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Milli Şef 

hasıııi 

trenlerinlleu 

iner"en 

''TUrkire, Mihverin, topraklarından 
geçmesine mUsaade etmiyecektlr.,, 

Milli Şefin l Vilki'nin, Beyrutta beyanatı 
k 

• ı • An/cara 11 (Radgo ga%etesi) - Rıızveltin şalısi mü- geceiine itimadım vardır. 

lelkl• 1 ezı erı me11ili Villci, Beyrutta fa%etecilere demeçte bıılunlll'alc Tiirlcigenin azimli v• ,,,,,dmaz 16itara/lıluuı 
demiştir lci: 

''-Türlcigenin tartı/sızlıiını mulıa/tıza edeceğine ve nım., , 

1 Cümhurreisimiz 
Adapazarlnda demir 
ve tahta fabrikasını 

Arifiye köy enstitü-
sünü gezdiler 1 

Adapazarı 11 (ıs.a.) - Reisicumhur lnö~ü Jüo. ıece "~at 24 ~~ 
husosi trenleriyle buraya gelmişlerdir. Geceyı trenlerıode geçıren Mallı 
Şef saat 8 de yanlarında Maarif Vekili olduğu halde trenlerinden ine· 
rek kendilerini kartılamağa relmiı olao vali, kaymakam, komutanlar ile 
parti, belediye ve balkevi reisleri, viliyet ve "aza memarlarma iltifatta 
balanma,lar ve kendileriyle rörilfmllılerdir. 

Reiıicomhar ismet lnönü bundan ıonra iıtasyonaa dııını dolduran 
Ada zarı halkının içt~n tezahilratt ve alkııları arasında otomobillerine 
bine::" demir ve tahta fabrika11na ritmiflerd~r. Milli Şef, fabrikayı ve 

l • ı ı ... n ufak teferraahna kadar tetkık bayurarak fabrika mü· 
yapı an ıı er "' . 
b d. • d · abat alm••lardır. Bir buçu" ıaat süren bu tetlukten sonra en 1110 en ız -. . 
fabrikaoın apartımanında bir müddet iıtinıhat buyuran Mılli Şef b~ 
fabrikaom zirai alit yapabilme haıaıanu ve şimdi yııpılao araba ve saı · 
re işinden bqka ne ribi i~leri yapabileceği hakkında alak~darlara_ ıu· 
aller tevcih etmiıler ve aldıkları cevaplardan memounıyet roıter· 

miflerdir. 
Rei.ic .. hur loöoü, aokak.ları dolduran halkın coık1tn alkqları ara· 

ıında fabrikadan ayrılar•" halk.evine ıeref vermişler ve mllteakiben ıe 
bir içinde bir a-ezinti yapmıılardar. Her reçtikl~r~ yerde en içten b_a~ 
lılık ve ıaya-ı tezahürleriyle k.arıılanmıı olan Mallı Şef, saat 11 de Arı-
fiyeye gitmek üzere buradan ayrılmqlard_ı_r. __________ _ 

Arifiye 11 (a.a) - Reiıicam· ,-:;iz vardır ki arazinin tabii ıart· 
~ar ismet lnönü boraya relerek 1 ları, sosyal ve e"onomik. darumon 
Arifiye köy eDStltüıünü_ ıereflen· ' tesirleri altında hayvan ı.iraati yap-
dirmişler ve havanın yarı•h olma- mak mecburiyetindedir. Saralarda 
ıuıa rarmen, talebenin yaptıkları hayvan siraati daha klrhdır. Daha 
enstitü pavyonlarının intaatıoı ye· raadımanbdır. Ç6ak0 arazi lrua· 
rinde tetkik buyurarak talebelere lıdır ve nllfaı daha miltek.itiftlr. 
ıa~ller sormuılar ve iltifatta balan· Fakat bazı mıntık.alarımız da var. 
•aılardır. Euıtltüoün yaptaiı iıleri dır ki makine ziraatine son derece 
en ince noktasına kadar tet"ik elveritlidir. Bu makine ziraati için 
bayaran Milli Şef, bundan ıonra c;ok mu11it olan yerlerin baımda 
•ıaıtitü talebe korosunun dört seıle da Çukarova gelmektedir. Nite"im 
aöylodlii iatiklil marıını ve direr bu bölümde de tabii ve iktl1adi 
Milli parçalan dlnlemiıler • enıti · tutlann toıirile ve bir de yapılan 
lüde rördük.lerl çalııma ve iati· tecrllbelerin verdii'I müıbet netice 
&amdan memnunluklarını izhar ba· ile makine ziraati revaç bulmaıtar. 
Yarmatlar ve keodilerioi teuie re· Şüphe yok ki nasılki Orta Anado. 
len zevatla vedalaıarak haıaıi lada hayvan zlraati daha kazançlı 
trenlerine binmiılerdir. Bu esnada bir ziraat ılıtemi İle ba mıntıkada 
•nıtitü talebelerinin alk.ııları ve da makine zlraati aynı ıekilde ve 
«yaıa varol• sedaları ara1tnda her bakımdan kirlı, kazançlı bir 
Ariflyeden ayrılmıılardır. zir11at liıtemidlr. Z.tea böyle olma· 

Makine 
ziraati 
yazan: CAViT ORAL 

B elki dünyanın az memle· 
ketlerinin toprak ve hava 

tutlan itibarile Tllrkiyeye benzer. 
liti vardır. Memleketimiz ziraat 
btlı:ımın.tan ço" farklt iklimler t•· 
lltl altandadır. Banan içindir ki 
l'Grkiyede retlfmiyeo ve yetif tirile· 
llıliyecek biç bir nebat yok ribldir. 
t.l•ıaleketlmizde aopk iklimlerde 

Yetif-n nebatlar yetiftitl rlbi, tro 
Plkal nebatların yetiftiii mıntıka· 
1-rııal7. da, eksik deilldir. Ş. balde 
l'cırtııye çok Jeiltlk ziral mıntıka· 
1-rda böl&Dmektedir. Fakat bu de. 
tlıilı:Uk yalaız hava ve toprak •J· 
•ılıklarana da iobiıar etmez. Ba 
ika faktarııo ve bir de oüfas ke-
1•fetinla tealıi altında bu memle· "'•t . . 1 zaraat ıekU ve ziraat ıııtem 

:::.eriad•cle ayrılıklar röıtermek · 
• M...U ltazı ziraat böi6el•· 

saydı burada mnine ziraatinin ba 
derece lnldpf etmealae imkln ol. 
mazdı. Halbuki barnn Çakarovada 
mevcut-olan makine miktartna Tür. 
kiyeoin biç bir tarafında raıtlana. 

maz. Ve yine ba mmtıkada ma"lne 
ziraati o kadar ilerlemiftlr ki ma· 
ki~eden istifade edilmek istenil
mlyen biç bir feY kalmamıı rlbidir. 
Şarün bu mıntıka artık zirai ma· 
kadderatını tamamlle makineye bat· 
lamlf vasiyette bıılanma"tadar. Çtln• 
kil nadaı makine ile yapılmaktadır. 
Tarlalar makine ile aktenlmaktadar. 
Hababat makine ile ek.ilmektedir. 
P .. mak makine ile ııralaomaktadır. 
Ve yine makine ile Çapalanmak.. 
tadır. Şimdi ba kadar makineye 
batlanmıf bir mıntıkada bir de ma
kine darlıpı, elde mevcat olan 
makinelerin birw ikifer iılımeı bir 
bale relditinl, memlekete yeni .... 
klae rfrm•dijlni taaavvar ediniz. 
Böyle bir vaziyette ve zlraatlD ka· 
aaaçla bir devresinde ve . çiftçiden 
faala ve katla mabıal iıtendiii bir 
zamanda makineıiılik yüzllndea 
tarlasını •ilrememek, nadaı yapa• 
mamak imkioıızhjlle karıılqan 
müıtahlilba ballni bir dGtGannnıl 
Ba vuiyett• b.. miiıtabtll we 

Mihverin Türle: topraklarından ıeçmesine müsaade etmi· Villci, Begrutta General dö Golle görüımiiştiir. 

.. 

lnıiliz bom 
bıırdıman tay 
yareleri Al 
manyaya hfi · 
camlar yapmıt 
lardır. Daıel 
dorf' da evler· 
de Vt' diğer 
bioalarda h•· 
sar olmrı~, yan 
gınlar çıkmıı· 
tır. Siviıler ara· 
smda ölen ve 

varalananlar var· 
dar. 
(Resimler bir 

lnriliz oçağile, 
logiliz pilotla· 

:.. ·il rını röıteriyor . 

Stalingrada baskı çok arttı 
Almanlar iç müdafaa ~adagask 

mevzilerini yardılar :.:~~·:::;::. 
Moskova 11 (a. ::ı:::ı:=;;::ı:: ~ =-·> :o ::ı:=>>:ıc::::::::::==.:::..• '~ = _ ___......,~ m .. kon yeri bıra· 

~l.kovaR0~~~= Novorosiskteşiddetli 7.~~.~::r~atlar• 
Ankara 11 (Radyo ruetM) 

Mtlttefilder Madaraıkar aclu 
yeniden ukeri bareklta 

biri bildiriyor : k k h b 1 • Berlln 11 (a. 
StaUnrrata Al- 50 a mu are e erı a.'~ .- Almant.eb 

maa baıkııı çok ::: :: cx-= ~ -~=.oco·---=- '=" ~=x ~ lırı: Novorosıık 

mııtır. 

Londra l 1 (a.L) - iki ti 
miktarındaki lnrlliz kavvetlerl 
daraıkar aabiliade 3 mGbim 
zayıf bir mukavemetle kartdat 
tan ıonra zaptetKQltlerdir. 

artmııtır. Almanlar kitle halinde tank ve açıkla 1 yakınlarında ve Terek kesiminde Alman ve MGtte• 
yarma hareketine tekrar reçmiıler ve Rus iç mev· fik kıtalarıoın hücumları netıc .. inde yeniden arazi 
zilerini yarmağa muvaffak olmoılardır. Raslar iki kazancı kaydedilmiıtir. Staliorrat önündeki tahkim 

-"!!!""""" eclilmiı ıahada muharebe devam Majanka şehri de lorlliz ı 
h birlikleri taraf andan itral o 
mqtnr. lngiliz k.ıtaları ileri iktisat Vekili dün 

Istanbula gitti 
- Soba başına verilmekte olan -
- kok kömürü miktarı azaltılıyor _ 
Ankara 11 (Hasaıi) - İldilat J 

Vekili Sırrı Day, yanında kömllr, 
satıı ve tevzi müetHHIİ amam mll· 
dürü Sadrettlo Enver oldaiu halde 
bu akıamki ekıpreıle lıtanbala 

hem de devlet bütçesi zarar rör· 
mlyecek.ml dir? 

Bir 11nedenberi bir çok çift· 
çilerin bu makine haıasanda rica· 
ları, niyazları ve nihayet tiki· 
yetlerile kartılqıyoraz. Diyorlar ki; 
ene ödünç ve ne de vadeli iıtiyoraz. 
Para ile ve peıin olarak 1atın ala· 
catız. Bize makine balanaz. Makin• 
aloıs. Yokla itlerimiz bozulacak v• 
lıtibaal sahalarımız her Hne biraz 
daha azalacaktır.» Hakikaten ba 
sözlerde ne bir köttı oi1etlik v• 
ne de bir mlibalata mevcattar. 
Tamamile hakikatin bir ifacl .. ldlr. 
Ve ba baıaıta Ziraat V eklletine de 
bir çok milracaatlar yapılmıttır. 

F alı:at ba miiracaatlardan ıimdiye 
kadar pek mllıbet bir netice ah· 
namamııtır. Biz öyle &mit ederiz 
ki kıymetli Saracotla b&kOmeti 
Çakarovanın ba bayati mevıuı llıe
rinde daha çok allka röıterecektir. 
ÇDokO ba aaakine m•ele1l ÖııO 
mlladelci Hne ba yıldaa daha fena 
bir tekilde lr.arıUDtza çıkacaktır. 

f'ltti. Vekil, kömilr tevzi iflerlle 
motral olacaktır. 

Köm&r tevzi ve 1atıı talimat• 
namesinin bir maddesinin deiiıti· 

rilmui hakkındaki talimatname 
neıredilmiıtir. Bu talimatname ile 
ıoba başında verilmekte olan kö· 
mGr miktarı biraz daha azaltılmak
tadır. Talimatnamede yapılan deil· 
tiklik tıadar! 

Ank.arada ıob. bqıQa t .. bin 
mak1adile baıaıi ikametriblara bir 
1ene zarfında en çok iki ton ve 
soba adedi ne olarsa oltan cemaa 
3 ton kok kömllr6 H!ilebillr. 

lstaabalda toba batına te1hln 
maksadile haıaıi ikametrlblara bir 
sene zarfında en çok bir ton, ikin· 
ci soba için en çok yarım ton kok 
k.ömllrtl verilebilir. Ancık ıoba ade. 
di ne olarıa olıan verilecek kok 
miktarı iki tona ~eçeaez. Anka. 
rada 2 lıtanbalda 1 tondan fazla 
kok kömllrti talepleri takıitlendl· 
rllir. 

Diler villyetlerde kömllr ıabf 
ve tevsi mn ... eseılnce •erlleceji 
bildirilecek olan kok k&mlrll ve 
diier k&mtlrler itfa yukarıdaki 
••aslara mllteaa&lt olarak r•rekeo 
tedbirler ea bll1Dk mlllkiye imlri 
tarafındu aluur. 

ediyor. Kanla maharebelerden son· 
ra ıehrio cen11ba11dak.i tahkimat 
yarılmıı ve kıtalarımız ba noktada tedir. 

da Volra nehrine varm11tır. Dllt· --~---------• 
manm bntüo şaıırtma hücamları ikinci Cephe 
püskürtülmiiJlür • 1 1 

Savq uçaklarımız düşman ma· mese es 
kavemetinln belirdiği baılıca mev Ankara 11 (Radyo l'&Zet..a) 
zilerle hareket noktalarını şiddetle lngilterede ıulbça mahfiller, A 
bombalamıştır. Rjev kesimindeki pada bir ikinci Cephe açd 
bilcumlarım1z mevzii movaffakiyet• me1eleıini tekrar caolandırm 
le r l e neticelenmiıtir. D a 1. dır. Bir heyet yakında Çörçlll 
manıo k•rıı hllcamları kendilioe yaret edece , Avrapada b 
ağır kayıplar ver dirllerelı. pilıkür· ikinci Cephenin açılmaıını it 
ttllmilf ve 22 tank tahrip edilmiş· cektir. 
tir • Londradan releo bir telrra 

Ladora gölüna cenabanda ve röre, loriliz itçl konrreM, it 
Lenlnrrad önıınde düşman kıtalan· cephe meselesinin 1alihiyetll 

nın bncamları •"im kalmııtır. Ba 
arada Neva nehrini reçmej'e kamlara bıralı:ılma1ıaı kararla 
çalııan 25 Ra1 tatıtı9tahrip edil. mıtttr. 
ittir. -------------

M08kova ı 11 (a.a.) - Ba Sofy• ve Bern 
sabahki Sovyet tebliii : Gece bil. 
ba11a Stallnrradı batıı•nda Mo· elçilerimiz 
zadok çevresinde ve Novoroıiık Ankara 11 (Ha101i) -
ıohklarında savaılar yapılmııtar. elçilftloe Sem elçili Vaıfi Men 
Batk• cephelerde hiç bir defiıik· fİDo Bera elçilij'İne Prar .. ki 
Uk yoktur. y k K 

Ankara 11 ( Radyo raaeteıi) ıi a •p adri Karaotaaaotl 
- Alman reımi tebliti, No90f'O· byin edileceji haber veril .. kt 

ılık ve Terek keıimlerinde fiddet 
il muharebelerin de••• et .. kt• 
oldatuna bildiriyor. Sovyet •• la· 
rıliı kaynakları, Alman k••••tl•· 
rinin Novoroıiık ıebrin• l'lrme
ğe muvaffak oldaldarınr_. ıehrla 
içinde aokak malıarebelen yapıl~ı
tını, her iki tarafıa çok &ayıat 
verdiiini ka1dediyor. 

A 1 byaaklar, Terek ıayan 
da So!;..- lehine aıObim bir de 
tııiklik oldatona bll~iriyorlar. 

Staliaır•t keıiminde dOadrn 
beri Alean baılcm artmı,tır. Al 
••a reımi teblığine fÖre, cenap 
•e ıimalkao Volraya varılmıı, 

ıebrln yarım kavlı teklinde k .... 
tılma11 tamamlanmııtır, 

Cepheden yapılan baakl«k 
Mihver kattetleri bir parça daba 
Uerilemlılerdir, Alman birlikleri 
bir kaç noktada Sovyet mCldafaa 
hatlarını yarmara mnY1ffak oa... 
tur. 

Sovyet kayaaklarıaa rZW.. 
cepheye yeni relen Alman, ltalpa 
Roaı,ıın ta~vlyelerile ııııhria vuiyetl 
d ha vahim bir dara• al• ıtweı 
B .ını raj'ıaen inatla ma,ave .... 
devam ol•nmaktadır. 
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Ceza 
vinde Bir kaç saat . DAHİLİ HABERLER 

Yeryüzünde bir 
Sırat köpriisii 

Akala çiğidi /igatı 

cezaevi MQdQrQ anlatıyor: 

'dam malıkii.mlarının lıükümden· 
in/ aza kadar geçen zaman
ları umumiyetle sinirli ve 
buhranlı devirlerdir 

Kararlaştı 

ldanada 5 milyon 
kilo akala çiğidi var 

~ :=*==c~ 

~irendltfmlıe röre, pamuk ıtllhı kanana mucibince bu sene aka
la zenyat muı~ı dojuda Ceyhan, batada .s.,b.n, ıimalcle demiryola, 
cenap~• Akdenıde çevrili merkez kazası sabaaına t .. mn edilmektedir. 
~5 mılyon kilo raddeaiDde tahmin edilen aula tobaaa, pamuk llretme 
11tuyonunca, akala ekeo tlftcilerden kiloıa 12 karqa alananlr. ıelek-

S allbatmıa yerinde, eliaiz ta · rlklerkesa çoeak bili: rek - Son IÖall bekledltl aadar. 
tar ve rözBoilz ap aydm ~ - Baba.. baba. diye athyor, Ve yine iki ıilnrlllll jandarmanın 

.,. rör&p dururken biç IOU• Anne, ıaça ıertaoa yilkleyerek: ÖDilade cna evinin lı:ap11ıadan 

törden &'•çirildikteo ıoara yilzde 20 zayiat çıkarılarak 14 ka1'11ftaa .,_ b6I 
redeki pamuk çifciloriDe tevzi edllecutir. 

ttbladaa. pencereden dlfanya - Gözlerin kör olaan lllbi içeri ririp te deaair par .. kh ka· 
bHden k•adi evinizin döıe· ıeytanl. Diye o da o, fer ve bell pının öntlnde aç•k benizli rardl-

koaförlG, loş odalarında bile mabbakaaa linet ediyoraa. yanın 1açlaya çoraplannı bile çı· 
,an tlatOıte otarabllir •iliniz? Zaten feytaaın en çok kGfür artarak yoklama yaptaia aamaa 
ki ele ba ıerait dahilinde ilı:i iıittitl yer, .. bıı:... kapıları ve la11nm ıırattan d&ttltl andır. 

bile raaı olmauınız, d• karaahk b&crelercUr. Binbir töbe ve iatitfann, bia 
.n V ataai •• milli vulfe ve day. bir tirli Hçt. ~• .-Oaahklrao &'İ· 
Dltw odada lı:aryolumda ,,.. plar haricinde hınri kuvvet var· rip çıktıtı hapishanenin 19 Hne 

Mr yatatuada yabatta ballçe· clır ki de•İa bizim aynbğıoa razı tik emektar mOdürll B. Hilmi Aybar 
....ı ....ı apyan, tıpıf tapuf olaaadıjıau: baba ile <>ila, karı beni oduında b&y&k bir aeuketle 

yaW11DU• karıaladı. T erte· 

pde bir •------•
1

- YA Z A N -------- miz ve bol rünet 

~~~ 1 M u s T A F A C, oban Yurf'-U 1 :!~~t~~·~:. ..-- •--------------------''-----ıl 11dımı kı1aca izah IPmaP ? l ettikten ı o n r a 
MMaklı:ak ona da raa dıeid· ( Ue kocayı birbirinden a11nbildi? konqaaia bqladık. 

[llliallr Ya kadın, ya bU'ı, ya öfke, 1ahat - Kaç senedir, müdlr bala· 
Genç kannmn kacatıadan da .. dde ve sevk 411fkhlofll nuyonaaaz? 

•naı atarak ıize dojra bir Gıne biz kendi evimizde bile de· Uaan •••ariyet yıllarının tec• 
.. ıibi açmak iıteyen yavnınua minki prtlarla iki rln llıtlbte o- rtbe, rörsll, pifkialiii ile müft .. 

lı:anda blle oı.. betnnıza tarmata ruı o••-•k• ha,atlan· bir ye saı... ,...,... 
kokla•a .. ta tau•mill ede aın aylarım, ,.U.rmı ,,. laatt& ,.. - Ta• 19 •Dedir, laapl..._ 

•lllDiz? nm ömlrlerini karanlık blcrelercla mGclerOyim. Dedi. 
Şüpbells bana da; reçina .... mabktm olanlar ne ya• Ayda ydda bir lı:en mıhke· 
_ Ne •laaHbet? itirazını parlar ve aual yıprlar? meye afrayJp da tahıl tahaf dl· 

;flllltlDia& detll al? Bana, ba eateruan •evna valar dinUyor, buın da hayattan 
Ev balk11adaa birili ıaka ola tetkik imklnını veren •iiddeiama- hakiki birer ders, ahyoraz. Halba-
kapaJI latlnüadea kWtleM H mi bq maavialmis 11ym Şeref ki tam 19 ND•dir mlltemadiJen 
elradı softa bqıDda toplana· Gökll8G ve aaaviD B. Klmvanla Jll•lere• caat, katil, bınıa, dolan-
opap, f8lı:alqa y-eklerlni beni ba b .. uta iıt .. lii• f8kllcle darıcı, kaçakçı ve 1ahteklrla kar-

k.ft_.I&', peaceredu ooları MJN" teavir edea ceza evi aldlrl B. plqan ceza evi •Gdlrilnla datar· 
..n• lçlnbin J•iı erir ... eri- HUai Aybar'• rumun bqıada t•· cıtıada bir tok hatıra b.ıan•ı 
.. ili? ıekknrl borç bilirim. olacajlllı tabii .ar.-ı 

Ve DillaJet reaçlitinladen bir - Ô,&e iM llabra kelleUlyo-
_.._.ı ve ilatlyarlalr. demiaizden • • • na ollum •••k Bay •idilr, d .. 
5lıılr umı, köyde oraj1ı11u, f8hirde A talarımasdan evlatlarımıza dlm. Gllldil ve ellal havada .. ı. 
... , airbıl, .... at .,. ..ı.pNd intikal edecek kavi itikat- tadı ı 
... hrak karaıahk .. ..aerde r• lanmz ara11adak.I ıU"at köprllıllnGn - Oob batara, hem de auıl 
tlr8eie ? ı d8nya y8slladeld bir benseri de batara, banlar• dayalaıdıklarını 

_ Atla ve topyekan beplİn• aaçlanan, hıy'eti hlkimenia atam· tabii biz dinl9rls. · 
tllrdem dan - Saram, barım ter döke· - Dnamı lç&.cade -

- Ha1arl. O.iil .ı? 

B en, sea, o veya laepimia 
b61le ıeyleri iltaditiais 

Tahminlere röre, Adana merkez kaza1mda 5 milyon kilo kadar aka. 
la tiilcli mevcad oldap anlqıl•aktadar. 

Ba b ... ba nazaran artacak 2.5 milyon kllo çijidi de auabtelH çiftci 
ibtiyıtlarıaa ı•rbestce sarfetmek kabil olacaktır. 12 kant alım ve 14 
karaı ıabt fiyatlara pamuk Wlb kanana hllkllalerine tevfikan valimiz 
B. Akif Eyidotanm riyuetinde topluwı lı:o.llJoaca lı:ararlqtınlmııtar. 

Sof yada bir ticaret 
ateseliği ihdas edildi 
Ankara 11 ( a.a ) - Aldı(ı· 

mız malllmata röre, Bulrariıtanla 
r•rek doiradan dotraya ya
pılan itballt, ihracat, r•rekıe 
tranıit ticaretimizin rösterdl~ ln· 
kitaf dolayısiyle Sofyada bir tica· 
ret at-tellii ibduıaa llaam rör61-...... 

Ba vaslfeye lklltat vekileti 

.. ki mldllrlerlnden doktor Salih 
Adil bq'er tayİD edilmiftlr, Yeni 
tfcıret at•feSİ. · ilı:I memleket ara• 
aıadaki mal mBbadelelerinia inki· 
tafıaa .,. diter Awrapa aeaalelret
lerindeo relip te Balrarittan ha· 
dat we limanlarmda belı:liyea -· 
leketl•iı:e ait .. yama biran av~.ı 
ıevlı:lnl temine çal11ıcakbr. 

mUdUrU d• gldlror Sabun ve zeytin-
Çlftçller h•J•tll• zlr••t 1 

Pamak fiyatlara için Aydan 
pamakçala~yle birlikte ilrill veki- yağı fiyatları 
letler netdıode t .. ebbüıte bulun· 
••k lbıere Adaoa tiftçileriai tem· 
ıil• Ankaraya fidecejiai yazdı· 
tım•• heyete Viliyet Ziraat •il· 
clGrB Nari Avcı .da refakat ede
cektir. H.,et yuın b..-.t ede· 
cektir • 

Bahçe karmakamı 
Bahçe kaymakamhiana tayin 

edilen Bedri tlban vasife•inı bq· .... .,. 

Ankara 11 ( a.a ) - Ticaret 

Yelıiletiaclea teblit edllmlttln 
Zeytin yatı ve 1abaaa velı:a· 

letçe teaplt edOen ..., llyatlula 

bta ftyatlua lltlaaden teaplt adllq 

olan mahalli ua.t ıat11 fiyatJan 

12 EylOl 1942 tarlbindea itibaren 

lı:aldınlmıtbr• 

I 
~--------------------

1942 - 1943 
Pamuk tahmini 

186895 
balya 

Geçen seneye 
-nazaran 59,810 

balya fazlalık 
var 

S.,baa •illretlnia 1942-1943 
paaak .. wliml 10n tahmini J•· 
pılmlfbr. Birinci tabmiaden _. 
raki bava wulyetleri çok allait 
ılbaİft pamapa iok ... fıaa ve 
n=iı =w --.....a yard• et
........ 8uı ••tablucla mevzii 
ollınlı: yeşil kart •e diier pa· 
•ak bqerelerinin zararları JI•· 
de 10 niıbetiai reçmem)ftir. 

Ba rllDe kadar top1aaa pa· 
•aldana k.Utealade defltlklllı: 
olmachiı, taflyetlai aahafaza et· 
tiii ıörBlmllftllr. Aacalı:, evvelki 
si• •• dla 1ataalı: halinde dil· 
fen yaimarlann, henb toplanma• 
•lf pa••klar berlade tuirlal 
l'a.tencefi ve kaliteyi dllfllnc:e· 
ti .tabmln olaamaktatlır. 

Son tahmlnı.e röre, s., ..... 
vlllyetlnde pa•ak relı:olt811 ı 942• 
1943 ...aminde 18'89S ba11a11 
balrcaktır. Geçen 1941 - 1942 
.. ,,.ı.ı IOn talaalni İM 127,085 
balya leli. Yeni rekoltenia St,430 
balya11 -yeril, 99,615 balya11 ide•· 

laad •• 17,800 balyuı abladır. 
( BiUadlji IHN, beher balya 
200 kilodar. ) 

Geçen yal 85433 hektar ara• 
aİJa J•U. 85,152 hektara kle•· 
laad, 1,864 hektara akala .U
aiıtL Ba MDe 77,201 hektar 
arulye prli, 90',559 hektara 
klevlaod, 14,240 hektara da aka• 
la ekilmlftir. 

Herunıre 1rer •••il· 
IUeUne •rr1l•alc ., ... 

l1t edilecek araaiain telbiti il/!' 
t ... kkOl eden heyet arui ......... 

............. ba1lam11tır. 

kaclar aklım1Za bile r•tlr ..... ejı 
......... Blt&D. banlar• rajw 

,......, buaa narla rösl.,.t fma 
lldirallar• nblan aadclt MDlaat 
..,....,. ıarar, " .. ytana aya· 

ı s-ı T_E T _K 1 K--!ı Hindistanda harp sanayii 
·=:=:~=:=~=====~====::=::=:=::=:==:==:=:=====:==:=::===:=~===============~ ffindiataa, 1 eyUilc:le darcl8acl ydı. • tabdidedecek bir daruada bal..... mqlarclır. fabrlkalaruı bet blylk eritme da, CaDDP~. ~... .. t.rb ........ 

yapan fa~ .. Mttar. 
nk bir .an ilte.IJarak .. -· 
t6Jle bazla bir taWoıaa ..,n.e 
ia)abilirsiniz: 

Atliy• ceude bir 6IWe teb
tlla d&waaına bakılıyordu. S.fla 
~ baWe ve nedameti,.. ... 
da ..,tacak kadar açık ve baris 
Wr ıekilda adlletin pençeılnde 
UnaDIJOrt daracık talODllD kıpl• 
lmÜ toplaaaa dialeJici kalabalı· 
la arumda Wr de k•catı çocak· 
:im bcbacajız b.JuayonlL 

Zawallı yavn baba•aam ıa an· 
.. kaldan İlle• lı:ıbuçtan ketlı:la 
.. ıırat ilslrlnde ., ........... . 
.... ta çabftatıaı •• WWa? o. 
.ateudipa lllUlelİDİD kollan ara· 
..un hrlaaak, saçla babuıaın 
bealtn ablmak ilteyor •• 

- Baha.. babL •• ,. batarı· 

JOll•nt':da. a, bit talik lı:ararile 
Wttl ft ft Wl.klerini kelept•İn ,_.&an lflae lyiee yerleıtlr.eie 
çabpo safla MM. JHnlDDaa vı 
bnlJDID yaflı ...... leJlll Wle 
kr·ıcl•n iki ılln ... l'"'••• •a•• . ...,ete dofra afak ... 

aa buaa harbi kuamalı: için lara, la..Wzleri endi .. y• dOtür••kten hali fabrikalı, 7 fırını, IS haddebıwl ,,. 
A......,_ktonlann urfettlkleri bl1Gk harp olmasa rwektir. 50,000 itti we memara vardar 
pyretlerbade çolı: bUytlk bir rol OJDA· J~ tehdidi yalnız bradao delil, Bittin ba fabrikalar çok • zenfin kö· 
IMlı:t.dır. deaizdın de relmektıdlr. ÇIDlı:il Bearale •1lr madenleri yakınında baluayorlar. 

Son r&al•d• Gaadi U. c:Upr lider- eyaletbade toplan•ı olan Hbacliltaa fab- ~·~dan bqkı Benrele eyaleti dnnya j8t 
leriD tnklfiadea IODN ba fUİf lllkede rllı:alarlDID mallaatı, aynı ...-dakl kör• ıbtiyacınm yüade dokaaa İifllail tımia e• 
patl.k •eraif olan lı:arrıtalıklana, Hin· faz yolil• ibracedllmektedir. dıbilecek bir daramdadır. 
"9tat •• harp ıaJNtlarlal •kt.,. ap.t. Japonlar Andamaa •• daha cenapta Daha eenapta we Kalkltadao 170 
........ korkalmqta. lı:i Nllı:obar aclalanaı ifpl ettilı:t• toa· kiloutre azalı:ta Hirmpar we Kaltide se· 
HiatHalbatd ba korblar bot Çlkb Ve ra Kallı:lta deoia yelaoa ciddi ıarette nede 220,fOO toa çeUlı: çılı:ann a&bl• 

1 
• ~ eakW flbl aynı hızla it· tebdldet .. lı:tedir. Binaenaleyh Kalk&ta- farbikalu mncattv. 

.,. •• -- ...,...,.. daa Bomba1a rit••kte olan flmencllferia KalkGtuun rırbDld• klln on.. ... 
Joarnal de G.... ruetetl Hladlt- iti atırlatmlfbr. Bibar mıatalı:alaruada ybcle '° nllbetinde 

mal bılıı ti maden cevherlai lbtln .... a .. sin ... 
taoın 1 lr .,. ......_ barb ima· Bearaleoia demircilik aanıyii daha dealer vardır. Ba -talı:aına ka.lr tıııll-
lltanda Anı oaalı:aoDIUa ,afbtı yardım d&dllacB uırdaaberl ı3bret kuın•11tır. yatlın 4,5 all,... toa tak ., • r ı•• 
hakkında rakamlara da,_.. .. ..ıo..ta Şuada imal edllen m11har kılıçlar için il· dir. 
weriJor: sım olan çelik buradan r•tirWyorda. Ben B•ple .,...... ... lıiialar, borau, 

• Hiadiltaada Warlam Kalkıta el- rale eyaletindeki en mllhba fabrikalar, rGh•flle 11k.,.,,... tlbl 300 bin aaele 
wanada Beorale eyaletlacle ialdpt et.it. Kalkltanm 220 lrllo•etre ılm•llade Jama de ıet ltMlllbaMltirlade çal11arak teaede 
tir. Ba,aa Hindistan ._ayflain JINa hedpar'da balaaaror. bir _..,., .. tre kanaviçe yapıyorlar. At 
yetalt beti ba bölred• toplanmıı 1t.ıa. 1913 MWiade Pata oıaıada bir .... Orltta •• Bibır eyaletleri MD•d• 
aayor. Hhd1I tarıfuulan tellt edDea ba fabrika- bir mRron ton pamak ittiUal ediyor. 

Japonlar, Biraaoyayı ve S.arale kör· lar .......... ,000 ton ç.Ulı: sarb lft· lar • 
faziala tarluadalı:I adaları iıral ettikten haları, top ıau. ,,. diier ı.arb mabeme Hiadittanıa Beaple .,....Welı:iler. 

b • k klar ....__ da · fi!· ol!eblı: •-- dtn bqka memleketin dlter tanllanaıda 
IODra a •••1 ayna an J•-.m 11 Tın T -.1 ecliyorlar. ve bilha11a ıark 1abiliacle de ıaiiblm 
,,. ... r .. al C:.--, Kav C:. .. lı:'ia ordalarma Jkineidllny L-- L• L--· - .J.1..1.- b-L-<ru ı .,.. a - .. -wa....., .. n ton .... fabrikalara vardır. Vizas'apataa'da deais 
tlllb we levazım almalaranı temin adın ra kadar ba fabrikalar lnılliı orduları ioıaat tezrthlırı, ve atar ıaaayi fabrilı:a· 
Wyo'daa Çaldll,. sldea Auam JOla· itin 600,0000 ıoU., IS milyon fifek yıp lara balaHyor. Memleketin iç taraflarıa· 

Hıydarabat'ta mlbimmat AbaedA-
bat'ta J•bballpore, Naspu .~ C.wa~ 
re'da dolı:a-,,. Apa'da ka..te fabrlkt 
lan ifl-alı:tedlr. 

f>eacap .,.&etiade Labore'da ~ 
C- aaaayi fabrilı:alan kanı.qttt• 

Garp aablllade, Karacbi'da deals ....... 
ları we tank we motörlil harp ..eaa.t 
imal eden fabrllı:alar1 ftleaalı:tecllr. i>" 
Uma llDaJllala plı: laldlaf etllif ollJr 
taBoaaba, .............. 1ı: .. ~ 
ıa barb _.... ,apaa fabrikalar -._.... ........ 

COOhJD fabrlkaJan da motarıa -"' 
tlllllr f8Pl10rlar. Cocbio'in dola t1.I!'!'.. 
~ M~ fıbrikalln ..,,c.cf oı., w· 
.... ........ k~..Ulı: .. .....w.-
talla tanırelm A..iba ~ 
Hawk tipiada HCI liananlerl Jlpaıı&I * 
dır. 

Bitin ba ........ 1.rUterealm ,... 
diataadan altla katiHa ayrdlllak ı.~ 
dfilol ıht..tyor. Hlndlatan ~l'!"j, 
ti bubla HYkl idaresinde la~.,. 
it birllji , • .,....a yaa.,•ıaalda ~ 
HlaclJıtaa llDAJiloin Y akıa . 5'rata .. 
Blrman,. hadadanda n&bet ~ + 
rtliz " •ltteflk orclaluıa = 
din pek blytk Wr ksı ı t 
leri blr vtktadar.• 



ın 



lı 

4 BUGON 12 EylOI 1942 
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11---Y-a_z_l_ı k--5-,·-n_e_m ..... - a_d_a_.. Maras As. Satınalma komsiyoniından: 1--Bi-rin-ci-sı-nı-f R1-ön-tg-en_M_ü-te-ha-ssı-s1-•ı 
' 1- 5250 kilo Zeytin tanesi ve 5250 kilo beyaz peynir D z • 'T'. •• •• 

Bu Akşam pazarlıkla satın alınacaktır. T • lllQ .1 umnoren 
GALA Mu••sAMERES - 2- Zeytin tanesinin kati teminatı f/08) lira (75) kuruş '.::# O 

Eo büyük aıkı en elim istirabı canlı bir surette sinesiııde toplayıau 
scncnio en heyecanlı ve Frıınsızca Sözlü Dramı 

J beyaz peynirin (1378) lira (20) kuruştur. Peynirler 15 gün Abldlnp••• caddesinde 125 No. lu muayene 
içinde anbara teslim edilecektir. işbu kalemler ayrı ayrı ba· hanealnde haatalaranı kabule b•tl•mı,tlr. 
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-q G6nUller ALDANIR µ.. 
Ebedi Aşkını i'ç ıone gö.1 lünde gizli tutanbir Bakirenin Aşl ıomanı . 

l 
BÜYÜK, IH fRASLAR.,.. f.ŞSIZ ISTRABLAR F ACIASI 
B•t Rollerde Üç Büyük Alman Artisti 

AUL HARTMAN - MARİANA Hoppe - Hans Söhnker 

iLAVETEN: 
En Moraldı vo Heyocanlı AŞK Filmi 

• PERi KIZI 
Türkçe Sö1lü 

T ürçe Sözlü w Şarkılı 
" ........................................ < ........ .. 

PEK YAKINDA : 

ÖLMEYEN V ALSLAR 

Memur Alınacak 

Seyhan:P. T. T. Müdürlüğünden: 
1- idaremizde münhal maaşl. ve ücretli memuriyetlere 

orta mektep mezunları müsabaka ile alınacaktır. 
2- Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif ede· 

ceği yerde memuriyet kabul etmeleri ıarttar. 
3- müsabakada muvaffak - olanlara 3656 sayılı kanun 

hükmüne göre 1 S lira asli maaş veya 60 lira ücret verile· 
cektir. 't 4- isteklilerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncii 

Cf maddesindeki şartları haiz ve devlet memuriyetine ilk defa 
gireceklerin 30 yaşana geçmemiş olmaları lizımdır. 

lt1 S- Müsabakaya girmek isteyenler 29/Eylul/9~2 Sah gü· 
lb ~ nü akşamına kadar dilekçe ve evrakı müsbitelerile birlikte 
ıı' Müdürlütümilze müracaat etmelidir. 

• 

6- Müsabaka 30/Eylül/942 Çarşamba günü saat 10 da 
yapalacakhr. 

2461 5. 12- 19 

Ademi ktidar ve BelgevşekliQine 
KARŞI 

yiden alınabilir. Telefon No. 287 2491 1-15 
3- İhalesi ıs 9/942 salı günü saat 15 de Merkez komu-

tanlığı binasındaki satınalma komisyonunda yapılacaktır. İs-
teklilerin teminatlarile birlikte Komsiyona müracaatlara ilan 
olunur. 2473 8·12 

Ooğumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cioarında Miislim apartmanı, 
Diştabibi Bag Şet1ketin muayenehanesinin üstü 

Telefon No: 272 
1-26 2474 

DOKTOR 
TlUlrgut S©>yeo-

l lerıciın Hutalıuıuı l lül..ilcnet Civarı l.tikamet f.l'2 :uıe•i kıu şıtııllla 

çıkmaz tokalı: içiudc uo 121 de hbııl eder. 

Haftanıu Salı va Cuwıt g·\iııletidc üiletlcn ıl•tıırı.lım falcirlere me~· 
cani b:ıkılır. 

2355 

ÜROLOG - OPERATÖR 
Doktor Tahsin Ernart 

Memleket Hastahanesi Böbrek ve 
idrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpaşa Müslim apartmanında hastalarını 
kabule başlamıştır. 

Saraç Latif Adaoğulları 
Bilumum Saraciya ve futbol topları 

Sipariı üzerine Avrupa köselesinden Alman 
ve İspanyol eyerleri yapalar 

Her nevi yeni bavullar bulunur. Eski bavullar tamir edilir. 

. 

Hatice Sözübatmaz 

-1 Biçki, dikiş gurdu ...... 

1 EylOrden itibaren 
Ssyın uıü1terileriııin ~ipari~lerlni sabah sut 9 ile 12 öj'leden tonra 

Hile 17 ye kadar kabule ve yurda ya2ılmnlc İ•tlven Bayıanların 
le aydına baı,lanm1ştır. 

ADRES : Namık Kemal okulu karşısanda No. 81 
2454 ~\-5 -8-10-t 

Adana As. Satınalma 
Kom is yonuııdan: 

t - 3500 kilo koyun eti açık ~ksiltme ıle satın alına· 
caktır. 

2- Muhammen be<lt"li 3500 lira ilk te•mirıatı 262 lira 
elli kuruştur. 

3- ihalesi 2819/942 pazartesi günü saat 10-30 da y..ı· 
pılacaktar. 

4- Evsaf ve şartnamesi bergün lconısiyonda görlllebilir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatlan ile 

birlikte Adana ashrlik dairui11dt'id satınalma komsiyonun• 
müracaatları ilin olunur. 2495 12-16-22·26 

T. C. Ziraat Bankası Adana Şubesinden: 
14-9-942 tarihinden itibaren cumartesinden mada günler"' 

de gişe saatlarımızm 9 ,30 12 ve 14-16 araamda, cumartesi 
günleride 9,30 11,30 arasında açık bulundurulacağı sayıll 
müşterilerimize ilin olunur. 2493 

- inşaat yaptuanlara -- ıS -80 bin kadar eski biiyüklükte yapı tutlası nezdinizde 

mevcut bulunmaktadır. isteklilerin Arıkoğlu kardeşler Ti· 
carethaneıine müracaatları. 2490 12-13-15-16-17-18 ~ 

I· FORTOBiN 
ADRES: Adana Asfaltyol ı,ık MaOazaaı 

1-

1. 

,_ 

L 

l 

Reçete He ••t•llr Her ecz•n•d• bulunur 
S. t1e /. Muavenet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yaj'cami civan No. 14 - Eski Sellnik Bankası 

Poıta Kutusu 105 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi komutanlığından: 
Gerek Deniz lisesine ve ıerekse Deniz gedikli okuluna 

ikmalli olarak kayıt edilen okurlar ikmallerini vermeden 15 
eylulde Mersinde ve lstanbulda yapılacak ohrn seçme sınav
larına girmiyeceklerdir. 

Bu itibarla tekmil ikmalli olarak müracaat eden okurla• 
rın ıs eyıule kadar ikmal sınavlarını verdiklerine dair bulun-
dukları sivil orta okul veya liseden bir resmi teskerenin ka
yıt ve kabulkomsiyonlarına vermeleri aksi takdirde bu gibi 
ikmalli okurların 1 S eylülde başlıyacak olan seçme sınavla• 
rına alınmıyacaj'ı ilin olunur. 

2462 5·8-10·12 

Kiralık mağza 1 Satıhk tarla 
Tarsusuo Baltalı ve Karırılı 

Yeni salcılarda Salih Bosna ca· 
mii karşıs•nda 18 derinlik v• 22 
enininde beton bir maiasa kiraya 
verilecektir. Talip olanların y-sni 
bajday pazarında kirtçci Avniye 

muracaatları. 8.10.l2·14 . 

köyleri arasında ve Türko lımail ağa 
variılerinden Mahmuda ait bir kıt'a. 
da (52) dönüm bai yeri tarla 
satahktar. Taliplerin Adana'da ga
zeteler bayii Hüseyin Polisçi vası 
taaile müracaatları. 

2486 10-12-15 

.......................................................... 
ASRİ Sinemanın Yazhk Bahçesinde 

SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 
BU AKŞAM 

Son on tenenin en büyük filmi 

Türkçe Sözlü 

Namus Borcu 
2 Devre 16 lı.ı11m hepsi birden 

PEK YAKINDA: 
. K 1 h · b' ak macerası Franıova ıoufirı Saltanatta an ı ve uın ır a,, 

ViYANA AŞIKLARI .... , - -
laatiyaı Sahibl ı CAVlT ORAL 1 
u. N.,,,,.. M&dlrlı AHkal 

Rifat YAVEROÔLU 

Buıldıtı ,., ı BUGON ~ı~auı 

yanında No. 67 2410 

DOKTOR 
M. Nuri Vural 

Hastalarına her gün saat 11 den 19 a kadar 
Müslim apartmana yanındaki S numaralı 

muayene hım"'sinde kabul eder: 

DOKTOR 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 
194~ iKRAMiYE PLANI 

KE,IDELERı 

2 Şa6at, 4Magı.,3Ap.to•,2llcinciiefl'İn tarilılerinde gapılıf• 

------ 1942 iKRAMiYELERi _., 
1 Adet 

3 ,. 

2 .. 
2000 l.lr•lık 

1000 .. 
7SO .. 

2000. -
3000. -
1500. -

3 .. soo .. ~ ısoo -
1 O " 2SO •• - 2SOO. -
40 " 100 .. - 4000. -
so so - 2500. -,, ,, 

.. 
,, 
.. 
•• .. .. 

1 1 

200 2S - SOOO. - ,, 
Kemal Satır 200 : 10 ·:. - 2000. - ,, 

TUrklye it B•nk•••n• para y•t1rmakla ~ 
Kııılag cioarında Müslüm apartımanındaki muage- ' nız P•r• blrlktlrmlf ve t•lz •lmıt olmaz, •'i1 

nehanesinde her gün hastalarını kabule başlamıştır. ••m•nd• talllnlzl de denemle oluraunuz. !.% 
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REFİKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1/9/94'1 den itibaren kayt muamelesine başlanmiştar . 
Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kilise civannda 

Yurt mlldürlüiüne müracaat edilmeli 2449 

Kosunuzl •• Koşunuz •• 
ÇUKUROVA GiŞESiNE 

Zengin Olmak isterseniz 
Gişemizden bir bilet alırsanız mutlaka 

1 
zengin olursunuz 

DIKKA T DIKKA T Çekiliş 15 Eylfıl 
ADRES: Asfalt cadde Dörtyol aizında (ÇUKUR . 
OVA G/~ESI) NECiP ÖZYAZGAN ! 
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BUGDN 
MATBAASI 
H8rTürlü 
Baskı Ve 

Cilt işlerini 
Kabul Eder 

... •' 


