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5 KANUNSANI; 
EBEDI ÖRNEK 

NcvJ:ad GÜVEN 

Buıün. Çukurova topraklaı ı

nın iberinden son istila neferi 

agalrnı çekeli yirmi yıl oluyor. 

Adana buianü her yıl hiç _eksil· 

meyen hlr heyecan ve her yıl 

biraz dalıa kuvvetlenen bir stt· 

tJinçle kutlular. Çukurovanzn bu 

Sttvinci, göt•ünü kabartan bu asil 

gururu milli mücadeleyi yapmıf 

hatün Türk topraklarının paylaı· 
tıfı büyük %af erden hiueaine 

dı1şmtif hir parçadır. 

Adananın kurtulu~u. l:ımirin, 
Bursanın kurtuluıu. lstanbulun, 
Haıaym kurtuluşu Tr1rk miiletı'nin 
btild ve uartte karşı kiikreyiş 
hareketi11in birer safhaıını iefkil 
eder. 

Ta.rk millt miicadeleai. Ada 
nanın lcurtuluıu Ilı ilk zaferini 

kt&aanmı~. Hataym kurtulııiu ile 
•ona •rmfıtir, 

1919 dan 1939 a kado,. de 

cıam eden milli mücade/~mlz 

Tarlc milletinin toprak aşkını, İs 
tiklql ve hr11/yetine hallılılınt 
clitnyaya i•bat eden uzun, devamlı 
rıc muvaffak bir ,nrJcadeledir. Bu 
mücadele yalnız Türk milletinin 
hiç bir 12aman istiklal ve hiiriııe· 
tinden en küçük bir fedakarlık 
bilı Yapamıyacafını ishal etmekle 
kalmamıştır. A11ni ~amanda bir 
milletin istiklali 'tle milli haysiye· 
il için ne mua.uam ve ne sürekli 
f ed akô.r lıklar a katlanabilece~irı i 
tıc bu ıayede b6silxidelmevt'in 

dini bir efsane olmadıtmı da her 

:ıaman i!.hat eden tariht bir ders 

olmrııtur, 1919 dan sonra bu 
•!e~aten /agclalanmış küçük, bü.riük 
mılieller yok defildir. Fakat, 
Tark milli mücadelesinin ne ebe· 
d· b• ı ır örnek oldu~unu asıl bun-
dan sonra görecef iz. 

. . Bugün: bütün dünya bir ölüm, 
dırım mücadelesi içinde bolaz 
6otaza dö4üşmektedir. 1 stiklalini 
~aybetrniş, istilaya utramış düzine 
ıle millet vardır. Daha olmıya· 
ca~ını da kimse temin edemez. 
Ve sonra~":harp 1 hanii tarafın 
zaferi ile biterse bitsin neticede 
istiklal ve hürigeti y~ra almıı 
milletler olacaktır 

Bugünkü insanların ruh ve 
kafasından adaletli ve insanf bir 
~ulhün dofahileceAinl ummak, 
ın:sanları sükun ve refaha kafJuı
turacak geni bir nizamın kurulu• 
şıınu beklemek zordur. Yarın 
fene mafdur millttller, 'köle mll
letler bulunacaktır. Dan oİdufu 
gibi, buıün olduf u gibi, yarın da 
millıtler hüriyel ve istiklallerini 
muhaf az.a için, yeniden istirdat 
için kan dökmete, milcadele yap· 
mala mecbur olacaklardır. 

Tdrk milleti buna ı'nanmış
iır. Bunun içindir ki, derin bir 
barış sevdasına tutulmuş o/duta 
halde her an istiklal mücalesini 
!Jtnlliyecekmiş gibi hazır ve kuv 
ııetli bulunmayı akılkarı sayıyor. 

1 
5 Kcinunsanigi kutluladıtı

mıı ~u günde bıı~ilnün bize ver· 
dili dünkü neticeden ziyade bizi 
Yarın yapmamız muhtemel olan yeni 
bir miicaddeye ruhen ve maddeten 
ha:ıır bir hale koymuş olmasın 
dan daha ziyade seoinç duymak· 
Cog", 

' z 
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Bugün her millet eair, sakat, muvaseneıi~ •• 
Mazlumlora kurtuluf tohumu aaçan biziz. 
Günef aoiuaa, donsa inıanlığa, biz a.ıarı.z ! 
Kurtuluıun burcuna çekilmif bayraklarızl 

• • ı 
ı Kamuran Bozkır • il ......................... .............................. 

Memurlara üçer ma
aş avans veriliyor 

KRAL JOR.J.LA 
B. KALENiN 
ABASINDA 

TELORAfLAB 
Londra : 4 (a. a.) - Sovyet

ler Birliğ'i Reisi Kalenin, Yılbaşı 
münasebetiyle lngiltere kralı altın
cı jorja şu telgrafı göndermiştir : 
"Yeni sene münasebetiyle en sa
mimi temennilerimin kabulünü ri· 
ca eder, ve kahraman ordu ve 
donanmanıza muvaffakiyetler dile· 
rim. Müşterek düşmanımız Alman· 
yaya karşı yaptığımız mücadele 
ile ilgili meselelerde görüş bir
liğimiz, logiliz Hariciye nazırının 
Moskova ziyaretiyle bir kat daha 

(Qerlil 2 nol A~fada> 

1 

Ankara : 4 (Türksöıü Muha· J 
birinden) - Haber aldıQ-ırna gö· 
re bükömet, hayat pahahlıtma 

karşı bir tedbir olmak Ozere me· 
murlara 3 maaş nisbetiode avans 

verilmesi etrafında tedklkler yap· 
maktadır. Memurların avaas ola· 
rak alacakları 3 maaş tutarlnı Ö· 

deyebilmeleri için baıı kolaylıklar 
düşünülmektedir. Avans paranın 

on sene gibi uzun bir zamanda 

ve muayyen taksitlerle ödenmesi 

de bu aradadır. 

Diğer taraftan öA-renditirnize 
göre avans paranın on ydda Ö· 

denmesine bugünkü fevkalAde du· 

rum kalkhktan sonra başlanacak· 

tır. 

• 

Yi u • • 
mıncı 

e n utl luyor. 
Mühim hazırlıklar 

iSTiHSAL ARTIŞI 
Ve 

SAGLIK PROJESİ 
Ankara : 4 ( Türksözü muhabirinden ) - Zira! istihsalin fazla

laştırılması için Dahiliye Vekilliti valiliklere bir tamim yapmıştı . Ve· 
killik bu tamime dayanarak valiliklerin ekim mevzuu üzerindeki ça· 
lışınalarını tesbite devam etmekte ve valiliklerden gelen malumatı tas· 
nif etmektedir . 

Köylümüzün daha fazla istihsalde bulunmasını temin için Ziraat 
Vekilliltinden alınan tohumluklar müstahsiller• tevzi olunmakta, valiler 
ve kaymakamlar istihsalin uttırıhnası işine ayrıca önem vermek
tedirler • 

Sihat ve içtimai Muavenet Vekillie"inin yurdun saQ'lı~ı için bir 
pr~ram hazırladığı yazılmıştı • Vekilliğin bu konu üzerinde hazırla· 
mış oldutu program i\&ili vekilliklerce incelenmiş ve mütalealar veril· 
miştir . Sihat ve içtimai M~vonet Vekilliğ'i ilgili vekilliklerce ileri sü· 
rülen mütaleaları incelemiye başlamış bulunmaktadır . Bu incelemeler• 
den elde edilecek sonuçlara iÖre program üzerinde gerekli de~işik· 
likler yapılacaktır . 

Yeni Rus 
kazancı 

Münakale yolları 
Rus kontrolü 
altına girdi 

Fin cebhesinde 
.gedikler açıldı 

ALMANLAR GERiLiYOR 

Uçuşa hazırlanan bir tay,11aN 
bildirildiğine göre, Sovyet kıtala
rı Fin 'cephesine muhtelif nokta· 
lardan hücum ederek cebheyi bir 
yerinden yarmağa muvaffak ol· 
muşlardır. 

r···nüZVE"f .... f 
i ÇORÇIL ~ 
İ PLANI! İ 
ı : . ~ 

i Almanyayı çok : 
ı korkunç bir : 
ı : 
ı aklbet bekliyor : 
ı : 
ı Hitler nasıl l 
ı : 
ı yenilecek ? : 
ı : 

Nevyoı k : 4 l A. A. } -
Ruzvelt , Çörçil pldmnın esası 
Asya , Afrika ve Avrupada hııı 

bedecek on milyon kişilik bit 
ordu kurmaktır . Müttefikler Ja· 
ponyadan evvel Hitleri yıkma~ ı 

gaye edinmiştir . Mihvere karşı 

müttefiklerin harp ortağ"ı ofan 
Rusya , japontann taarruzun.ı 
u~ramadıkça Pasifik harbine ka· 
rışmıyacaktır . 

Rusya bütün k,uvvellerini Al · 
manyayı ezmek için kullanacak · 
tır . l\lüttefik kuvvetler tarafından 
hazırlanan askeri hareketler planı 

şu düşüncelere dayanıyor: 

1 - Mihvetit ruhu olan Hil · 
ler ve Alman askeri kudretlerini 
ezmek , 

2 - Bombardımanlar ve ab
luka Hitleri yenemez . Onu yer; 
mek için Amerikan , lngiliz ve 
Rus ordularının muhtelif istika-

_metlerden ta11rruza geçerek harbi 
icabında ta Berline kadar götür

ıGerisı 3 lincii ıayfada.l 

ıııııııııııııııııııııııııı: 

BAY.RAMiN 
PROÖBAMl 
iÇERiDEDiR 

ıııııııııııı:ııııııııı:ııı: 

Moskova : 4 ( .a.a. ) - Dün 
akfamki Sovyet : tebliği : Sovyet 
kıtaları 'muhtelif cebhelr.rin bir 
çok kesimlerinde düşman muka
vemetini kırarak ilt:rlemeğe devam 
etmiş ve müteaddit kasaba ve 
köyü almıotır. Yedi düoman tay
yaresi düfiirülmüştür • 

Bertin : 4 (a.a.) - D.N.8. ajan 
aımn ÖğrendiA"ine aöre, dün dÜf· 

· man doj'u 'cepheıinin orta böl· 
aeainde çok _büyük kuvvetlerle 
Alman .hıttlarına hücuma devam 
ctmitfü. Son derece fiddetli bir 
soğuta )ağmen. Alman kıtalan 

çetin bir mukavemet iÖstermiı · 
tir. Bir bölgede bolfevikler afır 
piyade ıiJ4htarı , 1&hra topları ve 
tanklarla bitbirini takibeden dal· 
a-alar halinde ·Alman kuvvetleri
nin İ§gali altında bulunan sahaya 
hftcum etmiıtir. Çetin muhare'·e· 
}erle bütün hücumlara tarda mu 
vaffak olduk . 

K. ordinas!Jon heyeti 
kararlarını.tatbik lŞi 

Stokholm : 4 (a.a.) - Mala· 
yaroslaveık'in Sovyctler eline ieç 
meai üıerine Moskova ile Kalu
ıa ara~ındaki bütün milnakale 
yolları Rus kontrolü altına geç· 
miıtir. Almanlar bu tehri bfiyilk 
bir fiddel ve sebatla müdafaa et· 
mitlerdir. Şimdi doQ-u ıimnl ve ce
nup taraflarında tehdit edilmek· 
te bulunan Moıaisk'i de ayni a· 
"ibet bekliyor. DiA'er taraftan Le 
ninerad bölgeıindc Ruılar Navi· 
kiriti'yi aldıktan ıonra timdi Me· 
i• domiryolunu tutmaA-a çalııı· 
yorlar. 

Rusların hedefi Şeloıerburı' 
un cenup batısında Neva köprü· 
ıünü c)o geçirmit otan Soyyet 
kıtalarile birloterek Şeloserburg'u 
muhaıara eylemektir. 

Berlin 4 (o.a.) - Helainki'dcn 

Ankara : 4 (Türkıözü muha-
. birinden ) - Koorninasyon he-

y etinin yeni bir kararile lstanbul 
ieşe müdürlüğü wıntaka iaşe mü-
dürlüğü haline sokulmuştur. Tica
ret Vekilliği, gerek lstanbul ia~e 
te1kilatının ve geıekse gene bir 
Koordinasyon Heyeti kıırari)e ge-

nişletilmiş bulunan fiat müraka
be teşkilatının daha iyi çalışm~sı· 
nı sağlamak için bu kararlara da 
yanarak gefekli • tedbirleri almak 
ü:ıere incelemeler yaptnaktA'dır. 

Bu incelemeler önümüzdeki hafta 
içinde sona· erec1ek ve gerel.li ted 
liirler alınacaldır. • • 

Yukarıdaki reaim Libya Cepheıinde Müttefik kuvvetleri 
ıiperJe göıtermekteclir • Afrika sava,larına ait haberler 
ÜfÜncü ıahifemi~dıdir. 
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\ Günün meseleleri üstünde 

Koruma kanunu tise mezunları 
VE - Ünüversiteye-

Adana Kurtuluş 
Bayramı Programı 

h ·· k A I · sınavla alınacak ceza u um erı . · . ı··········· ............. ı 
M 

illi korunma kanunu tat
bik mevkiine gircli\cten 
sonra ~n çok münakaşa 

edilen cihetlerden birisi de bu 
kanunla konulmuş ceza hükum
lcridir. 

3780 sayılı kanunun 59 uncu 
maddesi ; (ihtikar ve istismar 
fiillerinden her hangi birini irti· 
lcöp edenlere işledikleri fiilin 
a2'ırlığına göre, 500 l i ı adan beş 

bin liraya kadar ağır para ceza· 
siyle birlikte iki seneden beş se
neye kadar muvakkat ı;üı iÜn ce· 
zası kükmoluour ve malları da 
müsadere edılir) hükmünü taşı

makta idi. 
3954 sayılı kanunla de~iıen 

bu maddenin mucip sebepler 
mazbatasında de2"iştirme sebeple
ri şu suretle izah edilmektcdır : 

(Bu mllddede işlenen fiilin 
vehamet d~reccsine göre bir ted
riç mevcvt olmadıgından tesir 
ve neticeleri itibariyle en hafi· 
finden en şedidine kadar fiilin 
her <lerccesi için ayni ccunın 

tatbiki lbım gelmektedir. 
lıtc bu noktadır ki : yapılan 

kanuni takibatı muvaff akiyctaiz
liğ"e uğratmıştır. Yani 59 uncu 
maddenin bütün şiddeti, nadir 
mühim fiillere münhasır kalmı$ 

ve halbuki tatbikatta en ziyade 
tesadüf edilen bir çok fiyat art
tırma fıilleri cezaı;ı kalkmııtır) de
nilmektedir. 

Hakikaten tatbikatta bir ku
ruıa satılması icap eden kaba~ı 
on beş kuruşa ıstmak suretiyle 
vuq~unculuk yoluna sapan bir 
çok muhtekirler mahkemelere 
verilmi~lerdir. 

Mutlak lldalet prensipler ine 
göre, yirmi para ve altı kuruşluk 

vurgun } apan tacirle yüzlerce 
ve binlerce lira vuran bir ıahıı 
arasında fark gözetmek zaruri 
idi. Cezayı, işlenen fiilin ağırlı
ğına göre arttırmak veya eksilt 
mek lüzumu tatbikatta en çok 
hisacdilen cihetlerden birisi idi. 
Ceza kıınunumuula mal aleyhine 
işlenen suçlarda da Türk ceza 
kanununun 522 nci madde~ine 

iöre (cürmün mevzuu olan şeyin 
veya ika edilen zararın kıymeti

nin) fahiş veya hafif veya pek 
hafif olmasmıt göre suç için ta
yin edilen cezalar arttırılıp ck
siltilmektedir. Bu hükfını, kıyas 
yoluyle milli korunma kanununa 
<la alınmıştır. 

Faht hadiseler bize tatbi
katta göstermiştir ki iki suç ara-
11nda işlenme tarzı ba~ımından 

esaslı farklar vardır . Bir hırsız, 

bir dolandırıcı muayyen bir şe

kilde bir suç işier ve suç tekem
mül ederek cezasını görür. lstan
bul basınında görüldüğü üzere 
iki ldlo etten on kuruşluk vur
gunculuk yapan bir kasabın tet
kik olunan defterleridde bir sene 
içerisinde her kilo ete beş kuruş 
yam etmek suretiyle binlerce 
lira vurmuştur. Mahkemeye ak
ıeden on kuruşluk vurgundan 
dolayı değişen 59uncu maddenin 
pek hafıf hükumlerinden is~ifade 
ederek para ceıasına mahkum 
edilmiş ve yakalanmadığı binler
ce kiıo et satışındaıı dolayı da 
cezasız kalroıştır. Bu misalin bir 
ço~unu hemen her gün mahke
melerde bulmak mümkündür. 

Kanun değişmesinden cvv~I 

cezanın agırlığı nasıl bir çok 
.ı;uçlımd takipsiz ve cezasız kal
mış olduğu zihniyetini doğnrmuş

sa buiün de vurgunculuk auçları 
için tayin olunan cezaları bir çolı; 
derecelere aynlarak hafıfletilmiş 

bulunmas ı sebebi}le o nisbc::tte 
tcsirsiı. kalmış ve kanınun bek-

lediği tepki ve kanundan kork· 
ma husule gelmemiştir. 

Bu bakımdan ce1.a sistemin· 
ele asash deği.şiklik yapmak milli 
korunma lcanuounun bünyesine 
ve vazı sebebine vurgun olur. 

Değiştiriien 59 uncu mıdde

cie müsadere hükmünün birinci 
fıkra altına alınması şüpesiz ki 
bir takniıı hatası idi . Son proje 
ile bu hükum madJenin sonuna 
alınmak sureti}le düzeltilmiı-

tir· 
Projede bu madde hakkında 

en çok dikkat çeken ce1a; vur
a-un suçu icin (ağır hapis) ceza
sının maddeye konmasıdır. 

. 
Önümüzdeki ders yılınd an iti-

bsren Üniversite fakültelerılc di
ğer yüksek okullara alınacak ta 
lebelerin ,.giriş imtihanına... tabi 
tululması takarrür etmiftlr. 

Giriş imtihanlarınuı Fen ve 
Tıp fakültelerinde tatbiki teka rrür 
etmesine rağm e n, Edebiyat, Ik· 
tisad ve Hukuk Fekültelerine teş 
mili etrafında da alakadarlarca ı 

tedkıkle r yapılmaktadır . 

Lise mez"u11la rı ·bu şek i lde bir 
Üniverıııiteye giriş imtihanına tabi
tututdıikları taktirde halen tatbik
eclilmelcte olan devlel olgunluk 
imtihanlarının kaldırılması icap 
etmektedir. Bu takdirde iı.e ey· 
vclce olgunluk imtihanıha girerek 
her. haiıgi bir sebeble yüksek t~b
silleı in~ devam cdemiyenler:le ge-

. ne bu .imtihanlar . neticesinde bü
tünlemeye kalanlarin vaziyetleri · 
belirsiz bir me;S!:_lc teşkil etmek· 
tecl ir. . · ·. 

Ô~rendiğimize göre talimat . 
name tatil edilerek Üniversiteye 
giriş imtihanı kabul ed i ldi~i ta·k~~ 
tirde olgunluk imtihao_ınıt tabi ta
lebeler , giriş imtiti'an'ından istis~a . 

ı . ı 1 

ı Çukurovabl : 
ı : 
: Bugün kurtuıu, bay- ı 
ı ı 
: rartnn~ır Bu bayrama ı 
• • : sen de kahı • : 
• • : ........................ : 

HAlKIMIZA YENİDEN 
VERilECEK\ TEZGAHlAR 

iktisat Vekilliği, el ile doku· 
ma yapan ve yurdun türlü böl
gelerine dağıtılrnış. olan çıkrık ve 
el te:r.gahla rı ndan aldığ'ı eyi neti
celer üzerine bugünkü harp du
rumu karşısında daha fazla i stih
sal elde edebilmek için alınacak 
tedbir !er üzerinde incelemeler 
t • 
yapmaktadtr. 

Vekillik bütçesi.nin imkanı nis· 
betinde yeniden el tezgahlım yap 

: tırarak müstahsil halka dağıtmak 
için bu incelemelerden alınacak 

neticeyi beklemektedir. ·Halkımı

zın oilhassa giyiin eşyası üzeıin-

Maddeye konulan ağır hapis 
hiikmü ile cezanın şiddetini art
tırmak düşünüldüğü tahmin edil
mektedir. Bugünkü ceza infaz 
sistemimize göre agır hapis, ce
zalarının infazıııda ce:ra evlerimiz 
bakımırıdan hiç bir raı k yoktur. 
Bu itıbarla cezanın infazı bakı

mından bir fayda umulmamalc
tadır . Kaldı lci; tayin olunacak 
ceza; ağır hakis olznca bu ce1.a. 
yı müstelzim suçların da ağır 

ceza mahkemelerinde görülmesi 
gerektir. 

edileceklerdir. · . ....... . 

Ceza mahlcemeleri usulü kıı- Mlsis g e nçle r i 
nununa göre a~ır cezalı suçların şe h r' im 1 z. d e 

;;; ·deki ihtiyacını karşılamak bakı
. mrndan gerekli olan bu tcdbir[e
rin öugifolerde alınması muhte

.. meldir. - -
tahkikat ve muhakeme uıulü · . , li 

muhim bir çolc ~ anuni menni- Misis Gençlik kulübü ,, Nahl- Belediyeni n bu 
.Qecekf ziyafeti min if aaını mecburi kJlar. . ye müdürü başta - olmak u1,ere 

En mühim olarak da ne mik· . 60 - 70 kişilik bir. ka{jle. Beden:• . Şehrimiz Belediyesi Adana 
tar ihtik arın ağır ve . ne k adar:•~ ~ Terbiyesinin . d~veti:, üzerin'e Kur- kurtuhrfunun 20 incı yıldpnümü 
nın hafif sayılacağı hakkında_ .. . tuluş .,:.baxratlltnllz : mü(l:flıebetiyle . münasebeti} le bugün Adana ku· 
maıiclede açıklık o!ma~Jığ'.ınd~n bug~n. muntazam , kı~afet~eıiyle Jiibü salonunda !Jlr ı.iyafet ver-
mahkemeler arasında daımı hır şehrımıze gelecekler ve it'eçıt res,. • mektodir. Bt\; 1.iyafet saat 19 da 
surette bir vazife ihtilah bahis mine iştirak edece~leröir . başlıyacaktı r. · 
mevzuu olacaktır. .. . ., 

Bu haller ' ise, vurgunculuk B . Ş.ükrü E~mer . . lstanbµ I postas ı 
davalarının süratlc ve bir elden. . Ulus arka,daşımızın Sİ} asi ffilJ . d Ün sabah gel d i 
intacı e&asına muhalif olduğu harriri B: Ah~met Şilk: rü Esmer A· 
a~ikardır. Bu ciüıüncelcrle mad- danııda , Tarsusta v'e Mer~inde 
dedeki ağır hapis cezasının hap- ·,t~tki~ler yaprı:ıışhr'. Kıy~etli mu. 

Dört günde.n beri votların 

karlı oimasından dolayı lsta.nbul 
postaslnın şehrimize gelmeçliğini 

yazmıştık . Poııta clün sabaha 
karşı gelmiş ve posta t~vıiatı ya· 
pılmıştır. 

se çevrilmesi kanunun ruhuna harrir cenup · Anadoluda birkaç 
U) gun düşeceği düşünülmekte· günlük seyahatinden ~onr.a Anka· 
dir. raya dönmektedir. 

Muhakeme üsulü bakımından 
da çabukluğu teminen adi mutia· 
kt"me usulünden fark yapmak 
zaruridir. Bu cümleden olarak 
ceza muhakemeleri usulüne göre 
muhakemesi yapılması gereken 
davalarda fehir içirıde de şahit-

D
ünyaya gelir gelmez, çiçek 
gibi açılan temiz saf ruhlarıı 
kadın .sevgisinden evvel bir 

arkadaşlığı tanımıştı. Cihad ve 
Şadi hayat mücadelesinde birbir
lerinin mütemmimiydiler. Cihad 
çok saf, Şadi akıllı ve becerildi, 
iki ~ıd mizaç, birbirlerinin hata)a
rını tashih ediyoı tardı. Birlikte ça· 
lışhlar ve muvaffak oldular. Her
kes, onlara gıpte ediyordu. Er
keklerin tam olgunla.şma devri o 
lan yirmiyedi yaşına geldikleri z.a
tnan bile arkadaşlık onlara kadın 

aşkını aratmıyordu. Fakat yazık 

ki çok geçmedi.. 

Asude bir hayat yaşarlaı ken 

yollarına güzel bir kadın çıktı : 

Suna. Maceracı bir kadın. 

Sağ ve solu Cihadla Şadi iş

gal etmişlerdi. ikisi de Suna'ya 
karşı çıl~ın bir sevgi duydu. 

- Onu seviyorum .. 

- Ben istiyorum onu. 

- Ben sendc::n fazla. 

Nihayet birbirlerine itimatları 
sarsıldı. lJirbirlerinden herşcyleri 
ni sakladılar. Birbirlerinden nef
ret ve halta birbir lerinin çirkin 
taraflarım ifşa ettiler. 

Suna ise en büyük saadet İ· 
çinde idi. ikisinden birini seÇme
mekle iki arkadaş arasındaki nef
retin arkasından zevk alıyor,du. 

lerin celpname ile davetlerinden 
mahkemelerin vareate tutularak 
meŞhut suçların ' muhakemesi U• 

sulünde oldıiğu gibi rMüzakere 
ile çağnln'ası foydalı aayılmıştır, 

·Ş. ç . 

KAiıd taıarrala 
• Resmi daireler tarafındıtn neş 

rolunan büroşür ve mecmual:trın 
kağıttan ttısamıf maksadiyle tah
didi takarrür etmiştir. 

BiR KOÇOK HiKAYE 

Deliler Koğuşu 
. . 

1 
Yazan 1 

-HAD İYE T ANGÜN ER 
___;;__J --------------

Yosma mizacı, bunlardan biıisinin · · 

ölümü ffe nihayet bulacak feci bir 
' tabloyu görmek istiyordu. Giinler 
geçti, nihayet Suna Cihadı seçti, 

· onun kollarına atıldı. O, iki arka
daşı ayıracak kadar güzeldi. Ev
lendiler. Şadi için bu, tahammül · 
süz bir ıztıraptı. 

ArkadaşlılclarL ölmüş, aşk bed-
' baht . olmuş, şirketleri dağılmış, iş- . 

leri mahvolmuştu. 

Şadi, herkes tarafından terke · 

dildiğin i, garip yalnızlığını duşü
ne düştioe, bir akşamdı aklını 

kaybetti. Onu akli marazlar has
tanesine götürüp yatırdılar. çe 
ıid çeşid delilerin yanına . 

Güzel hemşire onunbaşı ucun

da mırıldanıyordu : 
•· · :..._ ·Müdhiş bir · kalp heyecanı 

• 

onu deli etli. Kalb heyecanı 

iyi edecektir. 

. Bu sözler doğ'rumuydu. 

onu 

. Hayatların ölmeden terkedil

di~i bu y;ı şayan ölüler koğuşun · 

da nasıl bir heyecan doğabilirdi 

* * * 
Seneler geçmişti. Şadi hcrsa

bah olduğu gibi, o gün de "Us· 
lular"la birlikle parkın içinde dola
şıp sonsuz rüyasında geziniyordu. 
Doktor hemşirelerden birsini ça
~ırdı: 

Bittane daha.. Ve izah 
etli : 

Sizin için bir uslu daha. 
Garib birçocuk. Fena bir kadınla 

evlenmiş, haya~ı , zeİ~~f:>ldıuş. Delir

miş .. 

1 - 4 lkincikanun 1942 saat 
(24) te Belediye tarafından top 
stıl;ıcak ve fabrikaların düdükleri 
heş dakika müdcletle ı;.almmak 

suretiyle kurtuluş gününün baş

l a ngı c ı ilan edilecek ve 5 İk i nci
kanun sabahı saat 9 da top at
mak suretiyle başlanacaktır. 

2 - 5 lkincikanun saat 9 da 
da Kurtuluş savaşında dög iişen 

kahramanlar, izciler, kurumlar ve 
teşekküller delegeleri Bc l~diy~ 
önünde toplanmış olacaklar ve 
tarihi bay rağı izciler elleriyle ön
de Halkevi bandosu olduğu hal
de Belediyeden Hükumet cadde
si yoluyle saat kulesine götüre
ceklerdir. 

3 - Saat 9,30 da Hükumet 
ve ordu büyükleri, askeri kıt'a

ları ve bütün kurumlar Parti ida
re Hey'etl;Jri saat kuleı i önünde 
yer almış bulunacak ve bu saat
de lstiklcii marşile törene hafla
nacaktır. Bundan sonra (Dikkat) 
komut&sile bir manğ'a a~ke r ha
vaya ateş edecek, Bayrak se
lamlanacaktı r. 

4 - Say!lı susmasından ve 
Bayrak tamam çekildikten sonra 
Bayrak hakkında bır kız talebe 
tarafından şiir okunacaktır. 

5 - Bundan sonra banoo 
önde oldufu halde lıciler, Aske
ri kıt'a ve kurumlar delegeleri 
bütün teşekküller adına hu. ır
lanmış olacak bulunan çelenkleri 
Belediyeden alarak Atatürk par
kına gidecekler ve heykele ko
yacak lardır . 

6 - Çelenk koyma töreni 
bitinceye kadar merasim yeri 
olan Atatürk caddesinde bütün 
Askeri kıt1alar, Jandarma, izci 
ler, Mektepliler, Sporculer, Be
dc.n terbiyesi mükellefleri, Milli 
savaşa iftirak eden kahramanlar· 
grupu, kurumlar ve halk lcrokide 
gösterilen şekilde yerlerini almış 

olacaklardır. 

7 - Toplantı yerindt>ki tö
rene saat (ll) ele istiklal marşi!e 
baş lanacak ve t.urada\c:i törerii 
mevki komutanlığınca tayin edi
lecek merasim komutanı idare 
edecektir. 

8 - İstiklal marşından sonra 
ebedi şefimiz Atatürk'ün ve kur
tuluş savaşında şehit düşen kah
rnmanların aıit. hatıralarına ol-

* - 2!L!!E! = - ™ 

Hasta bak ı cı yeni 

kafileye karıştırdı. 

geleni de 

Herşey deı in bir sessizliğe 

dalmıştı . Acı bir ses hemşireyi 

yerinden sıçrattı : 

- Cihad... Cihad ... Sen ha .. . 

Cevap ver bana. 

Fakat yeni gelen cevap ver

miyordu. Avare bakışl a rını Şadi 

nin yuzünde gezdiriyordu. 

Onu buhran geçiriyor diye 

baştabibin yanına götift-düler. 

Şadi, gelenin arkadaşı oldu
~unu ve bütün macerasını anlattı. 

* * * 
O iyi idi. Haslahaneden çı 

k:ırınışlardı. Ve ,ınüdhiş aşk onu 
Suna'nın yanına !-Üıüklcdi. Fakat 
Şadi Sunayı bir delikanlının kuv· 
vetli kolları arasında kendinden 
geçmiş görünce bu müdhiş tablo 
onun henuz iyileşmiş dimağını 

sarstı ve ertesi gün tekrar hasta· 
haneye düştü . 

"' * * 
Uslu deliler ogünden sonra 

beraber geziyorlar, ara sıra. 

- Suna ... diye beraber mırıl

danıyorlar. 

Aşk evvela onları ayırdı, son· 

ra birleştirdi. 

5 f kinci kanun 1942 
A r, , ş u -
L'~~~~ 

~ 

Sakat köpek 

8 
ritanyada hayvanları hi
maye fikri alıp yürümüş· 

tür . Hiç bir lııgilize le· 
sadüf etmezsinizki sokakta bir 
hay vana fena muameleye cesaret 
etsin . Çünkü • kendi katı yürek· 
li olsa da , halkın müdahale ede 
ceğini bilir ve fena muameleden 
çekinir . Mamafih hayvanları him.a· 
ye yalnız menfi bir saha<la kal· 
maz . Bir çok müsbet neticelerde 
verir . 

Ayağı çiğnenmiş bir köpek 
1 için bir koltuk değneğ'i yaptırıl· 

mıştır . Şimdi bu hayvan bu def 
nckle Loııdra sokaklarında g-eı· 

mektedır . 

İlaçsız tedavi 

B 
ir kaç zaman oruç re· 
kortmeni Mahatma Gandi 
naturast tedavi usuliyl e 

meşgul olmuştur . Son zamanlar 
da Gdndi tifoya tutulan katibi ile 
müritlerinden birkaçını hiç bir 
ilaç vermeden ölümden kurtarmıf 
fır . Gandi bu tedavide bir sır 
olmadığını bildirmiştir : Ancak 

hastalara sıkı perhiz ettiriyor , 
pansman ve banyo yaptırıyor· 

muş. 

ctuğu yerele saygı susmaaı yapı· 

lacalctır. Bundan ıonra Adem• 
Kurtuluş savaıınd ait ııöylev ve 

şiirler söylenecekt ir. 

9 - Söylev ve filrler bittik· 

ten ııonra g eçiş törenine lı11 1Ja· 

ıı acal. t ırr Bu es Dada Atıı tüı k 
caddesi üzerindeki durum vo 

hallcın yer almaaı i~inin düıene 

konma11 Emniyet Müdüıüne ait• 
dir. 

10 - Öğleden sonra Halke· 
vi tarafından şehir ıinemalarınd• 

matine ba~l~rn~ıcından _ evvel 

kurtuluşun ve yurt mUdaf aa11nıo 
man~smı anlatan söylevler veri· 
lecektir. 

11 - Saat _15 de . Beledire 
adına seçilecek bir heyet Ordu· 
ya teşeHlir için KomutantıR-cı 
gidecektir. 

12 - Saat ( 15,-to ) da Bü· 
yük günün onuruna Belediyede 
bir kabul töreni }' apılacaktır. (1) 
saat sürecek olan bu törene te· 
şekküllerin deleğ"eleri ve hallw 
mızdan isteyenler geleeek ve 
şehir kurtuluş bayramını kutlaya• 
caklardır. Bu esnada Halkevi 
bandosu Belediye önünde çal•· 
caktır. 

13 - Saat 17 de HalkoviO' 
de müıikili bir toplantı yapılac•~. 
ve 5 Kanunsani adlı büroşilr 

tevzi edilecektir. 

14 - Saat 18 den itibaren 
Belediye önünde Belediyece ha· 
vai fişekler atılacaktır. 

15 - Saat 19,30 da fener 
alayı yapılacAktır. Fener alayı 

önde Halkevi bandosu olduğ LI 

halde Belediye önünden hareket· 

le Özler ve lnönü caddelerini 
takiben Seyhan caddesinden ie· 

çerek taş köprüde son bulRcak· 
tır. 

Fener alayı bir kıt'a asker. 
izciler, Okullar, Parti teşekkül• 

!erile ve hal kın iştirak ile yapıla• 

caktır. Alay Mevki Komutanlığ1 

tarafından iÖste ı ilccek bir ıubaf 

tarafından idare edilecektir. 

. 16 - Bu büyük günün onıı• 

runa biltün dükkanlar, rcımf ve 
hususi daireler gündüz bayral<' 

!arla donatılacak ve gece ıoı k• 
landırılacaktir. 

17 - saat 19 da Belediye 
hırafından bu mutlu aünün onw 

runa akf am yemeği ziyafeti ve· 
rilecektir. 

18 - Bu a-ece Kızılay tar•' 
fın clan davetlilere Orduevind' 
bit bald verilecektir. 
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TO RK I YE l<adqosu 
ANKARA Roclynçı 

iKi OCNLflK 
PROGBAM 

P•zart••I 5.1.194 2 

7.30 Program ve memleket sa 

at ayarı 
7 .33 Müzik: Hafif parçalar 
7.45 Ajans haberleri 
8.00 Mü1.ik: Hafif parçalar prog 

ramının ikinci kısmı Pi. 
8.15 Evin saati 

8.30/ 
8.45 Müzik : Programının son 

kısmı Pi. 
12.30 Program ve mcmlekd sa 

at ayarı 
12.33 Müzik: Hica1. makamından 

şarkılar 

12 45 Ajans haberleri 
._, J Müzik: Karışık şarkı ve 

türküler 
13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık Program 

(Pi.) 
18.00 Program ve memleket sa 

at ayarı 
18.03 Müzik: Radyo dans Or 

kestrası 
18.50 Müzik: Fasıl heyeti 
19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri 
19.45 Konuşma (Yardımsevenler 

cemiyeti adına) 
19 .55 Müzik: Muhtelif şarkılar 

20.15 Radyo gazetesi 

20.45 Müzik : Bir marş öQ'reni 
yor uz 
21.00 Ziraat takvimi 
21. lO Müzik~ Muhtelif şarkılıtr 
21.30 Konuşma (Ôtrctmen ı;aati) 
21.45 Müzik: Radyo ıııenfonik or 

kestrası 
22.30 Memlekd saat· ayarı ajans 
haberleri , Ziraat, esham, tahvilat 

kambiyo -: ı:ıukut borsası 

· Fiyat 
22.45 Müzik: Caıhand Pi. 
22.55/ 
23.00 Yarınki proiram ve ka 

panış 

.... 6.1.1942 

7.30 Program ve memleket sa 
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif Program 
Pi. 

7 .45 Ajans lıaberlcri 
8.00 Mü1.ik : Senfonik parçalar 

Pi. 
s.ı5 
8.30 
8.45 

12.30 

12.31 
12.45 
13.00 

13.30 

Evin saati 

Müzik: Srnfonik Parçalar 
Programmın devamı Pl 
Program ve memleket sa 
at ayarı 
Müzik Türkçe plaklar 
Ajans haberlrri 
Müıik : fürkçe plaklar prog 
ramının devamı 

11.00 Müzik : Karışık progr;,m 
Pi 

18.00 

18.03 

19.00 
19.30 

19.45 
19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
~1.30 

21.45 

Program ve memleket sa 
at ayarı 
Müzik : Radyo salon or 
kestrası ( Violonist Necip 
Aşkın ) 
Müzik: Fa~ıl heyeti 
Memleket saat ayarı ve 
ajans tıabeı leri 
Serbest ı O dakika 
Muzik: Fasıl heyeti progra 
mının ikinci kısmı 
Radyo gazetesi 
Müzik: Aınator saati - ke 

man soloları 
Ziraat takvimi 
Mföik: Scbastian Bach 
~onu~ma ( Türk Hukuk 
Ku.~·u.mu adına ) 
Mu1ık: Klasik Tu"ık ... . muza 
ğı programı Şef : Mesud 
Cemil 

22.30 Memleket liaat ayarı ajan~ 
haberleri Ziraat • Esham _ 
tahvilat , Kambiyo - Nu 

kut borsası fiyat 
22.45 Müı.ik: Caıbaod Pi. 
22.55 

UZAK~ARKTA DON 

YAPllAN MUHAREB[lER 

Fevkalade bir 

değişiklik yok 
Singapur : 4 ( A . A. ) 

Prakda düşman tazyiki devam 
ediyor . Kıtalarımız daha cenup 
taki mevzileri almıştır . Kıtala· 
rımızı düşman zırhlı aıabaları 
yakından takip etmiş ve bunlara 
karşı muvaffakiyetli muharebeler 
yapılmıştır . 

Düşman kayıplarının ağır ol 
duku sanılıyor . Aşağı tarafta 
düşman faaliyeti azdır . Veystn'a 
düşman asker çıkarmıştır . Tay
yarelerimiz Malezya açıklarında 
düşman gemilerini bombalamıştır. 

Dün gece 24 Japon tayyaresi 
Singapur çevresi üzerinde uçarak 
bombalar attı . Hasar ehemmiyet 
sizdir . Halk arac;ında bir kaç ölü 
vardır . Bir düşman tayyaresi 
hasara u~-ratılmışıır . lngiliz tay· 
yareleıi Taylandda Aşenstoka taar· 
ru1. etmişler ve kendileri hiç ka· 
yip veımc:ksi1in havada iki ve 
yerde döı t av tayyaresi tahrip 
etmiştir . 

Kral Jorjla B. Ruzvelt 

arasında telgraflar 
(Başı ı inci say/ada) 

ktı vvl'lll'nmiştir. 

Bu göıü~hirli~i ıafer ve Z8· 

f eı den sonra kendi menfaalımız 

ve sulha susamış bütün milletlerin 
menf acılı <ıdına yapacağımız işbir· 
liğ"i için en eyi teminattır.,, 

Kral Joıj şu cevabı gönder· 
miştir : "Ycııi sene vesilesiyle en 
eyi temenniler imin kabulünü rica 

eder, ve müşterek düşmanın he· 
zimet gününü yaklaştırmak, için 
bu kadar çok şey yapmıf olan 
kahraman Sovyet ordularının mu· 
vaffakiyetler ka:zanmat~ devam 
etmelerini dilerim. Hariciye nazı
nmla Sovyetler birliği hükumeti 
arasındaki görüşmelerin memnu· 
niyet ver' ci bir neticeye bağlan
mış olmasından dolayı bahtiyarım. 
Müzakeıeler de hakim olan görüş 
birliği iki milletimizin harp zama
nındaki ittifakini kuvvetlendirmiş 

olduğu gibi harpten sonra sulhün 
kurulması için yapılacak işbirliği· 
ni de şimdidrn aydınlatmıştır. 

Küçük şişeli 

rakılar kalkıyor 
Öğrendiğimize göre inhisar · 

]ar Umum· Müdürlüğü bazı mın· 
takalarda rakı istihlakinin çok art 
mış olması karşısında alınması 

zaruri görülen bazı tedbirleri 
Gümıük ve ' lnhisaılar Vekiletine 
teklif etmiştlr. Bu ttdbirlerın ba· 
şında uf ak rakı şişelerinin piya
sadan kaldırılarak ı akının en aşa
iı bir kiloluk şişeler içerisinde sa · 

tılması da vardır. 

Böyle bir tedbir bundan bir 
müddet evvel dütünülmüş fakat 
o zaınan buna lüzum görülme· 
mişti. Şimdi böyle bir tedbirin 
rakı istihlakiııi bir hayli azıılta· 
cağı kanaati vardır. Birçok az ka~ 
zançlı kimseler dahi küçük şişele· 
ri kolaylıkla almakta ve bunların 
cepte taşın ıı ası da kabil olduğu 

için her yerde içilmesi mümkün 
olmaktadır . 

Yine rakı iılihi8kini ve bu 
hskin içkinin verece~i sarhoşlu· 
ğu azaltmak için rakının derece· 
ıini düşürmek yolunda yapılan 
tetkikler sonunda bu tedbirin tat
bik edilmesi müneaip görülmüş· 
tür : 

23.00 Yarınki 

panış 

. Rakı yerine aı alkollü içkile · 
program ve ka 1 rın tamimi:için daha ficidetli pro· 

P8i'8ntl.1' yapılacaktır. 

Afrikadaki 
büyük lnglliz 

muvatf akiyetleri 
Mihverden binlerce 

asker esir edildi 

Savaı ıiddetle 

devam etmektedir 
Kahire : 4 (a a.) -- Bardiya· 

da ellrıın cıirleriıı ııayısı fimdi 
7000 tahmin olunu} or, Bunun bi· 
ni Almandır. Agedabya çevrcıin· 
de topçumu1 ve hava kuvvetleri· 
miz faaliyette bulunmuştur. Akın· 
cı kuvvetlerimiz de genif bir 
ccbhe berinde cHlımanı hırpala
mağa cievam ~tmiftir. 

Bir muharebede dç düşman 
tankı tahrip edilmit ve ~ir t11nkın 
da alevler içinde çekildiQ'i fÖrÜI· 
ınüştür. Başka bir muharebede 
ilı.i tank ve lıir k•ç düıman• ara· 
bası hasare u~rahlmı~ ve az mik· 
tarda Alman esir alınaiııtır. 

Roma : 4 (a.a.) - Aiedab· 
ya cebhesinde düımamn mevıü 
taarruıları püskürtüldü. Sollum 
ve Halfaya da muharebeler devam 
ediyor. Mihver hava kuvvetleri 
düıman ia~e "ollarına mükerrer 
taarru:ılarda butunmuı ve Top
ruktaki topçu mevzilerini v~ li· 
man tesislerini muvaffakiyetle 
bombalamıttır. Düımao dört tay· 
yare ka.vbetmiştir. Dütmın.n Trab 
luı üıcrine hava akını muvaffa. 
kiyetaizliğe uğramııtır. 

İşgal altındaki 
· Fransada vaziyef 

Par iı : 4 (a. a.) - Dört Be
lediye reisiyle Belediye mecliıi· 
nin vazifelerine ıon verilmiıtir. 

TR(N SEf ERlERI 

Daha bir kısım 

katarlar kalktı 
Ankara : 4 (a. a.) ~ Haber 

alciığ-ımıza göre. haııl olan baıı 

zaruretler dolay11iyle evvelce tah· 

did edilmiş otan katarlara itAvc
ten di~er bir kısım katarların ıc· 
ferlerinin de aıaltılmaaına Devlet 
demir yolları Umum m6dfirl6Q'fin· 
ce karar verilmiştir. 5.1.942 tari
hinden itibaren iflemc ıünleri 
dckiştirilen ve azaltılan yolcu ka
ta rlan n ın günlerini gösteren ced· 
veller afakıdedır. 

1 - Haydarpafa-Samıun

ls\ı:enderun Pazartesi, Salı, Çar· 
fanba, Cumartesi günlerin Hay. 
darpaşadan saat 15 :de hare1'ot 
eden tren erteıi illnleri saat 10 
da Ankaradan her iki istikamette 
kalkacaktır. lskendcruna gclit 18.33 
tür. Her çarşanba, Cuma, Par.ar, 
Pazartesi ıünleri lskenderundan 
saat 8.02 de Samıundan ise ıaat 
7 .30 da~ kalk.an trenler ertesi iÜn· 
leri saat 20.25 de Ankaradan Hay
darpaoaya hareket edecektir. 

2 - Haydarpafa - Erzurum 
Diyarbakır. Pazartesi, Çarşanba, 
Cuma ve Pazartesi iÜnlcri Hay· 
darpa.şadan aaat 20.25 de kalkan 
tren ertesi günleri aaat 15 de An· 
karadan Erzurum ve Diyarbakır 
istikametlerinde hare"et edecek 
ve Erıuruma saat 8 de, Diyarba
kıra Hat 6 da varacaktır. 

Çarganba, Cuma, Cumarlcıi 

ue Paı.artcıi ailnleri hem Diyar· 
bakırdan, hem Erıurumdan hare· 

( 
ket eden trenler Ankaradan Cu· 
ma, Pazar, Paıartcıi ve Çarıao
ba gfthleri aaat 15.2•1 ete Haydar-
pafa) a hlkacaktır. letaobulı va· 
nf tıat 7 :43 lir. 

MllTAYA YAPllAH 
SOH HOCUMLAR 

Roma : 4 ( A. A. ) - Al
man ve ltalyan hava kuvvetleri 
Malta adasındaki askeri kuvvet· 
lere ve tesiılere karşı hareketleri 

ni arttırmışlardır •• MüteOlddit in· 
filaklar olmuş bir kaç tayyare 
tahrip edilmiştir . Bir cephane 
depoıu tahrip edilmiştir • 

TORK SUlARIHDA 
PATllYAH MAYIN 

lnebolu : 4 (a. a.) - Fırtına 

yüzünden bir haftadır Vapurlar 
ıolemiyor. Kar fa1\l1111 devam 
ediyor. Bir ıerscri mayin lnebo
luya 5 mil mesafede bulunan E.v
rcnye ve lliıi köyleri arasındaki 
kayalık kuyuya çarparak patla· 
mış ve aaraıntıdan civarda bulu: 
nan bir kaç köy evinin camları 
kmlmışrır. 

aaıweıt Çlrçll 
. plbı 

(8aftuafı 8'ırtıuıl4t) . 
meleri ierektir • 

3 - Zulüm altındı inleyen 
Avrupada bir intikam aleti için 
için yanıyor . Şimdi kill altında 
uyuyan bu ate~ ilk fırsatta kor
kunç bir ihtilAI cehennemine dö 
necektir • Öyle ki , müttefikler 
Avrupayı istila ederken her la· 
rafta isyanlar çıkmış olacak ve 
çok ırenif ölçüdı yapılan baltala 
ma hareketleri Alman hatları 
arasında müthiş bir kara-atalık 
doturacakhr . 

Londrada tahsilde 
bulunan talebelerimiz 

Londrad• tahıildc bulunan 
Türk talebeler Londra radyoıun· 
da konuımuılar ve tahsillerine 
devam ettiklerini aöylemitlerdir. 

Konuoan talebelerin isimleri 
ıunlardır: 

Fuad Ezmen. Oıhan Akdu· 
man, ErtuQ"rul, Faruk Akçel, Oı· 
man. Muıtafa Sucubafl, Na:ımi 
Göreli, Yaıar Sucu, Haluk Ulu. 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

3. 1 • 1941 

KlLO FIATI 
Ci NSi En aı 1 En çok 

r 

K. S. K. S. 

Koza 00,00 14,50 
Klevland Ç. 00,00 
Klevland 1 -68,56 70,00 

KJCvlan·d il 00,00 ,-66.50 
M. Parlağı 00,00 58,50 
P. Temizi 00,00 56,00 
Kapımalı 1 

Y. Çiğidi 06,00 
K. Çiiidi 6,75 
Susam -s2:ö() 

1 
BuQ"day yerli 8,43 8,75 
Arpa 6,63 6js 
Yulaf 7,43 1 7,50 

I= Serb~ı Dö•iz Kurları 
DOLAR 

Alış 

1 Satış 

129.20 . 
132.20 

STERLiN 
lıholôt bedelleri ( mal le
deli ) primli sohı 
Tiirlclyeden g6nderllen nav• 
kın bedelleri 
lhroc; edilen mal bedelleri 
oloralc gelen 06vlzlerln olıı 
le uru 
Y cırdım ve seyyahlora ve· 
1alre için gelen d6vlılerln 
olıı kurv 
Prlmılı aohı ( T cıhsll maı· 
rotlorı ve10lre } 
Pplnul• oltt Kuru 

776 

749 

728 

728 

&24 

520 

Asri Sinemada 
Bugün gündüz iki otuz matinasından 

itib ten Beş Kanunsani 
Kurtuluş Bayramı Şerefine 

BABA ve ANNELER ! .... 
KüçilılePinizin sevwili büyük dostu : 

: : : : ŞHİRLEY TEMPLE . . . . . . . . 
KUçUklerl • 61• ndlren, bUyUkl•rl heyecenl•ndıran 

en gUzeı ve en mUeasfr fllml olan .......... .. ....... . .... .. .. 
::fiftft Dağların Kızı ggg:: "::...... .. .... :: .. ~ 

@ 
fllmlnl sunar iD 

İlaveten : Türkçe sözlü ve Türk musikili ~ 

" Binbirinci Gece ,, Q· 
Şarkılar : Mü,,ir Nureddin - Müzeyyen Senar 

Bugün aündüı matinada iki film : 

Dalların Kızı • Blnblr lncl gece w • • .......................... ~ 
lstanbul Amerikan Koleji Direktörlüğünden: 

lıtanbul!Amerikan Koleji Erkek ve Kız kısımları Erk<-1: 
kuımı. Bebek Kız·, kısmı Arnavutköy ·kış sömestre tatili, resmi 

mekteplerde olduğu gibi 8 kanunsani perşembe sabahı bitr·· 
cek ve o iÜn derslere devam edilecoktir. 2-2 1378'~ 

11 an 
ASK[Rf f ABRiKAlAR UMUM MODORlOGüNOEN · 
2000 -- 3000 Metre mikabı ceviz tomruğu 
alınacak 

Beher metre mikabına 70 lira bedel tahmin edilen yukarıdtt 
yaıılı 2000 - 3000 metre mikabı ceviz tomruğu Aıkert Fabrikalar 
Umum Müdürlü~ü Merkeı Satın Alma Komisyonunca 9/11942 cuma 
günü saat 15,30 da pa:ıarlıkla ihale edilecektir. Şartname rn liro 
50 kuruıtur. Kat'i teminat 27500 liradır. 200 metre mikdbından 
aıaa-ı olmama" ıartile parça parça da alınabilir. 

3 - 5 - 7 13780 

i LAN 
llmerltaall Kayseri Bez Fabrikasından : 

Fabrikamızda istihdan edilecek dokuma işçisine ihtiyaç 
vardır. 

Dokuma işçilerine fabrikamızca temin edilen faydalar : 

1 - Dokuma işçileri Kayseriye kadar verdikleri tren 
ücretlerini fabrikaya duhullerinde alacaklardır. 

2 - Bir öyün meccani yemek. 

3 - Bir lira aylık kira ile yatacaktır. (ttmvir, tHhin ve 
banyo dahil) 

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

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

isteklilerin Kayseri Bez fabrikasına gönderilmek i.izere 

Sümerbank Adana Pamul< Satın Alma Büro
suna (Sabık Şinasiler) fabrikasına müracaatları lüzumu 
olunur. 6- 7 

lıldıelllr Tayyare Fabrikası Direktör .. 
lllladın : 

F abrikaiçin birinci ve ikinci sınıf tesviyeci, Tornacı, 
zeci, Elektrikçi, lastik tamircisi. Saatçı ve makine ressamı alın 
caktır. Verilecek Gündelik ücret isteklilerin imtihanda göstere 
cekleri muvaffakiyet ve kabiliyetine göre '·500'' kuruşa kada 
yükselebilecektir. 

isteklilerin imtihanda muvaffak olmaları. gelme. gitme yo 
masraflariyle bilumum zaruri masraflarının kendilerine aid ol 
duğunun bilinmesi gereklidir. isteklilerin aşağıda yazılı vesaik 
hamilen dilekçe ile fabrika genel direktörlüğüne müracaat e 
melcri. ·•9568" 

1 Nüfus Hüviyet cüzdanı. 
2 Askerlik vesikası. 
3 Emniyet müdürlüğünden tasdikli hüsnühal kakıdı. 
4 Okul şahadetnamesi. 
S Varsa bonservis. 

' 16-18-20-25-27-29-10·12·14 13737 
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TORKSÔZÜ 
I ~-VIM 

........................................ • • • 1 FABRiKA VE BiLUMUM MAKiNE SAHiPLERiNiN HAZARI DiKKATİNE - İ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Demir iş 
•. 

Saim Yalçıner 
Bilumum makinalar, alatı 

t • 

•• • 
zuraıge, motörler.ı 

tamir atelgesi · • • • • Bar Nevi· Maklnaıara Yedek Parça, pik ve kızıl döktım 
; ıotak sıcak demir ie.lşlerı, ııreze, blytlk kflçlk torna ve 
: Pllanya ıııerı, elektlrlk kaynak ıııerlnl 
1 temlaatlı~oıarak 1apmata .. "~ . 

& • • • • 1 • • • • • • • • • 
1 
• • • • • • . , 
• • 

,...,, 
5 ikinci kin un ! 942 

iLAN 
Seyhan Defterdarlığından: 

MAHALLESi SOKAGI 

Döşeme 
) 

> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
- , 

> 
Reşat bey 
Döşeme 

., 

" 
" .. 
" .. 

Uluoami 

• 

Naci bey 
Tevfik bey 
Raif bey 
Rifatbey 
Kara Salih 
Tevfikbey 
Rifatbey 
Bahu 
Haaan Bey 

> 

> 
) 

Nuri efendi 
> 

Yusuf huri 
) 

Eyyup çavuf 
Sedboyu 
Hasım bey 
Eyyup çavuş 

" Tevfik bey 
Naci bey 
Nuri efendi 
Naci bey 
Abidin pata 

ClNSl 

E.v 
> 
) 

Arsa 
Arsa 

> 

• 
> 

) 

) 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
) 

> 

.. 

" 
" 
" 

" ,. 
E.v 

Ana 

ADA 

356 
329 
362 

357 
339 
329 
364 
357 
331 
331 
331 
331 
331 
361 
361 
345 
840 
329 
483 
349 

• 329 

329 
329 
3~7 

- 357 
350 
150 
150 

PARSEL 

8 
46 
17 
5 

10 
47 
12 
1 
ı 

3 
4 
5 
~ 

10 
5 

17 
111 
20 

3 
202 

99 
52 
8 

10 
10 
1 

2 

SAHASI 

38 
85 
50 
50 

100 
12 
25 

311 
609 
31 (1 

17 1 
71 

141 
~14 

205 
175 
59,5 
36 

900 
1344 

70 
205 
405 
69 
128 

207,5 
51 
2.'i 

MUHAMMEN 
Kıymeti 

75.00 . 
300,00 
300,00 
50,00 
40,00 

12,00 
25,00 

311,00 
426,30 
217,00 
119,70 
49,70 
98,70 

160,50 
153,75 
70,00 
17,85 
18,00 

450,00 
1075,20 

21,00 
102,50 
ıoı,2s 

~1,40 

%,00 
166,00 
7~0,00) 

75,00) 

HiSSE 
Miktara 

Tcmamı 

35/ 101 
temaını 

> , 
> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
> 
, 
" 

40/ 104 
Temamı 

n 

" .. 
.. 
" '.llSI2 --23040 ! Pek Yakında Başlıyacakbr 

• AORES : Yukarıda evsafı yazılı 28 pıı.ıçe. gayri menkulün mülk;yeti peşin para ile ~e açık artt.rma uiullylo 1 • 8 satışa çıkarılarak 1211/942 tarihine müsadİf Pazarteaıi iÜnü ıaat on beşde açık artıırmasının icruı k•· 

• Eski istasyon Karşısında • _ ;arıaşlırıımıştır. 
• İ • JstekHlt:rin mezkiir günde ve mtıayyen saalle % 7,5 pey akçası makbuzlariyle bitlikte Deft~rdarlık· 
• Telgraf Adre&İ : Adana Demir Ş O ta müteş~kkil komisyonu m~hsuaa ve m11lumat almak isteyenlerin de her fÜn Milli Emlik dJ\lruine mü· 
• .. • racaatları ilin olu,nur. 29-3-6-10 13777 ...................................... . 
~ __ ,;__;;_ __ ~~~~~-"'---~~~~ ~~~~~~~~·· .:......~~:.i:i~~~~~~~ 

----------------------------------~ l 
TORKİY[ CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

s.,.maye•i: !00.000.000 Türle Lira•ı 

Şube ve ajana adedi : 265 

Zirai ve ticarl her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralt ve ihbarsız tasarruf hesaplar.na en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek l.Cur'a ile 

aıJa~ldakl plana göte: ikrıınıiye dağıtılacaktır 

. 
4 
4 
4 

{() 

ıoo 

120 
160 

Adet 

• 
" 
" 
" 
" 
" 

1000 
500 
250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 

.. 
" 
" .. 
" .. 

4000 
2000 
1000 
4000 
5000 
4800 
3200 

Lira 
.. 
.. 
ti 

.. 
ti 

" 
DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylill, 11 Birincikinun, 
Mırt ve l l H Hİr ı 1 ta~i'1leı'inde çekilecektir. ________________ ...................................... _____ ___ 

• 
T. iş Bankası 
&lçllı tasarral besapları 

1941 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Ağastoı, 

2 lkinc:itefrin tarihl•rinde yapılır 

1 
3 
2 
3 

10 
40 
50 

200 
200 

1941 lliraml7elerı 
Adet 2000 · Liralık = 2,000 

.. 1000 .. -. 3,000 

" 
750 •• = 1,500 

it 
~o .. = 1,soo .. 250 il = 2,500 

" 
100 " - 4,000 

., 50 ., = 2,500 
,, 25 .. - 5,000 .. 1c •• = 2,000 

Lira 
, . .. .. .. 
" ., 

.. 
TUrklY•~ ı, Bankasına para yatırmakla yalnız 

para blrlktlrml• ve faiz almıf olmaz, ayni 
zamanda talllnlzl de ~enemlf olursunuz 

1NE VR·O.-ZIN' 
' . 

Bitin atrılarıa panzehiridir . 
Beyhude ı~tırap çekmeyiniz 

~ ! BiR TEK KA~E 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ a~rıla
rını süratle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir mafsal ve r 
adele ıstırapları NEVROZIN'le ~ 

teda\ıİ edilir, Müeısir iUiç : 
N E V R O Z 1 N 'dir. 

NEVROZiNi TERCİH lOIHIZ 
icabında günde 3 ka~e alınabilir 

, 1 ) 

A~:::z:::sca:::zar=::xz:::z:m:::~ 

~ N E Z l E : 
it Kırıklık.Baş, M 

~ Diş ve adele : 
~ ağrıları : 
N En seri ve en kati şe· ff 
H kilde yalnız kaşe H 

: GRIPIN = 
M R 
: ile geçer : 
N '\71

• ~,~\'Q~~.. Havaların serinledilloi bu H 
~"' :ı.... ... • 

R a-ünlerde alacaA-mız ilk 't 
A ff 
N· tedbir evinizde birkaç GRiP .N bulundurıılak olmalıdır.) __ _,,. H 

N Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri M 

~ - " yormad~n ıstırapları dindirir. H 
. • M 

iN Lüzumunda günde~ ~ adet alınır. Taklitlerinden sakınıntı ve Jı 

~ her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ft 
l~:xxssx:=:ıar:axav•:znr:::n:z:sD 

,. 
• 

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

" kişinin tercih ettiği yegane diş 
H macunu haline ırelmiştir. Diş 
ft hıfw:sıhhasında ve iÜl:clllfin-

H 

" " fi " . ltıp,3CU2&=::n=#C M •#*it o;ih D t ftMr#C## ''*'maKllStl 

ır~;;; .. ve .uaa. 

1 s ... ;:~·~~ Kr. 
ı 1 Aylılı . . . 125 • 

i lıınıar için idare~• 
: müracaat etmelidir .. ............ -.... -

'J['ÜH ln."CSÖZÜ 
G0NDELIK GAZETE • AOl\NA 

Sahi>' ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Mildii.rü 
MACiD GÜÇLÜ 

Bcı!'.lldıoı yer : TORKSOZO Matbaası .. .. .... 


