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••••••••••••• 
Yeni Mebus 
Namzedleri 

Ankara : 7 ( A. A. ) - Açık 

olan Erzincan mebusluklanna iaşe 
mnı teıarı Şükrü Sökmenıüer ile 
Alaşehir merkeı okulu baş öf· 
retmeni Baki Erdem, Jstanbul me· 
busluA-una Hariciye Umumt katibi 
Numan Menemenciotlu ve Sam
ıun mebusluA"una da eski Balıkesir 
mebusu Erenköy Kız Lisesi mü· 
dürü Sabiha Gölcçül Parti namze· 
di olarak seçilmiılerdir. 

••••••••••••• -
SARACOGLU 
KABiNESiNiN 
PROGRAMI 

S 
arın Şükrü Saracoğlu Büyül 
Millet Mrcliıinde hükümetinin 
beyannamtıiııi <,kudu . M~c

liıin iltihakla taıvip ettiQ"i hilkQ 
met pro~ramının belli batlı nok 
t•larını iözden ieçirelim : 

Evvela ikinci dünya harbi kar· 
fıaında Türlciyenin dıı politikaiı , 
fimdiye "adar olduQ'u iİbi , tam 
Ye $UUrlu bir bltarafhktır. Bu bl· 
taraflık ayni umanda muharip 
devletlere kartı taahhütlerimiıi 
ihl41 etmiyecek bir hareket tarıı 
ile telif edilmittir. Harbin baelao· 
ıııcındanberi takib"dilerek Sarac· 
u~luııun Hariciye Vekilliki ııra
ıunda d~Q'ifmeır. bir düıtur hMliue 
aelen dıt politikamızın yeııi hü 
lulmetin takdimi veıileııil~ Meclis 
tarafmdan bir defa daha luvip 
edilmesi yaloıı memlekette detil, 
bütün düuya matbuatınJa ·• derin 
ve ıevinçli:akiıler uyandırD"ıftır . 
Bir taraftan dürütt ve insani dü
şüncelerin sa~lam \emeline, diQ'er 
taraftan kudretli Türk orduıuoun 
sarıtlmaz varlıQ'ına dayanan harici 
ıiyaaetimi:z buııüo dünya politi
kasırıda bir muvazene unsuru hiı.· 
metini ııörmektedir . 

Denilebilir ki, muhasım dev· 
Jetlerin anlatabildikleri tek nokta 
Türk doıtluQ'udur • 

Hükumet pro~rammın ikinci 
mühim nokta11 iktisadi politika· 
mııdaki detiıikliktir. Her nevi is 
tihıal ve iıtihl8k maddeleri uıe· 

rinde evvelce ittihaz edilmit olan 
tedbirlerin buaünlcü hayat ıartla
rına uymayan tarafları tadil edil
miıtir. Devletin baıı ıııda mad
deleri üıerinde aldıtı tedbirlerin 
piyaaadaki menfi tesirlerini rören 
yeni hiikumet dar çerçeveli te
lllı.kilere takılıp kelmıktansa, re
aliıt olmayı tercih ctmit , müı
tehlik, mbtahsil, tilccar her sınıf 
vıtandaş' tazyik eden ııiıli ve 
kirli v"ıtalara müracaata mecbur 
eden ıayri kabili tatbik usullerden 
aarfınaı.ar edilmiıtir . Memlekette 
bir kara borsanın mevcudiyeti 
ilk defa olarak Saracotlu hük6-
metince reımen tanıllmlf ve bunu 
inklr etmekte111t:ı açıktan açıta 
mücadele ile ortadan kaldırma 
dıha keıtlrme bir yol olarak ka 
bul edilmiftir . 

Yeni kabinenin ilttiladt poli · 
tihsının Bilyük Millet Meclisine 
anedilmeıden daha evvel bütün 
Türk Milletince nasıl bir sevinçle 
tasvibedilditini hepimiz hatırla· 
nı. 

Harbin doturdutu i'tçim 11· 

kınlıaından u ııelirli vatandatları 
ve blihassa küçük memurları ko· 
rumak için alınacak hükumet ted
birlerinde Ofikfanla kaydetmek ie• 
rektir. Yeni baıvekil maaıları art· 
tırmanın buiünkü bütçe ıeraitine 
ıöre imkanaıılıtım ıöylerken, bu
na imkan bulunaa bile teve110I 
edilmeyeceğini, çünkil fasit bir 
daireye diltmeklen kaçınılacaRtnı 
itıret etmiflerdir. Bu beyanat, 
h61'Qmct proıramının en karık· 

: tatbikatı hazırlığı i 
B. K . . b ı ır omısyon ış aşı yaph • 

Ankara : 1 (Tiirkıl>zü Muhabirinden) - Ba,oekillilıt• Mü•l•far Cemal Yefil'in : 
reialiiinde Vekillikler mlimeasillerinden mürelılıep bir lıomi•yon kuralmuıtur. Bu lcomis- ı 
yon h6kumd proıramında yer alan e•aıların tatbikatı hakkında ıere/ıen pıoje ve ita· f 

i 
rarları hazırlıyacak "• teklifte bulunacaktır. Komi•yon buıünlerde çalıımalarıt•a baı· f 
lıyacalıtır. ı ........................................ 

.. ;. 

lnıiliz. bomba uçaklarından bi,,i•i .......................... 
M eclise verilen ı ı 

i Rusya'da ! • 
genı ı ı 

ı ı 
ı Timoşevskaya l lô.gihalar 

.. 

-========1 
Saracoğlunun 
nutku akisleri 

Ankara: 7 [Radyo Oaz•l••l)
SaracoR-lu 'nun beyannamesi buııün 
de ıerek Anglo-Sakson, gerek 
Mıhver radyolannda ve gazetele
rinde akisler yapmıştır. 

Romen ve Macar matbuata 
da iyi hialer izhar ediyorlar. 

Atış müsabakaları 
Yarın saat 10 da Beden Ter

biyesi Bölııe binasındaki Alıt po· 
li2onunda Milli Mensucat, Malatya 
Mensucat , Demir spor ııençlik 

kulüpleri ile Gilodo f abrikaaı ekip· 
leri araaında atıf milaabakaları 
yapılacaktır. 

Müsabakalarda ferdt birinci
lerle ekip• birincisine hediyeler 
verilecektir . 

teristik vasfının tecrübeye daya· 
nan realist görüıe kıymet vermek 
oldu~unu açıkça ııöstermektedir. 

Vatandaıların dünya buhranı 
kartısındaki ıstıraplarını mümkün 
oldu~u kadar hafıfletmek için alı· 
nan tedbirlere muvazi olarak İÇ · 
timat yardım müesseselerinin fa
aliyet hudutlarının geniıtetilmeıi de 
ayrıca dütünülmüıtür. 

Bütün bu dav!larda hükumet· 
le milletin el ele yürümesi, dünya 
har binin tahmil ettiQ'i a~ır yükün 
vatandaşlar tarafından müflerck 
ve müsavi olarak taşınması ayrıca 
göı önüne alınmıştır. 

Hulasa: Yeni kabinenin prog
ramı herfeyden evve) memleketi 
harp ateşinden korumak ve gün· 
den srüne aR-ırlaıan )'aşama fart
lırını vıtandatlar için mümkün 
olduA-u kadar müsait hale getir· 
mektir. Bu protram muvaffakiye· 
tinin ıırrını enerjik ellerde ve rea-
list iÖrüşlerde bulacaktır. 

Muhtelif memleket biz.metle· 
rinde aayııız baıarıları ile milletin 
itimat ve ıevııiıini kazanmış bu-
lunan sayın baıvekilimiıe ve de· 
ğerli meıai arkadıtlarına tuttukları 
hayırlı yolda devamlı muvaffaki· 
yetler temenni ederiz. 

V•Jad Güfllı 

Ankara : 1 ( Türksöı.6 mu
habirinden )- Rumanyadan alı
nacak bandajlar hakkında Türkiye 
ile Rumanya araaında nota tea
tisi ıuretile yapılan anlatmanın 

ta.diki, Devlet memurları aylık

larının tezyit ve teadülü hakkın· 

daki kanuna bağlı 1 aayılı cet 
velin, Millt Müdef aa Vekilcti kara 
kısmında değitiltlik yapılma11, Ru
manyadan satın alınacak medeni 
yatlar ile vazelin ve parafin için 
yapılan anlatmanın tudikine dair 
kanun IAyihalarile aıkert memnu 
mıntakalar hakkındaki kanuna ek 
kanun layihası ve heyeti mabsu
aalarca aakert niıbetleri keıHmit 
olup da 3527 sayılı af kanununa 
tevfikan haklarındaki heyeti mah
susa kararları reffedilmif bulunan 
subay ve aakerl memurların tc· 
kaüt maaılırının verilip verilmi· 
yeceğ'inin tefsiren halline dair Bat· 
vekalet teıkeresi hükumet tara· 
fından Mecliıe gönderilmit ve' 
alakadar Encümenlere tevdi edil· 
mittir. 

B. Çörçil 
Rusyada 
Sovyetlerin sulh 
yapacağına dair 
haberler asılsız 

İ şehri sukut etmiş ı 
ı ı 

J RUS MUKAVEMETi f 
i DEVAM EDİYOR i 
ı ı 
Ankara: 7 (Radyo gazete•l)
Timoşevskaya fehrinin zaptedil· 
di~ini Almanlar bildirmektedir • 
Cenuba doğru olan ııeliıme bii
yük ıü.ratini muhafaza ediyor de
melttir , 

Moıltova : 7 ( a. a. )- Sov
yet t~blitine ek : Kletakaya böl
ııeıinde lcıtalarımıı tarafından düt
manın mükerrer hücumları püı

kürtülmÜflÜr . Bir kcıimde tank· 
larımız, 'düımanın artlarına hücum 
etmiı v.e bir dütman iaıe kolunu 
tahrip. eylem ittir. 30 kadar kam· 
yon imha edilmit ve 300 Alman 
ôldürülmlftür . 

Bielaya Glina'nıo cenubunda 
düıman tank ve piyadeıi ile tid
detli çarpıfmalar devam et miı , 
kıtalarımız , yeni mevzilere ieri 
çekilmişlerdir. 

Moslcovanın cenubunda tank
savar top ve tüfek .atefile düıma· 
nın 8 tankı, 4 zırhlı otomobil ve 
2 kamyonu tahrip edilmiftir. 

Kubanda baılca bir kesimde 
Kaıaltlar, Almanların iHal ettiQ'i 
bir meıkı'.in mahalleye a-ece akını 

Ankara : 7 (Radyo Gaz•t••I)- yapmııtardır. Cesur süvariler 600 
den faz.la düımanı lulınçtan ıe· 

Çörçil'in Rusya'ya 2ittiğinden he· çirmiflerdir • 
nüı bir seı çıkmamııtır. Fakat C,) Q ..... 

baıveltilin Londra'da olduğuna Topra'- ollılala de 
dair bir emmare yoktur. Başvekil • 
ıu hale göre Moskovadadır. Ruz l&IVI mallttmll 
velt'i temsil eden ieneral Brable- " lstanbul : 7 ( Türkıözü mu 
yn 'de Moıkovada olduR"u ıôyleoi · habirinden ) - Haber aldıtıma 
yor. Keza lnııiltereoin Kuybifef göre, bazı Ofiılerin kaldırılma11 
elçisi de Moskovaya gitmiftir. hususundaki tetkikler daha katt 

Rusyanın bir sulh teıebbüıün· bir safhaya relmit bulunmakta-
de bulunmıyacağı muhakkaktır. dır. Bu arada Toprak Mahıulleri 
Sovyetlerin İngiliz. ve Amerikan Ofisinin de afyon ve buj'day kıa-
yardımlarından umduQ'u tıibi i•· mının ilc:i kısma bölünmeıi takar· 
tifade edememesi yüzünden ıulh rür etmit aibidir . Yeni vaziyet 
teklifinde bulunacatı hakkındaki gerçe1detti~i takdirde Ofiıin af-
ıayialar a11l11zdır. yon ltıım ı lnhisarlara ve butday 

lniiliılere &öre, Anilo-Sık· kıamı da Ziraat Bankaıına dev-
ıonlar ıaferi kaıanacıktar. redilecektir. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL BOVEN 
1 
1 Kuruluı Tarihi : 1 KAnunusanf 1924 

On•eklzlncı rll - Sayı : 538.:__I 

Memurlarımıza 
hükiimetin 

eşga gardım/arı 

Bazırbklara ba,ıaadı 
lstanbul : 7 (Türkıöıü Muha· 

birinden)- Hayat pahalılığı kar· 
fısında sabit gelirli vatandaşların 
sriyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını 
nisbeten daha kolay ve ucuı şe· 
kilde tatroin için hükumetin bazı 
esaalı tetkikler yaptırmaltta ol· 
dufu malQmdur. Başvekilimiz.in 
evvelki aünkü nutkunda da teba
rüz ettirdi~i gibi bu tetkikler son 
gtlnler içinde bazı esaslı safhalara 
gelmiş ve bu arada, bütün yurd 
içinde memur ve işçilere bedelsiz 
olaralc birer kostümlük kumaf ile 
birer çift aya"1.~abı verilmesi dü· 
ıüı. ülmüıtür . Al4kadıırlar bu ta · 
ıavvurun bir an evvel kuvveden 
file çıkması için gereken biıtftn 
tetkikleri ıüratle yaptırmaktadır
lar. Tetkiklerin ıonunda yapılacak. 
hazırlıkların da ayni silratle bi
tirilmeıi için tertibat alınmakla· 
oır. Bu buıusta yerli fabrikalar h 
aa bir müddet ıarfında bu iş için 
ıııeferber edilecek.tir. 

Alakadar makamlar bu hu · 
susta tetkikler yapması için Sü · 
merbanka da emir vermişlerdir. 

: İdare tetkilderinin neticeıini kıısa 
bir umanda Yek.Alete bildirecek
tir. Tahmin edildiğine ııört!; bil· 
tütı memur ve amelelerin birer 
kostümlük kumaş ihtiyaeını kar
şılamak için 400 bin metre kuma· 
ıa ve birer çift ayaHabı ihtiyacı

nı karşılamak için de 300 bin 
ltilo deriye ihtiyaç olacaktır. 

Ankara : 7 (Hususi)- Devlet 
memurlarına ve eşlerine kundura 
ve elbiıelik kumaş tevzii haıırlık· 
larına başlanmıştır. Her daire ih· 
tiyacını teıbit etmektedir. Bu hu
suıtald kanun projesı yakında 
Meclise verilecektir. Ayni usul, 
müeıseselcr baremine tabi müea
ıese ve bankalardaki müstahdem
ler için de tatbik edilecektir. lk
tiıad VekAleti tevziatın nasıl ya· 
pılmaaı icabec\eceğini etüd et
tirmektedir. 

Hind kongresi 
Bombayda 
toplandı 

Ne olacağı bilinemiyor 
Ankara : 7 [Radyo Gazetesi) 
Hindistan meseleııi üzeı inde ehem· 
miyetle durulu} ur . Bugün Hind 
kongresi Bombayda konuşmak· 
tadır. Evvelce verilen karara gö
re. ya lngiltere Hindistanı terke
decek veyahut pasif mu1cavemete 
b&§vurulııcaktır . 

Yıllarca evvel Caodi ayni ıeye 
müracaat etmişti . Yine bu plAnın 
başında Candi vıırdıı . 

İngiltere iııe ancalı: bu harp 
hareketinde: lngi !terenin istiklalini 
tanıyabilece~ini söylemektedir • 
Çünkü harp bu teklifleri kabule 
manidir . Son dakikada verilen 
bir habere göre , Bumbayıı lcun
arc: mün&1ebetile 10,000 deıı fazla 
ı.iyaretçi gelmiştir. 

Gandi 45 daki"8 11üren bir nu· 
tuk aöylemiıtir. Bu nutkun ıuetııi 
heruh 1relmemiıtir, 

Londrada bir 
canıi yapılacak 

Lonrlra : 7 (l\.a.)- Müsteoı· 

lekeler nazırı M. Mac Millan bu
gün avam ~Kamerasında yaptığı 

bir demeçte Londra'da bir cami 
inşası için satın alınacak mahalle 
ait müzakerelerin hükOmetçe bi· 
tirilmi§ oldu~unu bildirmiştir. Bu 
mahal Regents park yakınında· 
dır. 

İfçi mebuslardan Jones, bu 
haberin takdir ve memniyetle kar· 

, şılandıtını söylem iıtir. 

PiYANGO 
TAM Lll TB 

Numara Lira 

169697 
325815 
341605 
143620 

20,000 
10,000 
10,000 
5,000 

AŞAOIDADIB 
Numara Lira 

223815 
368402 
399218 

5000 
5000 
5000 

2000 Lira kazl'nanl•r 

013505 057491 090865 105992 112914 129442 235235 240689 
252152 277119 292599 295093 329966 236298 342563 351490 
361207 380579 381415 392099 

tOOO Lira k•zananlar 

002528 019887 027918 057829 067267 88550 10379 12540~ 
13004 150204 151694 185478 180018 222499 217275 235271 

241585 246639 254593 280050 292308 296936 299450 301676 
311286 34l911 344022 355947 356768 359418 360155 360255 

37952 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

dört 
dört 

üç 
üç 
üç 
üç 
üç 
üç 
üç 
iki 
bir 
bir 

rakamı 
rakamı 

rakamı 

rakamı 

rakamı 

rakamı 

rakamı 

rakamı 

rakamı 

rakamı 

ralı:amı 
rakamı 

0861 
3081 

795 
846 
086 
195 
199 
580 
962 
20 
o 
9 

olan 
., 
,. .. 
., .. 
" .. .. 
" 
" 
ı• 

biletler 
.. .. 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 
" ,, 

500 
500 
100 
50 
20 
20 

20 
20 
20 
10 

2 
2 

er lira 
er lira 
er lira 
ı~r lira 
fer lira 
şer lira 
şer lira 
şer lira 
;er lira 
ar lira 
şer lira 
feı lira 



Sayfa 2 

Çif içinin tohumluk 
1borcu meselesi 
L 

Portreler 

Mac Naugbton 

A
vrupa'ya yapılacak bir taarruz
da modern alemin bütün kay· 
naklarından istifade edileceği 

söyleniyor. Böyle bir taarruzu İ· 

dare edebilecek adamların isimle
ri arasında General Mc. Naugh· 
ton'un adı da geçmiştir. Bu zat , 
Avrupa kıtasında , kendisini bir 
çok mesuliyetlerin beklediği bir 
kumandandır. Harbin başladığı ilk 
günlerde, General Mc. Naughton 
lngiltere'ye iİtti. 

General , yüksek bir kuman· 
dan olduğu gibi , filim bir adam· 
dır da. Eğer birinci ve ikinci ci· 
han harpleri meydana gelmemiş 

olsaydı, bu kumandanı bir alim 
kürsüsünde görecektik. 

Gen~ral Mc. Naughton 1887 
de doğdu. Ailesi , onu bir ilim 
adamı yapmak istiyorlardı. Fakat 
1910 yılındtt K:ınada da tıpkı Av
rupa gibi , anlaşmazlı k çıkacağın 

dan kuşkulanıyordu. Kanada'nın 
o zamanki ordusu pek küçiıktü. 

Fakat yükiek tahsil gençliği he· 
vcs ve iştiyakla bu orduya iltihak 
ediyordu. 

Mc. Naugbton da , arkadaş

ları gibi orduya girdi , 1910 da 
topçu teimeni , 1911 de yüzbaşı, 
1913 le binbaşı oldu. 1915 te , 
Fran!la meydan muharebesinde 
iki kere yaralandı. Üç kere de 
ismi ordu emrinde zikredildi. 1917 
de kurmay subay oldu. Mütareke
den 1919 yılına kadar ağır topçu 
kumandanlığında bulundu. 

Askeri hizmette bir çok par· 
lak lıi~metler görmüş olan bu a· 
dam daima laboratuvarında çalış · 

tı. Orduda bulundu. Londra kur· 
may mektebinde ve imparatorluk 
müdaf tta kolleiinde ikmal kursla· 
rını takibetti. 

Kanada'ya geldi, Kanada or
dusunda yüksek vezif e aldı ve 
hayatının ihtiraslarını nihayet ora
da tahakkuk ettirdi. 

Bu ihtiras şu idi : Hem as
ker kalmak • hem de alim. 

General Mc. Naughton , müt· 
tefiklerin Avrupa'da tatbik etme
yi düşündükleri hususi bir ofis 
olan (Milli Arama Miclisi) ne re
islik etmektedir. 

TÜRKlYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Cumartesi - 8.8.1942 

7.30 Program ve memleket saat 

ayan. 
7 .32 Haftanın Beden Tetbiyt'sİ 

programı. 

7.40 Aianıı Haberleı i. 

7.55/ 
8.35 Müıi\ı.: Senfo11ik pruaıam 

(Pi.) 

13.30 Program ve Mt:ınlelı:et saat 

Ayarı 
13.33 Müzik : Türkçe plaklar. 
13.45 Aianı Haberleri. 
14.00 Müzik : Tanınmış parça· 

tar (Pi.) 
14. 30-
14.40 İstanbul At yarışlarının 

Tahminleri. 
18.00 Program ve Memleket saat 

Ayarı. 

18.03 Müıik : Radyo Danı Or· 
kestrasmın her telden prog 
ramı. (Nihad Esengin ida
resinde)· 

18.45 Radyo Çocuk klübü. 
19.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajat!a Haberleri. 
19.45 Serbcıt on dakika. 
19.55 Müıik : Fasıl Heyeti. 
20.15 Radyo Gazeteıi. 

Ziıaat Vekaletinden vilciyete 
gelen hir tamimde ; ya:t.lılı: ekim 
için müstahııile öJürıç olarak ve· 
rilen tohumlukların ne şekilde Ö• 

deneceği bildirilmektedir . Bu ta
mime göre; Buğday, arpa, fasul 
ye, merciınek, ak darı, mısır gibi 
hububat alındı~ı gibi, patates de 
ya mahalli rayice göre bedeli ve 
yahut aynen Ziraat Bankasına 

teslim edilecektir . 
15 Ağustosa kadar gerek afet 

} iizünden ve gerekse kasten bor. 
cunu ödemiyen müstahsil hak· 
kında mahalli mülkiye amirlerince 
tayin edilecek ziraat makamlarınca 
yapılacak tahkikat Vekalete bil
dirilecektir. 

Fiyat tespiti 
Şehrimiı belediyesi bütün 

zar urt maddelere fiyat koymayı 

karar ltlştırmış ve bu kıtrarı tile· 
<:aı laıa ilan etmişt i r. Buııa ait 
ilanı di~ eı ı.utunlerıoıııda bulacak· 
sıııı:ı: . 

Un fiyatları davası 
Geçen yıl un fiyatla rında ya

pılan tcııbit üzerine müstehlik a
l~yhine ve fabrikatörlrr l~lıine 

31,000 küsur liralık bir vergi me
selesinin ortaya çıktığ-ı ve bunun 
mahkemeye intikal ettiğini bildir
miı ve mlıh11kemenio geçen celse 
safahatını yazmtştık . Bu devaya 
bugün de şehrimiı ikinci Asliye 
Ceza malıkeıne.siıı<le dcıvam olu
ııa<'alı. tır. 

Lokanta tarifeleri 
Şehrimiz belt'J iyesi ıı in luk:ıııtıı 

tarifeleıinde terı:tilat yepace~ını 
yazmıştık. Belediyede dün de bu 
işle meşgul olunmuştur . Tarife
l erde asgari yüzde 25 biı tenLİ· 

lat yapılacagı söyleniyor . 

Düziçi Köy Enstitü· 
sünden : 

Fiyatı 

Kuruş 

Miktarı Cinsi 

Kilo 

500 400 Tabanlık Ma· 
raş köselesi 

500 400 Yüılük Maraş 
dana derisi 

Enstitü için yukarda yaıılı ke
reste alınacalıttır. lııteklilerin 20 
Ağustos perşembe günü yüzde 
yedi buçuk teminatı yatırmış ye 
2490 sayılı kanunnn istediği ıart. 

lan haiz olarak Harun iyede Ens. 
titüye milracaatlarr, 5-8-14- 18 

14485 

Acele sahlık ev 
Yağcami civarında dökmeci 

Namık atelyeıi yanında (31) nu
maralı ev acele satılıktır. Talip 
olanların .im lisesi katibi lı;mail 
Torosa ve evi göı mek i11tiyenleriıı 
de altındaki terzihaneye mü raca . 
atları C 

20.45 Müıik : Şaı kı ve Türküleı. 
:lJ.00 Konuşma (Ana Eserler). 
'..:1.15 Müzik : Dinleyici İstekleri. 
21.45 Konuşma (Şiir ve Ne~ir 

Saati). 
22.00 Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası. (Violunist Necip 
Aıkın). 

1. Thomas: (Raymond" 
Uvertürü : 
2. Winlder, Kemanın Aşk 
Şarkısı; 

3. Frederihen: Halk Mey
danı: 
4. Lalo: Rus Şarkısı; 

5. Kle\sch: Şarkı. 

22.30 Memleket Saat Ayarı, Ajans 
haberleri ve Borsalar. 

22.45/ 
22.50 Yarınki Prog-ram ve Ka

panıı. 

TORKSôZO 

ı·························: 
ı Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı ı 

ı DOKTOR ı 

: HAMDI ONAR : 
: istiklal okulu karşısındaki muayenehanc:sinde hasta· ı 
t larım kabüle başlamıştır. 5 - 7 14478 f 

••••••••••••••••••••••••••• 
r-;: ;: :rı :-n :: :: :: = * :: :: u :r ==-= ::- u = = * x 

CROJ.00 • OPERATOR 

f Doktor Tahsin Ernart 
Memleket Hastahanesi Böbrek ve 

İdrar Yolları Mütehassısı 

Abidinpafa Müalim apartmanında ha•talarını 
kabule baflamııhr 

10 15 14398 
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Adana Belediyesinden · 

Saym Hemşerilerimize 
Muayyen olan toptancı ve perakendeci kar haddinden 

fazla fiatla mal satmak yasaktır. 
Buna riayet etmeyen tüccar ve f!snaf haklarında Milti 

korunma kanuııu hükümlerine tevfikan takibat yapılacaktır. 
Satışa arzedilen lıer nevi mal ve gıda maddeleri üzerine 

fiatı bildirir etiket konması mecburidir. 
Bir liradan fazla yapılan mubayaalarda tüccar veya es· 

naftan fatura istemek hakkınızdır. 
Bu sebeple ; fazla Hatla mal satanlar ve satışa arzeden· 

ler hakkında bir şikayetiniz olursa derhal Belediye reisliğine, 
fiat Mürakabe ve iaşe bürosu şefliğine ve Belediye zabıta 
müdürlüğüue sözle yahut yazı ile bildiriniz. 8~ 11-14 

i 1 an 
Seyhan P.T.T. müdürlüğünden : 

1- İdaremiz ihtiyacı için 1300 adet altı metrelik, 1500 
adet yedi ındrt"lik, 1100 adet sekiz metrt"lik, 800 adet dokuz 
metrelik ki cenıan ( 4 700) adet çıralı çam telgraf direği kapah 
zarf usulife eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Karaisalı kazasınm Karagedik ormanından 
Adanada teslim şartlı olan bu direklerin muhammen 
beheri sekiz liradan 3 7600 lira ve muvakkat teminata 
liradır. 

kesilip 
bedeli 
(2820) 

-3 Eksiltme 10;8/942 pazartesi günü saat 11 de Adanada 
P.T.T· Müdürlüğü binasındaki arttırma eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4- Buna ait şartname 188 kuruş bedelle Seyhan P.T.T. 

müdürlüğünden aılnabilir. 
5- isteklilerin, Ticaret odasından 194 2 senesi için alınmış 

vesikalarını ve muvakkat teminat makbuz yeza banka teminat 
mektuplarıle 2490 No: lu kanuna uygun olarak tanzim edecek
leri teklif mektuplarını havi kapalı zarfların, üçüncü maddede 
yazıh t.ksiltme günü saat ona kadar komisyona vermelere veya 
posta ile göndermeleri ilan olunur. 

Postada vaki gecikmeden mesuliyet kabul edilmez. 
24-29-4-8 

ADANA ERKEK O~RETMEN OKUlU MOOORlOGONOfN: 

Eı ıakın ci1111i Kilo 
Muhammen fiatı 

Kuruş Santim 
Muvakkat temiuatı 

Lira Kuruş 

8 Ağustos l 942 

MAKİNE, MENSUCAT MÜHENDİSLERİ, 
MEMUR VE STAJYER ALINACAK 

Ankarada Şirket Merkezi ile Malaty:ı ve Adana Mensucat 
Fabrikalarında muhtelif servislerde çalıştırılmak ve 3659 sayılı 
Barem kanunu alıkaınına göre aylık verilmek üzere Makine Men· 
sucat Mühendisleri , Mt' mur ve stajyerler alınacaktır. 

Yaşı 45 den yukarı olmamak ve askerli~ini yapmış bulun
mak şartiyle Memurin kanununda yazılı evsafı haiz isteklilerin 
mufassal hal lecrümeleri ve bir ad •t f olo~rafları ile birlikle 15-
8 - 942 tarihine kadar bizzat veya mektupla Ankara Y t!nişehir 
Erdo~aıı sokağında Malatya Bez ve iplik Fabrikaları T. A.. Ş. 
Umum Müdürlüğüne müracı1atları. 

4-8~11 14477 
........................ iilli .................................... .. 

Cenubun Yegane Sayfiyesi .. 
ı iSKf NOERUN SOGUKOlUK YAYlASINOA 

i : Çamlar Oteli 
i Otole elektr~ c~ro~anı :~]~::On -günden fazla ı 
i kalacak olanlara hususi tenzilat yapılır. Baııyolar ı 

smıflara ayrılmış olup fiyatlar herkese elverişlidir. ı 

ı Siz de hiç olmazsa bir kaç gününüzü + 

L 
ÇAMLAR Otelinde geçiriniz. 6 

11~15 14426 ~ 
~+++++++++++++++oo+++o•~• 

. 
ilan 

Devlet Demlryoııarı 6 ncı ı,ıetme arttır· 
ma, eksiltme komisyonu relsllllnden: 

Katarlarda bırakılmış vey..ı eshabı tarafından alınmayarak. 
idaremiz nezdinde kalmış olan 2776 kalem muhtelif cins eşya . 
müzayede ile ve perakende olarak 12-8-942 çarşamba gü· 
nünden itibaren her gün saat 9 dan 18 ze kadar Adaua şe
hir istasyoııunda satılığa çıkarılacaktır . 

Taliplerin belli gün ve saatlerd~ Eski lstasyonda müteşek· 
kil komisyona müracaatları lüzumu ilan olunur. 8-9-11 

Bahçe Düziçi Köy Enstitüsü 
Müdürlüğünden : 
Cinsi 

Ekmek 
Sadeyağı 
Zeytinyağı 
Koyun eli 
Keçi ., 
Sığır ., 
Kuru fasulye 
Pirinç 
Bulgur 
Kmk mercimek 
Kesme şeker 
Toz 

" 
Patates 
Zeytin tanesi 
Sabun 
Odun 
Meşe Kömürü 
Gaz yağı 
Koru soğan 
Tuz 
Salça 
Kuru ü~liın 

• incir 
Çay 
Kar:ı biber 
Kırmızı ,, 
Nohut 
Pekmez 
Tahin 

• 

Miktarı 

Kilo 

50000 
2000 
3000 
2000 
5000 
2000 
7000 
7000 

14000 
2000 

ıooo 

2uoo 
6000 
2000 
2500 

500000 
30000 

2000 
3000 
4000 

] Ouu 
looo 
looo 

5 
2 

25 
2600 
2000 

1000 

Fi atı 
Kuruş Sn. 

26 66 
250 
120 
loo 
60 
5o 
3o 
47 
4o 
45 
119 
~9 

25 
80 

loo 
1 
6 

27 
15 
lu 

Ioo 
65 
7o 

1780 
180 
loo 

45 
7o 

loo 

Tutarı 

Lira Kr. 

13330 
5000 
3600 
2000 
3000 
looo 
2100 
3290 
5600 

900 
1190 
1980 
1500 
1600 
2500 
5000 
1800 

540 
45u 
400 

looo 
650 
700 
89 
3 60 

25 
1170 
1400 
looo 

Teminah 
Lira Kr. 

9S9 75 
375 
270 
150 
225 
75 

157 5o 
247 75 
420 

67 5o 
89 25 

148 5o 
112 5o 
120 
187 5o 
375 
135 
4o 5o 
33 75 
3o 
15 
48 75 
52 5o 
6 47 

27 
1 87 
87 75 
loS 
75 

1 - Yukaı ıda cins. ve miktım yd:t.ılı en.ak Enstitü ihtiyaçlaı ı için 
2490 sayılı kanuna göre açık eksiltme sut etiyle satın alınacaktır. 

2 - İhale 10 Ağusto-. 1942 Pazartesi günü saat 16 da Enstitüde 
yapılacaktır. 

3 - Satın alınacak erulcın tesellüm yeı i Enıtitüdür. 
4 - Fazla izahat almak isteyenler Enstitüye müracaat etmelidir. 
5 - Talip olanların teminat akçalarını yatırmış olarak komisyo-

na müracaatları. 
6 - Maliye Vekilliğinin 112240 I 1712 - 162 emrine göre hü

kumetce fiatı tespit edilen erzakın bütün masraf ve vergileri Enstitü· 
ye aittir. 

25 - 3o - 3 - 8 14434 

Umumi Neşriyat Müdürü : Macit Güçlü 

Basılaığı y~r: Türksözü Matbaası 
' 


