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Milli Şefin 
diinkü kabulleri 
l . Ankara: 23 ( Türk.özü muhabirinden ) - ismet 
;1°~~ dün saat 17 de Çankaya kö,klerinde yeni Arjant_i~ 

Çlaı Karloau kabul etmif ve Elı;i Reisicumhurumuza ıtı-
l)ıqtna- • • kd" l . . ... esını ta ım ey emıftir. 

'tı Kabul esnasında Hariciye Vekaleti Umumi katip 
'lQuin; Cevad Açıkalın hazır bulunmuftur. 

'---- ----·~-
CllZALAR 
81JÇtARI 
OllTADAN 
ICALDIRAMAZ 

Necmeddin SADAK 

lluhtekirler oldukça ağu cezala
lfl ra çarpıldığı halde her gün 

l~rı Y~.n~. yeni ihtikar v a k a
lika g'oruyoru7 .. Bir günde 26 ih
~ t davasına bakılmış J Şu halde 
ql\~a, bu meselede, bir tedbir ise, 
kıs aşılıyor ki, tedbirin ancak bir 
~ llıı, hem de en müessir olmı
iltııdır 

ıit Bunu tabii görmek lazımdır. 
'4raa cezada uslandıncı mahiyet 

ııınarnahdır. 

bir Ceza, suçlara karşı cemiyetin 
~11 aksülameli, bir intikamıdar. 
lerılldan dolayı ceza, suç işlendik
'4lq sonra gelir, suçların önünü 
td tııaı. Eğer cezada suçlan yok 

~ ıcı tn, hatta azaltan bir tesir ol-
" ,,:ıdı, binlerce senedenberi hır-
~ ı;ıı 1 ~• katilli~ı ve sair suçları ce-
1' ıet~ndıran bütün medeni cemi
M ~/tde bu mütemadi cezaların 
M ~!\itiyle bu gibi fiillerin artık iş· 
- ~i\1,rl'llenıesi, hiç olmazsa yavaş 
~ bıık~ş azalması lazımgelirdi. Hal
i' ~t 1 

Cezalar tatbik ediliyor, suç· 
~ ~az tekerrür ediyor, azalmıyor, 
" an Çoğalıyor. 
~ atı Suçları azaltmak için ceza
" q~ n daha ağır olmasını istemek, 
~ t~~ Yanı_ış bir nazariyedir. Beş ku· 
~ '~a Yerıne elli kuruş kazanan bir 
" tı11 ;ırı idamını istemek, suçlula-

11 M 'trııe~ç· ceza görmemesini temin 
~ bir I\" lır. Suç ile ceza arasında 
~ ~~l ~sbet olmazsa, herşeyden ev
~ tııu~~iıc~anına bağlı olan hakim, 

~ller trıı cezadan kurtaracak de· 
~11 • aramaya mütemayil olur. 
li~e ~•bi şiddetli ve adalet nisbe
ltlııi~Y~ır~ hükünıla, ancak vatan 
~.. esı, ıhtilat gibi çok müstesna 
1 ·•ıarıı ~t t aıda, fe"kalade mahkeme-

! 
t~ () arafından tatbik edilebilir. Zi
~İdde~arnanlarda amme vicdanının 

lhı ... ~ hassasiyeti artar. 
l~~İti lıkaı ı kaldırmak için muh 

e M ~tıa ~~zalandırmak kafi olmadı-
M 1'clttıeR"?re, ikinci tedbir, fiat yük-
A tbi <ı sıne başlıca sebep olan ta
~ ;açlar~ltnıaktadır. Gelirleri ibti

ar Ylik dan fazla olan, yahut fiat
laıı in seldikçe kazançları da ar· 
eıı,.... sanlar "hti"k. d .. t . b ·•1adıkı • ! ar an mu eessır 
~ tbiYet arı _gıbi, ihtikara da se· 
Ctlı.aıı ."~rırler. ihtiyaçları olan 

aırıı ıı e • . ~ akta şyayı, herhangı fıata 
alil ~ı:ıttıakt Ve muhtekirle işbirliğ"i 
81~ , Uhte1q a tereddüd etmezler. 
ı:ı.I' ~~lar r, rnatını bu gibiler için 
1 t .. .' Onlar · J" iif ili uevıe . a gıı ı satar. 

~:1111, h ~ın . kararları ne olursa 
C:j· fit hı.ıt ald ıhtıyacını tatmin etmek, 
./ lı ~il Par 1~ tnal sayesinde daha 

~ ber f' a kazanmak için her ma-
ıı il q •ata al ' 

ıs ı~11 lliına b maya hazır insanlar 
~ıı· tıı <l~kça d ulunacaktır. Bunlar bu

lt lllıı~ içi a. mallar, pahalıya sa
tÇİ s~~tıa. ille n gızlcnecektir. Bazı müs

til tsu~ ti:leketterde görülen ku
er eııt\l:ıeri aret ahlakını bizde çok-

iltı ahıak~ı . • . d"" k* Yec alış . sevıyesı uş un 
ır1 'ile e~i ll'ıiı ve~ı~ hayatında istiyemi· 

ı:ıı.l' bi/lebe il\ .. 1 çın ihtikarla mümkün 
' trıeoıı u~adelede başlıca ted

( Cierj~ ~t~. imkan dahilinde 
uçuucü aabif ede ) 

SOVYETlERE GÖRE 

Alman kaybı 
iki milyon 

Lenlagrada olan 
bflcum tutuldu 
Bugün (dün) Sovyet - Al 

man dostluk ve ademi tecavüz 
paktının yıldönümüdür. Hemen bü
tün dünya matbuatı bu mevzu 
etrafında makaleler neşretmekte 
ve bugünkü dünya politik ve as
keri vaziyetini teşrih eylemekte· 

dirler. 
Bugün görülüyor ki, dostluk 

ve ademi tecavüz paktını yapan 
bu iki devlet silahlı bir ihtilM 

içindedir. 
Sovyet - Alman harbinin ikin· 

ci ayının dolması münasebetiyle 
Almanlar dün bir blanço vermek· 
le beraber Almanlımn gösterdiği 
rakamların (dünkü resmi tebliğ· 
)erle bildirilmiştir.) yarısını vermiş 

!erdir. 
Alman kaynaklarından gelen 

haberlere fÖre, SovyetJer. Alman 
esirlerini · kurşuna Jiımektedirler. 
Ve Sovyetler zehirli gaz harbine. 

hazırlanmaktadır. 
Moskova : 23 ( a. a. ) - Sov-

yet tebliğ"i : Kıtalarımız bütün 
cephe boyunca şiddetli muhare
belere devam etmiştir . Baltıkta 
ilci dü~man nakliye gemisi ile iki 
sahil mubaf aza botu batırılmıltır. 

~ 

*.. Jtl 
Alman askuleri hir Sov.lfei 

şehri sokaklartnda 

Radyo gazetesi I 
iki aylık harp esnasında Alman
ların insanca ~ayiatı iki milyondan 
fazladır . Bundan başka Almanlar 
8000 tank , 10,000 top , 7200 
tayyare kaybetmişlerdir . Sov
yetler 550 tank , 7500 top , 
4500 tayyare kaybetmişlerdir . 
Sovyetlerden 150,000 ölü, 440,000 
yaralı ve 110,000 kayıp vardır . 
Moskova 24 hava akınına maruz 

H {ıkimlerin alacağı 
ikramiye projesi 

A k ra: 23 (Tiirksözü muhabirinden)- Adliye vekaleti, çok 

ki hn .k
0

• lere yardım paralarından ikramiye verilme$i lıakkındaki 
çocu u a ım . . k . 
k 

.._ maddelerini delıştırme~e arar vermış ve bu hususta 
anunun oazı • k • · 

b
• k ·esi haı.ırlamıştır. Alakalı ve aletlerce tetkik edılmekte 
ır anun proJ bik d .. ··ı ba k l 
l b 

· meri kanunun lal atın a ıoru en zı no ta arı gider· 
0 an u proje . ki ;ı · 

kt dlm U
sullerini daha hasıl şe e ı, ral elmektedrr. 

me e ve yar 
ı .................................................. ı 

1 Nikolayef İ 
i ı 
ı N"k 1 f rmanı ve Din· • buz kırma makineleri vardır. ıı 

ı i 1 0 :~e. 1 
rp kıyısı Al· Bu yüzden Nikolayef · limanı ı 

yepelr net rınfındga ·ışgal edil· senenin her mevsiminde ge- ı 
man ar ara ın an . . 

ı . . mılere açıktır. 1920 de şehrın ı 
mışhr. f ı Nikolayef Karadeniz sahi· Sov~etler tara ından tekrar ı 

ı !inde Rus limanıdır. Burada işgalı esnasında kahramanca ı 
ı " R f"I harbetmlş olan on ı 

bütun us ı osunu . . 
ı k b" h r beşıncı alayın ha- ı 
ı alaca ır arp ı· uarp Sahnelerine b · · d "k"I · 

b 
rıı rası ıçın ı ı mış ı 

ı mananın yanı aşın- Co-'frafıA vo~nden Ab'd . h 
d b

. b 6 ı 1 a ı esı meş urdur. ı 
da sene e ır U· Kısaca Bakışlar 

ı çuk milyon ton ti· . Nikola~ef deniz ı 
ı caret eşyası ithal . ınşaat tezga.hlannda ı 
ı ve ihraç eden bir ticaret lı- 4390 amele çalışır. Nıkolayef, ı 
ı manı mevcuttur. Şehrin nüfu· Harkof, Kerson ve Aposto· ı 
ı su yüz binden fazladır. Niko- lofoya birer . demiryolu ile ı 
ı laycf bilhassa buğday, ham bağ!• ol_u~, Dınyep~r ve _B~g ı 
ı demir, manganez ve şeker ih- neWrle.rın~_n Ka~~de~ıze ~okul· ı i raç eder. Limanda mükemmel • dükleri korfez. uzerındedır. ı 

ı ............................................ : ...... . 

Milli (NDOSTRIYI BOYOTM( ÇAUSMA~ 

Mütehassıs 
işçi okulu 
işe başlıyor 

Ankara : 23 (Türksözü Mu- • ~-----------

AlMANlARA GÖRE 

Dinyeper 
geçildi 

Odesa çenberı 
gittikçe daralıyor 

kalmış ve hiçbir askeri hedefe 
isabet olmamıştır . 436 kişi ölmüş 

2000 den faıla insan yaralanmış
tır . 

Helsinki : 23 ( a. a. ) - La
doganın Şimaligarbtsindeki harp 
harekatına iki çevirme hareketi 
ile neticelenmiştir . 168 nci Sov
yet fırkasını sürmek kabil olmuş
tur • Muharebeler esnasında bu 
fırkanın kovayı külliyesi imha e· 
dilmiştir . Vapurlar batırılmıştır • 
Harp ganaimi çok büyüktür . 
142 nci ve 198 inci Sovyet fır· 

katarı kanlı kayıplardan sonra 
Kilpula adasına geri püsle.örtül. 
müştür . Devam eden diğer çe· 
virme hareketlerinden başka 11me
Hittala hattı üzerinde köşe ni
zamlı bir hücum yapılmıştır . 

Bu muharebeler esnasında tak· 
viye olarak gönderilen 256 ncı 

Sovyet fırkası tamamiyle da~1-

tılm1ş ve 155 inci fırka kanlı ka
yıplardan sonra Vodski'nin Garp 
sahiline püskürtülmüştür . Tak
viye olarak gönderilen birçok 
küçük teşekküller çevrilmiş ve 
imha edilmiştir . Hücum hattımı 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

ha birinden) - Sümerbank Umum 
Müdürlüğü Fabrikaların muhtaç 
oldu~u kalifiye işçi ve usta mua
vini yetiştirmek üzere bir takım 
yeni tedbirler almaktadır. Muhte
lif fabrikalarda mevcut kurslara 
ilaveten Kayseri'de bir çırak mek
tebi ve usta muavini kursu açıl
masına karar verilmiştir. Bu kurs 
ve mektep bir Eylulden itibaren 
faaliyete geçmiş olacaktır. 

Umum müdürlük, diğer taraf
tan fabrikalarda çalışmakta olan 
işçilere yemek ve elbise verilmesi 
etrafında tetkikler yapmaktadır. 
Önümüzdeki günlerde bu tetkik
ler ikmal edilecek ve alınan karar 
ların derhal tatbikına geçilecektir. 

ROMA Ol TİMATON 
VEHMİ~ DEGI LDİR 

Bırvat-ltalyan 
mlzakeraıı 

Berlin: 23 (a. a.)- ltalyan
Hırvat görüşmelerinde sansos· 
yonel hiçbir şey bahis mevzu 
de~ildir. Prensip itibariyle anla
şılmış yalnız. tatbik şartlarının 
feşbiti kalmıştır. 

Roma: 23 (a. a.)- ltalyanın 
Hırvatistan arazisinden bir kıs
mını terketmesi için sözde bir 
ültimaton verdi~i f&yiaları Ro
mada yalanlaşmıştır. 

. Teni yetııecek 
lnglllz bavacııarı 

Vittorya : 23 (a. a.) - Yük· 
sek havacılık kurslarını takip et
mek üzere buraya lngiltereden 
büyük bir miktarda lngiliz hava 

kuvvetleri mensubu gelmiştir. 
~--~-------------

Tahran Elçimiz Suad Davaz 

Ankara 

Radyo ~azete•i 
= 

lran meselesi 
İngiliz notasına 
lranın cevabı 

Amerikanın 
stok faaliyeti 

Sariye ve Lübnan 

ticari vaziyeti 

G 
ünün mühim mevzularından 
birisi de lran meselesidir . 

Bazı ecnebi matbuat lngilte
renin Sovyet Rusya ile irtibat te
mini için bu yolu açmak iste· 
mektedir . Di~er bir habere gö
re , lran lngiliz notasına ceva
bını vermiftir • 

Iranın Va~inıton elçisi de Ira
nın bitaraflı~ını muhafaza edece
~ini , e~er bir tecavüz vaki o. 
!ursa , buna , ailahla da olsa 
mukabelede bulunıca~ını bildir • 
miıtir . 

* • * 
Amerika , bugünkü ıartlar 

içinde büyük stoklar yapmak Ui
zumunu hissetmiş ve filen hare
kete geçmiıtir . Gerek dahildeki 
istihlakteo tasarruf ve gerek ha
riçten büyük mikyasta ithal su
retiyle bu stokları yapmak ar-

( geriıi üçüncü sahifede ) 

BUZVELT BiR 
NUTUK VERECEK 
Rei•İcumhur Amerikan 

harp imalatına dair 
dün rakamlar verdi 

Vaşington 23 (a. a.) - Ruz. 
velt ııazeteciler toplantısında <Bir
leşik Amerikada harp imahUi tah
mininin fevkinde inkişaf etmek
tedir. lngiltercye ve ortaıarka 

1 yüzlerce tank gönderilmiştir. Tem-

i muzda lfüleşik Amerika 1465 tay
yare imal edilmiştir. Di~er taraf. 

i dan Sovyet siparişlerinin bir kısmı. 
nı yerine getirilmiş ve çok mik-
tarda Amerika avcıları Rusya'ya 
varmışlardır. Sovyet :siparişleri 

tahminen bir milyon dolan bul
muıtur> demiştir. 

TAHRAN BÜYÜK ELÇiMiZ 1 

Suad Davaz dün 1 

Talı.randa ve/ at etti 

Nevyork: 23 (a. a.)-Ru:ıvelt 
bir E.ylulde Amerikan milletine 
bitap edecektir. Ruı.velt 17,45 
de nutkuna başlayacağı ve nut
kun 15 dakika süreceği tahmin edi
liyor. Bir Eyh'.il Amerikada iş bay• 
ramı olarak tesit edilmektedir. 

ki Ta~ran : 23 ( a. "· ) - Tür- memurumuzdu . Ve Tahran Bü-
yenın Tahran Büyük Elçisi Suad yük Elçiliği vazifesinden evvel 

D~vta~ dün kalp sektesinden öl- Paris Büyük Elçili~i vazifesini ifa 
muş ur . · · ô etmekte ıdı . löye Tanrıdan 

TUrksBzU : Suad Davaz çok rahmet diler , Davaı ailesinin 
emektar , deA-erli bir hariciye kederlerine İJtirak ederiz • 

Adana glreıçuerı 
-66 Kiloda

Tlrklye lklnclıl 
İzmir : 23 (Türksözü muha

birinden ) - Burada yapılmakta 
olan Türkiye güreş birincilikleri 
nihayet bulmu11tur. Adanalı Bekir 
Taş, 66 kiloda Türkiye ikincisi 
oloıuttur, 



Sayfa 2 TORKSOZO 
=ı=_ 
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Tıaüa, Cotralya : I_ Bir Yerli Hikaye -- SIBERYA 
EMEL 

- Sevgilim .. 
- Ne zaman 

Sevaili ressamını 
bugün göreceldi . 
Onu çılgınca sevi
yordu . Ona sar 
İılmaz b i r aıkla 
baQ'lıydı . Sevdiği 

adam kendisinden 
belki on b<"f yaı 
büyük .. Fakat ne 
ı.ararı var . Sevi· 
yordu ya . . Zaten 

mesud olacatız? 

Yüzme yarışı 
dün başladı 
Mü•abalıalara bupn de 

ikmal inztihanlarına 
Yarın Başlanıyor 

O 
üuün habeıl~ı i ar aııod• 
Sovyct Rusvanın Sib~r· 
yada ff:vhlade tedbiıler 

almıya bqladıtı havadiai vardı. 

Siberya Sovyet Rusyanın A•· 
yadaki bltiin topı aklarına verileP 
isimdir. Şimal tarafında şiın•1 

buı denizi, farkında Behrenk bo
taaa ve Japt>iJ denizi vardır 
Amur nehri cenup hududuDll 
teıkil eder. 11 milyon kilometre 

- Pek yakında 
Nejad. Şu imtihanları 
bir veı sem 1.. 

hauuzda deuam edilecek ........................ .. 

Akdeniz grupu yüzme mü- ' 1 YUID Allıım l 
sabakalaıına, dün ı a a t 18 ı ı 
de ıehir yüıme havuzunda, Sey- ı - Radyomuzda - ı 
han , Hatay ve Urfa bölgelerinin ıı 0Am&D&C&Al-ıl ! 
İftirakiyle baıtanmıştır. •• ..... • 

onun idealinde böy
le bir erkek hayali 
yaşamıyor muydu?., 
Genç kı:ı bütün sa 
adetleri , bütün ha
yatı • onun aeniş 
omuzlu dinç göv
desinde buluyurdu. 

YAZAN :-1 
TAllGbD 

1 

Genç adamm iıi 
dudakları talcallüsle 
kapandı. Fakat ne
dense bugün, Kaza
nova ruhu pek in
saflıydı. Onun yalnız 
saçlarını okşamak

la kalıyordu. 

Müsabakalar, başta Vali B. ı \'lal Tlrllller ı 
Faik Üstün oldutu halde , çok ı - ı 
kalabalık bir seyirci kitlesi tara- ı EMMiLER TÜRKÜSÜ ı 
fından heyecanla takip edilmiftir · 1 ı ı 

Alınan dereceler ıöyledir : ı Emmiler Emmiler Türk· ı 

Emel , on dört yafındanberi 
ana şefkatinden mahrumdu . Fa
kat babası ona • bir etin bile 
yok olan anneıinin ekıilditini du
yurmamııtı . Babası evlenmedi ; 

onu , akrabalarının müıfik elle
rinde büyütmüıtü. Anneıini iyice 

hatırlıyordu . Ne güzel bir ka
dındı o . . . Onun g6zel yüzü 

noktası nolı.tasına lıala göıleriııde 

canlanıyordu . 

Bir gün evlerinde esen bir 
kasırga , bu güzel kadına aile yu
vasından atmııtı . Sebeplerini sor
duğu :ıaman babası ona : 

- O senin ıtnnen olamazdı . 

Artık onu unut kızım 1 diyordu. 

Hadiseden birkaç yıl sonra 
bir akıam,halası ile babasının bir 

ölfim hahNini k<1nuıtuklarını duy

mı ;..tu . Ve bu konuımaya kulak 

veı ınce , ölenin , evden koA'ulan 

anı.esi olduğunu öğrenmiıti . Bü

yük acı duydu . Gizli ıizli ıün

lerce ağladı . 

Fakat bugün • aradan geçen 

dokuz sene , onun , bu sevgili 

kayıptan doğan iztirabını körltt· 
mitti . 

Babası onu , sıkı bir müra
kabe altında büyütüyordu . Çok 
defalar , balkonda fazla kalışına 

bile müsaade etmiyordu . Ama , 
insan kalbi bu . . . Zaptedile· 

bilir mi hiç 1 • Ve işte Emel , o 
kadar disiplin içinde yaıadığı 

halde , belki altı a} dan beri bir 
ressamla sevişiyordu . 

Nejatla Üniversite salonla-
rında tanıtmııtı. Edebi) attan dip· 
!omasını almak lçin gelip giden 

bu yaflı talebeyi 1evivermifti . 
Yirmi yaıındaydı . O , belki o
tuz bt"finde vardı . 

Emel buf(ln , sev&iliıinin ta
şınd ığ'ını bildirdiği yeni apartma
ııına gidecekti . Ve bugün onunla 

uzun saatler başbaıa kalacaktı . 
Çünkü babası , mflhim bir davhı 
için lzmite gitmiıtı . 

Hazırlanmııtı . Dudaklarına 

koyuca bir karmen bile sürmfiıtü. 

••• 
On dokuı. numaralı dairenin 

kapısı önüne geldiği ıaman zile 

dokunmağa lüzum kalmadı ; Ne
jatı , kendisini bekliyor buldu . 

Genç adam : 

- Bak Emel diyordu, yeni 

dairemi ne kadar beğeneceksin. 

Kol kola içeriye Clalmıılardı. 
• Emel bir çocuk aibi ellerini çır

pıyordu : 
- Aman ne iyi süslemişsin 

Nejad. 

- Güzel. Fakat büyük bir 
ek.sik var Emel... 

- Ne eksili? 

- Sen, sevgilimi. 

ikisi de derin derin baklflılar. 
Nejad Emeli kucakbyarak koyu 
lı armızı divana oturttu. ikisinin de 
kolları birbirlerinin omuzlannda 
idi. Nejad, ellerini onun saçlann· 
da ıe:ıdirirken büyük bir hazla 
mırıldandı : 

- Emel l 

Emelin bakışları 
duvarlarda geziyor
du: 

- Ben bu tablolari hiç gör
memiştim Nejad, diyordu. 

- Öteki apartman müsait de
a-ildi şekerim. Onun için bütün 
portrelerimi ambalajlarından çıkara· 
mıyordum. Hele içeridekileri gör
sen... Onlar bence en kıymetli 
eserlerim Emel. 

- Bak sahi unullum. Haydi, 
bana öteki odalarını da iÖster 
Nejad. 

Yandaki odaya yürüdüler. Ne
jad, karşılanna 1relcn duvardaki 
bir gurubu ve onun yanındaki 

• Hayal • adlı tablo hakkında iza· 
hat veriyordu. Genç ~dam sat 
taraflarındaki a11b tablolara geç
mişti. Bu sırada Emelin gözleri bir 
çıplak kadın potresinde mıhlandı. 
Göz bebekleri fırlarcasına baktı ve 
titredi : 

- Bu kim? 
Genç adam, dudaklarını bir 

bayatılıtm kar11sınde imif g"ibi 
büktü: 

- Ôlmüş bir kadı:ı canım!. 
Ve ilave etti : 
- Gel sevgilim, buraya bak, 

geçen sergide kazanan eserimi 
beğenecek misin ? 

Fakat genç kız o dakikada, 
bir ''Y işitmiyordu, bir şey dü· 
şünmüyordu ve hiç bir şey ıör· 

müyordu. Yalnız bir şeyin farkında 
idi : Nejada olan sevgisinin yıkı· 

hşı. 

Bir ok a-ibi ıenç adamın ko
lundan fırhyarak kapıya koftu . 
Çünk6 bitaı. evvel önünde hay
retle durdutu ç ı p 1 a k kadın 
tablosu annesinindi. Babasının yıl

larca evvel evden kovdutu kadı
nın. 

iller ll•Jr•• ........... 
Bir ••ıl•nparti Hril•c•lı 

30 atustos Zafer bayramı 
için tehrimizde proeram haıır-

lanmııtır. Meraıim aah11ı Asfalt 
cadde üzerindeki · Cumhuriyet 

meydanıdır. GOndüı. yapılacak 

ıeçit reıminden ve diter mera
simlerden mada, gece de ı.enıin 

bir ıardenparti verilecektır. 

Protramı ayrıca yuacatız. 

100 metr~ st:.r~es~te Lutfi 1 ı men Emmiler, I 
(J\dana) 1 20 ıle bırıncı , Kr.mal I ı Uzun •nlarili solma yen-
(Hatay) ikinci , Hasan tUrfa) ı ı liler, 

üçüncü . ı ı ı 
200 metre kurbağalamada ı Tepeler l~peler yüksek te ı 

Muharrem (Adana) 3.21 yeni re- ı peler, ı 
korle birinci , ı Oralara golmur yolar • ı 

400 metre serbestte Dündar ı buralara serpeler, ı 
ı ı (Adana) 7.8.9 ile birinci , Eyüp 

1 
........................ .. 

(Hatay) ikinci, Kadir (Urfa) ·ı · 

4 x 200 Bayrak yarııında Lüt
fi, Dündar, Muharrem, Bedri) den il 

mütefekkil Adana takımı 13.27 .4 
birinci , (Eyüp , Galip , lskender 
Kemal) • den müteıekkil Hatay 

takımı ikinci , (H11an, Müslüm, 
Kadir , Muzaffer)den müteıekkil 
Urfa takımı üçüncü ıelmiflerdir. 

Tramplen atlamalarında, Ur
fa ve Hatay iftirak etmediklerin

den , Seyan hükmen galip ıel

miftir • 

Dünkü puan tasnifinde 65 
puanla Seyhan birinci , 32 puan· 

la Hatay ikinci, 25 puanla Urfa 
üçüncü vaı.iyettedir. 

Birinciliklere bugün saat 18 
de devam edilecektir. 

Bua-ünkü müsabakalaı ın 
rsmı şudur: 

100 metre sırtüstü 

200 metre serbest 

1500 metre serbest 

prog-

100 x 200X100 Tüı k Bayrak 

yarııı. 

Kule atlamaları, su topu. 

Dün derece alanlarla buaün 
derece alanlar Bursadı1 yapılacak 
Tfirkiye yüzme birincilitine İfti
rak için bu aece ıehrimizden ayn· 
lacaklardır. 

ORTA TEDRISA TT A 
B 8Jlt maamelelllle 
Janll ........ , ... 

Orta tedrisatta kayıt mua
melesine yarın baılanacak ve 22 
eylUlda nihayet verilecektir. 

llkokullarda iıe kayıtlara 1 
eylulda bqlanacaktır. Bu sene 
ilkokullara 933-934 doğumlular 

kabul edilecektir. 
Birkaç ıündenberi Belediye 

sıhhat dairesi ve Memleket has 
taneıi koridorları rapor alacak 
talebelerle dolup taımaktadır. 

Orta \edrisatta derslere 25 
eylülde, ilk tedrisatta 1 birınci 
tf'frinde derslere brşlanacaktır. 

Adana Kız ve Erkek liseleri· 
niu leyli ücretleri de 170 liradan 

195 liraya çıkarılmı~tır. 

Telli• ıcreoerı 
tarUell 

Tdıiz kanununa istinadeıı 

nüfus esasana &öre tayin edilen 
telıiz ücret tarif derine , ndice
lcri ilin edilmif olan "n yeni nü· 
fus sayımının esas tutulması icr:.s 
vekilleri heyetince kabul olun· 
muştur. 

, ...... " .......................................... ı 

1 BiR TASARRUF 1 
İ BONOSU ALIRSANIZ... 1 
ı ı 
1 Vatam ıaraa 1 
1 Mldalaa llaclrlae ı 
ı il• ile Bir Ballla ilave İ 
1 ..... oıarınaz. (5785) 1 

1 L .......................... " .................... J 

------~ı~---_u_ı __ a_a_L_a ___ ••_A_• __ • __ a_•_•_• __ -_-1 ..... -----

Okyanusu geçecek planör -22 senede yürünen yol 
Amerika &ayyarecilerin4en Dower, Atlas Ok· 

yanusu üzerinde planörle uçarak Kanada'dan lrlan
da'ya ıitmeye hazırlanmaktadır. Dower, mütema
diyen Amerika'dan Avrupaya esen rü:ı1rirın, kendisi
ni yeDi dünyadan eski dünyaya ptireceğine ka
ni bulunmaktadlr. 

Birçok Alimlerin, kürreiarzan hareketi dev-
riyesine atfettikleri bu bava cereyanının ıürati saatte 

42 kilometredir. Bu cereyan tarafından sürüklene
cek olan planör, tahminlere ıöre 36 saatte Atlas 

Okyanusunu geçebilecektir 

••• 
1918 senesinde Birle~ Amerika'nın Mon· 

tana eyaleti, kadınlan yalruz erkeklerin ifa edebi· 

lecekleri hizmetlerde kullanmata başlamıı ve Misıı 
~ Macdonald namında bir kız da posta mü

vezziliQ'ine kabul edilmişti. O zaman henüz 24 

yaşında olan Miss Anna, buiÜne kadar, mektup 

tevzi etmek için 65.000 mil mesafe. yürümüş, 283 

tonluk mektup ve posta paketi datıtmışbr. Bu

gün henüz 46 yaşında bulunan bu kadın, müvez· 

zilikten çekilmiştir. Zira neşredilen yeni bir ka 

nunla mezkur eyalette kadınların müvezzilik yap· 

maları men edilmiştir. Miss Anna, bu kadar senelik 

hizmeti mukabilinde mahalli hükumetten aldığı 

nakdi mükafat ile bir kilise satın almış, kendi

si de bu mabedde rahiplik yapmata baılamışbr. 

Bir aydan fazla bir za•an
danberi açılmıı olan ikmal kura
ları dün kapanmıştır. 

Orta tedrisat ikmal imtihanlarına 
yarın başlanacaktır. ikmal imtihan
ları 17 t>ylülde son bulacak, 18 
eylülde lise olgunluk imti
hanları . baılıyacak ve 23 eylul
de nıhayet bulacaktır. 

llk okullarda ikmal imtiban · 
lan 24 eyllılde bqlıyacaktır. 

Dün, Maarif müdürlOtünde 
orta tedrisat müdürlerinin iftira· 
kiyle bir toplantı yapdmlf ve ÜD· 
titıanlaı hakkında konuımuılardır. 

Maraıta doli .. a 
ı11er1 ıaau11t1 
Marq: 23 (1 üı kaöıil muhabi

rinden)· Yaptı~ım tttkikat netice
sinde, Marafta (2000)e yakın (Do
kuma el tezgihı) mevcut olduğu
nu ve bu tez&ihlarda iki binden 
fazla vatandqın çahprak efradı 

ailelerinin medarı maiıetıerini 

temin ettiklerini ötrendim. 
Bu teı.ıihlarda dokunarak 

meydana &etirilen iç çamqırlık, 
sade (Yani beyaı renk), havlu 
ve abalık kumqlar ise renkli O• 

!arak imil olunmaktadır. Bu 
(Pamuk iplitinden mamul) ~umaf • 
lar mahalli halk tarafından istih· 
lak olundutundan Tqraya sevk 
edilmemektedir. DiQ'er taraftan 
bu el tezıihlarında ayrıca kilim 
dahi dok.,nmaktadır. Bu lı.ilimle

rin bir kıımı mahalli halkça kul
lanılmakta ve diter kıımı iıe 
tafraya sevk edilmektedir. 

Ancak aon senelerde, iplik 
buhranı oldutu ve ipliklerin de 
pahalılandıA'ı ve her tezıihçının 

mattan kafi iplik temin ve teda
rik edememesi yüzünden bir lu
ıım tezaihlarıo bir uıüddet son 
r• muattal kalması muhtemel 
ıörülmektedir. Esasen bu tez
gihların bulundufu binalarda her 
zaman gün~ı görmesi dolayısile 

gayri sıhhi oldutu müıahede e
dilmektedir. - Selçuk 

l••lret U•am 
•llllrllll•ll• ta,m 

ve aalimer 
Emniyet itleri umum mGdflr

lüğü birinci ıube müdürü 8. lh
Hn Sabri Çatlıy•nıil birinci dai • 
re reisli'tiue ' ()çbcl eube mi· 
düı ü Mithat U: kut 3 üncü daire 
reislij'ine , dördüncü tube müdü
rü izzettin Yayer ba•n lllltehaı
sıslıtına • emniyet rpoliı müfettiı . 
lerinden Ata Doğu 3 ü .. cü ıube 
müdürlütilne ~, yayın, basın mO · 
tehassısı Nejat, Oçüncü umumi 
müfettitlık yabancı itler mldür· 
lüıtüne, Tunceli birinci sınıf em
niyet müdürO .Mehmet Ali Bah
keair birinci 1111ıf emniyet müdOr· 
tütüne , • emniyet polis müfettifi 
Tevfık Celil birinci umumi müfet
tiflik emniyet mlpYir muavinli· 
tine , Tercan katmakamı Ahmet 
emniyet ifleri umum müdürlülil 
dördüncil ımıf emniyet miidiirlil· 
tüne, umum mOdürlük bırinci ıu· 
be müdür muavini Ihsan birinci 
sınıf emniyet poliı mOfettitlilfoe, 
polis kollejı dahiliye müdlrü bi
rinci ıınıf emniyet Amiri Kiı.ım 
Baykal ikinci sınıf .emniyet poliı 
müfettitliQine emniyet itleri umum 
müdürlütü emniyet imiri Rauf 
üçüncü sınıf emniyet poliı milfet· 
tiflitine tayin edilmişlerdir. 

olan bu topraklarda 11 milyod 
nOfus vatar. Sıberya tt:ıatla dolıı 
bir memlekettir. Burada toprakları 
b~rekctli parçalar vardır. suı-
yaylalara rastı~inir. Çorak ıttP 
!erden sonra buı karaları başlar 
Kıyılaı ı sl'nenin 6 . 7 a} ı buııar· 
la örtülü kalır. 

Sahillerde iklimi salı.indir. ~ 
taraflarda bile birinciteırindel' 
nisana kadar dc:vam eden klf 
çok sotuk geçer. Yalnız JıpO' 
denizindeki kıyılarında au biri' 
daha aı.dır. Bu denizde en 1116· 
him liman olan Vladivostok se.,. 

de üç ay buzsuz hlır. Sibeıyad' 
hararet dertceai - 51 ile + 15 
ara11oda detişir. 

Çarlık ıamanında SibtrY' 
&eniı vilAyetlere taksim edil111iJll' 

Buıün burada Sovyetler birlifİP1 

dahil cumhuriyetler vardır. 

Sovyet Ruıya S'.beı yayı kı)' 
metlendirmek için çok çalıımıflı! 
Altın madenlerini itletmif, -' 
den kömürü havzalarını açoııfı b 
kurıun, bakır, &rafit, manıaoe't ti 
kıymetli taılar ve kayatuzu ihr-' ~1 
etmiye baılamııtır. Siberyı;t' ~i 
ekilen butdayı on misli artıroııt' Ilı 
tır. Hayvan yetiıtiren ve tereY~ 
yapan çıf tlikler kurmuı, bilJ ... 

&öllerde ve nehirlerde balıkçıl,,. 
bqlamıf, Urklü hayvanların • 
lanmasını sistemlendirmif, oı ..... 
farından istifade etmiıtir. 

TORKIYE Radyoıu 

8.30 

8.33 

8.45 

9.00 

9.30/ 

ANKARA Rotl!J°' 

BAZ AR 24 8.941 

4" 
Program ve memlekrl 

at ayarı 

Müzık : H.sf ıf Parçalar 

AJANS haberleri rıl' 
Müzik : Hafif prof 

devamı 

9.4S Evin Saati 

12.30 

12.33 

J2.4S 

13.00 

13.30 

13.45/ 
14.30 

18.00 

18.03 

19.00 

19.30 

19.45 

20.00 

20.15 

21.00 

21.10 

Proıram ve saat ayaf1 

Müzik : Şaı kıh oyun h' 
ları 

AJANS haberleri 

Müzik : Karaıık şark11" 
türküler 

Konuşma (Dereden -
peden) 

d 
Müzik : Radyo Ssle>'I 
kestrasa 
Proıram ve memleket 
at ayan 

Müzik : Radyo cAZ 
kestrası 

Müzik : FASIL 

Memleket saat •Y"' 
ajanı haberleri. . .• ıtl 
Müzik : Meıhur pa-' 
Konuşma 

Müzik : Solo 1&rkJll' 

Ziraat Takvimi ve 1 
Mahsulleri Borsası 

Müzik : Kadınlarda'I 
tarkıları 

21.40 lıtanbul At 

loı 
~lı 
~ti 
~tı 
IGı 
lı . 

ldcı 
t11aı 

~ 

illi& 

HAKEM KURSUNA GI· 
RENLERIN DiPLOMALARI· 2t.55 

Neticeleri 

Müzik : Dans 

Memleket saat ayarl• 
haberleri 

Hakem kurıuna iftirak ede
rek hakemlik hakkını kazananla· 
rın diplctmaları , .-mum müdOr· 
lükten bölpye eelmiftir. Yakın· 
da diplomalar kendilerine mera· 

ıimle verilecektir. 

21.'30 

22.4~ 

2'155/ 

Spor 

23.00 Yannki proıraıP "e 

..... 



~ğusto! 1941 

İNGiliZ, ALMAN 
ff lVA AKINLARI 

B l' \ıa k tr ın : 23 (a,a)- Alman ha· 
~k Uvvetıeri 22 ağustos gecesi 

tllder' r . Vııff • ıyn ıman lesısatına mu . 
Bu alııyetıe hücum atmişlerdir. 
biJh lllıntakada tahribatla beraber 
Y& assa limanın gıırp kısmında 

llgııııar çıktığı bildiriliyor. 

bo Londta : 23 ( a·a ) - İngiliz 
Atıbaıdıınan ta) ıu deri garbi 
he:an ve aimali Frarısadalti 
,,,. eflere dün gece taarruz et· 
"llŞletdir 

Bovyetıere gire 
41manlara göre 

t (Birinci sayifoden artan) 
~rı laidesini genişleterek Roso· 
llıı K' .. k v L . l ıvırııeııııi';e adar aoıı:sı 

~} ısıııı işgal ettilı. Kıtaliııi, Keks· 
li~lın 21 ağustosta ışgul edilmiı· 

ra Moskova : 23 ( a. a. ) - Bu-
11. Ya gelen haberlere göre , Le
tııg 

~ilk rada yapılan taarruzun mu-
tıı katen durdurulduğu aıılaşıl-
&ktadır B . 

D Udapeşte : 23 ( a. a. ) -
ı •ııyeper etrafındaki muharabe-
ttde . 

11 
n alınan Sovyet esirlerı , 

:tdikleri ifadede Sovyet Başku
b·atıdaıılı~ı tarafından kimya har· 

ı t~ Vasıtalarını kullanmak için bü
Utı h d aıırlıkların yapılmakta ol-

' b~~ııu ve bunun için kimya har· 
1tıe ı-, ıı uıumlu pek ~ok malzeme 

, tıı~kliyatma başlanıldığını söyle
ı~lerdir . 

1 a Berlin : 23 ( a. a. ) - 21 
~Ustosta Almanlar tarafından iş-

ı' ~al' ~ . 
P' . 1 Uıerine Sovydler Karadenız 

~&hilinde mühim bir liman ve sa
llay· 1 merkezini ka; betmiş olunu-
ror · Nüfusu takı iben 100.000 o 
&ıı K 1 . o· h. ltı erson şı- ıı ı ınyeper ne rı 

l aıısabındadır . Kerson limanı 
aııaııa denize bağlıdır . 

p Bu lımanda büyük doklar , 
b etı-oı depolaı ı ve bü} ük silolar 

1ı Ulunmaktadır 
l Bertin : 23 ( a. a . ) - Ni · 
/\Olayef limanının işgali esnasında 

11llaıılarm eline geçmiı ulan Sov-
d' ~tt R't:milerinin bu limanın terkin· 

i:n evvel Sovyetler tarafından 
k llya tahrip edilmiş olduğu hak
i~fıdaki Royter Ajansıııırı yaptığı 

ft1ı t clialar ıesmi Alman makamla
t1ııca katı surette tekzip edilmek
tdir . 

tıı· Bu makamlara göre , şu ge· 
ıq' 1er ~imanların eline sapa sağ
~1 ~ geçmiştir . 35,000 tonluk bir 

ı°' <~ lı , 10,000 tonluk bir kruva· 
bur • 4 muhrip ve iki denizaltı , 
bı l\<ian maada lokomotifle dolu 
~ <iok c.la iğtinam edilmiştir 

kıt erlin : 23 ( a. a. ) - Alman 
~r &ları son günler içinde Lenin· 

1f \> <ld cephesinde 207 blokhavı 
tih1t.~kaıe ıaptdmişlerdir • Bu is· 

C 
1:.ı · anılar modern suıette inşa 
'4lltn • 

lik ış ve kalelerine.le 75 ve 105 
ııu toµıarla teçhiı. edilmiş bulu-

p Yordu 

Ytt Bertin .: 23 ( a. a. ) - Sov-

CI ii<l' BaşkumanJaıılığıııa aıt mühim 
t

11 
1 tvrakı hamil tayyare Alman 

tıı;Yareleri tar efından yakalan-

~-
ti~ l'Qar maçlarına 

''•ecek latbolcaıar 
~pı iUitalı.mir fuar futbol maçlarına 
il ~tti k edecek Seyhan-lçel-Kay · 

it l~L· tnuhtelitinde bölgemizden Se
•ııtr 

llıaı ın, Bedri ve Mahmut çalış· 
~il ~a başlamıştır. Bunlar yakın· 
~t . ersine ve sonraları Kayseri· 
la 1 .ıiı<terek aııtı enmanlar yapacak

\llr. 

Bir dolam 
titıd 1-taı~evimizin değerli gençle· 
~tk~~l'I Hamdi Paıamyok'un bir 
Ya\/ Çocu~u dünyaya gelmiştir. 
ite bil ya uzun ömürler diler, anne 

abasını tebrik cderiı . 

Hitler -Musolini 
mülakatı mı? 
Londra : 23 (a.a)-Daily Te· 

legraph gazetesi muhabirinin bil· 

dirdi~ine göre bir Hitler Musolini 

mülakatı yapılace~ı halkında 
Stokholmda şa} i1:1lar dola~ınak
tadır. 

Berlirı mahfilleri, bu mülil.katı 

Ruzvelt Çörçil görüşmesine bir 

cevap tel!kki etmektediıler. 

Yoguslavyada 
isyan jesti 

Londra : 23 (a. a .) - Bos
na - Heı sekte, Sırbistanda, Ma 
kedonyada, Karadağda faaliyette 
bulunan çetelerin reisleri bugi.in 
Bosnada bir dağda toplanmışlar
dır. Bu çeteler 6 harta zar(ında 
1200 Nazist ve Faşist öldiirmüşler, 
200 köprü atmışlar ve 400 depo 

y«kmışlardır. 

Avaıtaraıya başve
kili bir milli btlllllmet · 
karaımasını istedi 

Canberra : 23 (a.a)- Mebu
san meclisiorle cen·yan eden mü
zakereler Avusturalyanın her ta· 
rafında büyük bir alaka ile takip 
edilmektedir . Kabine dün akşam 
içtima etmiş~ir .. Saat. _20,3? d~ 
M. Meı zies ışçı partısı reıslerı 
M. Curt ve M. Ford'u nazırlarla 
bir görüşmeye davet etmiştir. 
Toplantı bir ııaat sürmüştür. Ka· 
bine bu sabah tekrar bir içtima 

aktedecektir. 
Paı ıamerıto bugün Green Wich . 

sa ıı tiyle 14 te toplanacaktır. Ma
liye nazın M. Madden , bütçe 
meclise st'vkedildiği :zaman par
lamentonun iki veya uç hafta ~O· 
ra yeniden içtimaa da~et l'~•l.e
ceğ'ini M. Curtin'e temın etmıştır. 

Ba,rıekilin teklifi 

Canberra : 22 (a.a) - Avus
turalya başvekili M .. ~enzi.es işçi 
partisi lideri M. Curtın e bır mek 
tup göndererek partile~in kabin~ 
de ayni miktarda aza ıle temsıl 
dileceği bir milli hükO.mtt kurul-

e · ~ 1 t masını ve başvel:ihn par amen o 
tarafından seçilmesini tt·kli f eyle· 

miştir. 
Bu teklifin işçi partisi tara· 

fıneaıı retdedileceği nıuhakkak te· 
Jakki olunmaktadır. 

·------------·----
cezalar suçları 

ortadan Kaldıramaz 
( Baımcıkaleden ortan ) 

fazla mal sokmak, ticaretin de 

meşru menfaatini gözeterek, ge

len mallara, bugünkü ahval ve 

şartlara hakiki surette uygun bir 

kar ilave ederek gümrükte tüc 

cardan satrn almak ve halka sat

maktır. 

Her halde tedbirin başı, tüc· 

carı, vaktiyle mümkün olduğ'u ka· 

dar çok mal ithaline tl'şvik et· 

mekti. Şimdi daha güçtür. Gene 

tüccara mal ithali için icab ec.len 

cesaret ve teminatı vermek, içer· 
de de - her zaman söylendiği 

gibi - istihsali arttırmak en baş 
ta gelen çare görünüyor. Ha~p, 
çok sürebilir. ne getiıilse. ue ıs · 

tihsal edilse kardır. 

Necm•ddin Sadak 

TORKSOZO 

Veyvel'in 
yeni vazifesi 

Londra : 23 (a. a.) - KraJ, 
Geııeral Veyveli Başyaverli~e ta
yin etmiştir. Bu tayin Veyvelin 
şimdiki vazifesinde hiç hir deği
şiklik tazammun eylememektcdir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
_ Birinci Sahifoden Artan -

zusu peşindedir . 

* * * 
Halilıaıır<la petı ol mevzuu 

Almaııyadaıı b11şka , lııgiltere ve 
Amerikayı da yakint'ıı alakaılör 
etınektediı . Gert'k Müttefikler 
ve gerek Mih Vt!r, yaptıklşrı stok
lara c.lokunnıadaıı petıol kaynak
ları eki~ dnıek arzusunc.ledır. 

* * * 
Londı ada ııeşrec.lilerı bir be-

yannameye göre, Suriye ve Lüb
nan artık düşman toprağı sayıl· 

mıyacaktır . Buralara yapılacak 

ihracat hiçbir kayde tabi tutul
ınıyacaktır . Ayni zamanda bu 
memleketler ihracatı ela serbt!st 
kalacaktır . lran bu kar ardaıı 
müstesnadır 

----

i 'an 
SEYHAN VAKlf lAR MO-

OÜRLOGONDEN : 
Camii kebir civarında eski 

dink binası içindeki buğday 
kırma taşı vesair edevatı ma
hallinde artırma yolile ve pe
şin para ile satılacaktır. 

İhalesi 26/81941 Sölı günü 
saat 10 dadır. Muhammen be
deli (100) liradır. isteklilerin o 
gün mahallindt- bulunmaları 

ilan olunur. 

~M~ -~U~Be-ı 
]

KiLO FIAfi 
CiNSi E.ıı a:t E.n çok 1

1 

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

Koza ı 1 10.18 
Klevland Ç .. _ 00,00 / 
Klevland 1 69,00 70,00 
Klevland il ..==J 00,00 
M. Parlağı 00,00 00,00 j 

P. Temizı 00,00 00,00 

1 

kapımalı SO-
Y. Çiğidi -OS,oo 

1 !<_:_Çiğidi --- - o.oo 
Susam ' 

. Büiday ·yerli ---s;4'3-ı 8f5 

1 

Arpa 6,67- 6,7~ 
Yulaf = ·-7,36 T7,so 
= ---=- ~ 

23 - 8 - 194l 
KAMBiYO VE BORSA 

ı ~- bankasından almmıştı~-
(F rank) Fransız 

J (Frank) isviçre _ _ _ 
(Sterlin) İngiliz _ 5.~ 

j~ A~erikan 130 02 

PAMUK TARIM SATIŞ KO
OP[RATİf lERi BiRLiGiNDEN: 

Kamyon abnacak 
939 veya 940 modeli olmak 

şartiyle az kullanılmış, tamire ih
tiyaç göstermez bir halde beş 
tonluk uzun şase Ford, Doç, 
Enternasyonel, Şevrole, Opel, 
Blitz marka kam yan alınacaktır. 
Lastikli veya lastiksiz olabilir. is
teklilerin Pamuk tarım Satış Koo
peratifleri Birliği Umum Müdür· 
Jüğüne müracaatlan. 22-24 1336 

Adana Ticaret Llıeıl 
M8dlrlli8DdeD : 

1 - 25 ağustosta baş· 
layıp 20 eylu de bitmek üzere 
kız ve erkek talebe kayıt ve 
kabulüne başlanmıştır. 

2 - Gerek şartları ve 
gerek kayıt zamanını öğren
mek isteyenlerin okula baş
vurmaları ilan olunur. 

23- 24 13370 20 24 13359 -----·---------- - ------ ---- ·--

MİLLi MENSUCAT f ABRİKASI MOOÜRlOtOHOEN : 
Fabrikamızın işletme muhasebesi , Personel , ücret tabak· 

kuk bürolarıııda çalıştınlmak üzere kadın memur alınacaktır. 
Lise mezunu veya fabrika , hususi ticarethane ve Devlet me
murluğu veya banka gibi yerlerde evvelce çalışmış olanlar 
tercih edilir. 

Taliplerin mektep şahadetnamesi ve bulunduğu yerlerden 
aldıkları bonservislerle fabrikamıza müracaatları 

24--26-28 13375 

i 1 an 
Kömür ahnacak 

BElEDİYE RiYASETİNDEN : 

- ---

1 - Şehir halkı ihtiyacını temin için Belediyece satın ah- 1 

nacak yüz bin kilo odun kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
kor:ulmuştur. 

2 - Kömürün beher kilosunun muhammen fiatı atı kuruş 

olup muvakkat teminatı % 7,5 hesabiyle 450 liradır. 
3 - ihalesi Eyliilün 9 inci Salı günü saat onda Be1ediye 

Dairesinde Belediye Encümeninde yapı acaktır. 
4 - istekliler kanunun 32 inci maddesindeki tarifat daire· 

sinde hazır'ayacakları teklif mektuplarını ve teminat makbuzla· 
rını ihale günü eksiltmeyi açma saatından bir saat evveline 
kadar makbuz karşılığı Belediye riyasetine vermeleri lazımdır. 

5 - istekliler bu baptaki şartnameyi görmek ve icabeden 
izahatı almak üzere her gün Belediye muhasebc.~sine müracaat-
Ian ilan olunur. 24-28-1-5 13374 
~-·-~ -- ---· 

ilan 
ASKERi f ABRİKAlAR UMUM MUDORLOGO MERKEZ 

SATIN ALMA KOMİSYONUNDAN : 
Askeri Fabrikalar için linters pamuğu satın alınacaktır. El· 

}erinde Linters pamuğu mevcut olanların nümunelerile birlikte 
Merkez Satın Alma Komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

13362 21-23-25-::!7 

,-------------------------, aoz MDTEBASSIS ! 

Dr. Mesud Savcı 
Baıtalarıaı Kabule Ba,ıamıştır. 

L. 
13353 4 - 15 

----------------' 
• 

C. H. P. SEYHAN VilAY(T IDARl ff (YETi REiSliGIHDEN: 
Konferans salonunda yaptırılacak (6635) lira 28 kuruşluk 

sahne tesisatı ile noksan inşaat talip çıkmadığı için tekrar ek
siltmeye çıkarılmıştır • 

ihale 4-9-941 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 
( 17) de C. H. P. Seyhan vilayet idare heyeti binası salonunda 
yapılacaktır. 

iştirak etmek isteyenler muvakkat teminat olarak (497) lira 
67 .kur1;1ş vermeleri v~ bu gibi sahne tesisatı yaptık\arına dair 
vesıka ıbraz eylemelerı lazımdır. Keşif ve şartnameleri görm~k 
isteyenlerin parti kalemine müracaatlan ilan olunur. 

16-25-31-4 
----· -- -- -------------- - ·--------

ilan 
ADANA KIZL İSESİ DİREKTÖRlOGONOEN: 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli '1•7,5 Teminatı 

Ekmek 20000 Kilo 14 Kuruş 2JU.0(1 
Koyun eti 7000 . 50 

" 
262.50 

Maraş pirinci 2000 " 
40 

" 
60.00 

Kuru fasulye (Ereğli) 2000 .. 23,5 .. 35.25 
Sade yag- (birinci nevi) 2000 .. 160 .. 240.00 
Zeytin yağı (birinci) 1500 .. 100 .. 112.50 
Edirne peyniri 800 .. 70 

'' 
42.00 

Milas sabunu 1000 
" 

55 
" 

41.25 
Maden kömürü 30 Ton 2870 ş 64.58 

1 - Yukarıda cinsi ve miktan yazılı erzaklar Mayıs 1942 sonuna 
kadar mektebe teslim edilmek şartiyle eksiltmeye çıkarılmışbr. Eksilt· 
me 4 Eylul Perşembe günü Seyhan Maarif müdürlü~ünde toplanacak 
olan komisyon huzurunda ve saat 9 da yapılacaktır. isteklilerin temi
nat makbuzlariyle komisyona müracaatları, 

2 - Şartnameyi görmek isteyenlerin her gün okula gelıneleri 
ilan olunur. 20-24-28-3 13l59 

---------------------------· 

l ı an 
BELEDİYE RİYASETİNDEN: 

1 - Belediye şubeleriyle kanaranm 94 t yılı ihtiyacı için 
yaptırılacak defter ve matbu evrak açık eksiltmeye konul
muştur. 

:! - Yaptırılacak defter ve matbu evrakın muhammen 
bedeli 1488 lira 60 kuruş olup muvakkat teminatı %7 ,5 hesa
biyle 111 lira 64 kuruştur. 

3 · lhalesi EylUlün 9 uncu Salı günü saat onda Belediye 
Encümeninde yapılacaktır. 

4 - istekliler ihale günü yatırmış oldukları teminat mak· 
buzlariyle Belediye Encümenine ve şartnamf':siyle defter nu
munelerini görmek isteyenler her gün Belediye Muhasebesine 
müracaatlar1 ilan olunur. 24-29-2-6 13373 

- --· -----------------------

i LAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORlOGONOEN: 

ı - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkul açık artırmasına. 
tayin ve ilan olunan vakitte istekli çıkmadığı için artırma 941 
yılı Ağustosunun 28 inci Perşembe günü saat 11 e kadar 

uzablmıştır. 
2 Şartnameyi Hususi Muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin ihale vaktinde Osmaniye satış komisyonunda ve 
Daim iEncümeninde hazır bulunmaları. 13376 

Mahallesi Mevkii 

BEHER DEKARIN 
MUHAMMEN BEDELi 

Lira Kuruş Dekar 
- - - - - - --- -----------------

Rıza iye Dikili taş 30 
---·------

llAn 
BElEDIYE RiYASETiNDEN : 

00 28 

1 - Hacı Bayram - Aziz Pamukçu Fabrikası içinden ge-
çen parke yol inşaatı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5304.37 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 387.85 liradır. 
4 - ihalesi eylUlün ikinci salı günü saat onda Belediye 

Encümeninde yapılacaktır. 
5 _ Bu parke yoluna ait keşif, şartname ve projeler 27 

kuruş mukabilinde tlelediye Fen işleri Müdürlüğünden alınabi-
lirler. 

6 - ihaleye iştirak edecek olanların ihale tarihinden en az 
bir hafta evvel bu işin ehli olduklarına dair Belediye Fen İşleri 
Müdürlüğünden ehliyet vesikası almaları şarttır. 

13347 17-21 -25-2~ 
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PHILIPS 
Kaynak Makineleri 

AZ CEREYAN SlRfiYATI. SESSİZ iŞLEME, UZUN öMOR. 

F 1 LI P S 
K agnak Elektrot/arı 

Her madene göre ve her işe göre 
en mu\!afık kaynak çubuğu. 
Mufassal tekıılk izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABİDİN PAŞA CADDfSİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEf OH : 110 

Kurulu•. tarihi : 1888 

Sermaye•i: 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele!er 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zıraat Bankasında kunıbar:ılı ve ihl.ıarsız tasarruf hesaı:lamıa en 
az 50 lir· sı. bulunnnlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşnğıdcıki plana göre ıkr::ı ıniye da~\tl1acaktı't 

4 Adet 1000 Lirahk 4000 Ura 
-l • 500 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 .. 

!40 .. 100 4CJOO .. 
100 " 

50 .. 5000 " 
ıw " 

40 .. 4800 
" 

160 .. 20 .. 3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiy~nlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylill, 11 Birincikanun, 
l Mart ve 11 Haziran tarihlt-rinde çekilecektir. 

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

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GOM MUSTAf A Rlf ATECZAHAN!SI 
OSTÜNOEKİ MUAYEHEHAHESİNDE IABUl EDER 

~~ 

Yeni Çıktı ======I 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl TERE iTTif Ali VE t 

BOYOK BRITANYA iMPARATORLUGU 
'22 YAZAN: - MÜMTAZ FAiK FENiK -

.. 
M 

" M 
il 

"Radyolin., harikuUide mües- de parlak neticeler veren n 
sir ter~ibi, ~aima taze!iği ile 11Radyoli11,, sizi terkibi meçhul A 
t~~a~uz et~ış ~e. onb~nlerc~ ve birkaç misli pahalı ecnebi N 

~ 
kışının tercıh ettığı yegane dış müstahzarlarından da müstağ- i 
macunu haline gelmiştir. Diş · k ı nı ı mıştır 
hıfzıssıhhasırıda ve güzelliğin- · 

• 
RADYOLIN ! 

~X###AAAAU#AttU'Cfi#ft###*AA**~ 

= Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
= yormadan ıstırapları dindirir. 1 ~ 
M Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve M 

= her yerde pullu kutularını ısrarla ~steyinız. M 

•zxuuuuvzuuwwwuuvx•xvusz~ 

it AN 
Seybaa Pamall Deaeme, lllAb Ve Gret-
me ÇllWll Mldlrlllladea : d 

1 - Teahhüt senedi ile müessesemizden bu yıl Akal• 
pamuk tohumluğu almış bulunan çiftçiler elde ettikleri Akal' 
kütlülerini Adana ·da Sümerbank Pamuk Alım ve Satım şıı· 
besi müdürlüğüne devredecekler ve kütlü bedellerini meıkO' 
müesseseden alacaklardır. 

2 - Akala kütlüleri Sümerbank emrinde bulunan Şi· 
· nasi fabrikasına devr ve teslim edilecektir . 

........................................ ..-.......... 3 - Teahhüt senediyle Akala tohumluğu almış oJsll 
Aboae ~. UA~ rJL., ÜH.Ksciz Ü lı çiftçiler, herhangi bir suretle Akala kütlülerini başka fabrikB' 

ı lara götürüp çırçırlatamazlar. 

'artları G0NDELIK _GAZETE - ADl\NA 1 ftçJ 4 - Elde edilen Akala kütlüleri hiçbir suretle çi 

· Sahi,, ve Başmuharriri evinde ve anbarında muhafaza edilemez. Derhal Sürııe'' 1 

! Senelili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN , 1 l Aylıfı . . . 12S • i bank Şinasi fabrikasına devr ve teslim etmeleri iktiza eder. i - Umumi Ne§riyat Müdürü 5 - lşbu ilan ve teahbüt senedi hükümlerine aylcıfl i\ lıanıar için ldar•ı• MACiD BUÇLU ıı hareket edenler hakkında 2903 sayılı pamuk isliih kanun•· 

ı mUrecaat elm•lldlİ- "•"'"0• '"' TORKSOZO M••::'.._jt nun cezai hükümleri tatbik olunur. 13356 
.................................................... 1 20 - 21 - 22 - 23-24 


