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Moı 14 (a.a.) - Comburiyet Halk 
Partiıi Genel sekreteri 8. Memduh Şev· 
ket EHodal boraya ~eldi, vali tarahadaa 
karşılaodı. 

iZMiT OV ASINI SU BASTI 
... 

1 lzmit 14 (a.a) - ıağnak haÜnt\ 
1 

yatan yağm11rlar netice inde l:r.mlt 
ovasını, kliğıt fabrikas•nı, fıdanlıj'ı 

su basmıştır.iz.mitte bazı evler hasar • 

DEMiRVOLU~~HASARA UGRADI 
görmüı, iz.mitle b\iyGlc: Derbent ara 
sınd seller dcmlryolunu bo:r.muıtur 

1 Tzen seferler! bir "'. üddet durmuı 
t ur . 

1 Berlin 14 (a.a.) - Resmi teblii: Ba
tı Almanya üzerindeki neticesiz iz'aç 

ııkmlarınnun soara lngiliz hava knvvetleri 
.. 1 Ticaret vekili

1 Tetkik gezisine çıktı 
Vekil, sllolar1 görüyor va 
devlet hlsselerinln ahm 

vaziyetini inceliyor 

14 eylül gecesi Bremene bir tethiş akını 

yapmışlardır. Halk aras,ında ölen ve ya
raltman olmuştur. 

12-13 eylül gecesi 5 subay, 1 baş 
çavuş ve 1 erden mürekkep küçült bir 
logiliz ihraç grupu Manşda Şerburgun 
doğusunda karaya çıkmak istemiştir. Mü-

dafiler tarafından valdinıle görülen ba 

rrop üzerine ateş açılmış ve kayıkları 

bir tam isabetle batırılmıştır. 3 lngiliz 

ıubayile bir dö Golcü subayı esir edil· 
miş, bir binbaşı ile başçavuş ve er öldü· 
rülmilştür. 

--· 
(Resimde bir lagiliz bombardıman uçağı görülmelı.todir.) 

Kayseri 14 ( a. a, ) - Ticaret Vekili Dr. 
Behç!t Uz, dün Yahşıhaa, Bahşeyh, Çelikli, 
Yerkoy, Şefaatlı, Fakılı ve Kayseri istasyon· 
lar~oda toprak .mah tülleri ofisioin al ım vaziyet
lerı hakkında ızahat almıs baralardalı:i depo 
ve siloları da görmüştür. ' 

. Y ~rköy istasy?nunda Kırşehir ve Yozgat 
~alıl.erıyle, _ K_ayaerıde ~e Kayseri ve Niide va· 
lılerıyle, roruşen, Veltıl, müstahsilin borçlan· 
dmldıiı miktarlarıo teıılimiodeki ağırlıiın se
beplerini sorarak, verdikleri izahata dinlemiş ve 
devet hisselerinin süratle teslim oluomasıhosu· 

--------. 1Unda tavsiyeleırde bulnnarak Konyaya doğru 
seyahatine devam etmiştir. 

Mııırdalı:i Mihver Başltomutaoı Mar~şal Rommel 

1 ingiliz yolcu uçağı 
şehrimizde düştü 

- ·----- - Tek tekerlek· Pazar günü 
. aat 10 sıraların· 
da,şehrimizde çok 
feci bir şekilde 

bitmesine ramak 
kalan bir uçak 

Büyük bir felaketle neticelenebilecek kaza , 
pilotun mahareti sayesinde, 3 kişinin yara

lanma siyle atlatıldı 

le uçuş alanına 

inmenin büyük 
bir t ehlike doiu 

racağını, tayyare· 
nin kapakl:mabile 

Uc.a:ı~sı olmuş vo büyük bir yolcu ta\'raresi yeni is· ceğini, batti parçalanacağını düşünen pilot, yeni 
istasyon civarında ıon yaimurlarln ça111nr haline 
e-elen bir tarlaya 58planmayı üıtün görmüş ve ç.a· 
resiı:lik içinde bu fikri tatbik sahasma koymuştur. 

taşyon civuın ~ü~m~•ür. 

Kahireden gelmekte olan lngiliz yolca tayyare· 
si, şehir üzerir c vardıiı 11rada, pilot inişe hazır 
olmak üzere uçarın gövdesine çekilmlş bulunan 
lekerlelclerl meydana çıkarmak istemiştir. Fakat 
elektrik cihazı işlememiş, bu husasta sarfedilen uzan 
gayretler de bir netice vermemiştir. Uçak ıebrin 
üzerinde bir müddet dolaşmış, ba zaman içinde an· 

Tedbir, tayyarenin içindeki yolculardan üçüniln 
yar:ılıınması ve aça~ın ltısmeın hasar görme1lyle ne· 
ticelenmiş, bu suretle büyük bir felaketin önü alın· 
mıştır. 

Yaralı yolcular Milli Meoıucat hastahanesinde 
tedavi edilmektedirler. calt tekerleğin biri meydana çıkarılmıştır. 

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

Stalingratta 
Alman kıtal arı şehrin ilk 

girdiler mahal lelerine --
Terekde Rus müstahkem 

hatları delindi 
--

Berlio 14 ( a.a. ) - Doğa cephesinden alınan haberlere göre, 
Alınaa hücum kıtaları Staliorrat şehrinin kenar mahallelerinde çarpış· 
hlakta ve Rusluın çok şiddetli molı:avemetlne raimen ilerllemektedir. 

Berlio 14 (a,a) - Alman teb· 
liğ-i: Novorosisk'in doiusunda bir 
lepe üzerinde l ulunnn tahkimli bir 
düşman mevzii zapledilmiştir. Te· 
tek çevresinde Alman kıtaları bü
Yiik bir inatla müdafaa edilen ye
ni ıncvz.ilerl yarmışlar ve düşmana 
•ğır kayıplar verdirmişlerdir. 

Stalinırrad kalesi öoilndeki 
tııuharebe bölgesinde hilcum kıta-

l•rı şehrin doğaıandaki mOstnh· 

keın aıevziler" rirmişlerdlr. Ruslar 

kuvvetli bir topçu ateşi himaye· 
a· lt:ıde, çok muannidano bir moka· 
Vetııet göstermiştir. 

Kıtalarıaıız şehrin merkez lt11· 
1'ıı:ıın şimal batıama hakim olan 

~P•leri hücumle :r.aptetmiılerdir. 
ll4ıı.an beyhude karşı hacumlar· 

de. 29 tank kaybetmiıtlr. 

Don cephesinde Alman ve 

Macar teşkilleri muvaffakiyetli lıü· 

camda bulunmuşlardır. Düşmanın 

mükerrer karşı hücumları çtıtin 

muharebelerden tonra püskürtül· 

müştür. 13 düşman tankı tahrip 
edilmiştir. 

Rjev bölg-ealnde dün düşmanın 

topçu ve zırhlı kıtaİarının kuvvet· 
il himayesinde yaptıj-ı bücum1ar 

erimiştir. 

Moskova 
0

14 [ a.a ) - Teb· 

liğ: Stalinrradın batıııoda kıtala

rımız Alman tanklarına ve piyade

sine karsı müdafaa savaıları veri· 

yor. Bir kesimde şiddetli bir ma· 

barebe olmaktadır. Düıman Bura· 
da Ruı mevzilerine bir çıkıntı yap• 
maia muyaffak olmuşu da durum 

ıonradan düzelmiı ve bir Alman 

Feci bir 
cinayet! 

Bir genç kız dayak ve 
işkenceyle öldürüldü 

Antakya 14 (Hususi) - Bu· 
rada çok feci bir cinayet işlen· 
miş, muamelat memurlarından 
Bahaeddin eşi Nezihe, hizmet• 
çisi 17 yaşında Emineyi dayak
la; vücudunu kıziın maşayla 
dailamak, saçlarını yolmak ribi 

türlü işkenceyle öldürmüştür. 
Cumhuriyet müddefumamili· 

ği tahkikata başlamış, Neziheyi 
tevkif etmiştir. 

C.H. P Genel Sekreteri· 
nln bir tebllfil 

Aakara 14 (a.a.) - Cumhuri 
yet Halit Partisi Genel Selı.reter· 
lirinden teblii olunmuştur: 

Partice yardım yapılması dile· 
j'iyle müracaatta bulanan yüzlerce 
talebedoo ancak pek azının moh· 
telif suretlerle himayelerine imkin 

balunabilmiştir. Bunlara eyUiUin 
sonuna doiru tebliiat yapılacak· 
tır. Bildcerıln röıterdiği imkio11z 

laklar yüziloden yardım göremiye· 
cek olanların bo~ yere cevap in 

tizarında bulunmamaları ilin ola. 

nur. 

-------------..-------------
Kovvelli bava teşklllerl muha

ttıbelere m\ldahale ederek Volra. 

t:ltQ do~aundan yeni retlrilmlş 
olan Rus kıtalarıoa muvaffaldyetll 

hlllcuhllarda bulunmuşlardır. Şehrin 
f tıı•I" d 

müfrezesi yok edilmiftir. H • d • t 
Mozdok çevresindeki tepelere 1 n 1 s an • 

Y•pılao bir çok düşman hücumu d • d 
•n e ve doğusundaki hsva 

llıeydanlan geceleyin bombardı
llllD •dillaiftir. 

pü~kürtlllaıüştür. 6 tank tahrip . a yen 1 en 
edılmi4tir. Başka bir kesimde bir 
Alman tabura yok edllaıi1tir. Kargsfahklar çıktı 

- Devamı Dçilncüdt - - Y az111 ilJOncQde -

Tobruğa çıkarma teşebbüsü 1 

\ Komaya ! Ziraat Vekaletince ayrllan ' 
akala fabrikalarına --

6 milyon kilo 
kütlü döküldü 

Soyhan ve Ceyhan nehlrlerile Adana - Misis, demiryolo ve deniz 
&rHID& İ11bet oden folecek yılın saf akala bölresfne klevland çiğidi 
aevkiyab, vilayetin emri üzerine tamamen dordaralmuştur. Akala bölge· 
ıindeki pamuk ekicileri yerli koza çıkıncıya kadar yemlik ihtiyaçlarını 
hayvanlarına arpa ve yulaf yedirmek suretile karıılayacaklardır. Bu yal 
5 milyon kilodan fazla akala tohumu yetiştlrileceiinden tohumluk ihtl
yacıodao fazla 2 bin ton kadar da akalıı tohumu yemliie tahsis edile
bilecektir. Akala Lölreslnln balaşmam&11 için iki n<hlr arasındaki yem· 
lik ihtiyacı kıımen de akala ile tatmin edilecektir. 

Adana fabrikalar1oda mallarıoı işleten ve fakat ahla bölresi ha· 
ricindt kalan pamuk ekicileri tobuınluıı. ve yemlik klevtaııd ihtiyaçlarını 
pamuk üretme çiftlliiae müracaat ederek buradan aldıkları vesika ile 
temin etmektedirler. 

Ziraat Vekaletinin büyük fedakarlıklarla ~•tirmiş olduiu akala to• 
humunuo saflıj'ıoı muhafaza etmek için çiftçilerimizin alacakları akala 
tohumluiuou ayrı anbarlarda muhafaza etmelerl ve klevlindla her ne 
suretle olursa olean karışma11na meydan vermemeleri liı:ımgelmektedir. 

Ôtedenberi iyi tobumluiuo kıymetini takdir edtsn münevver çiftçilerimi· 
zin buoa azami surette dikkat edecekleri:ıe eminiz. 

Ziraat Vekiletince tefrik edilen akala f abrikalarıoa bugüne kadar 
6 milyon kiloy• yakın kütlü dökillmüştür. 3 f abrlkaya pamuk selektör 
makineleri konulmuştur. 

Akaladan elde edilen randıman çiftçileri ziyade tile memnun etmektedir. 
Umumiyetle bir dekarda 60 - 90 kilo klitlü elde edildiği gibi çırçır 
randımanları da 37 - 40 arasında tahwvül etmektedir. 

Milli Müdafaa 
Tahviller bugünden itiba
ren satışa çıkarılıyor 

Ankara 14 (a.a) - Milli Mü· 
dafa tahvillera farından itibaren 
•atışa çılmlmaktadır. Bütün milli 
davalarda çok ba11as ve şuurlu 
olan balkımıııo milli müdafaa ihtl· 

yaçlarıoı karıılamak Qzere çıkarıl· 
ınakta olan bu devlet istikrazına 

bütan diğer istikrazlar ve tasar. 

ruf banolarına kartı gösterdii'i 
rağbet ve allkayı röstereceği 
ıüpheslıdlr. 

Bu mQnasebetle borada al!· 

kadar makaı:tılar, halkımızın milli 

bir vazife ifa ederken tasarrufları 
içinde çok iyi ve ihraç ıartlarına 
göre pek mllsait pl&tman bula
caklara ba yeni milli mildafaa is· 

tlkraı:ı tabvlllerl hakkında bUbatN 

• :•oc: < >r• :::::: :;,; 

1 şu noktaları tebarüz ettirmektedir: 
Bu tahvillerden yüzde 7 f aizll 

olan koprüleri 20, 100, 500, 1000 
ve ikramiyeli yüzde 5 f alzll olAo· 

farın kapOrleri ise 20, 100,200 lir•• 
hktır. 

ikramiyeli tahvillere her keşi· 
dede çıkacak ikramiyelerin yekO

nu lOOllOO liraya yakındır:_ ~a 
tahvillere yilzde 5 faiz verlldırıne 
röre f ai:di tahvillerle f aiıll ve ik· 
ranıiyell tahviller aruıadakt faiz 

farkı olan yüzd• 2,20 lira kıyme• 
tinde bir birlik tahvil için 40 ku
ruş tatmakta ve ba 40 kuruş tab· 

vil baıullino enede iki defa çeki. 
len ikramiyelere iştirlk hakkını 
v.rmektedlr. Yani bu ho aba ıöro 

il gore 
Teşebbüs püskü 
tüldü; çıkarma~ 
himaye eden 6 
İngiliz harp ge

misinden biri 
batırıldı 

Ankara 14 (Radyo gızetoıi}
Barüokü İtalyan tebllii, lng-Uizlo. 
rin 6 harp gemisi himaye inde 
Tobrağa çıkarmn teıebbUıüado b& 
landağanu bildiriyor. Bu tebliie 
röre, iki lngillz harp ıemisi ba11ra 

uğratılmış, bunlardan biri batırıl
mış, 7 düşman uçağı düıiirülmüı 

ve çıkarma hareketi akamete ug. 
ratılınışbr. 

Alman radyosunun Mmr ha• 

rekiih hakkında verdlii bir habere 
göre, eylOlün ilk 10 rün6 içinde 

Mısır cepheshıde müttefiklerin 170 
tankı tahrip edilmiştir. 

Anhara 14 (Radyo raıetesi)- . 

Stefani ajansına göre, Mısır Baı· 

vekili Nahus Paşayı kartı muha· 
lefet artmıştır. 

Alman radyosu da, Mısırdaki 
Amerikan kavvfttleriain tibı ola. 
cağı komanda yüzünden lorifiz. 

lerle A.merikalılar araıııoda bir ibtl· 
lif baş göıtordij'ini haber vermek· 
tedlr. iddiaya göre, Amerllralılar 
M111rdaki birlildeıinio müstakil bir 

kumandanlıkla idaroslnl btemiıler 
lo~llizler ise bunların 8 inci ord~ 
kamandanbğıoa bağlı olması llzıaa. 
geldiğini söylemişlerdir. 

-------------,......----hamil her ikramiyeye 

20 kuroı miktarında 
ferafat etmektedir. 

iştirak içia 

bir fai7deo 

Yeni tahvillerin getirecefl fai 
ze relince bunların ihraç fiyatı a. 
zerlorlndo yuılı kıymetten yUzde 

5 noksan oldoğana nazaran yani 
lOO liralık bir tahvil 95 liraya 11• 

tıldığına göre, 95 liraya 7 lira f ait 

verilmekte, binnetice faiz niıbetl 
hakikatte yüzde 7,~68 i balrııaktı· 
dar, 
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=-=-, 
Ceza :-----~.-----·---------------------

Evinde Bır kaç saat ıı 

Korkunç bir hatıra 
'idam mahkii.mu Ço-·
ak Hasanı birdenbi
re elinde tabanca kar Nehre batan 

köy 
ımda buldum. ,, 
••- Hapiıhanelerin henüz böy 

islih edilmediği zamanlarda her 
o;qun bir ağası, koğuş beyi, 

•f•ndisi, efesi bulba bir baraçcı 
laDkllmdarı buluourdu. Bunlar ken· 

11.;ııı;B111n°ne ıöre kahvehane işletirler, 
eaar oynatırlar, esrar içirirler, 

yeni r•lenlerden toprak baılı pa 
ruı ahr ve yeni relen ı.engin ha· 
,p&erle koğuşun ihtiyaçlarını ve 
bilhuaa koğuş ağasının harçlığını 

1 
Kımıldanmama 
Kalmadı .... 

meydan 

Ertul l'Üoü bir haber: 

- Hasan sizinle rörüşecek· 
mişl.., 

MahkQmlar arasında bir fiskos: 
- Çolak yeni müdürle rörii· 

fecekmişl 

- Gelıinl. Dedim. 
tuain ettirirlerdi. Bu ıialar, ekse- Biraz ıonra kış, yaz omuzun· 
riya 15-20 Hnolik ağır cezalılar. dau hiç düşmeyen ltapntile, izbaa· 
daa veya idam mahkOmlarındao dot ribi içeri rirdl. Beo her ıeye 
olulardı. raimen tetik dav 

Saaasuu hapisl •--Y A Z A N ___ 

1 
ran ıyor ve röz-

haaesine tıyln e· h 

M Ç Y 
lerlmi yapacai• a 

dildijimin ve va· tc 
dfeye başladıiı • • ur u reketlerden ayır· 
mıo ii.inci veya ... ____________ _. mıyordum. 

Gçüncü a-Gnü idi. Tuhaf bir hadi· Hasan birdeobire ıai' elini pal· 
H ile ka'1llaıtlm. tosunun iç cebine soktu, daha hı· 

Hapithaneye bir suçlu ıetir· roketin ıeyrioi takip edip yerim· 
•illerdi. Adamcağız iki rün sonra den kımıldanmama meydan kalma· 
tabliye edilecekti. lçeri~e bir fÜ· dan pırıl pırıl yanan rovelveri elin· 
rGltü oldu. de rördüm. 

" Acaba nedir, neyin nesi- Dimajım oyaımuş ribl idi. 
dir?,, Diye alakadar oldom. Bir de Ve dojruıu adam akılh bir heyecan 
a• fÖreyim, adamcaiızı bir don ve buhran l'OÇİrdim. 
römlek bırakmışlar. Hayret ettim, Mei•r Huanıu maksadı. de-
•ebebioi araştırdım. Meğer bizim mio söylediiim ribi kendisini tav· 
kodamanlar içeriye biriai l'eldimi lamam hoıuoa l'İtmiş ve müddeiu· 
daha hüviyetini bile sorup araştır mumiye karşı kullandıjt tabancayı 
•adan ona dört elle sarılırlar, retirip bana tselim etmekmiı." 
candan alaka gösterirler, binbir işte mahkOmlar arasında ge. 
t•••naahla odalanna buyur eder çirdiiim bu uzun zaman içinde 
ler n artık odanın veya l'elip ri· rastladıtım en heyecanlı hadise bu 
deoin me•cudua röre; oldu. 

- Hitt kahveci, 15-20 kah- - Hasan ne için mahkOm ol· 
ve yap, dııarıya haber röoderin muştu? idam oluncaya kadar na1ıl 
şa fO, 7emekler relsio. Felao.. yaşadı, nasıl idam ediidi?. 

yenilir, içilir ve adamcaiız işin iki cinayet 
iç yil&ilnü bilmez ya bu hüsnü ka-
bulden memnundur .• Fakat bir iki 
saat ıonra eline bir hesap puslası 

tatqturalar 
- Kahveden ıu kadar, yemekten 

de şo kadar .. derken adamcaiızda 
ilk afallama baılar. 

- H11an yolda köyüne giden 
bir bocanın cebindeki saat ve pa· 
ralara fÖz dikmiı. Parayı almış, 
fak at «gider köyde ıöylerl• diye 
hocayı keımiı.. Biraz ilerlemiş, bir 
çobana rast,.elmi~.. cçoban da işin 

(devamı üçüncüde) 

Almanyada 1314 yılıoda VU• 

ku bulan seyUip esnaıında Elba 
nehrinde Reyna köyü tamamen 
batmış ve sular çekildiği baldo 
evler artık meydana çıkmamıştır. 
Aradan 578 1eno geçtikten son
ra 1892 yılında .. Reyna iıminde 

olan bu köyde mevcut şatonun 
kole1i au üzerinde meydan çık
mış, fakat bir müddet sonra ku· 
le tekrar sulara ıömülmüştür. 
Bundan sonra 1904 ve 1911 yıl 
farında şıtonon ıolar altından 

kalesi tekrar meydana çıitıp yiue 1 
batmış. 

Son olarak da aiuatoı ayı 
başında yine görünmüştür. Bu 
suretle 1314 yılında battığından. 
beri kÖylin şatosa dördüncü de
fadır •il üaeriııde meydana çıkı· 
yormuı. 

• 
25 yaşında 
bir Çin ge

nerali 

Çin ordusun· 
da 25 yaşında 
bir l'eneral 
vardır. Adı 

Loa - Laıır - Mo'der. Çin or 
duannun muzikacı başısıdır. Ma· 
reşal Şanl' - Kay - Şek bir 
emiroame ile defaten kendiıini 
reaerallıta yükseltmiştir. 

Geoeral Lou - Lang - Mo. 
nun hayat taribç .. i oldukça ı-a
riptir. Lou - Lang -Mo Şanı· 
bayda talebe İken bir kitapçıoıo 
vitrininde Amerlkada basılmıı 
cMuıiki insanları birbirine bai-
lar» unvanlı •bir kitap görerek 
merakı kurcalanmış, bn kitabı 
satın alarak bir çok defalar oku· 
muştur. 

Lao - Laorıo bu vazifeyi 
memnuniyetle kabul ederek cep· 
heye ritmiş ve erlere öirettiii 
aıkeri marşlar sayesininde ordu
nun muharebe kudreti fevkalade 
arım ıştır. 

Mareşal Şanl' - Kay -Şek 
de bu hizmete mükifaten Lou -
Lanl' - Moya 25 yaşında bir 
delikanlı olduio halde bir emir 
ile reneralliie yük1elmiıtir. 

,----
DAHİLİ HABERLER 

Sukut edecek 
davalar 

--
Adliye Vekaleti, Müddei

umumiliklere bir 
tamim yaptı 

--
Anlcara 14 ( Hususi muhabirimizden ) - Adliye Vekaleti, elko

ma muamelesine tabi hıtulmuş olan her nevi rıda maddelerinden mü
tevellit davaların takibine ve ceıalerm infazına lüzum kalmadığı hak
kında Cümhuriyet müddeiumumiliklerine bir tebliğ- l'Öodermiştir. 

Bu tebliide şöyle denilmektedir: " Ticaret Vekaletince gıda mad· 
deleri üzerindeki elkoma hüklimlerinin ve azamia 1atış fiyatlarının kal· 
dırılmış olması evvelce mezkQr hlikiimlere muhalefetten ıuçlu kimseler 
hakkında milli korunma kanununa röre hükmedilmiş olan cezalarm 
lnfuıoa ve elde bulunan işlerin takibine mahal olup olm11dıj'ı husuıuıı· 
da tereddüt edildiii rörülmüştür. 

F evkelide hallerde devletin bünyeıini lktlıat ve Milli · müdafaa 
bakımlarından takviye etmek maksadile Milli Korunma kanunu ile hü· 
kiimete ıelahiyetler tanınmış ve hüldlmetin bu suretle haiz olduio se
liibiyete istinaden ittihaz ettiği karar ve tedbirlere muhalif fiil ve hare· 
ketlerde ayni kanunun cezai hükümlerile teyid edilmiştir. Yani Milli 
Korunma kanununun bazı hükQmlerinin tatbik edilebilmesi hükQmetin 
bir karar ittibazma bağlıdır. Bu suretle suç ihda1 eden kararların H· 

lihiyetli merciler tarafından kaldırılmall mevzubahiı kararlara muhalif 
faillerin ıuçluluğunu da bertaraf eder. 

Binaenaleyh, işlendii'i zaman mer'i bolıınan karara röre suç teşkil 
eden ve fakat bilahare suçluluğu kaldmlmış ola o fiillerden dolayı ev
velce hükmedilmiş olan cezaların infazma ve elde bulunan davaların 
tikibioe mahal kalmamlf olduğu timimen teblii ve bu sebeple sukut 
eden davilarla infazına mahal kalmayan ilamlar say11ının, hapis, hafif 
hapis ve para cezası ribl mahkümiyetlerin nevilerine göre ayrı ayrı ol· 
mak üzere sayılarının bir cedvel halinde bidirilmeıi temenni olunur .. , 
-------------------------------------Beden Terbiyesi U. mU

dUrlUIU tebrik ve te
••kkUr mektubu rolladı 

Türkiye yüzme birinciliklerinin 
büyük bir intizam içinde cereyan 
ediıi ve s.,yhan böl,.esi yüzücüle· 
rioin ıampiyonlnğu kazaoışı dola· 
yııile, Beden Terbiyesi Umom mü· 
dllrlüiii tarafından Seyhan Bölge 
baıkanlıiıoa tebrik ve teşekkür 
mektubu gönderllmiştir. 

Yeni eserler 

TUrklyede terzlllk 
Viyana ve Pariı terzi akademi· 

lerinden mezun ve eski lzmir terzi 
mektebi müessisi ve müdiirü B. 
Şükrü Baysal, "Türkiyede terzilik1, 

imile bir kitap neşretmiştir. 
Bizde terziliğin dünkü ve ba

rüokü aoaoe"lioden1 terzilik Hna• 
tından ve müıteriyi çekebilmek, 
bailıyabilmek hünerinden babıe· 
don bu kitap, her terzinin bebeme 
hal z.evk ve istifadeyle olı.uyacajı 
bir eserdir. tavsiye ederiz. 

töreni 
Baş mürettibimiz Durmuş Ali 

Pekcanatla Bayan Sıdıkanın niıan 
törenleri pazar günü Osmaniyede 
aile doıtları arasında yapılmıştır. 
Genç nİfaohları tebrik ederizl 

ilk Okullarda karltlara 
bugUn batlanıyor 

Hkokullarda kayit va kabulle
re bu l'Ün başlanacaktır. Bu mü· 
nuobetJe dün saat 15 de Gazlpa· 
şa okulunda ilk tedrisat müfettiş· 
teriyle Baş öjretmeoler bir top· 
laotı yapmışlar, 11nıf adedini ve 
mevcut kadroya röre alınacak ta
lebe mikdarını görüşmütlerdir, 

Bir rakı kaçakçısı 

yakalandı 

Seyhan mahallesinden lohlsar 
muhafaza memurları Halil Akçe 
ve Muıtafa Ôrcüo Abşar Süloy· 
man Açıkbaı'ı çıkaralaa 200 kilo 
cibre ve rakı çıkarmaia mah1Ds 
bir fıçı ile soç üstünde yakalın· 
mış, mahkemeye yerilmiıtir. 

- ı.- ... ,.,. 

'IOZ21~ 
yarıda kalan 

maç 
Pazar rünü futbol mevıimi, 

iki kuvvetli kulübümüzün karşılaş-
maıiyle başladı ve maalesef, ibti· 
lafla yarım kaldı. 

Şehir stadını kalıtbnlık bir se· 
yirci kitlesi doldurmuştu. saat 16,30 
da sahaya ç•an Milli Mensucat 
ve D~mirspor takımlarının l'eçeo 
senekı kadrolarına nazaran yeni 
elamanlarla takviye edildikleri rö
rülüyordu. 

l 
Maç, Milli Mensucatın akmiy· 

e başladı. 
ilk- _dakikalarda Deminporuo 

d~h! duzgün ve rüzel paslarla 
Mıllı Mensucat kalesine aık salı. 
indiği ve oyuna hakim olduğa gö. 
ze çarpıyordu . 

~ir!ncl devrenin ortalarına doğ 
ru Mıllı Menıucat kalesi önilnde 
yapılan favulü hakenı peoalh ce• 
zasiyle cezalandırdı. 

Demir gibi bir şutlıa Demir 
spor penaltıdan mevsimin ilk ro· 
llinü ailara takta. Çok reçmeden 
Demlnporlalar ikinci ıollerirıi de 
attılar. Birinci devre bu suretle 
2 - O Demir sporun lehine neti· 
celendi. 

f ldaci devre başladırı zaman 
mağlup vaziyette bulunan Milli 
Menıucatlıların vaziyeti kendi leh· 
~erine çevirebilmek için fazla gay· 
ret ıarfettikleri vo Demirspor ka· 
lesini çenber içine aldıkları 2'Örü· 
lüyordu . 

Maç ı.evlı.li bir safhaya girmiş 
ti. Milli Mensucatın çeoberinden 
k e n d 1 n i kurtaramıyan Demir 
ıpor, ikinci devrenin ilk onbeşiocİ 
dakikasında Milli Menıucat sant· 
raforunuo ayağiyle ilk l'olü yedi. 
Çok geçmeden ikinci ve tehlikeli 
bir Milli Mensucat akınına şahit 
olduk. · 

Yerden ve sıkı bir şutu De· 
mirspor kalecisi yatarak kurtardı. 
Fakat topla beraber yalmış vazi· 
y~tte duran Demirspor kaleciıİ· 
aıo yanına kadar giden hakeııı. 
bunu Milli Menıocat lehine gol 
saydı. 

Bu role itiraz eden ve f azl• 
sinirlenen Demirspor oyuncularm· 
dan birini hakem dışarı attı. Bnn· 
dan sonra ııahada bir münakaşadır 
baıladı. 

Bu sırada mikrofonla Bedeo 
Ter biyesi müdürünün Demir1p0r 
oynnc~larına ihtar verdiği işitiliyor 
du. Nıhayet, oyunun bn şekilde d• 
vam edemiyeceğmi ıöyleyen h•: 
kem maçı tatil ettiğini bildird•· 
Zevkle seyrine daldığımız b11 ili 
maç, böylelikle yarıda kaldı. 

Hakemin otorite1loi, futbolc11" 
ouo bacaklarından ziyade şuuruo11 
kallaoarak, mevsimin diğer 1111ç· 
larmda seyircileri tatmin eden ıil· 
zel müsabakalar çıkarmalarını bek' 
liyoro2. 

Hüsegin Ünlü - Ey, ne oluyor, ziyafeti veren 
ben detilim" diyecek olsa ... Buna 
imkio verirler mi biç .. Şayet para· 
lar .zamanıuda ödenmeuo bir de 
liıtiio• yüz.de elli faiz biner ve 
artık borç altından lı.alkılmaz bir 

yilk olar. 
Volga ve Stalingradın ehemmiyeti 

•==========================================================~~· 

jAskerlikj 

lıte bu zavallı suçluyu da so 
JllP sovana çevirmiş ve töylerl 
yolanmlll bir kuşa benzetmiflerdi. 

Bunu yapan kimdir, ele başı. 
lar kimlerdir? Diye içeriye girdim. 
Anladım ki hapiıbaneoin kralı, 
ıaotarlıı beli11 ve bea Saımıaııa 
r•lm.den bir hafta lı.adar evel aıüd 
deiamumlye tabanca ile at .. eden 
m .. bor idam mahkılmu " Çolak 

Ha11a,, mış. . 
Hasını karşıma aldıın, bır 

.. ya.r ıöyliyecek oldom. ~enim 
daha boranın acemisi oldurumo 
bilen .mıhkılmlar Haaanın arkasın· 
dan bana muhtelif işaretler yapı· 

rak aankiı 
- Aman fazla ve aşırı birıey 

ıoylemel 
Der ribi yalvarıyorlardı. 
Ne ise itin farkına vardım. 

Zaten edindijim tecrübeler bana 
''adamına rörcl .. ,, Sistemini öj. 
retmişti. Çolaia: 

- HaHn beo Hnlnle elele 
v.rerek çalıımak iıterim. Sen şöy 
le ar1lan11n, .ıöyle kuyruk tutar, 
böyle kaçanın.. Derken bir de 
baktım Ha11n y11aQfıyıv1rdi. 

Zaten cahil adamlar, koltaklao 
yaman boılaoırlar .. Ne iae me .. le· 
JI yatıttırıp odama çıkttaa. 

A imanlar nihayet büyük kayıplar 
vo fedakarlıklar bahasına Stalin

l'radın varoşlarına vardılar. Bllyllk bir 
sanayi şehri olması ve meseli yalnız bu 
şehirdeki tank fabrikaıının ründ• So•yel 
ordusuna 200 tank yetiştirdiği gözönüode 
tutnluna bu şehrin muha1ara veya zap· 
bnıo büyük ehemmiyeti olmakla beraber 
fikrimizce Stalinl'radın ele geçirilmesin
den daha mühim olan şey Voll'aya varıl
mıı bulonm111dır. 

Çünktı Volgaya varmak ve bu neh· 
ri her hanri bir noktasından kesmek Sov· 
yellere oe kada b- ·· ı_ b' . r uyu~ ır zarar verırse 
Al~anlar~ da 0 kadar büyük fa dalar 
teaııo edılecektir. y 

1 - Almanlar ıarka karfı çok aı: 
kuvvetlerle ~üd•faa edilebilecek bir 
mevzi ele ıeçırecelıı.lerdir. 

2 - Sovyet Ruıyaoıa cenaptan yap· 
tıiı Hvkiyatta en mühim rolü oynayan 
bir tevzi ıebekeıi kesllmiı bulunacaktar. 
(Bn nehir üıerindeo Lenlngrıd civarları· 
na kadar .Rusya içerlıine bir Hnede Hv· 
kedilen benzin aıiktarı on milyon tona 
yakııı tahmin edilmektedir.) 

3 - Şimale doğru harekete müsait 
olan nehir bo1onca kesildikçe rarpte 
kalan Sovyet ordularının yaJnız cenuptan 
deiil 4arkt111 da mavaıılalırıaın k .. Uıuek 

tehlikesi meydana çıkarmadan dahi Volga 
üzerindeki dan ve batta V olga üzerinde· 
ki mahdut demiryoln köprüleri havadan 
tahribedilmek seretiyle bu muvasala daha 
ıimdidea l'Üçleştirilmiı ulooacaktır. lıh. 

8 ütün bu ibtimıller Atman kıtala 
rının Volgaya varm111 dolaylıly

le k11men tahakkuk etmiıtir. Şimdi a11l 
mesele Stalinıradı nıüdafaa oden kuvvet· 
lerln ilubetine kalıyor. E.ier bu kuvvet· 
ler bu büyük ıehir etrafında 
Leningradıo müdafaasında rösteri· 
len çet•liii göıtererak şimdilik şehrin 
garp kenarında kalabilirlerse şark kıy111· 
tedricen geçmeleri ve bitti b:lki ıehri 
bir köprübaşı gibi ellerinde tutmaları ka· 
bil olabilir. Fakat bu ihtimal çoh zayıftır. 
Çünkü Almanlar bu şehir karı111na hayli 

büyük kuvvetler yı;mıılardır ~e ıehri 
belki Rostof ta oldoiu gibi kimilen tah · 
rip bahasına da olsa zaptetmek lıtiye: 
cekterdir. Bu takdirde müdafi kuvvetler 
için vaıiyet çok l'ÜÇleşlr. Büyllk eıir ve· 

ya zayiat vermek ihtimali olduiu K"ibi 
kartı tarafa geçilte dahi Volranıo bayii 
genlı olması dolayisiyle Döokerkte ol· 
Juj'u r\bi bütün ıjır ıilihlarmı bırakıp 
~itmeleri zorunda kalmaları çok mohto· 
meldir. Eter Alıaanlar buna imkan bulur 
yaui civarda toplaumıt yarım milyona 

yakın Sovyet ordusnn şu veya bu ıuret· 
le kendilerine zararsız hale ıokabilir ve 
Stalingradı kısa zamanda ele geçirirlerse 
Hıl o vakit şimale ve cenuba doiru Vol· 
ga boyunca harekit yapacak serbest kov 
vete sahip olacaklarından düşündükleri 
daha sağlam vaziye-i temin edebilirler. 

S tılingrad düşmeden evvel Alman 
kıtalarınıo bu şehir şimalindeo 

Volgaya varmaları bu bakımdan kendi 
lehlerine kaydedilecek bir baıarıdır. Çün· 
kü Stalinl'radı müdafaa eden kuvvetler 
bu ıuretle şimaldeki esas Kızılordodan 
ayrılmıı oluyorlar, ricat için l'eniş volra 
nehrini ıeçmek zorunda kalmış balonu• 
yorlar, Daha şimdiden Almanların Stalin· 

grad• karıi yürüyen kuvvetleri
0

nia biiyilk 
kısımlarını bu tarafa kaydardıkları uaoo· 
lanabilir. Mamafih Sovyetlerln çetin mü· 
dafaaaı malam lkeo bu itin kolayca ola· 
vermuini de pek beklememelidir. 

Volganın kışın 4 • 5 ay müddetle 
donma11, bunların Almanlar için iyi bir 
müdaffaa mevzii olmak boausondaki birin· 

ci tıkkı çürütebilir. Nitekim ıeçen sene 
nehir bataldıklann donması dolayisiyle 

Almanların bu ıu maniaların• riivenerek 
yaptıkları bir çok mevziler de kışın Sov· 
yetler tarafından çevrilmif ve rüç doru 
ma düıürülmtııtü. Volra mevzii için de 

bunun varit olacağına şüphe yoktur. Fa· 
kat yine geçen seneki kış harekatı tet· 
kip ediline l'Örülür ki, bizzat bu ıo mi· 
aialarıoa dayanan mevzilerde dahi Soll' 

yet ilerlemeıi hep yollar ve demiryoll•' 
etrafında olmuştu. Çünkü kışın şiddeti 
bizzat Savyet kıtalarına ve hatta çetelr 
rine dahi yol haricine çıkmak imUoıo• 
vermiyor. Onlaı da hareketlerini idalll• 
etmek için demlryol ve yola bailı kah· 
yorlar. Sovyetlerio 1941 / 42 ıinde ilet• 
lemelerinin hep Rjev, Viyazma, lımeo ı0: 
lü cenobuoda olmaııoıo biricik ıea,.bi 
budur. Volgayı •tan demiryollar ise .ıo•b: 
duttur. Hepıi bet a1tı kadardır. ~ 
bu köprübaıları civuıoda oldukça bil101' 
ve aailam tahkimat yapıhraa kışın so~· 

yetler de bu yolların dıtındaki ıteplerd• 
büyük hareketlere rlrişemiyecekleriod.., 
hep bı sağlım mevzilere relip çat_,. 
ıaecbur kalırlar. Voll'aoın doo.ıo•d1~1 

zaınanlarJa iH döyle bir teşebbil .. ıı· 
rişemiyecekleri ıimdiye kadar olan hır•· 
kittao anlııılmıktadır. 

H ülisaı Almanların aon .uınanl•'~ 
tuttnio tez yani Sovyet ordıı~:~. 

«zarar vermez• hale sokma bıbtı 
Volranın büyük bir rolil vardır· Bak~lı~ 
bu nehire varmakla Almanlar bu teıı 0 

dereceye kadar tatbik edebilec:ık&.r? 
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Cevapsız kala• 
cak bir sorgu 
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C'lıllt Pc ali ı 

IKorkun~~"_rel 
farkma Yartr dı prada bvada IÖJ
ltr.» diye ooa da benzetmlt " 
De~cecle idama .. hktm ... bir 
ıatladar. 

Haaam blpilbue ha1ata binuı 
....& 16Jlecllilll ...... H• aab· 
k.111 oadaa korkar, .. rulmıü ola• 
nk ba uplllau• kutalaua bua· 
naa çıkı.uda. 

- 8a idam .. hlr.G-1arı bil• 
ka ..... •- lafa .... 
cetlal aereclla bllrl•i' 

- idam hlk•tlnD riyea bir 
mabka. bapi ....... - tltb, ... 
Diri " ,.,. ...,ı. ıd .. ı de••k· 
tir. Yemek 1ea..ı.., herk..ıe ko
...-ıslar " siJaretçileri dahi 
..... baalan ......... c1qan,. , •. 
karmak bir ..... olu Ye lnr aa 
lçia cbGkmla lafuma dawet ecll· 
lecelderini» ~-.......... u,k. blle 
•yayamazlar. 

ltt• Huaada id... •lakla 
oldaktaa 10ara böyle bir bal Yarda. 
Meclil •bakenlerlai ber ........ . 
taA•D JU.D Ulu ..... t .... bir 
... çolak HıMD• w.. hllml· 
ala de tucUküıa l'eftiiial ,._.. 
.. ba rueteJI -tuua takip .................... ....,..... 
H11ama ••ele._ ........ ol
• .., artık Hu. •anca ..... 
olda. Ne ile flatla blriade bize 
cHuua p fla idam edilecek» eli· 
1• bir ..ır reldi.. Şillcii ud it 
Huuı daprı alabilmekti. Ne ya· 
palım, aud etl.U.?a der~ töJ'9 
bir .., bıbr•m pldL 

Gtya bea H.....ı 11uta1aaa.,. 
pd-•k illeyeceiim.. Bama 
lfiıı de cuuwl cloktorama Wr 
rapora lbua. Ba makatla Huna 
beal• ._,. çataracst.. n Ha 
llD odaja pliace, etrafa alda-
..... Juduealu ....... ~ 
h1acldar " ldua .... ,. ... , r6tl· 
recejis. 

Binleallire llavada parlay11 
bı~ . 

DÖJI• yaptık. HaMD odaaa 
gkadar ,.adi. O zaman odam 

MoQe.dJI ............ ~ 
Bir aa1a iki 1Uda11a zor •iaJOr· 
daı Ne ile.. Hauaa pailela Jlaı 
oallnDda we bir kaaaclı kınk kat· 
lar ribi Afi .. kolla omua tara-
haa abaaarak içeri rlrdi.. otarttak. 
Şimdiki Adan adli dokton w .. 
aa o z.- SariM • doklon 

=~=r!'::.c ........ :::ı .., ........... a: .. ,.w•hane 
upla cloW...acatı ıarada •J•ta 
kalkan bumam Jla• ayDi hareketle 
iç cebia• çıbrclıra biçafuam 
blrdublre banda parladıjıaı rör-
dlk, bir taraftan doktor, dltw ta• 
raltaa bea · yiıae yerimizd• OJD•· 
mac:laa ıoak kaaldıkla idam aabkl· 
•• çolak Huaaaa hanketlai takibe 
betladlk. 

- Den• Llecek -

j_T_E_T_K_l_K...._.f 

HARİCİ HABERLER~ 

Stalingratta 
- Bqtanh Blrlacida -

Loadra 14 (a,ı.) - Stokbolmdae 
bildlrildltlne ,an Alman kıtalan 
ıtallnrradm Dk .. w.ıeriae l'ir· 
.ı.1en11r. a ..... beraber ba hı· 
cliM ......... bir iki rtıa içiacle dl· 
pceiia• dtWet etmektedir. 

Aakara ~14 (Radyo ruetui) -
U.ua r .. i teblijiae ek çıbnlu 
h .... t bir teblftde, N090l'Olllk aa
harebeelala p&aaço. YerilllektecHr • 
lhaa röre, 21 afutoltu 11 .,ıı . 
le kadar IOVJ8ller bvacla 10500 
elir .........,, 2 arhb trea, 134 

top, bir tok •fır •• bafif ıiWa 
hybetalfl•di. 

Sow,etler tebrla dojuaada 

.. --~ "'" •• k .... et ecllJorlar. a.cLa ..... ba •• ır •• 
Y••tla bira daha Utmuı mabte· 
..-.. Ansa ....._ 10Dra tabiat iti._. dau Mrtl .... kte hareki· 
ta ....... bir bal ... teaekbdlr. 

Mosdok b&l,.._relace; htr 
iki taraf da barada hareklba k•dl 
lelalae reUtaek• oldalna iddia 
ediJOI. 

Alman ,...i teblljiacle, Terekdekl 
Ru mtlıtabkem batlanaıa delladltl 
Raalarm aiu uflat• atradıfı bil 
dirilmektedir. Raı t•blitl iM, a. 
keeimde Al .... bllcaalaruua ,... 
ldlrttlldljil ldd1umdadır0 

Staliaırad .. ydaa aabarebell 
ele••• elllekteclir. Abaaalar ceawp 
bab ldlka .. tiade JWİ bir u.a ... 
kaydet .... erdir. Sovyetl• taPIJe 
kanetl.U. AJ.... ilerleJİIÜÜ dqr· 
dvmak içla 1&11rtma turrularuı• 

• da balaamJOrlana da ba taarnzlm' 
Almaalana tlıtla topçw we b .. a 
lmnetl.U. derbal pllklrtll .. k 
tedir. 

Voronel k..a.lade Alaaa •• 
Macar knvetleri So.,.t k6prl 
bqlanaa 1•Didea taarrua ıeçmif
lerdlr 

Rqı ve la.illa kapaklan, RiH 
de tunu edeD R.s bv...,.ia 
bir pup daha ılerleclilW. talaki• 
edila ı bir -wkıio zaptolanclopaa 
Alaulana 11:..,.,..,. •ir•b&ch· 
fıaı bildir••ktedir. 

Albay Knoks 1 Ha.dı•t••d• re••d•• 
ll•rg ... lllllar '9ktı 

Brezilyaya Aakara 14 <Rr·d,o raa•tui) 
Boaba1claa bllcUriWiiiae .-., 

gidiyor Hiaclilluda bir çok kart•talak 
pkmfbr. ....,... .,...tlata bir 

Anbn 14 ( Radıo r&HtMl) tehrlacle. polil, bir detsraeni ,.ı. 
~....,.,. ....... AllMJI Kaob 
bir Amerikan denk UllİIJOD ... D - ..... ilteJ• 89 bia kltlDiD 
.......... olarak Bruilpya rltlHk· ...... at .. •9•1fbr· 3 kiti 61· 
tedir. 8a zlJ&retfa Mbebf. Utla alf. f»irçok kfw JaralaD•lfbr • 

Aaerlkan ca.bui,.tleriala do- ·-----------
am=·•ıreu n deals .._.. teftlt 
etmektir. 

Vltlde Kayna9m• 
Aakara 14 (Ract,o r••t811)

.................... Vill 
de ral•J• utm11br. C...n..ı 
pc811 ..... ....... ..tnımt. 
Hleria balkoalanas aitraly6sltr 
r•lettlrilmif tir. 

Bıçak doktora .. 9eldt.it'I, 
..... ,HAii ........... . 
kat ....... lkrettlt .. bir.., •• ld 
D .. ka bt werlia arkadakiler 

çolaflll bU.pae çabak J•Pll .... 
larda. 

Saathıaeaia realfçe meyclaaan 
ela karalan dar ajaçıam J•tb ipi· 
ae boynaa t..U. eclm hı ... a 
afamclu .. ful c11a,.,. t•k .... 
cep IOD ....., ....... bir lunlb 

11 .. ut bir dolum 
cTlrb&ala reflkWala JUi 

itleri .ac11rı Nıut ra...,ıGerta 

ltir trkek fOC'li• dot..., Aaactol 
.._. wwillllıtir. Arkıdırzu• " 
.. iai tebrik ..... ,.,,,.,a ... 
ve .... , bir 6•1r dlleris. 

•• ..-••• _ ... il ..... 

Y•I Un ,._, Amu ... 
pıamacla Jaalk'a DOUaa ... tat-

1S E,IM &le 
'"""~· .. .,...... ... 
Tlrldr• ~·- ., 

730 Protne .. 

1130 Ulallu o,_ 
takll• " tlrlı ı: •. 

ti 00 Protra- " 
.. t qan. 

18.0S Mlallu Radyo 
k•tra11. (Vloloaitt Neelp 

t. Scb•bertı Blt .. •lt 
2. Mea•ıl11olaaı Yu 

rB1•••· 
1845 lllsikı , .... 
uuo11..a•• s... 

.,. Al .............. 
19.~ Mldka Halk• 

lor 11&tL 
Çaluaları 

w. Sc:Wadarer 
LY• ICap ..... 
Edip s..... (V'iololı ... 

20.15 R•dJO rueteaL 
20.4S Midin VıoloDMI 

n ( l'I ) 
21.00 Koa .... (Lı. 
2ı.ıs 1ı11zı1tı ı.,..,.a 

tiabea öraekler (Pi) 
21.30 Kon.... (Stlhk 
21.45 lılblk· K'-k 

Dil proirUal. (.Şela .... 
2'l 30 lıl..a.ket ... 

Yanakl 

15 Ealll 1H2 
SALI 

Yllnttl • AY~t Cila ıa 
a..ı use. a,ı11 
m.t IMl· Ruıa-

h .... , ............... oW.-
........ blllleler clwyala,onla. 

mak ••tiyle Adli,.,. verilen •bt 
... ara Flnsuım aahak ........ 
daa de el•.. eclilcli. DIDkl cel· 
Hcl.. Babfekap1 prU mallar pa· 
..... llldlrlljWeD .... ... 
Yap okuacla. Enam Wr daha tet· 
kiki we Plraeam FltWaf__. 
,.,... itla ••hık-• .,. 21 
lae bırakıhh. ts---------• 

laf kas ya Nasıl Bir Yerdir 1 
A laaalarua. Kar.-w. Siwutopold•a IOD· 

ra Rulana ea •lbla lul olan NoYO· 
ro•ktakl U.aplarmı da laptetmelerl, yeaiclea 
ıc.fkatJ• 1uriDe dikkati çekiJOI'. 

Terek, clota cenapta Stawropol we Çerkesll· 
taa •raletleri mevcattw. Doa .....,_ dotaya 
clotn tetkll ettftl ...._k, Stalbıpadm ,.U. 
r11111da Volruıa rarba dotn 11Hr••daa 
ucak 60 kilometre .Uta baln•P.· 

Şi..U Kafkupam clc,p ....... 
Aa,al bir ...... v--. ~ 

.. kadar ......... llillllirial ıuılbelllM 
t .. kıt a1larmcla llanket nfardaa ...... 
ne.,. cllırekte. ı- da 11farcla ftlıilii 
..... ..,. ...... lulamaktaclar ....... 
K.ı..k Sow,.e. Cimbvi1..W ._._._.. 

No•orolİlldD ıakttnclaa IODra Aı... 
mvetleılDin ahD bo1uoa ılntle O.Uy.ek 
Karadealzla caap dop18ada Rularm eliade 
WaaaD dil• HE11alan da ..... ı .. bekle
aeblllr. Temp1 raseteli Kalkupaıa /u1a ile 
Awnpa ua1111cla almtu Ye aaw. danam 
be11rM ma bir Ellk•I• ,._..tar. Ba .. u. 
...... ..... Kafkup1a dair ........... 
ti~ ........ ...._lan teortllle eclljOtUS x.•..,. benalaa ...,. ........ ı.pm 
wak el6cle Wri blJlklti .... ..._kla ...._ 
........ toprülaruna - ..... ,. ....... 
Wrldlr. ~ ...... ...,.. .. tala ıtlpltrl 
ıcar...... ... ., ............ •iı o1. 
d•ia halde .,....._ Wt Ur ......,_ 
JlkHk ......... da Am1pa .lleat ......... •· 
dmr. Onauluma beaser. 

Haw deDlll A*U. ..... V••s• 
cluiz• da.dllclQI r-d• k11• lf dart ., daa· 

ti•ta halele K•• ,.,1a11Dc1a t1t1D ve ,_.k 
Jetittlrilzaekteclir. Kdb.,a halka• lok ~ 
oldaP cihet&. lebplerl " clUlirl 4' ....... ... a,,.. 

..... ICafU.,.. ew4t1, Kafb.,. ...... ...... ,. ... , ....... ~ 
.,.......~ • .._.. S.Dseer• KUea.., 

Soara iki aeWr Wrblriacl• uakl.t.Uta 
Doa mbrl Alsak, V-a ela Haw cleal .. 
dlklllMkledir. Ba iki aelwla ık., IMaracla bir 
iç .... te,..uaı teflrl MIJor. 

Dalaa OD alba .. .-da Rular Stawıopol -
Asov - Petroftk ...,..... .. ,..,...._ 

rial ........ Auk .............. ki 
-a.ut1wı. Kabu'a, ...,.,. lllaak ..._ 
81,ak Katırlaclir. 1801 .. ..,. Çan Birinci 
Pul GlnlttaD taam da ..,..ı.tir. 

Aak n ~klRa abillerL La· 
, .... - ......... .- JWltriDi lefkil ..... 
ler. ıc.a..'• ateplerl ceoabl R..,a to•rakla· 
nDID Wr ........ 

.,.. a,.U kara fabl u v.n.li tapnke 
lu, tart fakat •iı.. lklillli ,...,. p pr• 

a. ,...., 74,500 ldla••• ,... 
,. •uclil bir reaiflikte oWlılı' r ı..w. 
• aacak 150.000 ı ~ .. ,... AWı iz: 
196 Moarol llba....W. 

a. laralta "'ıt' lir ......... 
ancak tek tik .._ lmllb lert vardlr. 

villJ•t -~·· ........... .... .. -k•••• _ ............... _ 
rakHdl';tliilllrıMı .. 1' .. l,.t .. 
...... 1.w~ ....... ...... 
.... 1'28 ....... .... 111.eta 
.. ...... ,. a. ..................... .. 
.,........ ltkla "Clil•itlertlir. 

Dı..a .,...... Depta. ca.ııu1,. 
;,l1•••1n leaiClıtiHedü. Daiiataada ...,._ 

ı. ... ,, .. ...... olmak .... 30 aabte&.f ... ,... 
•k IM&Dlar ,..._.ktaclar. Mwbli ~ ,. ............... . 

T••k Debriaha pek ,akllQ'Mcla &o.il ., 
rl Yardır. a.a11 Çet••ı.tD _._. ... 
tol IHDa,ii .. ,.IDde lsaldcaf .,. •• ....,, 
llocleha bir teWr ...._ r'•utf•ı 
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Devlet Demiryollan dana 6. ncı işletme 
Müdürlüğü arttırma eksiltme komisyonü 

reisliğinden 
Muhammen bedeli 16.200 lira tutan muhtelif eb'adda 135 

M/3 ikinci sınıf kereste şartnamesi vechile 25 9/942 Cuma 
r&nü saat 16 da kapalı zarf usulile Adanada 6. ıncı işlet
me müdürlüğü binasmda eksiltmeye çıkarılacakbr. 

Bu işe girmek istiyenlerin 121 S liralık muvakkat teminat 
akçeleri veya teminat mektupları, kanuni ikametgih vesika
sı, nüfus hüviyet cüzdanı ve Ticaret Odası vesikalarile yu
karda tayin edilen günde 2490 No. lu kanunun emrettiği 

1'ıekilde hazırlamış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saa· 
!'tından bir saat evvel Devlet Demiryolları Adanada 6. ıncı iş- 1 

lf'!tme müdürlüğü binasında toplanacak arttarma eksiltme ko-
::komisyonu reisliğine tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur, 

Şartnameler Adauada 6. işletme komisyonundan, lstan
bulda Haydarpaşadaki 1. inci işletme müdürlüğünden, An· 
kara 2. inci işletme nıüdürlügünden Hacıkırı, Pozantı, Yenr.. 
;cc istasyonları şefliğinden bedelsiz olarak verilir. 

2441 1.s.10.1s 

Ademi iktidar ve Beloevşekliğine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile satıllr Her eczanede bulunur 

S. ı•e J. Mua~enet, Vekaletinin Ruhsatını haizdir 
Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 

Yağcami civarı No. 14 - Eski Selinik Bankası 
Posta Kutusu 105 

~ ........................................ ~-----------------
As. Satınalma 

Komisyonundan: 
' 1- 3500 kilo koyun eti açık eksiltme ile satın alına-

'

1 caktır. 
2- Muhammen bedtli .3500 lira ilk te:minatı 262 lira 

BUGON 

Maraş AS. Satınalma Komsiyonundan: 
1- 100 ton kuru fasulya Kapudere istasyonunda döküm 

halinde teslim edilmek şartile pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Muhammen bedeli 32.000 lira kati te'minatı 4800 

liradır. 
3- ihalesi 18/9/942 Cuma günii saat 1 S de Merkez ko

mutanlığı binasında satln alma komsiyonunda yapılacaktır. 
isteklilerin belli gün ve saatte te'minatlarile birlikte komis-
yona müracaatları ilin olunur. 2480 10· 15 

:----------------------------------------------~ - inşaat yaptıranlara : -80 bin kadar eski biiyüklükte yapl tuğlası nezdinizde 

mevcut bulunmaktadır. isteklilerin Arıkoğlu kardeşler Ti-

carethanesine müracaatları. 2490 12-13-15-16·17·18 
--------------------------~--------------------

Adana Belediye Riyasetinden 
(15000 parke taşı ahnacak) 

1 - Şehir dahili yol tamirlerinde kullanılmak ve Toprak.kale ta1 
ocııkları mamulatıudaıı olmslt şıırtile 15000 adet bazalt parke tıışının 
•uubayusı açık elar:ılı: ckıiltıooye koıııınışhır. 

2 - Keşif bedeli 1800 liraJır. 
3 - Muvakkat toıniaatı 135 liradır. 
4 - ihale 25/9/942 tarihine rastlayan Cnıuıt günü saat 10 da be · 

le.liye encüıneninde yapılacaktır. 
5 - Keşif ve şartnamesini görmek ve bu iş hıtltkmda fazla mılu. 

mat alın ak isteyenlerin Adana Bolediyesi Fen işleri Müdürlüj'üne 110 

münakasaya gireceklerin de ihale g-ünii mu:ıyyen saatte Belediye Encü
menine müracaatları ilan olunur. 

2484 10 15 19 24 

Koşunuz!.. Kosunuz •• 
ÇUKUROVA GiŞESiNE 

Zengin ODn-1ak. 
a 

D~iterrsenıöz 
Gişemizden bir bilet alırsanız mutlaka 

elli kuruıtur. ı 
3- ihalesi 28 9/942 pazartesi günü saat ıo.30 da ya- z e n g i n O 1 u r S U n u z 

pılacaktır . DIKKA Ti DIKKA Ti Çekiliş 15 EYLÜL 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- isteklilerin belli gün ve saatte ilk te'minatları ile ~ ADRES: Asfalt cadde Dörtyol aizında (ÇUKUR- ~ 

11 birlikte Adana askerlik dairtsindc id satınalma komıiyonuna ~ OVA GiŞESi) Necip Ozyazgan 1 
mllncaatları Hin olunur. 2495 12·1~22~6 ··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' 

Birinci sınıf Röntgen Mütehassısı 

Dr. Ziya Tümgören t 
' 

Seyhan suhulet nakliye sirkatinden: 
Şirketimiz tarafından verilen pasoların müddeti 15/9/942 tarihinde 

bitecelttir. Yenisini almak üzere ellerinde paso bulunanların bu paıoları 
şirkete iadeleri ve aksi taktirde hültümsüz kalacağı ilin olunur. 

2499 13-15 

15 Eylul 1942 

Y Alll~{ SlrNINA DA 
Bu Akşam 

Harltulide Mac,,ralarla dolu ve ıizi merak ve heyecanlar içeriıiode 
bırakacak olan ve ıioemamn sevimli JÖN PRÔMIYFSI 

. 
FAANCHOT TONE Tarafından yıtratılan nefis bir film 

~;~TEŞ Koşusu!~ 
iLAVETEN: 

En güzel Şarkılı Şark filmi 

PERİ KIZI 
Türltçe Sö:ılü 

Türkçe Sözlü oe Şarkılı · 
ı.. ........................................ , ........ .. 

PEK YAKINDA : 
Altın sesli !'evimli GLORIA JEAN 

YAŞASIN SAADET IJ
Filminde 

Nafia müdürlüğünden: 
1- Osmaniyenin Yarpuz jandarma karakolu ikmali jnıa

ab (789) lira üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 1.10.942 tarihine müsadif perşembe günü 

saat onda Nafia dairesinde yapılacaktır. 
3- isteyenler bu işe ait keşif evrakını görmek için Na

fia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 
4- isteklilerin (59) lira (21) kuruş muvakkat teminat ver· 

meleri lazımdır. 2501 15-19-24-29 

T. C. Ziraat Bankası pamuk müessesesi 
müdü rlüöünden: 

Çiği t fabrikası hakkında 
Çukurovada bulunan yağ fabrikalarının çiğit ihtiyacı ge• 

çen sene olduğu gibi bu sene de müessesemiz ma '( ifetile 'fe 

aşağıdaki Hatlarla temin editeceğinden çiğit satacak çiftçi tüc· 
car ve fabrikatörlerin Borsa civarında 25 numaralı yazıha· 
nede nıüesseıesemiz memuruna müracaatları ilin olunur. 

Fiyat Çiğidin 
Kuruş Cinsi 
12- Akala 
10,50 Klevland 
9,- Yerli 

I• 

1 

ı: 

Abldlnpata caddesinde 125 No. lu muayene 
hane•inde hastalar1nı kabule ba,ıamı,tn. 

2502 15· 17-19-21-23-25-27-29· ı-3 ............................................ I ... ________________________________ _..._~ 

Ooğumevi Baştabibi Telefunken Radyoları Telefon No. 287 2491 1- 15 

:; Adana belediye Riyasetinden: 
(2000 adet bordür yaptırllacaktır.) 

ı 1- Şehir dahili yollara vaz olunmak üzere 2000 adet 
ı• beton bordürün imali açık olarak eksiltmeye konmuştur. 

l 2- işin keıif bedeli ~213.41 liradır. 
.3- Muvakkat teminatı 166 liradır. 
4- ihale 22i9/942 tarihine rastlayan Salı günü saat 10 

da Belediye encümeninde yapılacaktır. 
5- Şartnamesini görmek ve fazla malumat almak isteyen

J lerin Adana Belediyesi Fen dairesine ve ihale günü muayyen 
,, saatta da Belediye Encümenine müracaatları ilin olnnur. 
l 2463 5-10-15·2 

I• 

,, 

·ı 
l 

REFiKA TÜMERKAN 
Biçki yurdu 

1/91942 den itibaren kayt oıuamelesine başlanmıştır. 
Kayt olmak ve şeraiti anlamak için bebekli kiliıe civarında 
Yurt müdürlüğüne müracaa' edilmeli 2449 

Dr. Süleyman K untalp Dunlop lnglllz iç ve d•• blalklet llstlklerl 
Vebellt au ta•flye clh•zlar1 

Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi cioarında Müslim apartmanı, 
Diştabibi Bag Şevketin muayenehanesinin üstü 

Telefon No: 272 
1-26 2474 

inhisarlar Umum üdürlüğünden : 
( imtihanla memur allnacak ) · 

1 - Teşltllatımızdald münhal memuriyetler için 21-9-942 tarihi 
ne müsadif Pazarteıi günü ( Lise ve Orta mektep mezunları araııoda 
lıtanbol , Ankara, Adana Samıuo ve lzmi Baş müdüriyetlerinde bir 
imtihan yapılacaktır. _. 

2 - Lise mezunlarının ogleden evvel ve Ortamektep mezunları· 
nın öileden sonra imtihanları yapılacaktır. 

3 - Talip olaalar bir dilekçe, evraltı müıbite ve üç fotoırafla 
birlikte lstanbulda zatişleri şubemize ve Ankara, Adana,, Samsan ve fz. 
mirde bu mahaller Başmüdürlyetlıeriue müracaat etmelldır. 

4- lmtihaoa girmek istiyeolerln aşağıda yazılı vasıf ve şı"tJarı ha-

iz olmaları lazımdır. 
A- Lise veya Ortamektep mezunu olmak . 

Radyo ve telefon Kuru plllerl 
Leucl elektrik ampullerl geldi. 

IŞIK Ticaret Evi 
Kamil Aladı • Telefon 80 Asfalt cadde No. 71 2S03 __ 

ASRI Sinemanın Yazhk Bahçesinde 
SUVARE 9,15 SUVARE 9,15 

BU AKŞAM 
Son oo aenenlo en büyük filmi 

Türkçe Sözlü 

Namus Borcu 
2 Devre 16 kmm hepsi birden 

PEK YAKINDA: 
Franıova jozefirı Saltanatta Kanh ve hazin bir aşk macerası 

I! 

Belediye Riyasetinden: 
B - 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından yukarı olmamak 
C - Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak 

ViYANA AŞIKLARI#$ 

I• 

t 

1- Şehir halkı ihtiyacı için 1~ ton mang•l kömürü alın· 
mak üzere kapalı zarf usulile eksıltmeye konulmuştur. 

2- Kömürün beher kilosunun muhammen bedeli 9 5 ku
rllf olup muvakkat teminata o/o 1,S hesabiyle 712 llra SO 
kuruştur. .. 

3- ,balesi eylfllun 18 inci cuma giinu saat onda Bele· 
diye dairesinde Belediye encümeninde yapılaca~tır. 

4- istekliler ayn gün muayyen saattan hır ••at evvel 
yatırmıt oldukları teminat makbuzları ve Ticaret Odaıından 
taıtikli vcsikalariylc birlikte teklif mektuplarına ~anuaun ta· 
rifatı dairesinde Belediye riyasetine vareceklerdır. . d 

S- Bu baptaki ıartname Belediye muhaıebesıo e olup 
görmek iıtiy~nler her gün muhasebede görebilirler. 

2- 5- 10- ı; 2446 
• '!!! ae;s::s ~" ·~[ Z440 

imtiyaz Sahibi ı CAVlT ORAL l 
U, Ntfl'IJıt MldOreı Ankat 

Rifat Y AVEROCLU 

Ba•ddıtı yer r BUGON Mıtbıur 

D - Aslterliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve bilhaıaa 
her ilti halde de son yoklamalarını cü:ıdanla!ına kaydettirmiş olmak 

5 - imtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahıll vasivetlerine 
röre baremdeki dereceler üzerinden ücretlerı tespit edilerelt ııraslle ta• 
yinleri yapılır. . 

6 - Müracaatlar 19-9- 942 Com4 rtesl rilnü Hal 13 e kadar ka· 
bnl edilecektir. 2477 9-15 

ilan 
Şub~miz anbarında mevcut (315) adet koyun ve (1545) 

adet keçi derisi açık arttırma sure tile satılacaktır. Koyun 
deriıinin beher adedinin muhammen bedeli iki lira olup mu· 

vakkat temiaat akçesi (47) lira (25) karuş vekeçi deriıinin beher ade 
dinin muhammen bedeli iki lira elli kuruı olup muvakkat te· 

minat akçesi (252) lira (19) kuruştur. ihalesi 18/eylul/942 cu· 
ma ıüoü Türk hava kurumu Tarsus ıubeıi binaımda yapı· 

lıcıtı illa olunur. 2471 8-11·15·18 

DOKTOR 
M. Nuri Vural 

Haıtalarına ber ıün ıaat 11 den 19 a kadar 
Müallm apartmana yanındaki S numaralı 

muayene han .. sinde kabul eder. _...... 

Kiralık mağza ı 
Yeni salcılarda Salih Bosna ca. 

mli karıısında 18 doriolilt vı 22 

enininde beton bir mağaza kirayı 

verilecektir. Talip olıolarlD yeni 
bojday pazarında kinçci Avniye 

mur1caatltrı. 8.10.12.14 

Zayi Dlplolll• "' 
941 -942 ders yıh k•1')..1P 

okulundan almış ol 11 i et' 
5 No. lu diplomanı• z•1claJI 
tim. Yeniıini çıkarac•l'cf jlO' 
eılcisiniu hükmü olnı• 1 

ilin ederim. ,.,,,_ 
Seyhan maballeıi~dera ~ 

dulkerim otlu k&mil kat 


