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eza 
Evinde Bir kaç saat Dl 

Şeytan merdiveni Vilô.gette dünkü toplantı 
nasıl yapılırmış? Şehrin iaşesi ,-Alm::~::•nEı::~•r• 

rt • b ·k · · • ..1 işi gOrüşiildü Fofım~~~i~~r '-'eza evıne ar sa ıçınue Parti, Beleıliye,T•caret Oduo reiılerlyle Belediye mlmoal aularo, DİD spor hayra• 
fabrikacrlar dün Valimiz B. Akif Eyldotan'ın bqkanlıiında bir toplantı mında bir nub;k ••t •• ••ı k Y•pmıılar, Adana şehrinin iaşeıl için Belediye namına Orta Anadoladan _ _ 

go Uru en ra l buiday tedariki mevzaanu konaşmaılardır. söyledi 
Toplantıda, ba it• tahsili lizımgelen ••maye miktarı, daima elde 

balandaralma11 rereken asrart batday ıtoku, bunların nerelerde depo· lıtanbal 16 - Atman B&ynk 
landırılacağı, hububatın nakli için çuval ve nıonan ne saretle temin Elçiıi Foa Papen, lstaabaldakl 

· ; Esrar ve· 
ra rakı ribi içki
ler içeriye oaaıl 

10kalar? 
Tecrübeli mü· 

MalJcdmlar, ceu ni11"'111 lctıt;•alc it;i11, golclıılc içinde 
11/de ıelmez 6in 6ir •let 11tır11tır; aı• nine ,,.,,,,. N 

6ıplc •lcallll•ek it;in en ıımıılmatlılc ~lere IHıı oıırar 
lar. Adana ceza eoi mildilrii 6ıııiln size 6a IHılıüleri an
latmaktadır. 

Burhan namına dı 
şarıdan bir çift 
yeni iskarpin re· 
liyor. Halbuki ba· 
nan "içerisinde de 
mir keımete mah 
saı çelik destere 

edileceii, fabrikı.ıcılarla Belediyenin ne ıekllde bajlanh yapacakları , Alman Kollaiaiain ıpor bayramı 
ıerbeıt baiday flyatile işlenen aa fiyatı, tıleame ma11afluile kir had· nın sona ermesi mfkıuebetiyle 
leriain naıd a1arlaaacaiı ıöriişillm&ı, Hub kararlara varılmq, bu te· bir aatnk ıöylemiş, Alman mllle· 
ıebbüıün bankalarca ne yolda finanH edlleceji tesbit edilmiıtir. tinin müttefiklerinin yalnız vata 

Vilô.getin 
buğdag 

tolıumluk 
ilıtigacı 

nın .varlıiı için dejil, ikibin se· 
nedeoberi bir çok müıkilit ile 
elde edilen rarp kültürün&n ida 
me ve mahafaza11 için ölüm, di 

cllr, c Banlar an
latılmakla bitmez kil.. > der ribi 
.eliDi havada salladı. Fakat yorul· 
madan, intizaıııla tertip edilmiş 
dolabından çıkardığı, büy&k bir 
itina ve titizlikle tattağu notların· 
.. iıtifade ederek ınlatmıia 
ı..ıladı: 

- Ev.ela, dedi. Firar hidİI•· 
leri nuıl olar, malzeme nasıl h11· 
mlanır? Yün 1astık veya yatak 
iprip alındıktan sonra sökill&r. 
Yialer ejTilmek saretiyle ip hali· 
M retirilir. Herhanri bir memat 
fGl'd•iu zamandan «Arkama kazak 
a...be;im.> denilir. Sonra bu ince 
ipliklerin bir kaçı bir araya r•ti· 
rllerek bir in1anıa aiırhiını çeke
bilecek bir halde bGk616r, evvel. 
... huırlanan muntazam kemikler 
be ipi•• basamak halinde yerleı· 
eirllerek bir c Şeytan merdiveni • 
..,daıı. retirilir. Ondan ıonra da 
iplerUa ucaaa raz tenekelerinin 
Bf•lerindeki tel halkalardan birer 
.-rel 1apıltr ve ba ıaretl• hazır· 
laaan merdiven divarın veya da· 
mm herhanıi bir yerine tattarala· 
rak firara imkia bulanabilir. 

Hail kapısı mandala 
ne ife yarar ? 

B ir çok hapiılııanelerden fi· 
raredlp 1929 aeoesiade 

,_,,---~"""~~~:::rıccc:x::o::: :x:.: :x= :OQ<~:ıc::·"o:=)(X)O:~ balundaiu hı ber 
hamur yemekleri, köfteler~ naıha, 

hamayh, dolmalar, etler, cii•r, 
ayran, kömilr, elblıe dikitleri, ek · 
mek, teneke, kata, tencere kapatı, 
kondura pençe ve ökçeleri, narri· 
le saya, ıirara ve ıirara paketleri 
bajırıak içerisinde, toz kahve ve 
kına, çiçekler, ikramiyeli 19kerler, 
mahteUf 1az aletl•i içerisinde ve 
kaodaUaki çocuklar vuda.Ue ba. 
piıhane)e sokalabilir. 

Cezaevina rakı nasrl ---
sokulur ? 

-
c Baiıraak içerlıindel > De· 

yioce ben rflldilm ve merak ettim. 
bilmem sizler de merak ettiniz mi? 

Merakımın farkına varan m6· 
dür: 

- Herhalde en entreaanını 
barsak içerisinde reçirilenini 
baldunaz dedi ve devam etti. E. 
vet, ba hakikaten oldu. 1925 yı· 
lında - adını ıö1l•••te Ulnm 
yok- MahkGmlardaa blrioin karııı 
bir baraaiı rilzelce temlzlemlf, 
içerisine rakı doldurmuş ve beline 
dolayarak. cezaevine kadar retir· 

mif. Fakat ne yazık ki eme;i bo· 
şana ritmiş ve cilrmümeşhat halin
de yakalanmııtır. 

Ayni şekilde sabıkalı iki hap· 
sin ba fek.ilde cezaeviae ra~ı r•· 
çirdiklerinin sonradan farluaa var. 
dık.. 

alınıyor. Ba iskarpin elde edilerek 
maayene edildiii halde biç bir ize 
te1adilf edilememif iH de, iskarpin 
temamen söklllerek altından köse 
le çıkarlldıtında içinde küçük çe· 
Uk bir deater• bnlandata görül· 
mllft&r. 

Harplerde haber tqıyan l'il 
Hrcinlerin, baıaıi ıarette mah:tle
rine alqtanldıklan takdirde hapis 
hanelere de her tiri& memau •t· 
ya ta.ıdıiı çok defa vakidir. 

Meıhor e1rarke1lerden Adana 
l• Parlak Mehmet hapis edUeceii 
filn cezaevine sokmak istediii H· 

rarı kundaruıaıa içerilİDe koymuş. 

Muayene neticeıinde kapıcı rar· 
diyanm bu esrar1 bulacağını anla 
yan sabıkalı, çıplak, terl$mlt ve 
piı kokala ayaklarının arasından 

çıkardıiı tahminen 5-6 rram ka· 
dar esrarı derhal yutarak cürüm 
Harını ortadan k.aldınlalf ve iiç 
r&n Hrtem bir halde haıta yat 
mqtır. 

Sefer tasandan bıçak 
- Keıici lletler naaıl rıçirl 

lebilir? 
- Bana da olma~ ve maale· 

sef ölilmle neticelenmiş bir hidlıe 
ile izah edeyim: 

1927 yılının yaz aylaranda idi. 
içerici• m&tblş bir rllrlllt6 ve 
ka1nqma HSİ seldi. Hemen içeri 

Ziraat V ekileti, vilayetin to
humluk buiday ihtiyacını karııt.· 
mak üzere ofis anbarlannda mev· 
cot, tohumlara elveriıli miktarları 

viliyetten sormaı, yapılan tahki· 
katta ofiı aabarlarındalı:.i bubabat· 
tan aıkeriyeye ve dii'er villyetle~ 

re tahıiı edildiii anlaşılmııtır. Ka· 

raiaalı, Feke, Saimbeyli kazaları· 
nın köy anbarlarmdaki hububattan 
bu kaza köylerine tohumluk ola
rak tahsisi, a y r ı c a diier 
kazalarımızın da tohumluk ihtiyaç· 
larıaı kartılamak üzere ba-1ka vi· 
llyetlerden tohumluk tedariki için 
Ziraat Vekaletinin müsaadesi is· 
tenmlttir. 

Ereğlide Spor hareketleri 
Erejli 16 (Hosaıi) - Bu haf· 

ta Erejliye gelen Malatya Mekik· 
sporla Ereğli Sümerspor arasında 

Cnmarteai ve Pazar rünleri iki 
futbol maçı yapılmııtır. 

ilk K'Ünkü müsabaka baıdan 
nihayete kadar ayni sür'at ve he
yecanla dev•m etmiştir. Oyun 82 
ikinci dakikaya kadar rolıGz ola· 
rak devam ederken S&merapor sol 
içi Cemal Güzel bir nraşla oyu
nun yerine sayısını yapmq ve 
maç t - o Sümerlilerin ralibiye
tiyle bitmiştir. 

ilk günkü müsab~kanın ba 
derece zevkli ve heyecanla rıçi-11 
Pazar günü sabaya üç binden faz· 
la ıeyirci toplamııtı. 

reyi 2 - 1 ralip bitlrmiflerdir. 
lkiaci devrenin bqlarında Malat· 
yalılar çok üstün bir oyan tatlar 
maşlar• da bundan netice alama
mıılar ve biklmiyet tekrar s6mer · 
lilere r•çmiftir. 

bu devrede Sümer ıol açıj'ı 
Rızanın ıahıi bir hücuma tıkımı· 

na bir l'Ol daha kazand1rmq ve 

Malatyalıların bet dakika sonra 
.bir kora• atıtından kuaodıldan 
bir sayile 1ahadan 3 - 2 matlop 
vaziyette a 7nlmıılardar. 

Malatyalılar her iki maçı kay· 

betmekle beraber fevkılide güzel 

ve enerjik bir oyan çıkarmıılar · 

dır. 

rim savaıı yapmakta balandaia 
ııa hatırlatmış, harbin üç senelik 
bir blinçoıana yapmq, " Avra 
pa, Ra1adaki aaharebe meydan 
larında yeni bir bayat bulacak· 
tır'. ,, Demiştir. Almanyaaın An· 
kara Büyük Elçiıi Tlrkiyeden 
bahsederken ıanları söylemiıtir: 

«- Bidm, misafir bulan• 
dupmaz memlekete kartı vazi· 
1etimlz açık ve sarihtir. Filviki 
ibiren Daily Telrrapb lnrlliz 
fazeteıi fU Ntırları yumqtı: «An• 
karadaki Alman b6y61' elçisi, 
Tiirldyenia, Almanya tarafından 
harbe iıtirlki takdirinde S&rlye, 
Filistin, Irak ve lranın T&rkiye · 
ye verilecefini videtmfştir. 
Timeı nehri kenarındaki efendi· 
ler yaalıı öireomifler. Ben da
ha büy&k vidde bulundum. Po· 
litikasını temsil ettiğim F&brer'in 
direktifi üzerine T&rk dostları· 
maza Alman7anın TirkiJeye ve 
Türk milletine kartı her türlü 
ahval ve şerait içinde salhn ma• 
halaza edeceiini vlddettim. Biz 
hepimiz biliyoruz ki Türkiye h6· 
ktlmetinin kendlıl de, ıeci or• 
dnsa da H bGt6n T&rk milleti 
de çelik fibl bu ıalha m&dafaa 
edecektir. > 

Akç•d•I köy Enetıtu•IJ 
t•l•b•l•rl 

Akçadai köy Enstitüsü taJI• 
heleri 26 klfllik kafile halinde bit Maaa hapiıhan .. inde ıaahpas bo

luan metbar sabıkalılardan Boa· 
cakça lsmail böyle bir iletle lira· • c Daha mı ? » der gibi l'Ül· 
ra teıebbiiı halinde iken yakalan· dü ve bir iki misal daha ınlatb: 

daldık. Bir de ae rörelim?I.. içe. 
ride kaab bir vaka var. Katilden 
12,5 seneye mabkOm Zağarlı Ah-

Oynnuo birinci devr81i tama
men Ereilililerin baskısı altında 

cereyan etmiı, Kenan ve Mebme· 
din ayağlyle kazandıkları iki sayı 
ya mukabil yedikleri bir rolle dev-

Kauodıkları ba mavaffıkiyet . 
len dolayı SOmerllleri tebrik ede
riz. 

tetkik reziılne çıkmıılardır. 8' 
arada ayın 21 ;ade şehrimiae d• 
ıeleceklerdir. Maarif mlldOrlOJlt 
kafileyi ajırlamak içia hazırlık._
ra bqlamqbr. 

... tır. 1919 Hı0eainde lıtanbal ceza 
Bay Aybar ..... ının üzerin· evinde mabpaı baluan Akaaraylı - DeHmı 6çllncüde - K. O.tin 

de bit iple aarı•ı bulunan kıvrık 

;~k~~i~~~:~:: r A • k • r 1 1 k J . Sovyet Tahkim Sisteminin Esası 
.. hkClmlar tarafındaa ıök&lmüt •

1-==============================================================='· •andalıdır. Ucana l•tla yontmuş .;;;; 
tar, lıtilne elle eyice tutalabUsin 
dlJ• iplik sarmışlar, allamıılar, 
paUam11lar ve tasavvarlarıaa ay. 
pr1 bir .. kle sokmaılar.. G&ya 
bizi• lfıklar barıuıda üstleriaden 
kilitli kapıyı açacaklar ve recenia 
... z bir ıaabDda bir birinin lltü· 
•• basarak dama çıkacaklar ve 
ondaa da hayal d•yalarıaı dala-

.. caklar? 
_ Yapabildiler mi2 
86yle vakolara mete~k bil~ 

.-meyea müdür, iJioden, ıcraatm 
dan ve emefinden emin insanlara 
..ı..as bir vakarla: 

Laf B laf bunların - ' arım. ... 
Mpsiae lıpaoyada .Şato karmak, 
derler. dedi. 

- Bııka, bqka.. Ba meraklı 
.. ,lerclen bir kaç tanecik dabal •• 

- Kaçma vakalarının ekleriti 
b1J1e olar.. Bir de latamlardan 
kaçma var amma, onlar mide ba· 
laaclıncı 1•1lerdir, vaz reçl.. 

- Uyattaraca maddeler naııl 
ptlrllir? 

- Ee, onları da ol••ı ve ya· 
Ulaa•11 bir kıç vaka ile iı-.ah 

ecli•enllmı 
- Evvela ıann söyleyeyim ki 

hapishaneler• 10klllaa •Y111t•raca 
maddelerin eberW earudır. Ban
Jer da ya kara kal>elll. onlz, ya 

Bu harp ae ıekilde biterse bitsin as 
keri tarihte dikkate derer olarak 

kalacak noktalardan birisi de Sovyetlerin 
rösterdikleri m&dafaa •• tahkim kadre· 
tidir. 

Raılar reçen 1914 - 18 harbinde 
de ellerindeki sonıaz kuvvetle m6teauip 
blly6k taarnz kaclreti l'Öıterem .. itJerdir. 
Ba harpte ıimdlye kadar böyle bir misal 
veremedi. 

Fakat reç• harpte .. batti ihtiW 
ile Çarlık ordaları çok bozalmaı balan· 
clap uaanda bile, .... li 1917 yazında 
b&ylk Alman yarma aavqındao kenclile
rhü k.artarabildıler. Eeir vermeden itral 
ettikleri Avutarya arullindea çekildiler 
ve Rusya baciadaaaa relbadiii zaman c1a 
vatınlarıaı •ldafaa ettiler. Memleketle· 
rici çiinetm ........... lı:.tao .. la r•i 
durmadılar. 

Bu müdafaa kadretiol Rulana çifçi 
karekteriode, toprata INibbldanada Jani 
vatanperverlii'iad• aramabcbr. Tunu lR 
vataoperverlikteo fula olarak lal1lk Wr 
orda parçalarının MVk ve idanei itin bl
yOk teıkllit kudreti lıter. Aalqılıyor ki 

~eçen ve bu ıeferkl harpte de Rularda 

aok1an olan badar. 

Sovyet mUdafauıaıo ba kadar tid
detU ve yenilmez olmasında vatan· 

l*'v,,Uk kadar aOlalm rol oyaıyaa diter 

bir unsur da tahkim haaaıandaki büyllk 
bqarılardır. 

Fazla ioaan kuvveti, bol malzeme ve 
biç bir ıeyi çowamamadan vatan müda· 
fauıaa tahılı etmek meziyeti Sovyetlera 
her yerde çetin mildafaa imkinmı ve düı· 
manlarioı alabildiiiae yormak ve Jıprat
mak fırıatını vermiftir. 

Leainrrad aylardaoberi ba tahkim 
kudreti ıayetinde duruyor. Moakova re
çen kıt ba sayede kartalda. Stallnrtad 
öoiade bir aydır devameden kanlı boiat· 
ma bu ıayede aza11p &itmektedir. Hltta 
Kafkas reçltleri ba aayede dayanıyor. 

Mafinot veya Belçika ve HoUaoda· 
daki tahkimat neden dayanmadı 

da Sovyetlerinki ba kadar mluair ola. 
yor? Ba saalin cenbıaı da tetkik illtün· 
l&kt•n zivade Ras coj'rafyaııaa daya • 
mak en doira bir hareket olar • 

iyi bazırlanmıı, llsım olan ıilihlar 
ı• tirilmiı ve yerl .. tirilmit tertipli bir ta. 
arraz karıısmda dayanan m6ıtahkem •ev· 
si pktar. Saoa reçea ve bu harpte bir 
çok mi1aller iabat etti. Dllflni&uaİJ••k 
hdar bol malzeme 1arfedilerek tahkim 
edlldlji ve ayrıca tabiat bakımından da 
tok tetla oldata bilinen Si•utopol• 
lklbetl •e,daada. 

Eakat IJi tahkim edilmit bir mevzie 
klfi derecede baz1rlık -• malzeme olma. 
daıı taarruz İH mawaffakiyettiz, hatta fe. 
lik•tl• aeticeleaebllir, Geoit Raa arazisi 

üzerinde ve her tarafta, en ümit edilme. 
dik yerlerde 11k 11k ratlaoao müstahkem 
mevzilerin beplinde de klfi derecede 
kuvvetli v• huırlıldı bulanmak mümk&n 
olmuyor. 

iki aenedir Sovyet Raıyada rCSrGlen 
yenilmez mlldafaanın bir ıırrı da badar. 
Ben baaa tifte camlı pencerelerin bava 
ııadırmamazlıiına benzetiyorum , Tek 
pencere ne kadar iyi yapıluıa yapılsın 
çok tiddetU r&zrirı tamamen tatamu. 
Ar. çok içeri ıızdırır. 

Fakat çıft camlı pencerede bu tid· 
detli rüzrinn b6y6k hızı birinci camda 
kırılıp azalınca, ikinci cam o kadar itinalı 
yapılmam11 da olla ba rhrlrı artık içe
ri aızdırmaz. Zira birinci cam b&yllk hızı 
k .. mittlr, 

Geçen ıeae Moskovanın kortalqa 
böyle tMr preaıip 1ay•inde oldaı 

Brianık ve Viazma meydaa •aharebeleri· 
oi kazaoaa.. yarıa mUyonclu fasla eelr 
alan Aa.u Flllarwl, kencUslal, Moıkova
ya var .. ldaa alakoracak bir kavvet kal· 
maclaima uhip M8f ve 2 t91rinitıalde 
.ayWlll ... har n•tkile, itiyadı billfllla, 
Motkovanm yakında dilfecefini ima et· 
... ti. 

FUbaldka Moıkovayı kD1ataa v• dü· 
şürecek olan harekat da bu tarihte baı · 
lamıt baJaoayorda. Böyle dGflinmede AJ. 
maolar hakbydılar. ÇGnkO Moıkova ile
rilioi müdafaa eden en az b9f altı Sov· 

yet orduıanu tnmamen imha etmitlerdi. H albaki Sovyetler malik olduklar• 
büy&k intan ve malzeme kaynak• 

larıoa dayanarak ve tabkimattaki kad· 
retlerini röıterer.k hem Moıkova etra
fını m6hlm iıtihkimlarla çevirmişler, belll 
de boraya yıpranmamıı hen6z harbe rir 
memif bir orda topla1abilml1ler«if. Netic• 
malam. 

Ne de olsa yoralmaı ve yıpranllllf 
yani Uk hızını kaybetmiş, barada ba k•• 
dar kavvetli tahkimata çatacarını h..., 
etmedfii için hazırhkıız relmiı Al .... 
orduıa Moskova mldafaasmı yen .. tdi 
ve ftçen kıı ba iti bapramadıtı lfl't 
f ÜÇ bir dara.. clGıtı. 

Bu aefer ~ı aao .acı-· 
faanıa Mbebi ele badar. Karsk - fütkol 
ıibl blflk bir meydan maharebeai .,.ı· 
dikten naslı hatları yardıktan ve ad.,.. 
tandan 2000 kiloıaetre ıoa hareket ........ 
dea 600 kilometre azaklqtıktao .-ı' 
Stallnrradı çeviren bir tahkimat ,..oır 
••ine çıtıaak ve buna y1rıp aı ... k ~ 
de kolay bir it olamaz. 

Aaca1' ba .,fer zaman alabildl,.... 
kanet yıpaya clahı kuvvetli vali~:! 
ve ıillhlu retirmei• masalt ot.lafa 1r: 
StaUnrrad m6dafauının Moıkovaya b.o 
zelliyeceji rör&nlr. 

Boa rafmea ba tertip yeoi talıkill 
ıistemlerl için rGzel fikir ve .... _,. 
••ktedir, 
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Bitmez görünen bir harbi 

zorlaştırıp sonunu uzaklaş 

tıracak kış geliyor 
1 tütün vesikasına' ,2 ekmek vesikası! 

Harbin iptldasındanberi Avru· 26 derecesinde artmıştır. tün içilmesinin önüne geçilememiş. 
tir. 

Sigara tütünlerinin en a 
Türklyede yetişir. Bu lütüa 

ve koka itibarile emllllsizdir. 

naniltan ve Bolraristao tfltil 
Almanlar. Stallnrrad önünde rüç yenilir bir 

Rus dayanmaaiyle karşılaştılar. Don ile Voli'• 
NECMEDDIN ara1ıoda, 80 kilometre genişlik ve 100 kilo· 

SADAK metre derinlikteki en kanla savaş alanmda, iki 

YAZA 
paoın birçok memleketlerin· 

de tütün sıkıntısı vardır. Tiryaki· 
ler içecek bol tiltün bulamıyorlar ... 
Şimdi tütünün cinsini bir tarafa bı 
rakmışlardır. 

Tutun nere
den geldi? 

T6tilnün va. 
tanı Amerikadır. 

Kristof Kolomb 
194'2 senesinde 

Bunun üzerine tütünden irat 
temini düşünülmüş, 1674 te Col· 
bert, Franııada tütün istihsalini 
kurmuştur. Bundan sonra diğer 
memleketlerde de tlltün inhisara 
tabi totulmııştor. 

do çok iyidir. 

taraf, en ağır kayıplarla üç haftadır kıyasıya boiuşuyerlar. Staliorr~dın 
en zorlu 1aldırışlar karşısında tutunmasını, askerler [.;eoinl'rad ve Sıvat· 
topol muharebelerine benzetiyorlar. 

Harbin çetinlij'İni Almanlar da l'İzlemiyor. lıveç ve ltalyan yaza~ları, 
Sovyetlerin Stalinrrad etrafında yaptıldar1 kalelerin no derece sarlam 

Sert, yavaş, nasıl olursa olsun, 
tütüne razıd1rlar; fakat bunu da 
tedarik edemiyorlar. Bir iki mem· 

Amerikayı ~eşfettiii zaman kara• 
da yerlilerin bir takım koru otla· 
rın dumanlarını zevkle çekerek 

aiızlarıodao savurduklarını rör· 
müş, merak ederek bn otlardan 
bir miktar almış, Avrupaya getir
miştir. 

Tutun yetiş
tiren mem

leketler 

Tütün yetişti
ren başlıaa mem· 
leketlor Ameri· 
lı:a Birleşik dev 
letlorl, Roıya, 

Dünya tütün mahsulü 1900 
nesinde 1 railyoo tonda. Burün 

misli fadaaile iki milyon tona 
muştur. 

ve güç aşılır olduğunu anlata anlata bitiremiyorlar. . . _ 
Ba istihkimlara, topraiıo müdafaaya elverişli, Rus a!kerınm tuken

mez ve ölümden yılmaz ıilihm istondij'i kadar bol oldugn da katılırsa 
Alman ordularının nas~l sert bir insan ve malzeme kayasile çarpıştığı 
anlaşıhr. 

leket müsteına olmıık üzere her 
tarafta tütün vesikaya bağlanmış
tır. 

. Avropa bonon yüzd_!I on H 

zinl yetiştirir Fakat sarfiyat y 
32 derecoıiode olduiandao, A ·-------------

Bundan başka Ruslar, son hızla, kendileri için en ehemmiyetli bir 
noktsyı kendi vatanlarında mildafaa eıdiyorlar. Moıkova radyosu, Sov· 
yet ord

0

ularına: «Artık reri çekilecek yerimiz kalmadı• demekle Stalia
grad müdafaasının beyat pahasını anlatmış oldu. 

Tütün kartları ekınek vesika· 
ları kadar, hattA belki de bundan 
daha ıtıymetli telakki ediliyor. Bir 

tütün vesikasına makabil iki ek· 
mek vesikası verenler rörillü • 
yor. 

Avrupada ttitün çok raibet 
rörmüştür. Hatti iliç ribi kullanıl 

mağa başlanmıı, tütün yaprakları
na c.Mokaddes nebat» adı veril
miştir. 

Brezilya, Yunanistan, Türkiye, Fe
leınerık Hindistanı, Almanyadır. 

Yeryüzünde en fazla tütüo Ame· 

rika vo Aıyadan tütün itbal 

Rosya vo Hindistan kendi ihti 
\arını kendileri temin ederler. 

Bana karşılık Alıoan orduları 
silih ve malr.emelerlni, ioıanlarıoa 
ve yiyeceklerlol binlerce kilometre 
uzaklardan, yolsuz sahalardan ta· 
şıyorlar. 

Çarpışma şartları eşit olma· 
maltla bcsraber Alman ordularının 
yorulmak bilmeyen fedakirlıiı lı:ar· 
şısında Sovyetlerin hiç sarsılmayan 
lı:ahramaolıjıoı takdir etmemek 
mümkün değildir. 

Hiç ıüphe yok ki Staliaı-radan 
bu derece sert müdafaası, bom Al· 
man ordularını beldediiinden fazla 
yormuş, hem de Kafkas hareketini 
amaldağaodftn fazla uzatmıştır. Bu 
gidişin, harp plioı tahminlerini mu 
hakkak şaşırttıiını kestirmek için 
derin bill'ili asker olmaya hacet 
yoktur. 

M. Çörçil reçen rün ıöylediii 
notu' ta, Rıu c phoalni anlabrken 
söı.lerioe: •Buı-ün eylOlün sekizi 
oldaj'ıır.a hatırlatmak isterim> diye 
ta la111ı,tı. Bundan maksadı mev· 
ıiınin h yli ilerlemiş oldağuou, bu. 
na rağ'men Rusyada harbin hili 
' dd· tlo ıürüp rlttiğinl anlamak 
olsa f"'rektir. 

Gerçek.ten kış yaklaşmaktadır. 
O bölrelerde bo mevsimde büyük 
yaimurlar yatar. Motörlü ordular 
için, yolsuz bir memlekette yaimor 
vo çamurun ne demek oldaio da 
öirenilmiştir. 

Almanların istedij-i kış çatma· 
dan önce Rusyayı bir daha kallı:ı· 
nıp saldırmıyacalı: doruma sokmak 
oldaj'una Alman ileri relonlerinden 
İşitmiştik. Alman ardaları bu var
gıya yaklaşmış mıdır? 

Alman harp plioı, bu yaz, bü· 
yilk bir kıımmda rerçekleşmlf bo· 
Jonuyor mu? 

Bana evet cevabı vermeden 
epeyce duraklamak için haritaya 
bıkmak yeter sanırız. 

Her neye mal olarsa olsan Al 
lllanların, belki şu bir kaç rün 
içinde Staliorradı ele 1reçirmeleri 
helı:lenebilir. Geniş çapta hareket· 
lere enrel olaa lcış relmeden, yani 
beı altı hafta içinde Almanlar Rus 
ordusuna, istedikleri keıio varoş· 
ltrı başarabilecekler mi? 

Hiç şüphesiz, Sovyet orduları, 
bu inatlı ve kanlı dayanmalar SO• 

nanda büyük kayıp•ar vermişler, 
çok yorulup yıpraomışlardır. Fa
~at bu yıpranma ve kayıplar aynı 
olçilde olmasa bile, Almanlarda da 
Yardır. 

Gene şüphe edilemez ki kış 
t•linceyo kadar Rusyanın Volra· 
dan vo batta Hazar denizinden 
l<afkasya ile her türlü ilişijini 
~esecek olan Almanlar, Sovyetle· 
rı harbe yarar en zengin kaynak· 
~•rılldao yoksun bırakacaklar. Fa· 

at, Sovyotlerin stokları ve daha 
~•rideki başka kaynaklar - bil
Qlısa petrol bakımınd.a - bu 
t1ı olsan harbe devam etmelerini 
., halde rene olaian kılacaktır. 

Bana k.rşıhk orta ve şimal 
Ce~he geçen yıldaki daromoon 
deriıtirmemiıtiı. Ôaümüzdeki kış 
•Jnılbaz sabralarında Ruslar Al· 
llaınarı gene sıkştırıp rabat11z e· 
=•bilirler. Ruıyaıda bir kış harbioe 
•ha çoktan bazırlanmıı olan Al· 

!ilanlar, cenupta ki bu barelretle 
So•yetleri ne kadar mecalsiz bı· 
rakacaklardır, ve kendileri, ioıao 
~kata bekımıadan kıı harbini ne 

b
•rece kolaylıkla atlatacaklardır, 
6t6n mesele buradadır. 

hı Herhalde, bir tarafın her tür. 
it kayıplara ra~me~ ,da:ranaa ve 
•rıı koyma ümıtlerını kaybetaıe· 

ditı! Öbür taraf an ise, elde •ttitı 
t•nı ve önemli kazaoçlara ratmen 
tilllün unıdaiuna henüz rerçekloı· 

reaaediii bir durumda kış reli· 
Yor, Bi•ınQ rörünen bu harbin so· 
:ucuna biraz daha uzaklaıtırıp 
L orl~tıracak kötO ve amınsı:r: bir 
111,, 

( Ailtaa'clu) 

• 
Azrailin kul-
landığı orak 

REFiK 
HALiD 

Her yıl oldoio 
gibi mevsim de· 
ğişirkon ilk yağ• 
morların, serin 

gecelerin - belki de yaz ica 
bı uzun rezintllerin, yüzmelerle 
kürek çekmelerin yorruoluğu -
vaktiyle eıki Ankaradan aldıiım 
sivri ıinek zebirl beni, şöyle bir 
yokladı. 

Tütün kıtlığına başlıca sebep 
sarfiyatın M'tmaııdır. Yapılan tet· 

itikler barp sonelerinde tOtüo içen 

lorin arttıtını röshırmiştir. Bilhas· 
ta askerler tütüne fazla rağbet e
diyorlar. 

Almanyada 1938 senesinde ay 
da 3,92 milyar sirara yapılıp satı· 

lırken bu miktar 1940 sonesinde 
6,23 milyara çıkarılmııtır. 

Fakat Stoklar azalmaia baı· 
ladığından 1941 de yapılan ıira· 
raların miktarı 5,4 milyara inmiş. 

tir. 

Aynı bal logilterede do ı-örül
mektedir. Borada tütiln sarfiyatı 
harbdeo evvolldne nispetle yüzde 

Fakd çok geçmeden tütün 
aleyhinde bir cereyan bqlamıştır. 
TOtün sıhhat ve ahlikı bozan bir 

şey telakki edilerek Fransada On 
üçüncü Lovis tarafından sahşı ya· 
sak edilmiştir. 

lnriltoredo kıral Birinci Jacque 
tütün içenler halı:kmda ağır ceza-

lar vermeğe başlamııtır. Papa Se· 
kizinci Urbain de tütün içenleri 
aforoz etmiştir. 

Türkiyode tütün içilmesi şid. 

detle yasak edilmiş, batta dördün· 

cü Murat tedbil gezerek tütün 
içenleri yakaladıkça derhal idam 
ettirmiştir. 

Fakat bütün bu şiddetli ted. 
birlere rağmen, hiçbir tarafta tü· 

rika Birleşik devletlerinde ekilir. 
Burada Kentucky, Maryland, Ohio, 
Virginle hükOmetleriode çok mlk· 
tıarda tütün yetiştirilir. 

Amerikanm 1enelik tütün is· 
tihsali 683 bin tondar. Bundan 

sonra şu memleketler relir: Bre
zilya 93,000. Yunanistan 64,000, 
TürkiJO 63 000, Felemenk Hindis· 

taoı 54,000, Almanya 30,000, 
ton. 

Caba adasmda Havanada çok 
nefis tütün yetişir. Fakat baolar 
ılgara deiiJ, puro yapmak içindir 
vo çok pahalıdır. 

Felemenk Hindistaoında Cıva 
ve Samatra adalarıoda, Brezilyada 

da çok miktarda tütün yetiştirilir. 
Bunlarda daha ziyade pııro yap 
maltla kollanılır. 

Kadmlar 
Son 

sarfiyatının ve sigara 
masıoıo bir 

bebi de Kadınların slraraya 
raibet etmeleridir. 

Umumi Harbdeo evvel r 
kız vo kadınlar araaında ıirara 

çeoler pek azdı. Şımdi reoç 
dıolar da ıirara içmo;o bqlamı 
lardır. 

Mamafih bir kısım memlek 
ler (Franıa) kadınlara ılgara y 

kası vermektedir. Bir kısım m 
loketler iae (lsveç) kadınlara 
keklerin yamı kadar tütlin w..ı 

lı:ası veriyor. lsveçte erle.ek 

ründe 10, kkdınlara 

rilmektedir. 

Bel ve enıe kök.il ağrıları, 
nevraljiler, kırıklık keıiklik, der
ken ürpermeler... Bıraksam titre· 
me, ateş, tor ve ertesi günü ya
takta, yüzü bolermiş, takati kesil· 
miş, bambaşka bir adam! Meğerse 
ihtiyatsızlık. etmlılm, az miktarda 

------------------------------------------------------,,_.-----~----------------------------------------------------

da olsa kinin istifçilitl yapmamı· 
şım. 

yapılmaktadır. 
tola r ak, iliç daiıtılarak mücadele l 

Fakat tam temizlik uzun zama 
na vo milyonlara mahtaçtır. Şayet 
harp yıllarca sürerse vo kinin dar 
lıiı devam edorae ne olacak? Bu 
illet, verem ve firenri ile beraber 
en çok ölüme sebep olan üç baş 

Şeytan merdiveni 
nasll yapıhrmıt ? lrr.a.I~V l~ 

Gaz satıtına 
bati andı 

Şehrin muhtelif yerlerinde 
10 raz bayiinde borü:ıden iti 
halka gaz satışına baılanmq 

Gazın litresi 21,5 karuıtar, Kara 
ile, istenilen bayiden raz alınab • 
Önümüzdeki aylarda ne kadar r 
tevzi edileceii Belediye tarafınd 
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Köydeki eczacılara baş var· 
dam, başlarını •idiler; şehirdeki· 

lero koştum, •reçete reti. irseniz 
yazıla olanın birazını verebiliriz• 
dediler. 

- Baıtara ikincide -

met, aeferhiıı sapını 'taşa stırerok 

acana sivriltmiş ve bu Aletle on 
beş sene hapıo mabkQm Zibonon 
oğla Mahmada hapishanenin içinde 
öldilrmüştilr. 
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•Meseli kaç rram?» - •eh, 
rüzel hatırınız için bir, bir boçak 
gram!> halbuki malarya nöbetini 
önlemek için bir hafta arasını kes 
meden riinde bir rram kinin yut
mak lizımdır. 

h bir karrıdır; bele ı.tma Azrai· 
lln en fazla kollaodıiı uğursuz bir 
araktır. 

Kininsiz kalan bir yard -
hem de pek haberimiz oJamadao 
yara harp kadar - korkunç insan 
kayıbıaa airar. 

Bu iletlor cezve, çaydanlık, 

yaj' tava11, kahve tavaaı saplariy 
le apteıbaoe çenl'ellerinden tqa 
ıilrtillerek aivriltmek suretiyle ya 
pılabillr. Ve çok defa böyle itet 
leri ele reçiririz. 

Rumt 13S8- EylQI 
Hicri 1361- Ramaııan 

Gllneı 
Öile 
lkladl 
Aktam 
Yatıı 
lm1ak 

6.'J7 
12.ss 
16.23 
19.01 
20.29 
4 ... 5 

6 

ayrıca bildirilecektir. 

Mesut bir doğu 

Şqırdım kaldım. Bereket ki 
İnsanı Nrılık llfetine tataJmafa 
benzeten bir baıka aıtma Uicıoı 
piyasada bulmak mümkün... 25 

Hint adalarının ıon vaziyeti 
kinin getirme imkinını çok azalt· 
triı düşün ülıırse işin ciddi olduia 

HomeD hemen önüne reçmek 
imkinı olmayan şeylerden birisi de 
çinlı:n ve teneke parçalarından ya 
pılan bıçaklardır. Bunları bi:t top 
larız. Aradan yarım saat geçmez., 
bakarız, ayni adam bir tane daha 
yapmııtır. Bunları ekmek, so&"an 
vo et kesmekte kullanırlar. 

Cevabını rene kendisi verdi: 

Halkevi Reiıimir. Doktor K 
mal Satırın bir kız çoco;a olda 
iuna sevinçle öireodik. Arkada 
şımızı ve sayın eıini tebrik edeı 
küçüie uzun ve bahtlı bir öm 

•antirramlıiı 10 karaşa kinin ha· 
pını el altından alanları işittim, 

yani kilosuna dört yüz liradan ... 

anlaşılır. 

Herhalde Sıhhiye Velı:iletiyle 

Kızılay, me1eleyi bizden önce dik· 

kate alarak Üzerlerine düşen kurtara 

cı~ var.ifoyi yapmaktan reri kalmamış 

dileriz. 

Ceyhan Sulh Huku 
mahkemesinden: Peki, ben onu baldom; · siz, 

bir yolunu bulup kinine kavuştu
nuz... Bunu elde edemiyen malar
yalı vatandaş, köylü ve işçi ne 
yapacak? 15 komprimoıl 110 ka
raıa sahlan Atebrioe hem pahalı· 
dır, hem de kolayca bnlonmaz. 
Onu ve kinini alacaiım diye üste
lik, reçete için hekim vizitesi ver· 
mek bir yıkım olar. 

lardır. 

Fakat lstanbolao burünkü da· 

romuna onlara bildirmek de l'ar.e· 

tocilerio vazifesidir. Hele ateıten 

ltavrulan bir sıtmalıya dert yanma 

Hapisler bu memnu eşyaları 
ummadığınız şekilde ve şayaoıhay 

ret bir kurnazlıkla gizlemesini de 
bilirler. 

- Ne kıymeti var, anlatayım, 
Koinılardaki direkler oyularak, 
üzerine kapak, resim kartı veya
hut çiçekli kağıtlar yerleştirmek 

snretiylo ıirlenir. Divarların tıva· 
lan arasında, taş yastık veya kalın 
döıelder içinde, taban tabtaaı ara 
ıınd•, pencere çerçive ve konar 
pervazları arasında, kapı eşijiode, 
tavan aralıiında, çiçek saksıların 
da ve aklınıza gelmeyen bir çok 
yerlerde bu gibi şeyler gizlenir. 
Fakat biz bunları istodiiimiz anda · 

Ceyhanm Kaldırım köyün 
mukim İken ölen Mustafa oila Ha 
saoan velisiz kalan çocukları C 
mile, Hakkı ve Scnııhanıo Sina' 
rüştlerine kadar hukuklarını rö 
rüp gözetmiye amcaları ve 1oyal 
köyden Kaçakların amcaJarı Maı• 
taf 4 oğlu Kadir medeni kaoanan 
346 ıocı maddesine tevf ık an vasi 
tayinine karar verildiii ilin ol• 

Evet, biliyorum, memleketimiz 
eıkisl kadar sıtma yataiı doiildir; f 

sını çok rörmemek hak ve insaf - E .. Artık bunları da ııöy· 
lenem olar mu? Ôyle ya hapisle· 
re fikrimi anlatmış olmaz mıyım? 

teker teker avlar ve kendi elleriy 
le yerlerinden çıkarthrm ı:. icabıdır. 

bir çok yerlerde bataklıklar kora· J (Tan'dan) nur. 2516 M. Çoban Yurtçu 

Edebf Rom•n 
No:1 A Ş K i N MUCiZESi NAKLEDEN 

Mecdi Enön 

Anlatacaiını vaka Ere denizindeki 
adalarımız.dan birinde reçmiştlr. Hidiso· 
lerio cereyan ettlii zamanlarda ba ada
da iki bin nüfuslu tek bir kaNba bala· 
nayor ve muvakkaten retirilmiı olan bir
kaç ytlz hafif cezalı ıiyasi mahkOma ne
zaret etmek için do kırk klıilik kadar bir 
askeri müfreze barınıyordu. 

Küçük rütbeli bir sabayıo kamanda. 
ıındı bulunan müfreze her üç ayda bir 

başkasına terkediyordu. 

Bu adadaki askerler içlıi luşlada nÖ· 
bet tatmak veya mahpuslara nezaret et· 
mek ve buan da talime çıkıp adanın 
içinde nihayet akıama kadar devam ede· 
cek yflriiyüıler yapmak flbi işlerden gay· 

ri yorucu vazifeler balunmadıiından, ne· 
ferinden subayma kadar bilitefrik bepıi 
barada yaşamayı adeti cennette yafa· 
•akla bir tutarlardı. 

Sabayın serbeıtisi ise hadıiz be1ap· 
ııadı. Hattl keodiıl cadanın biitiln uke· 
ri kavvetlerioin •mam kumandaın» olda· 

tana söylemek hakkına da malikti. Kasa· 
banın merkeziode şahsına tabıiı edilmiş 
rüzel bir evde otarordu. 

Sabahları atı ile rezintiye çıkar, ba
zan avlanır, öileden sonraları vatıioi as· 
kerlik daireıinde reçirir, ekseriyetle ka· 
sabanın mtihim ıahsiyetlerinin ziyaretini 
kabal ve iade, eder, akfamları da kayık 
re:ıintitinde cirarasının dumanını tnt
tOrmekte en büyOk zevki balorda. 

Canoı sıkabilecek biricik foy, ba lc.a· 
dar ribel bir bayatı ancak. ilç ay süre· 
bileceiini cl6f ilnmek olabilirdi, 

Deniz kenarırıda bulanan kasabanın 
küçOk limanına her OD b91 fÜndo bir Is. 
tanbaldan Akdeoiı limanlarımıza riden 
bir vapur uirardı. Banan haricinde lima· 
na çok aeyrelı: olarak vapur rollrdl. 

o kadar ki uzaktao bir tekaeniu rö· 
ründüğü, bir an içinde kasabaya yayılır 
ve balkın bllyük bir kısmı bir bayram 
yerine koıar gibi ıabile koıaşardo. 

Kasabanın rörilnüşG rüıı:el, temiz v• 
iouaa ferah verici7dl. Hele ortumdald 

reoiş meydanlık keıaphların i>iribirlerioi 
balduldarı en g-üzel toplantı yeri sayıla· 
bilirdi. 

Kısa bir yol meydaohiı sabile bai
hyord11. Bütün dültkinlar vo resmi dawe• 
ler bu meydaom etrafında balunmaktay• 
dı, O zaman kasabanın bu mevltiinde iki 
kahvehane vardı. Bıriıine bilhasja kay. 
makam ve kasabanın ileri g-elanlori devam 
eder, ötekıodeyae ekaeriyetıe köylüler 
toplanırdı. Subayın oturdutu ev meydan· 
lıj'ın deniz cibatindeydı. Deniz kenarın• 

dan içeriye doğrıı kaaaba1 yavaı yavq 
yüıtaeıdığindon ıkl odadan ibaret oıao 
evınıo poocerelerinden bom laman ve de· 
oiz kenarındaki kumluj'Qn nzıtn bir kııau, 
hem de meydanlık ve kasabanın yaıı.arı 
kısmı .fÖrünilrdü. 

GüzeJ bir nisan sabahı, lstaabaldan 
relen vapur, bu rüzel ka1Abacıj'ın lima· 
manına demirlemııti. V apar daha ufultta 
ırörilnmeden, ıahı&de bek&emeie bqhyan 
baJk, demirJediii •aralarda adamakıllı rıh· 
bm boyana doJdarmqta. 

Aralarında askeri kıta kumandanı , 
birçok askerler, kaymakam, belediye re. 
lıi, bakim, emoiyet imiıi Jiman reisi, jan
darma bafçavuşa ve l'enç bir aakeri dok. 
tor ( askeri kıta ile ıiyasi mahkOmların 
hekimi) bulonayorJardı. 

Sahilden kalkıp remiye yanaşan iki 
biiyük kay•ia otuz iki piyade askeriyle 
SU1f1D ye yakqıkh reoç bir ıabay bindi 

ler • 
Karaya ayak basınca illtönce sillb 

arkadaşının elini sıkan roııç sobay, kay. 

••kam ile diier zevahn aollmlarına ma• 
kabele ettikten ıonra kıtuının baıında 
ve halk araııoda kaaabaya dabıl oıda. 

Aıkerlerini ltıılaya yerlrştirip tek· 
rar meydanlıkta bekleıen kasabans il 1 
il 

.. _ ner 
re en erinin yanına dondü Ve kay L .. 

h . . b" b' ma .. amıu 
epsını ırer ırer kendisine takdim etaa•· 

sinden sonra merasimin resmi tarafı bitmlı 
oldu, Bundan sonra meslekdıtile bııbaıa 
kalan renç ıobay kendisine tahıi• edilen 
eve riti, 

(Devamı var) 



4 

Y !\lllK SINltJJ DA 
Bu Aktam 

Huluılide Mac1tralarla dolu vo sizi merale ve heyecanlar içari!liude 
bır;ık.ıcak olıtc vo !llaemanm ııevimli JÖN PRÖ~1lYFSl 

FRANCHOT TONE Tarafından yuatılan nefiıı bir filru 

~IATEŞ Koşusuı~ 
iLAVETEN: 

En güzel Şarkılı Şark filmi 

PEAİ K iZi 
Türkçtt Sö7lü 

Türkçe Sözlü oe Şarkılı ................................................ 
PEK YAKINDA: 

Altın sesli sevimli GLORİA JEAN . 

-{j YAŞASIN SAADET D
Filminde 

: inşaat yapt1ranlara : 
80 bin kadar eski büyüklükte yap• tuğlası nezdinizde 

mevcut bulunmaktadır. isteklilerin Arılc:oğlu kardeşler Ti· 
carethanesine müracaatları. 2490 12· 13-15-16-17-18 

Ademi iktidar ve BelgevşekliQine 
KARŞI 

FORTOBiN 
Reçete ile aatıllr Her ecz•nede bulunur 

S. ı-e /. Mııaflenet, Velciletinin Ruhsatını lıaizdir 

Cenup mıntıkası ajanı Bahri Diril 
Yatcami civan No. 14 - Eski SclAnik Bankası 

Posta Kutusu 105 

DOKTOR 
M, Nuri Vural 

Hastalanna her gun saat 11 den 19 a kadar 
Müslim apartmanı yanındaki S numaralı 

muayene bıın"'ıinde kabul eder. 

Adana Asliye Hukuk Hakimli
ğinden: 

Dosya No: 942/190 

Adanaoıo Kayalıbai M. den 7 No. lu evde oturan Yü1.baıı Meh· 
met Vehbi kıı.ı ve ölü Keresteci Adil karısı Behiye tarafından nefsine 
.. aleten ve küçük çocukları Muılııfa Yalçın Özer ve Neclaya velnye 
ten lttanbulda Siıkecide Şahinpaıa oteli lcarşıııoda Kars otelinde Ada 
nah Kemal Kereıteci aleyhine ikame olaoao alacak davasının yapılao 
duruıma11 ıonunda: Kemal Kerestecinin Bohiyenin kocatı Adil ile müş 
tereken icrayı ticaret ettikleri sırada kereste bedelinden Beybaba Sa
dettinden senetli alacakları olan 3000 lirayı kardeıi Adilin vef atındsn 
ıoora tahsil ettiği baldo bi11elerine düşen 1500 lirayı vermemiş ve bo 
ıebep1e bu parama tabıill iıtenmişte do üç bin liraoıo bin lirasının 
Adil vereıeain• ve bin liraslbm Komala bin llraaınm diğer vereselere 
ait olduiu anlaşılmış olduğ'ondan mezltor bin liranın Kemalden tabıili 
ile davacıya ita11oa ziyade iddiasının reddine 2484 koraı mesarifi mu 
hakeme ile 56 lira llcretl veki!etln ~avalıya ve 1241 kuruş mesarifi 
muhakemenin davacıya aidiyetine 18·-6-842 tarihinde temyizi kabil 
olmak üzere karar verilmiı ve Kemal Kereıtecinlo mahalli ikameti meç 
bal bolaoduioodan ve evvelki tebliiat dahi ilinen icra kıhomış olmak 
la tarihi iliodan itibaren kanuni yollara ritmediii taktirde hükmün 
ketbi katiyet edeceği tebliğ-at yerine reçmek i1zere keyfiyet illn 

olan ar. 
2512 

Adana AS. Sat ınaıma Komsiyonundan: 
1- 1000 ton tel balyah kuru ot kapala. zarfla Yetiloba 

istasyonundan Adana Yeni istasyonuna. nakı! .ettirilecektir. 
2- Muhammen fiyatı 1 ... ooo lira ılk te mınab 1050 li· 

radır. 
3- ihalesi 3/10/942 Cumarteıi günü saat 10/30 dad.,.. 
4- Evsaf ve şartnamesi hcrgün komsiyonda görtllebilir. 
5- isteklilerin Arbrma, Eksiltme kanununa göre hazır· 

lanmıı teklif mektuplarını ihale saatından bebemhal bir sa
at evvelin• kadar komsiyona vermİf bulunmaları luıumu 
ilin olunur. 2514 17-22-27·1·10 

~!!!!'!!!!!!!!!!!W!!!!l!!'9!!1m!!!!!!!B!!'!!'ll!!!!~!!!!!!!"~~!l!!!!!!!~l!!!l!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!l!'~"!!!I!~ 

imtiyaz Sahibi ı CA V1T ORAL Rifat Y AVEROÔl.U 

U. NttrfJat Mldlrlı Anket Bualdatı ,., ı BUGON Matbuıı 

BUGON 

o. Oemiryollan Umum MUdUrlUQünden 
D. Oemiryolları Meslek okuluna 

talebe allnacaktır 
Devlet Doıııiryollarıoıo muhtelif ihtisu ~ubeleri için memur yetiıtl· 

rilmek üzere Ankara'da bir (Demir yol meslek okulu) tesis edilmlıtir. 
Mektep yatılı o)up tedr:ı müddeti üç senedir. Talebenin her türlü 

elbise, yiyecek, yatacak ve tedrlı malzemesi idarece paraıız temin edilir. 
lşbo mektep mezunları Devlet Demiryollarında Lise mezıınlarıoa 

mahslll maaş ve haklara sahip olurlar. As"orlik mükelleflyetleriode kısa 
hizmete tibi tutulurlar. 

Demiryol meı)eL: okulunu iyi derecelerde bitirenler arasıodan veya· 
but meslek hı.yatında yüksek ehliyet röatereoleriodeo ecnebi memle
ketlerde idare hesabına yülı:sek tahsil ve ihtiıu )'aptırılmak üıere her 
ene ayrıca talebe ve memur seçilecektir. 

Kayıt ve kabul ••rtlart : 
1 - Türk olmak. 
2 - ldıncmiz hekimleri tarafından yapılacak ııhhat ve pıikotekoik 

muayenelerinde sıhhatlı olduj'u anlaşdmalt. 
3 - 14 yaşını doldurmuş ve 18 yaşını bitirmemiş olmak 
4 - Açılacak müsabah imtihanında kazanmak ( l1Dtiba11lar Türk

çe, Matamatik \'O tabiat bilrislnden yapılacaktır. ) 
S - Eon Orta okul mezanu olmak. ( Tahtil !leviyesini ortadan 

yülcuk olanlardan meslek okulunun birinci Stoıfma kabul o)anorlar. ) 

MUaabaka imtlhanlar1 : 
Ankara, fst4ubul ( Haydapaşa ve Sirkecide ), Eıkiıehir, Balıkesir, 

Afyon, lzmir, Kayseri, Adana, Malatya, Enurum şehirlerindo işletme 
müdürlüklerinde 1. birinci teırin. 942 perşembe ıüoü yapılacaktır. 

Talipler nihayet 30 oylıll 942 tarihine lı:adu imtihan olmak istedik· 
leri şehirlerdeki demlr)'cıllorı işletme müdürlü\tlerino birer dile~ çe ile 
müracaat etmelidirler. 

Dilekçelere iliştirilecek veıikalar şunlardır: 
1 - isteklinin burünkü haline uyruo fotugraf ı taşıyan nofüı hüvi

ret cüzcanı. 
2 - Mektep diploması veyahnt tastiknawdsi ( Bırnlara yapı:stmlaa 

fotorraflar da taleb~nin bugünkü halini röıterecektir. ) 
3 - lyihuy kijıdı. 
'4 - Aşı kiğıdı. 
işletme merkezlerinde bulunan iıtekliler yukarıda röıterilen dilekçe 

ve veıııikalarını bizzat iıletm11 müdürlüklerine rötürerek bir kayıt nama· 
ra11 alacaldardır . 

Diier yerlerden gelecek istekliler, 20 den 28 eyl6le kadar en ya· 
kın demiryol istaıyonnoa gelorek işbu dilekçe ve voaikalarıoı iıtu)'On 
şefine röıterecek ve dilekçelerini kayıt ettirdikten ve iataıyou miJbilr· 
lerilo mühürlettikten soora 1eyahal edecekleri trenin tarih, numara ve 
saatini yazdıracaklar ve bu veıika ve dilekçe ile trende ikiaci mevkide 
paraeız teyıbat edeceklerdir. 

işbu istekliler müracaat ettllderi iıtaayona röro tın yakın işletme 
merkezine riderek orada l.atihaıı olmaja mecburdurlar. 

Ancak; müracaat tarihlerindeki treo vaziyetine röre ridecekJeri ea 
yakm işletme merkezine 30 eylfil tarihindfln evvel yetlşemedilı.leri 
taktirde bu tarihten evvel yetitebilecelderi cliier işletme aaerkezlerinden 
en yakınma giderek orada imtihana rirebileceklerdir. lşba talebe yolda 
kontrol esnasında Üzerlerinde bulunduracakları iıbu veıikaları katarme· 
murJırına röıtereceklerdir. 

lıtaıronlardan bu ıuretle iıletme merkezlerine relen talebe derhal 
itletme müdürlüklerine milracaat ederek yanlllrındaki vesikaları yukarı 
da yazaldıtı ribi bizzat ali~adar işlet.neye verecek ve kayıt numarası 
abcalı.lardır. 

lıtaayonlara müracaat edeceklerin, K"etek trenleri beklemek üzere 
vakıt kayıp etmemek ve rahatsız olmamak ve rerek yukandaki tarih
lerde itletme merkezlerine yetişebilmek için tren vaziyetlerini evvelden 
tahkik etmeleri menfaatleri icabındandır. 

isteklilerin Jşletme merkeılerioe müracaat tarihlerine ıöre müaaba
kadan evvel veyahut müsabakadan sonra işletme müdürlüklerince tesbit 
edilecek tarih ve saatler4e sıhhat heyetlerince muayeneleri yapılacaktır. 

Müaabaka imtihao1ndan ve muayeneden ıonra iıteltliler, oetlceri 
beklemekıizin işltıtme mildürlüklerindeo alacakları parasız aeyahat mü· 
saadenamelerile ıeldiklerl iıtaı,ona dönebileceklerdir. Bunlıun arasında 
ııetlceyi, imtihan yapılan şehirlerde almak iıtiyenler bulanana bu arıu 
larını ve oradaki adreılerioi dilekçelerinin alt1Da yazdırmalılardır. 

Ancak, bunlar mektebe kabul edilmi.ıleue dönece leleri yerlere pa· 
rasız seyahat hakkını ıaylp ederler. 

Sıhhat maayeoesiode ve müsabaka imtihanında kazananların adres 
lerine tebliiat yapılır ve Ankaraya kadar peraıız seyahatleri ayrıca 
temin olunur. 

lıbu meslek okulunda tahsil edenler beı senelik mecburi hizmete 
tibi tutulacaklarındao mektebe girerken getlrtceklerl noterden maaad
dak taahhüt senedinin nilmuneıini işletme müdürlüklerinden .tedarik ede 
ceklerdir. 7822 2500 i:J-17-21-25 

Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 
Enstitü ve Akpm Kız Sanat okuluna talebe kayıt ve 

kabul olunmaktadır. hk okul mezunları Enıtitll birinci, or 
ta okul mezunları ihzari dördüncll sınıfa kabul olunurlar. 
Orta okullarda eleme ve sözlü imtihanlarda kazanamayan 
talebenin de kayıt ve l"'bulil yapılmaktadır. Bu hasuıtalci 
şeraiti ötrenmek için okul idareıine başvurmaları. 

2504 16-17-18 

Satllık makine 
75 Bey&"İr kuvvetinde zincirli 

i§ler vaziyette 1 adet Haoomak 
maıı.ineei satıhktır. Talip olanlarıo 

Hamamcı Mehmet Şen Ôzere mü· 
rıcaatları. 

2518 17-18-19 

Adana pamuk tarım satış 
kooperatifi mUdUrlUgUnden 

Kaaaviçeden yapılan 1300 adet 
aki Harar müzayede ıaretile 

24,9,1942 Perıeabe i'Onü ıaat 15 de 
.Kooperatifimiz biaaıında tabla· 
caktıt. 

Hararla11 r&rmek.teraitl anla· 
mık lıteyen taliplerin m8dQriyeti
miu müracaatları. 

2509 

ı Sayın çiftçilerimizin 
dikkat nazarına 
Yeni Lanı marka çift makine· 

leri reliyor. Her türlü yedek akla· 
mı da muntazam surette acenta• 
mızda mevcuttur. Almak iıtey•a· 
lerin asfalt caddede 138 namıtaya 
milr.:ıcaatları. 

2517 17~19~22~24 

Zayi nutua cUzdanl 
Aıkerllk muamelemin yazdı 

balondaiu hüviyet cOzdaoımı za• 
yi eyledim. Bqkaaını ılacıjuııcan 
zayi olan hbiyet cilzdanunıo bir 
kıymeti kalmadıiı ilin olunkr. 

Adananın Saklat. köyüadea 
olup timdi ceza evinde 

mahkOm Kerim oila Meb· 
mıt Gezer 2513 

17 EylOl 1942 

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

BU AK,AM 
Franaova Jozefin ıaltanatında, valalerlo ve •ileoceterio 

merkezi olan viyanada: 

ViY ANA AŞIKLARI 
ROBE.RT YONG - HE.LEN GILBF.RT 

PEK YAKINDA: 
Lakorrıyı y.sratnn büyük artist Miki Rone'in yerattıi'ı 

f evkıılide şaheser 

KELEBEK 
i 1 an 

Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizde zabıta ve darillace:ıe kadrosunda münhal bolonan 

memurluklar için müsabaka ile memur alınacakhr. 
imtihan 21. 9. 942 pazartesi rünü saat onda Y az1 işleri Büro5unda 

yapılacaktır. 

Ortaôkul munau olmık ve atkerliğioi yapm11 bulunmak şarttır. 
lateklilerin evrakı mthbitelerile birlikte Belediye Riyasetine würa· 

cacaatları, mezlı.Or rün ve saatte Belediye Y a.r.ı işlerinde haıır bolun· 
ıaalara ilan olunur. 

2511 

Adana As. satınalma '.Komsiyonundan : 
1- 37,000 kilo buiday açık eksiltme ile kaldırılacaktır, 

2- Muhammen bedeli 2405 lira ilk te'minata 180 lira 38 kuruştur· 
3- ihalesi 2/10/942 Cuma gllnü saat 10/30 dadır. 
4- Evsaf ve şartnamesi hergün komsiyonda görülebilir. 
5- lıtekhlerin belli gün ve saatte ilk te'minatları ilr. 

birlikte komsiyona miracaatlara ilin olunur. '2515 17·22-27-1 

Ooğumevi Baştabibi 
Dr. Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın hastalıkları mütehassısı 

A6idinpaşa caddesi civarında Miislirn apartmanı, 
Diıt116i6i Bag Şevketin m.1111geneluınesinin iistii 

Telefon No: 272 
1-26 2474 

(Elbise ile kasket ve palto diktirlleceld 

Devlet Oemiryollan Adana &. ncı isletme 
arttırma eksiltme komisyon ReisliQinden: 

İşletmemiz memur ve müstahdemleri için qağıda miktaJ' 
ve nevileriyle muhammen bedelleri gösterilen resmi elbise ue 
kasket ve paltoya ait yalnız kumaş, astar ve kazaliai idar•· 
ce verilmek teli dütme, sırma, alimeti farika ve sair bii' 
tün harç ve masrafları müteahhitleri tarafından temin edil" 
mek şartiyle elbise ile kasketler bir müteahhide, paltolatcll 
diier bir müteahhide diktirilmek üzere kapalı zarf usulile 
ayrı ayrı eksiltmeye konulmuıtur. Eksiltme S/10/942 tarihiode 
pazartesi günü ıaat 16 da Adana işletme müdürlütü bill'. 
sanda toplanacak komityonda yapılacaktır. . 

Taliplerin kanuni ikametgib vesikaları, hüviyet cüzd,... 
lara, 942 yıh ticaret odaıı vesikaları ve bu gibi ifleri mu,,,f· 
fakiyetle başarabildiklerine dair ehliyetlerile birlikte mu,,alı· 
kat teminat akçaları ve tekliflerini ayni gün aaat tS e k•' 
dar komisyon reiılitine vermeleri veya taahlUlü olarak P"" 
ta ile göndermeleri lizımdır. e 

Bu İfe ait şartname ve mukavele projelerini görmek ~ 
okumak isteyenler Ankara, Haydarpqa, Sirkeci lıletme o>~ 
dürlüklerine ve 6. ncı işletme istasyonuna müracaatları lii..,.. 
mu ilin olunur. 

Adet Yapılacak iş 

1349 
1349 
1042 

Takım Elbise 
Kasket 
Palto 

2510 

Muhammen bedel 
Ura l<f. 
24282 ()() 
2698 ()() 

18156 ()() 
17-22-26· 1 

11· Muvakkat 
Lira J(t 

4047 ~ 
2813 40 

T. c. Ziraat Bankası pamuk mllassasısl 
mUdUrlUOUnden: 

Çlilt fiyatları hakkında 
ı•' Çukurovada bulu.n~n yat fabrilcalannın çilit ibtiy~1 • fe 

çen ıen.e ~lduju gıbı. bu ~ene de müeaıeaemiz mar.ife~ tae' 
qatıdalcı fiatlarla temın cduccetindea çitit satacak çiftç b'' 
car ve fabrikat6rlerin Borsa civarında 25 numarah ,_.. 
nede mOeueıeıemiz memuruna müracaatları ilin oı..-'· 

Fiyat Çit idin 
Kuruı Cinsi 
12- Akala 
10,50 Klevland 
9,- Yerli 

2502 1.S· 17· 19·21 ·23-25-a7-29·1•S 


