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GAZETE 

ıınıum mı'idı'irı'i l?.aufr Man.ı;as hugı'inlerde lskencle · *8 ; C W"'1R' 

rıına giderek esnslı malıcıllinde fe.lkikler !JOJ>O· UBYAOA INGILIZ 

-

Sahip ve Başmuharriri 
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Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıı - Sayı : 5180 _ı 

Hükiimetinıizin 

Ankara : 9 ( Tı'irksözii nııılıabirinden ) - fiü· 
kumet /ngiliue rıe Amerika ile ticaretin genişleme
Ji fı~ hu memleke!lerden itlıal<ilı kola!!laştırmn/..: 
için !Jt'ni lerlbirler <ılnıaktnclır . Gerek bıı numılt'• 
ketleri• ue gere.kse Hirıtlisian 1ıe Uzak Sarf.: mem· 
lekellui_11fo lıer gün artmakla olan ticcırel eşya.çz. 

nm cenup limanlarımız !ıolıı!ıle yapıldığı gözöniinıle 
tutulmuş/ur . Bu arada billıassa İ.ı;kenderun lima
nının boşalıma ue yükletme tesisalznm gerıişletilme-

l r11ktır . • • 

Rıı felkiklerde11 sonra proje kat'i bir nıalıiyel llERI HAREKETlERi.J' 
alacak ·ve. /ske.nderım limanı cenııp yoluııla .LJapıla· . _ -- . __ -·~ -.-

Ji liizumlu gönilmüşillr . 

uzakdoğu 
cephesi 

lnıtz~ıer ve 
Amerikalılar 

ani taarruıa 
karşı koyuyor 

- Japon/arcı bakı/ır.rn --

14. MER/ KA, INGILTERENIN 

200 TiCARET VAPURU 
DÜN ZAPTEDILMIŞ 

SOVYETlER'O( BU 
· SAYA~A GiRECfKMİ ........ . ........ 

ı Ta/sildi Radyo Gazetesinde : 
ı........ . ....... . 

Londra : 9 (a. a.) - Yeııi 
Zel"nda, Yunanistan ve hür Fran· 
sızlar Japonyaya harp ilan et· 
mi~lerdir. Mtsır da siyasi müna
ıebetleı ini kesdi. Mısırdaki Japon 
tebaası tcvldf etdilmiştir. 

Ttıkyo : ~ (a. a.) - Japon 
söıcüııü ga1etecilere damiştir ki : 
Almanyanın, Amnikaya harp 
füin etmesiııi pek tabii olarak 
bekleyoruz. 

Berlin : 9 (a. o.) - Ga1e· 
leler, Amtrikayı pasifik harbinin 
kuedakcısı sayıyorlar. Folkişebe· 
öhter, Avrupa harbinin cereya
nında Ameıikanın oynadığı rolü 
inceliyerek diyor ki : 

<::- Eğer Amerikan müdaha-
lesi olmasaydı Avrupa . harbi 
çoktan bitmiş olurdu;, 

Nevyork : 9 (a, a.) - Japon 
filosu Güan adasını abluka edi
yor. Düşman pasifıkte Avustral
ya mandasındaki bütün adalara 
hucum etmiştir. 

Japon 5 inci kolları Filipin 
adalarında harekete geçmiştir. 
Gıian adasıda Japon askerleri 
çıkmıştır. Manilla hava kuvvetle
ri tarafından şiddetle bombalan
mıştır. Dün yapı lan hücumda 
110 kişi ölmüştür. lbada iıısan 
ZB}İatı 102 kisidir 

Manilla: 9 (a. a.) - Filipiııe 

yapılan son Japon bombardıma
nında 110 ki~i ölmüştlir. Nikm 
tikte bir askeri hnngar ve subay
ların otuı duğu bir mahalle eıı
f oı.Ja hasara uğramıştır. 

Singapuı : 9 (ıı. n.) - Jııgi
lıı. Uıak Şaık telıli~i : Male1ya 
şimalinde şiddetli çarpışmalnı· 
oldu. · Vaziyet halli karışıktır. 

lngi /iı takvi)'C kıtaları bugün 

cak ithalat ve ihracatı lamami9le .. karşılayacak bir - Arıkara-::9 (R.G.) ~:ın~iliı.·~ 
:ıer hudultan:Tobruga .. kndar:oıan 

lıale getirilecektir ı.. J --
------------------- _sa la)'İ ·Almanlardan temizlemiş· 1 

!erdir . Birleşen loı;ilız kuvvetleri I 
,.;J batıya doğru ilerlemP.klt.dir. f.1-

gohi bölgesinde ~büyük tank mıı
hard)ekri olmak tadıı. 

Uzakşark lıavalarında faaliyete geçen lngiliz tayyareleri 

harp bölg·esine varmış olacaktır. 
Japonlar karaya çıkış hareket· 
leri yapmaya muvoffok olmuş· 
lardır. Kotalıaru tayyare - meyda
nını eldr. etmek içiıl yapılan 

çarpışmalar bilha'isa gece şid · 
cletli olmuştur. 

Vaşington: Y.(n.n.) - Ameri
kan Lef.Jiği : Japon kuvvetlerine 
k(lrşı hareketlere Havay-adaları 

etrafında <levaın edilh•or. Air nıik· 
tar Japon tayyaresi ve denizaltısı 
ta luip edilnıi$tir. Kuvuetlerimi1 
de ka) ıplar verıniştir. Düşman 

hücumunun sanıldığından daha 
ağır olduğu anlaşılıyor. Perarl 
l Jarburjda bir zırhlı batmış ve 
di~cr küçuk gemiler hasara ! u~
r11tılmıştır. Bir t{>rpido ınulıı ibi 
berhava olmuştur. iki tayyare 
bowbıılıınmı$, haniarlar harap 
olmuştur. P,ir çok ta~ yare kul· 
lanılmu: hale gelmiştir. Harel.:tıt 

esnasında Sırnfransıskodan bir 

miktar homba tayyaresi gelmiş

tir. Hava takviye kuvvetleri gün
ık:rilmiştir. Tayyare gemilerinde 

IC~cr~i 3 üncü saylad:ı) 
~~~~~~--~--~~~~~--~---

Ziraat Vekaletinin tedkikleri 
Yurdumuzda ekim 

vaziyeti iyidir 
iSTiHSALi ARTTIBACAK TEDBiRLER 

Ankara : 9 ( Türksö~ü muha
birinden ) - Hükumet, sabit ge

lirli vatandaşların harp dolayısile 

ıı:ııııııııııııııııııııı:ıı 
Bulgarlstanda 
devlet aleyhine 
harekAtvar 

güçleşen yaşama şeraitini kolay
laştırınak için mümkün olanı yap· 
mağa azmetmiştir. 

Alınacak tedbirlerin müıbet 
teı.ahürleri pek yakında görüle· 
cektir: Zirat istihsalAtm arttırıl
ması için alınan tedbirler de bu 
cümledendir . Bu sene ekim va
:ıiyfti geçen seneye nazaran daha 
iyidir . ilkbahar zeı iyatı için de 
şimc1iden tedbirler alınmaktadır . 
Şeker istihsalini arttırmak ve ko
laylaştırmak içiıı de ha:rırlıklsr 

yapılıyor . 

Kahiıe : 9 ( A. /\ ) - Or
ta Ş ~:nk tebliği : Dün her sıeııftan 

seyyar ~ u~ vetlerimiz buldukları 
heı yerde düşrnaııı hıı palaınış \'e 
iı sal kayıpla! ı wrdirmiştrr . 811 
ko!l:ıııo hareket sahaları şimdi 

Bird~ ohidcn çok lız<ıklara \'e 
hatta diişmaı.m Tobnık istikamc.• 
tinde bııtıya doğru münakale 
hallarıııdaıı daha uzaklara kadar 
yapılm-aktndır . Bu çevrede bir 
kaı; tankla 2000 kadar piyadeden 
miiı ckkl p bir di.i~man kuvvetinin 
ileıleıııe teşebbüsüne topçumı.ız 
rn:.[d olmuşlur . ''ı 

Düı, Riı elkobiııin hatısınd:ı 

bir yeı de '27 düşm:ın tankına ı 
tam isabet kayıd ve bn tanklar· 
dan beşi tamamen tahrip edilmiş 
ve sekizi de hasara uğratıl· 
mışlır . 

Parti Grupunun 
dünkü içtimaı 

Ankara : 9 ( a. a. ) - C. 
M. Halk Partisi Heyeti bugüıı 
saat 15 ele Heis Vekili Trabzon 
Mebusu I !asan Sakamrı Reisli 
ğinde toplandı. 

Celst'niıı açılmatiınt müteakip 
geçen toplantıya zabıt hülasesı 

okunarak kabul edildi . Ve ruı
naınede müınkere edilecek l.ıir 
madde olınadı~ıııdan içtiuı:ıa ni
he.ret verildi. 

!lnoiliz gemilerine i 
1 Alman hücumları 1 

Beş denlzrıtı 
daha batırıldı 

Berlin : 9 (a.a) - Neşredi · 
len Alman resmi tebliğine göre 
İngiliz iaşe gemilerine karşı yapı· 
lan mücadelede Alman denizaltı· 
ları , topyekun 25.500 tonilatoluk 
S gemi batırmışlardır . 

Alman savaş tayyareleri dün 
gece lngilterenin cenup batısında 
bulunan bir limanın trsisleıini 
hombalamışlardır. 

lngiliz hava kuvvetlerinin 

S ofya : 9 (a. a .) - M a· 
nastlr h a r p d ivanı Uç kişi

yi ö lUm e ve on beş kişiyi 
a§ır hapse mahkOm e tml•
tlr. Bunlar devlet a·eyh ln e 
düşmanca hareketlerd e bu· 
l u nmak ve tedhlşçlltk ya p . 
mak la suçlu i d iler. ı 

ııııııı:ııııııııııııııı:ııı 

Almanyayu sipariş eJilen ıııü
lıim miktarda pancar tohumunun 
yola ~:ıkarıldığı gelen haberlerden J 
anlaşılmaktu,Jıı . . 

Man~ ve Hollanda sahillerine yap
tıklaıı hücum teşebbüsleri esna· 
sında 8 düşman ta.\ yaresi düşü. 
riilmüşttir. lki _Alman deı;troyeıi 
Norvec,· sahili civarında bir lrıgi
liı cleniıaltt~ına lıücunı ederek 
bombalariyle düşnııın gemi~ini de 
niı. iistüne cıkıııağa mecbur etmi~ 
ve top ateşi ile batıımı,ıardır. 

verdiği bir karar 
---- -- ....-~----

Yeni ihtil8f 
, 

ka ı 

f 
A nl:ara : 9 ( a. o.) - Türkiye cümhuriyeti hüku

meti 1 iirkiycnir: bitaraflığınr, tahada'üı eden yeni ihtiMfa 
teşmil dm~ğe karaı• vermiştir. 

Ankara : 9 (R. G.) - Dünyanın bu karııık ı1aziye

ti karışında Türkiye ~ski siyasetini muhofazacla devam 
edecektir. Memleketim iz. inlli~af eden ve umumi bir ıekil 

alan bu harpten doima uzak kalmaya çalı~acaktır. 

.. · ..... -.. - .. . \ . ~ .• . - . .. .:- . ":,. . . . . --

Bir Sotıyei kasabası dışmda göriinen lıarek<it 

SOVYF.TI.f.RE. GÔRF. ALMANLARA GÖRE -
lulada akın 
Moskova : 9 ( A. A. ) 

Pravda gazetesi yazıyor : 
Sovyetler Tula çevresinin en 

nrühim kesiminde karşı hücuınla· 
rını geliştirmektedir . Bir köyde 
Almanlar 500 den fazla ölü veı
di . Ruslar tdnkla 61 kaıny~on al· 
dılar . Diğer bir bölgede Alman 
lar 800 ölü bıraktı . 

Londra : 9 ( A. A. ) - Mos· 
kova radyosunun bugün öğleden 

sonra bildirdiğine göre , Rus 
kuvvetleri Moskova cephesinin 
Kalinin kesiminde Alman mevzi
lerine karşı yeni iki hücum yap
mışlardır . llk hücum şimal batı-
dan yapılmış ve Alman hatları 

bir noktadan yarılmıştır . Burada 
bir köy geri alınmıştır . lleı i ha· 
rekeli devam etmekte ve burada
ki Sovyel mevzilerinin maruz 
kaldığı baskıyı hafifletmektedir. 

lkinci hücum cenup doğudan 
yapılını~ ve Sovyel mevzilerini 
mühim .suıette islalı etmiştir . Bu 
ikinci lıiicumrfa 162 ve 86 ıncı 
Alm3n tiimenleıi çok büyiik ka· 
yıplar vermişlerdir 

Mevzii savaş 
Aerlin: 9 (A.A.) -: D. N. B. 

aiansına göre Sovyet piyadesi ce-

nup cephesinde Alman mevzile· 

rinde bir gedik açmağa muvaffak 
olmuştur. Gedik kapatılmış ve Al
man kıtaları çevirdikleri bir Rus 
Taburunu imha etınişleıdir. 

Berlin: 9 ( A.A. ) - Bolşevik 

kıtalım Leningrad cebhesindeki 
Alman mevzilerine yeniden hü
cum etmişıir. Topcu ateşile ve 
bir çok tanklarla yapılan bu hü

cumda düşman çok ağır kayıplara 

uğramış, mukavele meydanında 

Lahrip edilmiş, 11 tank bırakarak 

geıi çekilmek 7.orunda kalmıştır. 

Aerlin : 9 (a. a.) - Alman 
lelıliği : Doğu cephesinde mevzii 
harekattan başka harekat olma· 

mı~lır. /\iman hava kuvvetleri 
dün gündüz bir torpido _muhribi 

ile lı cimlcri } eklınıı 14 bin ton 

tutarı clöı t ticaret vapııru batırmış· 
CGcriı;I 3 üncii sayfada) 
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TORICSOZO 

.,___Asker Gözü ile T edkiki!J i , HAB RLER 
10 Birinci kanun i 

Askerlerimi 
kışlık hadi IZIL ORDU 

.... .., ...... zdMtt n•ı•ea ...,... .. hlatblu·••• ....... 
Buğday geldi 

Şehrimiz ihtiyacını karıılamak 
fhere toprak ofiıten kafi miktar· 
da butday verilmif ve bunlardan 
hemen 1000 ton kadar retirilmiı· 
tir . 

Pamuk stokları 
gapmak '/ agdasızdır 

Kahraman erlerimize luflık 

hediye tcberruabnın RINllni net· 
re devam ediyoru. : 

150 lira SaUb Zeki Bafay, 100 
Süleyman Kirmen, 100 Daklt ot
lu Yuıuf, 60 Yanmca köyl hal· 
kı, 50 Diyıp Da'klr, 50 Hlaan 
Da'kftr, 50 Mehmet Da'Wlr, SO 
Şahut Çiftçi, 43 Çayh iliyi .... 
kı, 20 Hlaalye Yakıet, 20 imin 
ÔzlOçelilr, 1.S Abdluelim kayam 
cu, 10 Meaut Nardah, 10 ibra· 
him, 10 Ahmet Delen, 6 8acu 
k6yO halkı . 

iman - Rua bubinin, llktq- oldutu zaman faaliyete reçecek· 
ler Volra bavzuana 'yaldapn Al· 
manlann 6a611ü kamek üzere kıt 
harbine de ittirak edeceklerdir. 

Bu butdaylann bol miktarda 

un verilecektir ve bu suretle ••· fta"•- Jll:ıel81, ....... -, •9•A••t 
kıntı tamamen önlenmif olacakbr ....- • • ...- • 1 

.... 

BENZiN TAHDiDi ..... llat111t1e tellrar ltD ..... 
KARAR/ UZATILDI • • • Ticaret vekiletinden pamuk 

Benzin tahdidatandaki kararın .......................... ·h J b' li · · b" · 

li
iki ihtiyat pponun techizi 9-1-941 tarıhine kadar bir ay • • ı racatçı ar ır fıne yem ır: em1r 
ra'auı prkmcla vücude ıe- daha mlddetle t,mdit edildilini ıi VAJAllOI' ! il ıelmiılir . Bu emir Oıerine birlik 

.... r btibsallb ve An· haber aldık. n 9 umamt kltibi .Tilrktöıilne 1U be· 
ıfo - Sabonlar tarafından yanatta bulunmuflur. 

yapılan yardımda olmakbıdır. Da- adetlerin merkezi Avrupa istihsa· ı Hem kendine hem or- ı Vekllet (Bittin mahıul mev· 
ha 1989 EylOfflnde Moskova ora- line müsavi olmadıfa qiklrdar • f dur• hizmet etmek le• S ıimi devamınca muteber olmak 
lara, evvelce IDf8 edilmft fabrika- Fakat Franaanın 1940 daki iıtih• • te b ı lzere milli korunma kanununuaun 
larclan batka prbr Ruayadaki fab· saıı..- ile mukayese edilirse çok ı nen bir ••••rruf 0 ı 31 inci mRddeaine dayantrak lk· 
rikalan da nakletmete bqlaqb. fazladır • ı noeu •I nez· 1 tilat Vekiletile mGıtereken teıbit 

Bu iki ihtiyat graplan Volog- Topçulukta vaziyet o kadar ı ........................ ı ve ıamınında ilin olunan pamu· 
danan etrafındaki kamyon, zırhlı iyi defildir • Bu havalide yüzde tun iç piyuada azami .. tat fiat· 
otomobil ve tayyare fabrikWınan yirmi atar • yüzde otuz hafif top. Partıa 10 .. f etıı·şıa •arınan detiıtirilme•İ mevzuubahis 
iıulltlyle tecbiz edilebilirler • Bun ylzde yirmi mitralyöz ve yüzde detaldir ) dedikten sonra tunlan 

Meh•et oan.r, Aluill 
rol, Şemsettin Atalaın, Terti it· 
ri, Mehmet Ercek, Benzinci Meh· 
met, Soydeınir, Abdorrahmen 
Clleryilz , Cabbar Çevikeı, lb
rahim Valçankaya, Terzi Mehmet 
Sezen ve .. Bahri_ÔZkal bef•r lira 
vermiflerdir • 

Teberrlat devam etmektedir. 
VekGnu umumi SCJ42<1 lira 80 ku• 
ruıtur. 

dan fazla olarak 1940 da yan ya yirmi bet nisbetinde tüfek yapal· ilave buyuruyor : ( Daha ylksek 
nya boplblan Krematorakaya • maktadar • fiatlar elde etmek imüdine iıti· .... 
Moakova , Leningraddan daha Mühimmat vaziyeti iyi detil· Bay Hıtlicl Onaran nad eden hareket tarıı , sahibine 
çok miihim OllD •Gorki• de bir dir • Cephanenin yüzde seksen 'f•'"• teltifl•rcle bir fayda temin etmiyecefi ribi ,.,, ... , .... 
çok telilat vardtr • Stalinrradda beıi Almanlann iıral ettikleri ya Mersin : 9 ( TGrktöıil mu ha· vaıiyetin bu tekilde devamı tak 
Permede, SverdJoskda yedi tay· but iıral tehdidi altında bulun· birinden ) - Cflmhuriyet Ha!k tirinde bu ticaret ıubeaiuin ser· Hava kurumuna 150 (lira Ha· 
yare , alb zırhlı otomobil , bet durdukJan havalide yapılmakta Partiıi Seyhan bölıe mlfettifi 1 beıtiıini de takyid eder bir neti· 1811 Aksoy • 100 Zeynel Bilici, SO 
kamyon fabrilcuı var kuvvetle ça- idi . Fakat bir hldise bu yoksul Mardin mebuıu Bay Hllid Onaran ceye varmuı mimkOndlr.) lbrahim Setmen, 50 Ali Aksoy 
btmaktadar • lutu reciktirmektedir • Senelerden dün aaat 15.35 de Adaoadan teh· t Barin birlitimize dahil ibra- 75 Mehmet t-.n 6ver fe .lbriliim. 

iptidai maddeler ihtiyaam beri Volpnm f81'k manbkasa bet rimiıe relmif ve iıtaıyonda va- catçı ellnde stok pamuk yoktur. indir kaı ' tGD Salim Samn' «> 
Ural , Sibirya , Marnitol'Orosk- kısma aynlmııhr • Bu kısımlann limiz Bay Sahip ôrıe' belediye lhraçatçı lehindeki mevcudun ye- Tahir D6n•ez • 10 Hitmi Arık. 
Kaznezt kaynaklan temin etmek- her birisinde ancak son noktaya reiıi vekili ve maarif mldürO Şe· kClnu , yerli ve klevland, bet bin 40 Nabi Meneme~, IO f'!j<tl 
tedir. · 1 ki k Uanıl bil k 'hti t fik Errlndlı ' Parti Villyet ve balyayı aef'!meı • Malın ı..a .. n Kaya ' lO :Alberliahar, 25 Ziya 

re me e u a ece 1 ya Kaza Heyetleri reiıleriyle lıl· • "' """ Akaotan, 40 Hasan Hflteyin Oı, 
Sibirya iki mınbkaya aynlmlf• cephane vardır . Hepsi bafkuman· ları, Halkevi reisi, C. Middei u. bir k11mı mlatahıiUn de elinden 50 ŞikrG Glven yardımda bulun• 

br • Şark tarafanda bulunan mm· danhtın emrine verilmittir • Stok· mumlsi, Tflrk hava Kurumu bal- çıkbtma 16re ortada fazla fiat nf'flardır • 
taka miiltakildar ve yirmi piyade, lann yekClnu pile bakımından kana ile daha baıı ıevat tarafan. ümldile apekl1Asyona kaçarak 
alb mot6rlü farkasını ve atar bom· üç fitek bakımından da alb ay daa kal'falanmııtar. ıahal menfaat ıayp•yla pamuk HallıM ...,.,,.,. 
bardunan tayyare techizabnı ken· bol bol yetifir . Şimdi top tüfek Sayın Mlfettifimiz iıtaayon- ıanayiimizi 11kan insanlar oldutu· 
di kendine temin etmek faaliyeti fibi hup Aletlerinin yarua kaybe· dan dotruca Parti binaıına ıel· na hiik•etmek bir zaruret halini reaim ..,..;.; Clfllo-
ni ölen marepl Blüchere borç- dilditine ıöre bu ihtiyat cephane mif ve orada bir mlddet iıtira • ahr · KAaonevvellb öDbqhiae M . 
ludur. alb ay ve bir sene klfi gelir. hat ederek Partililerle 16rltm8t· Normal zamanda 9'madıtı- na Halkevinde amat6ner ar•nda 

ilk 1a...-. cepbeye ,önderi· Donmuı bir . halde bulunan tir . mıı için (Paramı Oretmek iatiyo· bir resim _ fotottaf •fiii ~-
lto GarbtSi1airıtdl.Qc_zu:bq.~ot~o-~---!~~~~l!;·~!!IL!~~ile!1-.-:1"l::r."'~~it!'i~~~rıa;ıp,;~lftı~~r~u~m:..;.:;b:u,.:ae:b:e:p:le;.,,:e:lim~e.!ııeç::;e;n-1-~ıa~ca~ın~ı_!mdll!!B~llb~i~etle~~~~abe~~r~U.t...:_ 
mobil , d6rt tayyare ve dört kam birleıtaren ve 1r apı men eıesı ır aç n a ac v • 
yon fabriltasandan bafka iki tay- vazifesini rören (Tula-Voroneje) 1 timize göre , Silifh , Tarıus ve 
yare , bir mbb otomobD , bir in tahrip edilmesi tehdidi mevcut Merıin kaıaları konırelerinde bu-
de Tomsk kamyon , aynca iki olma11na rapen ıimdilik Rusya 1 lanacaklardar. 
tayyare ve Tflrldatam da iki kam llfın tlketmife benzememektedir. . llıi ilalilıb •fı.-
yon fabrikua bulunmaktadır. Fakat cephedeki ordu ihtiyat lhtiklr mçondan dolayı ya• 

86yiik nehrin prbindeki bu ordulanmn yeniden teıekkülü için kalanan lbrahim otlu Ahmet Ay-
iatihlalltm yekbu qata yubn lüzumu olan bir kaç baftabk müd 111 ile Recep otıo Muıtaf a Kara-
ayda 2500 mbb otomobil , 2000 det kazanamazsa 0 zaman vui· kaya zabıta:Kanah ile adliyeye 

Ba suretle bGt6n cephede n. tayyare 10._000 kamyon tutar. Bu yet detftebnir. tetlim ed:lmiflerdir. 

ko ...... tayin edilmelMk· 

beraber filen ~mandanbk 1 B u damat ıenç, fakat çok 
...... ,&mektedir. yapmlf bir kontta 1 Ser-
Molkovı mentakuanda Gene· vet ve kadınlar eau fu-
Cltoakovua bir çok maa-. la fimartmlfb. Babuı o çok ki = !__ midafaumda G Çlk bir yafta iken 61mla oldu· 

'Y ene- tundan, kendilini çok 1even ve 
~· fimal .. -~~ her iatedifini yapan bir annentn 

"-~· cenup Wl"mlllUllU elinde blylmlftl. 
..,.,._ Gc>vorov, merkez· Bu uaenin yerini totabilece· 

mbb hlc:um ara~ büyilk tini zannettiti Amable ile ev-
mlteh- Boldine var- le -:.w O da t k . 'b' 

Harbin bmpndanberi Bokline n;r~· ıp ı anne•~ ~· ı 
H bin a.. ••• -.1-a.......ı Bol- kead111 1evecek ve yalnıı ıhtiya. 

• ar ......--...-. • cı oldotu zamanlar onunla o-
Billı .. ak, Miafk, Smolenb, nanla meflU) olacak, ve diter 

-.irini~!~ ~ .. ~man zamanlar kclfelinde kocuının av. 
mi! --•· m ..... ,llA ol· detini beldiyecekti. 

Evlendikleri zaman hemen 
bal•yı 1eyahatine çıktaler. Ameb 
le kocumı çok 1eviyordu ve tıp
kı bir a61re ıibi, hiç bir MSı 

• • • 16ylemedea onan her an01Una 

~ ~":'fk=d= I itaat ediyorda. B6ylece bir çok 
M.IP OllDIJan Boadienay'ye memleketler de ıeadiler. Kocuı 

edilmiftir. Vorotilov, (Ar· ı ondan bakmata baflamlflı. Çok 
(Gorki) ve Amerlbnm defalar yanında oturan kan11n· 

.... JOlurle f6nderdili yar- dan batanı çeviriyor, onun ylzl· 
bü11mndln çok 6aemU olaD 1 De bile bakmak iltemiyordu. 

hav.allinde çabfmaktachr; r Ameble ha h.U perek çok 
Majorov'un bafkanbtanda ı meyua oluyordu. Valnu kaldıta 

erkim Jmlli,..ı Nlun aya aamaatar batmı yubkların arı· 

1 1 11 iMie piyade farkam ıına aokanık atlıyordu. 
__.., .... mOcebbez ,v: ı Ve bir .... eWa birinde 

kolanla, OD.............. ~Ol'-- AmllWe _... fl*a ..._..,..._ eldiveBiDi )'&at Bir 

:J .. allWl •' ıbr ........ ~· . .__ :bir •6ay6 el
ebemalJı• bir JDI .,.rp.. diYeDml ~en kaldırarak ıeaç 

kadına verarken, ona hayran ve 
itik 16zlerle bakmlfh. 

Kont bu nazarları ı&tnce 
kızan111 ve o adama dilt dik 
bakmattı. 

Bitin rln bn11na hitaa 
........ ve ukm btr ~ Ue .......... 

Düşen Eldiven 
S""""""""""""""""""""ı 
ı ma lllçlll BIBAD J !. ...................................... .. 

Akpm yemetinde de kara· 
11na bir kelime bile söylemiyor
du. Ameblo'ia pleri yqla do

lu idi. Hıçlunklar botuını ıılnynr 
do. Kocuının daralmlf olrlutunu 
hillediyorda. Fakat bir feY 16y

'lemete de ce .. reti yoktu. Ye-
mekten sonra her akpmki ribi 
kumlukta dolaput&ardı. Yalnız 
bu akpm, kansının koluna rir· 
mif olan kont, hiç IAkırdı etmi· 
yor ve her zama11kinden daha 
hıdı yi1rlyorda. Otele avdet et• 
tikleri zaman renç kadınla be
raber odalarana çıkmamıf, yalnız 
merdivenlerden çıkan Ameblenin 
arkuındaa bKmlkla iktifa et
Jllitti. Genç Koat, o ıeceyi ... 
lMbe Mclar dlprda pçirdi. Sa· 
bab erken otele ovdet ettiti H· 

man kar•nı yatatanda uyurken 
bolmllftu. 

ilk defa olarak enditeli bir 
ytbJe, kanaına dotru efilerek 
bu uyuyan çocuk ylzlne dikkat
le bakıyor~u. Genç kadın uyan
••tb· Ve eter bu endif~li çeh· 
reyi 16rmemif olHydı, belki o· 
nan ellerini tututacak ve haçkı
nldarın titreWti bir ıesle ondan 
af talep edecekti 1 

Fakat Ameble bu endipli 
çehrede k11kançhl• ıeımifti. O 
uman bu çocuk. ilk defa olarak 
bıkikt bir kadın oluverdi. Ve 
Hhte bir darflnlakla ıarabnı a
sarak batanı yatatın öblr tara· 
f19a çevirdi. 

Erteıi ılnfl hllt kocasına au • 
rat etmekte devam ettlti halde, 
diter erkeklere gONlmıOyor, ne19 
ve iflihı ile yeo;ıelderini yiyor• 
du. Artık kocaımın kendini k•ı· 
kandıtından emindi. 

itte ., sinden sonra bu kil•· 
16k Ameble, icabettiti umanlar· 
da eldivenini yere dltlrerek ko
cutaı idare etti 1 

O, kendinden o kadar emjn 
ve hodbin renç, daimi bir 
fflphe ve kıakançbk içinde ihti· 
yarhyordu. Kar11ını ahllk11z 
ıannediyor, ve b6yle ıannettiti 
için ııbrap içinde ona deliceıine 

ve lflnden tüne artan bir qkl• 
seviyordu. Ameble bunu anladı· 
ga için, hiç J(Orulmadan ona kıı
kandıracak ,eyler yapıyordu. 

Baıka tirli ba çok aevditl- k~· 
caya tntamıyacatuıdan emindi. 

Bu kocanın luakançhlı o 
· dereceye ıeltnifti ki, para ile faa. 

aıaml• fiat hadleri ıçinde satmaya 
catım . Tıcaret ıerbeıt delil mi, 
bana kim ker11ar?) teldindeki lda· 
ıik mantık kaidelerinin yeri kal 
mamıetir. Çok sayan veklletin de 
ıfadelinden anlatıbyor ki bu ylı· 
den 11kınb bqlar.. mutavauat 

1 
ticaret ıubesi ıerbeatisini kayhe· 

<o.ili s lneil ......., 

fiyeler tutarak takip ettirmif, on
larm verditi raporlara da inan· 
mı yarak bir çok defalar Amble'i 
dövmfil ve kendiıi de bir çok 
defalar dlellö etmifli. DGellöden 
dönlf(lnil, Amable heyfcan ve 
g6zyatlan içinde, penceresinde 
beklerdi. Fakat onu görilr 16r· 
mez, ıözyaflanm acele ile kuru
tur, ve hemen reliıi ılzel sedi
rine uz,.nar, kocasa odaya rirince 
llkayd bir tarıda : 

- Ha, aen misin ? Derdi. 
Geldin mi ? Ey naaal oldu bu 
defa 1 

Diye sorarak aotuk bir ta· 
vırla elini urahrdı. 

Sonra hiç bir ıey olManıı 
ribi ya eline bir roman ahr. ya· 
hud da o aqam ıidecc:lı.leri ba • 
lo hakkmda bir ıeyler a6yleme· 
t• baılarda. 

~ ihıyet bir dlell6 kocasanan 
öllmlyle neticelendi. 

Bir sabah erkeadcn, çiçek 
kolrıaa l•ae bir onnuda, Wblne 
selen bir kurıunla yere yuv.r· 
lanmııtı, dGflltl yerde, arkadq 
larına gllümıiyerek ve fU ıöıleri 
söyliyecek ceaarf!ti bulmuftu : 

- Bir fey detil. • TeYt et .. 
meyiniz. 

Gözleri kararmafe, bakbfı 
her feY kanımata bqlam11tt. 
Yerde yabalı halde kendilini 
ayakta unnediyordu. 

Bir mlddet 11lc ilk nefea al· 
dı. Sonra yan kapah daran pı· 
lerini açta. Bir daml• 16ıy .. 
ıolpn yanaklaruıdan alılldG. 
Ôlmiiflil 1 

• Ameble kocuınan öllmfln· 
den sonra bir manaıbra çekil· 
di. 

H...,. ,_. 
Hatay : ( Tlrbkil mubabi· 

rinden ) - Vlll,.._. ..... 
Belan , SoMlllult _..,,._ ... ..,., 
yüksek olan ,edere i5 - 10 
santim Bela• 1 • ._.. Mr.Wr 
iki santim kadar bor mlWd& 
kar dlımClfllr . Otoınobl ve fJCllto 
büslerin bu yolda ilk ilk çablbk· 
lanndan yollarda karlar ~D 
kalkmıfbr • 

Ari•clofa•ı .,. 
Salim otla Wi Uyqık adaa 

da bir adam • arkadlla Seyfi ottu 
Ihsan Onllyl on fiade iyllelecek 
bir~ tekilde dlSvdliGnden polil ta 
rafından tutularak baklullda U.. 
nanı muamel4! yapalmlfbr. 

eli .,,.ı. ,,.,,,.,_ 
Mehmet otlu Mustafa Demir· 

ci ile kardefi Dervif Demirci •11· 
hall~lerinde vukubatan bir ÇOC8IE 
kavıa a ylzlnden Şlkrl Toltliak 
lana kafa11nı klrek ile yanladtlt· 
lanndan bu iki kardeti de em•I 
yet mfmarlan yakalamlfllrdır. 

Aaier allelerlnlıt 

malaraluıt ~ı 

ôtrendilimize 16re phra_.. 
a.diyai halkın ve bilh ... U• 
ker ailelerinin mahrukat 711111..· 
den çekmif oldup aıkuttıyı na 
ıarı itibara alarak O.••iyeclea 
lki vaıon k6mlr[ıetimd1Ur.. 

Cumaya .\danaya ~rmak 
tbere de iç vaa.• k&nlr Jll· 
lenmektedir • Şehtrdeki ~ ve 
tOccarlar da Kozan ve c1Var111el• 
develorle kömlf ,.....tedir Ka.._...,_ 

Çokt • bir huumet )rlaM 

den c Ka dlvlsı > ilde• Ya· 
IUf Alamet Erdek ilmf9de 
biriıi Abdullah °"'9 il~ ~e 
Yu111f otlu Hakkı Koaaaı• İlet· 
lerine uldararık eQadekl tUuca 
ile iç el at.q etmw do feci bir 

f vaziyet hual oı.adaa ,,.._ • . ..... 



SiYASi ve ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 

- Ankara Radyo Gazetesi 

Uzak,arkta 
ıoa vaziyet 

AMERİKANIN DURUMU 

J upoııyu , lıı~iıteı r. Vt• J\meı İ · 

kaya lıar p ılfın etti . Fakat 
Amerikanın şimdilik Almanya} a 
tecavüz etmesi beldeneme.z .. Di~er 
taraftan Rusyanın Japonyaya bir 
•aldırış yapması beklenmelıttedir . 
lngilizler ve Amerikalılar da Rus
yayı bu harekete teşvik etme-k
tedir. Bununla Amerika ve lngil · 
tere Rusyaya şöyle rlemek iste
miıtir : 

c Biz senin düşmanlarınla 

dü~man olduk ve Macaristana , 
Romanyaya , Finlımdiyaya harp 
ilan ettik . Serı de biz.im düşnıa
mmız olan Japonya ile harp et !., 

Mısır da Japonya ile müna · 
sebellerini lıtesmiştir. Haber veril
diğine gö, e , Çinde Japonya.'ra 
harp ilan edecektır . Gerçi Çın 
şimdiye kadar Japonya ile harp 
halinde idi . Fakat bttaraflık ka
nununu göz. önüne a~rak Japon· 
yaya harp ilan etmemiş ve bu 
ıurctle Amerikadan istediklerini 
alabilmiştir . 

Japon kaynaklarına gört-, ba · 
zı Amerikan g1>mi!eri batırılmış

tır . Falıtat Amerika bunu teyit 
etmiyor. Yalnız Amerikada , uy
kuda avlanan bazı Amerikan me
murlarının tecziyesi istenmekte
dir . 

* * * 
Eski tanareri Linciberg bir 

nutuk söyliyerek Japon va1iyeti 
kutısınrla silaha kaı şı derhal si
lahla mukabele olunmasını anlat
mı~tır. Anlaşılı) or ki , yeni vazi
y~t kar ft:S inda bütün Amerilcada 
bir teunüt hareLa·ti başlamıştır. 

Kc.ııı Hı;vet~ ıe' (teisicüinhur) 
heyanalta hıılunarak der hal silahla 
ve hütiln Amerikan kuvvetiyl~ 

mukabeleye geçilmesi lüzumuna 
işaret etmiştir . Askeri vaziyete 
gelince : Japon askerlerinin ilk 
hamlede bazı işler gördü~ü sa· 
nılıyor . Bugün gden haberlere 
ııöre, Maleı.yada logiliz ~uvvet
leriyle Japonlar arasında muha
rebeler olmaktadır. 

Pamuk stokları yap
mak laydasızdır 

( ikinci sahifeden artan ) 

decek ve hükumet, geçen yıl ol
du~u gibı , belki pamuğa el koy 
mak mecburiyetini bile duyacak
tır • Bölgemizde, pamuk işiyle 
zerre kadar alakası bulunmıyan, 

muhtelif sanat ve t icaret erbabı 
nın bile, maalesef, kozacı lığa baş 
ladı~ı meçhuıümüı. değildir. 

Tekrar ediyorum : Normal 
ıamanlarda değiliz . Memleketin 
faz.la pamuklu istihsaline ihtiyacı 

vardır . Umumi menfaat kar~ısın 
da bir kaç kişinın ve}a bir züm
renin hususi menfaatlerine hür · 
met edilemez . Bu ıtibarla yanlış 
yol tutan ve tuttukları yanlış yo 
lun kendilerine hi~~ bir fayda te
min etmiyece~ıni yukarıya bir iki 
parçasını çıkaıılı~ ım Yüksek Ve· 
!.:ilet mektubunun kt.sin ifadeı.ıın

Jen anlıımalaı ı lfrnnıgden vatan· 
daşlarııı şu kat'i ht-yaoathın son
ra ellerindeki malı 111Hn•al fiatlar 
haddi dahilinrle piyasaya arzede. 
ceklerini umarım . Aksi taktirde 
bu pamuklar , başka yollar la şim
diki fiatlara alınacak ve me mleke 
(in yühek menfaetleri hususi faz
la kazanç aızularına kat.iyen fe
da edilmiyecektir: 

Bir hayvan hırsızı 

Şehrimiz. Karşıyakasında otu 

ran ve tanınmış sabıkalılardan 

olan Kıptı aşiretinrlen Cebeli adın· 
daki hırsız , Yusuf oğlu Velinin 
davarlarını aşırırken suç üstü ya
kalanarak C.M. Umumiliğe teslim 

edil mittir. 

ı -
uzakdoğu 
cephesi 

( / l;,51 1 iııci s;;ıyl:ıd:ı ) 

v~ kam tı• si.slcı inde tu ınir i~I~ 

riııe clevam ediliyor. Guan -
Kuog adalarına da lıi.icum edil 
ıniştir. Çinde bulunan 200 hah
riveli göı. hapsine alınrnıştır. 

Tokyo : 9 ( a. a. ) - Ma
nilla koyunc1a bir Amerikan nak
liye gemisi hatırıldı . 320 kişi lik 

mürettebat ölmüştür . Havay su
larında Amerika filosuııa y~pılaıı 
hücumla r neticesinde bu filo bu
radaki mevcudun ; üzde altmışını 

kaybetmiştir . Şimdi bu suldrda 
iki diritnot , bir tayyare gemisi 
ve 10,000 tonluk sınıftan altı 

kruwı:ıör kalmıştır. 

Japon hava kuvvetleri Hu:w 
adası şimalinde Amerikan ordu 
sunun umumi karargahı olan Sok· 
senbur kalesine hücu m etmiş , 
tayyare meydanına ciddi hasar 
vermiş ve benzin depolarını yak· 
mıştır . 

Tokyo : 9 ( a. a. ) - Japon 
tebliği : Japon kıtalarının şimdi 

Singapura hücum ettikleri bildi· 
riliyor . Japon hava kuvvetleri 
Male:ıyadaki düşmen üslerine hü
cum ederek hir çok tayyare tah-

Petenden 
B. Hitlere 
bir telgrafı 
Vişi: 9 (A.J\ .) - Mateşal !'e

ten, Alman devlet reisi l litlere şu 
telgrafı göndermiştir. 

"işgal Ordularına k:lrşı tekrar 
edilen çirkin suikastlardan dolayı 

şahsi taziyelerimle beraber Fransız 
hükumetinin taziyetlerini de kabul 
etmenizi rica edeıim . Ve tekmil 
Fransızların nefretini kazanan bu 
alçakca cinayetleri işleyenleri bu
lup yakalamak için elimizde bulu· 
nan blitün imkanlarla çalışıyoıuz.,, 

TÜRKiYE Rad_qosıı 

ANKARA Radyosu 

Çarşanba 10. 12.941 

7 .30 Program ve memleket sa · 
at ayan 

7 .33 Müzik : Hafif Parçıı.lar 

(Pi.) 

7.45 AJANS haberleı i 
800 Milzik : Hafif parçalar pro2" 

ramının devamı (Pl.) 

8 15 Evin saati 
8.30/ 

rip etmiştir. ' 
Singapur : 9 ( a. a . ) - ln- 8.45 

giliı. tebliği : Malezya şimalinde 1 
şiddetli çarpışmalar olmuştur . Va- l~ .30 

ı.i.yet bala karışıktır. İngiliz tak- 1 

Mlizik : Programının 
kısmı (Pl) 

son 

Program ve memleket sa 

vıye kıtaları bugün harp bölge- } 12.33 
sine vaı mış olacaktır . Japonlar 

at ayan 
Müzik : I Iicazkar makamın 
dan şarkılar 

yeni çıkış lıareketleı i y11pmaya 
muvaffak olntuşl ardır. Kasabahro 
tayyare m.-ydanıııı t"lde etmek 
için yapılaıı çarpışmalar hilhıısııa 

g i!Ct': şi<lrletli olmuştvr . 

Vaşingtıın : 9 ( a. a . ) -
Mümes§iller Meclisi Japonyaya 

12.45 
13.00 

13.30/ 

Ajans Hııherleri 
Miizik : ınulı 1 elıf Şaı kı ve 
liiıküler 

14 00 Müı ik : 
(Pi) 

Kaıışık Progı :un 

lıarp ilanını bir reye karşı 388 18 00 Program ve memleket sa 

at ayarı reyle tasvip etmiştir. Muhalif rey 
veren bir kadın mebustur . Bu 
mebus 1917 .:de dahi harp karaıı 
ale} hinde bulunmuştur . 

18.03 

18.25 

Müzik: Radyo dans orkest 
rası 

Konuşma (Dış politika ha 
diseleri) Sa!vardor ve Hayti hükumet 

leri Japonyaya harp ilan etm'ş. 

!erdir . Meksika Reisicümhuru da 18 45 
Radyo çocuk klübü 
Memleket Saat Ayan , ve 
Ajans Haberleri 

parlamentodan Japonyaya harp 19.30 
ilan edilmesini istiyecektir . Çun
kingin de Japorıyaya harp ilan 
etmesi bekleniyor . 

Montevideo : 9 ( a. a. ) -

19.45 

19.55 

Serbest 10 dakika 

Müzik : Karışık şarkı ve 
türküler 

Milli müdafaa nazırı Amerika Bir- 20.15 
leşik Devletlerine bugünkü şart- 20 .45 
lar içinde Urugu ay'ııı tesanüdünü 
bi ldi rmiştir . Bu rası memlepetin 
müdafaası için lüzumlu görülen 21.00 

Radyo gazetesi 

Müzik : Bir halk türküsü 
öğreniyoruz 

Ziraat takvimi 

ayni zamanda kıtanın müdafaa 21.10 Müzik : Fasıl heyeti 

Konuşma (Sağlık saati) sına t ahsis edilecek olan bütün 21 .30 
hazırlı klarııı ı tebrik için elinden 21.45 Müzik : Riyaseticumhur 
geleni yapacal< t ır . bandosu 

Tokyo : 9 (a.a.) - jıtpon 22.30 Memleket saat ayarı ve 
Ajans haberleri Ziraat , 
Esham - Tahvilat , Kam 
biyo- Nukut Borsası,(Fiyat 

donanması micre adalarını şiddet 
le bombardıman et miş ve hangar 
lar ve benzin depolarında yaıı-

gınlar çıkarmıştı r. 22.45 Müzik : Cazband (Pı) 
Petorya : 9 ( a. a. ) - Harp 

lcabiııesinin dünkü tOj)lant ı sın dan 

sonra Cenubi Afrika Birliğiyle 

Japonya arasında harp hali bu· 
lunrluğu ilan edilmiştir . Cenubi 
Afrika Birliğini Fiıılandiya ile 
Romanya ve Macar istırna ıla h:ıı p 
i!füı etmiştir. 

Panııma : 9 ( a. n. ) - Pu
nama Cümhuriyeti Japoııyaya haı p 
ilan et miştir . 

Meksil. a : 9 ( a. a. ) - Mek· 
sika hariciye nazırı Japonya ile 
nıünaııebetleıin kesilcliğirıi Japon 
sefirine tebliğ etnı işt ir. Sefir, bu
nu esasen beklediği cevabını ve
riyor . 

N6betçl eczane 

HAlK ECZAHANESİ 
Tarsus kapısnda 

22.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa 
nış ----------------

• 

ilan 
SEYHAN OEf TEROARlltlN
DAN : 

941 senesi kazanç vergisi· 
nin ikinci taksiti bu aydır. Ay 
sonnna tesadüf eden Kurban 
Bayramından önce vergi borç 
larını ödemiyenlerden borçları 
yüzde on zamla tahsil edilece 
ğinden buna mahal kalma
mak üzere mükellef n in şimdi
den maliye tahsil şubesine 
giderek borçlarını tediye et
meleri lüzumu ilan olunur . 

1 - 7 13724 

Almanlara göre 
( Birinci sayfadan artan ) 

lardır. Savaş tayyaıeleri dün ge· 
ce mühim deniz inşa~ tı meı kezi 
olan vakası bombardım:m etmiş· 
lenliı. Vııkubulan ~iı.ldetli patla • 
m:ısı ve hiiy1\k y:ıngmlaı· alçak
tan yapılmış olan bu hucumun 
muvaffakiyetini göstermiştir. 

Bahçe Asliye Hukak 
Mahkemesinden : 

Bahçe kazasından Yusuf oğ
lu Hasan Çanga tarafından Pa
zarcık hükumet konağı müteahhidi 
Osman lşçi aleyhine ikıtme eyle
cliğı keresteden mütevellit 362 
lira 40 kuruş alacak davasrndan 
dolayı müddeialeyhin mahkemede 
hazır bulunmllsı için iki defa na
mına çıkar ılaıı davetiyelerin hu 
lunamadığı meşruhatiyle iarle 
edilmiş oldu~undan Hukuk Usulü 
muhakemeleri kanununun 141 inci 
maddesine tevf ık an duruşma gü
nünün gazete ile ilan edilmesine 
karar verilmiş ve duruşma güııü 

29/ 12/941 pazartesı günü sa
at 9 za talik kılınmış olduğundan 
yevmi mez.kürde Bahçe Asliye 
Hukuk mahkemesinde bizzat ha · 
zır bulunması veyahut tarafından 
musadrlak bir vekil gönderilmesi 
aksi halde duruşmanın gıyaben 

ıüyet olunacağı ilan olunur. 
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Sayfa 3 
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• srı ınema a : 

1
: M~::~• BU A K' A M Suvue il 

" 8,30 
Sinema Dünyasının En Muazzam Eseri 

1 
Marla Korda - Vlcto r Varconl • nln 1 

Kudretle Yarattıkları 

: MuazzamM.
1
miza

1
nsen ... f . IMuhteşem dekorlar ... Binlt-rce figüran ... .. 

• ı yon ar sarı e vücuda getirilen aşk .. Macera 
• Kahramanlık Şaheseri • 

e ilaveten: Tamamen Renkli Miki Mavz • 1 Pek Yakında Pek Yakında : 

SPANCER TRACY HEDY LAMAUR ' ın 

:İ Kadın Benimdir 1 İ 
, İ Bagln Oö.ndlz Matinede iki ıum 1 
: lATRAYİATA- lOREl HAROİ HAYOUTlAR ARASIHOA I 
• .. ••&••••••••••••••••a•••= 

Seyhan 
Mahallesi Sokağı 

i 1 an 
Defterdarhğından : 

Cinsi Ada Parsel 
Mesahası 

M.2 
Kıymeti 

Lira K. 

SEYHAN VilAYHi HUSUSi l °"Znaılı 
MUHAS[8[ MODORlüGONOEH ~~r~~~~ 

f( lll tıılıı ~ 

Paççı oğlu 
Sinema geçidi 
Camii atik 

Arsa 386 
> 190 
, 166 

56 70 21 00 
~~o . 50 100 00 
15 30 90 00 

1 - Vali konağı ıçın 
4.50x667 ebadında havı 12 mi~ 
lim uzunluğunda deve tüvü 
rc::ııginde yıkanmamış bir add 
Isparta halısı açık eksiltme su
retiyle salın alınacaktır. 

2 - Açık eksiltme 18/12/ 
941 Perşembe günü 10 da 
Vilayet Daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

4-7-10-16 13668 

ilan 
Kadirli Belediye

sinden : 
Bahçelerin sulanması ıçın 

Kadirli kasabttsına getirilecek 
9370 lira muhammen keşifli su 
i şine talip çıkmadığından 18/l 1/ 

941 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştnr. 
Taliplerin bu müddet içinde Be
lediye encümenine müracaatları. 

7 - 11 - 15 13709 

ADANA 2 NCİ İCRA M[
MURlUGUNDEN: 
Gayri menkul malların acık • 
artırma ilanı madde: Ja6 

D. No. 941-1884 
. A~·ık aı tınma ile paraya çev-

ı ılecck g-ayıi menkulün ne oldu
ğu : Adananın karayusufhı köyün
deki 119 dönüm ıki evlek taılanın 
yirmi dünümü. 

Gayrimenkulün bulunduğu mev· 
ki, mahallesi, sokağı numarası : 
Karayusuflu köyünde ve tapunun 
T. Sani 320 tarih ve 63/41 ve 
Mart 325 tarih 85 No . lu tarla. 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümüne yirmi beş (25) lira. 

Arttırmanın yapılaca2'ı yer, 
gün, saat : Adana ikinci icra me-
murluğunda birinci arttırması ')9/12/ 
941 Pazartesi günü saat 1O-12 
de ve 2. nci arttırm :iSı 9/ J/942 
Cuma günii saat 10-12 de .. 

1 - işbu gayri menkullerin 
artırma şartnamesi 9/12/ 941 tari-

hinden itibaren 1864 numara ilet 

Yc:ııi i.slasyon > 543 4 360 108 (JQ 

> > 543 6 290 78 00 
> > » 543 7 310 99 00 

Döşeme Tevfik bey > 245 4 181 181 00 
> Hasan Çavuş > 215 7 65 65 00 

Hnsanra > 363 2 158 79 00 
> Tevfik bey > 367 12 24 12 00 
> Naci hey > 355 7 42 21 00 
> Rifat bey ) 363 4 256 192 00 

" Muhtar > 329 
I 

ı:ıs 330 82 50 
Hasançavuş > 330 5 186 186 00 

> Nuri efendi :; 353 3 286 171 61 
> Hasan bey > 369 8 252 176 40 
> > > 369 1 327 228 90 
> .. > 337 1 867 650 25 

Y ~karda evsafı yazılı 18 parca Geıyri men kulun mülkiyetleri peşin 
para ıle 22-11- 941 tarihinden itibaren 20 gün müddetle açık arlır· 

~~ya çıkarılmıştır. isteklilerin 12-12-941 tarihine müsadif Cuma gü
nu saat 14 de Defterdarlıkta müteşekkil komisyonu mahsusuna ve ma
lumat almak isteyenlerin de her .gün Milli Emlak· Dairesine müracaat· 
arı ilan olunur. 25-30-5-10 - 13641 

Adana 2 nci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açık hr. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malUmat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve 941/ 1864 
dosya numarasiyle memuriyelimiıe 
müracaat etmelidir. 

2 - Arlırmıya iştirak için yu
~arda yazılı kıymetin °, o 7,5 ni,be
tınde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

!l~n tarihinden itibaren yirmi gün 
ıçınde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te mcmuriyeliıniıe bildirmeleri ica
beder. Aksi· halde hakları Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma artnaş· 
mesini okumuş ve lüzumlu malı1-

mat alm ı ş ve bunları temamen ka· 
bul elmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şin i bulmaz ve
ya satış is tiyenin alacağına rüchanı 
olan diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu-

undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzer~ artırma 10 gün daha 
temdıt ve onuncu gün ayni 
saatle yapılacak artırmada be
deli satış istiyeni n alacağına rüc
hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş a
lacaktan mecmuundan fazlaya çık
mak şarliyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış la· 
lehi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya 
veıilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale kaı arı fcsholunarak 
kendisinden evvel t·ıı yiiksek tek
lifle bulunan kimse arzetrııiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men JO gün müddelle artırmaya 

çıkarılıp en çok artırana ihale 

edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan talı 
sil olunur. Madde (133) 

Gayrı menkul Yukarıda gösterilen 
29 - 12 --941 tarihinde Adana 
2 nci İcra Memurlııgu oda
sında işbu ilan ve gösterilen 
artırma şartnamesi dairesinde 
satılacağı ilan olunur. 
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R. C. A. 
BRODWAY 

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

mutlaka görünüz 

Muharrem Hilmi REMO 
ABIDiHPASA CADDESİ NO : 42 - T[lGRAf : REMO ADANA - TELEf ON : 110 
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TU KSOZU 

Gazete 

Türksözü 
Gazetesi 

ve Matbaası 

OKUYUCUlARIHA OOHYANIN HER TARA
flNOA VUKU BUlAN HAOISElERi GOHO 60-
NONE VERİR. TORKSöZONO TAKİP EDiNİZ • 

1 Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 
Türksözü·. 
Matbaası 

1 plAn, harita, bilumum matbaa 
• işlerini Tilrklyede mevcut mat· 
1 baaıara rekabet eder derecede 
• tab ve süratıe elden çıkarır. 

1 • • • • 
Türksözü Cilt Kısmı 

• 5 * -
SAGlAM, TfMİZ, ZARif CİLT i~LERİNİZİ ANCAK TORKSÖZO 

MÜC[llİTHANESİHOf. YAPTIRABiliRSİNİZ 

1 • • • 1 
1 • • • • • • • • • 
1 • • • • • • • • • • • • • • Q) 
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i 1 a n 
O. O[MİRYOllARI UMUM MÜOÜRlÜGÜNDEN · lNEVR • 

T. iş Bankası 
Ktlçlk taaarral beaapları 

1942 ikramiye plAnı 
KFŞIDELER : 2 Şubat, 4 Mayıs, 3 Aiasto$, 

2 /kincite,rin tarihlerinde yapılır 

1942 ikramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 .. 1000 .. 3,000 " 2 " 
750 

" - 1,500 " 
3 

" 
500 ,, - 1,500 ,, 

10 .. 250 ,, - 2,500 " 40 " 
100 ,, - 4,000 " 

50 .. 50 .. - 2,500 ., 
200 .. 25 •• -· 5,000 •• 
200 . , 1c •• 2,000 " 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plMıa göte ikramiye dağılllacakbr. 

4 Adet 1000 Ur alık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 il 

4ı 
" 

250 " 
lOOO .. 

40 il 100 " 
4000 

" 100 ,, 50 il 
5000 fi 

120 " 40 " 
4800 " 

160 ... 20 ,, 3200 il 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdird~ yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylOl, 11 Birincikinun, 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

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

-
Bütün ağrıların panzoblrldir 

BJR TEB KAŞE 

NEVROZİN 

ft Kalbi _bozmadan, mide:ve böbrekleri ~ 

i 
yormadan ıstırapları dindirir. tt 

LÜzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız ve = 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. ~ 

N . • •::11C11C::a::s:ıac:zm=::::::a:::: x '* xıc::s::=::::a::z 

1 - Dt•vl~t Den1İt-,yollaıt lıeJ1ahınü Ava upadA tAhııil göron .J.. üre 
re müsabaka ile (20) talebe alınacaktır. Bunlardan 10 u ) üksek mü· 
hendic mekteplerine mütebakisi de mühendis mekteplerine (f t'chni
kum 'lara) gönderilecektir. 

2 - Yüksek Mühendis~mekteplerine gönderilcl·ek talebe fen kıs 
mından yetişmiş ve olgunluk diplomasinı almış lise mezunları arasın· 
dan , (Technikum'lara) gön<ierilecekler de Sanat okulları meıunlaıı 
arasından seçileceklir. 

3 - Talebenin bir kısmı ( makin ) bir kısmı da ( elektrik ) 
bronşına ayrılacaktır. Gerek yüksek Muhendislik ve gerek Mühendislik 
tahsiline talip olanlar hangi branşına ayrılmak istediklerini dilekçi. 
!erinde bildireceklerdir . 

4 - Müsabaka ımtihanlarına gireceklerin aşağıdaki şeraiti hail 
olmaları lazımdır . 

a) Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetin<len olma" . 
b) Türk olmak . 
c) Bulaşıcı hastalıklaıla malul ol n amak, ı;a~lıR'ı tam olmak. 
el) iyi ahlak ve hal sahibi olmak. 
e) 18 yaşını bitirmiş, 25 yaşmı ~eçmemiş olmak. 

5 - Talipler 22 - 12 - 941 tarihine kadar , bir dilekçe ile 
aşağıdaki Makamlara müracaat edeceklerdir. 

Ankara'da : !;)evlet Demiryolları ve limanları işletme 
Umum Müdürlüğü 

Haydarpaşa 'da: 1. hl etme Müdürlüğüne 
Sirkeci'de: 9. işletme Müdürlüğüne 

Bıılıkesir'de : 3. 41etme Müdürlüğüne 
Kayseri'rie : 4. işletme Müdürlüğüne 
Malatya'da : 5. işletme Müdürlüğüne 
Adana'da : 6. İşletme Müdürlüğüne 
Afyon:da : 7. işletme Müdürlügüne 
lımir'de : 8. işletme Müdürluğüne 
Erıurum'da: 10. işletme Müdüı lüğüne 

6 - Taliplerin · madde 5 - de zikrolunan Makamlara müracaat 
e<lerek dilekçelerine iliştirecekleri vesaik, müsabaka şartları ve di· 

:ğer hususat hakkında kendilerine verilecek matbu izahnameye vukuf 
peyda etmeleri ve teşebbüslerini ona göre yap~aları lazımdır. 

7 - lmtihan 14 - 1 - 942 tarihinde Ankara'da Devlet Dcmir
yolları Cer dairesinde yapılacaktır. 

8 - Lise mezunları liselerde okunulan cebir, hendese, müselle
sat, fızik, kimya, Türkçe ve ecnebi dilden San'at okulu meıunlarıda 
san'at okullarında okunulan Riyaz.iye, fizik, kimya, Türkçe ve keza 
bir lisandan imtihan edilecektir . (8909) 5-10 13670 

·~_ .............................. ....-............ ~. 
f A'bone ve Din 'Jl'ÜH J[~SözÜ ıj 
ı şartları GÜNDELiK ~! • A04NA j• 

i
ı Sahi,, fJe Başmrilıarriri ı 

ı Sene/iti · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN t 
1 Aylılı . . . 125 • i 

ı - Umumi Neşrı'gai Müd'iJrı1 • i ;lllnlar için idareye MACIO G0ÇL0 ı 
t müracaat etmelldlr Ba~ıld~!'ı• yer: TDRKSOZO Matboo~ı i 
~ .... ff .. ff~ff .. ff .. M .. ffff .... ff .......... ff!ftt 


