra , 
bir tehri istihkam haline getirmek 

mümkündür 
ve onları d a h a 

B r şehrin bir 
kale gibi 

dayanabil e c e i i 
misalini Mıdrit 
müdafa11todı ve· 
ya daha batkı 

yerl•rde de rör· 
müştük amma, bu
na muhteşem 

miıallerini Sov • 
yeller gösterdi • 
ler. 

Sovyetler toptan ka
zanmayı veya kaybet 
m e y i düşündükleri 

için şehirlere değil , 
harbin bitmesine e -
hemmiyet veriyorlar 

sağlamlaştırıyor. 

Yukarıdaki enka 

zıo altında kendi

Jiilnden biriıtih· 
kim şebekeıi in 
kiıaf ediyor. 

Münasip yer 

lerde vilcade re· 

tirilen ıiperler ve 
barikatlar ile de 

Filhakiba bir şehrin harap ol· r 

ma11 ıöze aldırıldıktan sonra onun l 
hir kale gibi dayanma h111alar1 
ba1andoğ'ana şüphe yoktur. Bir 
defa 21rhh kuvvetlerin bir şehre 
karşı tearruzları asla mü .. ıir ol•· 
mıyor. 

Biyılar ve sailam duvarlar 
tanklınn ilerlemesini durdurur, ha· 
reket yalnız yollar üıtünde müm· 
k6ndür. 

Halbuki dar •okaklar tanklara 
karşı barikatlamak çok kolay oldoia 
ribi, yandaki evlerden, sailam do· 
varların üıtüaden tanklar ilzerine 
bombalar, toplu infilak maddeleri 
yaidırmak çok kolay oldağ'aodan 
tanka karşı müdafaa da çok mil· 

eııir olar. 
Nihayet yol üzerine yerleştl-

lccek tanksavar topların hedef sa· 
hası gayet mahdut oldoiandan bu
ralardan tankların ilerlemeıl mıd· 
deten rayri mi,imkün hale retirile-

bilir. 
Bir kıç tank aldıkları bomba 

veya top mermiıi neticeıinde yol 
üzerinde yıiılap kaldı mı , müdafi 
h .. abma bir barikat daha meydaaa 
relmiş demektir. Bu sebepten bü 
yük şehirlerin içerisinde zırhh va
sıtalaran tesiri kalmıyor demektir. 

Tanklar ortadan çıkınca iş pi· 
yadeye kahr. Halbuki her 

•v, her duvar arkası piyadeye kır
ı• müdafaa iç:n en müsait bir is• 
tihkim demftklir. 

Münasip mevkilere ye rleştiri
lecek makineli tüfekler ve piyade 
topları piyade ilerleme.ini tamamen 
dardarabllir. Piyade ancak çok 
zayiat pabasıoa ve evden eve ath· 
yarak ilerlemek zorunda kahr ki 
ba da çok zaman yer. 

Nihayet şehirlere karşı müe11ir 
olmak üzere elde topçu ve hava 
kavvetleri vardır. Baolar vaııtasiyle 
fObirlerio bütün evlerini yerle be
raber yapmak kabildir. Yalnız bu 
da çok cephane, yani betekrar 
malı.eme ve zaman ister, 

Sondan baıka topçu mermııı 

veya bava kuvvetlerinin bombala
riyle bir ıehrin bütün evlerini yık· 
mak ba şehri müdafaa edilmez ha
le koymak demek deiildir. Aksine 
olar11k topçu ve bava kuvvetleri 
ekseriya evlerin Git kıımını yıkar. 

Düşen mermi veya J>o•ba
lar en yakarıki veya nihayet ikinci 
katta infilik ederek evlerin Bat 
kısmını yıkar • zemin ve bodra•. 
katları ekseriya sağlam kahr. Bi· 
Daların bu alt kıımandaki yerine 
tehlike ült \usmındao yıkılan en• 
kar.ın rellp ba alt katların meo• 
feılerini kapı ve pencerelerini yol· 
ları takamasıdır. 

Bodrum kotlarında ba teh1ike· 
lere mini olmak için evlerin alt 
katları 1emlo aeviyetinden qaiıda 
bir takım yeni menfeder ve yol-
larla birbirine batlanırıa o vakit 
tıkaıııp kalmak tehlikesi ortadan 

kalkıyor. 

D•ha reçen barpde Şimali 
Franaada veya diter yerler 

de ba ual tatbik edilerek bir çok 
IDatkh mahall~r mllkemmel daya
btklı bir• tahkimat ıebek•i hali• 
b• 90kalat11'1l• Baadaa IODl'a J•· 
katıda yı~ılu •ku ekseriya ba 
rwaltı 10Uaruua ..... kapı1or 

plyadeoin ilerlemesi her vakit dur· 
durulabiliyor. 

/şte Stalinrradm etrafındaki 
tahkimat ıebekeai yanldık

tan sonra şehir içeriıiade rünlerce 
devam eden muharebe bu ıuretle 
mümkün olduiu gibi Leniorradın 

aylardaoberi dayanması da ba yoz. 
dendir. 

Nitekim lıpanyol camhariyet· 
çileri de Madritte bu ıayede bet 
ay müdafaada kalabilmiılerdi. 

Fakat dediğimiz ribi bir şeh
rin bu ıuretle mildaf aası~a karar 
verilditi zaman o ıehrin tamamen 
yerle beraber olacatını da hesap 
hyarak ODU fÖZe almak lizımrelir. 
Yani bir şehir, 11rf ıebrin mu ha
f azası bakımından bu çeıit müda
faa edilemez, belki ıtrAtejik büyDk 
ehemmiyeti olan bir mevziia milda
faaıına yarıyacai'ı veya atratajik 
ehemmiyette zaman ve kawvet 
kazandıracai'ı saman bu çetit bir 
müdafaaya tahıiı olunabilir. 

Franıızlar Parisin ba tekilde 
tahribine muvafakat edemedikleri 
içindir ki ona o ıaretle müdafaa 
edemediler. 

Sovyetlere relince; onlar top 
tan kazanmayı veya kaybetmei'i 
düıündüklerl için tehirlere deiil 
harbin bitm.,ine ehemmiyet veri
yorlar ve müdafaada işe yaradıiı· 
nı hiuettikleri her tehirde aynı 
nıolü tatbik ediyorlar. Ba takdir· 
de de her ıehir hakikaten bir kale 
olabilir. 

Okullarda bugUn 
daralar• batlandı 
ilk ve Orta okullarla Litoler 

de kayıt kabul kapaamıı, barün 
derslere bıtlanm ·thr. 

Çocuk Ealrgeme kuru· 
muna teberrular 

Adana Çocuk Esirreme Ku
rumu dOn saat 16 da toplaomııbr. 

içtimada çocukların iaşesi meHle 
leri rörüşülmüş ve bazı kararlara 
varalmıştır. 

Ôğreodiii'9İZO röre, karama, 
merkez heyeti azalarından Mehmet 

Ôzayrur elli, Ali Saracojla yirmibq 
lira teberruda bulaomaılardır. 

Bazı •oradlar1nın kul
lan ılmaaı menedilecek 

Ankara 30 ( Huaari muhabi
rimizden ) - Soyadı kananaoan 
tatbilı.inde buı aksakbklv rörill· 
düğünden tedbir alınması kararlaş
tı. Keyfiyet tetkik edilmektedir. 
Kitleyi ilrilendiren Soyadlvınm 
kullanılması menedllecektir. ( ôı. 
mez Türk, sönmez TGrk, Tllrkoi'· 

lu ıibi. ) 

Almanı• da TUrldre· 
den kuru uaum alacak 

Ankara 30 (Huıuıt muhabiri· 
mizdeo) - lnriltereye 12500 ton 
kartt üzilm satıldı. 2500 ton daha 
almalara mukarrerdir. 

Dii•r taraftan Almanyaya U. 
ıilm uhlmatı için rörDımelera 
devam edilmektedir. 
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DAHİLİ HABERLER 

315 nüfuslu 
krallık 

Muharebe, dünyanın her ta· 
rahnı kasıp kavururken kü· 

çük Tori-lıland adl!lı halkı ken 
dilerine yeni bir kral seçmiş· 
lerdir. 

Çiftçiye ziraat 
iletleri verilecek 

Tori - lıland adası, şimdiki 
halde bitaraf olan lrlandanın garp 
sahiline yakan bir yerdedir. Nüfusu 

3 l S dir. Yeni kralm intihabı bir 
saat sürmüı ve 258 rayle balıkçı 
Jak Preabi kral ilia edilmiştir. 
Tahta çıkma münıı1ebetile söyledi 

il nutukta kral, bütün kuvvetile 

millet ve vatan içia çalışacağını, 

bildirmİf, buna müteakip 7 sene 

hllküm sürerek 79 yaşında ölen 

eıki kral Heeretinln bitıra11 anıl 
mıt ve kral seçimi meraıimine 
iştirak edenler, vataıun şimdiki 
harbin dehıetinden hariç kalma· 
11 için dua etmişlerdir. 

T ori - laland adasında, ne 
kahvehane, ne polis ve ne de 

hapiıhane vardır. Bu ada balkı, 
hiç verri vermez. Burada herkeı 
yalnız kendisi için çalıımaktadar. 
Şiddetli fartınalarda bazan adanın 
harici dilnya ile alAka11 tamamen 
keıilir. Halk, şiddetli rüzgirlara 
ve deniz iklimine karıı day~nık· 
h, çok 11hhatll ve sağlamdır. 

Bunun içindir ki Tori-lslao 
adas10da doktor yoktor. Bu iıi, 
biraz tıp malOmatı olan bir yaşlı 

hastabakıcı hemşire baıarmakta 

dır. Şimdi bu adama yerine r•· 

yeıi, harbin dehıetinden 11zak 
kalmaktır. 

• Kandan ma- 1911 ıenesind 
dera çıkarı· bir Alma" ili-

mi Vanadiam 
._l_•_c_•_lc ___ _. adındaki made 

nin kanda mühim mikterda bnlao· 

daiana keıfetmişti. V ınadium 

çelii• eliıtikiyet vermek için kul 

lanılır ve çok kıymetlidir. Bu ke

tif üzerine bir çok kimseler kın· 

dan maden çıkarmak lçia çal1ş. 
maia bışlamışlardır. 

Fransız fea akademisi aza11n. 

dan Gabriel Bertrand son rün· 

lerde köpeklerle farelerin kanla

rında, bilhassa karaciierlerinde 

çok miktarda Vanadium balondu· 
ğunu ilin etmiştir. Şimdi bu bay· 

vınlaran kanlarından kıymetli ma· 
denin çıkarıloaaııoa çahıılacıktır. 

Vekô.letin vila-
yet /ere mühim 

bir tamimi 
Devlet ziraat işletmeleri, bu gibi vasıta~ 
Iarı Ziraat bankası şubeleri emrinde depo 
edecek 

Dünya harbinin aiır şartları içinde memleketin karıılıştığı ikti· 
sadi zorlakları fÖz öninde tutan ve zlraai istihsallerimizin art 

tırılmasmı kararlattıran Ziraat Vekileti. faaliyetini programlaıtırmıı ve 
viliyetlere tamim etmlttirı 

Buna röre, devlet ziraat işletmeleri kuruma çifçilerimizi fenni vası· 
lalarla techiz edecektir. 

Bu vasıtalar dııaradan idhal ve memleketimizde imal edilmek sure
tile ihtiyaç karşılanacutar. 

Kuram, nal, nal mıhı, pulla" uç demiri, dioril demiri pull k b 
b 1 1

• . 
1 

• , u , ara a 
ot a yası te ı ve saıre mı zemeyl zıraat bankası fUbel r · d d 
edecektir. 

0 1 
emrlD e epo 

. ~ahımalarm daha verimli olabilmesi için ha vasıtaların çifçilerimi
zto elıne daha çabuk r•çmeıi imkanları da araştırılmaktadır, 

P6zar gUnU YUzme gti•· 
teri mUaabakalar1 

yapılacak 

Bo pazar saat 17 de Yüzme 

havazanda, Türkiye yüzme birinci· 
liiini kazanın ekibimiz tarafından 

röıteri müsabakalaro4ile rekor kırma 
denemeleri yapılaca.tar. Ayni rün, 
Beden T erbiyeıi merkez iıtifare 
heyeti ba11ndan B. Mazhar Ka-

zancı yüzücülerlmize atlama de• 
rsleri verecektir. 

--------------------MevlOd 
Halk eczanesi bitiıii'inde iz. 

mir berberi Osman Nuri Efdemli· 

nin eşi ve yerli mallar pazarı ma· 
amelit memura Burhan Erdemlinin 
anneıl merbam Behlcenia rahana 
ba akşam Yağ 'Camiinde teravih 

nemazını müteakip MevlOd okuttu
rulacaktır. 

Erdemli aileıl doıt ve ahpap· 
laranın teşriflerini rica eder. 

Erdeaı il allcıal 

Kız EnstltUaU ev ldareal 
ve çiçek ataJlrerllll 

Ankara Meılek ÔjHtmen Oka 
la bu yıl mezaolarandan Mehcare 
lncirlioilu bilibare Kayseri Kız 
Eoıtitüıüae nakledilmek üzere 
Adana Kız Enllitüsü Çiçek Stajl 
yerliiiae. ayni okul mezunlarından 
Hari Çokan ıehrimiz Kız Enıtitü 
•il ev idaresi yemek pltirme Sta
jiyerlltioe tayin edilmlflerdir. 

Cenup vHAr•tlerlnln 
tohum lhtlracı 

Ziraat Umumi Milfettişi Şev
ket Tuncok cenup vilayetleri to-

hum ihtiyaçlarını temin etmek 
Qzere bölremize r•lmif ve tahki
kata bqlamtfhr. 

Gaz mlkdarı artt1rllacak 
Haber aldıtımıza 1röre, timdi· 

ya kadar Belediyemiz tarafından 

bir litre olarak dıiıhlan gaz, ilk· 
teırln ayından itibaren iki litreye 
çıkarılacaktır. 

" ~. ,;,. ~ 

\ u . . k. 
narıcıge ve I"' 

li iyileşti 
Ankara 30 (Huıusi muhabirİ" 

miadeo) - Hariciye vekilimiz S. 
Namaa Menemencioğhı tamamiyll 
iyileterek borün nümane hııtab,. 
nesinden çıkm1tbr. 

Vekil iyileımeıi:fe. efine Al• .. 
Profesörü tarafından Aokara P•• 
lasta verilen ziyafette hazar bul•ll 
maıtur. 

B. Numan Monemencioğlay• 

i'eçmiş olıun deriz. 

Yeni belediye •' 
çimi batlarken 

- Baştarafı Birincide _ 

ve Belediye heyetinin de çok ars' 
ettiğini bildiğimiz bu hayırb 
ıeylere batlanaıasana imlrio vf/" 
memiıtir • Artık ba ihtiyıçlatl 
karıdamak ve Avrupa sabillerlodl 
dünyanın öidüiil ve imrendiii Fr,,. 
11z Niıine İ>lr ot olabilecek kadal 
imara ve güzelllte kabiliyetli ol•" 
ve tabiatin her bakımdan emıalsll 
nimetlerine mazhar olmaı AnadO" 
lanan bu ıirin ıehri Adananın iıırt' 
raaa devam etmekte yeni seçec' 
ğimiz heyete düşmektedir. 

Ba itibarla her rey sahibi"' 
düşen vazlfe pek büyük demektir• 
Çilnkü her Adanalı bu Beledi1' 
latibabına iıtirik etmekle me ..... 
ketine kartı ciddi ve samimi ali• 
ka11nı röstermiş olacaktır. Band'° 
bııka bir memlekette seçim iflt' 
rine karıı gösterilecek ilri o ,..,,. 
leket halkmın siyaıi rüıdünü 111>'1 

etm .. i bakımından da ayra ve bOyll~ 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Şa halde vataadaşlaruaı_. 
kendi evlırinin, kendi yavalarıoııt 
dilzenlni, rüzellettirilmeıini, ..... 
rını ellerine verecekleri bir heyıtl 
kartı çok fazla bir haıaaılyet ıöt• 
terecekleriae zerze kadar şopb• 
etmiyoruz. Ve Adanalılar b•"' 
yapmakla yalnız kendi meml•k"" 

&erine ka'lı alikalannı, sev,U~ 
açıklamış olmıyacaklv, ayni z.-,..6' 
verecekleri rey adedinin çokloj'İJll 
ıiyaıi riiştiilerini idrik etmif o&d•~· 
laranı da diier viliyetlerimlze ı•r 
ta verecek bir şekilde isbat etoaif 
olacaklardır. 

''100 ki/oluklar ,,:kulübü dağıldı/ 
Dünya harbi yüzünden hemen her hafta yiyecek. ıllunhll vardır ı den yatmamalarma dikkat edilmiftir. Tecrübe bir ay aürmllştilr. Bir •1 

ve insaolann çoğa kilolarmdan kaybetmektedır. Ba kıyıp fİf· ıonra 20 talebe tartılmış ve kat'iyen zayıflamadıldarı rörülmüıtilr· 
mınlarda, yüz kllolaklarda bilhassa röze çarpıyor. Franıada yüz kilodan Flecbter'in iddiası açıkça iıpat etmesine ratmen o .,_. 
fazla aiırhkta olanların bir kulübü vardı. Kalüp menaaplarından hepsi • zaman ; 
timdi yüz kilodan aıaiıdar. Kulüblln reisi Hoarlaet 130 kilodan 72 kilo- klm1e kalak asmamıştır. Yıyecek bol ve acaz aldata içfo, 
ya düşmilıtilr. 125, 120 kilo •iırhkta olanlar içinde 85, 90 kiloya dü- deleri bir parça yora• bile fazla rıda alınması z.rarh rörnı •• ~· 
ıenle9r çoktutlr. il L'l 

1 
kla k 

1 
bil il d m ett'r • . kıı k Şimdi İf deiifmiıtir. Yiyecek mikdarı azahnca alınan rıdalardan ha1'kİf~ 

a aare e y z "ı o u r u ü n eva 1 mege ım an alma· -•''" mamıt. kalllp kapahlmıştır. istifade edilm•i diltllnülmllttilr. Flecbter'ia tecrUbeleri batırl.-
Şişmaaların vilcutlarıodıki fazla yaj'lar~an bir k11mını eritmeleri o Fran11z razetelerk c Lokmaları iyice çlp .. eden yatmayahm. Ba ,o,.tl• 

kadar endife edecek şey değildir. A11l m6hım olan nokta eıaıen zayii i . . ı· f l d 1 ı ta d l ....... olanların kifl derecede yiyecek balamıyarak bir kat daha zayıflamaları ı! ıkı mls 1 az a rı a almlf 
0 uaı • raın a yazı ar yazmaya bat 

dır, Ba bal iosanların sıhhatlerini tehlikeye koymaktadır. lardar. ı-ı.n .. yiyecekle zayilhımakta• koramak kabil doiil midir. Bo mı. Ba _ _.. taa-lf ..... doktorumazuo aalaıtıt< I• .. ~'•r' 
n ... betle Flcbter adında Amerikah bir doktoran l~ sene evvel ileri 1 kaydecleoetbı « Geçealerde bır haıtayı rörmeie çığrıldım. H• ........ 

ıll,dlljil bir fikir ve yaptıjı tecrllbeler hatırlanmıı, Fransız rlaeteleri apartımaınn altıncı katmda bulunduiuna ve uanıör de elm dıi1•• &t 
blly&k bir yiyecek 11kınt111 çeken Franıada bundan lıtifade ec:Ua.ul i9ia • a et yuılv yumaia bqlamıılardır. renlnce yukarıya nasıl çıkacarııaı dllşilnllrken yqh bir kadının koltf 

Fleehter'in iddiuı ıadarı . merdivenlerden inip çıktıiını ve bana yol röıtermeie baıırıaad•l1'
1 

lnaanlar llza•ttftdan faıla yemek yıyorlar. Fakat lokmalara lyle!e 8rdüm K d a ını ıord 
ç!toemaden yuttukları için yediklerinin yamı haımedilmiyor. ve bU fe• f • a ına J Ş QIDI lr.ılde. v.ll~ttttan tıkıp ridiyor. Hem wü~u~U yo!~mak, be~ yıyecek mad· ..... 82 .. ce .. abını verdi. Ba yqta btı kadat dın~ kalaık " ,.erdt" delermı ısraf etmemek için lokmaları ıyıce çısnemek kifıdir. venlari ._0ıayca laip çıkın k i • ti k 1 N ,....,... .. 

Flechter bu lddluını lıpat etmek ıızere Attaerika ilnlverslteltrinden a tın ne yap 
1 

_ ına ~•ta ~tt m. • 
birinden 40 talebe almıştır. Bunlardan yirmisini bildikleri fibi yemekte oaıtl yaşadıiını ıordam. Kııaca ıanl•r• ıoylıdı: 
ıerbet bırakmıı, yirmiıini kontrol altında bulundarmqtar. Bunlara diier - Herkuitı yedljini yer• herkeı fibl yııatım. Yat.aaı bit lok_.1' 
talebenio J&nll kadar yiyıcek vertlmJı, fakat lokmaları iyice -çiiaınm• 32 defa Çtipem9Clın yatma•·• 

le 

) 

' 



.... 

' 
BUGON 

----~------- - -- --

Str teji Bakımından 
KIBRIS . 
lkduiziı en 
mihiı üslerin 

den biri 
Dota A.Weabıde la,Wıl.-ia 8f mlhlll 

1111 w•cl1r: Biri lıkeaderi,., lklaclsl 
HaJfa, 89IDdll ele Kabnt aelu .. .,. Kalana , 
Sucleaya •• Sloilyaclaa IOIU'• Akd..aia bl· 
fllkllk itlbuile lçlacil aduaclır. NW.. 300000 
el• lulau, •••"• da 9380 kilOaetN ka• 
....,. AM .. b.,, 1il,rlk._.ptlai ....... 
....... ~ ... ..... .... fakat ....... ~,. ... 
--~~~ ,. ........ w-..... ..-. 

A.M Aaadoh ........ 1o, ._.,, it " rıclle ...... aa..k. 
..... ... .... 100 " Harfa tad ... 
u..n•claa .. 270 kilometre uak· J 
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AISA ~lA y sı~ııtJıı\sm 
PEK YAKINDA : 

1942 - 1943 Sinema me11siminine essiz bir filmle baJlıgor 
Geçen sene bir tayyare Kazasnda ölen BUyuk Artist 

~~- CAROLE LOMBARD 
Tarafmdan harkulade bir tarzda yaratılan ve 

Şahika (CİT ADELLE), Karanfilli Kadın romanlarının 
muharriresi 

A. J. KRONINS' in BUyUk bir eserinden iktibas 

Edilmiş olan 

•••"""""""""""""• .... :: Gece~ Hllee .. i INJ~l§>ce~~ii~ö i e 
~a1Ml~5>eli"ii veaııö M®"sDmöırt iiDk ş<eır®f 

Q9lğ)moes6 00c5;})cak~oır. 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Sümer Bank (Konya) Ereğli Bez Fabrikası 
direktörlüğünden: 

1- Fabrikamızda yaptmlacak ahşap pamuk salaşı çatı 
işçiliği kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu işe a· 
it bütün malzeme ( kiremit, kereste, lame demiri, çivi ve 
cıvatalar ) fabrika tarafından verilecektir. 

2- Bu işin muhammen bedeli plande metre murabbaı 
250 kuruştan 5601.67 lira olup muvakkat tem:nata 420. 13 
liradır. 

3- Bu işe ait proje fenni şartname ve mukavele projesi 
fabrika inşaat Bakım şefliğinde görülebilir. 

4- Eksiltme 6. teşrinevvel, 1942 sah günü saat 16 da fab
rikamızda yapılacaktır. 

5- istekliler teklif mektuplarile birlilc.te buna mümasil işleri 
başardıklarını belirten vesikalarını en geç ihale günü saat 15 e 
kadar komisyona teslim etmiş bulunacaklMdır. 

6- posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatından 
hlr saat evveline kadar gelmiş ve kanuni şekilde kapatılmıt ol
ması lazımdır. Postada vakı gecikmeler nazarı itibare alınma-
yacaktır. 29-30-1-2-3 

---------------------------------------------------
Belediye riyasetinden 

1- Belediyenin temizlik 
işleri hayvanatı ihtiyacı ıçın 
32000 -35000 kilo saman alın
mak üzerf" açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Kanuni vergiler, nak· 
liye ve sair masrafları Beledi
yeye ait olmak üzere sama
nın beher kilosunun muham
men bedeli dört kuruştur. Mu 
vakkat teminat % 7 ,5 hesabi-

le 105 liradır. 
3- ihalesi birinci ttşrinin 

16ncı cuma günü saat onda Be 
tediye dairesinde Belediye en· 
cümeninde yapılacaktır . 

4- isteklilerin ayni gün 
ve saatta yatırmış oldukları 
teminat makbuzlarile birlikte 
Belediye encümenince ve şart 
nameyi görmek isteyt-nlerin 
her gün belediye muhasebe
sine müracaatları ilin olunur. 

2577 t-6·11-15 

----------------------------------------------------
i 1 an 

(Belediye intihabı başlıyor) 
intihap Encümeni Reisliğinden: 

1 - Bclıdiyc intihabı Birinci Teşrinin birinci perşembe rünü ıa · 
bahleyin saat 8,30 da başlıyacak ikinci günü ıaal 18 de bitecektir. 

2 - intihap belediye dairesi altındaki Mezat Salonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Bütün şehir halkı Birinci Teşrinin birinci perıembe, ikinci 
cuma rünleri sabahleyin saat 8,30 dan a~tamın 18 zine kadar reylerini 
alacaklardır. 

4 - Belediye kanununıın 41 inci maddeıi mucibince rey atabilmek 
için evvela nüfus hüviyet cüzdanının sandık başındaki intihap encüme 
nine gösterilmeıi şartlır. Bunun için hemşehrilerimizin şimdiden hazırlan 
IDHI laı.111 dır. 

5 - intihabın devam ettlii müddetçe bütün hemıerilerimlzln reyle 
tirti kullanmaları rica ve ilin nlu;ı,ur, 

2562 29-30-1 

ASRI Sinemanın Ya2hk Bahçesinde 
SUV ARE 9 da SUV ARE 9 da 

BU AKŞAM 
Tllrk fllmclllk unatlnln medarı iftiharı bugUne kadat yapılan tllrkçe 
filimleri en güulı tiirkçe sözlü ve aarkıfı 

Kahveci GÜZELi 
Rejiıorı Ertutrul Muhlln Müdk: Sadettin Kaynak 
Bat Rollerde Bllyük Stnatkir Hazım Münir Nure-ttin Behı:at Telat bayan 

Nezıhe Nevin ve bayan Perihan 
iLAVETEN: 

Fevkallde eğlenı:ell Mlki Mavı Ayrıca Huıuil ldrette 
getlrttlğlmh: çok entere1an Şort 

PEK YAKINDA: PEK Y AKINbA... PEK Y AKlNDA ... 

L••11• Hovard aşk Rüyası 
BUyDk bir Atkın bBytllıı: bir ihtirasın romanı tabe1er:nde ........................................... , 

BUGON 

YAll~~{ SIMINADA 
Bu Akşam 

iki Güzel 11e büyük film birden 
. 1 . 
--+-

TANIA FEDOR ve PIERRE BRASSEUR 
Tarıı.f•ndan cazip nükteli, ve neş'eli bir mevzu çerçivesi 

dahilinde yaratılan gençlik ve rüzellilder rilmi 
.................................. , 

i Canımın içifı .. 
•••••••••• • ••••••••• 
Fransızca Sözlü 

- 2 -
VENEDIK Zindanlarının korkunç köşelerinde cereyan eden 

Heyecanlı ve meraklı Tarihi bir Şeheser 

~ VenedikZindanlarında P
T 0 R K C E 

' 
(Elbise ile kasket ve palto diktirilecek) 

Devlet Demiryollan Adana 6. ncı işletme 
arttırma eksiltme komisyon Reisliğinden: 

işletmemiz memur ve müstahdemleri için aşağıda miktar 
ve nevileriyle muhammen bedelleri gösterilen resmi elbise ile 
kasket ve paltoya ait yalnız kumaş, astar ve kazalini idare· 
ce verilmek teli düğme, suma, alameti farika ve sair bü· 
tün harç ve masrafları müteahhitleri tarafından temin edil· 
mek şartiyle elbise ile kasketler bir müteahhide, paltolarda 
diğer bir müteahhide diktirilmek üzere kapalı zarf usulile 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme 5(101942 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da Adana işletme müdürJüğü bina
sında toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Taliplerin kanuni ikametgah vesikaJarı, hüviyet cüzdan-
ları, 942 yılı ticaret odası vesikaları ve bu gibi işleri muvaf· 
fakiyetle başarabildiklerine dair ehliyetlerile birlikte muvak
kat teminat akçaları ve tekliflerini ayni gün saat 15 e ka· 
dar komisyon reisliğine vermeleri veya taahütlü olarak pos
ta ile göndermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve mukavele proielerini görmek ve 
okumak isteyenler Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci İşletme mü-
dürlüklerine ve 6. ncı işletme istasyonuna müracaatlan lüzu
mu ilin olunur. 

Adet Yapılacak iş Muhammen bedel 
Lira Kş. 
24282 00 
2698 00 

18756 00 
17-22-26-1 

Muvakkat Te. 

1349 
1349 
1042 

Takım Elbise 
Kasket 
Palto 

2510 

Lira Kş. 

4047 00 
2813 o 4 

Adana as. Satınalma Komsiyonundan: 
1- 1000 ton tel balyalı kuru ot kapalı zarfla Y eşiloba 

istasyonundan Adana Yeni istasyonuna nakil ettirilecektir. 
2- Muhammen fiyatı 14,000 lira ilk te'minatı 1050 li· 

radar. 
3- İhalesi 3/10/942 Cumartesi günü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- isteklilerin Artırma, Eksiltme kanununa göre hazır-

lanmış teklif mektuplarını ihale saatından behemhal bir sa
at evveline kadar komsiyona vermiş bulunmaları luzumu 
ilin olunur. 2514 17-22-27·1·10 

Adana as. satınalma Komsiyonundan : 
1- 37,000 kilo buğday açık eksiltme ile kaldırılacaktar, 

2- Muhammen bedeli 2405 lira ilk te'minatı 180 lira 38 kuruştur 
3- ihalesi 2/10/942 Cuma günü saat t0/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
S- İsteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatları ilıı: 

birlikte komsiyona müracaatları ilin olunur. 2515 17-22-27-1 

T. c. Ziraat Bankası pamuk müessesesi 
müdürlüğünden: 

Çiğit fiyatları hakkında 
Çukurovada bulunan yağ f abrikalannm çiğit ihtiyacı ge• 

çen sene olduğu gibi bu sene de müessesemiz marifeti ve 
aşağıdaki fiatlarla temin edheceğinden çiğit satacak çiftçi tüc· 
car ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numaralı yaııha· 
nede müesseseaemiı. memuruna müracaatları ilin olunur. 

Fiyat Çiğidin 
Kuruş Cinsi 
11- Akala 
10,.50 KleYland 
9,- , Yerli 

2-'02 lS-17-19-22-24-26-27-29-1-3 

İmtiyaz Sahibi ı CA VIT ORAL l Rifat Y AVEROCLtJ 

fi . N.,rırat MüdGrlh Avukat 8a1ıldıtı yer r BOGON Matl •• ,, 

1 8. Teşrin 1942 
==----- -~ ---· ----

DOKTOR 

A.Melik 
-1 

Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 
Mütehassısı 

Adanamıza avdet etmiş ve hastalarım kabule başlamıştır. 
2573 

....... 

• 
1 1 A 

an 
Mikdarı Hacmi' Muhamman !:e.ieli 

Cinsi M3. D3. Lira kuıuş 

Çam atacı 133 651 70 12 •"f 
1 - Sey!nn viliyetinin K'ldirli kazuı JahiliııJo huclııtları şarıoaaı•· 

de vazılı Kesnesur ormanıodan çürük Jahil 133 metre mikip çam ket,.. 
telik aiaç 12 ay zarfında kat'i imal ormanJao ihraç edilmek şartiJ• 
29-9-942 rünündeo itibaren 20 gün müddetle açık artırmaya konul· 
mu~tar. 

. 2 -Artırma 19-10 942 Pazartui fÜnÜ Hat 15 de Adana ornıııı 
çevırge müdürlü(ü binasında yapılacalı.tır. 

3 -Ç-:m kereıı•enia beher metre milı.ip muhammen bedeli 490 kıl 
raştur. 

4 - Muvald•at tonıiıuılı 49 liradır. 
5 - Şartname ve mukavelename proieleri orman umum müJürlii· 

iündo -Adana orman çevirge müdürlüğünde, Ka lirli oruıaıı l:ölıe şef 
li(inde görülebilir. 

6 - Muvakkat teminat makbuzları 19 -10-941 Pazartesi güııü !il' 

at 15 den evvel lı.oıniıyoıı riya1etine verilmesi lazımdır. 
7 - lstekliJerio Ticaret odası vesilı:asile birlikte beUi edileofiİ" 

ve saatta müracatları ilin olunur. ( Bu vesika k.aylülerden istenmez. ) 
1-6-10-15 2572 

İktisat Vekaletinden: 
Seyhan Vilayetinin Osmaniye kazası dahilinde Karaç•Y 

deresi civarında Şimalen dikenli tepesine dikili beton sütun no~· 
tasından Soğukoluk tepesine dikili beton sütun noktasına hattı 
müstakim, şarkan ve cenuben Soğukoluk tepesine dikili betorı 
sütun noktasından başlayıp Peynirlik tepesine dikili beton sil• 
tun noktasından geçerek Kertişlik tepesine dikili beton süturı 
noktasına h.attı münketir, garben, Kertişlik tepesine dikili be" 
ton sütun noktasından başlayıp Kengerlik dağının Ağlık tepe· 
sine dikili beton siltun noktasından geçerek hudut bqlangıC1 

olan dikenli tepeye dikili beton sütun naktasına battı münke· 
sir budutlariyle mahdut - 823 • hektardan ibaret arazide Tahit 
Özerk, Hüsnü Keçeli oğlu. Memduh llginer Talat Kılcıoğlu "e 
Tevfik Ergeç taraflarından 11/6/937 tarihi ve 1/3 numaralı ruh· 
satnameye münteniden aramakla meydana çıkarılan krom aı•· 
deni (60l yıl müddetle yukarıda adı geçenlerin uhdelerine ih•: 
le olunacağından Maadin Nizamnamesinin 36•37 nci maddeler• 
mucibince bu ihaleye itirazı olanların 1/10/942 tarihinden itib~' 
ren iki ay içinde Ankarada İktisat Vekaletine ve mahallinde "1

' 

layet makamına bir istida ile milracaat eylemeleri ifin olun"'' 
2570 1-15-lS 

iktisat Vekiletinden= 
Seyhan vilayetinin Osmaniye kazasr dahilinde lsaızca ve DavotJI' 

köylerinde, şimalen, Bağlı Sırt tepesine dikili beton sütun nokta11ııd•" 
ba4layıp Çambopuro tepeıine ve Yuva tepe1ine dikili beton sütun 11°"' 
talarından geçerek Haçdaiı tepeıine dikili beton sütun noktasına bati• 
münkesir, tarken; Haçdaiı tepe1lne dikili beton ıütun nokta1ınd•11 

Yunt hpesine dikili beton sütun noktasına hattı müstakim ceoob•11 

Yunt tepesine dikili beton ıütun noktasından ba4layıp Tetirlik tepe•İ111 

di~ili beton ıütun nok.tasındaa a-eçorek Dedeboynu tepeıine dikili ~: 
ton ıüt~n noktasına hatttı münkesir, a-arben, Dedeboynu tepe11ne dik~:: 
beton ıutu noktasından hudut başlangıcı olan Bailı Sırttepeıine dlk1 

beton ıütoo noktasına hattı müsbı.kim hııdatlariyle mahClul • 996 · b•k' 
tardao ibaret arazide Tahir Ôzerk, Hüsnü Keçelioila, Memduh lıılıı•'• 
Talat Kılıco;ln ve Tevfik Ergeç taraflarından 11-6-1937 tarihli "' 
1 - 2 numaralı rahıatoameye müsteniden aramakla maydaoa çıkar~l•0• 
krom madeni (60) yıl müddetle yukarıda adı geçenlerin uhdelerio• ıh~. 
le olunacağından Maadin nizamnamesinin 36, 37 inci maddeleri .,oc• 
bince bo ihaleye itirazı olanların l - 10 - 942 tarihinden itib•,,ıı 
iki ay içinde Ankara iktisat Vekilntine ve mahallinde vilayet ınakı111101 
bir iıtida ile müracaat eylemeleri ilin olanor. 

2511 ı - ıs - ı - 15 

iktisat Veklletindel1 = 
Seyhan Vilayetinin Oımanlye kaza11 dahilinde luızca köyü ci~•'1:: 

da, şimalen, Kocatarla tepesine dikili beton ıütun nokta11ndan t-f• ,. 
dağı tepesine di,ili beton ııüton nokta•ına hattı müstakim, farkeııı ti• 
dağı tepesine dikili betoa ıütao ooktaaından Aralantepesine dikili bl: 
ton ıütan noklaıana haltı müstakim• cemıbea Aralantekeıioe dikili b•. 
ton ıütün noktasından bqlayıp, Kocamastaf a tarlaıı tepesine dikili bl 
ton ıütao noktaıındao •eçerek Araboğlq ! tepesine dikili betoıı ,ouııı 
noktasına halli münkeıir, garben, Araboğlu tepı:tıioe dikili beton ,atoO 
noktasından hlldot başlangıcı olaa Kocatatla tepeıiııe dikili ı,etod ıil• 
tan noktasına battı müıtakim, budutlarile çevrili 949 hektardaıı ibatfl 
arazide Tahir Özerk, Hüsnü Ke~elioğlo Memduh llriner Tallı J(ıhcof· 
la n Tevfik ~rıeç taraflarından 11 _: 6 1937 tarihli 've 1 - l od• 

tıı•' maralı ruhsatnameye müsteniden aralbakla ıııeydana çıkarılan krottl • 
deoi (60) yıl müddetle JUkarıda adı feÇenlnin uhdelerine ibal~ olan:. 
catından Maadio nizamnamesinin 36,37 inci maddeleri muc~bıoc~ lıı· 
ihaleye itirıtzı olaolırıh 1 - 10 - 942 tatihinden. itibaren lkı ay 

1
\ 1, 

de Ankarada lktilar Vekaletine ve mahallinde viliyet maka111ıoa 
istida ile müracaat ~ylemeleri ilan oltınar, 

No 2569 ı -ı.S - ı-ıs 


