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Notaları Etrafında i e·· .. k s· Al Ak 1 Çorçılın 

rauh Bılk• ATAY i uyu ır a a ! ı 4 === 
k ril~~imiz bugünkü gaıetelerde- kında yalnız iyi niyet tezahürleri-ıı:ı ıı Gu··n su··ren 

tgıJız. ve Sovyet büyük elçileri ne şahit olmaktayız. Münasebet- • 

1 lltı:ıfından Türk hükOmetine lerimız' herkesin bildiği sözleş- ı Londra ve Moskova, 1 u·· rk·ıyeye son 
'Vdi ect · ı . 1 . . meler ve muahedelerle tasrih ve ı l k ()k ı en notalarm metın ermı ı •• A t 
ı>iıu,.Yacaklardır. Bu notalarla ln· tesbit edilmiştir. Bunlarda ne de· ı notaları b 1 d•ı ? ı mu a a l 
6 l v s .X.i•en bir şey ' ne de onların de- ne se ep e ver 1 er. ı . 
tro' • e ovyet hükumetleri Mon · 5 v h ı )( ğişmesini icabettiren yeni a val 

1 
ı 

..., anlaşması hükümlerine ta· d C h · t h" ı 14 (R d s z d d ı d k Jd k "ı&ın· 
1 

vardır. Bu esna a um urıye U• Ankara : a yo gazetesinden)- ovyet er iko u arı orta tın a ırma için bu noialvr veril· ı 1 Prensip anlaşması 
hf a/zeme tneselesi "u ıy e. sadık oldukları hakkı.oda d' 1 d ğ h b ı j ·ı· El ·1 · ı f _, · B b b ,,. k '- lllh kum etine tev ı o un u u a er Bir/illi ve ngı ız çı erı ara ınuan hükiımelimıze tnı'şlir. azı ecne i mat uat ı ür iyeye bu notalarla ı 

\t.. Urıyet Hükumetine temınat 'h b ı ı; 1ı ı ı d J 
2 
3 .. rrn k verilen notaların , cı an mat ua· verilen eski mua eue ere sa akat temincıtznı ihtiva Sovyı!l ve ngilizlerin garanti verdilini kaydediyor. ı Harp sonu ooziyeti 

\ı~ ..,e .. te .• bohazlar hakk.md.a ve- d x- k' l · h • d~ b d b k' l b Ş bl l k T ki k J" 
1 

5 tında uyan ıraca6 ı a ıs erın er • eden notalar unya mai uatın a üyük a ıs er ı· u i inme i i, ür er anca müsavi şartlar içinde ı 4 Hudud detişmiyecek 
~ıı - Urlı:ıyenin hl!r hangı bır kıs· hangi yanlışı.an ve tahmiulere \ ı raktnıştır. . bir garanti mevzuuna girilebilir. Ve bunun için şu · ı 5 Artık ilhak yok 
b Uıerinde tecavüzi hiç bir emel d 'stemed· x-· · ı S j '•lell) d ki . T" k' . mey an açmasını 1 1l'i ımız /ngiliz gazetelerz, ovyetlerle ngilizlerin Tür ki- nu söylemek lazımdır ki. bu notalar tek taraflı ga ı 6 Denizlerı'n serbestisi 
qtaıi t: 1 e.rinıt· veb" "ukr bı~e~hın için, açık mülaha~alarımızı yaz- ıı ye aleyhinde Bogazlar mevzuunda konuştukları şa· ranti mahiyetinde degildir. Mezkur notalar geçen ı 1 7 lstenildi~i gibi rejim 
tiııı. lllamıye ıne uyu ır 1 • mayı vazife bilmeıı.te ve malum yiaları zaman zaman baş göstermiştir. /şte bu de- ahitleri teyitten ibareiiir. ı ı 8 Siltihların tahdidi 
lu illllla riayet dnıiye amade bu· olanları dahi tekrar etmeyi fay- ı · ı .-~-----~-----
lldukıarını bildirmektedirler. dalı bulmaktayız. .................................................................................. 1 Radyo gazetesi 

~lı~ Notaların metni dikkatle okun ~ 
ku IJ ıanıan, zih iııkr yeni bir hü · 
lı Ilı ifade eden şu cümleye takı- Ç örçille Amerika devlet reisi 

Ruzvelt arasında bir mülakat 

yapılmıştır . Bunu lngiltere 
Başvekil muııvini Atlee haber 
vermektedir . Ruzveltle Çörçil 
denizin ortasında buluşmuşlar ve 
bir prensip anlaşmasına varmış
lardır . Keza malzeme sevkiyatı 
meselesi de görüşülmüştür . 

~ııt : 

ık "Sovyet hi'ıkuweti ve Kral
h hükunıeti Türk hükiimetirıin 
ki&tbe sürükle~memek hususunda· 
tıı. arıusuııu tamamiy\e takdir et
A.. ckıe beraber Türkiyeye , bir 

1 
Vrupah dı!vlct tarafından taar

~ıa Uğradıgı tak.diı de, lıer türlü 

1 
lıave:n.- ı v~ mibalıerette bulun

'hya amade olabıleceklt:rdir.,. 
h lngiltert" ile aramıı.daki mua 
~edenin hükümleri olduğu gibi 

1 ~~tnaktadır ve karşıbklı taahhüt· 
i~~ 1tni2 üzerinde, hiç bi~ vakit, 
d~ tarafın da şüphe ve tereddü
} ll 0lnıamıştır. BinMnalcyh hemen 
llkıtrıya nakletti~imiz cümlede , 

cs
1
ki tnuahecie hükiimlerinin teyit 

cı Un 
1 

nıasından başk.ı lngiltereye 
ilal(Qk eden yeni bir şey yoktur. 

~eni olan !ley Sovyetltr Birliği-
llın b • ' k· U devletle Türkiye arasında 
t·ı .rrıuahedelerin ve son teati et
~~'llliı deklarasyonun hükümleri· 
• 
1 a§ar görülen teminat ifade-

'1Yle diğer beyanattan ibarettir. 

il Derhal söylüyelim ki biz bu 
Otaların verilmesinde, zaman ıa· 
~an logiltere ve ~Sovyet\er Birli· 

1 
lirasında Türkiye aleyhine ko· 

~u~lllalar olduğo hisaini veren 
Y llhtelif neşriyat ile. gene Sov
te~l:r Birliğine atf~lunaıı ~a.zı 
t ~ıf ve rnüukere rıvayetlerının 
:sırini izale etmekten başka bir 
s aksat görmüyoruz . E.ğer mak
i at hakikaten bu ise , bizim an· 
tlldı~unız gibi ise. ~hareketin do~ .. 
'ili Ve · yerinde olduğuna şüphe 
11\{)ktur. Bundan dolayı bize ancak 

t'tnnun olmak düşer. 

r.ıı Fakat notalar biribirinin ayni 
dıtluğundan ve bazı ahvalde yar
ccı~ ihtimalinin bahis mevzuu 
il ılrnesinden istifade ederek, bu
t·a bir garanti manası Lvermek is

liı~enıer olurşa, böyle bir ihtima· 
İl' asla varit olmadığını şimdiden 
t~tı etmek vazifemizdir. Herkes 
llılir k' i~ ı, Türkiye , dost devletlerle 
b:ıbıııda karşılıklı taahhütlerde 
k Unur, lakin kimseden garanti 

. llbuı etmemiştir ve etmez. Türk 
lıt'k 
1111; lal prensiplerinin ~e ~alnız 

1 
ti ardan ilham alan mtlli sıyase· 
tarı bu esası üzerinde bilhassa is-

t etmek i•teriz. 

tıı· Gene bizim şüphe etmediği· 
'i 

1~ Ve kimsenin de şüphe etme· 
t,tıı istemediğimiz digcr bir nok· 
ta <la , bu notalarm verilmesi , 
t,ta!1tnı:ıdan her hangi bir telep, 
Ilı ~Vık veya tahrik ile vaki olma· 
~~; .olrnasıdır. Esasen Türkiye 
~ıtıl'ld.ı~i için hiç bir taraftan. Y~ ı 
aut~bıt tehlike görmekte değıldır 
~dostlarımızdan ~r~ak 1 

8. Bazvelt'ID 
'1tln11tı beyanatı 

"tlt,Yaıigton: 14 (a. a.) - Ruz
ilta ın bu gi'ın saat 13,30 ile 14 
\\ sında beyaz saraydan matbu-

a beyanatta bulunacaktır. 

Sovyetlere göre 
"Smolensk 
bölgesini 
boşalttık,, 

Hitler umumi 
Karar11ahıru 

dün nakletti 

Almanlara göre , Odesa ile 
Bug nehri arasında Alman kuv
vetleri K.aradenize varmışlardır . 
Sovyetlere göre , Stara bölge
sinde şiddetli muharebeler olmak· 
tadır . Ve Smolenık birkaç gün 
evvel tahliye edilmiştir. Smolensk 
yüıde doksan tahrip edilmiştir . 
Bu malumatı veren gazeteciler
dir . Çünkü Almanlar Smolcnsk'i 
gazetecilere gezdirmişlerdir . Ni-

Üniversiteli bir Sovyet kızı cepheye gitmek üzere 

kolayef ve Odesa civarında.ki 
ınuharebeler çok mühim safha

lara girmiftir . 
Moskova : 14 ( a. a. ) - Sov

yet tebliği : 13 ağustosta kıtala
rımız Korosten , Smolensk ve 

Belaya-Çerkof istilcamet~erind~ düş
manla barp etmişlerdır . Bırkaç 
gün ewel kıtalarıuııı Smolensk'i 
tahliye eylemiştir . 12 ağustosta 

43 Alman tayyaresi düşürülmüş
tür . Bizim kaybımız 35 tayya 

d. B'ır denizaltımız Baltıkta re ır . 
15000 tonluk bir Alman petrol 

iemisini batırmıştır. 
Berlin : 14 ( a. a. ) - limen 

gölü civarında 103 ürıcü Sovyet 

l Alınan kıtaları tara-
avcı a ayı . . 

• 1 • ve elimııe esır f ından çevrı mış 

düşen az yaralı müstesna olmak 
Üzere tamamiyle imha edilmiştir. 

Bertin : 14 ( a. a. ) - Son 
2~. saat içinde Sovyetler ve ln
gılızler 244 tayyare kaybetmiş· 
terdir. ·. Bunun 184 ü Sovyet tay
yaresıdır. Şark harekıitından dört 
Alman tayyareııi dönmemiştir . 

Moskova : 14 ( a. a. ) _ Fin 
radyosu Sovyet tayyarderinin 
Dobrucaya bir akın yaptıklarına 
dair 13 ağustosta yeni bir tahrik 
tebliği neşretmiştir . Baştan başa 
yalan olan bu tebliğ tehibe bile 
değmez . 

Bertin : 14 ( a. a. ) - Ber-

........ ~ ................................ : ı........ ı 

i oo·EsA i 
1 Şark cephesindeki üçün· • dır .ve mutedildir. Yazın şid · ıı 
ı .. Ukraynada detlı sıcaklar çok az devam e · 

ı bc~lhAlmanKt~arf~uzu e Qdesayı der. Yağmur irtifaı senede 336 1ı ı assa ıye ı v . . . 
ı h d f . 'h lmi görünüyor. mılımelreyı geçmez. 

ı e e ıttı az e Ş M t b" ı· ·· 
Od · ·sı·mdeki vi· un azam ır p ana gore ı esa, aym ı 

ı it: ti k · olup 411 000 yapılmış olan Odesa şehri ı 
aye n mer ezı · b' · · · S ··t 1 b'' "'k bir ırıbırıne amut ge- ı 

ı nu us u uyu · dd ı · 
Şehirdir. Nüfus iti= nış ca e en, mun· ı 

ı uarp Sahnelerine taza k ld 1 
bariyle Ukraynanın nı . m a mm an ı 

ı ikinci büyük şehri Cofra/i Yönden ıle Sovyet Rusy~nın ı 
ı 

1 0 
. kıyı Kısaca Bakışlar en modern şehırle · ı 

ı sayı ır. enız - · d b' · "d' L' d 47 metre rın en ırısı ır. ı- ı 

ı sın an K d · d k. S 
yiiksek bir yerde bulunur, gü· manı ara enı7. e ı ovyet ı 

ı zel bir körfez kıyısındadır. Et· limanlarının en işleğidir. ı 
ı rafı steptir. Odes~. a~ni za~a.nda So~- ı 
ı Odeşa, ildim itibariyle, yet s~nayıı. zırai~esının ve zı- ı 
ı kara ve deniz iklimlerinin çar· raat aleti en f abrıkalannın da ı i pışbğı bir yerdedir. Kışı kısa· • - Gerisi 2 incide - ı 
ı .. Hff Hff .. ff .. ffH .. ~ffff .. ffff ........ ff ...... ı 

linin bombardımanı hakkındaki 
uydurma haberJer hakkında D. 
N. B. nin ö~rendiğine göre, Sov
yet tayyareleri bir defa Beri ine 
gelmişler ve bir ton ağırlığında 
20 bomba atmışlardır . Diğl"t ge
celer de Berline yaklıışmağa mu
vaffak olamamışlardır . 

Londra : 14 ( a. a. ) - Roma . 
Radyosuna göre , Hitler Umumi 
Karargahını Cenubi Ukrayrıaya 

nakletmiştir . 

Bertin : 14 ( a. a. ) - Fev
kalade Alman tebliği : Seri Al
man kıtaları , Krivoy . Rog'daki 

zengin demir sahalarını işgal et-

-
Demir yollar. 
inşaatı hızla 
ilerlemekte 

Bir aııım 

Batıar BltU 
Ankara : 14 (Türksözü mu· 

~abirinden ) - Yurdda demiryol 
ınşası faaliyeti büyük bir hızla 
devam etmektedir. Diyarbakır Ciz· 
re-lralc, Elazığ-Van-İran, Zongul
dak.Kozlu hatlarının bir kısmı ta

mamlanmış ve diğer kısımlaı ının 
bitirilmesine çalışılmaktadır . 

Bundan başka, Bozüyük Bur
sa hattı da dalı il olmak üzere , 
bir kaç hattın etüdleri yapılmak. · 
tadır. 

Almanlara göre 
'~Nikolayef 

ve Odesa 
. muhasarada,, 

Bug garbin deki 

mühim kuvvetin 

imhası muhakkak 

miştir . Bu suretle Ruslar demir 
istihsal~tının % 60 ını kaybetmiş

lerdir . 

Berlin : 14 ( a. a. ) - Fev· 
kalade Alman tebli~i : Odesa ve 
Nikolayef , müttefik kıtalar ta

rafından sarılmıştır . Bug'un gar
binde mühim kuvvetlerin imhası 
muhakkaktır . 

Bertin : 14 ( a. a. ) - D. N. 
B. : Cenubi Ukraynadaki takip ha
reketi semerelerini vermiştir . 0-
desanın şarkında Karadenize inil
miş ; bu suretle şark ve şimalden 

irtibatı kesilmiftir . Nikolayef te 
sarılmıştır . 

------

Atlea'nln din 
geceki aatka 

Londra : 14 ( a. a. ) - Roy

tere göre ,Başvekil muavini Atlee 

bu~n saat 14 de ( Türkiye sa

ati ile 17 de ) lngili z hüJCümeti 

namına radyoda beş dakika süre· 

cek mühim beyanatta bulunacak

tır . 

Lord Liverbuk'da bu müla.
katta bulunduktan sonra Ameri
kaya gitmiştir . Ruzvelt\e Çörçil 
sekiz madde üzerinde görüşmüş
lerdir . Buna göre , İngiltere ile 
Amerika harp sonunda hiç bir 
ilhak kabul etmiyecektir . Ve 
lngiltere ile Amerika biç bir hu
dut de~işikliği yapmıyacağı gibi, 
her memleket topra~ında istediği 
rejimi kuracaktır . Denizler ser
best kalacak , ıiliihlar tahdid edi
lecektir . 

Londra radyosu bu mülakat 
hakkında neşriyatta bulunarak , 
bu konuşmanın dört gündenberi 
devam etti~ini , bunun Ruzveltın 
daveti üzerine yapıldığını ve bu· 
nun bir askeri sır halinde kaldı

~ını bildirmiştir . 
Mülakata hava , deniz ve kara 

generalleri de iştirak etmiotir 

Eski japon 
' 

Başvekiline 
suikast! 

Tokyo : 14 ( a . a . ) - Dev
let nazırı ve eski Japon Başıvekili 
Hiranuma bu sabah bir suikaste 
uğramıştır . Mütecaviz Baronun 
evine girmiş ve tabancasiyle ateş 
etmiştir . Hiranuma 73 yaşında
dır . Sıhhi vaziyeti hakkında he
niiz bir şey neşredilmemiştir . 

Muğla'da Şiddetli 
Zelzele Oldu 

Muğla : 14 ( a.a) - Dün sabaha harıı saat 2,15 de 
ıiddetli bir yer ıarsıntısı olmuıtar. Hasar ıJe zayiat yoktur. 

Türkiye - I sviçre 
ticaret konuşmaları 
Müzakere Ankarada Başladı 

Ankara : 14 (Türksözü mu
habirinden ) - lsviçre ile ara
mızda serbest döviz ve hususi ta
kas üzerine müesses bulunan ti
caret anlaşması temmuzun 30unda 
nihayet bulduğundan, yeni bir 
anlaşma yapılmak üzere Anlcara
da müzakeresine başlanmıştır, 

Öğrendiğimize göre Ameri
kan bankaları lsviçre frangını do
lara tahvil etmediklerinden bu 
memleketle yapılacak yeni arılaş
ma sadece hususi takas üzerine 
yapılacaktır. 

Müzakereler bir kaç 2üne ka. 
dar nihayetlenccekti r, · 
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[}merikadan Mektup~ 
Amerika'da 
KadınAhlik 
Cemiyetleri 
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MERSİNDE PARAŞÜT~O 
TEHLiKESİNE KARŞI SİVİL 

BOLOKLER TEŞKİLATI 

Un, 
dün 

sadeyağ f iatı 
tesbit edildi 

·-----1 ACIBLI 
BiR OLCM 

UNUTULAN BESTELER- BABASIZ ÇOCUKLAR YE 
YILOIZLARIN BAŞ VUROUGU HİLELER 

Mersin: 14 (Türksözü muhabi
rinden) - Şehrimizde Paraşütçü 

inme ve indirme kıtalarına karşı 

Beden Terbiyesi Pasif Korunma 
iti muvaffakiyetle başarılmış ve 
taarruz grupları için teşkil edilen 
üç bölük faaliyetine başlamıttır. 

CDün saat 18 de Stadyomda 

flÜ'lellefler toplanarak taarruz 
. grup mıntıkaları hakkında izahat 

almışlardır. 

Gazetemiz~ sablbl lçel 
Mebusu Ferid Celal OU· 
ven~n bacanalı , Kon
ya Ortamektep MUdUrU 
Bay Nazif Uç gUn evvel 
Konyad• ini olarak ve
fat etml•tlr • Ulramlan 
bu bUyUk lellkeHen do· 
layı alleslnln acılarına 

l•tlrlk eder, baf ••öhlı 
dllerlz • 

Paramount stüdyolanndaki lo· 
kantaya girdik. Lokanta camlı ge
niş bir hangarı andınyordu. Her 
taraf dopdolu idi. Burada yıldız
lar, teknisyenler, müdürler, figü
ranlar bir arada yemek yerler. 
Herkes nerede, hangi masada 
yer bulursa oraya oturur. Oturdu
tunuz masada boş yer varsa ttt· 
nımadığınız adamlar gelirlt>r, tek 
lifsizce bu yeri işgal ederler. Her· 
kes yemeği ile meşgul olur, kim
se karşısındaki ile görüşmez. Esa
sen yemek çabuk biter. Yıldızdan 
makiniste kadar herkes hemen ay
ni yemeğ'i yer: Salata, meyva su· 
yu, sopk su veya kahv~ ... 

Bana refakat eden dostum lo
kantadaki dikkate şayan simalan 
göstererek maceralarını anlatıyor· 

du: 
- ileride, sağdaki masada 

oturan kıvırcık saçlı, iri gözlüklü 
genç Amerikanın halk arasında en 
meşhur bestekArı lrving Berline'
dir. Bu adam birçok şarkılar bes
telediti halde notadan katiyet an
lamaz. Şarkılarını ıshkla çalar!. . 
Bütün gün ıslıkla çalarl... Evinde 
üç dört hakiki musikişinas vardır. 
Bunlar kendisinin kitipleridir. Is· 
lıkla çaldıA'J havaların derhal no· 
tasını yazarlar!... Nereye gitse 
daima arkasında, elinde nota ki· 
A'Jdı ve kurşun kalem, bu katipler 
bulunur. Hatta banyo dairesinde 
bile ... Çünkü lrving şarkılarını ak· 
la gelmiyecek zamanlarda, banyo 
yaparken, traş olurken, kravatını 
bağlarken besteleri ... 

Yanındaki masada oturan baş· 
ka bir bestekardır. Geçen sene bu 
adamın başından çolc rarip bir 
vaka reçmiftir: Bir gece ıinema 
ytldızlarmdan Barbara Stanwyck 
birçok kimseleri evine davet et
mişti. Davetliler elli kifiyi bulu· 
yordu. içlerinde bu bestekar da 
Vdrdı. Yenildi, içildi... Bilhassa 
içildi: .. Saat ikiye dotru herkes 
sarhoş otmuştu. Bestekir sarhoş 

haliyle piyanonun başına oturdu 
ve yeni bir melodi çalmata bat· 
ladı. Hemen hiç kimse piyanoyu 
dinlemiyordu. Bestekar sarhoı ha· 
liyle bile, çaldıA'J havanın güzelli
tine hayran olmuş, kendi kendi· 
ne: 

- Ne güzel oldu... Muhak
kak bu hava büyük muvaffakiyet 
kazanacak... Sarhoıluk bana ilham 
a-etiıdil... Diye dütünmüştü. 

Bestekar ertel'i gün baş ağrı· 
sı ile uyandı. Atzı kupkuru ve 
acı idi. Birdenbire akbna gece 
bestelediti hava geldi. Hemen pi· 
yanosunun başına koştu, bu hava
yı çalmak istedi. Fakat nafile ... O 
rüzel havayı bir türlü hatırlıyamı· 
yordu!... 

Derhal telefona koştu, Barba
ra Stanwyck'e başına geleni an
lattı. Bu havayı hatırlayıp hatırla· 
madıtını sordu. Barbara hiç bir 
şey hatırlamıyordu. Fakat beste· 
kira iyilik etmek için hemen tele· 
fonu açark davetlilere sormata 
bafladı: 

- Dün aktım Ralfih saat 
ikiye dotru piyanoda güzel bir 
hava çalmış, habrlıyor musunuz? ... 
Hatırlamıyorsunuz öyle mi? ... Sar· 
hoı mu idiniz? ... Herkes gibi ... 

Davetlilerden hiç birisi hatır
lamıyordu. Bereket elli kiti için· 
den birisinin aklı başında imiş. 
Bir parça da musikiden anlay.an 
bu adam: •Evet. cevabını venn· 

ce Ralph derhal bunun evine koş· 
tu. Davetli bir parmağı ile piya
noda bu havadan bir iki parça 
çalınca Ralph: 

- Evet, bu idi, şimdi hatır· 
ladım... Diyerek piyanoya geçti 
ve kendisi çalmağa başladı. .. Ha· 
vasını bulmuştu. Bu hava geçen 
senenin en çok muvaffakiyet ka
zanan şarkısı olmuştur. 

Saçlarında mavi kordeliidan 
büyük bir fiyonga bulunan küçük 
bir kız masadan masaya gidiyor. 
Herkes kendisine bonjur diyor, 
kızın yanağını okşuyor. Bir masa
da yalnız başına yemek yiyen 
Wallace Berry küçük kızı görün 
ce, yüzü güldü. Kızı dizine oturt· 
tu. 

Yanımdaki zat anlattı : 
- Bu kızcatız figüranlık ya· 

pan bir kadının çocutudur. Baba
sının kim oldutu bilinmiyor. An· 
nesi geçende öldü. Stüdyo kendi
sini evlidlık edindi. Büyüdüğü 

zaman kolltje gidecek. Kendisine 
vasilik yapan figüranlar grupu bu 
kızın stüdyodan uzak bulundu
rulmamasını, büyüdüQ'ü zaman sine· 
ma ile alakası olmamasını istiyor. 

Malum olduğu üzre bu yeni 
teşkilita mektep ve fabr:kalar dı
şında kalan yaşları 18 den 20 ye 
kadar olan bütün vatandatlar da
hildirler. Ve bu teşkilatın kurul
ması için on gündenberi alakalılar 
hummalı bir faaliyet sarf etmekte · 
dirler. 

Bu tetkilat doğrudan doğruya 
Vatan müdafaası için yapılmakta-

1 dır. Göreceği vaz.if c de çok mü
him bulunmaktadır. Bu teşkilata 
dahil olan mükellefler davete ica
bet etmedikleri takdirde malum 
cezalarla tecziye r edileceklerdir. 
Mükellefler ve bu mükellefleri 
kullanan müe11eıe sahipleri ve 
mükelleflerin ebeveynleri sıkı sıkı
ya alikadar bulunmakta ve ade
mi icabet halinde cezalandırıla
cakları cihetle aikadarların bu işe 
liıımgelen ehemmiyeti verme-

bir Vatan kendi menfaati ve hem 
leri hem borcu olduğunu unutma 
malıdır. 

Adaaa • lloıu , ........ .. 
Dünyanın en namuskir ıehri 

ıeçinen Hollywood 'da bu baba· 
111 çocuklar tatılacak şeylerden 1 
biridir. Figüranları bir tarafa hı· 
rakahm , evlenmemif yıldızların <la . 
çocukları vardır. Fakat ahlik ce
miyetlerinden çekinerek bunu iti· 
raf etmezler. Yı!dııların hepsi ay-

Adana - Kozan yolunun üçün
cü kıımının da ihaleıi dün ya
pılmıftır . Arka arkaya yapılan 

ihalelerle bu yolun inıasınm biı 

an evvel bitirilmesine çalışılmak
tadır . 

Maarll mldlrl 
tefti•• çıktı ni uıule müracaat ederler: Do· 

~urmazdan bir kaç ay evvel Holly 
wood dan ayrılırlar, bir müddet 
aonra yanlarında bir çocukla dö 
nerler. Bu çocu~ evlitlık edin· 
dıklerini ıöylerler. Kimıe inan· 
maz, herkes işin iç yüzünü bilir. 
Fakat zevahir kurtarıldığından ile-
ri ıidilmez. 

Altı ay evvel en meıhur ve 
en güzel yıldızlardan biri (bunlar 
beti altıyı : ıeçmez ) Bir gün tid · 
detli bir romatizmaya :ıutulduA-u
nu ilan etti. Hollywood'da kabil 
olduğ'u kadar fazla kalabilmek için 
otomobilinde beline kadar daima 
bir örtü örtmeye bafladı. 

Bir müddet sonra kırda isti· 

Maarif Müdürü B. Ekren1 
Günel , dün mülhakatta bulunan 
okulları teftiş etmek üzere köy
lere gitmittir . 

rahate çekildi. Hollywood da 
herkeı y1ldııın San Fransisko'da 
bir doğum evine gittiğini biliyor· 
du. Trokadaroda , gece kulüple· 
rinde herkes yıldızın dönüşte na
sıl bır hileye başvuracağını biri
birine soruyordu. Mutad vcçhile 
bir evlatlıkla mı dönecekti. yoksa 
batka bir yol mu bulacaktı? ... 

Bir ay sonra yıldız, Beverley 
Hills'deki evine, romotizmadan 

( geriıi üçüncü sahifede ) 

Kadul llaçır••lar 
mallllma olda 

Aclanaya ba~lı Karaisalı ka
ıasıııın Çorlu köyünden Ahmet 
kızı , ölü Mehmet karısı 35 yaş
larında dul Cenneti zorla kaçır
maktan suçlu ayni köyden Halil 
oğlu Mehmet Olcay ve buna yar
dım etm~kten suçlu Mehmet oğlu 
Hasan Yetil , Hüseyin oğlu laa 
Yeşil , Mehmet oğlu Mustafa Ye
şi I , Halil oğlu Ahmet Olcay'ın 

Ağır Cezada mevkufen yapılan 

duruımaları dün ıona er mittir . 
Neticede Mehmet Olcay 6 ay , 
Mustafa Yetil , Hasan Yeıil 3 
er ay , laa Y t"fil 2 ay 15 rfin ve 
Ahmet Olcay 1 ay 15 filo aQ'ır 

1 

hapse mahkum edilmiılerdir . 
Mahkumlardan lıa Yeıil ile Ah
met Olcay , cezalarını bitirdik-

l leri•;::;• :;~;;· 
1 
: Ziraat müdürü 8. Nuri Avcı
nın rahatsız olduğunu haber al
dık . Kendiıine icil ıifalar te-
menni ederiz . 

Merıla·Aatep 

htbOl 1 Maçı 
Mersin: 14 (Türksözü muhabi· 

rinden) - Antebin daveti üzerine 
maç yapmak üzere bölge beden 

teı biyesi asbaşkanı B. Muharrem 

Yeğit'in nezareti altında Antebe 
giden Futbol takımımıı şehrimize 
dönmfiftür. 

Antepte, Antep bölgesi m~h
telit takımı gibi kuvvetli bir tefek· 
külle karııtaı._n takımımız yapılan 
çok he} ecanlı maç neticesinde 
1-2 ile Antep takımını mağlup 
etmişlerdir. 

1 
1 

UZAKLARDAN BABIP_: .... ı---

Seyyarelerle muhabere-Arpadan dondurma yapıllyor 
Amerika alimlerinden doktor Almeden dürbün 

ile yıldızlann rasadabna, yaptığı inkılaplarla • : e~i 
dünyada büyük bir şöhret kazanmıştır: Bu ~lamın 
fikir ve mütalaasına göre seyyareler ıle lelsaz va
sıtasiyle temas ve muhaberede bulu~mak .imkansız 
bir şe ydetildir. Doktor Almeden dıyor k_ı '. 

- Kürremizin dahil olduğu manzume ıçınde ve 
ve yahut başka bir şems manzumesind~ ~ulun~n 
bafka seyyarelerden bize telsiz mevcelerı gonden.1-
mekte bulunması ihtimali vardır. Fakat bu telsız 
dalgalan, lrisayt denilen atmosferimizin tabakasına 
çarparak bize kadar plmezler; nasıl ki, biz arzdan 
diter seyyarelere röndermek isteditimiz telsiz dal
galan ayni tabakalara çarparak fezaya dönmekte· 
dir. Başka seyyarelerden bize çekilmesi muhtemel 
telsizleri alabilmek için sabit balonlarla 150 kilo· 
metre yüksekliklere çıkmamız lizımdır. Buna bugün 
fenni imkan yoksa da yakın bir itide ilmin bu müş
külü de yeneceğinden ümid kesmemek icap eder. 

• • • 
Çok .. cak ıunlerde aQulan serin bir şey ye· 

mek için sulanan lngiltere halkı şimdi dondurma 
ısmarlarken bir an için şöyle düşünmektedir. 

Vesika usuliyle yaşadığ'uruz bu sıkıntılı günler
de dondurmayı neyle yapıyorlar?. 

Dondurma yaparken artık süt kullanılamıyor. 
Bu kıymetli madde ancak ve ancak hastalarla ço
cuklara verilmektedir. Şeker mevcudu eskisine nis· 
betle çok azalmıştır. Ve dondurmacıların kullanma· 
lanna müsaade edilen yat miktan cüz'idir. Şu hal· 
de benim yediğim dondurma neden yapılmışbr? 

KıtlıA'Jn baş gösterdiQ'i yerde fen denilen can 
kurtarıcının eli uzanır. Dondurma yapmak için şim 
di lngilterede bir çok yeni yollar bulunmuştur. Ne 
gibi kimyevi mevaddın karıştırılır.asiyle bu çok rat· 

· bette olan maddenin elde edilditi gizli tutulmakta· 
dır. Ancak bu yeni dondurmanın esasını arpanın 
teşkil etti~ muhakkaktır. 

Arpadan yapılmakta olan bu dondurmanın es· 
kilerini katiyyen aramadıklannı lnriliz gazeteleri 
ısrar ile yazıyorlar. 

Vilayetimiz Fiat Mürakabe Ko-

misyonu un ve sadeyağ fiatıannı 

tesbit etmiıtir . 

72 kiloluk X 89 • 91 randı· 

12,50' mantı bir çuval un tvptan 

perakende 12,75 liradır , 
Yemeklik sadeyağın fiatları ki

losu toptan 157 - 162 , pera

kende 165 - 170 kuruttur . 

AdUJ•d• terlUer 
Tarsus ecza hikimi Hasan 

Ünal , Adana iıiaı Hüsnü Ôz
dem yedinci derece hikim ve 
ve izAlıklara terfi etmiıleı dir. 

San' at Olıu/larındalıi elelıtrilı 
fU6eaine talebe almıyor 

Sanat Okulları Ôzel elektı ikçi· 

lik fubesine parasız yatılı talebe 

alınacaktır. Orta .mektep mezunu 

yahut her hanıi bir Liıe sınıfın
dan inzibati bir ıebeple olmamak 

şartiyle ayrılmıt ulanlanlar da ka

bul edilirler. imtihan 5 EylGI 941 

tarihinde yapılacak ve kayıt itleri 

2 Eyhlle kadar devam edecektir. 

istekliler ıarUırını Maarif dıaire
sinden öğrerıebilirler. 

ODESA 
(Birinci sayfadan artan) 

merkezi sayılır. ~bir ahalisinin 
bilhassa Ruslar, Ukraynahlar, Leh 
yahudileri teşkil eder. Ahali ıra· 
sında bir miktar Alman, FJen ve 
Ermeni de vardır. 

Odesa 1789 danberi Rusyanın 
bir parçasıdır. Ruslar burada 1793 
den itibaren müstahkem bir mevki 
yapmıya başlamışlardır. 1794 de 
ise harp ve ticaret limanını inşa 

etmiye başlamışlardı. Burada 1795 
de inşa edilen Rus şehri de bura· 
da iik çatlarda ~tenlerin kurdutu 

Odesos veya Ordisos şehrinin h!:_ 

tırası olarak Odesa ismiyle anıl· 

mışbr. Şehir çabuk büyümüş, nü
fusu 1852 de 97,000 e çıkmııtır. 

1881 de ise Karadeniıin en 
büyük iskelesi olmuş ve nüfusu 
400,000 i bulmuıtur. 

1917 de Rus ihtililinden son· 
ra da şehir Ukraynalıların eline 
ieçmiş, 1918 de ikincikinun a· 
yının sonunda ise dört günlük bir 
muharebeden sonra işçilerin eline 
geçmiş ve burada da Su\'} .. t cıım· 
huriyeti ilin edilmiştir. Ayni yılda 
mart ayının ortalarına dotru bir· 

lefik Alman ve Avusturya kıtata· 
nnın eline geçmiştir. lkinciteşrin 
ayında işral kuvvetleri şehrin ida· 

resini Ukrayna hattına terkederek 
çekilmişlerdir. Mütarekeden sonra 

Odesaya Fransız, Sırp, Leh ve 

Yunan kuvvetleri de çıkarılmıısa 

da bu kuvvetler de 1919 hazira· 

nında Odesayı tahliye mecburiye· 
tinde kalnuşlardır. Odesa, ayni 
yılda bir defa da Denikin'in mu· 
kabil ihtilil orduları tarafından 

zaptedilmipe de, 1920 mayısında 
Sovyet ittihadına kat't olarak da· 
h.il olmuştur. Bu mütemadi harpler 
arasında yan yarıya yıkdmıı ve 
1921·-2 ~ kıthA'Jnda nüfusunun yarı· 
sı telef olan şehir 1923 den sonra 
süratli bir inkitafla eski halini al
mııbr. 

NiKAH TORENI 
Şehrimiz Kız Sanat Enıtitiiaü 

ô2retmenlerinden Bayan Mefha 
ret Erman ile Diı Tabibi Bay 
Hakkı Somay dün lstınbulda ni
kihlanmıılırdır . Genç evlilere 
u&Un MadeUer dileriı , 

ZiRA/ BAHiSLER 

IBldL VERiLEN 
BAZI AiAÇLAI 

ar· 

P
arklarda, bahçelerde, yol ken 
lannda i'Ördüğünüz şekilli a· 

btr 
Q"açlar, usta bahçıvanları~ . fi· 

sene budayarak şekillendirdığı 
danlardır. Her ataç şekil alın~~ 
müsait delildir. Tabiat itibari~ 
budanmata elverişli olanlar bıı ış· 
te kullanılır. Şekil verilen at~; 
lardan Avrupa ve Amerikada r 
alıcı geniş parklar vardır. Bu park· 
larda şekillendirilmiş ataçlarO; 
güneş, ay, yıldız, kanape, kol 
ehram, minare, yılan , k ıı f• 
mahrut, sütun, kulübe ve evcikler. 
şemsiye, yelpaze, vazo, kubbe gı· 
bi muhtelif şekiller yapılmışbr. 

Bahçelerin son modaı:ıı olal' 
şekilli ataçlann içinde en maktıııl 
olanları kışın yapraklannı dök!O~ 
yen cinslerdir. Bunlardan p0rs&J 
( T oksüs ), Lorüs. RododendrO" 
panaşeli ve yeşil kurt bağrı (frO' 
hen), Viburnum, şimşirler, taflall 
lar, Houx denilen dikenli rntfl 
nevi, manolya, defneler, ıııaSl 
zakkum, Ligüstrom'lardır. YaP' 
raklannı dökenler arasında : Laf 
jestremia, Japon ay\•ası, kızıl~ 
leylak, hatmi ağ'acı, Dözia, f orst' 
tia, Çin eriti, kırnuzı yapraklı t' 
rik, elma, güller, panaşeli, Actf' 
Hidranjea'lar vardır. Bunlar •Y: 
zamanda çiçek açtıkları için P' 
ve bahçelerin geniş parterlerirı11 

ortalanna dikilir. Şekilli ataçll' 
yavaş büyürler ve ıekillerini M 
bozmazlar. Ancak her sene fid•~ 
run yapraklarını makaslıyar• 
şekli muhafaza ettirmelidir. 

TÜRKiYE RaJ.11osu 

ANKARA RadyoSfl 

CUMA 15.8.941 

7.30 Prowram ve memleket 
,, 

at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Parçalar 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Hafif aıııı" prorr 
devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 Proıram ve saat ayarı 

12.33 Müzık : Fasıl Şarkıları 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Fasıl Şarkılan 

13.15/ 

14.00 Müzik : Karııık proıraOI 

1800 Prorram ve memleket 
,. 

at ayan 
18.03 Müzik : FASIL 
18.30 Serbest 1 O Dakika 

1H.4C Müzik : Radyo Swinf J('.ıı· 
arteti 

19.00 Konuşma (iktisat) 

19.15 Müzik : Radyo Swing "ır 
arteti .., 

19.30 Memleket saat ayan 

ajans haberleri. 
19.45 Müzik : Karışık şarkılar 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Solo şarkılar ,1' 
21.00 Ziraat Takvimi ve ToP' 

Mahsulleri Borsası 

21.10 TEMSiL 

22.00 Müzik : Radyo Salon O' 
kestrası 

1 
22.30 Memleket saat ayan, •;;1, 

haberleri ; Esham· Tab~ 
Kambiyo • Nukut Bo 
(Fiyat) or 22 45 Milzlk : Radyo Salon 

kestruı 
2'.:!.55/ 
23.00 Y annki proıram ve tcaP'' 

nıı. # 
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General Veyvel'in 1 

dünkü beyanatı 
ltint kuvvetine itimat 

Sirn1 . 
Ycy 8 • 14 (a. a .) - General 

"el H' d ' •lfatilc ın ıstan başkumandam 
tiııde radyoda orta şark ıefe · 
li iııt 0Ynadıkları roldan dolayı 
diat kıtalarını tebcil etmiş ve Hin
İtiııı an rnüdaf aaınncia bu kıtalara 
ttın~d.ını bildirerek ıöyle devam 

1fht: 

laıı bHindistan muharipleri Hindiı
~ k Udutıarından mümkün oldu 
ltıckı'da~ uzakta muharebe ver
dır. ' buyük bir kiyaıd göster· 

lırı<:11:i4ıerı 750.000 Hıntli ıilih al
tfr &dır . Ve ı1ilfih altına çağrılan 
ıq,~t bunları bizim alabilcceğimiı 
da •tlc dt"polara büyük miktarlaJ 

01arak gdmektcdir. 
...____~~--~~~~-

'-e111ı a •dan melltap· 
,

11 
~ ikinci sahifeden artan ) 

~Uhnu,, her ıamandan daha 
dij • daha güzel bir halde dön
'o · Dostları kendi si ne riyakirane 
tuyorlardı : 

r.ıı - Elektrik tedavisi yaptı· 
ltıı? .. 

0'1t Aradan bir kaç gün geçiDce 
bt 1.•kta mühim bir haber bom
ltr l•bi patladı . Yıldız , gazete
Clıf "aııtasiyle, bir değilı iki ço
&u u ~vltd edindiğini bildiriyordu. 
de ltıunasebetle acıklı bir hikaye
ta h de bahıolunuyordu: Kocası 
dı~llfından terkedil~n fakir bir ka· 
il}'):~ b~ri: bir yaıında , diğeri bır 
~Uk ~kı çocuğunu beılemeğe 
Yıld tcdır olamıyormnş. Bir eün 
Yıl ı~ın kapısı önünde düfüp ba
tv1~•f . Yıldız derhal iki çocutu 

d diye yanına almıf ... 
~ab Gece ldüplerinde herkeı bu 
bir erden : bahsediyor ve neden 
tıj· de~ıl , iki çocu~ evlAdlık 
dı.'~~tin~ birbirlerine soruyorlar· 
v. ıç kımse• buna mukni cevap 
"ttıı . • • 

ıor 'Yordu. Bu merakı iki ay 
r11 

1~11 ga~etelerin yazdı~ı bir fık· 
<tllettı. Fıkra ıu idi : 
"G dıı eçenlerde Alicenap bir yıl· 

~u ın fakir bir kadının iki çocu
y11~u evlad olarak yanına aldığını 
:tar::ftık . Fakir kadın yıldızı zi
~'6d e pek yalnız kaldığından 
~iaı 111 Ylfayamıyacatından ba· 
tiai e. luıtarından hiç olmazıa bi-
tt:'~- kendiıine verilecetini rica 
dtıı fır. Yıldız bu ana ıefkatin· 
ı,tıt\~ok mütecasir olarak çocuk· 
~ti . ~h hangisini tercih ederse 

sını k d' . 
Olıtı en ısıne vermete razı 
~1111 Uftur. Ana, bir yaşındaki kı· 
a..t tercih etmi• • .. küçü~ü katı '"" ttt .... .. ~ ı; • 

8 
e Yıldıza bırakmıttı . ., 

'ıJ<t ed~ buluş, dahiyane bir şey 
d •lmif h '- .. Af ' 1 tın · ' erllel : erın .. . " 

11ti . 

Sordum . 

'1i~i ~ Herk~ıiıı tu kadar çekin-
a ılak c~miyetleri nediı? 

llıbc( . Amerihnın her tarafında 
tch'ıt• olan bir takım teıkilit .. 
~i (etler muhteliftir. En mühim· 
ta bi lldınlarıokidir. Şubeler ade
~11118~ ~ulü~ &i.bidir. Burllda ka
'tlerıc ~ndılerıne taalluku olmıyan 
~e~ı ' otekini berikini çeki1tir
f11a111~ tncırul olurlar!.. fak at nü 
"e..:ı· büyüktür Boykot emri ·••ta · 
~t"kii:· en büyük yıldız derhal 

s· 1 kaybeder. 
~i b,~r 1•rnanın şiıman Fatty'si -
1•tııi Aırıaraınız detil mi ? Asıl 
lııi 1• tbuc)tle olan- bu adım yir· 
k ~ne -
6 Şııtlo evvel Amerikade bugün-

attc , . dan daha meıhurdu . Bir 
ile "ınd k. b' dcct'k e 1 ır eğlence üzeri· 
abıik 1 Odular çıktı. Kadınların 
iti . Cerni}· t ' . ._ 
''tıc b c ı ışe "arıttı ve kcn-

<ietbaı ~Ykot ilan etti . Fatty 
li ı lltlıstı 
1 • fılir...ı . er arasından çıkarıl -
8tı ... erı .. . 
.. dı,• lld goıterılmeme~e baı· 
ıç111dc· . lllfllca~ıı müthit sefalet 

o düf .. 

Suriyede 
teşkilat 

Vlll memarıarı 
azledllmellte 

Kahire : 14 ( a. a . ) - Ge· 
neral Katru Suriyede 55 Vişi me
murunu azletmiftir . Bu azillere 
sebep Katrunun Suriye idarcsin· 
den Vifili unsurları tasfiye etmek 
istemeıi ve mezkur memurların 
Suriye ve Lübnanda umumi hoş
nutauıluk uyandırmıı olmaları · 
dır . 

Kudüs : 14 (a. a) - Royter 
ajansının haber aldığına göre , ln
g'iliz askeri makamları tarafından 
mevkul tutulan General Deııtz ve 
35 Vichy subayı şimdi Kudüste bir 
villaya yerleştirilmişlerdir. Namus
ları üzcriııe söz alındığı için ken
dilerine mahdut bir serbetlik veril· 
miştlr. Mevkuf diter Vichy me
murları Kudüsün tıususi bir mahal
linde bulunmaktadırlar. 

General o~nt1.'in ve diter 35 
subayın, .Suriye harekatı esnasında 
esir edilen müttefik kuvvetlerine 
mensup subaylar avdet edinceye 
kadar mevkuf tutulacaktım malum
dur. 

UZAKŞARKTA 

ıapoa • Amerllla 
lagWz dava11 

Londra : 14 (•. a.) - Londra 
resmi mahfilleri, lnfiltere ve Ame
rika Birlefik devletlerinin cenuba 
dotru renitleme siyaıctini terk 
huıuıunda mutabık bulunup bu
lunmadıtını bildirmesini talep için 
Jııponya nezdinde teıebbüıler 
yaptıQ'ı hakkında dün razetelerde 
netredilmif olan haberleri kat'i 
surette yalanlamaktadır. 

japonyadan bir cevap iıtendi· 
ti ve bunun için bir mühlet veril
mif oldutu da a11lıııdıı . Londra· 
da bu haberler dünyanın her ta
rafında çıkarılan diQ'er ıayialar 
ıibi muzir telakki olunmaktadır . 

Şanıhay : 14 (a. a.) - D. N. 
B. - Japon - Çin harbinin dör
düncü yıldönümü münasebetile 
Çin sularındaki Japon donanması 
sözcüıü beyanatta bulunarısk, Ja
ponya 'nan Çunkinr hükumetinden 
kuvvetli bir yardım rören Ame
rika ile lnıiltere 'nin ve Holanda 
Hindiıtam'nın Japonya'yı çenber 
içine almalarını muattal bir vazi
yette seyir etmekle iktifa edemiye· 
cetini söylemiftir. ikinci Avrupa 
harbinden beri Çindeki harple bu 
Avrupa harbi araıında sıkı bir 
milnasebet bat göıtermittir. Oka
dar ki, bu harplerden birine niha
yet vermeden diğerini .bitirm~te 
imkAn yoktur. Japonya ıhatı sıya 
ıetine 1&dece mini olmakla iktifa 
edemez. 

Aynı zamanda Çindeki eski 
tekamülün yeni teUmüle değittiril· 
meıi lazımdır . Bu ıuretle Çin yarı 
müstemleke vaziyetinden kurtul
muş olacaktır . 

Sözcü, Japoya'nın bütün zor-
luklara kartı koyma~a tiddetle 
aımetmif bulundutunu da itave 
etmiftir. 

Bir dlrOır 
lloalıraa11 

Vqinfton : 14 ( a . a . ) -
Bay Hal ve lngiltere , Kanada , 
Avusturalya mahfillerinin ve Oaf 
Koperin ittirik edeceği bir top
lantının hazırlanmıf olduğu ,ayi· 
ıları deveran etmektedir . 

Arl••tln yirmi 
vapare eı 110,ayor 

Boenoı Ayres : 14 (a. a .) -
Aıjantin hükumeti muharip devlet
lere ait yirmi vapura · el koymayı 
kararıa,tırmıfbr . 

TORt<SOZO 

Büyük hava 
muharebeleri 

1 
1 ! 

Uçan. Kalelerin 
mltlll• laallyetıerı 

Londra : 14 ( a. a. ) - İn
giliz hava n"zareti , evvelki gün 
iki büyük Alman endüstri mer
kez.ine indirilen darbelerden bah
sederken İngiliz tayyar"lerinin bu 
hücumlarının parlak surette ha
zırlanmış ve cilretklr ıurethl icra 
edilmiı oldukunu bildirmektedir . 

Bu taarruz.lard, bazı İngiliz. 
tayyareleri Alman müdafaa tay
yareleriyle karşılaşmış. fakat di~er 
filolar düşman tayyaresine rast
lamamıttır • 

Emden üzerinde uçulmuı, çok 
yüksekten bombalar bırakılmış· 

tır. Uçan Kaleler demiryollaı mı , 
tayyare meydanlarını bombalı· 
mıttır. 

Bertin : 14 ( a. a. ) - 12 a
ğustostan 13 ağustos sabahına 
kadar Alman arazisiyle Şimal de-
nizi ve Manı sahilleri üıerinde 
60 logiliı tayyare::si tahrip edil
miıtir. 

SEYHAH VAKlfLAR MO
OORLOGOHOEN : 

Han Kurbu mahallesinde 
(464) lira lO k. bedeli keşifli 

-
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

~KiLO FIATI 1 
C En az ' En çok 

_K. S.:. K . S. 
- = - - ~ 

ı Koza \ , 10.18 
Klcvland Ç. ı 00,00 ı 

ı .ı Klevland 1 'ı 00,00 
1 Klevland U 00,00 

. M. Parlağı - 00,00 00,00 

P. Temizi 00,00 00,00 

-Kapım alı ı Y. Çiğidi 05,00 
-

K. Çiğidi 0,00 

-Susam 1 
Butday yerli 7,65 ı 7,75 

Arpa 5,40 . 5,75 

Yulaf - 6:35-I 6,50 

- ~~ 

14 • 8 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

i (F~;,;ij Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) ingiliı ı 5.22 

(Dolar) A'!_lerikan ~30 .00-
- ·-- -

-'-= 

Mabmnt Paşa hanı tamir edil

mek üzere (20) gün müddeti~ 

Münakasaya konulmuştur. lha 

lesi 20/ Ağustos/941 Çarşanba 
günü saat 10 da Vakıflar ida

resinde yapılacaktır. isteklile

rin teminat akçesiyla birlikte 

ihale gününde, Şartnameyi an· 

lamak isteyenler her gün Va

kıflar idaresine müracaatları. 
10-15 13322 

Fiat Müralıabe Komi•yonu Rei•lilinJen : 
Yemeklik SadeyaQ'ın toptan ve perakende azami fiarlan a,atıdaki 

şekilde lesbit edilmi' oldutu ilan olunur. 13336 

Toptan kilosu 
Menşei Kuruş 

Perakende kilosu 
Kuruş 

Diyarbakır, Mardin 
Gaziantep 157 
Urfa 162 

165 
170 

Seyhan Vildyeti Fiat Müralıahe Komİ•yonu Rei•lifinJen: 
Safi buQdaydan mamul 89/91 randımanlı unlann 72 kiloluk beher 

çuvalına toptan 1250, perakende 1275 kuruş fiat tesbit edilmiş oldutu 
ilan olunur. 13337 
-----------

ÇUKURDU HlRlSI MOOORLOAOKOEH 
Müeessesemizin ihtiyacı bulunan kırk ton mazot, beş ton 

Benzin iki ton gaz 1/8/941 tarihinden itibaren yirmi gün müd

detle kapalı zarf usuliyle eksiıtmeye çıkanlmışbr. 
1 Bedeli muhammenesi dokuz bin dört yüz liradır. 
2 - Teminat muvakkatası 70S liradır. 
3 - istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesaik ile birlik

te teklif mektupları 20/81941 gününe rastlayan çarşamba günü 

saat 12 ye kadar Hara merkezinde alım satım Komisyonuna 

vermeleri ve daha fazla izahat almak isteyen'er de Hara mü· 

dürlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 3-7- 11-15 

13304 

i 1 an 
SEYHAN ORMAN ~EVIRGE MOOORlOGONDEN: 

ClNSl HACMi 
M3. 03. 

Kayın 127 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Bahçe kazaıı dahilinde hudutları 
şartnamede yazılı Dumanlı kayın devlet ormanından numara· 

lanmış 127 Metremikip muadili adet kayın ağacının bedeli 
dö"1: tahsitte ödenmek ve (12) ay içerisinde çıkarılmak üzere 

14181941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle Açık arbrmaya 
konulmuştur. 

2 - Arbrma 29/8 / 1941 tarihine müsadif Cuma günü saat 

1 tde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacak· 
tır. 

3 - Beher gayrı mamul metremikibın muhammen bedeli 
250 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 23 lira 81 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Seyhan Or. Ç. Mü

dürlüğüden ve Bahçe Orman Bölge Şefliti ile Orman Umum 
Müdürlüğünde görülebilir. 

7 - Teklif mektupları 29 /81194 l günü saat 11 e kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin Ticaret Odası vesikası ile birlikte belli 

olan gün saatte ihale komisyonuna müracaatları (bu vesika köy-

lülerden istenmez) 15- 19- 23-26 13338 

Sayfa 3 

SEYHAN P. T. T. M000Rl006NDEH : 
1 - idaremizde münhal maaşlı ve ücretli memuriyetlerlt! 

ücretli stajyerliklere orta mektep mezunları müsabaka ile alı
nacaktır: 

2-Müsabakada 10, 9 , 8 , 7, numara almak suretiyle pek iyi 
ve iyi derecede kazananlar 15 lira maaşlı veya 60 lira ücretli 
memuriyetlere, 6 ve 5 numara almak suretiyle orta derecede 

muvaffak olanlarda takdir hakkı idareye ait olmak üzere 20,25 
ve 30lira aylık ücretli stajyerliklere tayin edileceklerdir. 

3 - Staj devresinde muvaffak olanlar maaşlı veya ücretli 

memurluklara geçirilecektir: 
4- Müsabakada muvaffak olanların idarenin teklif edeceği 

yerde vazife kabul etmesi şarttır; 

5 - Taliplerin 788 sayılı memurin kanununun 4 üncü mad
desindeki şartlan haiz olmakla beraber devlet memuriyetine 

i lk defa gireceklerin otuz yaşını geçmemiş olması lazımdır: 
6 - Müsabakaya girmek istiyenler 1918 941 Salı günü ak

şamına kadar dilekçe ve evrakı müsbiteleriyle birlikte Se yhan 

P. T. T. Müdürlüğüne müracaat etmelidirler; 
7 - Müsabaka 20/8/941 Çarşamba günü saat 1 O da yapı-

lacaktır. 1-5- 10- 15 13298 

##AU##*##AUA**A#*AAUA•UA~ 

Milli MENSUCAT f ABRİKASI MODORlOGOHOEN: n 
iktisat Vekaletince tesbit edilen 24/9/940 tarihli 

Bez fiatı : 

Tip: ı. 85 
Kara': 925 

Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs 938 

tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

1-15 13139 
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• 
iş Bankası 

Klçlll taıarral lleıapları 

1941 
lkramlfeplllll 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aia.to•, 3 /ltinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 luamlyeıerı 

1 Adet '.2000 Liralık 2,000 Lira 

3 > 1000 , 3,000 , 
2 > 750 > 1,500 , 
4 > 500 > 2,000 > 

8 , 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 , 
80 > 50 > 4,000 > 

300 , 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, B•nk•••n• pare r•tırmakla yalnız para 
biriktirme olm•z, •rnı z•manda . tallhlnlzl 

denemlf olureunuz 
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Bltb Atnıana :P~!!_ldrldlr. 

Beyhude ıstıriPfÇikmeyiniz 
BB TIK ll&ll 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ atrıla

nnı sür'atle izaleye kilidir. Ro
matizma cvcaı, sinir, mafsal ve 

adele ısbrapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessiriliç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZ i N TERCiH EOIKIZ 
lca1Hnd4 Günde .J Ka,e Alına6ilir. 1 

......... *._ • .._._ 



P H 1 1..1 P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARFIYATI, SESSiZ iSLEME, UZUM OMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu . 
. Mufass 1 te-knlk izahat isteyiniz 

Muftnrrem Hil11ıi Remo 1 
Türksözü Cilt Kısmı 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L .. . \\~ 1 \\·~----

N 01$ ucui•N YARATTlm SIHHlT. 
Cllll YE GIZElUKTll 1 

M 

" .. 
" "Radyolin,. harikulade m6es- de parlak neticeler veren 8 

sir ter~bi, ~aima taze~ti ile "Radyolin,. sizi terkibi meçhul R 
temayuz etmıı ve onbmlerce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

kişinin tero1ı etfiti yejflDe diş mü&tahlarlanndan da müstat· 
macunu haline gelmittir. Diş . k 1 hıfııssıhhasanitı ve fl:ıellitfn· nı 1 mıştır. 

• 
RADYOLIN 

1===== Yeal _.. ::::::::::::::::::::::=:::===m 

Bu Harbin Kitabı 

roııın -l!ILJEBI ITTWlll IE 
l~f Dı JnfilU! IMPARlmRlUh 

YAZAN: M0MTAZ FAiK l'ENIK ==e 

! SIGlAI, TElll, ZARiF Ckf ISLt*ll ANCAI roısozo • 

1 TORKIYE CUllllYUI 

1 Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türlt Lira• 

Şube ve ailn• aaedi : 26S 

Zirai ve • ticstf ti er nevi banlr9 ııhaameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ilaamiye veriyor 

Ziraat Banka!frida leumbara~ ve ihbarsız taaanuf heıaJ.•lanna en 
d7 so lirası bulunanlara sentde 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaA-ıdaki plana göre ikrı;ı miye da~•'acaktır 

4 Adet 1000 Lırahk 4000 Lira 
4 .. 5oo 2000 " 
4 

" 
250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. '1000 " 
ıoo .. 50 .. ~000 .. 
120 

" 
40 " 4800 " 

160 
" 

20 " 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzdP 
20 fazliasile wril~ektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyhil, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEllASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIHI HER GOH MUSTAfA RlfATECZjHANUI 

0ST8NDEKI MUA YENEHANESINBE KABUL EB 

A.lloae YI Uü '"rÜRKS()Zü 
.UUarı GONDl!Lll( GAZET!. AD~A 

Salıir• ve Baımalıarr/,.i 
Senelifi . : . 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aglifı . • . 125 • 

llAnllıar için ld•r•r• 
mUracallt etmelldlr 

Umumf Neıriyal MiJHürü 
MACiD 80Çt0 

BasıldıOı ye r : TORKSOZO Matbaası 

1 

... ·•·• ...... . 
NEZ~E 

Kuıkhk,Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 
En seri ve en kati şe· 

kilde yalnız kaşe 

GRIPIN 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
yormadan: ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda ründe 3 a~et alınır. Taklitlerinden sakınınız ~ 1 ..... :::::.::::;:;~·:~:. ,) 
_,___..,_~..._.___._......._______ _____/ 

ilan 
lOANl llUM VE çacı BAllMOI Bl$TAllP-

Mü ............ Ml Mali yılı 10nıma kadar ihtiyacı;; 
Koyun eti 7/ Af •MJ 941 tarihinden itibaren açık eksU~ 
konulmuştur. ihalesi 221 Atuıtoı 1941 Cuma iÜlıÜ saa~ ~ 
Sdıbat Müdüriiğünde 111>dac:aktır. Şeraitin MüeıseselDjte 

racaatla ötrenilmeıi limndır. 

isteklilerin kanuni velilaılariyle ve ille leminat makb~ 
tayin edilen günde komisyona venneleri ilin olunur. 1 

Aşal'ı Yukarı Muhammen 
Kilo IClitb Onıi Bedeli 

2000 2300 K. Eti 1150 

7-ll-15-ı9 


