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~~ı=s-=;e=nı-=Me5ba5s 5 Ankarada yapılan dünkü büyük tören 1 Zelzele bölgelerin-" 
• amzedlerlmlz d • f b l d hab·~nkara: 17 ( Türksözü mu- e ınşaa aş a l 

Par~:ı~den ) - Cümhuriyet Halk Kahraman ordumuza 
1 ısı açık bulunan Ağrı Mebus-
M~Una Kemal Doğan , Bılecik 
{) cb.usluğuna Memduh Şevket , 

Mcn'.zli Mebusluğuna· Behcet Uz, katılan yenı· subaylar A. 8llısa Mebusluğuna Ali Rıza 
d rtunkal ve Burdur Mebusluğuna 

8 Halid Onaran'ı namzed olarak 

nla· 

bil' 

~östermiştir . Partimiz seçicilere 
~ hususta bir tebliğ de neşret

llltşttr • 

IAPON'YA'DAKI 
DEÖIŞIKLIK 

-
Ferit Celal GOVEN 

il oskova önünde ., ... Alman or· 
lf f duları üstün bir saldırışla 
. Rus ordularını geri dotru 
ıterken , Japon.gada Knoye kabi· 
11'~inin istifa eitilini görüyoruz. 

Japon kabinesini yeniden ku
,.Qrı ve Knoye /..abinesinde harbiye 
llQzırı olan Tojo'dur. Tojo vaktiyle 
lılrnanyada Japonyanrn aleşemili· 
le,.; olarak bulunmuş ve bu vazi
feden ıonra Çin seferine iştirak 

jkı '1tn.iş ve sonra da harbiye nazırı 
0ltn.uştur. Bu zat clotrudan dol
tuya Japon emperyalist zümrele· 
tirıe ballı ve kuvvetli hlr Alman 
ılostudur. 

ca· 
}ati 
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Tojonun Japon kabinesini kur
llıQya memur oluşu Uzakşarkta 
~Uslara karşı bir Japon Jıareke
litıin başlangıcı sayılmaktaclır. Al· 
111Qnyanın Çekoslovakgayı işgal 
ederken Polonyaııuı geriden Çek 
10Praklarına girişini, Polonya da
fılırken Rusyanın , Polonyadaki 
kutltletini, Alma11 ordularının Pa
tis Önlerine geldikleri zaman, /tal· 
!/Qrıların Fransayı arkadan vuruş· 
1Qrırıı bilenler, şimdi de Almanla· 
"111 Moskova önlerine geldikleri 
bir sırada , }aponyanın da Rus· 
!:/Qgı geriden vuracatına kolaylıkla 
hükmediyorlar. 

Japonya böyle bir harekete 
leçer mi, geçmez mi , bunu şim· 
diden tayin etmek güçtür, Çünkü, 
bir: taraftan Çinde yıllardanberi 
Yıpranmış, .IJorulmuş olan Japon· 
lQrın, Amerı'ka ve lngiltereyi hiçe 
'Q!Jarak böyle bir maceraya atıl· 
"ıQsr kolay delildir . Malum ol· 
cl"lu üzere , Japonya bir deniz 
"1ernleketidir . Kuvvetinin atırlıAt 
denizlerdeki donanmasına dayan-
~Qktadır. Bu donanma eter Ame· 
"ıkQn ve lngiliz deniz kuvvetlerine 
kQrşı koyacak bir durumda ise • 
Rusyayı arkadan vurmak işine 
clerlıa/~ başlayabilir . Çünkü , Ja
:0rıya Rusyanın Asyaclaki toprak-
6~rınz elinden almak için daha iyi 
ır havayı bulması zordur· 

. laponyada mutaassıp askerlerin 
~bQHna geçti~ini gören Amerikada 
el Q diindenberi bir kaynaşma var
kır. Cumhurreisi:Ruzvelt deniz ve 
l Qra kuvvetlerinin başındaki adam· 
Q,., ioplıyarak danışmalar yap · 
~ıştzr. Bu danışmaların her halde 
ır tnancisı vardır . Amerikan ba· 

tırıt J ~ rıın aJ!zına bakılırsa , aponya 

6 Qrbe girmek istemektedir . Yine 
"'" gazeteler eger Japonya bir sa-
Q~a atılırsa Amerikada her böl· 

tecfe savaşı kabul edecektir . 
/J Bu bakımdan , ötedenberi Ja· 
011Yanın durumu üzerinden gö· 

~ı7rııı eksik etmiyen Amerikanın 
CQrıı bir tedbirde kusur elmiye 
eı· 6 l görülüyor. Knoye kabinesinin 

b~gı'ine kadar cesaret edemedigi 
ır 

ı maceraya Tojo kabinesi atılırsa 'lQ,.6• 
11 ın Uzakşarka yayılmış oldu-
«Unu .. 

goreceliz . 

ı1• • laponyanın bugünkü cesare· 
'11 • 
~· gıcıklayan şey, Amerıkan umu· 
el; efkürının harpten kaçınması-

. Bı.ı yanlış bir lıesap olabilir . 
<Geriil S üncü •affada) 

YEDEK SUBAY 
B'OYtlK 

OKULU ON BEŞiNCi DEVRE 
MERASiMLE DIBLOMALAR 

MEZUNLARINA 
VERiLDi --. 

: Genç Kahraman Subaylarımız Bir Törendo 

Ankara : 17 ( Türksözü muhabirinden ) -
Yedek Subay O k u 1 u n u n 15 inci devresini 

:bitirenlere bugün diplomaları parlak bir törenle 

verilmiştir . Törene saat 10 da Ulus meydanında 
istiklal marşiyle başlanmıştır . Söylenen nutuktan 
ıonra bir geçit resmi yapılmıştır . Öğleden sonra 

14,30 da: Yedek! Subay- Okulunda bir tören ya· 
pılmış, Okuı:Komutanı güzellbir nutuk vermiştir. 
Andiçme merasiminden:ıonra da mezunlara dip· 

\omaları tevzi edilmiştir . Üstün derecede okulu 
bitirenlere de mükafatlar,. verilmiştir:. Müteakiben 
okul gazinosunda bir çay verilmiştir. 

~----~------------------------------------------~ 

Şehir Otobüsleri 
Bugün Çalışıyor 
VEKAlETT[N DÜN BUNA AiT EMİR Gf lOİ 

lngiltereye 
- A merikadan -

Yeni yardımlar 
Vaşington : 17 ( a. a. ) - Ye· 

niden silahlandırılmış olan iki A· 
merikan denizaltısı ödünç verme 
kanunu mucibince lngiltereye ve· 
rileccktir• . Şimdi 1 Atlantikte ha· 
rekette bulunan bu iki <lenizıılt ı 
Amerikan sularından ayrılmadan 
evvel,. ~ngiliz- mürettebatın "l idare· 
sine verilecektir ", Den :zaltılardan 
birisi Kail modelindedir . Bu ge
mi 1919 da işe girmişti .:Bu 530 
tonila toluktur. [kinci denizaltı da 

830 tonilatodur. 

SOVYETLERE GÖRE 

Mukavemet 
ve hücum 
Kanlı botaşma 
Moskova : 17 (a.a) - 16 ilk 

teşrinde çarpışmalar bütün cephe 
boyunca devam etmiştir , Ceph~
nin batı iştikametinde savaş bıl· 
hassa şiddetli olmuştur . 15 ilkteş · 
rinde 43 Alman tayyaresi tahrip 

edilmiştir. 
Bizim kaybımız 28 tayyare-

d. Çete harekatı, düşman· işgali 
ır. "dd t 

altındaki bütün bölgele• de şı - e . 
lenmiştir. Kalenin ve OrelA-bolge· 
!erinde çeteler , binden fazla Al
man öldürülmüş, 200 kamyon yak· 
mışlır. Bir çok.köprü ~e iaşe m.al · 
zemesi tahrip etmişlerdır._ Kalenın 
civarında bir müfreze bır Alman 
karargahını he:ıimete uğratmış, 

Şehir otobüslerinin işlemesi 

için Vilayetin Vekalet nezdinde 
teşebbüste bulunduğunu yazmıştık. 

Hükumet , Vilayetin bu talebini 
yerinde görmüş ve Adana otobüs
lerinin işletilmesini muvafık bula
rak bu yoldaki emri dün tebliğ
etmiştir. 

Şehir otobüsleri şimdilik iki 
hatta işliyecekfü. Birinci hat: 
Hükumet konağı· Yeni istasyon· Er· 
kek muallim mektebi askeri has · 
tanedir. lkinci hat : Hültılmet ko· 
nağı . Borsa önü-eski istasyon-er· 
kek lisesidir. 

Benzin tasarrufu gözönünde 
tutulduğundan , şüphesizki oto· 
büsler eskisi gibi yedi dakikada 
bir duraklardan hareket P.demiye
cektir. Hareket zamanlarını Bele· 
diye ayrıca tam.im edecektir. 

ALMANLARA GÖRE 

Moskovanın 
tahliyesi 
oUŞMANI TAKIP 

Berlin : 17 (a. a.) - Alman 
tebliği: Bir Romen kıtası 16 ilkteş· 
rinde Odesa şehrini zaptetmiştir . 

Elde edilen ganimetler henuz sa· 
yılamamıştır. Odesa en mühim 
endüstri merkezlerinden biridir. 

Odesa açıklarında düşman 

askerleriyle yüklü gemilere hücum 
edilmiştir. 30000 tonluk altı tica· 
ret gemisi batırılmıştır. ----
mühim vesikalar ele geçirmiş, 56 
Almanı öldfırmüştür. 

Londra : 17 (a.a) - Taymis 
gaıetesinden : Dün akşam muhte· 

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

: ........................ : 
1 Yeni Japon 1 
ı ı 

f HükOmefi f 
ı ı 
ı Japon matbuatı ı 

J neler yazıyor ! 
Tokyo : 17 (a. a.) - impa-

rator, Harbiye nazırı Tojoy'u 
kabineyi teşkile memur etmiştir. 

Tokyo : 17 (a. a.) - impa
ratorla istişarede " bulunan nazır 

Merği Knoye'nin tavsiyesi üzeri
ne general Tojo,• yeni kabinenin 
teşkiline memur edilmiştir. 

Tokyo : 11:(a. a.) - Kabine 
başkatıbi Kenji Tonite ile kabi· 
nenin parlemento: bürosu şefi 
Kurase, Başvekil Knoye istifa· 
Jarını:vermişlerdir. HRberler ne· 
zareti _akşam geç ·· vakit bu iki 
zatın~ Ayan meclisine aza tayin 
edildiklerini bildirmiştir. 

Tokyo : 17 (a. a.) - Sime· 
leun gazetesi diyor ki : Vaşing· 
ton hükü meti ne pasifikte sulhun 
muhafazasına, ne Japon - A
merikanimünasebetlerinin iyileş· 
mesine alaka gösteriyor. Ame· 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 

DiKKATLER 

SEBZE HAli BAKIMSIZ 
Belediyemizin küçük fakat ko· 

laylıkla temiz tutulabilecek bir 
sebze hali vardır . Nedense bu 
hal bir zamandanberi temiz tu
tulmamaktadır. 

Halbuki su ..,tesisatı -var, mey
dan ve yolları döşemelidir. Sonra 
göze çarpan değer bir noktası 
da buradaki dükkanlardan bir kıs
mının boş:kalmış olmasidır. Hal· 
buki, halin biraz . ötesinde sebze 
ve meyve satan dükkanlar da 
yok değil. Şehrin gıda :·temizliği 
balı.ımından ~ bunları_bir araya top
lamak bir .. zarurettir. 

Belediye memurları bu hu
susta biraz dikkatli ""'ve"' vazifele-

~· 
rini;yapma~a mecbur tutulurlarsa, 
şehir halkının ıönlü hoş o lur sa- l 
nıyoruz. 

YENi GÜZEL YAPILAR 
. Ank~ra : 17 ( Türksözü muhabirinden ) - Zelzele bölgesindeki 
ı~a~ ve _ınşa faaliyeti, inşaat mevsiminin sonuna yaklaşması dolayısiyle 
buyuk hır hızla devam etmektedir. Bu faaliyetin nelerden ibaret bu
lunduğu .. etra~ında Nafia Vekilli~inden aldığımız malı1mata göre 
zelzele bolgesınde yapılan ve yapılmakta olan işler şunlardır : 

Erzincan'da ; 200 kişilik bir cezaevi , Esesi nahiyesi hükumet 
kona~ı , 

Tokat'la ; merkezde , Niksar , Reşadiye ve Erbaa'da birer ilk 
okul inşası , merkez ve Niksar'daki hükumet konaklannın tamiri ile 
Iğdır ve Gervansaray ilk okullarının tamiri , 

Ordu'da ; lsmetpaşa ve Güzelordu okullarının bahçe duvarları
nın tamiri , 

Giresun'da ; merkezde ve Gürele'de birer cezaevi , merkezdeki 
Gazipa~a ve merkez ilk okullarının tamiri , 

Amasya'da ; merkez hastane· 
siyle hükumet konağının tamiri 
ve Kılıçarslan ilk okulunun ta· 
miri , 

Sivas'ta ; Koyulhisar'da bir 
dispanser , Hafik , Zağ-ra , Ko· 
yulhisar , Suşehri ve Ula~'ta da 
birer ilk okul inşası ve Koyulhi· 
sar'daki cezaevinin tamiri , 

Samsun'da ; Bafra'daki hüku· 
met konağı ve dispanserin tamiri 
vardır . 

Zelzele bölgesinde yaphnla
cak olan işlerden eksiltme safha· 
sında olanlar şunlardır : 

Erzincan'da Tercan , Refahi
ye, Kemah, ve lliç cezaevleri ile 
merkez gazhane binası inşaatı, 19 
ilk okulun tamiri, merkezdeki teb
hirhaAe, merkez ilk okul ve mül· 
hakatta yenıden yapbrılacak ilk 
okullar, 6 nahiye merkezinde hü· 
kfımet konağı inşaatı, Kızılay ma
hallesinde yaptınlacak yollar. 

Tokat'da; merkez, Niksar ve 
Reşadiye'de birer cezaevi inşası , 
merkezde ve Erbaa'daki ilk okul· 
!arın tamiri , 

Ordu'da ; Fatsa'daki cezaevi
nin inşası, muhtelif mekteplerin 

(Gerisi .; üncü sayfada) 

Amerikan -Japon 
ger gi nliği arttı 

Amerika harbe 
glrecete benziyor 

UMUMi VAZIYET 

Vaşington : 17 (a.a) - Ruz" 
veltin siyasi ve askeri müşavirle
rile yaptığı görüşme iki saat ka. 
dar sürmüştür. Bu istişarenin so
nunda hariciye nazın Hali gaze
tecilere demiştir , ki : "Bu görüş
melere iştirak edenler her hangi 
bir beyanatta bulunmaktan mene
di lmiştir. 

Londra : 17 (a.a) - Melb 
rudan Londra gazetelerine gelen 
haberlere göre, uzakşark İngiliz 
kuvvetleri baş kumandanı Bruk 
beyanatında, müttefilderin askeri 

(Gerisi 3 üncü sayfaclal 

T ARIH VE COÔRAFY A 

FBAKIMINDAN CEPHE ODESA 
Yazan TANO'ONER 

Odesa Limanından Bir Görunu, 

S
avaş, asırların emeğ"iyle yükselmiş koca inşa şaheserlerini hara. 
belere çevriyor. Odesa'yı da bu bahtsız şarlar arasında görüyo
ruz. Ruslar, Stepleri zısptederek karadenize indikleri zaman, bu 

bölgeyi yokluk içinde bulmuşlardı : Su yoktu. Orman yoktu. insan
lar gözle sayılacak kadar azdı. Ve bu ıssız sahilde Odesa adında 
bir şey yoktu. ikinci katerin buranın inşasını bir mesele olarak ele 
almış, bu işin gerçekleşmesi için tebaasından bir çok Hırstiyanları ça· 
ğırmıştı. Bu yardımcıların bir çoğunu, Alman kanından olanlar teşkil 
ediyordu. 

Nihayet 1795 de, bugünkü Odesanın ilk yapılan yükseldi ve bu
raya • Odesa 11 adı o gün verildi. Eskiden bu şehrin yerinde "Hacı 
bey,, adlı bir Türk kalesi vardı. Şimdi bu isim Liman gölü şimalin
de bir 1:5ölgenin üstündedir. 

Büyük bir sabır ve emek mahsulü olan Odesa'yı, 1803 de nasıl 
bulduğ'unu Richelieu'nün ağ"zından dinleyelim : 

"- Bir kaç kulaç boyunda bir dalga kıranla çevrilmiş limanı, 
iki gümrükevi, baraka halinde bir ticaret Hangarı ile Odesa, o za
man bir balıkcı köyünden farksızdı. Kılisesine bir kulub:ı d emek da
ha doğru olurdu. Askeri kışlalan da birer mandra evine pek benzi 
yordu. köy yollarını andıran plansız sokaklarını otlar örtmüştü. lşte 
1803 de ki Odesa.,, 

Gerl•I içeride 
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Tarihten Yapraklar 'RL 
• Hediye adeti Mebuslarımızın 

Osmaniye tetkiki 
Şehir ıçme sugu 

••• '91 

ZENGİN SARK PRENSLERİNİN f AKİR GARP 

HOKOMOARlARINA YAPTIGI İHSANlARIN DERECESİ 
Osmaniye : 17 ( 1 ürksözü 

muhabirinden ) - Kıymetli me
buslarımızdan Şemsa lşçen ve Da· 
mar Arıkoğlu, Tevfik Tarman ve 
Salahettin Çam kazamıza gelerek 
halkla temaslar yapmışlar, porta
kalcılık ve belediyenin parti ve 
halkevinin faaliyetlerinden mem
nun olmuşlardır. 

Anllaradaa bir 
ııe J&kında 

E ski zamanlarda verilen ve 
çok }Üksek kıymette olan 

hediyelerden bahseden b ir ga
zete, eski zamanlRrda he rkesin 
hediye .. verişte : bir birleriyle boy 
ölçuşecek vaziyette olmadıkların
dan ve hediyenin daha ziyade 
hükümdarların, prensler in yap
tıkları bir jest mahiyetinde bu
lunduğundan bahsederek, <bun
lar> diyor, <hediyeleri verişte, 

bir nevi mümessil vaziyetine ge
çerlerdi, yalnız kend i namlarına 

hediye vermiş sayılJrlerdı .> Ve 
bu. mukaddemeyi müteakip de, 
tarihe geçen bazı hediyeleri sa
yıp döküyor. Bu hediyelerin ne
ler olduğu ö~nnilince, 111hiden 
öyle şu ve}a bu kimsenin şu ve· 
ya bu kimseye vereceği hedi
yeler ,olmadığı anlaşılır 1 

Yazı," şöyle.devam ediyor : 
cBüyük bir kısmı elçiler va

aıtasiyle gönderilen . hediyeler, 
ıüslü püslü atlara· yeyahul deve
lere yükletilerek, uzuk yollardan 
uıak yerlere iletilirdi. Ahali, 
memleketi idare edenin gönder
diği hediyeleri böyle debdebeyle 
yollardan ge\: ilirken gorur ve 
bu_göz kamaştırıcı hediyelerden 
akseden pırıltılar, en fakirane 
kulüpleri . bile ışıklandırır. : Gö
rünüş hatırası onları bile izlen 
dirirdi. Bu yolda hediyeler veril
mesinde, mesela dostluğu teyit, 
misafirine .. ikram : gibi clüşüncele· J 
rin yanısıra, politika, diploması 

düşünceleri de yürürdü. Bu gibi 
hediyeler, ~ bunları verebiltmin, 
itibarını •kredi kabiliyetini> ar
tırırdı. 

Tarihe geçen hediyeleri sa· 
yıp dökmeden evvel, eski za
manlardaki hususiyetli bazı ah
vale de ifaret etmek gerektir. : 
O zamanlarda hediye vermek 
baıan seyehat esnasında edilen 
masrrfın yerini tutardı. Çünkü, 
bugünkü şekilde oteller, lokan
talar yoktu . Hanlar da, umumi · 
yetle kötü, pahalı 'olduktan baş

ka, pek öyle tehlikesiz de değil

di. Yabancı bir memleketten ge
çen zengin ve maiyeti, koruma
ia ve yardıma muhtaç demekti. 
Dolayısıyle kendi ayaklarındaki 

mal, müık sahiplerine mah'. ye
tiyle - tabii aynı zamanda ara· 
ba ve atlarİ) le - misafir olurdu. 
Orada rahat ve emin yatıp kal
kar, zer iç~r, hatta bol bol eğ

lenirdi. Eh, artık böyle ağırlan· 

dıktan sonra kuru kuruya te
şekkürle:oradan ayrılmak. utan
maz, arlanmazlık olurdu. şüp

hesiz 1 Misafir, beraberinde ta
fıdığı zikiymet eşyadan bazılarını, 
misafir olduğu yerin sahibine 
hediye olarak bırakırdı. Para 
vermek, _ücret vermekti- Bu a
yıptı. Bir bakınır göre hakaretti 
bile. Ama hediye ? Zikıymet 

eşya, gNçi gene yapılan feylere 
mukabele olmak üzere bir üc
ret mahiyetindeydi. Velakin ha-

tıra olmak üzere hediye diye 
evrildiğine göre, bunu ka· 
bul etmemek imkansızdı. Takdim 
etmek, yakışık almaz deiil, ya
kışık alırdı. 

B öyle yabancı memleket
lerden geçiş sırasır.da, 

bu endişeyle hediye vermek, 
Kurunu Ulanın sonlarında ve 

·Kurunu Ulanın ~aşlarında, bil
hassa:Lmüteamildi. Bu • adetin 
menşei, Şarktır. Hem bu yolda, 
hem de .. doirudan doğruya mu· 
ayyen kimselere hediye takdim 
etmek adeti, oradan çıkmıştır. 

Şarkın fevkalade servet sahibi 
prensleri. kendilerine niıbetle 
çok fakir olan garptaki prenslere 
hediye aöndermek suretiyle, 

içinde yaşadıkları ihtişamı l·elli 
etmek istemişlerdir. Bunun için 
de, hediyelerini en lüks eşyadan 
seçmeği gözetm işlerd i r . Bununla 
beraber, Şarktan garbe böyle 
hediyeler gönderilmesinin, sırf bu 
maksada dayandığı, iddia edile
mez; bilakis, bu harekette ikti
sadi siyasetin bu ~ maksadın da 
mündemiç oıt!uğu, bu gayenin 
de göz kamaştırmanın . ctahtında 
müstetir.> bulunduğu muhakkak
tır. Doğrusu Şark, o zaman Gar-
ba karşı . mükemmel bir reklam 
usulü tasarlamış ve tasarladığını 

muva(fakiyetle talb k etmiştir. 

Ş Şimdi tarihe geçen hedi
yelerden bazılarını göz-

den' geçirelim : Miladın 19 uncu 
senesinde, Hindistan elçisi , ilk 
defa olmak üzere Romayıı muhte
şem_biı kaplan p o s t u Pa-
rıl parıl elbiseler giymiş ,' takmıs 
takıştırmış olan murassa sorguçlu 
Hind elçisi , ' Roma hükumdarının 
hayvan kolleksiyonuna ~katılmak 
üzere gönderilen Avrup! için 
eşsiz hediyeyı , devrtn dünya şeh-
rine·sokmakla ' , Avrupa kıtasına 

ilk kaplanı · geçirmiş·oldu .T Avgus · 
tos , bu orijinal hediyeyi , are · 
nada ahalinin görmesine müsaade 
etti.: Romalılar akın .akın~ geldiler, 
gördüler ve hayran kaldılar. Ve 
Hindin bu hediyesini o kadar be
ğeildiler kı . bunu başka kaplanla· 
rın ve ayni zamanda arslanlarıa 

getirilmesi takip etti. Roma tari· 
hinde bunların ne ~gibi roller oy
nadıkları , ne· gibi kanlı eğlence
ler ortaya koydukları . tarih ki-
taplarında sayfalar doldurur. Ne 
ron zamanında hıristiyanların par
çalatılması v .s. 

M Musiki zevki harikulede 
inkişaf etmiş bir asil olan 

Portekiz kralı 1 inci jozef, meş
hur. muganni Ezeciyelliye doğuşu· 
nun yıldönümünde altından mas 
nu bir papağan hediye etti. Bu 
papağan , gagası ve tırnakları se · 
çilmiş mücevherlt>ndi. Bu mugan · 
ni , hükumcların en çok hoşuna 

.8iden "Arta Serhas,, operasında· 
ki rolünde, kuvvetli sesiyle, hü 
kümdara · derin zevke daldırıcı sa
atler yaşattırdı!,, 

Bunları anlatan Alman gaze. 
tesı, Fransızların "Nob'esse obli
liğe., yani"Kibarlık insanı meşhur 

eder,, dediklerine temasla, bunun 
doğru olduğunu, eskiden bu sözün 
hükmünün yerine getirildiğiui , 
ancak yukarıda anlatılan tarzda 
hediyeler vermek zamanının tam 
manasiyle tarihe karıştığını , he
habi hareket edılen şimdıki aşır
da böyle cümertçe pavranılmadı-
ğını tesbitle yazısını şöyle bitıri · 
yor : "ıcabettikçe dostant: çekil· 
miş birer telgraf - teatisi":-şimdi 
ayni işi görüyor.!,. 

Parti ocak seçimlerinin kaza
nın bütün nahiyelerinde lam bir 
samimiyet içerisinde yapılmış bu
lunması ayrıca takdirle görülmüş· 

tür. Osmaniye çifçilerinin kışlık 
ekim tohumuna olan ihtiyaçları 
da derpi~ edilmiştir. 

Yaıar Nabi Na1a 
Tetkik seyahatine çıkmiş olan 

genç şairlerimizden Gazeteci Ar
kadaşımız Yaşar Nabi Naya şeh
rimizde bulunmaktadır. 

Dün gazetemizi ziyaret etmiş, 

tahrir arkadaşlarımızla görüşmüş

tür. 

BiR KADININ YÜZÜNÜ 
ÇiRKiNLEŞTiRMiŞ 
Karahisarın Üskül yeni köyün

den Esmanın burnuna odunla vu
rarak çehrede sabit bir eser bı· 
rakmaktan suçlu ayni köyden 
olup halen asker bulunan Ali Ak· 
damın gıyabında yapılan duruşma 
sonunda bir sene hapsine karar 
verildi. 

MERSiN EMNiYET 
MÜDÜRÜ 

Mersin : 17 ( Türksözü muha
birinden ) - Vilayetimiz Emni
yet Müdürlüğüne tayin edilen 
F.lbığ Emniyet Müdürü Bay Ha
lim Saatçı şehrimize g• lmif ve 
yeni vazifelerine başlamıştır. 

Büyük yüzme 
müsabakaları 

Beden Terbiye.inin t•rtip 
ettiii proğram 

Beden ,Terbiyesi Seyhan böl· 
gesi 28 llkteşrin salı günü Cürn
huriyet bayramı şerefine saat 15 
de Atatürk parkındaki yüzme ha· 
vuzunda yüzme ve atlama gös 
terileri yaptıracaktır . Bu müsa-

bakalarda linci ve ikinciliği kazanan 
yüzücülerle Kule ve tramplen at
layıcılarına yün mayö hediye edi 
lecektir . 

Bayrak yarışlarında da ka · 
zanan tarafa madalyalar verilr.
cektir. Umumi puvanda en fazla 
kazanan~ Gençlik kulübü takımına 
Gilodo: fabrikası bir kupa hediye 
edecektir. 

VERiLECEK BALO 
Balo Komitesi , Cumhuriyet 

Bayramı gecesi balosu için, Vali 
Faik Üstünün başkanlığı albnda 
çalışmalarına devam etmektedirler. 

fHOHTIF ŞiRKETiNiN 
KAYBOLAN DEMiRLERi 

Hohtif şirketinden kaybolan 
1572 kilo : demir, Mehmet Mengi, 
Cemal lncedal , lsmllil Kestirici 
ve Topal Mahmut'un ellerinden 
geçerek Adanada satış edilirken 
tutulmuştur . Bu

0 

demirler y~rine 
iade edilmiş ve suçlular da ya-
kalanmıştır. 

"""""""""""""""""""""""""" 

! Kızllay Cemiyeti askerlerimize 1 
ı ı 

! kışhk hediye almağa başladı 1 
i KABB ~MAN ASKEBLEIÜMİZE IUIJLIK i 
i BEDIYE BAZIBLIY ALIM i 
ı A danamı% 6efen yıl kahraman a•lıerlerimiz için ı 
ı 60 biP parça kıılık hediye vererek yurd içinde •n ile- ı 
ı ri dereceyi bulmuıtu. Bu yılın kııı da 6•lmir çatmıı· i f tır. Hudutlarımızı bekliyen kahraman yavrularımızı ı 
ı amanaız, zalim kııı,. •oiuklarından muhala~a için ı 
ı bu aene de kıılık hediyelerimizi tez elden hazırlıya- ı 
ı rak cemiyetimize verilmeıini •ayın yurdrlaılarımızdan ı 
ı beklemekteyiz. ı 
ı Kızılay Cemiyeti Seyhan Merkezi i 
ı Alınacak yeni eşya şunlardır: Pamuklu hırka, don, römlek, ı 
ı çorab, yün kuşak, yün kazak, yün eldiven ve yün başlık. ı 

"""""""""""""""""""""""""" 

_____ u_z_A_K_L_A_••_A_N ___ •_AB_EB ____ ~.::ı-----~ 

Hindistan ve Avustralyada Çöllerin sulanması 
Mısırda yapılan iş diğer yerlerde de görülüyor. 

Hindistan ve Avustralyada evvelce çöl halinde bu
lunan binlerce kilometre murabbaındaki arazi bu· 
gün kanallar ve bentlerle üzerinde yaşanabilecek 
bir hale sokulmuştur. Vaktiyle denize akıp zayi O· 

lan su bugün nebat ve hayvan hayatının idamesi 
yolunda kullanılmaktadır. Ayni usulü memleketimi· 
zin muhtelif yerlerinde de tatbik ediyoruz. Bu iti· 
barla Avustralya her yerden fenadır. Avusturalya· 
nın bir çok taraflarında yeryüzünde su bulunmadı
ğı gibi nehir ve kanallarla sulamak imkanı da yok
tur. Bu mıntakalarda kazılmış olan derin kuyulara 
uzun demir borular saldırılarak yeraltında gizli ka· 
lan sular yeryüzüne çıkarılmaktadır. 

Bu kuyulara artezyen kuyuları denmekte olup 

buna ait bir model burada gösterilmiştir. Bunlar· 
dan bazıları yüzlerce metre~ derinlikte olup dipteki 
memba veya depolardaki su fışkırarak susamış ara· 
ziyi sular ve yaşanabilecek bir hale sokar. 

Glasyeleri ve datlık arazisiyle tanınmış onlan 

lsviçre çöl mıntakalanna ait en son misaldir. Maa

mafih, lsviçrede de Valais kantonunda senelik yat· 

mur miktarı pek az olan ovalar ve bayırlar mev· 

cuttur. Dağ silsilesinin pek yukarısında bulunan bu 

arazi kend haline bırakılsa susuzluktan kmlırdı. ls· -viçre datlarında yaşıyan çalışkan insanlar bu müm-
bit araziyi boş bırakmamışlar. Asırlardanberi kul
lanmakta oldukları sulama usulleri dünyanın her 
tarafında takdir edilmektedir. 

heyet gell1or 
baııaaacak 

D\;n aldığımız malümata göre, 
şehir içme suyu meselesi hal saf· 
hasiaa girmiştir. Hazırlanmış olan 
Sandaj kuyularının kati kabulü 
yakında yapılaçaktır. 

Bu iş için belediyeler imar 
şubeıinden bir heyet de fehrimi . 
ze gelmektedir. içme suyu tulum 
baları da yakında ihaleye kona 
caktır. 

Devlet reılm ve 
lleJkel ıerglıl 
Ankara : 17 ( Husul ) 
3 üncü Devlet resim ve hey

kel sergisi bu yıl Cumhuriyet 
abayrmında sergi evinde törenle 
açılacaktır. Maarif [ vekaleti güzel 
sanatlar umum müdürlüğü bu yıl 
da serginin~ diğer"' yıllarda: olduğu 

gibi parlak bir fekildc başarılma· 
sını temin maksadiyle hazırlıkları 
na büyük bir: itina .ile devam et· 
m~ktedir. 

Ôirendi~imiıe: göre yurdun 
her tarafındaki. ressamlara_ eserle· 
rini bu sergide)eşhir etmeleri için 
gereken imkan ve kolaylık temin 
edilmiştir. Ônümüzdeki: hafta için 
de maarif .,'vekaletinin , serginin 
tertip ve eserlerini gerektiği su 
rette teşhir~işlerini tanzim ile va
zifelendirditi . sergi, komiserleri 
şehrimıze ·geleceklerdir.:2s ilkteş 
rinde talimatname hükümleri dai
resinde seçilmiş olan jüri heyeti 
üyeleri bir toplantı yapacaklar ve 
sergiye gönderilen eserler üzerin · 
de:y~pılecak bir elemeden sonra 
sergiye konacak eserleri tesbit e
deceklerdir. 

TEVKiF EDiLDi 

Tuzlanın Hakkı bey mahalle· 
sinden Kahveci Hakimin pencere· 
sini kırmak suretile para çalan , 
ayni yerde oturan Ahmet Kaya 
suçunu ikrar ettiğinden sorğ'usunu 
müteakip tevkif edildi. 

BiSiKLET YARIŞLAR/ 

30 llkteşrin perşembe günü 
ötleden sonra stadyomda bisiklet 
yarışları, muhtelif spor hareketleri 
ve futbol maçları yapılacaktır. 

MÜKELLEFLERiN YEN/ 
YAP/LAN ELBiSELERi 

29 lıkteşrin çarşamba günü 
Gençlik kulüpleri mükellefleri ye
ni elbise, teçhizat ve sancakları 

ile geçit resmine iştirak edecek
lerdir. 

/Ki MUHTEKiR ! 
Manifoturacı Arma ile lsak 

Şabanın metresi 60 kuruşa sahi· 
ması gereken basmayı 130 kuru
şa satarak ihtikar yaptıktan tesbit 
edilmiş ve muhtekirler yakalan
mışbr. 

Bat1ıau•ı• llarııma 
maıauat olan adamın 

mallakemeıı 
Ceyhanın Burhanlı köyünden 

ômer kansı Fatma lnal'ın gece 
yarısından sonra evine girerek ır· 

ıına geçmiye teşebbüsten suçlu 
Osman Güvenin ağırceza mahke· 
mesinde yapalan:duruşma netice
sinde iki ay alb aiin hapsine ka 
rarı verilerek evkif edilmiştir. 

ZA Yl - Saimbeyli ilk mek· 
tebinden aldığım şahadetnameyi 

kayıp ettim. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 

olunur. 13538 

Saimbeyliden Osman ot. 
lu Halil Afall 

Siya•i ve aalıeri 

görüıler, mütelealar 

Radyo gazetesinden 

Tokyo .buhran 
Timoçenko: ~kararını 
•ÜT' atle vermelidir 

T 
oJ.yodaki buhranın 
şafı, denebilir ki, 
kova meydan muhar 

sini geri plana atan bir ha 
olmuştur. japonyada itidal t•1 

tan olanlar arasında .. bu vaıi 
uzun zamandan . beri sürüp 
diyor. 

Knoya, Başvekilliği zama 
da hep ordunun baskısı altı 

kaldı. 

Binaenaleyh Knoye te 
büslerinde hareket .. serbesti 
malik değildi. 1939 da JapoP 
için büyük fırsatlar çıktı . • Fa 
Japonyayı yeni, maceralara 
rüklemektcn Knoye imtina 
yordu. Son Japon - Ameri~ 
görüşmelerinın Japon askeri 111 

fillerini: memnun edec,.k f t 
de yürümediği .,söylenebilir. 

Japonya, Amerika ile 
ıafmaya çalıfırken, Rusya ve 
giltere ile de işbirliği yapdJI 
gayret gösteriyordu. Fakat 
kerler,' bu vadide bir düşünce 
sahip olmadığından Knoye 
gayeleri tahakkuk: ettiremedi. 

Şimdiki kabine, Tojo ta 
fından kurulmuştur. Bu zat, 
kiden japonyanın Bertin at 
ve son vaııf esi de haı biye 
zırhgı :,idi. Yeni J.abinenin ta 
men askerlerden ·. tcrek"üp 
ceği sövlenmektedir .~ Binaenale 
şimdiki :tebeddülün delalet eti 
mana sarihtir. 

Amerika,~ Tokyodaki hadi 
leri büyük ilgi ile talcip edi) 
Yeni kabinenin - Amerikaya k• -
durıımu ne olacaktır ? ... Bu güı> 
mühim bir sualidir. 

Moskova, cephedeki 
rumun tehlikesini gizlemi) 
Ve Moıkovanın tahliyesi 
açıklanıyor . Fakat Rusya. Od 
sanın düştüğü hakkında sükÔ 
mu haf azada ' berdevamdır. Roıı>e 
lere~ göre ise, şehir ayın 14 6 
den beri Romenlerin elinded 
Ôyle garülüyor ki, bau şehiıl 
rin düşmesiyle Rusyanın muk 
vemet azmi kırılmış değil 
Sovyetler sonuna kadar müca 
le azmindedir. 

Askeri : harekata geline• 
Kalenin sehirden itibaren M 
kova doğusunda ilerliyen OJ1 

vercilerin ~büyük;hamlelcr ya 
bildiriliyor. Moskovayı, en ci,..,. 
ıekilde tehdit eden bu kolor 
Artık mareşal Timoçenkoll 
Moskova müdafaasında ısrarı 
tahdır kanaatindeyiz. 

Buradaki kuvverleri Sudi~ 
ordusu durumuna benzet 
doğru - olur. Artık mareıalın 
ti bir karar vermesi zamanı 
miştir. Sovyet ordusu harbi 
vam ettirebilmek için Mosko"IJ 
feda etmelidir. 

TORKSOZO GAZETESilf 
Büyük babam merhıİ 

Abidin (Paşa) dan mevruş /. 
dana, Ceyhan, Tarsus ·ve ()1 

maniyedeki arazi hıssaları~ 
umur ve muamelahnı ifa)'• 
davilanmı takip t~ttirmeğe oJl 
her türlü ihtilafları hal ile b~ 
kukumu tamamile müdafa~ .i 
beni temsile Adanada miP'· 
reten mukim Tevfik Türkof 
lundan başka mezun ve seli 
hiyetli vekilim olmadığını : 
danalılar ile rüesa ve me j 
rini mahaliyenin malumu 
mak üzere ilin olunur · 
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A hiılin Paıa Torand 

Ahmet Faat DinO 
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5 Seyhan Pamuk Uretme Ç~f iliği Müdürlüğünden: 1 
: ... . : 
i U A T 1 1 
• • • • • • • : Blderını savurup saçma Cretme'nln al bir tane mlbzerını 1 
: Servetini sokağa 'atma Doldurursan an barının ber yerini : 

• • : P©lmlYlk Mülb>~~ırD~ırônô ~D<dl~n K.©l«;nırm©l! : • • • • • : Birıociteşrin 1941 ayt sonuna kadar satılmıyan ve kal~ırılmıyan 1 
: pamuk mibzerleri, bunların hepsine istekli olan 1 
: 1 
i G E ı • • • • 
İ Pamuk yetiştiricilerine gönderiliyor İ 
• Bu yıl pamuk ekimini pıakine ile yapanlar kazandı; eski usul ile bideri savurup ekenler az mahsnl aldı. Mibzerin pamuk zi- e 
: raatinde en mühim makine old~ğunu hepimiz biliyoruz. Serpme suretile ekmeden zarar gören münevver Çukurova Çiftçileri Ziraat: 

I· Vekaletine müracaat etti. Ziraat vekaleti de pamuk müstahsillerinin bu ihtiyacını göz önünde tutarak her tarafa baş vurdu, büyük zor- 1 
1 luklarla vapur temin etti; ve Amerikadan satın alınan mibzerler deniz yolu ile büyük atlas denizini, Afrika kıt'asını, Arabistan Yarım- 1 
1 adasını dolaşarak ( 20000) kilometreyi bulan bir vapur seyahatinden sonra Basraya getirildi. Bir çok kara ve deniz aktarmalarından 1 
: sonra bu mibzerler dünyanın en karışık bulunduğu şu devrede hususi müsaadeler ve büyük müşküllerle çiftçinin ayağına kadar geti- • 

• rildi. Çukurovaya getirilen ve burası için ayrılan mibzer adedi (400) zü bulmaktadır. Bu miktar normal ihtiyacın üçte birini karşılama- : 

1 dığı halde bir buçuk aydan beri bugüne kadar yalınız (166) mibzer satıldı ve çiftçiler tarafından kaldırıldı. : 

: Eğe bölgesine ayrılan mibzerler çoktan satıldı. Ziraat Vekaleti bu ay sonuna kadar satılmayan ve kaldırılmayan mibzerleri: 

1 Eğe bölgesi pamuk yetiştiricilerine gönderiyor. Bu fırsat son fırsattır. Her mibzerin bedeli (275) liradır. Almak istersen fırsat kaçırma-1 
: dan Pamuk Üretme çiftliğine, Ziraat Müdürlüğüne, Çiftçi birliğine, satış kooperatifine, pamuk kontrol memurluklarına şimdiden müra- : 
e caat et. Mibzersiz kalırsan gelecek yıl yine başını döversin. e 
• • .................................................................................. 

' 

il AN 
l skenderun Mal 

Seyhan Nafia müdürlüğünden : 
-- ·-- - -

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

= 
KiLO FIATI 

Kapı Mahalle veya 

Md lü:g"" u••n den • 1 - Adana Orta Tecim Okulu 4 ncü kısmın inşaatır.ın 
• · • 1 ( 16647) lira (29) kuruşluk işinden (15800) liralık iş kapalı zarf 

Muhammen usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Kıymeti ::! - Eksiltme 27110:941 tarihine müsadif Pazartesi günü 

CINSı E.n az 1 En çok l 

- K. S. 1 K. S. 

No. köyü Cinsi Müştemilatı Kimden metruk olduğu Lira K. saat on birde Nafia dairesinde yapılacağından kapalı zarflar 

30 
33 
52 

Soğukoluk 

Soiukoluk 
Kargir Bina 
Kargir Bina 

Tah. 2 oda 1 mutbah Nikola paşa veresesi 150 en geç bir saat evvel saat onda Nafia Müdürlüğüne verilmiş 
500 olacaktır. 

" 
,, ,, 

,,4., 1" 
Talı. 2 oda 1 mutbah 500 3 - lsteyen'er bu işe ait keşifname ile şartnamelerini ve 

,, ., u 

Sarkis Manuk Kaspardan 

53 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
64 
65 
80 
93 

100 

Su ve elektrikli 
,, Kargir Bina Tah. 3 oda 1 mutbah. lslabib Manulyan 600 
,. Kargir Bina Talı. 2 oda 1 mutbah. Kesir Jsrailyan oğlu Seren 300 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbalı. Vartan Kayan 300 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Avadis Papocyan o2'1u Sarkis 500 
,, Kargir Bina T3h. 4 oda 1 mutbah. ,, " ,, ,, 1500 
., Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. ,, ,. ,, Horani 450 
., Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mulbalı Hazineye ait 700 
,, Kargir Bina Fev. 1 oda Tah. 1 Ahır Aram Güzelyan 2CO 
,. Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah, Zakar Yiğya Kurunya 400 
,. Kargir Bina Tah. 2 oda 1 mutbah. Kivork Kozliyan 220 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda ı mutbah. Agop Avadikyan o~lu Samuel 300 
,, Kargir Bina Tah. 2 oda ı mutbah. Kiristofi Ağar oğlu lskender 550 

ların 

Yukarıda yanlı gayri menkoll eria mülkiyeti açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. Talip olanla-
18/10/941 tarihine müsadif ct1martesi günü saat 9.30 dan 12.30 kada1352Müdürlüne müraaca 

15 - 16 - 17 -18 

ilan 
SEYHAN VİLAYETİ VAKlflAH MOOORLOGONDEN: 

Muhammen 
Bedeli 

Lira 
Vakfı Mevkii Cinsi 

Belediye teminatı 
Nosu L. K. 

--~---------------------------------------
600 Hindi Şıh Murat Karşı yaka Dükkan 9 45 00 

Karataş.Y. 

300 " " " " ı: 17 22 50 

300 ,, " ., " " 
19 22 50 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti peşin para ile sa
tılacaktır. İhalesi 31 ll / 941 Pazartesi günü !laat 14 de Vakıflar 
idaresinde yapılacaktı. 

isteklilerin müracaatları. lıan olunur 15-18 13527 

Balk evi 
den: 

ilan 
Relslllln· 

Türkçe okuma yazma bil

miyenler için Halk dershane· 

leri komitemiz ikinci teşrinin 

3 ünde Namık Kemal oku

lunda' bu sene gece dersha

neleri açacaktır. Derslere de

vam etmek istiyenlerin iki 

fotoğrafla Halkevine müraca

at ederek kayd olunmdları 

ilan olunur. 13530 16-18 

mukavele projesini görmek için Nafia Müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

4 - isteklilerin (1185) Lira muvakkat teminat vermeleri ve 
ehliyet vesikası almak üzere bu işi yapabileceklerine dair bon
servisleriyle Ticaret ve Sanayi Odası vesikalarının, iki adet fo
toğraflarını (38) kuruşluk bir aded, (8) kuruşluk bir aded damga 
pulu ve (bir) kuruşluk uçak pulunu yukarıda ikinci maddede 
yazılı günden üç gün evvel dilekçelerine bağlamak suretiyle vi
layete müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür mu
mu ile eyice kapanmış olacaktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilemez. 7-10-14-18 13502 

ilan 
BElEDİYE RİYASET1NOEN: 

1 - Belediye zabıta memurları için 32 takım kışlık elbise 
yaptırılacaktır. 

2 - Elbiselerin kumaşı, dikişi ve bilumum malzemeleri mü
teahhidine aittir. 

3 - Elbiselerin muhammen bedeli beheri 39 liradan 1248 
lira ve muvakkat teminat akçası 93 lira 60 kuruştur. 

4 - Elbiselerin kumaş ve malzeme nümuneleriyle şartna

mesi Belediye zabıta müdürlüğündedir. Arzu edenlerin oraya 
müracaatları. 

5 - ihalesi 21-10-941 Salı günü saat 15 de Belediye 
encümeninde açık eksiltme ile yapılacakbr. 

6 - Taliplerin mezkur gün ve saatte teminat akçalariyle 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

5-9-13-18 13498 
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