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i Almanya , yeni ! 
ı Rusya harbine i 1 hazırlanırken 
İ bq~~ • har~kete ı 
ı gırıpr iDi ? a 
ı • 

·ş imdiye kadar harpler -
önceden sezı1miı de ol· 
sa - zamanı belli edil-

meden , ansızın başlar , gizli tu· 
tulmuı bir plina röre düım•nı 
azçok Pfıı avlardı . fki senedir 
rötdüJümüz yıldınm harpleri • 
stratejı marifeUeri hep bu şaşırt• 
ma ~eiine dayanıyor. 

.Şimdi iılerin ıekli büsbütün 
defijti • Hl;r taraf , baskınını 
yaptı , pWtmı meydana vurdu • 
stratejtsiai kullandı • Fakat ezil 
memif kuvveti ·r karp kar11ya 
duruyor • içinde bulundutumuz 
k11 , harbe girmiı devletlerin 
her çeıit kudret kaynaklanndan 
islif ade ederek olanca hızlarile 
hücuma , yahut biitün dayanma 
kuv.vetlerile müdafcıaya hazırlan 
dıklan mevsimdir • ilkbaharda 
yeryO~ü , tarihte milli f6rülme· 
~~. botazlaımaya sahne ola· 

B\a ld bU1lfb haarltk , blDıa 
sa Almanya ile Rusyada , bugü· 
ne ltlcflrr alt11lmlf bütln 61çüler· 

u 
23& ..,,.,;. İf'İ'ııleile cMn 

• • 
ŞEHRiMiZDE YAPILDI 
Birinciliği Hüsegin Çakır aldı 

HaiketJimi" fiti bölıemiz" Bethn Terbi_ye&i tara· 
fından tertip edilen .. Atatürk lcoıusu .. d'lln ıeat 
14 de .-vinç flerici bir intizamla yapılmıştır . Ha 
flcının koıu yapmafa mÜ$11İt olmamasına ralmen 
tam 235 otld koımuı ue lıir tele koşucu dahi •oltla 
kalmadan 35()() metrelik turu öt•unülür bir /JafllTı 
ile 6itirmil"1rdir • 

14 dakika 55 ıaniyede birinci ıelen Malatya 
Mensucat Spor Kulübflnden Hüıe,yin:Çalcır'a altun, 
15 daldltıa 3 saniyede ikinci ıelen yine Malatya 
Men8llcat Spor Kalü/KJnden Mehmet lldıele Ribrıüı, 
15 dalcilca 8 ıanigede ilçüncıJ ı~len Erlcelc Öf• et 

men ekulunılan Sabit Oktana da bronz madalya 
verilnelfUr • 

Takımca en lgi derece alan Erkek Öfretmen 
Okulu HalktlfJim&in lcogdafu kriıtaı lcu,,. ile Be· 
de11 Terbiyesinin • Atatürk • Bayrofını kaanmış 
tır • Fudın iyi dereceler alan diler yedi lcopıca· 
muza d" Hallcevimk tarafından milnaıip hediyeler 
dof ıtılmlflır • 

Madalyalar . kupa , 6ayrıılc fiti d/fer /aed/yeler 
Beden Terbigeıi MaJara Bay Rua Salila Saray 
eligle i8renle flerilmiftir • Gençlerimizi tebrik 
ederiz • 

~him bir dolandmc~ 

Akarcalı Hafız 
Tevk.fE ild. ............ . .......... , 
AKDENiZ LiMiTED ŞiRKETiNiN 93000 
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KiLO SUSAMI NASIL KAÇIRILDI? VE 1 
ISTANBOLDA NASIL SATIŞA ÇIKARILDl1 
ŞEBEKENiN ADANA.DA BULUNAN BiR 

ELEMAN/ DE DON T'EVKIF EDiLDi 

ı .......... .. • .......... 
VAŞINGTONDA 

ÇÔRÇILIN NUTKU 

Nazilik 
ölecek 

Caıetemizın ilci afloden 
b6ylk bir önemle tizeriade dar· 
dutu ve takip ettiti pek entr: 
.. n bir dolandıracıhlın ıizli dl· 
tümleri nihayet çözülmtlf ve 

dea Q.stnn , kimbillr na1ıl hararet Musolinl şimdiden 
le oerı r~tlrillmektedlr • 

ıio Altdeni:ı Lımited şirketi 
aid 95 ton siaamı bir mabaretle(1) 
lıtanbulda kendi adına satıp çı
karan Adanalı Akarcalı H 
Hatan lstanbulda ıuçlıta yaka 
ele vermiftir. Alcarcalı Haaea 
ıuç ortatı Ka> ahbat mahalle.
den Mehmet otlu Simsar Sa 
ôııener de tutul.ırak IOl'fDIUQ 

milteakip diln tevkif edılpaıftls:. 
Raayada taarruzun durmuı , yıkıldı. Hitler de 

kumanda ve harp mesullyetinin yakında yıkılacak 
Hidw tarafından kabul edilmesi V .. inıtqa ı 'D (a. a.) _ la 
üzerine • Mmanyanm ilkbaharda 9ilit BatyelWi Çörçil. Amerikan 
taze 'kuv.etter ve j'efti silahlarla Mebu... ve Avau• mlft.Nk 
tuir'au teknr blfl•y11eafl .. çıkça hutUlf toplaohatada demiftir 
i1Ao edildi • Hatta , HiUerin, Al· ki ı 
md'f~dı eti fGrüUnemlı çapta c Raaveltle 16........, ıbltla 
kll~ topl.ctıtı ela bilctirildi · aıktfl pllnl•ımızs hUll'la•ak 
Bu atitellıe ' Almanya • dütmatn· UzalııaTlıta haTelıahn devam etfltl m61aim 661pleri -Pıterir lrabertma laarita ve hırbia eyi idarcıi için iki 

Şehrimizde haklı hayret v 
meraka yol açan bu mesele elf 
fında elde edeceJimiı diler ta 
mamlayıcı bifrılileri ve bu ~ 
dolandmctlıftn hiklyHini oku 
culanmııı bildireceofiz. 

Okll .,t>eorJt·•"Tı"*111ıİF1r~ ~ !4e!~bu......_I~"" IPOJI. fnüleriae hiaa memleket yl•1ek ..t•ylal'lltı1t 
euk\Uİ ha~re ,&e, J•· etm~•:. iir Wtirn ..-... ...... , ...... ._ ..... ~.._~+·....., 
poa kuvvetleri takviyeı.r olmak· klÇ ._...,~ ekle ediladi*. qdile bar~a a:eldiqı Her teyden 

• 
yo• 1.i:lılil . 
~ ordalammr , kıtlaldı 

ra tdlaı...._ i.tlide ecleM 
ileri ~etlerine devam eden 
ScaftıetiW be • bu fır11tt kolla· 
m.ak1a·. berabet , ~ f8pheslz 
prtellt ' ......., .......... ter 
ti..._._, de kavvetleadiımeye ça 
~ . 

Al......_ • SoVJtdmn harp 
ve taılafaa mt•leflni ll'reMllk 
leri ~ ba .., Olia pe hulr· 
lamp imtllla pçinail bUgilirte 
ife 9'ri9"ilıtedlw • Sowyetler de 
AhDla ,..ı .... '-iuli ...... 
letiDi uzoa boyl\l ~ ettikleri 
~ .bu del• belki batk• türUi 
ve mha tesirli döviifecekl~tdir • 
llkbablırda t>aşhyecataoı iki tar.tın 
da fimdiden bilditi bu harp, tam 
ma · bir ölüm dirim ka\'rası 

.. 
turruzu .,..... ...... • 

Hitlerin son kararından ıonra , 
Al~ temelinden çökertebi
lir • SOvyet Rusya bu yeni · saldı 
np kaffl koyama1.se , varhtı l'6· 
liktYe ti* . . 

Bu dilfüncelerle , iki tarafm 
bu kit naıl hazarlanacatuaı ve 
ilkbaharda Şark cephesi~e . ne 
müthiw kuvveUcrin , son ünutle 
çarp111ça.ını kestirmek kolay· 
dır • 

Hitler , yarıda kalan Rus se 
ferini zaferle bitirmeyi , bitin me· 
ıuliyetleri açıktan açıta yükle~ 
rek Almall miDetine vaad ettilı 
ve bu defa Alınan yanın zafedle 
beraber phaının 1tr~fihi de terı 
~ IMili attı!' içi• , btr klf 
Almanyayı az çok kuwettea d~· 
p.cek. . ~it ~ bqka bir 
harekete riritecetfne ihtimal ver 
mek rüçtür • Bu.u.ta.a dolayı_. in· 
gUtere adılamitl , ,.ı.ur Mısaia 
karta "ebe ....... bir taltlllm ole• 
catı hakkındaki rivayedeftt. eter 
verilemez • Velev ki Almanya , 
plhua& de~ttirmif , Ruıya)? bir 
ıa...r. ~ıratnıama zarurt olduta· 
na brar wrau"t ollUIL O zaman 
da ~ ~ orcJ'_. o be· 
JID- ~~? 

N.eın•Mln ,_.. 

tadır. Manilla 6aümüzdeki gqaler· 6 boaaba; diler ,.mieria yMlaa ince bmradlki f.OllİI f\Örlf ve aa• 
de c;lüşecete benziyor. na dütıdftGr. layı .. o beni nvitldirdiiini ve ce· 

K .... 'd Sala ..: JtJ11a... uretteadirtiııai.aöylemek isterim.. 
Malezyada Japonlar :inlGiaaf u,...ı en •• nı .,.~ Blylk 6lçflda ıillhlınmlf iç dik· 

kaycletmiftir. Filipinlerdcki durum Malesva .,aa1_,ed den aonra relen hebei'lere r&e tat6r devletin blcumun~ utTadık. 
-r..••..nlld • ..ı.. 'ddidi"r " dOtman oraya da asker ~11· ise 111Uwm• er ı.,.... ca · S. harp onlann veya biıim ıa· 
Siaıapur : 'l1 (a. a.) - Bıi· plifi rüıel bOmbalar atmlflırdır. tir. SaJa akfamındanberi KUlinr feriyle bi~ktir. Buradaki ole-

tanıc• umumi kararı&hinın bu ... Hasar ve insanca zayiat azdir. Ue dotrudan dotnJya muhabere let lsell,..ealaruun )'ilill.ili ite 
bahki Ubliti : Batı Malezya'da ka~da •ter temin edDemrmiftir. karpl11tbm. Bu yitiUik delifmez 

g.:mal bab ce~e durum· V afİlllton : 27 (a. a.)- Hv· bir bqlınıı.. ve nihai zafere 
~ n..... bir hidise olmamııtar. bi M. Slim de :.tö. 7 

da hiç bir -delifiklik yektur • ...,...,. Y• -n IOll m~-· bellenen itimadın bir delilidjr. 
man tayyareleri pike uçuşları ya· Çarpmba ı.Gaü tanareleri· ki : Bia lnıilterede çok karanlık rtln· 

ıe=~ra~k~h~ücu~mlg:ant:=a~b~u:ıu~n~m;u~p;•r~ve~!!!nu;';;z•~K;;u;tlnc'~==.aça"°'°;;;!~·~~dcMnirli=S!·· ~!!!!!!~·~Wf4!!!;!!!""!!!!!!!'*~~1!!!"'!!!!!-o9• !!!!!!!!l!!!!!·I lerimiıde aynı ıeyi hi11ettik. 
L Her ı~yin sonunda eyi ıideceti· 

ti iz 
Konservaıuvanla 

Aakara : 27 (a. a.) - M-'11 
Şef lnöail butün ... t lS,30 da 
Dev-let ,koatervatuvar.tDI 1.iyaret 
etmiıler ve Maarif Vekili Yilcel 
tar•fmdan~kartalaamLttır. 

Araffr,.ma Enatileaünıln 
Gftlma11 iararltlfhrılılı 
Anlcara: 27 (a.a) - Buıiln Ma 

arif Vekiliniu riyasetinde toplanan 
bir. komiıyon T6rlc araıtırmı ens· 
tltlsflntln açılmasına karar vermif 
ve bu mileuesenin müdllr ve ge. 
nel sekreterini seç mittir. 

Şeker Vurgunu 
VURGUNCULAR TELGRAFLA DON 
ADLiYE VEKALETiNE BAŞ VURDU 

Şei•r il•ti,drı""'1ut ••11laul ltamnan Halil ~.u.,. ... 'P 

Han.ti Or111~1, O.. Yılmaa- • &• YJ•u eU.-.. 
de meocut meydan• ~iıarılan phr aloilarmın 8'111hna· 
maaını Vilôyet maiemU. /ltiNt mitlirliiflfnln ienclfte· 
rin• ernrettifinde• IHJani/e tltin tel,olla ,A tlli7• V fid· 
,.,,,_ fllllltoaaaat eM•lt ı•r•• ol•,,.•• ilııtri •lt..
talaliyeleri,.i iatemi,,eıillr. Gerel Vildyet malıa,....ın ••· 
relı ilıtüat müJarlafünin 6u lauauatalti mat.ı.uını laenia 
bilmeyorua. Meı•l• ldyılt olJaia 6neml• incelenmeltlMlir. 

LilJyada t mlzllk 
Romel kuvveti 
ıeri çekiliy.or 

Aokara : 27 (R. G.) - Lib· 
yad•ki h.areklt inklfıf etmekle 
berahar bir aı ) avaıl•m1tlar. Mu· 
haaara altındaki bir• kıaam Mıhver 
kuvvetleri temizlenmektedir. 

ne inandık Geçirecetimi:ı imti
banlann çetinlitioi azımaamama· 
hyıı. Biıe kartı birlefell kuvvet· 
ler mqaızamdır. Aııı.n ve io .. f. 
111dır. M"ılle~iali.i harp yolan, 
ıobl\ ahlıbıı inıanl~r kaqna· 
maılaraa feuhldarını mldhit 
ıurette &leyecelderin i bil&ler. 
BuDlaılll eliade her tiirUl eilah 
a&oklrrı ye U&llG aamaa baı,rı&IA-

lanmıı ptta• •ardır. ... 
hyRalthtr-.. daha ıenain ol· 
malda beraber tam seferber

ila.ie&Jr. Ftııbt. 1,...l y ...... ........ ...,. ...... 
kaydedil•iı, mühimmat yapımı 
şimdi lnıiltcrede bir akap h•lini 
alnııttır. Amerikan endnatrilinde 
bOJlk terakliler olmuttur. Bir 
yıl veya 18 ay sonra tetebblld 
elimize ıeçiımek iç~n lnıltiıce 
kanqın in,.nların bu devrede 
biyllk ıayretler ıöıtermeıi y"t~r. 
Ocaktarıauıı, difcr mine'tterin 

hlrtlyc!t dAVHlftl tnildaha 
ken hrtutuı anınıa 942 
943 demi, yokta 944 d~ı 
ceti mt!ıeleli beteriyet ta 

(.fo•• .ı tflat:I 

Kahire : 27 (a. a.) - Ceb
hedeo alrnaa 1DaUlmala pre, 
Bıit...,• kuvveUeıi Bi.W, ceDll· 

baodpi bareklb inkilfl ettir· 
mektedir Moaıel kuvvetleri ıO· 
retle çekiliyor. 

Aakara : 'rJ. (iürklö&ü Mahabirinden) _. Puartesi rGa 
barea el11petj111 veüa,a tabi tuhdaca.. hatl:ındlakl hal!terlef 
........ Qlllek d>i ııda .üıeriade h'ka.et ievlaiı.le1ıwu 

l maktadu. Ekınet• velika konmak delil, lüılmtuı illihllklir 
cektir. Libya ceplıeMJ~ &;,. ••tt•rılı I••" 
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_______ v_eni Terbiye Cereyap_)_a'-"'r ...... • __ r ·, , 
i . ·· HA B RL 

\ Kimsesizler Makinelerin 
yedek parçaları 

Orta T edrisattaki 
•• 

·universitesi 
Bugünkü durum önünde çift · 

çrlcrimizin büyük sıkıntılarından 

en belli başlısı gerçekten 1.iraat 
makineleri ve hunların parçala
rıdır. Çiftçiler Birliğ"inirı ilgili Ve
kiiletten bu mevzuda ümid verici 
haberler aldıği memnuniye!le Ö~· 
renilmiştir. 

Ders Saati arı 
f Orta tedrisat ög retrncnlerinin 

t irleş ;Jc Amerikada Tencssee'de 
I Medison şehrinde 1904 te ken -

di kendini yaratan bir üniver· 

ite kurulmuş ve o gündenberi 
aıandığı eşsiz başarılarla Ame
ıka terbiye tarihinde büyük bir 
er kaı.anmışhr. 

Bu canlı terbiye yuvasının 1'u · 
ıcuları (11) .tane çalı.ıkan, ziraat 

lkulu talebeleriyle Doktor Suther-
1nd adındaki büyük bir terbiyeçi 
e onun terbiye felsefesini kabul 

lien de~erli arkadaşlarıdır. Dok-
1>r (S •. ) ve arhdaşları uzun mes 
k hayatında biriktirdılcleri bütün 
·alarını bir araya getirerek (2000) 
)nümlük:bir çiftlik satın :almış· 
rdı. 

Bu arazinin içinde yıkık bir 
ıç bina vardı. Fakat bunları ta· 
ir edecek paraları kalmamıftı. 
itün parıdarını son kurufuna 
dar çıflliğe veren Doktor (S .. J 
ve arlcadaşlarmın yeni bir mck-

p kurmak için ellerinde kalan 
' sermayeleri , sadec~, Dokto 
ı yüksek terbiyesi felsefesi idi, 
:>fcsör ~Sutherland'a göre üni· 
rsite tahsili , her akıllı ve çalış. 
l insanın bir halkıdır. Fakat 
hıkkı ~kendi alnının terile ka
ımak yolunu kendilerine Öğ'rct
kllğimiı lazımdır. Yüksek tah
sadece ıengin evlatlarının isti
e edebilecekleri bir imtiyaz 
tildir. Aksine herkesin, her ya§· 
her zaman için bir emek kar · 

a"lllda elde edebilecee-i bir şey-

işte bu yüksek terbiye ve: 
at felsefesinden 35 vıl iı;inde 

1di kendini yaratan bir üoivcr· 
ı ve teknik okul müesseseleri 
~muş, ~talebe ve muallimlerin 
e vererek bütün kafa ve gol 
vetlerini toplıyarak çalııtıklan 
alemde sadece yan~ mil}On 
ar değerinde okul yapıları ya
ılmıftır. Şimdi bu yapılarda 

muhtelif Bırlcşik Amerik eya
:rinden ve dokuz ecnebi mem 
tten ıelmiş bulunan üçyüLden 
talebe : yüksek tahsilini bitir-

:tedir. ' 

Talebe kadrosu gayet dar tu· 
ıaktadır. Çilnkü müessese her 
beye ha}atını kazanacak bir 
ermekle kendisini borçlu say. 
tııdır. 

!u müesseıe ara:ıisi dahilinde 
;eıit iş yaratmıf, bu sayede 
talebC"ye para ka~nmak iın-

vermiftir. · Mektep yatılı ve 
tsit değildir. Aksine her ta
yafamak için savaş dersini 

da çalııarak para kaıanarak 
aundı~ı para ile yaşamak 
nu arayarak öğrenmektedir. 

llü hayatta yatılı ~ve ücret
l>ir:mektebin . yaşayış tarzını 
'uya~:imk!o' yoktur. Böylece 
oüeasesede her talebeye her 
çalışır ve bir ücret alır. .. 
Mektebin iş felsefesini habul 
ı her iCDÇ buraya cebinde 
olarla gelir . Mektebin veı
ıe bu parayı yattrır deraleri
&flar. Dört yıl içinde tahsili· 
tirip mektepten çıkarken bu 
da depozito akçesi olarak 

isine geri veriler . Çok .,.kere 
ler bir tek meslek öğ-renmek 
bu mektebe eirdikleri halde 
yll (27) ~ çeşit işte çalışarak 
r _kaç meslek sahibi olarak 
ıeseden ayrılmaktadırlar. 

Su kendi kendini yaratan mü 
enin kıymetli knrucuıu Dr. 
rland bu ışl" başlamadan ev 
i küçük kollcjde reislik etmiş 
ecrübeli bir terbiyecidir. Dr. 
l>ir sanatoryum kurmayı dü
iıtü. Fakat Tennesse" cya
kanunlarına göre sanator

'urabilmek. için elinde tıp 
ru diplomatı olması lazım· 

YAZAN 

N. N. EGE 
gclivordu. 

Doktor (S .. ) tir yandan kendi 
müessesesini idare ederken bir 
yandan cfa Univcrsity of Tennes 
see'ye devam etmiş ve tam (50) 
yaşında tıp doktoru diplomasını 
alarak çiftliğfo içine yüz orialı bir 
sanatoryom kurmuştu. Bugün Dr. 
(S .. ) nin reislik ettiği bu tıp ku· 
rumundA (14, Doktor çalışmakta 
ve bu kurum üniversiteye irat ge 
tirmekt dir. 

Sanatoryomda tedavi ücreti 
haftada 25 · 35 dolardır. Fakir 
hastalar da hiç ücret alınmaksı

zın tedavi edilmektedir. Bütün 
hastane hiımetlerinde talebe ça· 
lıştırılmakta, bu sayede hem pa
ıa kazanmıya, hem de mesleki 
bilgilerini artlırmayd muvaffak 
olmalıdırlar. Buradan her yıl 

diploma alan 25 - 35 hasta ba
kıcı Amerikanın dn }Üluel, has
tanelerinde hemen vazife bulmak
tadırlar. 

Üniversitenin çiftliği, mektep 
ve hastane için bir kazanç ve 
sağlık krynağıdır. 

Müessese t9C'4 yılındanberi 

kendi kazanciye yaşamıştır. Yal
nıı müessese emrine teberru edi
len 50.000 dolarlık bir servetin 
faiıi her yıl bütçeye ilave edil
mektedir. Yıllarca önce hastane
de tedavi görmüş fakir bir zat 
sonra büyük bir servet kazanmış 

ye teşekkür borcu olarak bu pa· 
rayı müesseseye bağışlamıştu. 

! • 

Bazı iktisat mütehassısları 

ceğer talebelerden başka işçi de 
çalıştuırsanıı. fabrıkanızın randı

manı genişliycbilir. Daha çok ka
zanırsınız> demi§rir. Fakat Dok
tor (S .. ) bunu kabul etmemekte· 
dir . cSaleb-cımiı mimarlık. elekt
riaçilik, büroculuk ve diğer iş· 

lerde çalışarak hakıkt bir bilgi 
ile yükselmektedirler. Biz bu fır

satı kendilerindon alamayıı> ce
vabını vermektedir. 

Her güo beş ıast işte ç11lışan 
ve diğer sııatlerin~ derslere ver en 
talebe 45000 dönümlük araıi ü
zerinde 120 adet bina yapmıştır. 
Bu binaların içinde kullanılan 

tahtalar müessesenin kendi or
manında talebe tarafından yetiş-

'tirilmiş ağaçla .dan gene orman
cılık tahsil eden sınıfların eliyle 
kesilmiş müessesenin marangoı 

Avukatlar meslek 
sikortasına yazılacak 

Avukatların meslek sigortala· 
rına yazılmaları hakkında Adliye 
Vekilliği Cumhuriyet müddeiumu· 
miliklerirıe bir tamim göndermiş 
tir . 

Bu tamimde , avukatlılc ka· 
nununun bir maddesine göre, her 
avukatın meslek sigortasına yazıl 
masının mt'cburi olduğu, sigorta · 
ya yazılmıyan ve brr biri ardısıra 
iki taksirli ôdemiyen · avukatların 
taksitlerini ödeyinceye lcadar iş 
ten menedilecekleri bildirilmek-
tedir . 

Yapılacak s;gorta şaı tlarını 

bildirir poliçeler baroya kayıtlı 
avukatların bilmeleri için Vilayet· 
lere tc:bliğat yapılmıştır . 

Yeni su teai•atı 
Nafia Vekilliği Aydın bölge• ' 

ıinde Felsek mevldinde yapıla· 
cak regülatör, galeri veskanal i ş. 

!erini eksiltmeye koymuştur. 

fabrikasında işlenmiştir. 

Ev idaresi okuyan kız tale· 
beler müessesenin çiftliğinde en 
fennt usullerle yetiştiri!C"n mah· 
sütleri hazırlıyara" mektep ar· 
kadaşlarının ve hastanedeki has· 
laların gıdalarını tamin etmekte· 
dirler. Talebelerden bir kısmı 

bir gün yol üstünde eski bir yol , 
silindiri görmüşler. Hurda demir 
parasına satın alarak mektebe 
getirmişlerdi. O günden itibaren 
\~iftlik içindeki bütün yolları ve 
kendilenni on beş mil mesafede· 
ki şehitlere bağlıyan bütün şose· 
teri asfali yapmıya muvaffak ol-
muşlardır. Mektebin gayet g'Ü1.el 
bir itfaiyesi vardır. 

Talebelere çalışma aıatlarını 

seçmekte büyük bir serbestlik 
verilmektedir. Fakat isrer çimen
to ve tahta işçiliğinde isterse 
kimya laboratuvarında çalışsın 
istet se bahçede tarlalara gübre 
dökıün, yahut ameliyat masasın
da operatöre yaı dım etsin. bü
tün talebe, her nevi iş hayatının 
namuslu, faziletli ve §.erefli oldu
ğuna inanmıştır. 

(S .. ) talebelerin eliyle yetiş

tirilen neballar bahçesi bütün 
Tannesseede meşhurdur. Bu mü-
essesed~n çıkanlar hatta çok 
yüksele me\'kilere erişmişlerdir. 

.......................... 
ı ı 

i VATANDAŞ I i 
ı ı 
: Varın kurban hayra. ı 
ı mıdır. Kurban, derllerl· ı 
ı nizl haY•r kurumlarına : 
: yapınız. , ı 
: ı .......................... 

Ekmek için 
yeni narh 

Toprak mahsulleri ofisinin Un 
fiatlarını tekrar birer mikdar da· 
ha arttırmış olmasından belediye 
ekmek fiatlarına yeni narh ko) · 
mak lüzumunu duymuştur. Bu 
yeni narha göre be) aı ekme~in 
kilosu dünden itibaren 16 kuruş

tan 20 kuruşa çıkarılmıştır. Kilo
sunu halen 12 kuruşa yediğimiz 

esmer ekmek de yarından itibaren 
oniki buçuk kuruştan satılacaktır. 

Kağıdın iptidai 

maddeleri nleselesi 
hmit : 27 - Sovyetlerin har· 

be girmesi üıerine bu memleket• , 
ten getiril n ekte ve kağıt iptidat 
maddesi olarak kullanılmakta olan 
köknar ve beyaz. çam odunları 

g~tirilecektir. 
Bu durum üıerinde kağıt ip · 

tidai maddelerinin yurt içinde a
ranması gerekli göı ütmüş, Bolu 

ormanlarında beyaz çam, Arlyin 
ve Rize de de köknar bulunduğu . 

tesbit edilmiştir. Boludan getiri
len beyaz çamlar t"crübe edilmiş 
ve eyi sonuçlar alınmıştır. Bunlar 
dan başka sellüloz ~müessesi ka· 
ğıdın diğer iptidai maddeleri şap 
reçine kaolin ve sair maddeleride 
yurt içinde tedarik etmektedir. Bu 
suretla her an genişliyen harbe 
rağmeu kağıt _fabrikası imalat ka
pasitesi aksamadan çalışmaktadır . 

Öbür yandan ikinci kağıt fob. 
rikasının suyunun temini için Sa
pançodan [:ımite kadar döşenen 

bu boruları da tamamlanmak üıe 
redir. Makineler kurulmaktadır. 

lzmit telefona 
Posta, Telgraf ve Telefon ida· 

resi lzmit'te kurulacak olan oto· 
matilc telefon santralı için bit bina 
yaptırmağa karar vermiştir. 

-------:_-_-___ u_z_A_K_L_A_BD_A_N ___ •A_ı_ı_• ___ ~ı-----

Yüzme şampiyonları-Haydutların Soydugu bir gazino 
Bir Macar lstastistik meraklısı muhtelif mesleğe 

mensup inasnlarm günde ne kadar yol yürüdükle· 
rini hesap etmişlir. 

Bu zata göre, işi sokakla yiiıümek olan bir 
insan giinde 18,008 adım atar ki, bu 13 kilome!re 
tutar. 

Hizmetçiler veya ev işleri görenler günde vasa· 
t1 olarak 23,000 adım atarlar. Bu, günde 20 kilo· 
metre, senede 8000 kilometre eder. 

En çok yol yürüyen kahve garsonlarıdır. Bunla· 
rın bir günde atbkları adımlar hesap edilirse 50 
kilometre tutar ki bir rekordur. 

Bundan sonra posta müvezıileri gelir. Bunlar 
günde 35, devriye gezen polis 32, bir hastane 
doktoru 30, mektepli talebe 15 kilometrelik yol 
yürür. 

Çok yürüdükleri zannedilen büyük terzi mağa
zalarındaki mankenler günde ancak 2 kilometre 
katederler. Tiyatrolardaki dansözlerin hareketleri 
ise bir buçuk kilometreyi geçmez. 

"' * ~: 
Amerikada çabuk boşanma şehri olan Reno'da 

b rçok eğlence yerleri vardır. Buraya gelenler, da
valannın göıüleceği müddet_:zarfında istedikleri gi· 
bi gezerler, e~lenirler. 

Eğlence yerleri a'rasında bir gazino çok meş· 
burdur. Burada büyük kumar oyunları oynanır. 

Geçende bir akşam Eldorado adındaki bu gazino
da oyun oynanırken yüzleri maskeli on kadar hay
dut bakara ve rulet salonlarına girmiştir. Vakit ge
ce yarısı idi. içeride 74 kişi bulunuyordu. Haydut· 
lar bunları bir kenara sıralamışlar ve ortadaki pa· 
ralardan maada hepsinin üzerindeki para ve elmas· 
ları almışlardır. Bu suretle alınan paranın yekunu 
45 bin doları bulmuştur. 

Polise derhal haber verilmiş fakat bunlar ye· 
tişinc ye kadar hırsızlar kaçmışlaıdır. Şimdi gazi · 
no, hususi bir bekçi teşkilatı yapmı~br. Gazinoda 
tepeden brnağa kadar silahlı 20 kişi daimi surette 
nöbet bekliyor. 

mt cburi cfers saatleri dorumu et
rafında Maarif Vekilliği bütün vi· 
!ayetlere birer tamim gönderder· 
miştir. Buna :gör~ her öğretmen 
orta okullarda m( cburi ders ıı;aati 
olan 18 ve liselerde 15 saatini 
doldurduktan sonra hususi okul
larda, liselerde 9, orta kısımlarda 
6 saat ders alabilecektir. 

Resmi okullarda daha az ders 
alıp hususi okullarda {azla ders 
alınması da yasak edilmiştir. An· 
cak hususi okullarda gösterilen 
miktarda ders verilecektir. 

Bugünkü durumda fa:ıla saat 
almış olaniarın saatlerı göı>terilen 

miktara kadar indirilecektir. Has· 
ta öğretmenlerle asker öğretmen 
!ere vekalet edenler bu tahdide 
tabi değildir. 

Adana çiftçisinin 
hayvanlarına yem 

Arlana çiftçilerinin ziraat İf · 
lerin<le 1'ullandı\darı hayvanlarının 
k ı şlık yem ihtiyaçları birinci plan
da önemli bir mesele olarak bir 
kaç gündenberi ele alınmış bu
lunmaktadır. Bu hususta gerçek 
bir çalışma gösteren çiftçiler bir· 
!iği nihayet 360 ton çiğit küsbesi 
tedarikine muvaffak olmuş \'e bu 
hayvan yemlerinin çiftçilerimize 
satılmaaına dajr Zıraat VeUletinin 
müsaadesini de almıştır. Ôğ'renıli· 
ğimize göre, bu 360 ton çigit 
küsbesi toııu 58 liradan istekli çift
çilerimize hemen dağıtılacaktır. 

Demiryollarında 
nakliyat işi 

Ankara : 27 (TürksÖıü muha 
birinden ) - Devlet DemiryoUa 
ıı umum müdürıü~ü delegeleriyle 
Bulgar devlet demiryolları idaresi 
arıısında Pityon ve Sivilirıgrad de 
miryolu hattının işletilmesine dair 
Sof yada yapılmakta ' olan görüo· 
meler :neticesinde her iki idare 
Sivilingrad istasyonunu müşterek 
olarak kabul etmişlerdir. 

imzalanan protokolun iki hü
kiimetin tasvibinden sonra tatbi· 
kine geçilecektir, Köprülerin in. 
şa•ı ıubat başından tamamlanabi· 
lecektir. 

Noter kanunu proje•İ 
Meclis iündeminf! alındı 
Noter kanununun bazı madde

lerinin değiştirilmesi l)akkındaki 

kanun projesi ilgili encümenler· 
den Meclis gündemine alınmıştır. 

Projenin encümenlerde aJdı· 
ğı son şekle göre noter yardım 
sandığından noter muavinleri de 
istifade edecektir. 

Senelik gayri safi gelirleri 50 
lira kadar olanlardan bir pay alı· 
nacak, 50 lita<lan 200 lira) a ka
dar olanlarrlan yüzde üç 200 
liradan 500 liraya kadar olan · 
!ardan } üıde 8,: 8• 10 liradan 
yukarı gelirleri olanlıır<lan yiiıde 

12 pay alınacaktır. 

Ege pamuk tipleri 

tespit edildi 

Ege bölgesi 1941-1942 yılı pa· 
muklarından Akala 1., AL.:alall.. ve 
Akala lll. ticari tiplerine ait Ör· 
nekler Ticaret Vekilliğince tesbit 
edilmiştir, Bunların nümuneleri lı· 
mir borsasında bir camekan içine 
konularak lıeı kesin görmesine im· 
kan verilmiştir. 

Şampanya tipi ile yerli l. ve 
yerli il. tipleri için de bir miid· 
det sonra nümvneler hazırlanacak 
ve gene camekanda tefhir edile· 

· cektir. lımf r Ticaret müdürlil~ü 
nümuneleri çoğaltarak E~e böl· 
eesi pamuk mıntıkalaırına daiıta

caktır. 
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Havacılık 

Japonya'nın 
tayyareciliği 

A 
meı ikan - Japon tiean~ 
li durmadan evvel , Ja· 
ponya Amerikadan mil· 

yonlarca dolar kıymetinde hir çok 
tayyareler satın almıştır. 

Japorıyanın bug,ün elinde 
3000 birinci sınıf harp tayyaresi 
bulunduğu söylenmektedir . Bun 
lardan banları Amerikan Curtiss, 
bazıları da Almanların verdikleri 
Yunkers ve Messerchmitts tayya 
releridir . 

Yunkerslerden birço~u , Sov 
yet - Alman harbi başlam:ıdarı 

evvel Rusya yoliyle Japonyaya 
gönderilmiştir • Bunların pike 
bombardıman tayyareleri olduğu 
söyleniyor . Geri kalan tayyare
lerden 2500 ü Japon fabrikaları 
mamullerindendir • Deniz tayyare 
lerine gelince , bunlardan Aichi'. 
!er çok tanınmış bir firmadır . 
Kawanishi 94 ler , üç kişilik sa· 
atle 250 kilometre süratindedirler. 
Bunların molörleri Aichi'ler gibi 
Fransız Loraine markadırlar. Bun 
lar hususi bir müsaade ile şimdi 
Japonyada yapılmaktadır • 

Kwanishi 92 ler üç motörlii 
800 beygir kuvvetinde büyük bom 
bardıman tayyareleridir • Fakat 
bunların motörleri de dışardan 
bilhassa Fransa ve Almanyadan 
getirilmektedir . 

japooyada Mitsubichi (abri
kaları çok tanınmıştır . Bu firma 
her nevi ticaret , bombardıman 

avcı ve mek• ep tayyareleri imal 
etmektedir . 

Mitsubichi bazı Amerikan ve 
lngiliz tayyareleriııi yapmak mü· 
saadesini de almıştır . . F4',kat ln
gilizlere göre bunlar birinci tayya 
re değildir • 

Japonların en süratli avcı tay 
yaresi Nakajimadır . Bu tayyare
ler saatta 500 kilometre yapar
lar . içlerinde 6 tane mitralyöz 
vardır . 

Bunlardan başka Mitsubichi 
96 !ar , 40l kilometre süratında 

başka bir tayyare tipleri daha 
vard\r • Bunlar tek sahhhdır . 
Ve tamamiyle m~dtnden yapılmış 
ttr. En büyük hususiyetleri 10.000 
metreye kadar yükselebilmelerin· 
dedir . 

Japonların en iyi bombaidı· 
matı tayyareleri. Mitsubichi 82 
dir . Bu iki motörlü bir tayyare· 
dir . 380 kilometre sürati vardır. 

Fakat bunlar Ja'ponlarln bili 
nen tayyare tipleridir ·;· Japon tay 
yare 'Sanayii hakkı.nda tam , malü
mat sahibi olmak irnkfın dahilinde 
değildir . Herhalde son yıllarda 

Japonların bunu çok ilerletmiı 
otm .. ıarı lazımdır . 

TÜRKiYE Racf.qosu 
ANKARA Radyosu 

Pazar 28.12.941 

8 30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

8 .33 Müzik: Hafif Program 
(Pi.) 

8.45 AJANS haberleri 

9.00 Müzik : Hafif parçalar ve 
Marşlar (Pi) 

9 .15 Evin saati 

9.30/ 

9.45 Müzik : Programının son 
kısmı (Pi) 

12.30 Program ve memleket s:a 
at ayarı 

12.33 Müzik : Oyun hava.ları ve 
türküler 

12.45 Ajans Haberleri 

13.00 Müzik : Kadınlardan fasıl 
şarkıları 

13.30/ 

14.30 Müzik : Radyo Salon Or 

l 18.00 

kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 

Program ve memleket sa· 
at ayan 
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Siyasi ve Askeri 
Görüşler ve 
Mütalealar 

Aukara Radyo Gazeteıi 

Harp uzun 
sürecek 

Baıya yazlyetl · 
aş;ngton~. Siyui faaliyetlerin 
crmlı bir mcrk~1i haline ielmiı· 
tir. Gercl dC'mokrısiler. ~erek 

se mihvercilcr bu harbin çok uzun 
&Ürece~ini söylemektedir. ili ta· 
rafta da a} ni hi:tlt:r oldu2'undan bü 
tün \..uvvctlerle çalışmağa giıişil

llliştir. Şimdi demokruilerin bir 
hllrp konseyi kurulmuş ve Vaşing 
tonda çalışmıtlara bJşlanmıstır. 

Tapuda tayinler 
Tapu ve kadastro umum mü· 

dürlüğü, memurları arasında ye· 
niden buı degişiklıklcr yapmaga 
~aı ar vermiştir. 

Terki11 edilen borçlar 
icra Veldllcri Heyeti Ralıkesir, 

En.urum, Kastamonu ve Sivas va· 
liJikleri husuıi muhaaebeıine rş 

has zimmetinden horçlu olanların 
t•hıile imlan görülemiyeıı ve 
i564.0-l lira tutan borçlarını ter· 
kine l.:aı ar verilmiştir. 

Manilla düşecek 
(Başı 1 inci say/ada) 

Müdafaa için 10 milyar do· 
llrlık munzam kredi h1tkionda re· 
!Sin imusiyle yürürlüğe girmiş 

Olan kanun ordunun iki milyon 
~İşiye kadar çıkarılmaSlnın ıöz 
6nünde tutma"ta ise de, harbiye 
llazırlıiı ordu mikdannı milletin 
1(tisat hayatına mümkün oldutu 
~adar az tesir yapacak bir tarzda 
~c hudutsuı olarak fa2lalaştıracak 
• r sistemi geliıtirmekle meşgul· 

4ur. Sonkanundan sonra subay 
laın'Zedi okullarındjn dfplomalı 
İitün iençler, subay olarak hiz· 

ete çatırılacaktır. 

ovyet ileri hareketleri 
devam ediyor 
(Baştuah Birlnridr) 

ilhassa Moskova cebhe~inde mu· 

•rcbeler çok kanlıdır. 

Dolkof nehri ve Finlandiya cep 

tıincJcki Sovyet taarruzları bü· 

Gktür. 
Sivastopol önünde bazı Sov· 

t müdafaa hatlarına iİrildiQi 
ııtaşılmaktadır. 

Moskova : 27 (a. a.) - Sov 
t ileri hareketi devam etmekte· 
r. Bütün cephelerde şiddetli mu· 

tebcler olmaktadır. Bir çok şe· 
r, kasaba ve köyler işral edil· 

iştir. 
Gelen haberlere gfüe dürt Al· 

an generali a1ledilmiştir. Bunla· 
il arasından Fon Bokta vardır. 

.Q'.\ Müıik : Radyo c.l.ıns or 
lı..estrası 

.ııo Miiı.ik : Muhtelif makam 
)ardan şarkılar 

.30 Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans 1 laberleri 
Serbest 10 dakika 
Müıik : Maurice Ravel 
Doloro (Pi) 

·lS Konuşma : ( Mes'eleler ko 
nu$uyor ) 

.3o Müzik : Fa~ıl heyeti 
·00 Konuşma : Ziraat ~ati 
·10 Müzik : şarkı ve türküler 
·3S Müıik : Danı müziğ'i 

(Pi) 
-3o Memleket saat ayarı ve 

Ajans haberleri 
15 Anadolu Ajan!'Çının Spor 
ı _ Scrviıi 

~sr 
~ Yarınki prorram ve kapa 

ru9 

Vaıtagtoada Çlrçllln 
nutku 
( Başı 1 inci saTl•d• ) 

büyük ölçüleri orasındadır. 
Davamı.ı:ın halclılı~ına inan-

dı1'.ça ve yenilmtı hir irademiı 
hulundulıc~·a Tanrı biı.i öelamete 
çıkaracal.:tır . Ft.rıa lıaht:rlt.r Tarı· 
rıya inananları lı.ı>ıkutmaı. Haber· 
lerin hepsi de fena olmıyacaktır. 
Anavatantarını müdafaa eden Rus· 
tar düşmana şimdiden çok ;ıiır 

darbeler indirmiş, Nazi rejiminde 
dtrin yaralar açmıştır. Bu yaralar 
yıln ıı açıld ığ"ı bünyeyi ıehirleyip 
şlşirmelde kalmayacak, Naz.i ru . 
hunu da zehirliyecC'ktir. Kabarıp 
ökünen Musolini şimdid~n ) ıkıl· 
mıştır. Artık o efendilerinin bir 
uşağ'ından, bir lölesinden beşlca 
bir şey cieğildir. Musolini çalış· 
kan ltalyan milletini büyük acı· 
Jara ve sıkıntılara sürüklemiştir. 
talyanın Afrila imparatorluğu 
alınmış, Habeşistan kurtarılmıştır. 

··-----------; 
ve en kibar balo-
sudu~ * 

Adanamızın kurtuluş i 
bayramına raslıyan 5 son
kanun 942 pazartesi ge· 
cesi orduevinin muhteşem ı 
salonlarında verilecek o· $ 
lan bu balo, zengin piyan· $ 
gosu. zengin ve çeşitli bü- t 
fesile büyük sürpirizler i 
hazırlıyacak vr. sonsuz 

t neşe kaynağı olacak o' an· 
$ bu baloya şimdiden hazır· t 

! lanımz. $ 
3754 7 - 8 * 

* ··-·----------·· 
··-·-·---·-·~·-· .................. ._. . ._. • • ! Avukatlara, ticaret-! 
t.hane ve fabrikalara? 
! - müjde . ! 
• • 
! Her nevi muhtıra def- ı 
ı terleri geldiği gibi ticari i 
i defterlerin ticarethane ve i 
i fabrikalara elverişli her bo· i 
! yundan gelmiştir. Fiatlar ! 
! gayet muvafıktır. Saathane !· 
! yanında Bedri Güleğe mü- ! 
ı racaat edilmesi 13773 ! 
i 1-6 i 
i i . ...,.~ ................... 91•~·~·..., ·· 
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B o R s A 
PAMUK - HUBUBAT 

27. 12 • 1941 
l-=- -~-~ m_r:ı:::::-::::r ·;~ 

CiNSi 
KiLO FIATI 

ı ı En az En çok 

~ - -- K. s. K. s. 
-

Koza ı 00.00 14,50 1 
;Kıevland ( ____ 00,00 
1 Klevland l t,8,5( • 70,00 

Kfevland l1 00,00 ı 66,50 
M. Parlağı 

''"" P,. Temizi - oo.oc -ı · 58,so 
00,00 i 56,00 

lr Kapımalı 1 
-

Y. Çiğidi --- 06,oô· 
K:-çi~id-i - ,-6)5-
-susanı--- -52,00 

BuA-day ~erli 8,43 8,75 ·- - ·· 6,75 Arpa 6,63 
Yulaf i,43 

1 

7,50 

=·.z::r 1 == ::::=:==ı. --... . - -
s~rb~s Döviı Kurları 

• il DOLAR 
Alış 129.20 
Satış ll2.20 

STERLiN 
: 

' liholôt bedelleri (mal Le• 776 
deli ) primli aatı1 

Türklyeden gônderilıon na.,,. 749 
lun bedelleri 

i lhroç edil~n mol bedtolleri 728 
olarak gelen Dö.,,izlerln alı1 

it uru 
728 

1 
Yardım •e seyyahlara ve· 
tol re içl'I gelen d6vlılerln 
ohı kuru 
Primıiı salı$ ( Tohill rııos• 524 
rotlart vueire ) 
Ppim.Mz olrı Kuru 520 -._ - --- - -

Hizmetçi aranıyor 
Elinden ütü ve ev te· 

mizliği gelen bir hizmetçi 
kadına ihtiyaç vardır. Ta· 
mn m1ş bir aile yanında Ç" • 

lışacaktır. Talip olanların 
Borsa kaı~ı ırıda Nuri l fas 
yazıhanesint- başvurmaları. 

2-S 13672 

TORKSôZO 

Resim ve Fotoğraf 
Sergisi 

HAlKEVI REISLIGINDEN : 
25/ 12/ 941 lle açıla\.:.tk o · 

lan Resim ve Fotoğraf St'rgisi 
10/ l /94 2 tarihin,. tehir edilmiş· 
tir. 

Sergiye iştirak e<leceklt'rin 
7/ 11942 akşamına kadar eser· 
lerini Halkevine getirmeleri. 

13776 

i LAN 
Slmerbaak Kayseri Bez rabrlkaıından : 

Fabrikamızda istihdan edilecek dokuma işçisine ihtiyaç 
vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 

1 - Dokuma işçileri Kayseri ye kadar verdikleri tren 

ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 
2 - Bir öyün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. (tenvir. teshin ve 
banyo dahil) 

4 - Bir takım meccani iş elbisesi 
5 - 12 otomatik tezgah kullanabilen işçiler bu suretle 

yevmiyelerini altı liraya çıkarabilecekler ve ayrıca yüksek ran· 
dıman verenler prim alacaklardır. 

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek üzere 

Sümerbank Adana Pamuk Satın Alma Büro· 
suna (Sabık Şinasiler) fabrikasına müracaatları lüzumu ilin 

olunur. l - 7 

Eskl,elllr Tayyare rabrlkası Direktör· 
llllndea: 

Fabrikaiçin birinci ve ikinci s!nıf tesviyeci, Tornacı, Fire· 
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi. Saatçı ve makine ressamı alına· 

caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere· 
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre "500': kuruşa kadar 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları: gelme. gitme yol 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol· 
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı vesaiki 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaat et· 
meleri. ' ·9568"' 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 
2 - Askerlik vesikası. 

3 Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kağıdı. 
4 Okul şahadelnamesi. 
5 Varsa bonservis. 
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DOKTOR 

Muza/ fer Lokman 
Bergin baıtalarını muayeaeba

neılade kabul eder • 

MÜTEHSSJS 

Dr. Ekrem Baltacı 

ı 
HASTALARINI H(R GON MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 
OSTONDEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EOEA 
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Sayfa 3 ........ - ............... . 
• A As· d • 1 srı ınema a : 
: ~:;· B U AK SA M s;~;· 1 1 1940 da Allalım Cenneti 194 l de Leylii ile Mecnun •. 

1942 de <lt ~in ~irinci Cec~. Rekor K ırac·ııktır . • 

Şark efsanesının en guzel ve en zengın e 
Ba'1dadın ihtişamla saraylannda e 

çevrilen e 
1 Türkçe Sözlü ve Türk Musikili : 

~ecç:e i 
e Münir Nurettin'in en sehhar şarkılar1 e 1 Müzeyyen Senar'ın nefis terennümleri : 
e Üstat Sadettin Kaynağın ipdali e 

besteleri ı 
Ferdi Tayfur'un harikulada taklitleri 

Bütün Adana Halkını Gaşyedecektir. 1 
Dikkat: Bu Nefis film için localar satılmaktadır istical ediniz : 1 Bugün Gündüz Matinada 2 film 1 

• _ BiN BiRiNCi GECE - TAKSi HAYDUTLARI ........................... 
ADANA TİCARET VE SANAYİ OOASINDAH · 

Slcll llAnı 
Jak Natus ve Çernyak Kollektif Şirketi 

Adana Mermerli mahalleı;inde 30 numaralı yazıhanede oturan 
Jak Natus ve yine eynı adre!ıle Marlr.: Çernyak KolleL:tif Şirketi ha
linde ve yukaııd11li ticaıi unvanla icrayı ticarete başlıyarak sureti 
aşaiıda yaı.ılı şir~et mukavelenamesini odamıza tevdi etm iş olduk· 
!arından ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince meıHır ıir
kdin sicilli ticarete kııyıt ve t«"scil edildiği ilan olunur. 

Sicil ticaret No. 87 
Tc~cil tarihi : 27 12/1941 
Oda sicil numarası : '401 

Mukavelename 
Bir taraftan Adana mermerli mahallesinde 30 numaralı yan· 

hanede at uran JaL: Natuı, diğer taraftan ayni adreste Maı k Çern· 
yak araııında aşa~ıdaki şerait daire~inde bir kolleldif şirketi muka
velesi aktolunur : 

Madde 1 - Şirletin unvanı ıJaL: Natus ve Çernyab lwl· 
lektif şirketidir. 

Madde 2 - Sirkctin merkeıi Adanadır. Türkiye Cümhuri) e
tinin di2'er şehirlerinde de şubeler açılabilecelı:tir. 

Madde 3 - Şirketin sermayeııi, her iki ortak tarafından müna· 
safetcn L:onulmaL: üzere, 20.000 (yirmi bin) Türk lirasıdır. 

Madde 4 - Şirketin maksadı, her nevi zahire, pamuk ve sair 
muamelatı ticariye alım satımı, ihtacat ve ithalat işleri yapmaktır. 

Maride 5 - Şerikler münferiden imzaya ııelahiyettardırlar ve 
her birisinin imıası şirket namına mutebtrdir. 

Madde 6 - Şirketin kar ve zararı iki ortak arasında mütesa
viyen taksim olunacıaktır. 

Madde 7 - ışbu şir.ket buncian mukaddem icrayı ticaret et· 
miş olan Jak Natus firmasını iıtihl~fen teıis etmiş oluu~u cihetle 
meıkur fiımanın rcami ve hususi bilumum heııabatiylt': alacak ve ve: 
receklcrir.i aynen ve tamamtn tekabül eder. 

Madde 8 - Şirketin müddeti 1 ikincikanun 1942 tarihinden itiba
iki senedir. l$bU müddetin hitamından iki ay evvel taraflardan biri 
di~er şerike şirketin feıhini ihbar etmnsc, ıirkct iki ~ene daha tem. 
elit edılmiş olacaktır. Bu hüklım, müteakip srnelerr: dahi şamildir. 

Madıfe 9 - Her guna ihtilaf, tarftfeynin intihap edecclı:leri iki 
hukem mıırifetiylc, halledilecektir. 

Madde 10 - ltbu mukavele tarafeynin kabul ve muvafakatiy· 
le tanı.im ve bilimıa tasıiik ve teati e<iilmiıtir. 

Çernya1' jat.: Nıstus 2:l Birincikfinun 1941 
lm1a imza 

6736 Hariçte yaıılara1' berayı tasdilc daireye getirilen işbu ortak
lık mukavelenamcsi altındaki imzalar şahıs ve hüviyetleri Dairece 
maruf tüccardan Jak Ntıtuı v~ Mark Çernyaka ait oldutuııu tasdik 
edt:rim. Bin doL.u1. yü1. kırk bir seneııi birinci kanun nyınııı yirmi 
iiçüncü salı günü. Bitinci Noteı l:l775 

C. H. P. Nahiyesi Aşağı Canibişehir menfaatine 

AT KOŞULARI 
l )Şubat/9·12 pazar günü saat 12 de C. H. P. Nahiye Çaputçu 

köyü Mamur yolu üzerinde yapılacak koşu prağramıdır. 
1 - Birinci koşu üç yaşındaki taylara mahsus olup Ingiliı. knnı 

taşıyan hariç olmak üzere vesikalı , vesikasız taylara mahsustur. 
ikramiyesi 95 liradır. Birinciye 75 lira 2 inciye 20 liradır. 
Mesafe 1200 metre . Duhuliyesi !O liradır. Sıklet 55 kilo . 

Tecrübe kofu•u; 
2 - Hiç koşu kazanmamış vesikalı, vesikasız arap at ve kısrak 

!arına mahsustur. ikramiyesi 100 liradır. Birinciye 80 lira ikinciye 20 
liradır. Mesafesi 2000 bin metredir. Duhiliyesi 15 liradır. 4 yaşın. 
da kiler 58 } ukarı yaıtakiler 60 kilo taşıı !ar. . 

Tah• mmUI kofu•u : 
3 - Yarış kazanmış arap at ve kı5raldarına nıahsu tur. lkrami· 

yeıi 175 liradır. Birinciye 150 lira ikinciye 25 liradır. ~fesaff' i 3000 
metre duhiliyesi 20 liradır. Dört yaşındakiler 58 yuları yaştakiler , 60 
kilo taşırlar. 

Bu koşuya girecek atlar 15/ilinci lamından 28 ikinci kanun tarii) 
hine kadar atlarını veteriner dairesine vt.yahut C.H.P. Nahiye idrı· 
bey eti Çaputçu) ı kayıt cttiı mesi rica oluuur. 
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Sayfa 4 TORKSôZO 28 Birinci Kanun 1941 

R. C. A. 
BROD~WA Y 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaferi olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABiDIMPAŞA CADDESİ NO : 42 - TELGRAf: REMO ADANA ~ TElEfON: 110 

........................................ • • ! FABRİKA YE BilUMUM MAKİNE SAHİPLERİNİN HAZARI DİKKATİNE 1 
• • • • • • • • • • • • • • : ·ı · i Saim Yalçıner i 
• e rasw • • • i Bilumum makinalar, alatı İ 
=: 1 züraige, motörler 
: l 1 :. tamir ate gesi I 

Her Nevi Maklaalara Yedek Parça, pik ve kızd dikim 
1 ıotak sıcak demir işleri, fireze, b8yl1E ktlçlk torna va 1 
: Pllaaya işleri, elektlrlk kaynak ı,ıerlnl 1 
: temınatb olarak yapmaıa 1 '. . - . : Pek Yakında Başlıyacaktır : 
: A DRES: 1 
: Eski istasyon Karşısında : 
1 Telgraf Adresi : Adana Demir iş 1 • • •• ........................................ 

~·N~~~~~E~~~V~R-J~O~Z~I~N~·~~~~~~~~ ~ C. H. P. SEYH~AH VlllftT IDAR~HEYETI RUSUGIMOE~N: 
TÜRKİY[ CUMHURİYETİ 1 - Müteahhidin nam ve hesabına yaptırılmak üzere 15 

gün müddetle açık eksiltmeye konulan ve 29- t 1 -941. Cu· 

Bitin atnıana paaıeblrldlr 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
BIB TBB. KAŞE 

NEVROZİN 
Bu ·muann ıd BAŞ ve DİŞ ağrıla 
rını süratle inleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve 

1 

' adele ıstırapları NEVRO ZIN'le 

~====·=~ teda\İ edilir, Müessir iliç : 'oıı:: N E V R O Z 1 N 'd ir. 

NEVROZiNi nRCIH lOIHiZ 
icabında günde 3 kaıe alınabilir 

~asza»~~ssssa:zz:::zz:zzzz~ 

g- N E Z L E : 
M R 
il Kırı klık,Baş, A 

= Diş ve adele : 
it ağrıları rt 
R A R En seri ve en kati şe · R 
A kilde yalnı7. kaşe R 

: GRIPIN: 
R R 
: ile geçer : 
A Havaların s~ri:ılediii bu R 
R günlerde alaca~ımz ilk il 
R R 
il tedblr evinizde birkaç GRıP.N bulundurıaak olmalıdır. fi 

~--1(;\\bi __ bozmadan, mide ve böbrekleri ~ 
M yormadan ıstırapları dindirir. . = 
M - d d k e k M Uiıumund,s gun c 3 adet ahmr. :raklitlerin en sa ımnız v n 

= her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. ~ 
•3111ar. .... lili:i1Paadıı=-:ısosS:c :iı•~•ııbi•ıt:a1e1naacalıcı•aac•11C1nıaıncwma»ıaı•t:•:iCaıD:•ıc"• 

Z ·ı raat Ban kası martesi günü ihalesi yapılacağı ilan edilen Parti konferans sa
lonuna ait sahne tesisatiyle bir kısım noksan inşaat için istekli 
çıkmadığından bu işler yine mütaahhit nam ve hesabına pazar· 
hkla yaptırılacak ve 1- \ 2-941 tarihinden itibaren bir ay Kurulu• tarihi : t888 

Sumaye•i : .'()().000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi : 265 

Lira•• 

Zirai ve ticarf her nevi banka muameleler 

Para biriktirenle re 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 1 
aı 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşaQ-ıdaki plana ıörc: ik~miye dağıltlacalctır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 .. 
4 

" 
250 .. 1000 .. 

40 •• 100 .. 4000 .. 
100 

" 
50 " 

5000 " 
120 .. 40 .. 4800 

" 
l60 .. 20 .. 3200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşaj'ı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh'.il, 11 Birincikaoun, 
Mırt ve l l r1 n ir n tlrihlerinde çekilecektir. 

zarfında talibine ihale edilecektir. 

2 - Keşif tutarı (6636) lira (28) kuruştan ibaret olan bu 
işleri pazarlıkla yapmak ve buna ait Proje ve şartnameyi gör· 
mek isteyenlerin her gün Parti reisliğine müracut etmeleri ve 
bu gibi işleri yaptıklarını bildirir vesikalarını birlikte getirip ib· 
raz etmeleri, 

3 - Keşif bedelinin % yedi buçuğu olan (497) lira (67) 
kuruş muvakkat teminat akçasım Parti kasasma makbuz mu-
kabilinde yatırmaları ilan olunur. 6 - 16- 28 13703 

- . 

KlRA.Slll MAl MOOORlOGOIOEN : 
Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı Muhammen HUDUDU 

Arşun Kıymat 
Liıa K . 

---------------------------------------------Memişli Çııkıt nehri Değirmen :ıooo 

arsası 

188 00 Cephesi Hacı 

Mehmet ef arka· 
sı Mustafa ef (arla 
sı sol tarafı tariki 

ftm sağ' tarafı ça· 
kıt terki 

• 
T. iş Bank~sı l 

1 - Yukarıda evsafı yazılı değirmen ar.nsı aşağıdaki şarll3r da
iresinde alilkiyeti satılmak üzere l 9/ 12/941 tarihinden itibaren (15) gün 
müddetle ve pazarlıkla mü1ayedeye konulınuşdıır. 

Müzayede 5/1 9 t2 tarihinde tesadüf eden Pazartesi günü saat (9) 
da Maliye dairesinde müteşekkil ko:nisyonca son pey haddi lliyik gö· 
ıüldüğü takdirde ihalei k.atiyesi yapı lacakd ı r . &içik taıarral beıapıarı 

1942 lkrıamlJe pllnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağa.ta•, 

2 /kinciteırin tarihlerinde yapılır 

iM! 111ram11ııer1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 1000 .. -. 3,000 

" " 2 .. 750 •• = 1,500 .. 
3 

" 
500 " 

1,500 .. 
10 " 250 .. .,__ 2,500 

" 
40 100 " = 4,000 .. •• 
50 ,, 50 . ' 2,500 ., 

200 .. 25 •• 5,000 ,, 
200 " 

ıc ,, 2,000 " 

2 - Müzayedeye bizzat veya müsaddak vekaletnumeli vekil ma
rifetile g-irilir ve bu takdirde vekftletnamenin aslının veya tastikli sure· 
lıni dosyasına !.:onulmak üzere veıilmesi icabeder : 

3 - Müzayedeye girmek için tahmin edilen bedelin ~o 7,5 nisbe· 
tinde ve müzayede münakasa ve ihalat kanununun 7 inci maddesi mu· 
cibince teminat yatırması lazımdır : , 

ihaleyi müteakip ihale bedelini lemamen ve peşinen teslimi vezne 
erlilccekdir 

4 -- Hu ihaleden mütevellit bilumum masarif \iC dellaliyenin mÜŞ· 
teriye ait dlduğu ilan olunur. 13777 

~ r A;;.:; .. ;. .. .;; 
~ ı ,artları 
~ 1 ı S enelill . . . 1400 Kr. 
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GONOELIK GAZEH! . • ADANA 

Sahi1l ve Başmuharriri ' 
FERiD CELAL GÜVEN 

} 1 A.11lı~ı . . . 125 • 
Umumi Neşriyat M4dari1 

MACiD 8ÜÇL0 -~T-U_r_k-ly-.-,_-1,-B-a_n_k-as_ı_n_a_.p_a_r_a_y_a-tı-rm_a_k_la_y_a_ln-ız-- - iı ltlnlar için idareye 

para blrlktlrmlf ve talz almlf olmaz, ayni ~ ı müracaat etmelidir Bosıld•O• yer: TORKSOZO Matbaası 
zamanda talllnlzl de deneml• oluraunuz l!:!;!B~~~~~t!!~~tt~~~~~~~~~~f!4 
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