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fayab teabat etmııtır, Karara na· manyadan dönmekte olan Sovyet 

•ıt Olm •• ld 8 1-•• pim• lllA•ld---1• ld•-·•-•9 Ankara : 18 ( Radyo ıaıete· zaran mercimek, Urfa, Mardin • h6Hımetinin Berlin büyük elçiıi 

.., 
Dır-• 0 wlr 1 AIN" ~---- .. ,.,..... ıinden )- Japon kabineıinin iı· Se h Ç E 

1 
-'••-.• • il 1 .Y an, orum, laıat, Marsı, Moakovaya ıitmck üzere bu 18• ... ve llanet .,......... vaata .... -.. L • • ••• 1 tifaaı her tarafta derin akisler Nığde, ~~yıtri ıibi ,mercimek bah tayyare ile Ankaradan hare-

Falila Rıllu ATA~ 

~ hudutlannda Bulrar ki· 
1 ~. ·~ tabtit edilmekte ve 
~ra hücum etmek için 
dtir T : yapdmakta oldu.,_ 
Sofy ,aaa Aıansmın verditi haber, 
'rt1ı..ı~b~ı re~men tekzip edilrniftir. 
;ıaw 1 

' tabet bulduk: Çünkü riva-
•un illin . 

)l ~ 
8 

asızlıtı aııkirdı. Alman-
s!Qd~ wı~ristan'la Türkiye ara
l.;in d rııunasebetler, iki taraf 
\ etsiıı~~ her türlü tüphe ve emni· 
tıa ~nsurlarından lıade oldu· 
~ • fer~k. Sovyetler Birliti· 
dt hiç Y•. hnrbınıa cereyanı Qstün· 
'Gtı .bır telİrİ olmamak, ,erek 
~. ic:lıresinin biç bir tereddüt 
d~!Ye meydan vermiyen 
di)1 ~ bakımmdu, BofazJar 
bile bir divanın bahis mevzuu 

ıı~Yacıtı s6z f6türmez. Se· 
''deld beri, Botazlardan, Mont· 
dılt teatibatlerimlze aldık kal-
~~ Wınaeden fiklyet duyma· 
~ bit olmqtur ki, Botaziar 
ltt Tiirkiye'nin idare&inde siya· 

~ek ~ llvvd oyurılanna vasıta 
ilü kullanılamaz. Biz Botazlar

~'Aniyet prbnı biribirinden 
tQP,"'~~ &~(· Jllti. "'.'bndi 
"tta~ ~'lli&:ıliitümüz.e iit ~mniyel 
' dıteri de beynelmilel bir 
'efe, ~ele- ile taayyün eden seyrü· 
bclar lerbestlitine lit emniyet ıar 
ıt..:.:. Bu "lf 
1~ 

1 ı emniyet ıarbnı da ne 
l"ı llrat ihW eder, ne de başka· 
' andan ihlll edilmesine mü· 

' ~: Trakya - Bulııa · 
' ise, tamamen Bulrar 
alil fr.rıklarla tamamen Türk 
~~raklan biribiıinden ayır· 
ı-. le • Türkler ve Bulıarlar, u· 
~7~le_!'deaberi, milli olmıyan 
il S Uıeri~. hiç_ bir iddiala· 
""\tt lanı biribirlerıne ve ciha· 
ltrclir. ti tecnin w teahhUt .etmiı 

. 811nu la 
~ b ~ beraber her rivayette 
:'""iyen u ncbrıa ve bu rivayeti 
bir ~er fayrette teskin edici 
'&ek vardır. Bundan b11şka 
ete._ ~terinin harp sirayetlerin-
"'"''-t, b kal~tllndaki nriifterek 
~ ~ tlyük Avruı•a faciaaınm 
~· a...~.'>ubran ve inkitaf dev· 
';;:erlarla Türkleri brtabk· 
~ flne huaasunda her za-
ll •. ~nd..... dikkatli ve alika
~hlir~dutu da düıünülmek 

~L~-ı...._. 
~Gıı•- .,..IUalerde Suriye'de 
'\ actaaüı . 
lf le"k, v· e11Diıtir. Gerek Lond· 
~ t~J'ye bu mesele-

tia, ikaı e ainir ve kin de· 
lı.t "e baair 
4:._~'-~ et bAkim olmuı-
"-~al-.'n dan dolayı, hem de 
İtl•!•~vveı ~ hudutlaıanda bir 
~ leblik . bu8'lle relerek, 
~ ~ ~t çleJi bertaıaf oldutu 
~ .~ b~mnunuz. Bizim i· 
L~ vali " sevinç sebebi de 
"'4 "'bi~ Yelten memleketin baki~ 
~Ytlefine alan Sw-iyelilerjn istiklll 
~~ çe~ ~aıla yaklaşarak, 
~ i..: tinden kurtularak, 
~w..._,.ıa ve bil · · ~ . -_, te . IÇIO, daha iyi 
aııı..ı.. 'tr.ı de illin •tmit olmalandır. 
ti~tıt 91ctu.ıı...Gauue'ün temsil el· 
1r!.~ ı... ~. ·. • .. hür Frusa'.nın Su
~ -mı hakk nd . ı--·· -. 'den 1 akı son hare· 

'-'-:at.evvel vermiı o&dup IÖ 
._ tüpbe etmeyiz. 

/i',,. l .!1. 
.....,. Rılla ATAY 

___ -------- " jtlıi ( Geriıi üçlncl aayfada ) ___ ( Gera11 flçilncO aahifedc ) ket ebaiftir. 

' 1 • 

ıo,,etıere ıın 

Alman Hava 
Kuvvetleri 
Ourakl~dı 

Mo•lıooacla itidal 

Sto"holm rad,yoıu Eatonya • 
Ruı huıiudundald Naı va ıı-hrinin 
Alman lotaları elıne ııl"çti~idi 
ka)'di ihtiyatla vermiıtir. Ş'J hale 

41mıa•ara gire 

Çizinan, Hotin 
S~rice, Harhes, 

Narva alındı 
Leninwı-acla Jofru •• 

Bükreş : 18 ( a. a. ) - Ro· 
mınyada Alman • Romen umumi 
kuargthınm ıbeş numarala &ebliti: 

Şamdaki meşhar Emnige Clllllilnin IHıhpeainden 6ir ıörünüş 

aöre Alman kuvvetleri Leninrrada 
145 kilometrededir . Bu v11iyet 
karıısında Sovyet kuvvetlerinin 
Kareli berzahını derhal terket· 

Basarabya m sevkulceyiş balaman
dan anahtarı mesabesinde olan 
noktaları elimizdedw. Kametlide 
kütle halinde temizlik bitmiştir. 

Hutin, S.Uce Orhee ve Çizinan 
itraı edihniflir. 

SOflgfJI radgoların
da Türkçe neşriyat 

-----------·------------
BOTOM RUS RHYDllRI TllÇE DIYJTl UPI 

---

Çekoslovakya 
hükQmeti tanmdı 

Ankarı : 18 ( Radyo pıete· 

sinden ) - lnıffiı hariciye nazın 
Eden, lngiltere ve Sovyet hüku

metlerinin Çe~osloyakya hükOme· 

ni tamdıklanna ve Berı,eı neıdine ı 
birer elçi tayin edilecetini ıöyle-
miştir. 

Ankara : 18 (Tüksöıü muha· 
binden) ..- Moskovodan buraya 
verilen malGmata röre' bundan 
böyle bütün Sovyel radyolan her 
rün saat 8.3Q da ve 19,30 ve 22, 
45 de kıs8 dalıa 25 metre, orta 
dair• 342 metre ve uzun dair• 
811, 11S4 ve 1379 metrelerden 
Türkçe nefriyet yapmaktadarlar. ................. 
.... ,. llfaretl 
Sofya : 18 (a.a)-Bulaar ajan· 

11ndan : Bulıar bqvekili Filof'la 
hariciye nazın Popof, 21 tem· 
muıda Romayı remen ziyaret ede 

celderdir. 

-------· 

'""""""""""""""""""""""" .... ! 
İ Lening 1 
f Esk" . . Büyük Petro ta· • randa olaD~ıa-l 1.611.000 1 
S rafmdanı ;:ıdıfı için Peters- kiplik nifta1Uyla ıMMlcovıd• 

ıı burf olan, 1914 cihan harbin· sobnr~d.RusSoyanın .~~ kb~lli~lb~l~k ı 
de Rus ordulan Almanya ile te n ıı. vy~~ ır &DiP ı 

ı k hakOmet merke- en ehemmiyetli limanı ulan ı 
S ~dpuprb. enAlman kelimesi olan l..eninfl'ad bu devletin Baltık 

! 
zın e ır deh" "nd ol tek 
bwy isminin bulun· ~z~ •Len ~n ıad 

ı ması hot rörülme· c •PHELERIN bu ~ kr ~ ..... -:._ aaıı • 
d·t· · · Pet ara • pn unuı mer 

ı 1 1 ıçın ro.. . c oiRAFI kezi olmak bakıaua· 
da çevrilen, Rus 

l 
-TKl91LERI dan Moskova ile re· 

ihtilalinden sonra ı • _. 
l..eningnd ismini a· kabet eder. 

1 
Şehir bataklık halinde bu-

lan bu 1thir, eskiden Rus çır· lunan birçok adalar üzerinde, 
larmın payitahtıydı. BuıGn ~v- ve birçok kanallarla Neva neb· 

1 
yet birliklerine dahil l..enın · . . __ ..ı_ ....ı 

d b 
. "'ti . idare nnın delta11 kayalar.- ya..-· ı 

ıra cum uny.. nın ·•· 8 .. -&.:....a- b" _,,.., ev-
k 

.d. ma,...r. u ...,...IUllJ ır....- 1 
ı mer ezı ır. • ı Finlandiya körfezi kayda· - G~2 noı '°vloclcı -
ı.. ................ " ............................ .. 

UMOl YERi IBAREDEI 
1 il 

Şam: 1$ (•.•) - Mittefikler 
Suriyeye lirdili aaman Viti hil· 
kOmeti tarafından enterne •edilen 
Nilialer dl• •bala .bit ~e 
kafilesiyle Şama ıelmı .. erdir. Mit· 
tefildere. malOmat verdik.ininden 
tüpbe edilerek tevkif edilen b111 
kimıeler de ıerbeıt bırakılmıı· 
&ardır. 

meleri llıımdır. 

Sovyet teblitine ıöre Forkar 
ve Hovorrtıd bGtpletiilcfe flddetJi 
muhM'ebeter devam et..attedlr . 
Fakat cephede mlhl• bir deti
fiklik olmamlftır . Alman teblit
leri de hateUhn inldtafı hakkında 
bir maMbnat vermemekle beraber 
bütin harekltm Alman kuvvet-
leri lehinde ole.tutuma kaydedi
yor • 

Mı••.a : 18 (a. a.) - Sov
yet lstil!Wat dairelH tebliti : 17 
Temmuzda tatalannuı Porhof, Piı· 
lo~. Trolent, Novornd ve Vo
Hnsk istikametlerinde ve Basarab
ya -cephesinin bir kısmında muha· 

rebelercle devam .elmiflerdir. Katala· 
mnızın lava kuvntlerimiı difman 

( Gerisi tlçüncil sahifede ) 

m AnlıR ... _. ı ımumA ııa §§~~~~-• 
== aay o •a.le•İ 
= 

~,...= •.• = ... =.,~ HARP ve ICADLAR --=.=========:--=.:;-'"""7-- --

.............. 
Bütiln Bulıar matbuatı, bir 

kaç rfln evvel çıkarılan ıayialar 
hakkında ncıriyatta bulunmak· 
tadır. 

Zora ıaaetHi diyor ki : 
"Bulıariıtan ve T6rkiye birbir• 

&erine dostluk ve ademi tecavüa 
paktlarile batlıdırlar. lki m~mle
ketin birbirlerinden her hanıi bir 
arazi parça11 almata niydleri 
yoktur . ., 

Gayri teamt Due11 .. cteal 
eıcümle ıöyle yazıyor : 

"Haber o kadar ha)'llldir ki 
al~yaJ bir~ depıeı . ..Çlpkfl 
tAUı herine aamimt balhbJml 
ıv .. •du çok 4elilini weru .Balp
ı iatanın böyle bir tedbir alacatı· 
aı bir aa için olaua diiıilnmek 
bile ıiyul bakımdan kör olmata 
veya fevkalade dGfilnceaiz olmı· 

t• icap ettirir. 
BuJıariıtanla Tirlüye aruında 

ki miouebetler pçici hisler ille· 
rine bina edilmiı detildir~ Bilikiı 
bu milnaıebetler iki memleketin· 
de idame etUrmek arzuıunda ol
dukları aatlam ve realiıt bir ıib
niyetin ifadesidir. 

t'ürkiye ile Bulrariıtan ara· 
llDda 19'lS te imıa edilen ve 
aatlam vo arillbet bir temele iı

tinat edea bir dostluk ve ademi 
tecavflz p._kb vardır. 

( Gerili içindi aayfada) 

H arp IHJtıJn fenalıklarına, i11aafatzlılcUuına raf men. ina01t Hk4anı 
kamçılıgan, 61r takım yeni icGtllara yol cıçan oıuıtadır. 

Tayyarenin 6ugıJnlcil ailr' ali, emniyetli 6ir nakil oaaıtıuı laa
line gelişine harp aebep olmuştur. Afaçlardan yiJn, aelluloadan pamalc.. 
&!iluali artık fili 6ir şey defildir. ıeçcnlerde aellulozJan yapıltlllf 
6ir tutam pamuk gördalc, bunu tabii t'(URUlcdan ayırmanın imlcônı gole· 
tu, 8Uni benzin Alman harp makinesinin. eaab bir ıuüuı olm.,,tar. 
Böyle ılderu 6/ze ıa~el gllnlerini wr•n lıagoanların iktiMıdi kıymetle· 
ri ancalc etlerine, derilerine munluuu '""'1ca/c, panuJc tarlalarına /dm 
61/ir ne 11/cilecelc, i»llci de dilnganın ha kııun çl/tçUili, ormancılıkla g•· 
rini defiftirecek .• 

Ya ı"p.lc?. Orta çalda, alırlılUtC« altuna elde edilen 6u metaın g•· 
rinl aloia llUllla.lu Ü gole defil .. Hem de naaıl 6ir madde? .. 

Jld ,,,ı Öltl:. AııtMU.' daki IHJgülc urgigi ziyaret edenlere renk renle 
camd•• gapılm11 lcordela kam"' parçaları dafıtılmış, herlua 6a icaJ.. 
afa açık hayran lcalm11tı .. 

Bu defa Amerihn ıazetekrimk ıu 14Yanı hayret haoadia ıörül
,,,.,.-;r. 

Bilgilk 6ir terzO.ane vltrinlı:rinde, moJa aleminin hayretini, iftl· 
haaını cıllMden bazı kadın elbinleri teşhir etmi,ştir. Bu eıga üç parça• 
dan ibarettir. Bir panıolon, 6ir buluz, bir de lcapuıon oe 6unlat ıayet 
ince bir çelik aatarla. atıırlanmıştır. Bu çelik aatar, imanı tamamen 
6omba parçalarından muhafaa etmektedir. Ve 6u ifç parça ·~yanın 0 • 

fırlıfı ancalc (15) lcilo lcadardır. 
Bu eıyalar neden yapılmıştır 6ilir miainiz, camdan, camdan tırGf 

6ıçaf ı yapılthfını da unatmamalc lizımdır. 
Biz camı ıe/fa/ billris delil mi?. Hal6ulci cam dokuma ; lfli haline 

ptirillrlc~n. o tarsJa i111tJI ediliyor ki. dokunan kuma,Jar, 4'f;/ddt1 ka· 
maşlar ıı6i mattır. 

Brutd• .,,,.,.. NIU de ipek lcozalarını, artık müzelHt/11 flkee.f• 
/,..,,. nkıbl, lllr taraflan, inMınlıfın imhası için kati/ar meyd';;.,, 

lcoyarken, bir tGH/• da buan neslinin laimaged çarıl•rlni 6almalcta· 
dır. Bd Ja laMalln 6lr luııaunudur. 

Bu ,,...,.,_ fleoam eltilıçe daha kim 6lllr neler ilrecelc, neler lıite· 
ceflz?. Zek4lar hıJcum "~ müdafaa haHnde çorpııı.qorlar. Temennni 
«l"'1ıt le: MiJda/aa •ekdar, hilcum zek4aını maflup etain ... - K. Q , 



Uzak Sark Mektubu ·------------ ~--~~---

Telefon Ve Radyo 
Yerli ÇİVİ 
imali işi 

Saimbeyli, Fekede 
buğday satışı serbest 

Nedir Bilmeyen 
• 
imparatoriçe 

lıtanbul : 18 ( Türk.sözü mu
habirinden ) - Karabük demir 
fabrikalarının çivi imali için Çl· 

karmış olduğu çubuklar , şehri
mizdeki çivi fabrikatörleri tara
fından büyük bir alaka ile karşı
lanmıfbr. 

lllrakabe Komisyona din toplandı 
Japon lmparatorlçeıı Çin-Japon 
Barbladea de Ballerdar Deilldlr 

157 sayılı Hububata el koyma kararnamesi mucibince vilayetimizde, 
Toprak Mahsulleri Ofisi'rıin mübayaatı devam ediyor. 

Yalnız Feke ve Saimbeyli kazalarımız bu kararnamenin şümulü ha· 
ricinde kalmaktadır. 

Y edadakı güz.el ve muhteıem 
yeıil aarayın duvarlarına yaklaş· 
maya cesaret eden herhangi bir 
kimse, daha on kilometre mesa· 
fede , gece gündüz nöbet bekli· 
yen hassa muhafıılarının ıiddetli 
ihtar ve mümanaatine uğrar. Bü· 
tün bu külfet , teyakkuz , gözle
me <yükselen günctin ölmez ili· 
hesb Sa Majeıtc Japon impara
toriçeıi Nagako içindir. 

Nipponun spor aahalan hür· 
riyetine kavuımuı kadınlarm nef· 
eli çı~lıkları ile akiılenir; Japon 
kadınları tayyarelerini biıut 

:kendileri kullanıyor ve yahud da 
aanayi ve ticaretin en karışık 
mekanizmasını idare ediyorlar. 
Gaı.ete okuyor, sinemaya giriyor, 
moda iazetelerini takip ediyorlar 
Fakat bu kız ve kadınlarla biç 
birisi Sa Majeste gibi ilahi bir 
kaynaktan , ıulbdan gelmemiıtir. 

imparatoriçe , Yedo sarayın
da bir nedimeler orduıile yaşar. 

Şahsına mahsus kırk cariyesi var. 
dır. Saray erkinınm en b:rinci ve 
mutlak vaıifeıi kraliçenin harici 
alemle olan irtibat ve atakasının 

tamamlle kesilmesini temin et· 
mck ve bu hususta icap eden 
tedbirleri almaktır. 

Kraliçenin yalnız bir efendisi 
vardır: imparator Hirobito. Kra· 
liçeoin bütün diifilnceıi imparator 
olmalıdır. lstene günef, muıiki , 
çiçekler, kuılar ve güzel kokular 
hakkında düıünebilir. Fakat bun
lardan baıka hiç bir fey bilme
melidir ve hiç kimse de onunla 
diğer mevzulara dair görüıemeı. 

Kraliçe her zaman , gayet 
ince ipekliden yapılmıı beyaz el
biseler iiyer Takındıtı biricik 
mücevher de çok kıymetli bir 
inci gerdanlıktır. Kraliçeye hitap 
t:debilen yerine insan imparator
dur. Diğer bütün uyaretçiler an· 
cak kendisi konuımaya bqladık· 
tan ıonra ıöz söyleme~e meıun 

durlar. Bu ziyaretçilerin de, ec
dadı en qaQ'ı iki bin senelik 
olan familyadan olmaları lazım

dır . 

Kraliçenin yanına ne bir ga
zete , ne de mecmua sokulmaz. 
Telefon nedir bilmez. Radyo 
ıörmüı deQ'ildir. Japonya dört ıe 
nedir (beıinci seneye yeni baıtı) 
Çin ile harptedir. Fakat Kraliçe· 
nin bundan haberi yoktur. Av· 
rupa müthiı bir cengin ateılerile 
kasıp kavrulmaktadır. Bunu bilmi· 
yen yegine meı'ud insan Krali· 
çedir. 

imparator, Veliahd bütün 
yüksek aristokratlar, uıak ve ne· 
dimeler saray havasının , bu gi·: 
bi maddi hakikatlerle bozulma. 
masına engin bir itina aösterirler. 
Zira Yedo sarayının yüksek du· 
varları içinde ancak iiizellik ve 
ıihrin ulvt manzarası hakimdir. 

Japon ilahesi senede üç kere 
saraydan dışanya çıkar. 

1 - lıahenin doA"um yılanın 
senci devriyesi münasebetiyle im· 
paratorun yapbtı resmi kabul ve 
sitesiyle, dış ateme karışır. 

2 - Yazın, kocası imparator· 
Ta sayfiyeye gider. 

3 - Kışm rene imparatorla 
kışbta gider. 

Bu seyahatlerde imparatorla 
imparatoriçe cenubdaki saraylar· 
dan birine giderler. Yolculuk. mo· 
dern Japon filosunun bir destroye
rinin muhafaza ettiii bir yatla ya. 
pıhr. 

tcraliçeye müsaade edilen ye· 

ganc eğlence, musikidir. lmpara 
tor, kansına büyük bir ICıtufta bu
lunmak isterse, ona başvekil Ko
ooyenin kardeşi Kont Hidemaro 
Konoye tarafından idare edilen 
"kadim orkestra,, yı dinletir. 

Kraliçe, musiki, çiçek, kuş te
tebbülerinden maada boş vakitle· 
rini kendi bahçesinde yetişen çi
çeklerden "ıtır,, çıkarmağ"a hasre
der. Saraya merbut küçücük la· 
boratuannda türlü türlü kimyevi 
terkiblerle saatlerce ufraşmaktan 
bıkmaz. 

lıte Japon imparatoriçesi, bü· 
tün dış alemlerden uzak olarak 
böylece yaşar. 

LENINGRAO 
- Birinciden artan -

ler, birçok sokaklar, sulara çakı

lan kazıklar üzerine dayanmakta· 
dır. Şehir daima su basma tehli
kesine maruzdur. 

Sonbaharda eser garp rüzgar· 
lan, Baltık denizinin sulannı Neva 
nehrine doldurarak nehri taşırır. 

1824 ve 1914 tarihlerindeki su 
basmalan şehirde çok hasarata se· 
bebiyet vermiştir. 

Neva deltası üzerinde 1300 yı
lmda lsveçliler Laardskrona isimli 
müstahkem bir mevki kurmuşlardı. 
Novgrod beyleri yapılışından kısa 
bir müddet sonra bu müstahkem 
mevkii zaptederek temelinden yık
tılar. Novgrad beylerinin inhitatın
dan sonra Neva deltası Moskova 
prenslikine tabi oldu. 1609 da 
Neva kıyılarını tekrar ele geçiren 
lsveçliler burada ( Yeni Neva ) 
isimli ikinci bir şehir ve kale kur
dular. 

1703 de Büyük Petro Baltık 

kıyılarını tekrar ele geçirdi~i va
kit Yeni Nevayı tamamiyle yıkh 
ve 27 mayıs 1703 tarihinde Zait
~iye adacığ'ı üzerinde Piyer ve 
Pok istihkimının ilk temel taşını · 
koydu. Ondan sonra adalar ve kı
yılar üzerinde Petersburg şehri 

göründü. 1709 da Viborg şehri· 
nin de zaptı üzerine Petersburg 
lsveçin daimi dilinden korkmıya
cak bir vaziyet kazanmış olduğun
dan Büyük Petro Rus çarlıtının 
payitahbnı bu şehre nakletti. 

1918 yllı başında Almanlann 
Baltık denizi kıyılarında ilerleme
si üzerine Rusyanın merkezi Le· 
ningrad'dan tekrar Moskovaya nak· 
!olundu. 

Nümune alarak hazırlanan çu. 
buklar lstanbuldaki çivi fabrika
larının ihtiyacına ve makinelerin 
işleme kabiliyetine uygun olarak 
hazırlanmış bulunmaktadır . Kısa 

1 bir zamanda yerli çubuklarla ima
lat yapılacağı için piyasada bol 
miktarda çivi bulunabilecektir . 

Ayakkabı imalatiyle u~raşan 

bazı müesseseler yapılacak olan 
çivilerin sırf inşaat için değil , a
yakkabı vesaire imalatı için ve 
küçük eb 'adda yapılmasını iste
mektedirler. Eğer bu da mümkün 
olursa, ayakkabı fiatlarının yük
selmesine amil Olan mühim Se• 
beplerden biri de ortadan kalk· 
mış olacaktır. 

Maarif Badroıaada 
Yüksek Öğretmen Okulu me

zunlarından Bedrünnisa Kuday A
dana Erkek Lisesi, Dil, Tarih, 
Coğrafya Okulu mezunlarından 
Alaeddin Adasoy Adana Erkek 
Ôkretmen Okulu öğretmenlikleri· 
ne tayin edilmişlerdir. 

YlzlctllerlD ıeçmeıı 
yapıldı 

Dün, Hataydı yapılacak yüzme 
birinciliklerine iıtirak. edecek Sey
han yü:ıücüleriııin seçmeleri ya

pılmıştır. Yedi kitilik L afile ba$· 
larında Su Sporları ajanı Bay Ri -
f at Çelikkol olduğu halde yarın 

isken deruna bereket edeceklerdir. 

Emniyet kadroıaada ı 
İstanbul Emniyet kadrosu bi

rınci sınıf temniyet amirlerinden 
Şükrü Kolak'la Kırklareli birinci 
sınıf emniyet amiri İsmail Güntay 
münhal bulunan polis müfettişlik· 
terine , Giresun :birinci sınıf em
niyet amiri Hulust Sayıner Kırk· 
lareli birinci sınıf emniyet amirli
ğine naklen , lstanbul bSJkami
serlerinden Emin Sökmen lstan· 
bul ikinci sınıf emniyet amirliğine 
Aydın Baıkomiserlerinden Halit 
Yener Giresun emniyet amirliği· 
ne terfian tayin olunmuılardu. 

Yukarıdaki malumattan anla· 
şıldığı üzere yapıldığı tarihten be· 
ri düşman istilası gclrmemiş dün
yanın sayılı şehirlerinden bir ta
nesi de Leningrad'dır. 

.......................... 
ı ı 

i UN İŞİNDE i 
i Hİl(KARllK l 
f -~-- i 
ı Bazı fabrikalar unlara ı 
ı yüzde üç yerine ı 
ı yü~de on kepek ı 
ı karııtırıyorlarmı, ı 
ı ı 
ı Şehrimizde çıkarllmak· ı 
ı ta olan tak tip ekmeiln ı 
ı daha iyi ve daha pl•kln ı 
ı çıkarllmaaı için çallfll ı 
ı dıiiım yazmıftık • ı 
ı AldıOımız malQmata gö-ı 
ı re , fehrlmlzdekl bazı ı 
ı labrlkalarm unlarmm ı 
ı bozuk olduöu Beledlyecaı 
ı haber ahnmı, va Bele· ı 
ı diye bu unları tahllle ı 
ı göndarmlftlr Unla · ı 
ı rm tahllll neticesinde ha-ı 
ı raket edllecejl llArenll· ı 
ı mittir. ı 
ı ı .......................... 

Defterdarlar 
Arasında 

Gaziantep Defterdarı Salim 
Seçkin Denizli 'ye , Aydın Def. 
terdarı Süleyman Ertok Gümüşa 
ne'ye , Muş Defterdarı Şaban 

lnan Muğla'ya , Muğla Defterdarı 
inayet Budayıcı oğlu Aydın 'a , 
Van Defterdarı Haıim Yanık Gi. 
resun'a , Bingöl defterdarı Süray 
ya lrte Tunceli'ne, Tunceli Deft«ır 
darı Şükrü Dümer Siird'e , De· 
nizli Defterdarı Hakkı Ayaşlıoğlu 
Van'a Mardin Defterdarı Turhan 
Küçükkul Muş'a , Hakkari Def
terdarı Cemal Gölge Edirne'ye 
naklen ve ikinci umumi müfettiş
lik Maliye müşaviri Zeynelabidin 
Akkök Tekirdağ Defterdarlığına 
terfian, lzmir Varidat müdürü 
Talat Tekeli lzmir Defterdar mu
avinliğine , Samsun Varıdat kont 
rol memuru izzet Tacaioğlu Bin. 
göle , Divanı Muhasebat müddei
umumt muavinlerinden Sait Kan · 
da. Maraş'a , varidat umum mü
dürlüğü merkez kontrolörlerinden 
Celal Okkan Gaziantep Defter
darlıklarına tahvileıı tayin olun
muşlardır. 

-------1~----_u __ z_A __ K __ L_A_R_D __ A_N __ • __ A_•_•_• __ -=.:l~I------
Sinema ve tedrisat - Lord ile Lady kelimeleri 

İniiliz alimlerinden biri yazdığı bir eserde di· 
yor ki : 

- insanlar binlerce senedenberi ekmek yiyor
lar. Ekmek yemek insanlarda tabii bir his haline 
&"elmiştir. Ekmek. bellibaşlı gıda maddesidir. Lord 
ile Ladi kelimelerinin ekmekle alakası vardır. Sak· 
sonlann dilinde Lord kelimesi " ekmek yapan " ' 
Lady kelimesi " ekmek tevzi eden kadm 11 mana· 
sına gelir. . 

Yeni usulde hamur yoQ'urmak sanab, 19 uncu 
astrdan itibaren başlar. Orta çağlarda çavdar ek· 
meli yapılıyordu. Bugün en iyi ekmek portakal 
suyile yapılmaktadır. Portakal suyile yapılan ekmek, 
en nefis ekmek addedilebilir. 

• • • 
Film ve sinema yalnız ej'lence vasıtası olmakla 

kalmamıştır. Şimdi bundan ders verme ve terbiye 
cihetinden de istifade edilmektedir. Bunun başlıca 
delili film müesseselerıne mektep ve diğ'er irfan 
müesseseleri tarafından verilmekte ulan siparişlerin 
seneden seneye artmış olmasıdır. Mesela 1940 se
nesi zarfmda Almanyadaki filim müesseselerine mek
tepler taratından 840,779 filim ~pari~ edilmiştir. Si

parişlerin hepsi de bugünkü şeraitin gayet müşkül 
bulunmasına rağmen yerine getirilmiş ve filimler 

mekteplerin idarelerine teslim edilmiştir. 

Askeri mektepler tarafından da 63,512 filim 
sıpariş edilmiştir. Diker irfan müesseseleri tarafın

dan sipariş olunan filimler 12,626 dır. Almanyada 
filim imal eden müesseselerin sayısı bini bulmuş· 

ıur, 

Ticaret Vekaletinin son iş' arı· 

na göre, Toprak Mahsulleri Ofisi 
mübayaa mıntakası haricinde ka
lan kazalarda hububat satışı ser
best olduğu için, bu hububata fi. 
at kaymağa Fiat Mürakabe Komis· 
yontan memur edilmişlerdir. 

Dün toplanan şehrimiz Fiat 
Mürakabe Komisyonu, bu salahi· 
yete istinaden, Feke ve Saimbey
li kazalanndaki hububata fiat tes
hil etmiştir. Bu fiatlar Toprak 
Mahsulleri Ofisi'nin mıntakırnıızda 

ki mübayaa fiatlannın aynidir. Fi· 
at Mürakabe Komisyonunca bu 
kazalardaki hububat fiatlarının yük· 
seltilmesi veya düşürülmesine cid· 
di bir sebep mevcut olmadığı ne· 
ticesine varılmıştır 

Sıbblye te,kllAtında 
terıı ve aakWer 
Sıhhat ve lçtimai Muavenet 

Vekaleti Hıfsıssıhha işleri dairesi 
reis muavini • Dr. Bahri Bengü , 
hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdür muavinliğirıe naklen, ikin . 
ci sınıf Dr. Nazif Seçkııı biriı ıc i 

sınıf müfettişliğe terfian, Kayıeri 

sıhhat ve içtimai muavenet mü
dürü Dr. Fazlı . Gökçeören üçün
cü sınıf müdürlüğe terfian, Trab
zon aıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Şahap Akın , Sey
han müdürlüğüne terfian , Çan
kırı sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Atıf E.rgündüı. üçün
cü sınıf müdürlüge terfian, Bile· 
cik sıhhat ve içtimai muavenet 
müdürü Dr. Şükrü Göksu Tıab· 

zonsıhhat müdürlüğüne naklen tayin 
olunmuşlardır. 

Pekmez deıtlılae 
dl,Clp Olen yılan 

Üç Kadının iftiii 
pekmez z:ehirli 

Havran : 18 (Huısusi) - Bür
haniyenin Kızıklı köyünde 3 ka· 
dının ölümiyle neticelenen bir ze · 
hirlenme vakası olmuştur. 

Kmklı köyünde harman ya · 
pan köylüler, sabahın erken saat
lerindenberi çalışmışlar ve öğle 

üzeri de harman sahibinin getirdi
ğı yen eğ'i yemek için işi paydos 
etmişlerdir. Evvda kadınlar, toplu 
olarak ve neşe ile yemek.l~

rini yemişler ve bilahare ağızları· 

nı tatlandırmak için birer bardak 
da pekmez içmişleıdir. 

Bundan sonra sıra erkeklere 
gelmiş ve onlar da ayni samimi 
hava içersinde yemeklerini yerken, 
ileriden acı acı ~bağırarak onlara 
doğru gelen harman sahibini gör
müşlerdir.~ 

Heı kes kaşığını bırakmıı ve 
adamın gelmesini beklemişlerdir. 

Harman sahibi, heyecan içe· 
ıisinde ve sapsarı bir vaziyette 
gelerek pekmez destisinin içine 
bir yılanın düşerek öldüğünü ve 
bundan dolayı da pekmezin zehir
lendiğini söylemiştir. 

Tam bu sırada kadınlar ara· 
sında bir çığlık kopmuş ve üç ta· 
nesi kıvranmağa başlamıflır. Bu- · 
nun üzerine bütün harmancılar 

kadınları kurtarmak için uğraşmış~ 
tarsa da maalesef bütün gayretler 
boşa gitmiş ve zavallılar da beş 
dakika içersınde mosmor kesile
rek ölmüşlerdir. 

Yaka, Adliyeye aksetmiş ve 
tahkikata başlanmıştır. 

, .l td< ili R 

Kabve - Tabdldl 
teıllllat 

.. sı 

M
~şhur Alman muharrııı 

h ~~I f.tn Zweig, Macellan a 
da yazdığı bir eserin. ba~ 

da birçok coğrafya keşiflerıne 
rupabnın lezzetli yemeye, bab'r 
ta kavuşmak ihtiyacı sebep olrJl 

tur, der. d 
~ı 

Fakat o a~ız tadı, o Y11 

hasıl olan itiyatlarla tiryakilikl~ 
bazı lüzumsuz sıkıntılara se 
olmuyor mu? k 

Meseli dış ve uzak ıneınl~ d 
lcrde kahve isminde bir çekır 
yetişmemiş, buralara g-elmeJllİŞ 
bunun yanık tozunu kaynatıp 
mekten zevk duyulmamı~ olsB~ 
sıkıntılarımızdan birisi eksilı1l1 

cek miydi? 
Eski şairlerden birisinİll . 

beytinden ikinci bir m,sraA1 b 
deQ'işik bir manada tekrarlıY 

Ettin esiri kahve bizi tıeY 
ınaoe 

• *. 
Sık sık okuyor ve yahut 

yuyoruz: 
Binlerce tayyare kayıpt~i 

binlerce silah haraptır; yııı 
tank parçalanmıştır. 

Büyük harbin sonunda 0 

çıkan bir takım üstopistld 
ca bir davaya hizmet etınişl~ 
bu davanın adını tahdıdi te 
koy rn u şlardı. 

O zamanlar daha eski ~ş 
kullanıyorduk ve ben, yat . 
bir fıkrada ' bu terkibıP 
kelimesinde bir nokta eksi~i' 
miştim. "Tahdidi teslihat Y, 

tecdidi teslihat desek dahli ' 
de olacak.11 f 

Bu dava şinıdi, ters tar
111 

gerçekleşiyor: yıllarca harıl 
ç.tlıfan fabrikaların müthiş ~ 
ıat da~larda, kırlarda, k•r'n 
denizlerde ve havalarda fil 
bir süratle tahdide u~rıı111 

dır. - T. 1. 

TÜRKiYE Radyosu J 
ANKARA~ 

7.30 

7.33 
7.45 
8.00 

8.30/ 
8.45 

13.30 

13.33 
13.45 
14.00 

14.45 
15.00/ 

15.30 
18.00 

18.03 
18.30 

18.40 

19.00 

19.15 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 
21.00 

21.10 
21.40 

21.55 

22.30 

22.45 

22.55/ 

Cumartesi 19.7 .941 

Prognm ve meınle~ 
at ayarı 1 
Müzık : Hafıf parÇ' 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif pro 
devamı 

Evin saati 1' 
Proiram ve ıneııılt: 
at ayarı 
Müzik : Türkçe 
AJANS haberle!i 
Müzik : Riyasetıcll 
Bandosu 
Müzik : Türkçe pi 

Müzik : Dans ıe~ 
Program ve ıneıll 
at ayan r 
Müzik : Karışık ''ıı 
Konuşma (Meınle 
tası) 

Müzik : Radyo 
kestrası 

Konuşma C• 
Müzik : Radyo 
kestrası ,y 
Memleket saat . 
AJANS haberleri 

Müzik : fasıl 1 
RADYO GAZE ıeJİ 
Müzik : Saz eser 
Ziraat Takvimi ~ 
Mahsülleri Bo~! j5 
Müzik : Dinleyıcı 
Konuşma (GürıLifl 
leri) s,J 
Müzik : Radyo 
kestrası ,rı 
Memleket saat s.Y f 
haberleri ; Esh~~
Kambiyo - Nu,.. 
(Fiyat) s,J 
Müzik : Radyo 
kestrası 

23. 00 Y annki proıraın 

nlf· 
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BAY RUZYElT'İN DON 
YAPTIGI ISTISARElER 
Vaıington: 18 (a.a) - Ruı.· 

~tlt dün alcşam Hariciye Milste· 
lltı Velsle bitlikte Tokyodan 
lel~n diplomatik raporları ıözden 
ltçıtmiş ve müteakiben bahrt 
11ır.. . l . k '"98Vır erı, bahriye nazırı albay 
A no&cs, donanma baıkumandanı, 
. tlantik fliosu kumandanı ve bah· 
~Ye harekat_ su besi harp pillnları 
ilroıu tefi ile ıörfifmüıtBr. Her 

~e kadar içtimaa iftirak edenler 
eyanatta bulunmaktan imtina 

ttmitlerse de ıark vaı.iyetinin lco 
buıulduğu unnedilmektedir. 

lıpoa kalllaell aı 
roı ııaoall 'I 

(Birinci sayfadan artan) 

'Y&ndırmıftır • 
~iti hariciye nazırı Mıtauoka 

:~· kabineye dahil delildir. Ye· 
1 Japon ıiyaaetiain ne yol ala· 

;:t• halr.Junda timdilik bir fCY 
Ylenemez. . 

~ londra : 18 ( A. A. ) - Milli 
f e beynelmilel vu.iyetin inkip· 
~ lr.arıılamak için Japon yanın 
oı.c l edeceti hattıhareketin ne 

atı allka ile bekleniyor • 

ftt ~a~n hikGmeti Japon men· 
~nan nerede oldutu ? Süali 

1 •1tndadır. Bu menfaat Alman· 
~ memnun etmek için Rus yaya 
ç· uaı etmekte mi, Yoksa Hindi· 
llliden ve Siyamdan G.aler iste· :e" lhım relirae cebren almak· 
8ltdır , Ve yahut Çin • Japon 

11luh.,ebeleri neticeaine varabil· 
IQ~ •• 
~tt •çın bir karar vermeden va 

kaıaıımakta mıdır ? 
ç .kı>on hükumetine ikinci hal 
J:'eti en muvafık aörülmiiftür . 
Qı Ponların isteklerinin muhtelif 
Qı~d~eleri Vitiye de tebliQ' edil· 

11tır : 

j, liindiçininin ıimalinde bulunan 
ia~n lutalarının artırılmaaı, beıı 
J'Po inılatın 10 aene müddetle 
tın "nyaya icarı, komfU limanla
tin· 0ntrouı için Japon kuvvetle· 

ın ka 00 '-it . taya ihracı. Saygona 10,0 
~~tın ıelmui • Hindiçinide Ja· 
r"lın •ta kartı hareketlerin durdu· 
riy t''1

• Matbuatın ve radyo net· 
tuı:ı:;ıu Japon kontrolüne tabi 
ırıa._· "': ve Japon malları için 
)t ~ bır tlrif e . Bil yük Britan· 
hti b Gaıeti Uıakfarktaki YUİ· 
tt11ı L Gyn bir allka ile takip 

'~tedlr 

......... •ita· 
l'ekı11 tımla edildi 
h(lk::e~oı Ayreı: 18 (a.a)-Peru 
ibtillf etı. Ellvatorla çıkan hudut 

litYa ının halli için Arjantin, Bre• 
t,\1'" ~e Amerika devletlerinin 
l'eklif ut teklifini kabul etm:ftir. 

fudur· 

bıtt1~ - Kı~'alar bu rfinkü hudut 
Çekjı- ın l 15 kilometre ıerisine 

~Ctlderdir 2 . 
iltetirı; Bu ıayri aıkert bölre 
)&cıkt e ••kert tayyareler uçmı· 

ır, 

·ı. 3 _ M 
lqtillf h . utavaasıt devletlerin 
lltldind ~~ilde bulunan iki devlet 
'-rın e .1 atetemiliterleri kıt'a· 
tatbik' letı •hnması hilkmünün 

•ne nez.aret edeceklerdir. 
ıı& - lk' ''llb ~ 1 taraf arasında bir 

~•lttır.e doatıuk paktı imıalana· 

'Yor,,.a J• 
"uı V apar ana •l 

4onnaa m•Hle.i 
)o tie~York . 18 '" rlt Lı • (a. a.) - Nev· 
v . rıtrald T 'b 
~ 'tinrt0 rı une razeteainin 

t\fYOrk "1~an ötrenditine ıöre, 
~ ~<>ttnaım~nırıda bulunan Fran· 
ıt"'lletilca ndı vapuruna Birleıik 
ı;G toı.u.t:rreç el koyacaktır. Çün· 
'fi"ı a il\~ nok:aanhtı yüzünden 

uıtacel ihtiyaç varc:br. 

lngilf ere'ye 
-Amerikadan-

gelen tayyareler 
Londr11: 18 (a.a) - Atlanta 

gazeteıi diyor ki:" Amer.ik.an atı~ 
bombardıman tayyarelerının sesı 

yakında Berlin üzerinde İfitile
cektir. Bu Dev tayyarelerin Ber· 
line kartı kullanılmak için lngil· 
tereye ıevkedilmek ilzere hazır· 
landıiı <ij'renilmiftir. Berlinlilere 
bir gece Amerikalılardan bir mesaj 
ıönderecek olan tayyareler de· 
vamlı bir surette buraya gel· 

mektedir . ., 
Londra: 18 (a a) - Resmi 

mahfiller lnailtereye gelen Ame· 
rikan tayyareleri hakkında dün 
alcıam cesaret verici h~~rler 
vermiflerdir. Amerikadan ıkı m~· 
torlü ve dört motörlü Cauaolıt 
ve Libereyka tipinde Hodsın 
Uçun kale ve Katanya deniz t~y· 
yıucleri hava } oliyle v~ . za} ıat 
vt:roıt·ksiıiıı her gün lrıgıltereye 
gelmektedirler . lngilte~ede ~u~· 
ları teslim iş 'eri de tanzım edılmış 
buluııdutuıı<laıı ıimdi artık inkiıaf 
haliııde buluııan Amerikan iıtih· 
salatı Löy lece ve daha kolaylıkla 
lnriliı hava kuvvetlerine i!tiha~ 
edebileceklerdir. Tayyareler• lngıl· 
tereye ıetirecek pilotlann kabil 
olduğu kadar hava yoliyle Ame· 
rikaya dönmeleri için liıımgelen 
tertibat da alınmaftır. Bu ıuretle 
Amerikada sevke lmide tayya 
rrlerin pilot noksanı yönünden 
loriltert'ye aönderilememesinin de 
önüne ıeçilmif bulunmaktadır. 

IOVJ&Oere gire, 
Almıaıarı gln 
( Birinci aayf adan artan ) 

kuvvederine kartı harekatta bulun· 
muı ve hava meydanlaruidaki 
düıman tayyarelerini tahrip etmiı· 
lerdir. 16-17 Temmuzda 96 Alman 
tayyaresi tahrip edilmiıtir. Biı 23 
tayyare kayıp ettik. 

·Moskova : 18 (a. a.) - Sov· 
yetlerin utrayabileceti muvaff aki· 
yetsizlikler ne kadar mühim olursa 
olsun neticede Almanlann matlup 
edileceti muhakkaktır. Bir hafta 
evveline nazaran bir kat dah~ 
artmıt bul7nan bu itimadı. teyı! 
eden ıey, Alman hareketındekı 
atırlık ve Rus • lnriliz ittifakının 
emniyet verici teliı idir. Sovyet 

propaiandalUUD k~~~tı lisanda 
bu barlı surette ıoruluyor. Mos· 
kovada iünlük hayat bir hafta ev· 
velnie nazaran fimdi dah~ nor.mal 
bir seyir takip etmektedır. Sıne· 
malar, tiyatrolar hınca hınç dol~ 
oldutu ilbi nehir kenarındakı 
meıhur kültür ve istirahat parkla· 
nnın ıazinoları, lokantaları ve a· 
çık hava tiyatroları da ~u 51~ ve 
mehtaplı geceleıde mutemadıyen 
dolup boşalmaktadır. 

Londra : 18 ( A. A. ) - Al· 
man tayyareleri ıimdiye kadar 
Ruı ıehirlerini bombardıman ede· 
memiılerdir. Çilnkil Sovyet hava 
kuvvetlerine kartı Almanlar an· 
cak mukabele etmektedir · 

ANKARA RADYO HZTEISE 
( Birinci sahifeden artan ) 
Bu muahede tam bir anlayıı 

içinde yqamak iıtiyen • birbirle· 
rinden hiç bir toprak koparmak 
emelini beslemiyen ~iki memleke· 
tin arıularının açık bir ifade· 

sidir. 
Bulraristanla Türkiye arasında 

ki dostluk yalan ıayialar netre
den ajansların gülilnç manevra· 
)eriyle haleldar edilemeı ... 

Burfinkü Uluı ıaz.elesinde de 
Falih Rıfkı Atay, ayni mevıuı 
temas eden bir (bftf makale net· 
retmiş bulunuyor. (Bu makale, 
aynen bqmakale ıütunumuıdadır) 

ı ADANA BiRiNCi iCRA ME

MURlUGUNOAN : 

1 , ...... rraakoau 
werdlll lllr natü 

Milaoa oe Müttelilcler 
Madrid : 18 ( A. A. ) - Ara· 

larında Amerika ve lnıiltere el· 
çileri dahil olduQ'u halde bfltün 
kordiplomatik tarafından dinleni
len bir nutukta Franko harbin 
ıimdiye kadar olan cereyanının 

bir hülbaıını yapmıftır. Franko , 
Ruıya , Amerika ve Avrupadan 
bahıederek demiftir : 

- Rusya daima serbeıttsini 

muhafaz.a ederek bu ıuretle har· 
bin son safha11 için haıırlık yıp· 

mata çahfmııtır . > 
General Rusyaya katfı açılan 

harbin Milttefikler lehine bir ne . 
tice vermiyeceQ'ini , bilakis Av
rupadaki ıefaleti arttıracıQ'ını ve 
Avrupaya kartı tatbik edilen ab

lokayı gayri inınnl bir komedi ola
rak tavsif etmiftir. 

Lllldlterg'd•• Bar 
auveıte ı•••• ••il tap 
Vatington : 18 (a.a)-Lindberı 

Ruıvelte bir ~mektup aöndeterek 
Dahiliye uaıırının hakaretinden 
şikiyetle tan.iye Vl'rmuini iste· 
mittir. 

A.CI BiR KA. YIP 
Alkert tıbbiyenin 320 mez.un • 

larindan Elbilstanlı binbatılıktan 
mütekait doktor Haaan Bqaran 'ın 
6 Temmuı'da Elbilstanda kalp 
ıektesinden vefat ettiti haber 
alınmııtır. Merhum Balkan har
binde ve umumi harpte büyük 
yararlıklar ifa ettiti ribi 1923 de 
malulen tekaüt olduktan aonra da 
ierek mesleki ve ierek belediye 
rciıli~i aibi vatant bir çok hiımet
lerde bulunmqtur. Ôllye Allah
tan rahmet ve aileaine ve kayın· 
pederi ıöı doktoru Abdullah 
Demirele ba,satlıklar dileriı. 

voıerllol Maçıan 
Bölremizin haıarladıtı voley· 

bol maçlanna bug'Ün baılanacak· 
tır. Bufiinkü maçlar Demir spor· 
Mitli Mensucat, Malatya Mensucat· 
Adana Gençlik Kulübü arasında 
olacaktır. Yarın final maça yapı· 

lacaktlr. 
Maçlara saat 17 de Şehir Stad· 

yomuna başlancakbr. 

a•llllullarl 
Lise ve Orta okullarda batlı· 

yan ikmal kursları talebe tarafın
dan çok faz.la ratbet ıörmüt, 
hemen bütiln ikmale kalan talebe 
mektepleı de haz.ar bulunmuttur. 
Maarif veklletinin bu sene bu ik· 
mal kurılarını açma11 bilhassa ta· 
lebe velileri arasında büyilk bir 
memnuniyeti mucip olmuştur. 

Ticaret V elcdl•tinin m•ml•· 
lıett• macim•I• fiyat te•hiti 

( Birinci sahifeden artan ) 
yetiıtiren bölrelerde kiloıu 15 kr. 
tan satılacaktır. I.tihsali iıtihli· 
kine Uft ielmeyen bölrelerde de 
bu fiyata normal amballj ve nak· 
liye masrafları ıam ıuretiyle ıatı 
lacalı.tır. 

ZA Yl - Dörtyol 41 inci A· 
tay , 3 tlnc6 Tabur , 12 inci Bö
lfltfinden aldıtım terhis kQıdımı 
ntifuı cflzdanımla birlikte kay
bettim. Yeniıini alacatımdan eı· 
kisinin hiikmfl yoktur . 13264 

Adananın Kayıtlı kö • 
y6nden Mlrtit otlu 328 

dof'umlu t.mail 

zart au.ı 011111•• 

Gayri menkul malların açılı 
arhrma ilanı madde: l a6 

D. No. 941-1391 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek ıayrı menkulün ne olduku: 
"Bir Frının 144 hisse de 65 his
sesi,, 

Gayrı menkulün bulundutu 
mevki, mahallesi, sokatı, numara
sı : Hanedan mahallesinin Eskı 

istasyon caddesi üzerinde 

Takdir olunan kıymet : Tema· 
mına "4000,, lira 

Arbrmanın yıpılacatı yer, ıün 
saat : 13-8-941 Çarşanba saat 
10 - 12 de Birinci :ve artırma 

23- 8 - 941 Cumartesi 10 - 12 
de ikinci Artırma 

1-lşbu ıayri menkullerin ar
tırma şartnamesi 17 /7/941 tarihin 
den itibaren 1394 numııra ile Ada· 
na Birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin ıörebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar· 
dan fazla malumat almak istiyen
ler, iıbu şartnameye ve 1394 dos· 
ya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirlk için yu• 
karda yazılı kıymetin %7,5 ni .. be· 
tinde pey alcçasiyle veya mili[ bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin ıayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz. ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilin tarihinden itibaren c,nbeı ıün 
içinde evrakı müsbitelcriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
sic:iliyle sabit oldukça satış ~de-

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 
4 - Gösterilen ilinde artırma· 

ya iştiı lk edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu mahl· 
mat almış ve bunları temamenka· 
bul etm iş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
pyri menkul Oç defa batrudıktan 
sonra en çok arbrana ihlle edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ıini bulmaz ve· 
ye sabş istiyenin alacatına rüchanı 

olan ditir alacakblar bulunupta 
bedel bunların o ıayri menkul ile 
temin edilmif alacaklannın mecmu 
undan f aılaya çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalınak Ü· 

zere artırma 10 g'Ün daha 
temdit ve onuncu ıün ayni 
aaatte yapılacak artırmada be
deli satıı istiyenin alacatına rüc· 
hani olan diter alacaklılann o 
ıayri menkul ile temin edilmiş a· 
lacaldan mecmuundan fazlaya çık
mak prtiyle, en çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz. Ve satıı ta· 
lebi dü,er. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya· 
verilen mühlet içinde paraya ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
tu bedelle almata raıı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 10 rün müddetle artırmaya 

çıkarılıp ençok artırana ihale· 
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
reçen ıünler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve dipr :ıa· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak· 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkullar yukarıda ıöa· 
terilen 13-·8- 94 l tarihinde Ada· 
na Birinci icra Memurlutu oda· 
sanda lıbu ilin ve ıösterilen artırma 
prtnamesi dairesinde satılacatı 
illn olunur. 13'26S 

Nlltetçl eosue 

HALK ECZANESi 
T arau• kapıalnda 

1334 dotumlu kııım Zeliha 
Atanın n il f u ı ctlzdanı Eski 
lsta1yon ile Abldinpaıa caddesi 
arasında ziyaa utramıftır. Bulan
lann lütfen inhiurlar rakı ima· 
llthane eski memuru Nilıhet A· ı 
taya ıetirmeleri rica olunur. 13267 -------------

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

= 

CiNSi 

Y. Çitidi 00100 ı 
K. Çiğidi - O 00 
Susam ~\ 
Butday yerli 0,00 1~ 
Arpa 0,00 5,46 
Yul ..... af--- • - 6,0016:41 

18- 7 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
lı bankasından alınmııtır. 

(Frank) Fransız ~ 
(Frank) isviçre 

.JSterlin) İngiliz 
(Dolar) Amerikan . 

BiRİNCi iCRA MEMURlU

GUNOAN : 
Meallal malların 
açdl artanla uaaı 

Cinsi, nevi, kıymetleri aşa· 
ğıda yazılı mallar bir borçtan 
dolayı açık artırma ile satıla· 
catmdan artırma Adana taksi 
meydanında 13-8-941 günü 
saat 6-1 O da icra olunacak
tır. iştirak edeceklerin göste· 
rilen saatta mezkur mahalde 
bulunmaları ilin olunur. 

Mezkur günde mahçuz mu· 
hammen bedelin 75 ini bul· 

mazsa artırma 23 - 8 - 941 

günü saat 6 - 10 da tekrar 
ayni mevkide yapılacaktir: 

2500 lira kıymetinde Ada· 
na takside 4 numarali ve Şev
role markalı bir binek otomo
bili . 13266 

Salla mallllemeıı IA [ tı, memarlapndaa 
Şükrü veresesi Hacı Ôıçadırcı 

ile müştereklerinin mutasarrıf bu 
lunduldarı Adananın Yılanlı meı 
raasın<la lciin Tapunun Nisan 
tarih ve 79 2 numarasında kayıt 
Şarkan Kara Salim ve birad 
Ali iken pireseci Mehmet vere 
sesi Duran ve Ali Rıza Garbe 
Sakallı Artin iken lş Banka 
tahıildarı Mehmet Şimalen Diya 
o~lu Ali iken polis memuru Be 
ri ve kısmen Saraç Mustafa Ce 
nuben pireseci Ali ile mahda 
bağın beher dönümü altmıı lir 
dekerinde ve Tapunun 419 ad 
ve 14 parsel numarasında kaya 
Şarkan parsel 10 dinkçi Ziya 
ben parsel 13 Çolak Ahmet Ce 
nuben parsel 12 Maıman Hac 
Hafıı haneleri Şimalen yol il 
mahdut Reşatbey mahallesind 
bir bap hane maamüştemilltına 

l eı yüz lira değerinde bulundu 
f ve bu iki gayri menkulün ıüyu 

unun iı.alesi suretiyle Belediy 
mezat salonunda açık artırma iJ 
4,8 941 Pazartesi günü saat 9 d 
baılayarak 12 de lcati ihalesi icr 
kılınacağından talip olanların yüı 
~c yedi buçuk pey akçasi,Yle bir 
lıkte mezlcur gün ve aaatta Bele 
diye meı.at salonunda haz.ır bu 
lurımaları ilin olunur . 1326S 

MERSİN DENİZ HARP OKUL 
VE lİSESİ KOMUTAMLIGINOAI 

Lise birinci sınıfında olup 
ikmale kalan okurlarla talima• 
ta göre yaşlan altı ay büyük 
veya küçük olan okurlar ve 

' nüfus cüzdanında iki yıl önce 
tashihat yaptıranlar Deniz Li
sesinin birinci sınıfına kayıt ve 
kabul olunacaklardır. 

Bu gibilerden istekli olan· 
ların müracaatları. 

16-20-25 13254 

Kirahk ev 
Çukur mcaçit mahallesinde itfa

iye soka~ındRki 125 numarah ha
ne içerisinde müıtakil , elektrikli, 
üç oda ve bir mutbah kiraya ve
rilecektir . lıtiyenlerin idaremiıe 
müracaatları . , ................................ _ ..... ~ 

Misis, Acıdere içmesi açıldı 
Yiyecek vr yatacak geçen senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterilerimiıin bir kere 
görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

Adanadan her gün iki tren gider ve geli... Sabah saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 7-7 

• 
iş Bankası 

Klçlll taıarral llııapları 

1941 
...... ,. plllll 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ala•to•, 3 llcinciteırin 
tarilalmnJ• yapılır 

1941 ...... , ••• r1 
1 Adet lOOO Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 • 
4 J 500 J - 2,000 > 

8 J 2SO > - 2,000 J 

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

300 ., 20 > - 6,000 > 

TGrld'• I• llanka•ına para ,attrm•kla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tellhlnlzl 

denemlf olur•unuz 
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En Büyük ~-akikat, ,- TORKİYE CUMHURİYETİ 
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N Dl$ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT, 
CAZİBE VE GOZEllİKTİR ! 

"Radyolin., harikulade mües
sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzemğin-

de parlak neticeler veren 

"Radyolin., sizi terkibi meçhul 

ve birkaç misli pahalı ecnebi 

müstahzarlarından da müstağ

ni kılmıştır. 

• l RADYOLIN a 
X# AA» fi fi A >& *fi A "tt # ## U # :xc U U #Z:~ . 

Yeni Çıktı 

Bu lrlarbin Kitabı 

TÜRKiYE - IHGİl Tf RE iTJif AKI V( 

BOYOK BRİTANYA iMPARATORlUGU 

- YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK ==: 

1 
Sermayeai : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarstz tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ıle 

aşağıdaki plana göre ikramiye da,ıtılac.ı"'tır . 

4 Adet 1000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 .. 2000 .. 
4 ti 250 ti 1000 

40 
" 

100 . " 4000 " 
100 il 50 " 

5000 
" 

120 " 40 .. 4800 .. 
160 

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

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. • 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikanun, 
J Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir, 

-------'!'------------------------------------·-' l_.........._._ ........... ....._....._............_M._Ü ..... T .... 'E-'H-A..-S ...... S ..... 1S...._...,.._..,.,,.._~_,,._..~ ,.,__,. 

[)r. Ekrem Baltar.:ı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHAH~i 
~~_J 

................................ ~ff~ .... ~~ ...... 

İJAı,one ve ııan TÜlR Jh.~sözıü l i 
,arttarı GÜNDELiK ~f - AOA.Nıt. '.i 

Sahip ve Başmuharriri 
Sene/ili ..• 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVE N 1 
1 Aylıfı . . . 125 • - ı 

__ Umumi Neşriyat Mudürü ı 

lıınıar için idareye MACiD GÜÇLÜ i 
ı müracaat etmelldlr Basıldı~ı yer : TOR~=C~O Molbaası ı 

...................................... ~ ...... ~ .. 4'\~ 

19 Temmuz 1941 71""" 

= Ka.bi bozmadan, mide ve böbrekleri 1 
= yormadan ıstırapları dindirir. ) 
Jf Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden aakı:Jırııı 
n her yerde pullu kutularına ısrarla isteyiniz. 

·~ 21C2:~2C11::&:=:xcu n : =:n=xc:x:«v • 

ÖENIZ GEDİKLİ ERBAS ORTA OKUl MOOORtOGON~!! 
1 - Kaydı kabul şartlarında bazı tadilat yapıldık 

isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatleri: 
a) Nufus cüzdanı veya tasdikli bir sureti. ~ 
b) ilk mektep şehadetnamesi (üzerinden bir sene ~~ 

şehadetname) ve orta okulun ikinci sınıfına geçip okı.ılıJ hİ~ 
birind sınıfına girmeyi arzu edenler veyahut orta okulı.ıfl 
ci sınıfında ikmale kalanlar. ı:d~' 

c) KendÜiinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bı.ılıl' 
nu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

d) Çiçek aşı kağıdı. $ı' 
e) Birinci sınLf için tıEylUl/941 tarihinde 12 yaşına 

ve 16 yaşım bitirmiş bulunmak. 
f) 9 adet vesikalık fotoğraf. J'/ 
2 - Kayıtlara lO/ Ağustos/941 günü akşamına kad~er'i 

edileceğinden isteklilerin askerlik şubelerine veyahut O 
Deniz Gedikli Erbaş Orta okuluna müracaatları. 'f ,iJı ~ 

3 - Müsabaka imtihanları Türkçe, Matematik, ( ~- ~ 
rafya - Y urtbilgisi) derslerinden l 5/ Ağustos/941 Cll

9 
ı 

saat 9 da yapılacaktır. 17-19-21-23-25-27-2 


