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Domuzla 
mücadele 
Tatmin edici değildir 

- -1 -
Domuzların ya

tayıfları ve garip 
tarafları 

Bir domuz günde 15 20 
kilo giyecek ger ga dişi 
domuzlar erkeklere nis-
hetle çok kaflgacıdır ara• 
larında kıskançlık gok 
bir dişi domuz yılda 12 
domuz garusu doğurur 

Etinlo yenilmesini iılam dininin 
(Haram) kabul etmiş bulun· 

matıoa rağaıen, her azası bugün 
sanayide mükemmel işe yarayan 
Domuz tabiatın emsalsiz yaratılış· 

tarından biriıidir. 
En sailam ve en rüzel deri 

maaıuliitı (Eğer, Bavul, Çizmo 
Vı.) onün derisinden, en iyi ve 
dayanıklı fırçalar onun kılıodan ya 

pılır. 

(Dokuma işlerine de yarar.) 
yaiından mük~mml'l sabun, etin· 
den Jambon ve aalamura yapı· 

lır. 
Birk aç viliyetimi:ı hariç, memle-

ketimizin her tarafında yabanisi 
mevcuttur. Zaten sanayide en çok 
yeri olan da yabani domuz.dar'. •. 

Dünya ahvalinin fevluladelıgın 
den bn rün için .anayideki eh:m• 
miyeti bir miıli artmıştır. 

Memlekete olan lüzum vo e· 
hemmiyeti kadar sahiplerine do 
mükemmel bir kazanç l'etiren bu 
hayvan ziraatimiz için çok zararlı 
<lır. 

Buna ratmen mıotakamız köy 
lülerince maaleıof boltlonile bir 
alilta ve umil edilen yardımlarla 

mücadelesi yapılıp öldürülmüyor. 
Mevcudiyoti mazur: öldürülme 

si ise bir çok hususta faydalı olan 

bu hayvanın imhası için Ziraat Ve· 
Uleti her sone binlerle lira sarf 

eder. 
Teşkilat kurar. Kanunen mm· 

takatanda domuz bulunan her köy 
lll, bn hayvanları öldürmek)• mü 
kellef tutulmuştur. 

Ve bunun için, mermisine, ba · 
otuna kurtununıı. kapsulüno ve 

~üfeği~e varancıya kadar kendilorİ· 
.ne hükümetçc meccanen verilir. 
Fakat (Hepsine demiyorom) onlu 
'ne kendilerine düşen vazifeyi ya 

ya b • 
ram yamalak yapDakta ve ilbassa. 

km ek kapılarının düşmıını olan 
:a hayvanı Hülı.ilmetln istediji mik

tarda öldürmemektedirler. 
Avcılık, Türk milletinin en es 

ki bir sporu olmasına raimen, ba. 
zı köylülerimiz ırkımııa liyıA cev. 

1• t' o-ıterememekte ve nyu· . va ıye ı g . 
şuk bir halde köy kahvelerı~do 
pineklemektedir ki biz bunu koy· 

lümüze yakıştıramayoruı. 

Bir dişi domuz senede 

12 ---- yavru yapar 

B it k<iylünilo ıenede tek bit 
domut öldürmesi• ertcıl ao· 

He i~io 4 • 10 domuzun olmama· 
sını temin eder. Çünküı bir dişi 
senede 4 - 12 ve hatta daha çok 
yavru doğurur. Bir buçuk yaşına 

basan yavru, olrunlaşar, çiftleşmeye 
başlar. 4 • 4,5 ay gebe kalır ve 
doiorur. Ba kadar çabuk ve çok 
doiatan zararlının ( erkekler he· 
ıaba dahil dciil) sonede 4 • 10 
mi:di fazlalaştığı bize olan zararla. 
tart da o nisbettc çoialdığa bu 
lıeuptan anlaşılır. 

Domaz het şeyi yer, bazı köy. 

lnlorloıize nazaran !••ulya ve su. 
CIDI 1ibi 0eyler harıç h~r türlü 

zirai rnahsülü yer. Bilhassa Mısır. 
patates ve çeltiklerin çok düşma· 
nıdır. Hububat tarlalarında yatak 
yapmak, ekilmiş yerleri azısiyle 
alt üst etmek gibi ayrıca zararla 
rı vardır. Sümüklüböcek, kurbağa, 
solucan, larlafaresi gibi hayvanatı 
yediği de görülmQştür. Meyvalar· 
dan elmaya, palamud" bayılır. Me· 
şe kozalaklarını ve bartlabı pek 
sever. Bir domuzun günde onbeş 
yirmi kilo yediği ve yediğini~ bir 
çok misli ziyan yaplıiı tesbıt O· 

lunmuştur. 

Domuzlarm garip 
hususiyetleri 

D omuzlu ağaçlık ve ıulu yer· 
}eri pek severler. Yazın yay

laya çıkarlar, kışın ovaya inorler. 
Çok iyi yüzerler, daha çok 3 · 20 
adetlilc ıürüler halinde rozerler. 
Fazlaıı da olur. sürüler daha 
çok kızrıolık zamanlarında görü
lür. Bu mevsim, Çukurovada ikin· 
citeşrin başında veya ilkteşrin or-
tasında başlar. Çiftloşmenin ilkki
oun ortauna kadar devam ettiği 
rörülmüştür. Bir sürüde mütead
dit orkek ve dişi buluour. Mezhep· 
lori pek reniş olan bu hayvanla
rın çiftleşme sırasında kavra et
tiklori nadiren iörülmüş ve hep 
sıra beklediklerine şahit olunmuş
tur. Fakat erkeklerin kavga etme· 
melerine karşılık, tabiatin dişiler· 
den eairromediği ckavracılık> ha 

li bunlardan da ekıik ol!11am~ş ':'.o 
dişilerin çok kavga ettıklerı go 
rülmüşlür. 

Erkekler; sürü içinde bulunan 
dişilerini çabucak terkotmez ve 
uzun müddet beraber yaşarlar. 

Dişiler ise çok zaman kavgada~ 
sonra ıürüden sık sılc ayrılıp gı· 

der ve diğer bir sürüye rirerler. 
O sürü de, kendilerine iltihak e
den bu dişiyi memnuniyetle kabul 

eder. 
Dişilerin bazan ilk defa (12) 

yavru doğurduğu ve hor ıene bir 
noksaniyle 12 sene ıonra bir tek 
yavru doğurduğu ve her sene do 
memelerinden birisinin körlendiği 

ve bunun da yatanm tayinine çok 
yaradığını köylülor söylüyor. En 
son doian 12 nci senedeki tek 
yavru, ekseriyetle erkek olurmuş. 

Buna, Mardin havalisi köylüleri 
( yerine), • Çukurova köylüsü 
ise (Döşoneii • tekrezen) adını 
veriyor. Diğer erkeklere naıaaan 

çok iri cüss 'li, kazıl renkli olan 
bu azılı, sürüye katılayor. Çiftlef· 
me esnasında yanına diğer erkek 
leri sokmuyor ve bir kaç dili ile 
borabor reziyorlar. 

Bn bahse bundan şonraki ya· 
zımızda devam edeceğiz. 

Nazım Agata 

PUruzanın tecziyesi 
istendi 

Yeril mallar pazarı memurla· 
rının muhakemesine dün de devam 
ediltniş, mOddeiumum1 muuioi Kı. 
muran GOralp esas hakkındaki mu. 
talaasıoda bunlardan Füruzan Ata· 
izinin tecziyesini . ~e şef ve~il.I 
Vahidin de beraetını talep otmıştır. 

Umum müdürlükten ılcillorinin 
sor ulmaaı için muhakeme ayın 6 sına 
bırakılmış tar. 

Kızılay• yardım 
Milli Mensucat fabrikasındaki 

Kızılay iane kutusunda, son . açı 
ltşta, 328 lira 60 kuruşluk bır te. 
berrn yapa!dıia görülmüştür. Kızılay 
korumu, bu paranm biriktirllmesin 
do rayrol röstoren fabrika vezne 
darı Zekeriya Güzele teıekkür et· 
mıktedir . 
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Çatalın tarihi 

Çinliler. jııponlar gibi uz.ak 
şark millotlori yemcii uçları !iV· 

ri ioce çubuklarla yerler. Son 
şeklini alan yemek çatalına ltal 
yanlar bulmuşlardır. . 

Yani çatal, ltalyın mooşeın 
dendir. Çatal ltalyadan yavaş ya· 
vaş diğer memleketlere yayılmıştır. 

3-fDAHiLi . HABE'RLER · ' ·' . .. , ...... - . . .. . , 

Çeltik mahsulii bu 
Yıl çok bereketli 

Çeltik f igatları -
40-42 Kuruş 

Her yoni .icat' gibi yomelc 
çatalınan tatbikatı bilhassa şioıal 
memlekotleriııde muhalefetle kar· 
şılaomıştar. Altıncı asrın sonların· 
da logiltere kraliçesi E.lisebet • 
çatalan, tebaası bulunan bütün 
vatandaşları tarafından kullanıl 
masını tavsiye ettiii için kraliçe 
aleyhinde bulunanlar çokmuş. 

• 
Yakılmaktan Geçen haf ta 

cenubi Amori· kurtulan 6 

Antakya 2 (Hususi) -Am•k ovaıında kemale ermiş bulunan ~elti~ 
haudı onbeş gün önce başlamış bulunmaktadır. ltk olarak, erken yetı
şen kamaline cinıi çeltiklerin has ıdı başlamıştır. Bunlar bitmek üzere· 
dir. Şimdi Mısır cinsi çeltilderin hu:ıdına başlanacaktır. Hasadın bir ay 
kadar süreceği sanılmaktadır. 

Pazar günü 
Final maçı var 

Pazar güznü şehrimiz stadyo· 
munda, Oemirspru yenmiş olııo 

milli menıucat ile ronçlik klübü· 
ne hükmen galip sayılan Malaty• 
mensucat takımları arasında fiaal 
maçı yapılacak ve kazanan takılP 

kupayı alacaktır. 
kada V al pare· 

Çeltik fiyatları alivre ve satış kilo!!u 40 ve 42 kvruş üzerinden 
muamele gÖ!mektedir. 

kadın so limanına bir 

yelkenli sandal içinde altı zeoci 
kadın iltica etmiştir. Kadıolar 

Fidji adalarından Vanna . ~ev~ 
adaeından geliy.,rlardı ve dırı dı 

ri yalulaıamak için le açmışlardı. 

Çeltik mahsulü bu yıl çok bereketli olduğundan -~iier pirioçlerio .bir 
ay sonra piyasaya çıkmas·ndan sonra fiyatları düşec&gı kuvvetle tahmın 
edilmektedir. iki kuvvetli Mensucatlılar tıı· 

kımı arasında vapılacak bu maçır• 

çok heyecanlı olacaiı tabiidir. 
Gerek Milli mensucat ve rereks• 
Matatya mensucat, takam kadrol•· 
rın1 yeni elamanlarla takviye ot1ı1İŞ 
bulunuyorlar. 

Hükumet çeltik mahsulünün muayyen bir lmmına el koymuş bulun
maktadır. Müstahsiller borçlandıkla. ı mikdara bir ay içinde Toprak Mah
sulleri Ofisine teslim ederok parasını peşin aldıktan sonra geriye kalan 

1 malnullerini istedikleri ribi satmakta serbest olacaklardır. 
Fidji adalarında bütün gay 

retlere rağmeo bir erkek birçok 
kadınla evleniyor. Koca ö\ünce 
bu lcadınlar da artık yaşamıyor 

vo ölünün cesedi yaoıoda yakı

lıyorlar. 

ı.::.::.~~~--=:..._~~-------:-~:--

1 Memurlara ayni yardımlar 
Geçenlerde Vaona Leva a· 

dası reislerinden biri ölmüş ve 
40 ze\'cesinin yakılması lazım rel· 

miştir. 

Bunlardan altısı bir yelkenli 
sahibini mühim paralarla kandı. 
rarak kaçmağa muvaffak olmuş. 

lardır. 

Y etkenli Büyük Okyanusta 
bir ço\c tehlikeler atlattılttan ıon
ra nihayet Şili hükumetinin li· 
menlarından Valpareso'ya var • 
mıştır. 

Tehdit suçlusu mahkOm 
oldu 

Ziraat mektebi muhuibi Hürnü 
Başkırı ölümle tehdit etmekten 
suçlu inhisarlar fabrikuıoda kapıcı 
Hasanan oilu lbrahimin birinci as· 
tiye cezada yapılan duruşma11 dün 
bitirilmiştir. Soçlunun altı ay mah. 
kOmiyetino ve 50 lira tazminat be· 
delile 1eki:ı lira mahkeme masrafı 
ödemeıine karar voilmiştrir. 

lskenderun• 4000 ton 
un ve buğday geldi 

lskenderun 2 (Hususi)- iki gün 
önce yabancı ülkelerden ltkederun 
limanına 4 bin ton uo ve buiday 
relmiştir. Karaya çık'arılan bu za
hiroler ihtiyacı olan vilayetlere 
gönderilmektedir. 

Ankara 2 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Barem kanunlarıoa 

tibi müesseseler memurlarına ve 
karılarına elbiselik kumaşla ayak
kabı verilebilmesi için yapılan tet. 
kikler ilerlemiştir. Ayakkabı imal 
işi uzun zamana ihtiyaç röstereco-

ğinden ayakkabı tevziatından sarfı 

nazar edilmesi ihtimali galiptir. 
Elbiselik kumaş imaline ise Sümer· 
bank fabrikalarında devam edil· --
Futbol hakem kursu 

açıhyor 
B. Teşrinin onuncu pazartaai fÜ· 

nilnden itibaren Beden Terbiyesi 
Bölge binasında. spor antrenörü 

Cevat Diplea tarafından Futbol 
Hakem kursu açılıyor. 

Korsa giriş şartları şudur: 
A - Sni şühret sahibi olma· 

mak. 
B - Yaşı yirmiden ıışağı ol

mamak. 
C - En az orta tahsil rör· 

o 

müş olmak Vl'ı ayrıca 

maişet medarı bulunmak 
Hakemlik yapmata mani 
ve bilhasH gözlerinde 

hiç bir arıza bulanma• 
malır. 

HükOmet doktorundan rapor: 
E - Hakem kursunda goçe· 

k 1 f hocaları insanların bir Yarım asar evvel mektepte o uyan ara en . 1 d" «Bir mak' 
makineye b~nzodijini ıöylorken şu iıahatı da vorır edr 1

' h.h ti' b 
1 
•ne 

· · ı k • ht insanlar ıı sa a ı u un. hareket etmek ıçın nası ya acaga mu açsa b '.tetindedirler 
ı. h k t d bilmek için yakacak alınak mec urıJ • 

maır.,B aro k o ek e - d. 2300 k loridir Bu kadar kalori almıyanlar sof. 

bo Y~ l~cal gl un deaima ü•~rler Bunun için yiyeceklerimize dikkat 
gun enzıo ı o ur ar, "I • k '- 'ld lnı b k 1 
etmtli, bunların 2500 kaloriyi temin edece şoır.ı e 0 asına a ma t· 

yız. > 1 · ' k 1 1 d' 
O zamanlar insanın 11hhatinin yerinde o matı ıç!n. ~ ~r yeter ı. 

Bir miiadet sonra ortaya vitamin çaktı. Doktor~ar kalorır ~afa bulmama· 
- a ba ladılar: « Yalnız kalori hesabile sahha~ı k~ru~~ra !111kao yoktur. 
Lır - ş ı. d.. vitamin de almak lazımdır. Vıtamıneıdık hır çok hasta 

uzumu 11.a ar .• botar> d d'l r 
lıklara sebep olur ve vilcndun mo\lııtenosmt1 d -tte •be 

1
• d • .

1 
• 

ilk tarı vitaminin ıeb.ze vo meyva ar ~·. su e u tın ugu ı erı 
zaman l . . · ı · I» donılayordu 

sürülerek: cBuoları bol bo yeyıoaz, aç ?1z -
1 

• b 1. d A 1 B lor 
Fakat sonraları vitaminlerin cinslerı çora maır~ b~ş a . 1' • b''ıu du' 

C ler, F ler meydana çıktı. Hemen he~ ıeno yanı ar ~ıtamın_ 0 0 ok
iona göre bir müddet sonra alfebenıt1 tamam olacagına şuphe Y 

tur IF. - l d'kl · - e A vitamini 'ütto, balıkyaiında, 
en adamlarının soy e ı erme gor l . b- - · • vücudun re 

carer, beyind• bulunuyor, bu vitamin genç erın uyumesın • 

lişmeaBin~t ya~d!m . e.dert. ütt b' ~oı. ııebatlarda bulunur. Kifl derece 
vı amıoa pıranç e, s e, ır Y ır. _ • 

de alınmaz ise bir çok hastalıklar baş ıosterar. 
1
• 

C vitamini sebze ve meyvalarda, bilhassa portak~l ve .ımonda, ha· 
t t -tte vardır C vitamini alınamazsa skorpıt donalen hastalık vuç a, aze su · · · · ·ı d 

baş rösterir. Uzun oıüddet taze sebze ve mjy~a Yl?e!11ı~1? .rer;u~ı tor e 
bu bastalığao baş röıterdiği çok eski _zam~~ ar

1 
an erı ı ıdnır, 

11
a a

1 
se

1
· 

bebi anlaşılamazdı, Şimdi bunun C vıtamına a ıoamama.an an er ge 
diii tabakkulc etmiştir. 1 

Son zamanlarda f vitamini çıktı; B vitamininin bir de 2 numara ası 

mektedir. Bu makaatla ehemmiyetli 
bir ıtok hazırlanmıştır. 

Ayna yardımdan ordu mensup· 
larıoan aileleri ve memur kadmla· 
rın memur olmayan kocaları da 
ittifade ettirilecektir. 

Hazırlanan direr bir projeye 
röre do ayna evsaftaki memurlara 
kartlar tevzii ve bu kartlarla yerli 
mallar pazarlarından eşya tedarik 
etmelerinin temini bahis mevzuudar. 

Halkevlnln alle 
toplantısı 

Bogüo saat 18 de Halk.vi la· 
rafından bir aile toplantısı tertip 
odilmıştir. Anlcara rl\dyosuouo caz 
serviıinde çalışan aes sanatkara 
muallim B. Celil ince, Halkevi 
cazına iştirak edecektir. 

100 ton çimento 
verilecek 

Adana vilayeti huıuıi idare 
ve Belediyesinin yapı ihtiyaçları 

için oylOI kootanJanı olarak 100 
ton çimento verilecektir. 

rek şif ahi, tahriri ve ameli 
imtihanı kazanmış olmak. 

F - Mevsimde idmanlı bulun· 
mak. 

G - Hakemlik otoritesine ve 
m•navi va!!ıflarına sahip 

olmak. 

Ve maçı ne pahasına olars• 
olsun kendi lohlerine çevirebilmek 
için çok çalışaca "lara muhakkak· 
tır. 

Futbol mevsimimizin başlanı1• 

caodaoberi ihtilafsız, heyecanlı bit 
maç 1eyrine susayan Adanalalar• 
bildirelim ki, her iki tarafın arzu· 
su ve valimizin do tenılbl ile bO 

maçın idaresini bölgemiz bedetı 
terbiyesi müdürü Rızıs Salih Sara)' 

üzerine almış, bu suretle çok ~·· 
mimi vo hoyocaolı bir maç ıeyr•· 
debilmemiz temio odilmlştir -1 

Her iki takımada muv•ffaki• 

yetler dileriz. 

H. Ünlü 

"Fenerbahçe,, 
Mersine geliyor 

Menin (Hnsusi)- F enerbahÇ' 
lrnlübü, bölgemizin davet ve te~· 
lifini kabul ederek, şeker bayrı· 

mında iki futbol ve atletizm kaf' 
şılaşması yapmak üzere Mer,111' 

relecektir. 

Tashih 
2/10/942 tarihli raıeteoiıiıs 

ilin sahifesinde Adana Askeri Sı· 
tınalma komisyonu 20000 kilo sığır 
eti ahnacata hakkıodaki ilioıod• 
ihale tarihi 17/10j942 olmaa; Jlı 1~2 
l'elirkoo 1ehven yanlışlıkla 27.10·9 

olarak çıkmıştır. Düzeltiriz. 

- - d b · h J. t f-'ak•t Londra uzan zaman an erı ava taarrUıııuita ul'ramfimaf ır. h Ue· 
her dakika' yeni bir akın tehlikeai ınevctıt olduğundan başlaca nta a af 
terde yer altında hakiki bir şthir vücuda getirilmiştir • Bu işe. ?~or· 
o\tvel başlanm~br. Yeraltı şehrioi reıen Daily lcetch muharrırı 
dükl•rini şöyle anlatıyor: 

89
;od• 

Yeraltı şehri, birçok binaları Alman hava taarruzları. netlden 40 
harap olan birltıç mahallenin altanda yapılmıştır. Şehır yer 
metre derinliktedir. t a de• 

Yu\carida kıyam~t kopsa bu derinlikte dlur~nla~ işlerine rahS ~lo kl• 
vam edebilirler. Y eoı 'ehir. bomba, rilllo tehlıkeaa olmadan 3 
şiyi barındırabilir. . J' 9

0 
lı· 

Yeraltı şehrine, yeralta şimendiferleri istaıyonlaraudan ıırl d• r $oh· 
taıyonlardan itibaren 30 metre aşağıya ka.ınr merdivenler var 1

1
• r ıo• 

• 1 . f d-kkAn a , rin başlıca caddesi 800 metre uzuologoadadır. kı tara ta u kaklaf 
kantalar• bir ·hastane halunmaktadar. Büyük caddeden bir. çok ls:aoefor 

k 1 b bnllerı ap e ayrılıyor. Bn sokaklarda yataca yer er, anyo ma ' 
vücuda getirilmişt'r, 
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Stalingrad muharebesi Bombardımanlarla 

harap olmq U. 

maolardan biri 

mu-Yetmişlik 
lıarrirler törenı 

Burün haı·atta balunao tam 61 mabarrir içla, !aıı 
yaa•lf almalar1a111 ellinci yıldönGmli müaurbıt~1le 
yakıada bir tören yapılaçakmıı. lnıaa ba ba"-i 0 • 

HALiD kıyaoca bicdonbire şaılunlıia dilfüyoı: Damak ki :-----.a biz da, en aşarı yetmiflik olmak Gzer• bet düzine 
J•tıyaa malaarrir var. Yalnız yqhlık iıhtistiii için dejil, maharrlr bol "'•ta balumındaa da rerçektea ıewinilecelr, hatti inanılamıyacak bir 
ltJI Fakat akla ıa reliyor: yirmiıiodan yetmit befioe kadar hepsini 
top&aaak acaba memlekette dojn maauiyl• 61 •üarrir bulabilir mi· 
Jiı? Y qlıyr ve meal.;e aaJr• pek ı...- " dlrlı bir hareket ol· 
•alda beraber ba banketin, bele tör• ıekllal alinca daha fazla ince· 
~n••i•, liıtenin aJıklanmauaa. .. h.Uiae ehlinin konmuı... dikkat 
"-becler. Baadao elli yıl kadar öace, birçok r•nç rlbi maharrlrllt• ö· 
'-ip iki aabr yazı yaadllEIH 1011ra meslej1ni. bil Jan• b1rakarak eline 
ku.. aml)'&n bir UbD yarım &llf feçiace - kandili bale O hevukir• 
l.t..ı anuttaju halde - bir tören aalonua ohrhlmuı ve m..aetla 
.... ktarlariyle yan1ana alluılaoması b .. im fikri•• ve mantıkı .. a1rua 
t"-lyor. 

REFiK 

. Bu fibl "Jübile,, ler ve katlamalar ancak bir: mealekte ad ya':91f• 
il barakmlf, meydana uer koJ•Df adamlar için, emektarlık ve HD atta 
"-•••lıhk mükifab olaraa, bir mana ifade eder. Yarın bir fadbolcalar 
ta.anı yapıhtkea benim de bilmem kaç yıl Cince GalataNray llnıiode 
lop oyaadıiımı b ... ba katarak ıporcalar uuıada ,er almakliiım do; 
'' olar ma? Dotn olmamakla kalmas, epeyce ıilGnç de olarl 

Sonra ıa noktaya da lfaret edecefim: 8ahll ,.... mabarrirl•r 
tttlejında, yalaD dirll•e raibet fÖıteriliyor; bir talialalik eHrİ olarak 
t._ törene ketalacaiı aaman hakkın rahmetine kaY11fU •ki H ..,_ 

letinde lal& bir iuanıa biç oı.u.. otla, kıu, qi dlflallmlJor; ba· 
....,IDln veya baib kaJclıklan kocalanDID ,..... tir ...... fnlug .. 
llretle ölenin rahivyle b•aber blanm oa•na• da k•tlalak .. bra I'• 
tltu.iyor. .. Ôklz &ld&, ortaklık aynldı., rlbl çirkin bir d....aclaa dalma 
~ıamabytz. 

kişi noksamnı 
bilmek ... 

llrlll olda · 
ta• bir müff 
ıeHde, müdlr 

(Taa'daa) 

p ro .. aı okar. A,.i zamanda el
leri de bot darmayıp örgG örer. 
- Bunan Adeta blltGa Avrapau 
lrllalk bir tip oldaiana çok Hya• 
bat edenler bilirler. 

Peac.....n. kart11ında btr otel 
bir kahve, diler dGkklnlar ve bir 
daire var. S-lara mu.., oa bet. 
_yinDl laaaaı ..,,..U,onaa Heplinin 

Bir malı.zene ger/eş
miş bir kaç adam tara
fından idare ediligor 

1 

B ir herika,. olaa Stalioi''ad müdaf ••••, bir 
evia maıheainde çah .. n birkaç kişi b ra· 

fıadaa idare edilmeUedi~. 
Mahzenin üzerindeki ev ve onan yanında· 

kiler tamamen yanmıtbr. Geceleyin .. maaın 
pmldayaa ıtıltlar1 altında mGthiş bir mahalle 
iık.eleti canlanar. 

Yıkılmıt evin barabel•I aruıadan reçer, 
rayet dik blr merdivenden aı•iıJ• mahaene 
firerlinlz. Mıhzenia methali, bir yeraltı 11;. 
narı rlbi hm torbalariyle doldaralmaıtar. 

lıt• barada ba harabelerin altındaki mab 
aende, ..... ı karaqihta11nı:ı. Sarada, ba kilf 
kokan karahk odada Stalinrrad mlldafauıaı 
yapan .-..a ve oaH malpell pl11•aktad1r. 
lllDİ hlDlz meJdana 91karlla.aya11 n r••al, 
zamanı reUace çok ... har olacaktır. Ba r•· 
aeral ve adamları tam bir aydır bu karanlık 
hicrede darmıdan, dialerımedea c;alıımak 

tadır. 

Saçları aakalları bGyGmüı, renkleri 1arar· 
mıttır. 

Uykuları bir iki aaat nöbetle ,.azıhaneleri 
tberiDdekl k..tir9eleriodea ibarettir. G&nde 

YAZAN ;.;ı 

Kostf.~~!!~~I 
Şehrin mUdafa· 

asına memur Rus 
generali, bir ay-
danberi bu mah
zenden dıtarı 
çıkmadı • YUksek bir bi· 
neda heyecanlı, 
görUlmemlt bir 
çarpıtma oldu ; 
odalar ve kori · 
dorlar elden ele 
geçti 

bir kaç defa yedikleri 11cak J•• 
.. k lçiDe bir parça et atıhaıt 
~·Kiler o kadar ntabet
Hdlr kibrit .. k .. k bile imkla 
laarlcla 'Mir. 

yaaıada bir de bir çoca;ao mek· 
tep defteri kaı.11br • 

.. 
Kaaaada mewkiladea dikkatle 

bakıbna, köt• bqıadalri topa ida. 
re eden aıkeria yeal oldaia fÖ· 
rülür. 

• Genelk.armay zabiti, Stabnr· 
rad cepbeıiai" cenap kasmıodaki 
ileri kamanda mevkiine telefon e· 
der. 

s'aruı bir bGyflk binanın be. 
fiacl katmdad1r. Sabaylar rkel 
kadife kolt.klan yerlefmiflerdir. 
P•c•re k1Darlarındald aahaıoal 
ma1& Gzeriade, askeri laarltalann 

Saradan dGrblaıl• Almanları 
rörmek •l•klndllr. Bir tan•i 
bir aot01iklete blnmif. Ba nokta· 
da •aç• hafta dDımaa, ea bGyük 
bücamlanndan birial yaptı. 

Evveli Yaaken ta11areleri ve 
topça at eti faaliyete reçti; ıoora 
banu 200 tank ve motorize bölik 
ler takip etti. 

O bir aaat evvel prap11al ya· 
rasiyle ölen arkadqıam ,.mi al· 
••ıtır. Şa azakta röı:Gken Stalln· 
rrad fabrlkuıdır. Ba fabrikada 
amel• çalıtmata devam etmekte
dir. Dlltmanın civar hattı kınp da 
f abrika1a yaklqtıiı dayahıaca; ta· 
mir atöly .. lnde çalışan amele, der· 
hal tamirini bitirmlı oldaldar1 tank· 
larıa lçerialae .tladılar ve cıph .. 
J• kottalar. 

.._.•anda bir ut var. Kabil ol· 
" ela, merdivenin alt baaama;ıaa 
oto.atik bir zil kOJNk; o, •• 
)'tlnı aabahl8Jha batar laaamaı 
"°rıraklar çalaa va aaatler böy· 
ite; ayarlanıa: Matlaka cdokaıa• 
b-. •ardır. Alla ıqmu. 

faaliyeti ceman J9lı:Gn o kapıcı ka· -----------
dmmldai c1o1c1 ..... HallMakl, rarp· oldapaa ıık 11k ,artlyoru. Birkaç 
li kapıcı kadın, m•ıap balaadaia on bin llra kuanaa kırk betlik 

Glnde on iki defa yani aaatt• 
bir büc•• ediyorlardı. 42 tank 
kaybettikten ıonra Almanlar Ön· 
• blc.mdaa vazreçenk arka
a.a bir tHirme hareketi yapm•J• 
t.,.bbilı ettiler. 

Bvada, ,UU.k bir binada 

Onları m.Uoik eutitlltl mi· 
dllrl proluör PaçlDkonaa kama•· 
duında relen itçiler böllliü takip 
ediyorda, 

StaHnrrad aaıdamerl &serinde 
İf elblaeleri, .q.inde t•kltJerle 
d ......... •ittlfer. Kanlan, ço· 
caLlan ile ran 1aa datlfmete 
rlttil•. Kaclıalaf Hphane ve Jl· 
yecek tqıdılar. Kızlar hendekler
de&i yaralalan tedavi ettiler ve 
onla" gerire f •'rikaya tqıdalar. 

H-.. h•k.. hayrette ve 
"-ıteı Makine ilidir, ia...-.d1r?. 
C...ıa efeadim, b6yle de olar 

"ill11? ... 
Hıç nefu almıyorl Alaadıtı 

itin ald.....,or da... Atlı kovalar 
~ Dedir b•? ... ÇallflMDIDda bir 
~iri varcbr- Batını kalclarmJor .. 
~diDi bir prlalaya kapbrmMUI• 
"9 laablre, habire... Tabii o öyle 
"-•ca, blae de kahve lç••k, li· 
hra t.u.dirmek. çançan etmek 
~-... H ... y klrarmdaL. 

KaaİIİae verilen notı Anormal. 
<biter vuıflarından dolafl cletlL 
a.., ba tarıda abauıa.. faaıla· 
lla Çalıtmaımdaa.) 

cemJyette qaiı yakarı Avare nta•· it adamınm lnt alarak keadW S--
dat• allaaae aaJlhr. ka&tllk k...,.. .. imek heHll 

Blrtok akaataları•ts ••v•t. ead• teeadl,..,._ deiddlr-
MWetçe ael .. , aelere m•lıtacm Oıı Bite (hakiki alaadaki) 
da ekwlliadea .....,_ J9111onL tllh ... mıı, rinde iki 1&atl ya dol• 
H.a. fa IOll 11aaacla ..ıaıslıktaa danr, ya doldarmaz •• Hele kua· 
kıwaaıyoru. Emin olaa. babai r•· ba1arda ihtimal yırım aaıttlr. Ge· 
çea mDdllr tarsıada deiil a, ma • lıln zikir ze tehlilals ria1lndea ı•· 
bat kapıcı tarzında nehlmizl alıt· kır pkır t•bib. G•ln ı•Yit r•· 
tanak. varbjımızı Hklı mllllae tlrircelİne aakıa c;lpeaek. Göder 
Jlbeltirlz. dalrm, beJİD •Y8f•k, vlc:at len· 

Darlltm ual Hbebl. ne lbti- favil 

""· - Y111pDead•, a• de....... a •• bir 18rk piri t&Jle ha1· 
ille badvı Kop ko,., acl•ı .ör klnrt 
le.ek lltelHdliim.. Silkin, ıa .... uet tosd açı•n 

Köyllaln refaha kawtar ka· &zeriadeal 
vatmu iatihlall aaaltıp J&a relme• 
ıinclen llorkayora1. .. 

Omnnite Wtlneit kız•ıma 
koca1• warır YUllaa n• ev, ae 
ıokak iflaa• ,ar._,. bir t.fe1U 

Hlmifı 

Bereket venin, renit yürek.il• 
1lz de kendi kendlmiai tenkide 
klzm&JIZ· 

(Akfam'dta) 

mlthİf prp .... JV aldı. Al .. a. 
lar biaum bitin kartlanaı, bil· 
tin .. thlllerial elde ettiler. 

Baaa refmea Jiae Kıaıl maha 
hafızlar iv-iye rlrdiler. Birinci 
kattan ikinciye çıkmak için doiüt 
tDlerı koridorlarda çarpıttılar. Bir· 
çok odalar mDteaddit defalar aa. 
bip d•tlıtirdiler. Fakat Raalar Al· 
manian binadan çıkarmıJ• mavaf· 
t.k oı..adalar. 

Banan llHrlae koca · binayı 
lfln4ekilerle birlikte açumafa ka
rar werdler. Bıt mahafıa ellerin. 
de 25 er bantlık dinamitlerle d&t· 
aan atefl altında biaanm önlne 
rittHer .. 

Almanlar eakaıın albna fÖ
mlllcJGler. Bq aabafıaın hayatları· 
am kartaldaia da ıHhelictir. Şim· 
dl, be cephede Almanlar m&dafa· 
ıya çaldlmiflerdir. 

lıte ba röaOllG ltçiler, o gGo 
ak.tama kadar, arkadan takviye 
kıtalan reliacly• kadar bir köprG 
baımda tatanmaia mavaffak olda· 
lar. Yerlerini a~erı. alınca, lfçi· 
ler tekrar fabrilta1a d&od&ler ve 
tanklarla d6J&t••ie delil fakat 
onlan imale devam ettiler. •• 

Volra nehri 61eriade ay ı&· 
zilkmllyor. H. taraf toplardan çı· 
kanı nehrin aalan nzerindea ılra• 
tUe ıeçen bir liı ve daman P•· 
deıirle örtll&dGr. Y •~an evlenlen 
çıkaa aletleri blaHdebllir, alevlerini 
rllrGltllerioi itltebillr, fakat oalar1 
fÖremeaaiaial Sahile çarpan nehir 
r•mlal de ıizin röz&olize rözOkmez. 
Ba remiler intan, cephane, 111• · 

aclebl Rom••• 
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vı Doktor Faik cN cevabeaı rel mitti. 

• 

cek ve ıilab retirlrler. o.1arı Kı· 
zılordada c;•llf&D hutabakıcı ka
lan da tq1rlar. 

a. haıtabakıcdar ileri hattaki 
yaralıları t•hre retlrirler. BGtla 
yarablar, ba kızlar Volra lzeria· 
d• Bera kötel ... oradaD da oto. 
b&alerle r•ideld butabanelere 
götirürl•. 

Banlar burada bir zamanlar 
Staliarrad denilen kısal cebeane•· 
den asaktadırlar. 

Rıhtım boyanda karanlıkta 
boyla boyana Ul&Dmlf feivdelere 
raarelialr. Ne ıövdeleri? Stalla~· 
raddao uaklqbnuk az .. kadm 
n çoc:ak dol• olan ,_.,. llabet 
eden bombadan toara oraya IMl•a• 
ya fırlayan _.._ ı&vcleler ••• Ş• 
birden •zaklaımak İlt•k• tok 
kadın ve 90cak öldl. 

Simdi .. birci• biç kadaa ve 
çocak kal•a1D1fbr. Hala utl .. 
kalmuı ol.n evler bom ....... Al· 
manlar henb .. brla enı kıauaa• 
varmamıtbr. Haftalardanberl baba 
dllmekte olan ıokak döjtfmelerl 
ancak fabrika clvar1ndaki maa,,_e 
bir mıntakada ,., almaktadır. Ve 
bagllo hlll radyo .. rueteler .. 
haberi veriyor: 

Stalingrad d\yanıyor. 

1 LAN 
Nahaoa markı paqar Jtb• 

•• ve ••lama makineli. Bolllelot 
fıla Uat Sle, mauallle a11ae A 
vapear Rae Bomefoı 8 Not 28807 
markalı as kallaaılmıı piJUO Oll 
beyfir kav~etlnde 1700 K. M. 
yapmq bliyllk Arlel motora •&Det· 
il bntüa teferruatı takımUe çailflf 
~aziyette ve aakeri7eye yarar ... 
kilde Belediye ıatlf aaloaaada 
5- 10. 942 tarihiadea itibarett la• 
tıbta çıkarılmıttır. 

NAKLIDI• 
Meedl ini• 

Halbald. iamıbk llemlnd• an 
'-' rit•lt cemlyetlerla öl~Wne 
'-'•calt olvaaınz, ba uta aadec• 
'•l denebilir. Oralarda, 7alaıs 
~ itçlleri deiil, kol itfllerl de, 
~lır da. talebeler de, Gıtatlar• 
' W.izler de bep börledir. Harp 
~annm arttw.ı.ış aeaaiıi 
~af, hazer vaktiniD mutat ça· 
~. r•tl o diyarlarda da ... 
' aaat, biaimklDde deı .... bll· 
~ld bqından kırpılmıf, IOllD· 

"'- kırpılmlf, orta11adan par.
._,. 16k8llp atılmıf ... Hüllaa ku· 

Bir ay IODn -...... ile doktor tok 
... 1mı iki arkaclıt •..ıar• 

Y qlanmn ve karakterleriala d1Dk 

- S-la deae 7apablleoetial r&r.ee· 
tiz elbettel .u,.nk .asa bpatv " erte
" ... için ayni mGaabplara tekrar bq. .._il .... a7nhrlarclı. 

Bir ıGn Cemll doira oada evine fit 
111t, hiı bir makaddeme1• IGıam" rörme
daat 

- Sizdea çok tlca edM•· Baaa ki· 
tara deral verini&, clemlttl • 

En çok ııvdifi farltı .N, 
yıml.. Keadiıi beetel .. lttd ... 
ldb 

dv bı"'9 
Batı ,a,ı. 

"buetllalf-
Türk talrlolö dedlii rlbiı 
Kiti noklUun bilmek flbi 

irfan olllaz 

llqhu no'-• ••~. u fabl· 
~br. f1Da çatıt .. kbr. GarpU, 
~ ... tak vazif.,&. hlella .....,. 
~ ......_ efl111C9 aaatlerW de 
~ bir amatörllkt• ıetlrlJot. 

Yeclldea ,.balt• kadar, kadıa· 
~ ..,bkll, faal iktiaadt daı~t ~

alaak JOI••• btayar. Bbı ın· 
~aaın tolu• aJlak bıraka· 
~ l••ID ~lfaaJatımız da 

,. tatlı tatil ... ., ..... 
~ Parilli kapıcı kadın, teocer .. 
~..... .,.,......,, kocuıam 

... d&n.-U bekler. Km.
~ mercllv•W. ı.ip 
~ ...... oaı.a az.a. k.oJda· 

oı.u. " Wlhı•ı kalabada akranlan 
l&J'll.e&k bafka k ... •ID ' bU ...... IDUt, 
ktaa bit waaa ıarfmda oa1arı tok •ki 
iki dost kadat birlblrlttlia• ıııa-.ıftı. 

Ba bit aJ urftnda paf saba1, ıok 
al!afip dlMC:ek bir ıekild• banketletial 
deiiftlnalltL 

ilk ........ iki Ufla aBddıtl• latan• 
buldu ıetitttlil MN!a kitapları okumakla 
akpa1ınaı ,.flrircll "..._... bir tok 
...., ahrcb. 

Oitw bot iallUiarnN ... cloktc:lr .,.. 
ka"ıttı. •••• •• he,.taah •ID•ka .. lat 
rsıtvak tefltdio 

a. •laabfalat •kWl;a •• ı..,... 
IOa olarUt lltjlıslltl .. 1811.rte blbMkte 
ldlı 

- Artak klft cloet... a. .... ı. de 
cloktorlarm bit ve 1abat pek u ..._,. 
olUlleeejini iddia ediJOI-. 

Bir flla, feat ıaba7 Belediye R•iıi 
Ue ann Han ••atap bir tok ıaaller aor. 
daktaa toDta kuabaam biticlk t•ıillol I 
pftrtb. IODra pj;kac:ı1a v• tabafi1et!ly• 
lfradı •• d8rt flla llOara da llıtllade bir 
it .. .aw.. ...... bit ....... flpk& 

•• bofaaada llelvert bit kltavatıa r1bt. .. 
da ,..ditl törlldll. 

Afal alqam, doktor oaa raıWafı ... 
Maıa fl»yle IOrdta: 

nt. 

-Na11I ? l,t haberler •ar •• 1 
- Daha bir ı•Y ;okİ 
- Zarar yok kard .. im, Bltas aa&• 

S.bap IH eb•lik bir ifade deı 
- Slllette a.-dan ı&pbe et..I 
... ..,. bqkltlbl alafranra ...ald-

1• -Ula oldafanclaa alla 11Deler •U· ....................... 

V • bqkltfp ele be.ed o tBn it• 
bqhyarak, ona ..a.h akta• rGnde ik.I 
defa den v-ete baflamııtı. 

Kıaa bir •llddet zathoda lıocaaı fir· 
kı taylerk• Un~• refakat edecek de 
rlleed• iti Uetletmfttl. 

Bir ;ta bapltip: 

- Slala de ~ nbakkak flzel ı..ıaıı 
olaukf clUL 

Haklbtea daı Ce.llla H1i ;tlnldi. 
berbal nota ile prkı &fr•aııfe bat· 
lada. 

Ve bit ., retmed• t11rk..,t .. *. 
rllmlt olan buı tanıolan kltara nfaka· 
... .ayl••et• bqladl. 

Bir rtıa CHıaa ._ terakkWıi• haJfaa 
kalu bqkltipa 

- Siad• 6.ce de hakikaten rü11i 
.... " .,. .......... bir ,., ••baJ 

Disl•rl• ~Bilip Agl•• 
Gisl.,.,_ .Wıp hlr,.. 
Da•ldılrm Bplp A•fd• 
&nilll• MP gelnıi bit.-
_. >.... fttn• lallall bir dalaa aa,LI. 

,w.J .,. ldbat Hca idlnc• bafkltfp da 
taıklrı tektarlamıı •• kltira ili • diile 
.-ı yajjm11tı. 

vıı 
Yeni •Iİn*...ıa adaya iyak tiüaiııii· 

claaberi ta• bir batak •1 l' ... litie 
Bit ;tın t-11 nlade liaddaain ciai8 

de otahnöt, bftaiındakl koUata 1a.&i. 
IDlf olaö doktorla koaqdydrda. 

P.taaanm nıtllnde daran llaLaiidl 
fltiUal bitti kaldirdilttau •dara atlada
tıiill: 

- L iflrl .a.a ae ö1aw ,.r.11. 
bi ? 
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ASRİ Sinemanın Y azhk Bahçesinde 
SUVARE 9da SUVARE 9 da 

· BU AKŞAM 
TGrlc fllmctllk ssnatinln medarı iftiharı bugüne kadar yapılan tnrkçe 
fillmleri co güzeli türlcçe sözlü ve aarkılı 

Kahveci GÜZELi 

BUGON 

T. c. Ziraat Bankası pamük müessesesi 
müdürlüğünden: 

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

çen sene olduğ'u gibi bu sene de müessesemiz marifeti ve 
aşağıdaki fiatlarla temin edileceğinden çiğit satacak çiftçi tüc· 

Rejisorı Ertuğrul Muhsin Müılk: Sndetttn Kaynak car ve fabrikatörlerin Borsa civarında 7 numarala yazıha· 
Baş Rollerde Bllyülc Sşnatkir Huıaı Mfolr Nurettin Bebzat Telat Bayan 

Nedbe Nevin ve bayan Perihan nede müessesesemiz memuruna müracaatları ilin olunur. 
!LA VE TEN: Fiyat Çiğidin 

fevkallide pğlencell Miki Mavs Ayrıca Husu3i surette Kuruş Cinsi 
getirttlğlml:ı: çok enteresan Şort 

PEK y AKINDA: PEK YAKINDA... PEK YAKINDA"" 12- Akala 

k R •• 10,50 Klevland 
Leslle Hovard QŞ UgQSl . . 9,- Yerli 

BüyOk bir Aşkın büyük bir lhtira1ın romanı şa~cserJnde 2502 15-17-19-22-24-26-27-29-1-3 
~.-......................................................... , ................ ml!!!J 

YAlllt{ SINltJJADA 
Bu Akşam 

iki Güzel ve büyük film birden 
- 1 .. ---

Basil Rathbon-Douglas Fairbanks 
Jr. Lionelle A thvill 

Gibi üç büyük korekter atistin yarattıkları ve uzak diyarlarda 
yıışayıın vııtan çocuklarının elem ve meşekkat dolu binblr maceralı 

hayatlarını canlandıran 

Fevkalade bir film 

rl ............ ff .... tt .............. """h 
-i..ı!:~!.~ .. ~~~ .. ~ .. ~~:=~~ 
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Rus Balaykalaları, Rus musikisi, Rus çardaşları 

Ba' Rolleree 
AA Y MILLAND - ISA MiRANDA 

1940 da Mormarter geceleri... 1942 de büyük aşk .•• 

Fllmlerile yeni mevsimi açmı, olan 

AlSAı Af sı~ııtJl.!\sıı 
PEK YAKINDA : 

LHatice Sözübatmaz 

1 Biçki, dikiş yurdu ._.. 

1 EylQlden itibaren 
Sayın müşterilerinin siparişlerini sabah saat 9 ile 12 öğleden sonra· 

Hile l 7 ye kadar kabule ve yurda yazılıoıı lc iıatiyen Bayanların 

kaydına başlanmıştır. 

ADRES : Namık Kemal okulu karşısmda No. 81 
2454 3-5-8-10-1 

~--....................................................... .... 

Seyhan Daimi Encümeninden: 
1- Adana Karataş yoluna lüzumlu Dilberler sekisinden 

çıkarılacak (1500) metre mikap Konglemera (6075) lira üze
rinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 15/10/942 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 10 da vi)Ayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu ite ait keşif evrakını görmek için Nafia 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (4SS) lira (63) kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve ehliyet vesikası almak üzere bu gibi iş yaptık
larına dair bonservislerile iki fotoğraflarını bir adet (50) ku
ruşluk, bir adrt 15 kuruşluk maktu ve bir adet (1) kuruşluk 
uçak pulunu dilekçelerine bağlamak suretile ihaleden üç gün 

evvel vilayete müracaatları lazımdır. 2543 24·29-3-8 

D OKTOR 
iilYlırglUl'fc S©y<err 

Hergün Hııstalarıoı Hü1'Qmet Civarı l~ti1'amet Eczanesi karşıııoda 

çıkmaz sokak içinde no 121 de kabul eder. 

Haftanın Sıılı ve Cuma günleride öğleden sonralnrı raltirlere mec
cani bakılır. 

2355 

1 

3 8. Teşrin 1942 

Adana as. Satınalma komisyonundan: 
1 - 3500 kilo ıüt ve 3500 kilo yoğurt ııçık eksiltme ıuretile satın 

alınacaktır. 

2 - Yoiordun beher kilo muhammen fiyatı 35 kuruş, Südüo 30 
kuru~tur. ilk teminatı 170 lira 63 kuruştur. 

..> - ihalesi 9.10.942 Cuma günü saat 10,30 dadır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi her gün komiJyonda görülebilir. 
5 - lsteldilerin belli rün ve saatte ilk teminatları ile birlikto satııı 

alma komisyonuna müracaatları ilin olunur 
2538 23-29-3-7 

~-----------------------------------------------· Makine 
Sahiplerine : 

Eski istasyon Karakolu hrş11mda Demiriş atölyesi harp \'aziyeti 
dolayısile memleketimize girmeyen yedek malzemeleri temin bakımıo· 
dan atelyesioi REKTIFlYE ve PRES maldnalarile bir daba teçhiz 
etmiş ve kadrosunu teknik elemanlarla g-enişletmiş bulunmaktadır. 

Mevcut bH'umum mıkirnlların gömleklerini REKTIFIYE PRES 
işlerini, eo iyi ve ıağlam bir şekilde, her nevi yedek parçaları pik ve 
kızıl döküm ıouk ve sıcak demir işleri freze, büyük ve küçük ıorn• 
ve planya işlerini elektrik ve oksijen kaynak işlerini çok titiz bir itin• 
ile iııtenilen evsaftan daha iyi bir düzgünlük. ve sağlamlıkla yapılınaıı· 

1 na f"yret edilmektedir. Sayın müşterilerimizin topdan ve perakende 
1 siparişlerinden çok memnun kalacaklarıoı bir kerre yaptıracakları işler 

le daha iyi aolıyacaklarını "kuvvetle ümit eder bir defa tecrübe etme 
!erini bekleriz. 

Nuri 
DE MIRIŞ 
Has 

Tel: 353 
ve Evlatları ve Şerikleri 

Tlg: DEMIRIŞ Adaoa , ______________________________________________ _,,_ 

Sayın müşterilerimi- · 
zin nazan dikkatine 

Çiğit anbarlarımızın çalışmaf11 

mlini olacık derecede doldnğu gö· 

rülmekt~dir. Çiğitlerini kaldır11111· 

yan müşterilerimizin de bir haftı· 

ya kadar ve bundan ıoora f abrfkll' 

mızda pamuklarının çiiitlerioi çek· 

tlrdikleri tarihten itibaren bir haf 

ta zarfında kaldırmalarını sayııı 

müşterilerimizden rica ederiz. 

Ynkarıdaki müddetler içiode 

kaldırılmayan çiğitler re1mi fiyıl 

Nuri Has 1ocirlik fabrikasında 
gerek incirlik gerek pamuk ve · ne· 

bati yağ fabrika11 preseslnde bulu 

oao müşterilerimize ait pamaklarm 

bir hafta içinde kaldırmalarını sa

yın müşterilerimizden rica ederiz. 

Akıl taktir de kaldmlmayan pa· 

muklarm preseye nakil vesaire 

masrafı mü~teriye ait' olmak şar. 

tiyle preH edilerek anbara sevko. 
lunacaktır. 

mucibince utılara k bedelinin o:ı\W 

1 terilerimize verileceğini ilan ede· 

riz. 2-3-4 2578 

-------------------------------------------------
(Belediye intihabında rey atma müd· 

deli ) bir halt· uzatlldı 

Belediye İntihap Encümeni Reis
liğinden: 

1942 sinema mevsimide geçen sene müessif bir tayyare 
kazasında ölen büyük artist 

................................................................ 

iki gün içerisinde müntehiplerin yarısından fazlasıo•11 z 
reylerini kullanmadıkları görüldllğünden evvelce 2-10-94 

cuma günü saat on sekizde nihayet bulacağı ilin edile~ 
Belediye intihabının Belediye kanununun 41 inci mddde.S' 
mucibince bir hafta müddetle uzatılmasına karar veril' 
miştir. 

~§§_ CAROLE LOMBARD §_~ 
ın muhteşem ve en bUyUk fllml olan 

• """""""""""""••• •• :ıa ~~e® ll•••• ••i INlö~e~cDsii ~ ~ i•• 
Aşk ve ıstırap şaheserile açacağını 

sayın müdavimlerine müjdeler 

K apah zarf usulile eksiltme ilanı 

Sümer Bank (Konya) Ereğli Bez Fabrikası 
direktörlüğünden: 

1- Fabrikamızda yaptınlacak ahşap pamuk salaşı çatı 
işçiliği kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Bu iıe a
it bütün malzeme ( kiremit, kereste, lame demiri, çivi ve 
cıvatalar ) fabrika tatafandan v~rilecektir. 

2- Bu işin muhammen bedelı plfınde metre murabbaı 
250 kuruştan 5601.67 lira olup muvakkat tem:nah 420.13 

liradır. 
3- Bu işe ait proje iennİ şartoattıe v~ nıukavele prbjesi 

Devlet demiryollan adana 6. ncı işletme 
artırma ksittme komeisyonü re isliğinden: 

Muhammen "bedeli 2044 lira tutan 1460 M3. balast 
16/10/942 cuma günü saat 1 O da 6. ncı işletme müdürlüğü 
binasında toplanacak artırma eksiltme komisyonunca açık ek
siltmeye çıkarılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 15330 liralık muvakkat temi
nat ve 2490 No. lu kanunun emrettiği vesikalarile birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyon reisliğine müracaat et· 
meleri. 

Şartname ve mukavele projesi komisyona müracaatla gö-
rülebilir. 2532 20-24-29-3 

DOKTOR 

A.Melik 
Bel Sogukluğu ve idrar Yolları 

Mütehassısı 
Adanamıza ,_\'det etmiş ve hastalarını kabule başlamıştır. 

2573 

Bu müddet teşrinevvelin 9 uncu cuma günü ( Resın1 
tatil günleri da bil ) saat on yedide sona erecektir. Rey ,,. 
tıl masana sabahın saat dokuzundan akşamın on yedisine k•• 
dar fasılasız olarak devam edilecektir. 

Sayın halkımızın bu müddet zarfında reylerini kullanın•· 
ları rica ve ilin olunur, No 2582 3 - 4 

arttırma eksiltrns o. o. Adana 6· ıncı işletme 
komisyonu reisliğinden: 

M h 1 dd' u ammen bedeli 107131.70 lira olan 931.580 M/3 mahtellf eb a d•' 
Çam kerestesi şartname'i veçhile 23/10/942 cuma günü 1aat 16 da A •• na-la 6 ancı işletme müdllrlüj'ü blna'f•n:ia kapdı urf usulile satın alı11 

calttır. 

Bu işe rirmek iıteyenler 6606.59 liralık muvakkat teminat akçıl•'' 
d il' veya muadili kanonda tarif edilmiş olan kıymetli evrak ile oilfuı cüz 1 

o· 
la11, Tiearet odası ve kanuni ikametrih vesikalarile 2490 No: lu k•\, 
nun emrettiii şakllde hazırlıyacakları teklif mektuplarile birlikte t•Y 

0 
edilen fünde saat 15 d kadar komiıyon relıliiioe müracaatları rnz:otıl 
ilin olunur. ,,J, 

Şartname \te mukavele proielerl Adanada 6 ıncı işletme, Aok• s6 
2 inci ve Haydarpaşada 1 inci işletme mfidürlüklerl vezntleriod•fl 5 
kuru"ş mukabilinde satın alıoab:lir. 

• 2574 3-8-13-18 

Belediye Reisliğinden 
labrika inşaat Bakım şefliğinde görülebili~. M 

4- Eksiltme 6.teŞrinevvel,1942salıgunusaat16 dafab- ı~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•ı 

rikamızda yapılacaktır. . . . . Oog·umev·ı Baştabı·b ı' 
(2000 Adet bordur yaptırtlataktır) 
ı. Şehir dahili yollara vaz olunmak ilzere 2000 •t;: 

beton bordurun imali açık olarak eksiltmeye konduğu ha 
talibi çıkmadığındatı ihale müddeti 10 gün utatımıştır· 

5- istekliler teklif mektuplarile birlikte buna mümaınl ıtlerı 
başardıklarım belirten vesikalarını en geç ihale günü saat ıs e Dr. Süleyman Kuntalp 
kadar komisyona teslim etmiş bulunacaklardır. ~ .. işin keşif bedeli 2213,41 liradır. 

6- posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale aaabndan 
bit saat evv>line kadar geltni~ ve kanuni şekilde kap&tılttnş ol· 
ıtıası lazımdır. Postada valu gecikmeler nazarı itibate alınüıı· 
ya aktır. 29 .. 30.ı.2-.3 

Sı , , ~ ~'. .....~ - -~ ~ 
~---· ~ - ~. - - -

imtiyaz Sahibi ı CAViT ORAL l Rifat YAVE.ROCLU 

, •rlyıt Mlidllr6İ Avukat Ba11ldıiı yer ı BUGON Matk.a•H 

Dotum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abldinpafa taddesi cioarında Müılim apa1tmanı, 
Diıtabibi Bag Şe11ketin muagenehanesinin ilstll 

1-26 
Telefon No: 2'12 

2474 

3 - Muvakkat teminatı 166 liradır. 
4- ihale 13 - 10 - 942 tarihine rastayatt ~•h gütıO 

arat tS de belediye encümeninde yapılacaktır. k ·r 
S - Şartnamesini görmek ve fazla, malumat . alma ü~O 

tiyenlerin Adana Belediyesi Fen dairesine ve ıbal;: 0 • 
1 muayyen saatte Belediye encümenine müracaatları 1 n 

• •-• •••------------------ ~ lunur. 22065 


