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. -DAHİLİ HABERLER 

At yansıanna dair 

b ..,, insan biçiminde 
oguşması 4 ayaklı balık Yolunda yeni köprüler 

Adanada 18nede dört yal'lf 
olar. lkiıi Son , ikiıi ilk bahar• 
da. Bunları Sayın Reillcambarua•• 
zan bimayeıindekl islib enclmeai 
yapar. Reımi proiram macibince 
•e TGrkiyenln ber taraflnda ol•· 
Her ıene çakan proiramlar riapti 
a.ecbart kaideleri ea ince teferra
atına kadar tnbit eder. Niçin uzayor ? 

-IHiçre r azetele· ---- vaffak olmaılar· 
rinden Neae Alman kumanda Üs· d1r. iki rüa ıonra 

Zl rcher Zeitanr Almanlar tehrin 
dan: Şimdiki ma. tünlüğü Stalingratta içinden bir kama 
barebelerden en d • •k• f ribi Volraya ka· 
ziyade Stalinrrad urmuş, iŞ 1 1 tara ın dar llerlemiılerdir. 
••barebeıl bütün Ölünceye kadar bo . Ba ıaretle Ruı mü 
dikkatini üzerine "' dafileri, iki par• 
•kmiıtlr • Mo . ğuşmaga azmeden as· çaya aynlmıılar-
4ern harbin bü · kerlerine kalmıctır dır. 
tla tahrip va11· Y O zamandan 
:.talarile mücehhez ----~~~-·~· -~-~~-~ . .....;; · ~- beri mabarebeler 

olap cenubi Ruya ovalarında yüz· t•htin şimal varoılarile dahilinde 
ce kilometre meHfe katederek cereyan eylemiftir. Ba mahareb• 

Wr çok muharebeler veren büylk lerde Almanların kullandıkları uul, 
ardalar timdi tek bir noktada ve tehrin 10kakları boyanda Uerliy .. 
.-hdut bir sahada bGtün atırlı;i· rek mDdafileri daha kllçük rrap-
.. dötüşmektedir. · lara ayırmak olm111tar. Artık Ru 

24 eylOlde Stalinrrad mahare- müdafileri için Stalinrrad muharebe 
bathyab bir ayı feçmİftlr. IİDİ kHdİ lehlerine 9evirmete im. 

iki ay ev.el 2S temmuzda Alman Ün kalmam11tı. Mabaza müdafaaya 
etdulan Volgaya elli kilometre ka· iararla devam •t•iflerdir. Arka11 

yaldaıan Don kavıine relmit· keıilmiyerek Volra iizerinden taze 
AJllıı.m" kkvvetler harap olan ıehre retiril· 

Almalar adım adım ilerliye• 
nk Don sahilinde yerl8fmltler ve 

ria tark aahUlnde de bir bayii 
köprilbqlara kurmDJlardı. 

Merkeze dayanan Raılar mü· 
temadiyen ıimalden Don kavıine 

we banan ıarkına hücumlar yap· 
•lflardı. 

Ba ı•ait içinde Alman taar. 
na iakitaf etmiı ve aiaıtOI ıo· 
uda Rular için tehlikeli bir ... 

beUrmifti: 

24 aiaıtoıta Almanlar Don il· 
zerinden ıarka doiru StaUn· 

·11:1'1"•-·• .. a ıimalinde bir taanuz yap· 
a •nvaffak oldalar. 26 aia1· 

ta Stalinrradın tam garbiade 
• uıı ... ılar Don n-.briai seçtiler. 

B•dan sonradır ki Almanlar 
•m-ıap• tarla11, zırhlı otomobil en· 
•ı.aııert ve Hbsa tahkimatı ile dolu 
pımaktı Raı müdafaa sahuına rir· 

Baaan için Alman tebliile· 
baadan sonraki maharebeler 
da Kale muharebııi sab&11» 

c Mahaıara barekitı » tlbirleri 
ıl•1Jtır ki ba maka•emetla 
jiai ifade eder. 

Fakat ba tibirler Raslarm •· 
aan kallandıkları • üdafaa t• 

aıalünG anlatmı1orlar. 
Ru m&dafaa teliıatı sabit İa· 

pğlalar deiildlr. Billkiı pek de· 
olmak iisere araziye ayran 
ak kademe kademe birbiri ar

dizllmif toprak ve klltilk· 

1apılmıt telİlattır. Banlar• 
a yakın m ... felerde topçu 

ak kullaoılmak Ozere zırhlı 
arabalan yerl .. tirllmlttir , 

toıan ıoaana kadar Almalar 
I• ederek ıehre ~5 kilometre 

;au ..... ılard1r. 
ErlOlDn birinde Alıaaalar Sta. 
dıa timalinden Volıa .. bili· 

,.ıebilmlflerdir. Ba ıaretle ıtas 
clafU itinde kama ribi jirmiı 

bu Alman ka• veti adım adım 
kHai ;eolfletmit •e tahkim et· 

• Almad kaneti o tamana 
kadar mütemadiyen imdat al· 
fiıaal ile Staliorrad m&dafileri 
a bir ıorril ribl rirmiftir. 

Aytu umanda Alnaaolar, Sta· ..,.Ulll cetıabcuıda dahi bir ta. 
hareketi 1ap.ak iıtemltl•· 

la&kin bu pek Uerllyememiftlr. 
...... bdracla dahi Al .. alar 
aı•ıe VoJsaya kadar u.a..iı· 

.. IODradan . t•kilmet• mec· 
kaltlı ....... 

acak 11 .-W. AlmaDlar 
Staliıırrad• ._, •uotla-

•• blaaea.ıeyh Volp ··m • 
.wak pUp J•rl .. •ıle ... 

mittir. Her ıokalı. •e bv bina blok• 
ayrı ayrı miidafaa edilmez bir bale 
ıeld{ii uman müdafilerile birlikte 

mabacJmler dahi berhava edllmiıtir. 

Ba ıokak mabarebeleri yıpı· 
larken timdiki harbin en mil

e11ir silihı ztrbb tanklar Hrbeıtçe 
kallanılmıyorda. Oa bet ayduberi 
farkta cereyan eden mab.,ebeler· 
de Almanlar , mavaffakiyetlerinl 
idare ve kamanda Ue mabt.Uf 11 
nıflarm aruındaki tam if birlitine 
medyaadarlar. 

Halbuki doıt ve dilfman aı• 
kerl•inia birbirine kantbiı StaJin. 
rrad mabarebelerlnde tapbbnı •• 
idar' neferlerle kllçGk zabitlere 
mlnbaıır kalaıtbr. Almaolana ne 
ajır topçaıa ne de bava kavvet
lert yakanda ıöylediiimiz 1ebep 
lvden dolayı miidabale edemiyorda • 
lıte Staliograd mabareb..inde Al· 
man Hvk n kamanda ve ıillhları 
idare tefevvoka Raalarıa karı111nda 
darm111 oldutundan ve it iki tar•· 
fın ölilnciye kadar boiafmaia az· 
me4en aıkerlerlne kalm11 btalaada. 
iundaa Stallnrrad muharebeleri 
çok azamıttır. 
Bo kuvvet her iki cenabına kartı 
Rularıa 1aptıldarı r•y•t tlddetll 
hücumlardan dolayı mOfklll bir 
mevkide idi. 

Fakat bütün ba hllcamları ber
taraf etmeie muvaffak olmattar. 
V olraya ka•a ribi ıokalaa ba 

· Alman taarruza zırhlı birlikler tı· 
rafından yapılmıfbr. Pike ve ma• 
harebe tayyareleri ba taarruza 
de1teklemltlerdir. Tankların aruın· 
da piyade •uif81i rar.ek bere 
ilerliyea motolildetll uk•lw dahi 
zırlalı kav.etler tarafmclaa kua
nılan her parp araziyi tatmaflar· 
dır. 

lkln•I dereeedeki ad· 
delerln parkelenns•I 

• Aaa caddelete kaVUf&D ikinci 
clent!edeki c•ddeletla de patke
lerlm•i iti B.ıedlytt Saclmeniace 
lhıl• edlldilttir. 

••hrln tat .t plAnı 
ô;reodiflmlae ~are, Adana 

.. brinio tatbikat pllaı ;.lamda illa· 
leye çıkarılacakbr. a. IVetle ana. 
•lizdelı.i yaz me•ıimlade plla da. 
bilinde iopata tam nbsat •eril .. 
bilecak .. ıebrin imarı atlmk&n 
olaeaktar • 

Merk•• m••rlt 
men111rlMlu 

k&ltllr lfleriadeki maamellbn 
fazlabtuıdaa dola11 V eUletçe A· 
daaa merkeiiade ibdaı edUea Mer. 
kez Maarif 1H1Durlajılna plııkaa 
ve emelttar 8aföiretmenlerimiadea 
T ablİD Kuabatacı taJiD edibliftlr. 
T ebrlk eder, •aHffaki1etler dile-

*' 

Harpden evvel Danimarkalı 
bir ilim heyeti, Groenlio· 

da aiderek ilmi araşbrmalar, tel· 
kikler yapmııtır. Heyet, memlı· 
ketine dönerken taı olmaı zen· 
fin hayvan koleks11onları getir· 
mittir. Sandıiın birinde insan 
teklinde ve dört 'ayakla taş ol
maı bir balık balanmaktadır. Ba 
bahk, baz altında 100 metre d .. 
rinllkte balmaı v e 100 mil· 
yon ıene evvel yqamııtır. 

Antalya 19 (a.a) - Antalya • Alanya yola üzeriade 9 beton arme 
köprü yapılmııtır. Alara çayı üzerinde 60 metre açıldıiındaki köprü· 
nlln de inıasına baılanılmıttır. 

Ekmek davası 
Gayui memleket mildafMIUI• 

da tarihin eıki devirlerlndenlMri 
Tlirkiin en belli batlı yarduae111 
olan atın; neslinin ialihı oJda;.a• 
dan barün baa bir memleket m• 
Ml•i telikkl etmek icap eder. Şa 
dGt&ncenin en bariz delili de ea 
b&Jilill•hlin ba iti himayelerine 
almlf olmuıdır. Memleketimiz öte• 
deoberi atcdıta kar11 olan uil l•· 
may&lünü her fırsatta g&ltermiftir. 
Sonbaharın birinci baftaaı Hyirci. 
meraklı bakımından hv tGrlO tah· 
minin fevkinde idi. fttirilr eden 
hayyaalarm miktarı iae fiıadiye 

kadar ı\akara •• latanbala bile 
auip ola11aa bir zenrinllkte idi. 
Mltal Tay kota1ana oa liç Arap 
ta,. ... ikinci laafta; hayvan •• 
dedi bira •••akla beraber yi· 
ne zeafindl. Fakat halk, meraklı 
birinci haftanın dörtte biri kadar 

• 
Çamafl" gı• Viyana ev it 

leri enıtitüıüo· lcanealc için de yapılan tec· 
geni 6 i r rübelere göre 

ıııııl patate1 hafla· 
nan ıa içinde kaynatılan çıma· 
ıırlar, Hbuna ihtiyaç kalmadan 
temizlenmekte, Hmbeyaz olmak· 
tadır. 

Harp lçiade bulanan memle 
ketlerde aabun hemen hemen 
mevcut olmadıfından bu ketif 
büyilk ehemairetle kırıılaamıı· 

tu. Yalnız timdi çam .. ır yıkaya· 
.ak derecede ltol ıa temlai için 
çok miktarda patat• tedarik et 
mek l111m r.Oyor.I 

-------------------------~ --------------------------Hem suçlu, hem 9UçlUI 
Sakızlar mahallHinden Kelet Ali, 

Seyfettin , Vahap ve Kel•ı Rahim 

ilmindeki klmHlerin 101 üıtlinde 
kamar oynadıkları yolcular tarafın· 
dan ihbar edilmif, Köpr6baıı ka· 

rakolandan polis Şirazi, H&ıam•t· 

tin, Şahap •• bekçi Mutafa ile 
Mehmet kamar oynanan yere rit· 

mitler, fakat 1açlaların hücumuna 

atra ... lardır. 
Saçlalar, haldannda tatalu 

sal:nt le •lddelamıamlllte t..U. 
edilmiflerdir. 

- Baıtarafa birincide -
Fakat vorrnncalakla karının, 

kazancının hududunu ıaııran Sa· 
lamona, parasını neye bathyaca
iıoı bir tilrlü keıtiremiyen Artiae 
ve nihayet Mösyö Y orriye ne di• 
yelim? Yüzlerle, binlerle, yGz bin• 
lerle oynıyan ba kimHlerde naııl 
olar da ekmejia pahahlıjından ıl· 
kiyet edebilirler? Nuıl olur da 
bir memar, bir fak!r Adanadr kırk 
kuruıa ekmek yerken o Salamoa, 
o Ar tin, o Y orri lıtanbalda ba 
memleketin ıırtından , Wjiaden 
yaptıkları maauam Hrvetlerle oa al· 
tı karata ekmek yiyebilirler? 

Doj'l'aıa bu itin en 1akat ta
raflarından birial de badar. Ve 
evveli ve mlmkün ol•n ılratle 
bir kere ba iıi halletmelidir. Oa· 
dan aonra da laiç bir villyett., biç 
bir kazada ekaeila kilo.an• otaz 
kuraıtan fazlaya çıkar....Jıdır. 
Banan iÇla de alınacak tedbir pek 
basittir. 

Cumhariyeti bükGmet Türk 
köylüıüne borün tarih boyanca 
rörmediii bir iyiliii yapmııtar. 
Bajday fiatlarıoı deierlnde yllk· 
ıeltmittir. Yirmi karq az para de· 
jildir. HükOmet yirmi kanqtaa 
mahıallin )'Üzde yirmibefiai al· 
aaktadır. Nihayet adUlae bir ha· 
rekettir. Ôlç6ıüz bir ıefkat eHri· 
dir. TDrk köyliiıllnü borçtan kar· 
tarmalr, ona refaha kaV11ftarmak 
için m&ke-el bir tedbirdir. Şim. 
dl bir da ı. flzd• ylnübefİla lbt tua• 
h •Ardır. HtlkG•et keadlll sabo 
aldıtını yirmi altıdaa feri Verdiii• 

Ba bi Çekoılovaldar, timdi Oıta - Şarktadır. RGtb11i onbqıdır. 
Emil Koroıenko. herbanfi bir adam detll, dünyanın eo rüçlll 

adamıdır. 
Dımlr veya çelik ribi Hrt bir ıeyi eline vuin, karşan fibl yamatatlın. 

Serbat flreı, oaca rBç bir sanat dejildir. Şimdiye kadar en korkaaç 
fampl1oalarla kartılat•ıttır. Riralo ribi atletleri dHirmiştir. 

Meıhar Jim Londosla yaptıiı rllreı, ıwbeat rlirq tarihinde ebedi· 
yen yuıb kalacaktır. Ba iki adam rBnGn birinde tatDJtalar, tam iki 1Ut 
rDret ettiler. 

iki taraf da biribirlnl altedemedl. &ter r&t'fe poliı karıtm ... ydı, 
ıoaaada bir facia çakacaktı. Maç öylece kaldı. 

&mU KOl'Ofenko daha ı•çtir: ancak otaz yaııodL Boya ana d .. 
jildlr ... , clllHli 9ok bGyBktür, tarif edilemez. Karpat Rusyaııada, 
Çekollo•ak topraianda bir k ... bada dotm•ıtar. 1931 de a1kerlijiai 
y&P91f, fakat dln7ay1 dol .. mıya fene de... etmİftlr. 

Hl11diltaaa, S.ylln adaııaa, Şiorapara rit•lt. Avoıtralyayı, A•erllra· 
J1 •e bOtllo A•rapa kıtumı .. dolatmıttır. • , 

- Daha pek r•tkea, koyüntdeki arkadqlaruam • kattetlili idim. 
, akat arkadqlırım bana okadar ehemmiyet •ermezlerdi. Oatan rDnde 
bitkaf kere J•e ....... fakat rö:aleriae ~·ne iir....,..... 

« Bir fln o taraflarda bir panayır kuralda. Bacıjında, kaplaıı de. 
rialndea yapilmıt bir dblllde, bit pelıU•an ortaJa fıkt1t herk... •eydaa 
okamı1a bqladı. Şaaaı:Ja bir boy ölçüıeyim dedim, rGr .. • çıkbia. Bir. 
kaç NDlyedl lll'tıDI ywe retlrdimı 

ArkadqJanm beni alkıtla••J• bqladı. İ'ebU•an bana batu .bit tek 
lifte balanda. Pana,.rcılar bir koea ayı ıetlraaifler, orada raialp darayor, 
herk... OJ11D fÖlterİJOfdG. 

yabacı pehlivan buat , •• ,. Ue rGrqebiUrHD ... 900 karon 
Hririm, dedi. Fakat •J1••0 1ahibl puarlafı kabul etmedi· Parayı katar• 
dık. .. 1931 de de uker oldum.» 

na adam, tam ıporca. Hep böyle ,u,ıa kaHetli kalmak ... • .... 
.Ubi ,.,ı. yiylp l1iyor111D? dedim. 

Adam, beyaz •e rttsel elitlerini r8ıtererek, filldii. Sir i1o iti in· 
lan dola Wr kaaa1oaa yokup dojn ıllriUdiJ• ıirtkliye ••kar••f· 

- Ne aaklaye,.., dedi, botaıa•ı eksik etmem. aoı bol Hbze •• 
••1•a yerim. V alaız et çok yelİem. Günde alb yedi kllo ıOt içerim. 
Biraz da bira kallanınm. F akıt ıiıara içm••• 

Emil Kor()feDko, h• fittlji yerde ıo~ pata kadnallf. Hindiatancla, 
ıtnmlarcl•n fOk iltifat r&r•Dt. lıarpteDberi, .... ,.,. filr .. ir, pata Dil• 
n1rmıt, kataadıtı parayr ••.&ekeli itin barcarmlf. 

- Peklll Mısır taraflanaa flmlyor aauaz? 
- iHt ni7etha var. Orada bit Yanaalı vınalf, bakalııö y•kıada 

ne töre ba Hrbest kalan Jhd• 
yet mit beıe de bir had koymalı. 
dır. Ba had de kırk karuıa geç 
memelidir. Halbuki barün haber 
aldıflmıza röre bazı yerlerde bai· 
day flatları ba hadada çok reç· 
mittir. Doiraıa ba da katlyen 
doira bir ıey deiildir. 

ÇGakl ba memlekette ekmek 
her ıeydir. Ekmek Gzerine birçok 
darbımeHllerimlz bile vardır. Ve 
yine ba memlekette ...... da 
her ıeydir. Çiiakü baiday ne pa• 
mai• benzer, ne de pancara bea • 
zer ve ne üzümle incirle, fın· 
dıkla mükayue edilebilir. 

Ba saydıklarımızın çok olma11, 
fiyatlarının artmuı muayyen mın· 
takalan ve c1o1a,..ne Tlrayeyl ... 

vindirir. Fakat buiday öyle midir? 
Me•leketin her tarafında, şarkın· 

da da rarblnde de, ıimaliade de 
ceaabaada da ekilea bir mahıul· 
dlir. Ş11 halde Türk köylüıünG klr· 

da da, zararda da birleıtiren tek 
mabılildür. Şa halde TGrkiyenln 

ziraatini geJittirecek, Tlrk k6yll · 
ıüae refah temin edecek .. yi de 
ba· d·••ktir. 

O halde ölçlllerimbf, tedbirle
rimizi, bana rör• •ermeliyiz. v. 
kararlanmızda bir tarafta ...... 

ketin yhde Hklen ikillni teıkll 
eden köylOyli, diter tarafta da 

ıefaletini hiç bir suretle arza et• 
medltimlz memurlarımıala, yoklal 
larmuaı dlftlnerek v-•liyiz. Ve 
b8 da halledllmi1ecek bir ... ıe 
detlldlr zaanecl.U. 

ancak vardı. Neden azaldı? ÇllakD 
nizamnamenin ıerek madcleleriae. 
rerek nıbana aykırı hareket edJJ. 
di. Ba-tu ıoaana kadar atcdıtı 
t .. Ylk ve neılinl iallh rayelini rG· 
dea nbamaameye eh .. miyet bile 
verilmedi. Banun deWi de hake• 
heyetinden bazılarının böyle bir 
nbamaam•in m .. cadiyetindea bi· 
le haberdar olmadmdır. Devlet ba 
iı• bir bayii tabıiaat ayırmlflir. 
Hayırlı iti.,. IUfedJJ•Ul4" yuak· 
tar. Y anşlan idare edenler tartıl· 
ma, reyinme, teıhir ve kotaya 
bqlama kaidelerine aıla ehemmi· 
yet •-ediler. Hak .. heyeti n• 
zlf81İDI uıarye bir iş förilfe>ra8f 
ribi yapb, Aakara •• lıtaabal ya• 
rlflanoa Nf kan Arap oı.adafua· 
dan idhal edilmiyen ve bilenlerin 
temin ettiklerine fÖfe bet J .. IDI 

ikmal edeo bir at Gç Jatlı taJlar
la beraber kottanlda; hem de 

- 0.•amı tlçllaclde -

onanla kartıllf&cafım. Yalnız, oaanla röreşıcetfm uman, dakika h ... • 
bı pazarlık yapaeaj'ım. Dakika11aa on Mıaır llra11 verecetlm. Bakalım 
kaç dakika da•aaabUecek. On dakika dayanabiline ne Ali... . " EmU Korof8Dko dan ayrılacıktua. Mbaade letedlm. E.lial uzattı. 
K.,ke elimi •ermez Ollaydımı Elimi öyle bir 11k11 uktı, menreneye rir· 
mit aud•· &liai acıtlliım hluetti raliba, benden öatlr diledi. IODt• 
r&lerek phadet k1rmıtıaı azattı: 

.- S.. ıu parmakla I* •damı havaya kaldırvım, dedi. Bb, nud 
olar? diJ• ıaşkın ıqkın bakarken, adam, arkadqlanadaa birini pfırdL 

- Tut parmatımı, dedL 
Hayret edilecek t•Jı p•hll•uaın ıeh adet panaap11 tataa adam, 

, .... yavq kalkmı7a batlach. ayakları ıerdea k..udL Adam k.....sa 
,Udll, fuat ytlzll rGl•t- Arkadafm1 belki oa dakika havada tatta. S-· 
ra rene , .... , .... , ... indlrdL 

Hı••J• kalkıp ineıa uker, b1uı 
- PehU•ana otomobil hikly .. I anlattıtd111ı• .. , dir• IOrda. 
Biz ban• daJ11Dca ısrar ettik KorQfeDko aihayet uranmıaa daJ•a&" 

madı, anlatmaya bqladı. 
- Bea Orta - Şarkta bir fne idi& Bir ı.a. im aldım, kı ... hli• 

flkb• 
Bir takai1e bhadi& ÖKe btuhktı. ÔtomoWI dsdii mlddet ;lttİİ• 

ten aoara bit aralfk farkıaı wardf•ı ıofôr b•I tarif •ttilhn 'lert. cleliJ, 
bqka bir lıtlkdete rftt8rDj8r. 

«$ofare lpret 'ttim. Otomobili d.,.,._ itı;D)i •fanti, bazik Mt 
iafUlzce ile: • 

- Par .. dedi, 1• ı....w. .. ..-, para •ana •erinin, ralaıt -"' 
parada aldDr&ril& 

- Ne ,.,.. ,..... demlp. itiraz •t•iye k4laiadı, dmm•dıa idi
••bir kol delililWL 

Yarl JM• f8ktll ıaıadım. Canım kesildi. lı:dlıima kald~ 
toflre bir JUmnk inditdim, adımı bir vdnıtta Wdla Aclıllm iki 
kalaj1aı ela dibladea kopardım. 

- Ne? Kalaklanat IMı koı»atc1uJ 
- T•bit ya. tofMa kilaklarıaı toldam; lflr kaç 1aat yof .U.~ 

ıaata, bir ı-o•• brakoldnı ratDrdtl& o,., J•; kalaklatıaı ratlll•• •• , 
bqtma t•n lii Odlar• nual ulatablllrim7 

- Ya soara1 
·- Sonruı hiç; ifademi ~•dhııı, ukerilli yaptıfıdf , .. tekrir -.= 

reldlm. Kerıtıam kalaklart flmdi mUaam llHrhıd• dan1or, Wt 
........ in içind .. lıt ... nlı, telin • ele ram . 

- Yo, 1al t•kktlr ederi&, ltt•me,la. . 



201. Tetıria 1942 
( 

BUGON 1 
-------

1 Kızılordu neden ıAsKERLı.:Cı 

niz mi ruzda zayıftır?ı 
Sovyet ricalı, bugünkü muharebele
rin askere, harbin iptidasında nok
san olan talim ve terbiyeyi vereceği 
kanaatindedirler. Fakat bu müthiş 
pahalı bir talim ve terbiye usulüdür. 

M iz 1 

v•nflann• 
- Bqtvafı lldaoide -

prot11to edO...laı nilMD taWI 
kop,. kaundl. Y antlarclakl lda. 
rllizllk halkı kaçırdı. Nlsuaa .... 
DİD ıa,..me ••halli bereket ata
ların ..... .ıyatuaı bosda. Y uıkbJ. 
ldancilerla J•ntı istedikleri riW 
ınk •• iclare ebHk bak " Mil· 
hlJıtleri yoktv. Niuma•••la p. 
yllioe r6n bereketi •KHr"-9 
lar. NU..1et halkla ull ... bM 
hörmete de IHObud•rlar. 5oa O. 

larak .... ,. daha .... ..... 
ceiimr A... 1at11amm1 a..1ae 
... veclllnpollevıludarma (IMr 

...... aldaldan talimat ....... olacak) 
halka llza••ndaa fada -.a.ı,.t 
pterl,orlar. At J1t11lanm ..,,._ 
••i• ,w-ı.r snk lfla ,w.ler. 
s.t •• hqla -m,.o.ı. -. ...... ,. .......... ,.. ... 
ret nhat •Jndıbilecek Wr ,.. 
....,.ı ~al lnttu. t.a\flırlDe 
,are lıalk ılr•ıL Blllnl •lt.WW. 
...... bGJlk, daha kalabalak Aab
n • lataaa..ı J8'1flanaclald polt 
" Judanla •iktamadaa ...... 
U.de•r&lllaadarslslsnalulll& 
aruıada ne •uifı ı&rdlkWW 
..ak ecll,oraa dofnla. IUJIMtlt 
v ................... ....... ......... ,, ..• .,..,.,,., 

........, .. h.1111 ... ......... ...., .......... .... 
.. ··-·· .... taıatdl ......................... 
t.t., ................... .. 
....... .... o1.-. 

26!0 20-21-11-24 
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r .. ·y·······u:~···R ....... K .. ı~··y ....... i: ..... i r~~:~~:~:~~~:=~~.=~~~1~~:~1 
: : f lBlUJ AKŞAM 

'AN SllNlEMASI 
Mevsnmın DBlk büyük Macera vE 

Dıleyecanoar fnomn olan İ V •• •• f i ~ Beyaz perdenin iki güzel ve idael Aşık Çifti 
1 A omur SQ lŞ ve İ f MADELEINE CARROL ve DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 

1 tevzi müessesesi İ ! : : 

::<1111 

Tarafınd•n AŞK ve ihtiras Macer• ve heyecan 
fllml olarak r•ratllan Hareketli ve cazip bir '8heser ı 

1 Seyhan Viliyeti i· 
1 ajanlığından: 1 
İ Linyit kömürü gelmeğe baş- j 
• • 

1
1 lamıştır. ihtiyaç sahiplerinin ! 

•""""""""""" .... •~ 
••~ii KARA !i••• 
~- VOO...DBZO...AR .~ 

iLAVETEN :. 
Sayın halkımızın vaki muracaatları' Uzerine yalnız 

bu proıramda devam edecek olan SINEMANIN 
bir harikası 

müessesemizden b il a bedel i 
İ alacakları beyannameleri İ .................................................... . • k. ! usulü dairesinde doldurara ! Pek Yakında 

•••••••••••••••••••• • • 
liadeetmerilüzumuilanolunuri AŞK Doğarken 

1 Omer Başeğmez ve şeriki i L.;~~~~;:~~;~~;:~=~~~=~;~~~~;~ 
İ 

2609 
Telefon 168 1 iLAN 

'--••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• .. ••" ~~l~clİ)'~ ~İ)"ClS~ti11cl~11: 
Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr.Ziga Tümgören 
Abidlnpa9a caddesinde 125 No. lu muayene 

hanesinde hastalar1nı kabule ba9lam19t1r. 
Telefon No. 287 2491 1-15 

·-=ALTIN Oluk:--· 
PiY ANGO GiŞESi 

TARSUS un c n talihli ve en şanıh bir Gişesidir. 
Bir bilet almakla zengin olabilirsiniz. 

Klmll Bolat - Tahir Altınoluk 2828 

DOKTOR 
Turgut Soyer 

Hergün Hastalarını HülıOmet Civarı lıtikamet Eczanetl karşı11nda 
çıkmu: ıokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Salı ve Cuma gühleride öğleden sonraları fakirlere mec• 
cani bakılır. 

235~ 

..................................................... 
DOKTOR 

A.Melik 
Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamıza avdet etmiş ve hatalarını kabule başlamqhr. 

2S73 

Adana askerlik $Obe
sinden: 

Adana Belediye 
Riyasetinden: 

Belediye Fen dııireıiode 70 
lira ücretle inıaat kalfahtı, 75 Ji. 
ra ficre.tl.i inıaat ~ualrlpllji, içme 
90 servısınde 90 lıra ilcretll ıür. 
veyanlık, 75 lira ücretli lki vaaa. 
cılık ve 45 lira ilcretli bir bek. 
çilik münhaldir. _Talip ol~ ıe: 
raiti öireomek uzere Fen ıılerı 
müdürlüiüne müracaatları ve 21 
inci çarşamba rünü ıaat 10 da 
imtihana relmeleri illa olunur. 

18-20 2625 

1 - itfaiye imir ve eratı için 21 takım kışlak elbise 
yaptmlacaktır. 

2 - Elbiselerin kumaş ve dikiş ve sair malzeme mü
teahhide aittir. 

3 - Yapılacak olan 21 takım kışlak elbise ve kasketin 
muhammen bedeli 948 lira olup muvakkat teminata 80 li· 
radır. 

4 - ihalesi 3/11/942 sah günll saat on beşte Adana 
Belediye dairesindeki Belediye encümeninde yapılacaklar. 

5 - isteklilerin ihaleden evvel şartnameyi görmek ve 
muvakkat teminatı yatırmak üzere Adana Belediye itfaiye 
amirlitine ve ihale günü muayyen saatta Belediye encüme
nine müracaatluı ilin olunur. 

1620 16-20-24-31 

Adana As Satın alma komisyo
nundan: 

1 - 2500 kilo Zeytin yağ'ı açık eksiltme suretile satın 
almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 lira ilk teminata 337 lira 
SO kuruştur. 

3 - ihalesi 27/10/942 Sah günü 10/30 da dır. 
4 - Evsaf ve prtnamesi her gün komisyonda görüle

bilir. 
.S - isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminatlarile bir-

likte Adana askerlik dairesindeki sabn alma komisyonuna 
müracaatlara ilin olunur. 

10-16-20-2.S 2604 

Adana As. Satın alma Komis
yonundan: 

t - 3000 Kilo Sabun açık eksiltme ıuretile utan alına• 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 3600 lira ilk teminatı 270 Ura· 
d11. 

3 - ihalesi 27/10/94'2 sah günü saat 11 de dit. .. .. 
4 - Evaaf v~ Şartnamesi her glln komisyonda gorule-

bilir. ,,,_ · 
1 

. 
S - fstelclilerin belli gün ve Saatte il& temıilat atıle 

birlikte Adana Askerlik dairesindeki utan alma kotniyonuna 
milracaatları ilin olunur. 

t0~16--20-2S 2605 

Telefunken Radyoları 
Dunlop ·lnglllz iç ve dıt blelklet lletlltlerl 
Yebellt su taatlye clhaalatı 
Radro we telefon Kuru plllerl 
Leucl elektrik ampullerl &•idi. 

IŞIK Ticaret Evi 
Kamil Aladı • Telefon 80 Asfalt c•dde No 7.1 25<l3 

ve serredenlerl sonsuz bir merak içinde bırakan 

~tii!ED~ 
30 KıaımhK emsalsiz seryal fllml bUtUn m11eera 
korku fllmlerl merakhl•rını herecanl•ndırıror 

ve tesiri altında bırakıror 

Bu Fevkala Je Aveatnr Şaheseri gördüiü b6yilk raibet 
dolayııile bir kaç rün daha devam edecektir. 

........................... .. ................... ~ 
Pek Yakında 

T ARZAN Diyarında 
TÜRK E 

Kışlık AŞRI Sinemada 
Suvare 8,4S Suvare 8,4S 

Bu Aktam 
Türkçe Sözlü Türk musikili Büyük şark filmi 

Mihracenin GGzdesi 
Hint mezarı 

Bügüne kadar yapılan dublaj filimlerin eu güzel 
ve en mükemmeli. 24 muazzam kısım tekmili birden 

PEK YAKINDA M Ki RONEY 

Aşık rolünde 

Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz kefilli zabıta memurlarandan iken elyevm ke• 

filli memuriyetten ayrılmış bulunan Muhsin Sakın muhtelif 
tarihlerde kefaleti müteselsilc olarak maaşından keıilen 1 S 
lira 88 kuruıu muhtevi Maliye Vekileti zamana idaresine ait 
kefaleti müteselsile cüzdanı zayolmuıtur. 

Yenisini alacağından eskisinin hilkmü olmadıtı ilin olu· 
nu~ 2635 

Belediye Riyasetinden: 
Belediycmız eski zabıta memurlarından iken vazifesinden 

ayrılan Hamza Naci Cantürkc ait muhtelif tarihlerde kefale· 
ti müteselsile olarak maaşından keıilen 6 lirayı muhtevi Mı· 
liye Vekileti zamanı idaresine ait kefaleti müteıelıile cüzdı• 
nı zayi olmuştur. 

Y eniıi alınacatından eskisinin hiikmü olmadıtı ilin olu· 
nu~ 263S 

- Nazarı dikkate -
Adananın Ağmehmet mahallesinde ölü keresteci Mustafa 

Necatiye ait 77 ve 197 nolu evlerdeki biueıi bulunan otlu 
Kemal kerestecinin umumi vekili bulunan dolayısiyle kiralı· 
mak iıteyenlerin bana miiracaat etmeleri diğer vereselerden 
tutanların yarı kissesini vekili umumilİ bulundatum kema· 
le isabet ettiğinden bana getirmelerini yanlqlığa mahal kal· 

maması ve aksi takdirde müıtecirl erden kira bedelinin ah· 
nacaiım ilin ederim. 

Adaaa boru karıısı 27 nolu yaııhanede tüccar Mehmet 

Tekin 20 - 22 - 24 2633 

Seyhan Vilayeti Daimi Encümen 
Reisliğinden : 

15. 10. 942 tarihinde ihale edilttıek ilzere 607.S lira dıt!· 
rinden eksiltmeye konulan Adana - Karataş yolu için OU· 
berlersekiıi taş ocaklarından çıkarılacak ( 1 SOO ) metre mi· 
kap konglentera itine istekli çıkmadıfından 26.10.942 tari" 
hine milsadif pazattesi günü aaat oada ihale tdiltııelt üı~re 
ekıiltme milddeti on gün uzatılmıttlt. 

lıteklilerin ayni ıerait dahilinde ve yukanda yazılı güade 
vilayet daimi encümenine ve keıif evrakını görmek için d• 
Nafia Mldiirlütüne müracaatları ilin elunur. 

2634 

Maraş As. P. 3123 satınalma komisyondndan: 
1 - Marq birlikleri ibtlyaci için kapalı sarfla müoakuay• koaa· 

lan 63 Too koyan etlae talip cjıkmadıiıdd.aıı bir lly paiarlıta koatıl· 
a1qtar. 

2 - Mııbammen bMeli 47250 lira ilk t•aaloatı 3543 lira 75 lı.arqtar. 

1- Yilksek okullardan mezon 
biati yliksek ehliyetnameli ima bit 
metliler 1/2 nci teşrin 942 rünü ye. 
tlek aobay okulonda bulanmak 
tlzere askerlik işlerinin yapılma11 
itin şubeye müracaatları 19/~/942 
tarihinde memleket gazetelerile ili 
nat edilditi halde bunlardan bu 
ribi kmt hizmetlilerden bir kaç kişi 
arilracaat etmiş; diferlerinln henilz 
mUra~aat etmedikleri anlaşılıyor. 

942 ve daba ıoôraki senelerden 
mezon olup ta yedek ıubay okuluna 
HYkedilnıek iltere müracaat et· 
meleti. 

2 - EylOI 942 deVı..ı ikmal 
~tibanlarıodı mavıff ık olaa tam 

Cehliyetnameli kısa hizır6tliletden bir 
katı müracaat etmiş; diferlei'i rel· 
memittir. Gerek yüksek ve ,erekae 
taJD ehliyetli bli ilin 6ierıotl mü· 
ayyen rüallnde ıabeye mliracaat 
etmiyenler hakkında kanuni mua· 
mele 7apılacaiı tekrar illa oluoar. 

22-23-24 

• 
l.t11u Sahibi 1 CA vır ORAL 
tı. N.,.,.t Mldlrlr ...Ut 

? s a '3 = il ' 

1 
Rlfat Y AVERQÔLU 

Buıldatı ;er ı BUGON Matb11•• 

palacaktır. . tJatl l 
3 - lbalMi Merkez K. hiı binaıında ıataaalma komlıtoadada ya· 

4- ltt•kllleria her iün teminatları Ue Wrllkte kOiallyoa& •Or•CU 
9637 


