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Mısırda çıkan Fransızca : 

< Le Progres Egyptien > gazetesinden 

Balkan muharebesi ~e Kara· 
derıiz salıillerinl alt üst eden Al
ltlcırı - Rus ha·bi ile karıılaşmıı 
ola,. Türkiye sakin, kararını ver• 
itli, t1e korkusuz oaz.iyıtin• devam 
•trnektedir. 

Bugünkü dün.11a harbi esna· 
lıııda birçok Avrupa memleket • 
~e.rirıin inlıidamına ıahit olan 
,,. takım müşahitler Türkiyenln 

ııo..ı olup metin f 4/caı bitaraf t1a· 
:t•tirıi muhafaza ede1'ildifinl lcen
,.,. kendilerine sormaktadırlar . 
"'llrrthurreisi /nönünün ve hükii
r;:ı;,.;,. takip eltili kiyasetli oe 
cli.t~atkar politika mütalea edil
d~ı takdirde bu nalin cevabı ken· 
ilifinden meydana çıkar . 

Türkiye Cümhrıriyeli, Atatürk 
ıGrrtcınındanber~ Türkiyenin harici 
llolitikasının Balkanlarda fll Yakın 
ıSarkta sulhun idamesini istüıda/ 
eden hir ad•mi tecafJÜ:ı siyaseti 
~dufunu tekrar edip durmuıtor. 
F. Orlcigenin toprak ihtirası yoktur. 

alcat istiklali ve toprak 6ütünliJ· ttali rnüdaf aaya da kati surette ,;ar flermiıtir . Ma:ıit!e o1dufu 
1 buıün de orduları, kim olursa 

ot.u,., mütecaviz• karşı memleketi 
'ltabc!a/aaya hazırdır. 
I Nitekim bunu daha geçenlerde 
:,,."".et lnönü • istiklal mn'harabe· 
d Ilı yıldönümü münasebetiyle or
ı Q/arına gönderdili ıa mesojila 
•1'ra l • • r e mıştır : 
""" • Türkiye Cilmlıuriyetinin. sul· 
lift muhafazası hususuntla sar'fet· 
ta fayretler fayda vermd t1e 

~le or'clusrı flHif esini yapmafa 
-.,. •t edilecek olursa. ordularımı· 
-., •ccladımızı gururlandıracak bir 
lli~tte hareket edeceflnden emi .. 
~ Tıirkiye tecaviiH ulramadıkça 
Grbf . b" "Gf l.ı ıırmiyecektir , Y alnu, ıla· 
~'lı da passif olmaktan çok 
,,,~": Türkiye , bugünkü dünya 
~ "'"' başlan11cındanberi silah'01a devam etmiıtir. Ve bugiln 
'larıru beklemekte olan ilci 
~ raluJc ordusu miltecaoizi tard 
~ e hazır oaziyettedir . Hiç 
~e Yo~ ki , bu harp Tılrkiye 
1-,.le l'rletıııi birçok nazik mesele· 

1'.arıı karııya koymUflur. 

~ılrkige, cofra/i flaziyeti do· 
~kt'!Jle ~arkr Aorupa oe Orta 
~~'- anahtar mlfllciindedir. 
~Clk ızın biricik lcopuı olan 
.._ fid kaleye Suriye, Irak oe lra
~ ~ra yollara hakimdir . Tılr· 
.... c:lcaı liJra/cü bitara/lıfı il• Hitler 
~ ,.:"111.ıra 1 ran oe I ralc ın zınıfn .,... ::•il petrol men6alarına fi· ...... c" Jlollarını takip .,,,..1 •. 

8lla/clcal111 h4/dmigıU U. 

Mihver donanmasının Karadeni•e 
girmesine:ve "oıada Rus limanla 
rını bombardıman etmesine mani 
olmaktadır . Bu vaziyetle olan 
Türkiyenin harici politikası. taah· 
hütlerinden,istiklcilinden ve ferdiye· 
tinden hiç bir şey feda etmeksizin 
muharip dev/eller arasında nazik 
bir muvazene idamesini istihdaf 
etmektedir. Ve şimdiye kadar çok 
mahir 6ir sür.elle. burnı ...,.UWl/f ak 
da olmuştur. 

Geçen halıarda Almanlar Bal· 
kanları istila ettikleri zaman harp 
Türkiy•nin hudutlarına dayanmıştı. ·ı 
Bir,ok ki# , Türkiyenin derhal 
taarruza geçecefini sanmıştı . Fa
kat Cümhurreisi lnönü fit hüku
meti Türlciyenin ancak taarruza 
ufradılı takdirde hart~kete ıeçme· 
sine karar oerdiler. Son hadiseler 
bunun ne kadar makul ve iyi bir 
karar oldufunu isllat etti . 

Hiç şüphe yok ki , dahili va· 
ziyeti çok saf lam olmasaydı Tür
kiyenin bugünkü vaziyetini muha· 
faza etmesine imlc.4n yoktur. Fa
kat Türk milleti birçok Balkan 
memleketlerinin aksine olarak , 
Şef inin etrafında sım •ıkı yerleş
miş ve hühumetine karşı sonsuz 
bir itimat beslemektedir . Buuun 
içindir ki, Türkiyede bir Beşinci 
kolun faaliyetlerinde mUtJaf/ak al
ması çok güçtür • Dif er taraf tan 
Türk milleti her hangi bir yabancı 
propalandanın tesiri altında kala
cak islidadda delildir. 

yeni baştan fit tamamigle teç
hiz edilmif olan Tilrk ordusu At1· 
rupanın en iyi ordularından bile 
sayılmaktadır. Ve yine hiç şüphe 
yoktur ki, Hitlerin Türkiy~ye. teh
dit qerine tatlı sözlerle hıtap et
me~inin başlıca sebtplerinden bi 

risi de budur. 
Bundan başka Türkiye söz 

ve taahhütlerine karşı da ~a~ma 
dürüst fJe merd hareket etmıştır . 
Bu hal, Almanyanın yaptılı fJaat· 
/er oe Mihverin ıösterdi!i afJ~~
tajlara rafmen Türkiyenın lngılız 
ittif aJcuıdan vazıeçmemiş olmasiyle 

sabittir. 
Filhakika Türkiye Almanya 

ile bir dostluk paktı imzalamıştır. 
r k t Türk Devlet adamları bu 
ra a 1 h" 6• lctın /ngiliz ittifakına ıç ır su-
pa ı Jokunmıyacolını müteaddit 
ret' l d' S . Jef rdar tekrar etmiş er ır. urıye 

~rıblsl ve da.'ıa sonra frak 
mu Tı k. . al 
hadiseıl esnasında ur ıyenın -

. t bu sözlerin ne kadar 
dıf ı oazıye . . 

i 
.. oldu'lhmu ıöstermıştır. 

ıanı mı •-·· 
1 ürk ı/karıumumiyısi, son za· 

"'""'°'"" lnıilis De11lıt odomlo· 

•• .. 
GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

rının Türkiyenin bugünkü politi
kasını takdir ettiklerini görmekle 
memnun(11et duymuştur. 

Şu anda, kuvvetli ve bitaraf 
bir Türkiyenin müttefikler için de 
büyük /aydalar temin eltili kabul 
edilmektedir. Bu sebepledir ki, da
ha yakınlarda lngiliz hariciye na
zırı B. Eden Türkiyenin harpten 
sonraki beynelmilel is/erde büyük 
bir rol~oynamata namzet o/dulunu 
söylemiş ve bu Ankara mahfille· 
rinde memnuniyeti mucip olmuş· 

tur. 
Türk mil!eti bugün de , Bul 

gaıistanda bir takım askeri hare
ketler ve tahşidat oldu~u anda da 
sakin- ~e politikasına sadık kal· 
maktadır. Türkiye bugün bitaraf
tır. Fakat mı'itecavize karşı derhal 
harekete ge~mele de hazır pir- hal
dedir. Türk milleti lnönüniln etra 
/ında birleşmiştir . Bütün tazyik
lere ralmen politikasına sadıktır . 

Ağır yarahlar 
mübadele 
ediliyorlar 

Bern : 30 (a.a.) - lngiliz ve 
Alman ağır yaralılarının mübade· 
lesi için Bal'deki Alman makam
larının emrine bir sıhhiye treni 
verilmiştir. Bu mübadelede 1150 
ağır lngiliz yaralısı Manş limanına 
nakledilecektir. Bunlar lngiltere· 
den ağır Alman yaralılan getire
cek olan bir lngiliz hastahane ie· 
misine bineceklerdir. 

Genç İran Şa
hının beyanatı 

••Millet iradesini ve 
dflşflncesıaı lzbar 
etmek fırsatına nan 

olacaktır.,, 
Londra : 30 (a.a) - Deyi 

Telgraf gazetesinin Tahran muha
birine beyanatta bulunan yeni Iran 
Şahr demiştir ki : 

"Memleketimin istikbali hak· 
kında düşüncelerim şu iki kelime 
ile hülasa edilebilir : 

[ Demokraside terakki J Mem 
leket bazen hükumeti tenkid et· 
me~i de tazammun etse iradesini 
ve düşüncesini izhar etmet fırsa-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Amerikan Ucaret 
gemllerlDla 

sllAblandırdması 

B. Ruzvelt 
Vaşington : 30 (a. a.) - B. 

Ruzveltin bugün Hayfakdan Va· 
şingtona döndüğü bildirilmekte · 
dir. Ruzvelt bitaraflık kanununun 
ticaret gemilerinin silahlandırıl· 
masına şimdiki halde müsait ol· 
madığından bu gemileri silihlan
dırılmak için kabul edilecek en 
iyi hattı hareket hakkında B. 
Hal ile bir aörüımede bulunmuf 
tur. Kongre liderleri de bu me· 
seleyi yarın müzakere edecekler. 
dir. 

ıi lnglllz tankları 

lngİIİZ tank - ,-.v-iç_r_c--,-s-.r-in_d_e_u_ç-an-

l·malatı artı or /ngili~ tayyareleri Y Berlin : (a. a.) - Bernden 
Londra : 30 ( a. a. ) - Ge- D. N. B. b !diriyor : lsviçre hari· 

çen haftaki lngıliz tank imalatının 
esasen bir rekor trşkil eden dahıı ciye nezaretinin tebliği : Takriben 

5o lnsriliz tayyaresinin 28 - 29 
evvelki haftaya nazaran > üzde l" 1 ey u srecesi lsviçre taraflıl'rını 
yirmi fazla olduğunu biıdirt"n res· 'hl 1 •· 
mt haber Londrada memnuniyet 1 a etmeleri üzerine lsviçrenin 
uyandırmıştır. Londra elçisi derhal protesto 

Rusyaya büyük miktarda tank etmeQ-e memur edilmiştir· 
gönderilece~i söylenmektedir. llr.i 400 bin amelenin imal ettil'i tank 
bin fabrikada çılıımıktı olan miktarının durmadın ırtm,ktıdır 

•• Sahip ve Ba11Duharrirl 

FERlo:cELll GUYEN 

Kurulut Tarihi: 1 Kinunusanl 1924 

Onyedlncl yll - Sayı : 5134 

Emniyet Müdürleri 
Arasında Terfi Ve 

Değişiklikler 
Ankara : 30 (Hususi)·- E'· 

dirne vilayeti emniyet müdürlü
ğüne Kayseri vilayeti emniyet 
müdürü Kemal Kaya, Kayseri 
vilayeti emniyet müdürlüğüne 

Gerciş kl\ymahmı Nuri Güven 
Çanakkale vilayeti emniyet mü: 
düdüğüne önemli işler müdürü 
Recai Sözeri, A~rı vilayeti cm· 
niyet müdürlüğüne, Çanakkale 
vilayeti emniyet müdürü-Mehmet • 
Ali Orkuş, Kocaeli vilayeti cm· 
niyet müdürlüğüne Antalya viUi
yeti emniı.t.t müdürü Kenan Frol 
Antalya vilayeti emniyet müdür
lüğüne Afyon vilayeti emniyet 
miidürü Mehm .. t Tanyeri, Afyon 
vilayeti emniyet müdürlüğüne 
Aydın vilayeti emniyet müdürü 
Ekrem sokullu, Aydın vilayeti 
emniyet müdürlüğüne emniyet 
umum müdürlüğü emniyet mü
dürlüğünden Ehem Rollas, Kırk
lareli vilayeti emniyet müdürlü
ğüne Tokat viliyeti emniyet mü· 
dürü Alacttin Eriş, Tokat vila
veti emniyet müdürlüğüne Bilecik 
emniyet müdürü Server Dinçer, 
lçel vilayeti emniyet müdürlüğü
ne Elaıığ vilayeti emniyet müdü
rü Halim Saatçi, Elazığ vilayeti 
emniyet müdürlüğüne Çankırı 

vilayeti emniyet miidürü Avni 
Sümer, lzmir vilayeti emn!yet 

Halk ticaret 
biletleri kalktı 

GAZETECiLER iÇİN YENİ BiR 
TARİFE TATBiK EDiLECEK 

Bupnden itibaren halk tica· 
ret bıletleri ilga edilmittir. 

Gazeteciler için tenr.ilAt bu 
biletler üzerinden yapılmakta idi. 
Bunun için yeni bir tarife tatbik 
edilecektir . Bu tarifeye göre , 
matbuat mensupları afa~ıda mik
tarları ve mevkileri tösterilen 
biletlerle •e) abat edebilecekler· 
dir : 

Bırinci mevki 1500 Kuruf ) 
ikinci ~ 1000 > ) 1 aylık 
Üçüncü > 700 > ) 

Birinci mevki 1000 Kuruı ) 15 
lkinci > 750 > ) ayhk 
Üçüncü > 450 > ) 

italyada iaşe 
darhğı 

Loı.dra : 30 ( a.a ) - ltalyan 
halkına verilen ekmek miktarının 
azaltılması, baıhca ltalyan mer
kezlerine lngiliz hava kuvvellerita· 
rafından yapılan akınlardan sonra 
mineviyatı yükseltmek için yerin
de bir iliçmı dır.? Londrada bu
nu herkes gülerek soruyor. ltal
yanların yedikleri şiddetli darbe· 

lerin tesirini hafifletmek maksadi
le orta Akdenizde bir lngiliz ge· 
misi kafilesine yapılan hava hü· 
cumu hakkında gürdltülü bir teb
lit çıkarmıılardır. 

Londra matbuatı lnıiliz filo· 
sunun büyük bir kısmının batırıl· 
mış olduğunu bildiren bir ltılyan 
teblitini alayla neıretmektedir. 1-
talyanlar Mataban muharebesinde 
de İngiliz filosunu batırmıtlardır. 
SelihiyeUi kaynaklardı kaydedil-

diA'ine aöre bu kafılede gideceA-i 
yere varmıştır. Ve hamuleıinin 
öuümüı:deki ayda mühim bir rol 
oynayacıtm• ıtimat edilebilir. 

müdürlüğüne emniyet umum mü
dürlüğü üçüncü daire reisi Mit· 
hat Uyguç, Çoruh vilayeli emni· 
yet müdürlüğüne polis müfettiı
lerinden Na:ımi serim. üçüncü 
umumi müfettişlik yabancı işler. 
müdürlüğüne birinci umumi mü
fe~tişlilı: emniyet müşaviri Faik 
Koksal, birinci umumi müf ettiı· 
li~ em~iyet müşavirliğine Edirne 
vılayetı emniyet müdürü Rifat 
Kcmerdere, üçüncü umumi mü
f~t.tişlik asayiş müşavir muavin· 
lığıne Van vilayeti emniyet mü· 
dürü Behçet Kutertan, birinci 
sınıf emniyet polis müfettişliğine 
emniyet umum müdürlüğü yedin
ci şube müdürü Sait evsen, ls
anbul polis mekiebi müdürlüğü

ne İzmir zilaycti emniyet müdürü 
Sait Özgürün almakta oldukları 
maaşlariyle naklen ve seksen li
ra emniyet umum müdürlüğü 
üçüncü daire reisliğine İstanbul 
polis mektebi müdürü Necati 
Buharioğlu, yetmiş lira mıtaflı 

emniyet umum müdürlüğü ye
dinci ıube müdürlüğüne Kocaeli 
vilayeti emniyet müdürü Tacettin 
Ortaç, Van vılayeti üçüncü sınıf 

emniyet müdürlüğıine dördüncü 
sınıf emniyet müdürlerinden lçel 
vilayeti emniyet müdürü Nurettin 
Keskin Bora terfian tayin olun
muşlardır, 

Sovyet ·Alman barlll 

Ultr.llJ'tfmlo M6ttJilı 
orduları ile ~ laarelıdta 

JeoamJ ediyorlar 

Budapeşte 30 (a. a.) - Uk
raynada yapılmakta olan hareket· 
ler ve müttefik ordulan ileri yürü
yüşlerine devam ederken diğer bir 
kısmı da duşman kuvvetleri arasın· 
da ki İrtibattan kesmiştir. Devam 
etmekte olan bu hareketler hakkın
şimdilik malümat verilmiyecektir. 

'·~}Son dakika 

lloılııvadalll 
llonleraaı 

ln~ltae • Amerikan 

marahha•laPının beyanatı 

Moskova : 30 ( a. a. ) - 3 
devlet konferansı dCln açılmııtır . 
Konferansta beyanatta bulunan 
lngiliz heyeti reisi demiştir ki : 
cAmerikalı dostlarımıza kartı bü
yük bir borcumuz vardır. Muhare
be meydanındaki vazifelerimizin 
iyiliğini onlara borçluyuz. Müşte· 
rek düımanımızı yenmek için ya
pılması liı.ımgelcn yardımı ver· 
mcğe ve bu gaye ile bütün feda
kirlıklara katlanmaA-a hazır oldu· 
ğumuzu göstermeğe buraya gel
dik. Zamanın kıymetli unsuru ol
duğunu söyleyen Mösyö Molotofua 
hakkı vardır.> 

Amerika heyeti murahhası re
isi de fÖyle demittir : 

- Mümkün olan her yar
dımda bulunmak için videtmek 
üı:ere talimat aldım • 

aeaeraı Vepeı 

Balda da 
llare1let etti 

Tahran : 30 (a. a) - Gene· 
ral Veyvel tayyare ile 8atdada 
hareket etmittir. Sovyetlerle ye
ni müzakereler yapılması lüzumlu 
addedilditi taktirde reneral ye
niden Tahranı relecektir, 



Sayfa 2 TORKSOZO 

l•vlçre'de mUnteflr Basler Nachrlcht en 
gazetesinin 10.9.1941 tarlhll nUshasmdan 

ANKARA'DA 1Mersin Halkevi 
temsil kolu 

Müesseseler • • • arası 

NiKBiNLiK Konyaya-· gidiyor Atış F ederasgonu 
teşvik müsabakası O. United Press'in dün An

kara 'dan_ bildirdiğine göre, halk · 
d8 1 günden· güne artan bir rahat
lık hissi görülüyor ve Tüı kiye'nin 
önümüzdeki kışta harbden uzak 
kalacağı. kuvvetle tahmin edili 
yormuş. Bu nikbinliğin sebebini 
araştırmak:faydah olur. 

İngiltere:bu:nikbirıliğe Türki
ye ile paylaşmıyor. İtalyan filo· 
sunun: hareketlerinden, . lrıgiltere'
de mihver'in Çanakkal ehakkıoda 
fena tasavvurları olduğu istidlal 
edılmek isteniyor. Fakat, umumi 
harpde Gelibolu hadisesinden bi
lindiğine göre, Çanakkale boğezı 
dün} a denizlerinin en müthiş 
geçidlerinden birisidir. Bilhassa 
eski İngiliz tebliğlerinde Mataban 
önlerinde ve diger yerlerde he
men hemen temamen imha edil
diği bildirilen ltalya· filosunun 
boğazları zarlamak :zannı . altında 
bulundurulması hayrete şayandır. 
Bu darbe bir devletin kendi ni
} etlerini ilk önce başka bir dev 
lete isnad etmesine çok def al ar 
şahit olduk. Onun~içindirki, Tür
kiye'nin lngiliı filosundan endişe 
etmesi kabili tefehhümdü. Eski 
Amerikan Amiralı Sterling'in 
yazdığı bir makalede İngilizleri 
hemen Çanakkale'ye hücuma 
teşvik etmesi buna intizam eyle. 
mekdir. Her şeye rağmen biz, 
lngilizler'in tecavüze niyetleri ol
duğuna ihtimal vermiyoruz. Ger
çi Türkiye'ye boğazlarda hakimi
yet hakkını yeniden veren 1936 
Montrö Boğazlar konferansından
beri Türkiye'nin deniz tarafından 
bir hücuma karşı sureti kat'iye
de emniyet altına almak ıçin la
zım gelen: zaman ve \.esaiti bu
lup bulmadığını bilmiyoruz. Eğer 
zayiattan ürkülmezse, b•)ğazlar 
belki zorlanabilir. Fakat Asya 
tarafından Türkler' in ve Avrupa 

tarafından da Almanlar'ın tazyild 
altında lngiltcre'nin boğazları 
karadan elde tutabilmesi bam
başka ve ağlabi ibtimal cevabı, 
menfi bir meseledir. lngiltere, 
Türkiye 'nin doğru olan bıtaraf
lık arzusuna inandığı müddetçe 
böyle bir kumar O}Ununa cür'et 
etmesinin sebebi anlaşılamaz. 

Müttefik Rusya ile irtibatı lnğil
tere'yi bu arada Iran üzerinden 
bu harpde arzu edilen nisbette 

temin etmiştir. Maamafilı lngilte· 
re bu inldşaf ı kısmen memnuni
yd, kısmen de üıüntü ile takip 
etmektedir. Böylelikle Ruslar za
ten istenmiyecek kadar çok Hind 

Okyanusu'na yaklaşmış bulunu
yorlar. Lü:ıumsuz yt>re Akden i •. 
zin boğaz kapısını Rusların emri
ne vermek lngifüler için pek ca
zip bir şey olmasa gerekdir, Şu 
halde niçin iı,ter beyaz ister kır
mızı: çar zamanlarında lstanbul'a 
ve Akdeniz'e karşı iştiyakından 

vaz geçemiyecek olan Ruslar' ın 

lehine olarak Türklerin emin bo· 
ğaz bekciliğini ihlal etmeli ? 

lngilizlcr'in Türkler'e karşı 

taarruz niyetlerinden, imkan veya 
imkansızlığına işaret ettikten 
sonra'~Mihver devletlerine gele
lim :: Boğazlara bir: Alman teca
vüzü daha henüz mürekkebi ku
rumıyan 18/6/1941 Alman - Türk 
muahedesinin birinci maddesini 
ihlal ederdi, Birinci maddenin 

metni şudur : 

(Almanya ve Türkiye karşılıklı 
olarak yek.diğerinin mülki tcma
miyetinin taarruzdan masuniye-

tini ve doğrudan doğruya veya 
bilvasıta diğer taraf aleyhine 
müteveccih tedbir almamayı 

taahhüt eder.) Fakat ya Yu
nan h11rbinde olduğu gibi , Al· 
manya yerine ltaıya ilk hücumu 
yaı•arsa : Mihver birliği taksim 
edilmiş rollerle meydana çıkarsa: 

Mersin : 30 ( Husuııi ) - C. 
H . P. Genel:Sekreterliğince. Mer
sin Halkevi: Temsil kolunun Kon. 
yaya gitmesi uygun görüldüğün

derı lazımgelen hazırlıkların ik
mali için t çalışılmaktadır . Bu se
yahatin önümüzdeki haftalar için· 
de yapılması kararlaş~ırılmrştır. 

HöyHlmüz için şim
diden hayvan yemi 

bazırlıyacak 

Yurdun Sağlığı 

memleketlmlzde27vl-
1Ayette 50 yataklı 4 vı- 1 

liyetteıooyataklı has 1 

tabaneler kurulacak 

Biz, bunu da mümkün görmüyo
ruz . Gerçi Mıhve~'ın mürnküıı 
olduğu kadar çabuk Rusya'nın 

Kafkas - Hazer bölgesindeki 
petroll'\ra erişmesi bu harbdeki 
çok yüksek menfaatı iktizasın· 
dandır. Fakat, mühim askeri Ziraat Vekaleti teşkilatına ve Ankara : 30 (Türksözü Muha-
Türk kuvvetleriyle düşman ota. valiliklere bir tamim yaparak da- birinden) - Sıhhat ve fştimai Mu-
rak buna erişmek istemek lngil- ha şimdiden hayvan yemi tedarik avenet Vekaletinin sihhiye teşki-
tere için olduğu gibi Alman) a edilmesini ve kış içinde hayvan latına ait bir iş program hazırladı-
ıçin de tehlikeli bir kumardır. ölümüne ve lüzumsuz kesimlerin ~mı kısaca yazmıştık. Bu~program 
Mihver'i petrol mıntakasına götü- önüne geçilmesini • hayvan yemi tatbikat sahasına çıkarılarak mem-
ren normal yol Odesa ve kırım tedariki için köylümüzün memur- leketimizin sihhi ihtiyaçlarınından 
üz~rinden geçer. Eğer bu yol, lar tarafından a} dınlatılmasını en mühimlerinin peyderpey tahak-
geçilmesi mümkünse Tür!Cler'i hatta imece usuliyle hayvan ye- kukuna lüzumlu hazırlıklar yapıl· 
düşman t:tmenin lüzumu yoktur. mi tedarikinin temin edilmesini mıştır. 
Gel..·mek imkanı yoksa, Türk bildirmiştir. Sıhhat ve içtimai Muavenet 

harbi evleviyetle lüı.umsuz bir Ankara Kız meslek Vekaleti bu programın ba~arılma-
kuvvet sarfı olur. Bu haı bin ka- sı için 73.312.50'.) liraya ihtiyaç 
zanılması imkanı bite olsa bu Öğretmen OkUIUDa olduğunu tesbit etmiştir. Bu para-

arada özlenen petrol sahaları bir talebe alınacak dan 67.350.000 lirası tlirlü tçtimai 
zangın yerine çevrilmiş olurdu. Muavenet müesseseleri yapılması-

Böylece muhakkak olmasa Ankara : 30 ( Türksözü~~mu- na, 8.962.500 lirası da koruyucu 
dahi büyük bir ihtimalle Anka- habirinden ) - Şehrimizdeki ls- tababet müesseseleri yapılma ve 
ra'dan, Türkiyenin harbden ma- met Paşa Kız Enstitüsünde bulu- kurulmasına harcanacaktır. 
sun kalacağına dair duyulduğu nan Kız Meslek Muallim okuluna Rapora göre 27 Vilayette 50 
bildirilen itminanı yerinde bul· bu sene de imtihanla talebe alı- yataklı, 4 Vilayette 100 yataklı 
mak neticesine varılabilir. Bu nacaktır· Alınacak talebe kız ens- hastahaneler kurulacakhr. Bll has-
anılan iki devletin boğazlara te- tit üleri mezunlarından olacak , tahaneler için harcanacak para 
cavüı.de menf aaddar olmamasın- yaşları 194 ~ birinçiteşrininde 23 8.100.000 liradır. Bundan ayrı 0 

dan zi" ade bu m el de ı - 1 
Ü· geçmernie bulunacaktır . Mu-ra- ı k f b J es e ası mu- v ara stan ul'da mevcuda ılave 

him olan amil Türkiye'nin bita- caatlar 10 biıinciteşrine kadar olarak 500, Erzurum'da 200, Di· 
raflık arzusudur. Bu iki harp se- vekalete gönderilmiı olacaktır yarbakır'da 150 yataklı, fzmirde 
nesi ı.arf mda Türkive'nin hattı lmtıhan günleri ayrıca ilan edi' 500, Bursa'da 300, Seyhan ve 51• 

hareketinden böyle -bir arzunun lecelctir · ~ vasta'da 250, Edirne' de 200, Gazi-
kuvvetle mevcut oldu~u istidlal • antep ve Kayseri'de 150 şer ya-
oluna bilir. 1 üı kltr c ğ tı haı e ltalyad8D maJ geldi taklı hastahaneler kurulacak, An
girerek siyasi faydalar elde et- 1 ıt 1 d 1 

kara'da kurulacak Tıp fakültesinin 
mek isteselerdi şimdiye kadar aya an stanbula deniz tarı-
ellerine pek çok fırsat geçmişti. 1 kiyle bir miktar mal gelmiştir. Bu yAtak sayısı da 1200 e çıkarıla-

Mihver, Türkiye'ye Balkan mallar meyanında deri sanayiinde caktır. Bu on vilayetteki, ilaveler 

k il 1 k 
ve yeni kurumlar için 10.600.000 

Birliğinin bir azası olarak Yuna· u anı an zırnı , makine yedek 
k 

lira harcanacaktır. 
nistarı ve Yugoslavya'daki hücum- a samı, radyo aksamı, elektrik 
ları ile bu gibi fırsatlar vermiş ola· malzemesi vesaire vardır, Diğer 62 Vilayetimizden Ankara, 
bilirdi. lngiltere ise Irak, Suriye 

1 
taraftan ltalyadan birçok firma- Antalya, Bolu, Burdur, Çanakka· 

ve lran'a yaptığı hücumlarla Tür- , lar memleketimizden birçok talep- le, Mersin, Malatya, Tokat, Ordu, 
kiye'ye ayni fırsatı vermiştir. Her !erde bulunmaktadırlar. ltalyanlar Yozgat, Afyon, Aydın, Eskişehir, 
iki halde de Türkiye, müttefik ve bilhassa deri, tiftik ve bazı gıda Kütahya, Zonguldak, Kastamonu, 
ya yakın dostlarının lehine hare- maddeleriyle daha fazla alakadar- Çorum, Manisa, Konya ve Trab· 
kete geçmedi. Türkiyenin bitaraf dırlar. zon'da yapılmış ve yapılmak üze-
olmak ve katmak istediği aşıkar· Memleketimize re butunan hastahaneıer şimdilik 
dır. Bu kuvvetli arzunun şuuru ihtiyacı karşıladığından bu vila . 
her şeyden ziyade bu gün Anka Gelen Transit yetlerimizde hastahane yapılması 
rada hakim olan itminanı anlatır. düşünülmemiştir. Bunların ileride 
Türkler hiç bir zaman sinir zaafı Mallar daha iyileştirilmesine ve bina ek-

göstermemişlerdir ve bunun için- Irak tarikiyle memleketimize lenmesine lüzum görülenler yavaş 
dir ki, bugünkü sinir harbine mu- transit olarak getirilen ve bir yavaş yapılacaktır. 
kavemet etmişlerdir. Belki de hak· müddettenberi depolarda bekle- Verilen raporlara görede bü-
lı olarak bu harbin askeri, siyasi 1 yen mallardan mühim bir kısmı tün bu işlerin yapılması içinde la· 
gayelerden ziyade, iktisadi hedef- Is · · M · vıçre ve acarıstana satılmıştır. zım olan bu parayı on sene için-
leri olduğ'unu kabul ediyorlar. Bu- Bunların sevkine muvakkaten Tür- de fevkahıde tahsisat alacak olan 
depeşte muhabirimi~in dün izah kiye ile Avrupa arasındaki tren Sıhhat Vekaleti, bu programını 
etmiş 'O!duğu gibi Türkiye ihraca- hattının ı'rtı·batı temı·n edı'ldı.kten · · · · d b' · · yme on sene ıçerısm e ı tırmış 

Müessese Gençlik Klüpleriyle 
ihtisas Gençlik Klübü arasında a
tış müsabakas,l yapılacaktır. Be
den Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
Atış Federasyonu programı mu· 
cibince 1 r:ci teşrin ayı içerisinde 
bu atışlara Adanada Milli Mensu
cat, Malatya Mensucat ve Demir 
spor Gençlik kıüpleri iştirak ede· 
cektir. Atış şartları; 

1 - Tüfek: "Poligon silahı,. 
2 - Mesare: 50 Metre 
3 - Mermi adedi: 5 ( atıştan 

evvel söylemek üzere bir tecrübe 
mermisi verilir.) 

4 - Nişan vaziyeti: Yatarak 
destekli. 

5 - Hedef : l s. m. aralıklı 
daireli hedef. 

6 - ifa şartı:· Münferit müsa
bakaların şartları~ı müesseseler 
mfü;abaka tertip heyeti tesbit e· 
der. 

7 - Ekip halindeki müsaba
kaların şartların müsabaka icra 
adilecek bölgenin atıcılık ajanı ta· 
yin eder. • 

8 - Tertip ve hakem heyet
leri : 

a) münferif müsabakalar için 
müesselerce teşkil edilir. 

b) Ekip halindeki müsabaka
lar için bölge ajanlığının delale
tiyle müsabakaya iştitak eden mü· 
esseseler arasında teşkil edilir. 

9 -- Mükafat: Müsabakaya 
iştirak eden&ınüesseselere federas
yon .. tarafından (1,2,3) üncüler için 
münasip bir mükafat göuderile
cektir. Ekip halinde iştirak eden 
müesseselerden ~kazananlar da 
müessese namına~bir hatıra gön
derilecektir. 
ihtisas Klüpleri Duhuliyeli Müsa· 
bakaların Hususi Talimatı: 

1 - Duhuliyeli müsabakala
rın duhuliyesiılerden farkları iş

tirak edecek atıcılardan veyahut 
klüpten fişek, hedef parası ile tü
fek ve atış yeri malzeme yaptırma 
parası namile küçük bir duhuliye 
almaktan ibarettir. Bu para fişek 

ve hedef parası mecmuunun nıs

fından fazla olmamalıdır. 
2 - Duhuliyeli müsabakalar

da mükafat konmuş ise bu müka
fat için de . duhuliyeye zam yapı
labilir. 

3 - Duhuliyeli müsabakala
rı tertip eden klüp veya makam 
şartlarını tesbit edip nizamname
lere uygun bulunduğu ve teknik 
hususta mahzur olmadığını ajanlı

ğa tasdik ettirir. Müsabakayı böl
ge yapıyorsa federasyona malü· 
mat verir. 

4 - Duhuliyeli müsabakalar-

tı iki muharip tarafında mükem· sonra başlanacaktır. olacaktır. 

1 

(Gerisi 3 üncü sayfada) 
mel işine yanyabilir. Fakat kim ~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• ---~~~ 
kendini müdafaaya kadir bir mem
leketten mal almak isterse onu 
askeri bakımdan rahat bırakma· 

______ __.,__ __,., ______ _ 
hdır. 

Ziraat lisesinde 
tetrısat başladı 
Bu günden itibaren Ziraat 

mektehi lise ve orta kısmı yeni 
proğram ile derse başlamıştır. 

Uzak memleketten gelen ve 
mali vaziyetleri de müsait olma

yıp imtihanı kazanamayan talebe
ler belediye tarafından gönderil-

miştir. 

1 
UZAKLARDAN HABER 1 

----·-----------------------~~------
Güreşin 

Güreş beşeriyet tarihinde taş ve demir devrin
den başlar. O çağdaki vahşi insanlar, düşmanları
na karşı silah ve mukavemet vasıtası olarak kol 
ve bacaklarını kullanırlardı. 

Tarihi 
kuvvetlendiği zamanlara kadar Yunanlıların olimpi · 
yat oyunlarını alan Romalılar. da Forum dedikleri 
spor meydanlarında diğer sporlarla beraber güreş 
de yaparlardı. 

Yunanlılar da bizim gibi yağlı güreşirlerdi. Hat-

, ..... .... -... .... ----.. ··--·· ..... -----.... -..... , 
l Arkadaşımız Remzi Ahrın "Japon Emperializminin : 
$ Sebebleri·- adlı yazısının bu günkü kısmını yazılarımızın * 

Fakat güreş spor olarak Miladdan yedi asır 
evvel başlamıştır. Yunan olimpiyatlarının en hara
retli müsabak11sı güreşlerdi. Homer'in kasidelerin
de bile galip güreşçilere ait medhiyeler vardır. 
Gene Yunan şairlerinden Pindar da birinci gelmiş 
güreşçilerin hikayelerini anlatır. Yunan esatirinin • 
Herkül, Apollon ve Hermes gibi kahramanları, gü· 
reşte mükafat kazananlardır. 

ta terledikleri ve vücudları fazla kaypak olduğu 
zaman, küllere bulanırlardı. Evvelce Anadoluda 
(Karakucak) denilen ve bugünkü yağlı güreşin yağ
sızı olan bir güreş varmış. Tarihi tetkikler, serbest 
güreşin orta As yadan ve Türkler tarafından getiril
diğini meydana çıkarmıştır. Bunun içindir ki, Avru
palılar (Türk gibi kuvvetli) derler. Avrupa vt A
merıkanın tanıdığı eski güreşçilerimiz şunlardır : 

;

• çokluğu dolayısiyle koyamadığımızı sayın karilerimize bil- ~ 

diririz. ı ... .. _ .... ,, ----.. .. .. _ __.... __ ................... . 
Eski Yunanlılarda güreş bugünkü Grekoromen 

ile serbest güreşin karıştırılmış bir şekli idi. Gerek 
şiirler, gerekse o zamandan kalmış resimler bunu 
iÖstermektedir. Güreş, Roma imparatorlu~unun 

Koca Yusuf, Kara Ahmed, Koç Mehmed, Nurullah, 
Madrah Ahmed, Kudretli, Adalı, Kırılcıkh Mah 

mud .. 

-------- --
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Portreler : 3. 

CORDELL HULL 

Yazan : Suat Baydur 

Bu yazıyle maksadımız bu 
günkü harp dünyasında, en büyük 

Bay Hull 
rolü oyna} acak: olan b:r devletin 
harici politıkasını idare eden ada· 
mı size tanıtmaktır. Kısa ismiyle 
Hull Amerika Birleşik 'devletleri· 
nin hariciye : nazırıdır .' Çok eski 
değil, Yalnız 30 sene evvel Hull 
Kentuky'de kereste tüccarlığı e· 
den babasının odunlarını tahta 
kızaklar üzerind~ taşım~ğa rne· 
murdu; o zaman 14 yaşında idi: 
Mektebe gitmiyordu, fakat keodı 
kendine ,okumayı öğrenmişti 15 
yaşında onu Montvale kolejine 
yolladılar. 

Her cumartesi mektepten eve 
olan 21 kilometre} i } ürünıeyi oto 
büse vereceği paraya tercih edi· 
yordu, sakladığı bu para} la ı.onrıı 
kitap alıyordu . Sınıfta pek çabul: 
kendini gösterdi ve birinci oldU· 
Bundan sonra mektep hesah111ıı 
meccani olarak okudu, Lelodu ti· 
sesini bitirdi ve Pcrııess üniversi· 
tesine giderek hukuk derslerirıC: 
devama başlad1. 

Herkesin 4 s enede verdiği 
imtihanı 3 üncü .senenin yarısınclıı 
müracaat ederek verdi, kendisi bıl 
sırada asker oldu. Bir zaman soll' 
ra askerlikten döndüğü zaman ikİ 
cihetten meşhurdu . Kumandaoıll 
en iyi arkadaşı ve sırdaşı üste' 
likte en i.> i pokcrcisi olarak he· 
nüz dönmüştü ki küçük bir şebiıe 
hakim tayin edildi, henüz maka· 
mına gelmiştiki, o .sırada şehirde 
umumi bir kavga oldu, bizim geııÇ 
hakim 48 kişiyi baziı.ini hapse di· 
ğerlerini para ~cezasına mahkül11 
e,ti. 

1898 harbi başlarken Huıı·de 
orduya kaydolmuştu . Fakat ancıı~ 
4 ay kaldı, ayrılırken arkadaşları 
"Eğer harp daha biraz sürse)'dı 
ordunun bütün J .arası Hull' Je o B' 

caktır.,, diyorlardı. Poker cılıetjıl' 
den burada da kendini gösterırıİ~ 
ti. 1908 de bulunduğu Barodll~ 
kongreye girmek için istifa et1'. 
1914 --; 18 harbinde Hull Arnerı· 
kan ordusunda yüzbaşı rüttıı::Sl 
taşıyordu. 

1922 de mebus oldu. Kefldı' 
sini göstermeğe haşladığı taf1~ 
1931 de başlar. 1931 sene:.inde 
Cordell Hull Amerıka ayan ırıe~ 
lisiııin bir azası idi. 

O sene henüz reisicumh
11 

olmayan Ruzveltle tanıştı. iki ~t; 
ne sonra bu adam ona Haricı> 
nezaretini teklif etti. Hult'uo b~ 
nezareti kabul etmesi çok güçtıl lı 
Çünkü kendisi Ruıveltle ınul'ıB1 

partiye mensup , üstelikte bu P
8 ıı 

tinin 2 ııci reisi idi. Bütün bun1° 
ra rağmen bu şerefli yeri kab

11 

etti ve işte dürüst ,idaresi sıı)~ 
sinde 8 senedir Amerika ,haric

1>1 

tı 

k 
b 
~ 

nazırı dır. Kendisi çok enerjık. bl 1 is 
gili ve ciddidir. En ufak şakB} t 
tahammül edemez. Meıasiıııd' 
kalabal~ktan hoşıanmaı, sükôlıl :e <ij 
:;adelığı sever, mecbur olmasa \1 

disinin hiç bir merasime gitme>~ ıı· 
ceğini çok clda söyiemiştir. j{e~ Ilı 
disi waşington ' da ,Carlton•da ~' Çı 
yük bir apartmanda oturur. ~ la 
hahları erken kalkar, kahvaıt 1~'., ~ 
etmeden evvel bcf iaıete h8 

\ lll 
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iNGillZlERİN NElSON 
ZIRHUSI YARAlANOI 
~ondra : 30 (a.a) - Sa:ahi

Y:tıı bir mcnbadan bildirildiğine 
ikorc gideceği yere varan Iııgiliz 
af 1 · f 1 fsıne 1ta1J an tayyareleri tara· 

hndan yapılan hücum esnasında 
h afıfce hasara uğradığı bildirilen 
darp gemisinin Nelson zırhlısı ol-
~h ve ıırhlının aldığı bir torpil 

YU -k ZUnden süratının -t1alclığı ve fa · 
~t hiç bir ölü ve yaralı vermedi

~· anlaştlmaktaclır. 
b Buna Mukabil 13 Italyan bom 
~rdıman tayyaresinin d~şürüldü· 

h bildirilmiştir. 
amerikan-Japon 

•ızakereıerı çıkma· 
zamı giriyor? 
Vaşington : 30 (a.a) - Eyi 

ltıalümat alan mahfıllerde bildiri!· 
di"'in - A . J -6 c gore; merıkan· apon mu-
lakercleri bir çıkmaza girmek Ü· 

~:-redir. Zira Japonya, istikbalde· 
" 

1 hareketleri hakkında teminat 
trınelc istemekte veya buna muk· 
ltdir bulunmamaktadır. 

Bununla beraber diplomatlar 
netice hakkında ümütsizliğe düş 
llıeınekte ve fakat Japon}·anın Çin
deki Amerikan menf aetlerine ria· 
Y_et edeceğine dair teminat verme
•ı lazım geldiğini ve müzakerelerin 
kesilmesinin önüne ancak bu su· 
t~tıe geçilebileceğini söylemekte· 
dır ter. 

Ayni mahfiller bu müzakerele· 
~.11 uzak doğuda hüküm süren ve 
•lhassa temuz ortasında pek şid· 

dettenen gergin havayı dağıttığını· 
da söylemektedir. 

l'lcby Sar.iye ııe· 
"laadeld baklarındaa 

vaı ıeçm11or 

8 
Vichy : 30 - (D.N.B.): Fran· 

bı~ hükümetinin sözcüsü bugün 
ty -

1 anatta bulunarak bilhassa şoy· 
'de · · ınıştır: 

to ~ Vatan haini Gene!~l. ~~t-
UJt nun Suriye'nin istiklalını ılan 

~!rrıiş olması, Fransa'nın mütead· 
r't defalar ifade ettiğ'i görüşü ka
?erı değiştiremez. Bu görüşe gö· 
~ Fransa Suriye ve Lübnan üze· 
tındtki haklarından vazgeçmemiş 
\t~ S~riye ile Lübnan'da yapılan 
~ı.Y~si ve arazi değişiklerinin hiç 
oırı . 

n ı tanımamıştır. 
, Catıoux'nun beyannamesi Fran· 

:,nın vaziyeti üzerinde katiyen 
Uessir olamaz. 

lag1uı ta11are· 
ler1a1n l taı1a11 
llomllardımanı 

lız Londra : 3(.ı (a. a.) - lngi: 
ll tayyarelerinin pazar gecesı 
~ büyük şehre karşı yaptığı 
h,~bardıman taarruzları, ltaly~n 
Q u Umetince resmen bildirilmiştır. 
es u haber memleketin her tarafın
~ t~dişe uyandırmışbr. Bilhas· 

til:ıiMı~a~~· Ceno~a ve .Torino 
~. d buyuk şehirlerın zengın hal· 
~a aha büyük taarruzların başla· 
tcc•~ını tahmin ederek göçme· 
<: aşlamışlardır. 

'"V lran Şahının beyenah 
t111 (Birinci sayfadan artan) 

a nail olacaktır. 
y \ " 

ll'tı L eru lran Şahının bu beya· 
tıı8Q 0 ndrada memnuniyetle kar· 
~ll)dıtıı~t~r. Şu cihet ehemmiyetle 
hu d td~lıyor ki, lran idaresindeki 
hııt ket•ıilclik müttefıklerin aıimli 
. t er 1•ti'4 1 ,neticesinde eski Şahın 
lıar etmesi üıerine hasıl olmuı 

~ 1•ler· ----
\t;ıdiaı' ~Y~ı ayrı okur, gününü ha · 
"Gr. erını sağlam kafa ile düşü· 
ıtı· •aat 8 30 d k . . . •t ~ · ur, cadısı gcyın · 
~lit,r e kahvaltı etmiştir. Evinden 
"L ~iit6 ~· Yerele azimkar adımlar· 
~tdetı 'Ye neıaretine doğru gider 

1 ıııetli liuıt Amerikanın en kıy· 
•dıınıırından biridir. 

8. HULL 
Bltaralbk kanananan 

tadJU llkrlade 
Vaşington : 30 (a a) - Hull 

gazeteciler toplantısında beyanat
ta bulunarak bitarafıık kanununun 
ilgasından ziyade tadili tarafları 
olduğunu ııôylemiştir. 

Barba girmek Ame-
rikanın elinde delil 

Vaşington : 30 ( a. a. ) -
Amerika bahriye na1.11 ı Albay 
Noks matbuat konferansında A· 
merıkanın harbe girip girmiye· 
ceği hakkında sorulan bir suale 
şu C(vabı vermiştir : 

_ Bu bizim elimizde değil

dir. Başka bir kimsenin elindr-dir. 

ıran kamlllyo ııatıa
rmı mabalaıa et-
metı çab,acak 
Tahran : 30 (a .a) - Hiikı1-

metin kambiyoyı sf'viyesinde mu
hal aza etmek için henüz bir ka· 
rar vermediği ve bu meseleyi in· 
giliz makamlariyle müzakere et· 
mekte olduğu zannedilmektedir. 
Kambiyonun yeni seviyesi Iran· 
daki lngi!iz kuvvetlerinin iaşe mas . 
raflarını mühim surette Artırmak· 
tadır. 

lngiliz lirasının memlekete 
girdikçe kıymeti tabii olarak kay· 
betmesi temayülünün mühim ne· 
ticesidir. Yaka; bu son seneler 
içinde Iran hükumeti büyük fakat 
kambiyoye tatbik edilen tahdidat 
tüccarların lngili1 lirası satın al
masına mani olmuştu. Hükümetin 
bazı inh sarları kaldırması ticaret 
haneler tarafından fazla miktarda 
lngiliz lirası istenilnıesine sebep 

olacaktır. 
ilk kaldırılacak inhisarların 

Iranın komşularından tedarik ede
bildiği pamuk, pamuklu kumaşlar, 
çay, şeker, ve çimento gibi mad
delere ait inhisarlar alacağı tah· 

min edilmektedir. 

Avaıtaralyada yeni 
bir makineli · 
tııenk yapıldı 
Sidney : 30 ( a. a. ) - Yeni 

:cat edilen bir mitralyözün çetin 
tecrübeleri büyük bir muvaffa. 
~ iyetle yapılmakta_dır. Tecrübeler 
yapılırken mitralyoz kum ve bal
çıka gömülmüş olarak yapılma~
tadır. Mütehassısların ra~oru. mu
sait çıktığı takdirde yenı mıtral
yözler şimdi kullanılmakta olan 
mitralyözlere nisbetle altı ve ye· 
di defa daha ucuza mal olacak-

tır . 

Mleııeıeıır arası 
atı' tadereıyoaa 

te,vllı mııallakası 
( lkin<iİ sahifeden ar t_an ) . 

da mahiyeti itibariyle bır nevı 
te~vik müsabakasıdır. _ 

5 
_ Duhuliyeli musabakala· 

nn şartlarını tesbit edeı ~en atıcı
lann atıştaki, kudretle_rı atışın 
sportif ve öğretici mahıyette . ~l-

e neticelerin kıymetlendırıl-
ması v d t t 1 mesi hususu göz önün e u u ur. 

ıma1ıetı ıallıtımaı 
Mustafa oğlu Hacı A.li adı~-

b
. . . Mustafa Akbenlıye aıt 

da ırısı b d r 
. ba kozayı satarak e e ı 

bır ara ve Polis 
131 lirayı alıp savuşmuf 

fından yakalanıp tahkıkat ya· 
tara ara üstünden çıkmış ve 
pılınca P .. . 1 tt · ğt anlaşıl
emniyeti suııstıma e ı 

İİ~·ura çaıdıtından 
Akçamescit mahallesindf'n Mus 

f 151 lira parasını çatmak· 
ta anın 1 besmilli Ali Dayanın 
tan suç u üteakip sulh hakim· 
sorausunu m . . 

ı.b. tevkif edıldı. 
ı.ınce 

HAVA HAREKETlERİ 
Londra : 30 (a. a.) - Hava 

nezareti istihbarat bürosu Bildi
riyor. lngiliz Hava kuvvetlerinin 
Av tayyarelcrinden mürekk~p hü
cum devriyeleri bir çok hedefle
re taarruz etmişlerdir. Belçika 
sahili açıklarında düşman devriye 
ve karakol gemileri topçu ve 
mitral.} öz ateşine tutulmuştur. Bir 
devriye gemisi ateş almış ötekiler 
hasara uğratılmıştır. Tayyareleri
miı bir karakol gemisini batar bir 
halde bırakmıştır. Sahilde bulunan 
toplarda işlemez bir hale getiril
miştir. Başka bir akın esnasında 
Fraıısanın şimalinde bir kafilede 
gitmekte olan beş kambat ateş al
mıştır. Bu hareketlerde tek bir ln
gi!iz av tayyaresi kaybolmuştur. 

TÜRKiYE Rad11osu 

ANKARA Radyosu 

Çarşamba 1.10.941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müz.k : Hafif Müzik (Pi.) 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 ~lüzik: Hafif Müzik prOi· 

ramının devamı. 

8.30/ 
8.45 Evin Saati. 

12.30 Program ve saat ayarı 

12.33 Müzik : Oyun Havalan. 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Şarkı Ve Türküler 
13.301 
14.30 Müzik : Karışık Prog'fBm 
18 00 Program ve memleket sa-

at ayarı 
18.03 Müzik : Fasıl Heyeti. 
18.25 Konuşma: (Dış Politika ha

diseleri) 
18.45 Radyo Çocuıe Klübu. 
19.30 Memleket saat ayan ve 

ajans haberleri. 
19.45 Serbest 10 Dakika. 

19.55 Müzik : Karışık Şarkılar 
20.15 RADYO GAZETE.Si 
20.45 MÜZiK : Bir Halk Türküsü 

Öğreniyoruz-Haftanın Tür· 
k-üsü: E F E 

21 00 Ziraat Takvimi ve Toprak 

Mahsulleri Borsası 
21.l O Müzik : Söz Ve Saz Se· 

maileri. 
21 .30 Konuşma : ( Sıhhat Saati ) 
21.45 Müzik : Riyaseti Cümhur 

Bandosu (Şef; Ihsan Künçer) 
22.30 Memleket saat ayan, ajans 

haberleri ; Esham • Tah· 
vilat, Kambiyo - Nukut 
Borsası 

22.45 Müzik: Dans Müziği (Pi.) 

2'.! 55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa· 

nış 

= m 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO 
CINSı 

Koza 1 13 oO _.....__
11 

Klevland Ç. 00,0~ 
Klevland 1- 68,00 70,00 

1 

Klevland ll -65,00 _67,50 
. M. ParlatJ oo,oo _oo,oo 

P. Temizı- 00,00 00,0U 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 05,00 
K.Çığidi -6,75 

Susam-- 41,50 

Buğday yerli 8,43 8,75 
Arpa -6,63 6,75 
Yulaf -7.43- 7,50 

· ~-----

30 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE /JORSA 
1 ı bankasından alınm11tır. 

(Frank) Fransız 1----ıı 
(Frank) ısviçre 
(Sterlin) ingilız 5.22-

-15öiif Amerikan 129 275 

TORKSOZO 

CEYHAN SULH HUKUK Hl
KiMliGi SATI~ MEMURLU
GUNOAN: 
Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 941·545 
Ceyhanın Büyük Kırım mahal

lesinde mukim iken ölen Adanalı 
bakkal Bekirin ölümünden sonra 
veresesi bulunan kardaşı Ahme
din vaki olan müracaatı üzerine 
nısfı mutevcHa ve nısfı diğerinin 

ölünün karısı Arşe Dicle namına 
kayıtlı bulunan Büyük Kırım ma· 
ha ilesinde kain tapunun 1 O- No. 
ve Haziran 928 - tarihli -400-
arşın arsa üzerine Yapılmış, Şa. 
tariki am, Ga. Abdüssettar Arsa· 
sı, Şi. Şevki Hissesine isabet e
den ar.sa Ce. tariki Am ve Şevki 
hissesi olan Arsa ite: Çevrili Fev· 
kanı ve Tahtani dört;odalı ma 
Müştemilat bir Bab hanenin izalei 
şuyu suretiyle satılmasına verilen 
kararın katiyet kesp etmiş olmak
la, Birinci Artırma 8/ 11/941 Cu
martesi günü saat -9-dan -12 
- ye kadar. ikinci Artırma dahi 
18/ 11/94 l Salı günü saat -9-
dan -12-ye kadar açık bulun
duğ'U cihetle Alıcılann daha Faz· 
la malumat istedikleri takdirde. 
29/9/941 tarihinden itibaren dos
yadaki artırma şartnamesini ted
kik ve istedikleri izahatı alabilirler. 

Takdir olunan kıymet: 4000 
liradır. 

Artırmanın yapılacaA-ı yer, 
gün, saat : Ceyhan S. H. M. Sa
lonunda: 

ı-lşbu gayri menkullerin artır
ma şartnamesi 'J.9/9)941 tarihinden 
itibaren 941/545 numara ile Sulh 
Hukuk. M. dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malümat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve 941/545 
dosya numarasiyle memuriyetimizc 
müracaat etmelidir. 

2 - Arlırmıya iştirlk için yu• 
karda yazılı kıymetin ° o 7 ,5 ni .. be
tinde pey alcçasiyle veya millr bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddlalannı işbu 
ilin tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
le mcmuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arbrma· 
ya iştirak edenler arbrma ıartna· 
mesi"i okumuş ve lüzumlu mahl· 
mat almış ve bunları temamenka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen j 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· ı 
ya satış istiyenin alacatına rüchanı 
olan aitir alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o iayri menkul ile 
~n edilmiş alacaklarının mecmu 

Sayfa ,g 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni .ene talebe kaydına baılamııhr. Kayd ve 

kabul ıeraiti Bebekli KiliH aolıağındaki bifki 
yurdu,.dan öfrenilir. 13400 

t .... .., ......... .., • .., .... ., .......... ._. ... ..... ,... • ._.,., ........ ._. .... .., • .., • ._. • ., 1. 

• • 
i DOKTOR i i i 
i i l Ziga Tümgören ! 
i i 
i Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalarını Abidin i 
i Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule i 
i başlamıştır . 13456 6-7 i . . 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-~ 

~ Milli MENSUCAT fABRİKASI MÜDÜRlOGONOEN: 
ktisat Vekaletince tesbit edilen 24J9 940 tarihli M 

Bez fiatı: 

Tip: B. 85 
Bara,:925 

Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs938 
tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

1-15 13139 

·····························~··················· 

i 1 an 
T. C. ZiRAAT BANKASI PAMUK MOESSESESİNDEN: 

Çukurova mıntakasında bulunan Yağ Fabrikalarının Çiğit 
ihtiyacları Yüksek Ticaret Vekaletinin emri tensibile münhası
rın müessesemiz tarafından temin edileceğinden Sayın Çiftçile· 
rimizin satacakları çititleri almak ve bedelini ödemek için 29 / 
9/941 Tarihinden itibaren Borsa civarında Mehmet Sabuncu 
yazıhanesinde bulunan memurumuza müracaat eylemeleri ilin 
olunur. 13472 4-5 

undan fazla ya çıkmazsa en çok 
arbranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacatJna rüc· 
hani olan diter alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş a
lacaktan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok arbrana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli
mezse ihale yapılmaz. Ve sabş ta
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya· 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
tu bedelle almağa razı olursa ona· . 
razı olmaz, veya bulunmusa he
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkanlıp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 

1 LAN 

.......................... 
ı ı 

1 ll~n 1 
ı Yüksek Yarış ve lslih ı i encümeni namına Si birinci ı 
ı teşrin 941 ve 12 / Birinci 1 
ı teşrin 94 l pazar günleri ı 
ı At koşuları olacağı ilin ı 
ı olunur. 13481 1-4 G ı 

ı ı .......................... 
geçen günler için yüzde beşd en 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Evin yukarıda gösterilen 8 11/ 
941 tarihinde Ceyhan S. Hukuk 
Mahkemesi odasında işbu ilin ve 
gösterilen artırma şartnamesi da
ireıinde aatılaca~ı ilin olunur. 

13482 

DEVlET DEMİRYOllARI 6 iNCi İŞlETME SATIH AlMA KOMiSYONU REiSLiGIHDEN: 
Muhammen bedelleriyle ihale gün ve saah aşağıdaki cetvelde yazılı üç kalem malzeme 

hizalarında yazılı usul ile Adanada Devlet Demiryolları 6. ıncı işletme müdürlüğü binasında 
satın alınacakhr. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminat akçalariyle kanuni ikametgah ve Ticaret 
odası vesikalarını hamilen ve kapalı zarfla alınacak malzemeye ait teklif mektuplarını muay -
yen günde ihale saatinden bir saat evveline kadar komisyon reiılitine vermeleri şarttır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Adanada işletme komisyonundan dağıtılacakhr. 

Malzemenin 
Cinsi ve 
Miktarı 

Muhammen 
Bedeli 
Lira 

1 - t600:Mı3 Kum 4800 
2 - 1600 M/3 Çakıl 4800 
3 - 600.000 adet tutla 9000 

23-27-1-6 13455 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira 

360 
360 
615 

ihale yolu 

Açık eksiltme 
,, 

Kapalı Zarf 

ihale gün ve saati 

8110/941 Saat 14. 
8/101941 " 16. 
9110,941,, ıs. 
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PHI LIPS 
K agnak Makineleri 

• 

AZ CEREYAN SARf İYATI, SfSSİZ İŞlEM(, UZUN ÖMÜR. 

1 LI P S 
K agnak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik .izahat isteyiniz 

M uharrem Hilmi Remo 
ABİDİNPl~A CAilDESİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON : no 

. . . .. . - . -~ ·- ~ 

• . •• .• :·. ·• . "~ .... !-.-.. : • • • • 6 .(. • • • 

' §#§t' = 
1 Birinci T eşı-in 1941 -

:···································· ... • • • • 
İ TÜR.KSÖZÜ 1 
• • • • ! Gazete ve Matbaası i 
• • • • • • 1 Türksözü OKUYUCULARINA DONYANIH HER TARA- ! 
: flNDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60- : 
i Gazetesi HOHEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP [DİNİZ . : 

• • • • • Kitap, mecmua,. çek, bilet, alış, 1 
: pıtn, barıta, 11ıı11m11m matbaa Tu··rkso··zu·· • 
• işlerini Ttlrklyede mevcut mat- 1 
ı baaıa ... rekabet eder derecede Matbaası : 
:~"~~~~~~. : 
•• • • • : Türksözü Cilt Kısmı : • • : 1 
İ SlGLlM. TEMİZ. ZARİF CiLT ISlERİHİZİ ANCAK TORKSöZO İ 
: MÜCfllİTHANESİNDE YAPTIRABiURSİNİZ : 
• • • • ~· ~~~~---,--~~~~~~~~~~~~~·~-·~·~·~···· .. ···························••!., 

"==:ru uununuuuuu ==:=:=:::u=u:u~;ı 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GÜN MUSTAfA' Rif ATECZAHAN[Sİ 

1 

. . . . 
USTUNOEKI MUAYENEHANESiNDE KABUl EDER 
~ ..... ~ 

• 
iş Bankası 

Ktlçtlk tasarral besapları 

1941 
kramıy,e planı . 

KEŞlDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıa, 1 Ağudo•, 3 /kinciteff'İP 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 ) 
4 > 500 > - 2,000 • 
8 . , 250 > - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,5or > 

80 , 50 > - 4,COO > 

300 > 20 'l - f ,000 > 

Türkiye ı, Bankasma para yat~rml.'!kl• yalmz para 
blr.lktlrme olmaz, aynı zan,~n.:I" t ;!lllhlnlzl 

denemlf olursunu<t. 

,: .................................................. : 
ı ı 

iDr. Cevad Sargıni 
i Clld, Saç ve ZO.breYI Baıtalıklar i 
i Mltebaııııı J 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı I l.tanbul Beyoilu Tokatlıyan oteli sı,,aarnd• Balo ı 
ı •okak Numara :4 C. 12- 15 i 
: .................................................. : 

1 

' 
.... ~ ........................................ " .. ..!+ 

il Abone ve UAD 1e ü HJh"CSöZi) /i 
ı l ı şartları GONOELIK ~I! • A04NA ı 

iı Salıi1t ııe Baş,;.uharriri .~ 
Senelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL OOYEN ~ 
1 Aglıfı . . . 125 • 

ı - - Umumf Neşriyat Madı1rü 

MACiD GÜÇLÜ il lıanıar için ld•raye 
IJ ~~~~~aat ~~:•lldlr ' Bosıldı6• yer : TORl(SOZO Matbaası 

~ -- Doktor Mecid Altıok __ ..,....,._, 
Hernevi ha.talık muayene ve teJav/ e dilir 

Muayenehane: Pamuk pazarı polis karakolu 
karfıaında M uayene saatları : Sabah : 6 - g 

Öi le : 12- 14 
Akf am : 17den a onr • 

Adana Dotumevl Baştabibi 

DO KT OR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın Haıtalıkları Mütehasıııı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Mü~lim apartı· 

manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-

mıştır. Telefon No. 272 13-15 13407 

~::a=:a=::ııı==::zx:a=xxxx:xxxs~ı 

NEVROZINI 
Bitin ajrııarın panzeblrldlr. 1 

Beyhude ıstırap çekmeyini:tl 

BİB TEK KAŞE 1 

Bu ~~~i~B~Ş~~Şj~rıla· 1 

nnı sür'atle izaleye kafidir. • Ro· 1 
matizma evcaı, sinir, mafsıı1 · ·e ' 

adete ıshraplan NEVROZ) ı .. ~ 
tedavi edilir. Müessirilaç : J 

- · •N E V R O Z J N 'dir • p 

NEVROZiNiTERCİH EDİHzl 1 
• lca6ında Güncte .i Kaıe Alınabilir ~ 

~~U3#XUXX*#JS:::a=XX:ICll2X*UX,J 


