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Bugünkü 
Suriyenin 
istiklali 

Timesin B••Y•zıeı 

L ondra : ı ( a.a ) - L General 
Catroux'nun Suriye'ye istiklll 
veren beyannamesi hakkında 

tefsirlerde bulunan Times şunları 
yazıyor : 

l 1 Çukurova Müstahsili için Oç Mühim Karar 

Çukurova pamukları için 
mübayaa emri verildi 

Bu, müttefik kuvvetlerin Su
riye topraklarına girmeden önce 
Büyük:Britanya hükumetiyle hür 
Fransa namına resmen verilen va· 
din ıerçekleımesi demektir. Taah· 
hüdümüz ifa edilmiıtir. 

Muhtaç çif çige tohum verilecek 
Fransa mandası zamarıınöa 

batvekillik yapmış olan yeni Su· 
rive Cümhurreisi, ııaıırlaı ını tayin 
etmekte tam bir sa'ihiyeti haiı· 
dir. Yeni hükumetin })aşlıca iti 
Yeni rejim için .m~şruti tedbirler 
almak ve bu tedbirlerin tatbikini 
temin edecek anlaşma hususunda 
Büyük ,Britanya ve hür Fransıı 
makamlariyle müıakerelerde bu· 
lunmak olacaktır. 

Suriye istikl&li, Fransa ile Su· 
riye arasındaki ldostluğa hiç bir 
Veçhile bir mani teşkil etmiyecek 
tir. Fransanın nıeşru nıenfaetleri 
tamamiyle temin edilecektir. T~c· 
tübe şunu göstermittir ki Surıye 
istiklali lFransa - Suriye dostlu· 
tunun mutlak ~şartıdır. 

General CattouX'nun beyan· 
namesi yalnız bir :noktayı aychn· 
!atmamıştır. O da Suriye ile arap 
komşuları arasındaki müstakbel 
münasebetlerdir. 

Bu mesele ancak i'rılplar ara· 
•ıtıda halledilecektir. Ortafark: · 
rapJarı uzun zamandanberi ır 
•rap federasyonu tahayyül ediyor· 

". 8u \deılin..-erÇeltetme ~re 
Ctsi ne olursa olsun prası a11klr 
dır ki : arap memleketleri ve. Ak· 
denizin doA'u kıyılan için lngılte: 
re ile Fransa aruında yapılan nu· 
fua mıntakası taksimi, bütün ali· 
'kadarlar içın zararlı ohnaf, ar~p 
lnenıle"ketıerinin sulh içinde gelıf· 
11le\erine mani tetkil etmıf ve Fi· 
liatin yabudi meseltsinin vahi~
leımcsinde de tesırini gösteımış· 
tir. Şımdi Suriye Mihver devletle· 
tinin taaavvurlarından kurtulmuş· 
tur. Filistinin emniyeti de ~yük 
arıtanya tarafından ko~~nıakta· 
dır. Sandan dolayı, bu ~ıkı mem· 
lcket arasındaki auni 'anlaşmazlık· 
ların devam ettirilmesine bir se· 
bep kalmamaktadır. 

ç.rçırıama ııatıarının artması ızerlne mııtabıWn la'brlllalar 
balılulldalll ,ıııayetl ızerlaı vekAlet ııe el lloyda 

Ankara : (Tütlııö~ü muhabirinden 
telefonla) _ Atlana müıtahıil elindeki 

uk Fiyatlarının düfmeıinin önüne geç· 
pam b. d"ı lı mek için ticaret vekaleti teı ıt .. e ı ece 
fı. t (ıserinden tekrar pamuk mubayaaıı· 

yetlerden dolayı ticaret v• iltti•at o•ltd
lerleri iı• derhal el koymuılardır. Tolaam· 

ıya B h . . . 
karar oermiftİ"· u vıuı ıçın zıraat 

na . • Acl d L· 
baniaftna •mir pndermıffır. ana aRr 
hunııi fabrikaların çırçırlama iıini beı 
lıurıa çıkarmaları iizerine yapılan fİlcci· 

lalı bulamamalttan dolayı •ıltıntlya düı•n 

çiftçilere tohum oerilmelini maat oeltci· 

letiehemmiyetle gaz 6nünde tataralt hana 
göre lazım 11elen tedbirleri almıı mahalle
rinden iıtelt/er olbukça tolaam gl>ndeTil· 
meıini lcbım 11elenlere 6ildirmiptir. 

A/rllt.atla yeni /ngilu mpva/fak(qetl~ri ~olmuştur."' Buna dair haber· 
lerl üçüncü salıl/emiztl• bulacak.sınız. Yukarıdaki resim'! A/rikada' ki 

~ /ngüiz~silvari kuw•tlerlni fÖ•termektedir • 

Almanlara Gör 

imha faaliyeti 
~Devam ediyor 
Bükref : 1 ( a. a. ) - Ofi : 

Biikref mahfillerine göre ' Alman 
ordusunun vaziyeti mükemmel , 
Rtıs ordusunun vaziyeti ise ümit· 

..Alıdir • ÜniY.cr~l ..ı,aıetesi di · 
yor ki :. 

Atman kıtalırmın ileri yürü· 
yüfÜ ciddi engellere uğ-ramaksı~ın 
Volga) a kadar devam edecektır. 
Sovyetlerin Doveç1üzerinde mu· 
ka•emetleri mümkündür . Fakat 
burada Rusların muvaffak olma
ları ümidi :pek azdır . ~arkofla 
Patrosk düımek üıeredır : Kaf. 
kaıya yolu artık açılmak uzere-

dir. Rus 
Berlin : 1 ( a. •· ) -

cephesinin bütün bölreterind:_p~k 
büyük Alman hava t~şekkuıerı 
düıman toprakları üzerınde ha· 

a hakim 6Jarilk taarruılara de· vay _ _ h 
vaaı etaıitlcrdir . Butun cep e 
bôyunca Aıman hava ve av tay· 

Şark cepheıinde bir ormanda 
Sovyet gözcüleri 

yarcleri düşmanın bithaua mil· 
nakale yollarına hücum etmifler· 
dir. Mühim demiryollırı birçok 
noktalardan keıilmif köprüler , 
mühim t~ıisler tahrip olunmuf 
tur. Bundan baş\ca aıker toplu• 
luldarına da muvaff aldyetle taar· 
ruz. edilmittir. 

1 

Sooy•tl•r• 116re : 

Mukavemet 
Berdevam 

Yurd Sularının Yeni 
Tanzim F aaligeti 

Moakova : 1 ( a. a. ) - Sov
yet istihbarat büroıunun dün ıe· 
ceki tebli~i : 30 Eylı1lde kıtal•· 
rımıı. bütün cephe boyunda dit· 
manla çırpışmııtır . Şiddetli mu

Mri.U ·ı r•ıı .... aı' -· 
.._,...,...~~-

Nalla Velllletlala 'beı Jdlık protrama 
mauam bip te'8b'blılerı 

.......... : 1 ( ..... ) - Pr•· 
da ıaıeteıinin verditf bir habere 
göre, Kııılordu L-enillrrae mın

takaamda ttıebblthfr:tmukafaıa 
etmektedir • Ru•lar birkllÇ pn
denberi muvaffakiyetli taunıl.lar 
yapmııtar ve 26'9 uncu f Alman 
man tiimenine atır zayiat verdir
miılerdir. 

Ankara : 1 '(Türksözü!muha· 
birinden ) - lyi bir kaynaktan .. , ................ .,. 
Mendsu berinde r1tpaJmakta o· 
lan ve .nehrin tq...,ıaı mani ol
mak m.badile iatikamet çevirme 
pyeaini iltiiıd.af eden au tünelleri 
.iataıb ilrrlrDlc:ktedir. Bu tinelle· 
rio en uuııu 350l(metredir. Ve 
Fellek yakJnın~r. Ayni mahal 
de .yapümakta olan büyük rdcö
lAtör ~atı da bu k.ıta kadar bi· 
tecektir. 8-len temel ve iıtinat 

davarlarile demir lkapaklar kıımı 
ikmal ownmuıtur. 

1181'11118 lalllllr.U Diter taraftan NaziUi ve ha-
ÇlrçO 8DIJ8JI valiıinde ki bıtakbklarJn kur.utul-
alda6-••tadlr I maaı, ayni umapqa Mllama ka· 

.,.... aallannın 52 kilometre t~tan aa~ 

Berlin : l ( a. a. ) - Çörçilin ıeddi etldleri tamamlm1Dıf, bu 
ıon nutku Alman ;ıiyeal mahfil· buıuıta faaliyete ıeçilmiıtir. Ônü 
!erinde enteresan telakki edilmek· müıdeki kıı mevıimine J.edar:bun· 
ted ir. Nutuk lnıitt~renin askeri tar da ikmal" olunacaktır. 
ve ıiyaıl "e iap Hziyetteı ini ya· Gene bu havaide bulunan ve 
kından baıı tahttatı ihtiva etmek· 
tedir. elli kilometre tulünde olan Yama-

Almanyanın dmumundaa ta- lık·Pirlibey kanalı''da önfimfbdeki 
heıirena kadar bitirilmif ve iılet· 

memen bihaber "Olen ~ilin 
bizzat lnailiı milletine kartı pek meye açılmıı olacaktır. 
müşkül bir mevkide Qdatu anla· Aydın ve havaliıindeki aula· 
fılmalıtadır . Ruıyeya yapılacak ma ve kurutma itlerinin vfiı'at ve 
yardım hakkınnaki Çörçilin be- ehammiyetini naıarı dikkate alan 
yanatı Ru.yayı aldatmaktan J>g.ka Nafia Vektleti , merkezi Sökede 
birte:y değildir. Zira Çörçilin iti- olmakiP.ere yeni bir ıube müdür-

bu müdürlük tam kadrosile faali· 
yete geçmit bulunmaktadır. 

M.lltetif bilplerde ...,._ 
itleri Clzerinde devam eden faalı· 

yete munzam olarak Nafia Ve
kllcti Eııe bölgeıinde de öuümüı· 
deki beı yıllık programa şu bu
ıuıları da ithal etmeyi düıünnıüı 

Nafia Vekilimi• Ali Fuad Cdesog 

ve bunlara·aid:teknik haıırhkları 
temamlanmııtır : 

1 - Yenice 
kanalı. 

2 - Yenice 
kanalı. 

Burhaniye 
Bertin 1 : (a .a) - Dinyeperin 

rloğusunda hücum : hareltatı eıkili 
gibi muvaffakiyetle devam etmek· 
tcdir. Oinyepcrin dofOIUAda bir 
zırhlı tümen bir baskın neticesin· 
de düşmanın mütcC\ddit batarya· 
larmı iğtinam etmiştir. 

raf eltiQ"i gibi lnıitiz lrera oraıu lltl ihdH etmit ve böy~ce Ve· 
tecrübuia bir küçük tqe.kkilden Uletin IU 1fteri dördiacü ıube § - Burunköy kanalı. 
baı\ca birıey değildir. lnyilterenin mttdlh16tü uhdes\ne dütcn vazife- 4 - Söke kanalı. 

· bir lnıiliz topu 
:-----__ • Sahilde af /arla maskelemrııı . 
f - Bazı kimselerın en· 
Fr!-°ndra: ı (a.a.) • kaz altında kalmış 
t.t- nsız sahillerinde M A il I T A olma9ınaan korkul· 
rı,t"' kanalında Gris· maktadır. 
11, burnunda bulu· 'f O p Ç D Lon<fta: 1 (a.a.) 
c1~ n Alınan topları - lnai\iı. Harbiye 

un ak '1 • . b kıt llte fam geç va· S A V 4 Nezaretinin bır t~ • 
~rrı ş açmış ve litine göre, şım· •n ta ı · " · d de yyare en lntiltere uzerın e 
'ttftltce yarısından evvel lnrilte· diye ndar tarafından 600 düş· 
~ 11 thnal dotu sahilinde iki dafi topçusu dil f Ü r ü 1 m Ü f• 
hr~Ya bombalar atmıttır. Bir man ıayyıreıi 

"C evler huara utrıtılmıftır· tiir. 

Daha şimalde diğer bir urhlı 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

f ""ftur:ALMAN .... 1 
İ SULH SlYIASI İ 
ı Budapeşte: 1 (a. a.) - Al· ı 
ı manya tarafından sulh tejli/· ı 
ı /eri yapildıfına dair çıkan ha· ı 
ı herler Budapeşte de tamtımÜ• ı 
ı asııl.1ız olarak karşılanmakta• ı 
ı dır. Gazeteler Alman tebibi S 
ı ni ilk sahifelerine koymakta ı 
ı ve Rusların çetin mukOfJtme- ı 
ı tine raf men Almanya ile ı 
ı müttefiklerin bütün cephelerde ı 
ı harbi kazanacaklarını ya•- ı \ 
ı maktadır. S ............ " ............ 

vaziyetm&-ıeliace, 111lh zamanm· lerin bir kısmını bu yeni teşkili· Bu beş bölgede hafriyat bat. 
da rtade 150 ıemi lıimınlarıaa ta ıh•tle1D1tbr. ~ePi ihdu., edilen lamak ilzcredir. Ve bu iıler önfi· 

giriyordu. Bugünae bu gayri mflm· ;aa55!55!!55! müzdekı yıl içinde bitirilmiı ola· 
kilndür. Gemi zayiatının aı.almaaı : \ caktır. 
hakkındaki Çörçmn ısllı&; dotru· hallJlz • Alman 
dur. Zira lnıiltere tim9nların• es
kisi gibi ıemiler i1Uyememekle· lllr mft&tlllell 
dir. Berlin : 1 ( a. a. ) - O. N. 

AnltralJa'da 
Sydney: 1 (a.a.) - Yeni i

cad edilen bir mitralyözün çetin 
tecrübeleri büyük bir muvaffaki
yetle yapılmaktadır, Tecrübeler, 
mitralyö~ kuma gömütmüt, suya, 
balçık veya çamura batınlmıı o· 
tarak yapılmaktadır. MütebasJllla· 
ların raporu müsait çıktıtı teblir
de yeni mitııaly6zler şimdi kulla· 
nılmakta olan modellere 1118betle 
6 veya 7 '-'defa daha 11CUiı mal. 
olaaktar. 

B. Ajaoaının ıallhiyetli bir kay· 
naktan ötrendlQ'ine (Öre • lnıiliı 
ve Alman atar harp yanlıları 
ile eıir edilmif olan Doktor ve 
Sıhhiye memurlan , Almanyarıın 
ht~lıi iıerioe ınOJ>adele edi· 
le.:ektir. Bu mi.badele ltkteırinde 
lıılant kı~ıında fial altında bu· 
luaan bir limanda )lapılacaktır . 
Bu yaralılarla [)oktprların ve Sıh· 
biye 1111ıQJUrlar1Pın ailelerine ha
ber v.erQJııiftir. 

--· -

B. Neclll 111 lllçlll•· 
11111 cıaueıı lllflll 
lllr tlreaıe llaldırddı 

Ankara : 1 ( a. a. ) - De· 
oiıli mebuıu Necip Ali Küçükanın 
lıtanbuldan getirilen cenazesi bu· 
ghrı merasimle defnedilmiştir • 
Merasimde Büyük Millet Meclisi 
Reisi, Bqvekil. Cümhuriyet Halk 
Partisi adları , Mebuslar , mülki 
ve askeri erkin hazır bulunmuı 
ve piyade, jandarma , polis müf. 
r4'&eleri ve bir Lando mü:ı:ıka yef 
elmıttır. 



Sayfa 2 TORKSOZO 2 Birinci Teşrin 1941 

Gün ün Mevzu l a rı ~
-~ 

-~ jj/Jj}l2.) 

JAPON EMPERYAliZMiNi 
HAZIRUYAN ESASlAR Yeni parke 

yol inşaatı 
İMAR PLANI 

UZAKŞARKTA : 

KOR A 
YAZAN: Remzi Ramazan Atıl 

Mevzii plinları tetkik etmek için 
Ankaradaa bir heyet geliyor 

Yaz.an : Suat Baydur 

. ıv. 
Şehrin ara sokaklarını 

çamurdan: kurtarma iti 

Eğer Korayı bir Asya harita· 
sında ararsanı7. Japon} a adaların· 
nın garbinde bu bü} ük kılanın 
bir yarımada me} dana gctirdiğıni 
görürsüntiz. işte şarkın en eııte· 
rasan mevzularla dolu olan köşe· 
lerıııden birisi de burasıdır. Jlk 
ö~ce eğer yarımadaya şöyle bir 
goı. gezdirirsek , az nufu lu, bir, 
bitine çok yakın bir şehır ve bu · 
ralardan uwn entarili ve ekseri i 
sivı i sakallı adamlara rasgeliriı. 
Uzun boylu, geniş omuılu sağlam 
yapılı erkeklerine rağmen bu sari 
ırklıların memleketinin kadınları 
7.a} if ve cılızdırlar. 

Zirai ha ılatın kifayetsizliği 

ve köylünün gittikçe feci_akibet
lere şürüklenmesinin-önüne geçe
bilmek için, .. yegane care sana} i 
ve ticaret sahasını genişletmekti. 

Ondokuzuncu a rın sonlarına 
doğru bu işe:iık teşebbüs eden 
Japon:imparatoru oldu. Son ı.a· 
mantara _kadar işletilmeğe başla

yan: sana}i, ticıtret ve. bankaların 
mecmuu 57.000 i bulmuştur ki, 
bu_ müe sesat 17 milyon St!rma. 
yeye malıktir. Japonyanın tekmil 
iktisadi faaliyeti, aşağı yukarı bir 
düı.üne_firrnnnın elindedir. Adeta 
Japonyanın hakimi: oldukları id· 
dia editel-ilen Mutsui ve Mutsu
bishi tröstleri, bunların başında 
gelir : Birinci i 7 milyon bir ser
vetle 224, ıkincisi de 4 milyonla 
90 işletmenin başındadırlar. Bu 
işletmeler ez.cümle : Banka, Sey
ri scf ain, elektrik, sigorta, ma
den şirketleri, demir ve iplik sa
na)İ mağazaları gibi büyük mü
e seselerdir. Bu iktisadi temer
küz usulü sa} esinde Japon ikti
sadiyatı iyi bir şekle münkatib 
olmuş oldu. Japon ıktisadi sana
} inin inkişafı devlet rüesasının 

ve matbuatın mü:ıakcretine de 
mazhar oldu. 

Malimafıh, son senelerde 
amele yevmi) esinin indirilmesi 
işçi kitlesinin ademi memnuniye
tini mucib olmuş ise de, halkın 

bu muhalefetı tröstlerin nüfuzunu 
kıramamıştır. Çünkü Jııponyada 
hakiki hakim bü) ük sana) ic ha
kim olanlardır. 

lktiıadi m i yok aa 
müıellcih yayılma mı ·ı 

Fakat, bu tröstlerin inkişaf 

edebilmeleri, ibdidai maddeler 
ve• hariçte paz.ar yerleri temin 
etmekle kaimdi. Buııun için Ka
pitalist memleketlerin cya}ılma> 
siyasetini takip etnıelc ikliLa edi
yordu. Bir kı ım Nippon rüesası 

iktisadi yayılmayı, yani başka 
memlekeUerde pa7.ar yerleri elde 
etmenin daha doğru ve İ} i bir 
tarı olduğuna kani idiler, askeri 
maka mat ise cmü ellah ya} ılma> 
yı tercih ve derpiş edi) orlardı. 
Şüphesiı. dış memleketlerde pa·ıar 
) erleri temin etmek günün bi
rinde tehlikeye düşeceği gibi, 
Japon ana} ıi de müşkül bir du
ruma okacaktır. Bunun akabinde 
Japon} a havalarını yeniden ikti
sadi bir buhran sarmış olacaktır. 
Nıtekim Mançuriden ka7.anılan 

zafer, askerlerin düıünce ve ba
siretlerini tr} it ettiği gibi efkar 
umumiyenin bir kısmını da kendi 
taraflarına çekti. 

Bundan sonra a keri makam 
Japon halkını cmüsellah şayıl - ı 
maya taraftar etmek için knvvetlİ 
µropagandalara girişti. Bu cmü
sellah ya} ılma ı> } ı JapJnların 

an 'an evi ruhuna U) gun buluyor
lardı. Samurai ruhu ve bu cm 
peryalist ya) ılma hülyahırı, bil
hassa Japon ordusunda eski a a
biyet ve canlılığı ile lıtilen yaşa
maktadırlar. 

Daha 1858 de Hotia isminde 
bir asılıaderıin hatıralarında şu 

satırlar vadır : 

cDünya milletleri arasında 

hiç bir birlik yoktur. Her biri 
diğerine tahakküm etmeyi hedef 
edinmiştir. Bu rekabet fevkalade 
bir kuvvet sahibi biri çıkıpta, 

hepsini kendı idaresi altınll top
layıncaya kadar süıeccktir. Dai
ma maksadın, diğeri üzerine ha
kimiyeti temin edecek, temciler 
atılması olduğunu unutmamak 
lazımdır.> 

Bu y•llda 1888, 1895, 1914 
ilah ... da bir çok beyanat y apı l 

mıştır, 1918 de ieneral Monaka 

şuna )azmıştı .. : <siyasetin en son 
ga} esi, dünyanın emper) alist 
bir devlet tarafından fethedilme· 
sidir. Dünyayı hangi millet fet
hedebilir ? Vatan aşkile, k\ıvvet

li, an 'anclrştirilmiş, <sönmez bir 
fülühat aşkına sahip, ve son ga
ye için her türlü fedakarlığı yap 
ma~a ha1.ır olan millet feUıedile
bilir ... <Japon milleri şanlı tarihi 
ve vaı.iyeti itibariyle, mukadder 
olan bu vazifeyi yapmaya haı.ır

lanmalıdır .ı> 

ıoo.ooo parke abadi 

Adana nüfusunun ileride artması keyfiyeti göz önünde• tutula ak 
Belediye, şehir imar planının tevı;ii ve nehir yatağının .. ıslfil;ı mes lr · - · ı d b a. e esı 
ULerınc e urmuş ve u işler Ü7.erinde tetkikat yapılması için N f a 
Vekaletinılerı bir "mütehassıs heyet gönderilmesini istemiştir . Dün a 8

1
1. 

Ve daha yakında, Japonya 
cm illetler cemiyeti>: ni terkeltiği 

zaman; Jakoıı doltgas~onu rei"i 
Yo ouke Matsouoka da cYamato 
-rkının tarihi vaıifesi, insan ırkı
nın. şeytani~bir ruh olması, onu 
mahvolmaktan .kurtarmak, \.e onu 
nurlar dünyasına kavuşturmak 

için 9alışmaktır .... Cenebı: Hak, 
insaniyeti,tşimdiki maddici mede
niyet _ çıkma1.ından kurtarmak va
zifesini J&pon milletine tahmil 
buyurmuştur. > dedi. 

1932 de Harbiye Nazırı iken 
mühim bir askeri risaleye şu sa
tırları yazan general Araki'dır : 

<Be} a7.lar, a!lya milletlerini 
ı;adece bir tahakküm madde i ye
rine koymuşlardır. Japon impa. 
ratorluğu, onların bu haya .. ızlığı-
nı cezasıı bırakrnamak vazifesiyle 
mükelleftir. Mt:mleketimiz. milli 
idaelini yedi deni7.e teşmil ederek, 
icabederse' kuvvetle beş kıt'ayı 
alem üı.erine yeymaya azmet
miştir. Biı, ilah ların ahfa<lıncla
nız; dünya üzerine bi1. hfikim 
olacağız.> 

Bütün bunlardan başka, dün
kü ecdadı gibi bugünkü Japon
} alı da } ük ek bir mak-ıat veya 
mecburiyet uğrunda nefsini feda 
etmek kahramanlığına şayanı 

hayret <lerf:cede bağlıdır. Bu 
his-.iyatı daima tenrniyc eden 
binlerce efsane ve masalları da 
vardır. Her j'tponyalı kendi 
milletinin bütün dünya millet leri
ne faik olduğuna kani ve dünya
ya hakim olmak ıiıere yaratıldı
ğını daima telkin eden bir imana 
maliktir. Ordu birtek şey tAnır : 

Belediye şehir yollarına aid 
programın bir kısmını tatbik faa· 
liyetine geçmiştir. ilk hamlede 
Ordu caddesi, Salcılar yolu, Mır· 
za Çelebi yolu ve methallerine 
parke döşenmek üzere .. faaliyete 
geçilmiştir. 

Bunlardan maada 1 inci sınıf 

caddelerden (Sebze Hali, Taş Ka
rakol) yani, Saydam caddesinde 
kanalizasyon istimlaki tamamlan· 
mış ve parke olarak inşası da i
hale olunmuştur. Diğer taraftan iç 
mahallelerde de bozuk olan 14 
yol tamir edilmiş bulunmaktadır. 

Kalekapusundaki Hal mey-
danlığı da parkelenmekte, ve bun
lardan başka Reşat beyde 8, Hü
riyette 2 ve sebze pazarı yolları 

ile yaya kaldırımları yapılmış bu
lunmaktadır. Ayrıca kışın çok ça
mur olan ara yollara dökülmek 
üzre çakıl temin edilmekterlir. 
Belediye 100.COO tane parke taşı 

da almıştır. Bu taşlarla Hacı Bay
ram, sebye pazarı yolunun geri 
kalanı ile ana yollara müliHi olan 
tali yollanrı mühim kısımlan yapı· 
lacaktır. Faaliyete geçilebilmesi i-
çin bu tfüi yolların iç vaziyetini 
şehir planına göre tesbit etmek 
lazımdır. Bu tesbi tişi de bu a 
yın 4 ünde Adanaya gelecek o
lan Nafıa Şehircilik mütehassısla
rı tarafından temin edilecektir. 

Beden Terbiyesinin 
yeni tesisleri 

Beden Terbiyesi binası bah
çesindeki tenis kortu, atış poligo· 
nu ve jimnastikhanesi çahşmağa 

başlamıştır. 

Kız Lisesi öğretmen ve tale-
1 helerinin de bu sahalardan istifa! de etmeleri temin edilmiştir. 

Vatandaşlıjımıza alı· 
nan mıııettaşlarımız 

Yabancı memleketlerden hiç
ret ve iltica suretiyle yurdumuza 
gelmiş bulunan 968 millettaşımı · 
zın Türk Vatandaşlığına kabulü 
icra Vekilleri Heyetince tasvip 
olunmuştur. 

.......................... : ı 

i BiSIKlETli GENÇl(R i 
ı : 
ı Son gUnler de okulların : 
ı açılması ve tedrlsahn : 
ı baflaması d o 1 a yı siy le ı 
ı f ehrln caddelerlnde k a- ı 
ı lallallğın arttığı görül· ı 
ı mek ted lr. •Keza bls lk let - ı 

ı ille r da çoöalmı, b ulu· ı 
ı nuyor. Ve ta lebelerin bir: 
: çoğu okullarma bisiklet· ı 
ı le gid ip ge lmektedir. Bu ı 
ı yUzden yollarda halkm ı 
ı ve yaya talabenln bUyUk ı 
ı bir teyakkuzla vUrUme- ı 
ı si Ulzım • ÇUnkU t blslk· ı 
ı letlller caddelerde yarış ı 
ı yapar g ibi bir sUratle ı 
ı gidip gelmekte ve hatta ı 
ı bazlları yaya a kaldırım- ı 
: iare çıkarak şuna buna ı 
ı k asden çarpmaktadır • : 
ı Zabıtamızın bu hususta ı 
ı murakabeyi arttlrmasım : 
: p ek lüzumlu buluyoruz. ı 
ı ı .......................... 

Portakalcılığı 

Korama Faaliyeti 
Bahcecilerin Müracatı • 
Bazı bahçelerde bulunan por-

takal ve mandalina ağaçlarında 

Kı izonfalüs haşeresinin fazla mik
tarda tahribat yaptığını gören 
bahçeciler, Ziraat dairesine mü
racaat ederek bu hastalığın önü
ne geçilmesini istemişlerdir. Zira· 
at Baş Teknisyenliği işe el koya
rak faaliyete geçmiştir. 

iNHiSARLAR UMUM 
M ÜDÜRLÜCÜ TEŞKILA Ti 
ANKARAYA TAŞIN/YOR 

İmparator l O. hiç bir 1.8man 
hükumetın karariyle ) ürümez ve 
Japon an'anevi fel efesi cAni 
olıın ferdi davranış •ın makul ol
<lugunu ta dık ve cCenabı Hak
kın millete yardım edene yardım 
ettiğini > telkin eylediği i9İn, ordu, 
ekseriya Tokyo hükumetinin rey
lerine muhalif kararlıtr alır. Bu
nun en canlı misali 1931 - 1932de 
Mançurinin fethedilmiş olmasıdır. 

Hatta bugünkü Çin herbinde 
a} ni his ve düşükcerıin mahsu
lüdür. 

iyi bir kaynaktan aldığımız 
malümata göre, lnlıbarlar Umum 
Müdürlüğü teşkilatının lstanbul
dan Ankaraya nakline karar ve
rilmiştir . Umum Müdürlüğün ta. 
şınması için şimdiden hazırlıklara 

Görülüyor ki, iktisadi ıaru- başlanmıştır. 
ret ve an'anavi ruhun doğurduğu ı --------------
netaiç Japonyayı bir yayılma ı 
po l itikasına sürüklemektedir. Ka
pitaliıim, onu iktisadi yayılmaya; 

1 
mi litarizimde müse!lah yayılmaya 

göt ürmektedir. I 
- Sonu var -

ZA Yl - Mührümü ka} bet
tim . Yenisini çıkaraca~ım için 
e~kisinin kıymeti } oktur . 

Mersin Eskihamam mahalle
sinden No. 97 
Hanife Göze 

____ ..... _UZAKLARDAN B A BER ...... ı.-1 -------------------:..-----------------------------:-:_·_·~--··--....... 
Mütefekkir makine -Deniz meydanları -Yeni silah 

Şimali Karolinde Fort Braggda topçu kıt'aları

na yeni bir makine Öğretilmektedir . Buna Ameri
kalılar "Mütefekl\ir makine,, ismini vermişlerdir. 

1 
"' "' * 

dığımıL malümata göre , Nafia 
Ve1'<11eti Belediyenin bu talebini 
kabul etmiş ve iki müteha" ıs 
göndermeyi kararlaştırmıştır. Bu 
mütehassıslar önümüzdeki cumar
tesi günü Ankaradan şehrimiz.e 
geleceklerdir . Bu mütehassıslar 
mevzii tatbikat planlarını yerinde 
tetkik ve son şeklini tesbit ede
ceklerdir. 

Şehrin umumi haritası ihale 
edilip hazırlanıncaya kadar mev-
1.İi tatbikat planları dairesinde 
inşa faaliyetine geçilecektir . Bu 
yeni inşaat için de müsaade alı
nacaktır. 

Yüksek Mflbendls 
Okalanan Kadrosu 

Yeni bir kanunla Maarif Ve
killetine devredilmiş bulunan Yük
sek Mühendis Okulunun yeni kad. 
rosu Maarif Vekaleti Mesleki Ted· 
risat Müsteşarlığınca hazırlanmıştır. 
Kadro bugün lstanbula bildirilecek 
lir: 

Eskiciye satılan 
caketla cebindeki 
kıymetli yflzflk 

E •k i caket ve elmaı y üzük 
naaıl bulundu ? 

Vilayet İdare Heyeti aza ın 
dan Bay Vakkas Fcridin evinden 
satılan eski ceketin cebinde 200 
lira kıymetinde bir elma yüzük 
olduğu hatırlanarak derhal caketi 
alan eİbi eci Ramoz.ana müracaat 
edilmiş ve fakat elbiseci böyle 
bir caket olmadığını ve böyle 
bir ) üzültcn haberi olmadığını 1 

söylemiştir. iş~ el koyan zabıta , 
yaptığı araştırmalar neticesinde 
rnezkür caketi ve elmas yüzüğü 
elbiseci Ramazanın evinde bul
muştur. Ramazan, hakkında tutu
lan evraklarla birlikte adliyeye 
sevkedilmiştir. 

Yumruk yumruğa 
arkadaş kavgası 

Eski bir ibrar y9züznden İb
rahim Tatlı ile Hakkı Şenbayrak 
adında iki kişi Hakkı T opsavil 
isminde birini yumrukla fena hal
de yüz ve gözlerini şişirtecek de
recede dövdüklerinden Cumhu
riyet Müddeiumumiliğine teslim 
edilmiştir. 

Dirt Kumarcı 
Yakalandı 

Eski istasyon caddesi üzerin· 
de bulunan Edibin kahvesinde 
kumar oynayan dört kişi kumar 
aleti olan zarlar ve .520 kuruş pa· 
ra ile yakalanmış ve Adliyeye tes
lim edilmiş.tir 
Yeni neşriyat : 

çıG 
Önce haber verdiğimiz "ÇIC,, 

mecmuası çıkmıştır. Fazla tafsilat verilmiyor ise de bu mütefekkir 
makine sayesinde 25 kilometre mesafede bulunan 
bir düşman topu üzerine muvaffakiyetli isabetler 
temin edilmektedir. 

Gene ayni muhabirin bildirdiğine göre Ameri
kan filosu çok mühim bir gemi ile zenginleşmiş 
bulunmaktad ı r. Bu gemi bir tahtelbahirdir. Yeni 
denize indirilmiş olan bu tahtelbahire "Gato ~ adı 

veri lmiştir. inşası 6 000.000 dolara yani 7.920.000 
Türk lirasına malolmuştur. 

• 

llk sayısında olgun yazılarla 
çıkan bu mecmua bize, ümit veri 
ci bir hayatı vadediyor. 

• • • Bu yeni tahtelbahirin hususiyeti tertibatı çok 
gizli tutulan bir torpil endaht tipindedir. 

Sokağa hemen hemen hiç 
çıkmazlar ve } olda ) üz.terini ör· 
terler. Bu Karalılar saf bir ırk 
değildirler. Bunlar Tunguzlar, En· 
domezyolılar ve Japonların ka· 
rışmasındıın meydana gelm iş me· 
lez insanlardır. 

Koralıların tarihine bakarsak 
onların pek eski bir millet olduk· 
tarını göı ürüı.. Fakat bütün bun· 
lara rağmen dün}a onları yen• 
} eni taııımağa başlamıştır. Çünkii 
Kor ada Japon} a ve Çın gibi se· 
nelerce yabancılara karşı kapalı 
bir memleket olarak ka'mıştır· 
Fakat tuhaf değilmidir ki onlarııı 
da medeniyette ilerlemelerine il~ 
yardım eden Japonya olmuştur 
Kora bir çok defalarda tarihi nıo· 
harebelere kanlı afhalara sahol' 
olmuştur. 

. 1876 daki Japon - Çin har· 
bı Kora üzerinde her iki devletin 
de hakimiyet kararıııdan geçnıe· 
melerinden, 1905 deki Rus - js· 
pon muharebe ide Ru larm ssr 
denize mahreç i temelerinden ol 
mamışmıdır! f akot bu iki harpte 

de galip gelen Japonya bu güııe 
kttdar bu ) arımadanın iclareciC: 
olmuştur. 

1910 da Japonların oyuncağı 
olan Kora kralının haklarındell 
Japonya lehine vnı. geçmesi üıe· 
rirıe lKornnırı Japon) anın diğer 
yerlerinden farkı kalmadı. Koralı' 
!arda Japonların ayni hakJarırı' 
sahip o'dular. O günden beri b 
çok Japon Koraya geldi ve ) er 
leşti, memlf"ketin ervetinden çı 

lışarak istifade edilirken nufud' 
artıyordu . Bu gün Koranın ıı" 
fusu 21 milyona ) akındır. Kofa' 

şimdıde coğrafi ve sanayi cifı( 
ten tetkik edelim : 

Kora dağlık bir memlekett 
üç taraftan deniz ile çevrilmişt 
ama bu arızalar sebebiyle denit 
tesirini az hisseder ve iklimi serf 
tir. Yaln1ı. ) arımadan ın ceıııl 

daha yağmurlu ve daha müla) 

7 

8 
8. 

12 
12. 

bir şekildedir. Korada piriç, arP 
yulaf gibi mahsuller iyı yetı; 

İpekçiliği, balıl:çılığı, ormancı 

18,3 
19.o 

vardır. Altın, bakır, demir ve~ 
mürüde çoktur. Japonya Kor 
ele geçirdikten sonra bütüıı 

zenginliklerden istifadeye bıı1 

dılar. 

Kendi fabrikaları için lazıtl' 
lan ham maddeler itibariyle ~ 
ra pek ıiyade işlerine yarıyo 

Sonra burada bazı sanayide ~ 
dular, kAğıt ve balık korıs' 

fabrikaları açtılar, böylece ~· 
da mühim bir kalkinma hare~ 
göründü, Memleketinin idare il' 
ke7.i olan ( Seul ) 320.000 ıııl 
lu bir şehir haline geldi, ş 
Japonlar hu şehre ( Keijo J 
} orlar. 

19.ı 

19,4 
19,5 

20.15 
20.415 

2ı.oo 

New· York Times gazetesinin Amerikan Atlan
tik filosu nezdinde bulunan muhabiri Chartes Hur
dun resmen bildirdiğine göre tayyare taşıyabilen 

Amerikan filolasu üzütamlarının süratlerini hiç· kıs · 
madan tayyareleri uçurmak ve bunları tekrar ge
milere almak için hususi ve gizli tertibat ile techiz 
edilmişlerdir. Filorın büyük süratle seyrettikleri va
kit bu kabiliyetlerden azami surette istifade edile
ce~i bedihi bulunmaktadır. 

Gato tahtelbahiri 100 metr.e uzunluğunda ve 
1450 ton cesametindedir. 

Edebiyat, fikir ve san'atı se
~enlerin okumalannı tavsiye ede- ı 
rız. 

tık sayıda : 
İşte kısa hatlariyle şark111 

köşesi , bundan enelerce e' 

Henüz teyid edilmiyen bir habere göre Ame
rikan Harbiye nezareti bir Amerikalı tarafından i
cad edilmiş olan bir tüfeği orduya kabul etmek 
üzeredir. Bu tüfek halen bütün ordularda kullanıl
makta olan tüfeklerden çok üstün imiş. Kurşunu

nun deneme kabiliyeti yüksek imiJ. 

U) uyan insanların yatağı olııll 
ra, bu gün japonyanın yer 
sıntılarından uzalc, onların eıı11 
ializ.mleri için silahlar haıırl~ 
bir sanayi merkezidir. JaP 

Koradan hakkiyle btifade ct111 

Safa Boz.kır, Vahide Birken, I 
Nazım Tarhan, Remzi Ayhan, 
~uzaffer Amaç, Osman Sümer, 
Adil Altay, Süleyman Şahin Tar'ın 
yazılariyle, Rasim Göknel, Süley
man Şahin Tar ve Kemal Sadık 
Gö~celı'nin Şiirlerini bulacaksınız. 1 bilmiştir. 
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D.1$ HABERLER 
. . 
t M. SUnb Ull Bakfı t 
i Ve i 
! Vehbi Evlnç 'ln ! 
i DILBILIK i 

PRAGDA İDAMlAR 
.. , : ........................ : 1 

1 i AMfRİKADA YENİ İ 
İ iTALYAH ESİRlERİ i 

1 
Londra : 1 (a. a ) - Pragdan 

~iı~an haberlere göre. bugün ye
ıdaınlar yapılmıştır. Prag Diva

nı harbinin karari'e 59 kişi idam 
Cdilrniştir. 

Çek • Sovyet 
askeri paktı 

Loııdra : 1 ( a. a. ) - Roy· 
terin 1· 1 t'k 1 .. < ıp oma ı mu 1arrırı yazı-
Yor : Moskovada Sovyet hükü
m t' 
1 

c ı arasında yapılan askeı i an-
aşına Çekoslovak} a ile lııgiltere 
arasındaki askeri anlaşmanın umu· 
illi h atlarına dayanmaktAdır. 

Rusyada kurulacak Çek or· 
dusu, Çekoslovak kanunlarına ve 
1112.amtarına tabi olacaktır . Rus
Yadaki Çekoslovak ordusunun ku
:tlndanını , Çek0slovak orduları 
~8Şkum~ndanı tayin edecektir . 
B aamafıh bu ta} inden evvel Rua 
8Şkumandanı ile mutabık kalı

nacaktır. 

: ı 
ı Bir komutan da f 
i esirler içinde ı 
ı ı 

Nabro.> i : 1 ( a. a. ) - ln
giliz. umumi karargahı tebliği : 
Volşevid İtalyan komutanı Go
nella ile kurmay heyeti ve 3000 
esir kıtalarımıun elinde bulun
maktadır . Tanagölü bölgesinde 
lngiliz subaylarının idare ettıği 
Habeş gönüllü kuvvetleri düşmana 
karşı muvaff aki} etle neticelenen 
üçüncü derecede hareketlerde bu 
lunmuşlardır. Kıtalarımız Şimalde 
Volşevid ve Gondar garnizonları 
arasına yerleşmişler ve bu suretle 
Volşevidin az sonra düşmesine 
yardım etmişlerdir. 

Yeniden Alman 
tabiiyetine abnaaıar I 

Berlin : ~ ( a. a. ) - Resmi 
hzete, 1918 de Belçikaya geçmiş 
0lıan Ôft>:n Malmedy ve Moresme 
h~tkın ın milliyetini ta} in eden 
bır emirname neşretmiştir . Bu 
toprakların tekrar Alman}aya il
hakı ha1'kındaki 23 S 1940 tarihli 
k 

Cenuba doğru düşmanı dur
madan hırpalamışlar , Gondardan 
dönmektt" olan bir kafile) e hü
cum ederek pek çok malzeme 
zaptetmişlerdir. Ve düşmana a~ır 
ıayiat verdirmişlerdir. 

ararname şartlarına da} anan bu 
tın· ırname} e göre • Versay mua-
hedesinin 36 ncı maddesi hüküm-
ler'ın 'k b" t' . e nazaran Belçı a ta ııye ıne 
iıtrniş olanlar tekrar Alman ta
b'· 11Yetine alınacaklardır. 

t:r-ı·~2·~ 
1'0RKIYE Raclyosu 

ANKARA Radyosu 

Perşembe 2.10.941 

7.30 

7,33 

7.45 
8.oo 

Program ve memleket sa· 

al ayarı 
Müzık : Hafif Müzik (Pi.) 

AJANS haberleri 
~lüzik: Hafif l\1üzik prog-

tamının devamı. 
8.3Q/ 
8.45 Evin Saati. 

12.30 

12.33 

12,45 
13.00 

l3.3oı 

Program ve saat ayarı 

Müzik : Karış.k Şarkılar. 

AJANS haberleri 
Müzik : Karışık Şarkılar 
programının ikinci Kısmı. 

li.3o Müzik : Karışık Program 
18·00 Program ve memleket sa-

at ayarı 
18·03 Müzik : Radyo Caz Orkes-

trası (İbrahim Özgür Ve 

Ateş Böcekleri) 
18

·30 Müzik: Kadınlar Faslı 
19·00 Konuşma:, (Derdleşme Sa· 

19.15 ati.) 
Müzik: Radyo Caz Orkes· 

19,30 

trası programının ikinci 
Kısmı.) 

Memleket saat ayarı ve 

19.
45 

ajans haberleri. 
Serbest 10 Dakika. 

19.55 
20

.
15 

Müzik : Dünya Şarkıları 

20-4
5 

RADYO GAZETESi 

MOZIK : Yaylı Tanbur Ve 

2ı.oo Kanun ile Saz Eserleri. 
Ziraat Takvimi ve Toprak 

21.ı 
0 

Mahsulleri Borsası 
2ı.30 Müzik : Muhtelif Şarkılar. 
21 .

415 
Konuşma:Şiir Saati.) 
Müzik : Radyo Senfoni 
Orkestrası. ( Şef: Ernst 

').,. Practorius. ) 
'(.30 M 

emleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham • Tah
v·ı~ 

8
1 at, Kambiyo • Nukut 

2t415 orsası 
~~.551 Müzik: Dans MüziA"i (Pi.) 

~.0o y 
arınki proiram ve kapa-

lllf 

MOSKOVA KONf ER AN Si 

DON İÇTİMA ETTİ 
Moskova : 1 (a. a.) - Mos

kova Konferansı bugün öğleden 
sonra umumi celsesini akdetmiş 
tir. Komisyonlar mesailerini dün 
akşam bitirmiştir. Umumi celse· 
den sonra hükümet namına bir 

suvare verilecektir. 

\'elJllbaraa sevkedlle 
cık Portekiz kavveU 

Cenevre : 1 ( a. a. ) - Liz
bondan gelen haberlere göre , 
Yeşilburna yeniden Portekiz as· 
kerleri gönderilecektir. Bu asker· 
lcr 5 llldeşrin<le gidecektir. 

iyi • malümat alan Portekiz 

kaynakları Y eşitburna yeniden 
Portekiz askerlerinin gönderilme
sinin birkaç gün evvel Afrika sa
hillerrinde Frıtovna İngiliz asker
lerinin çıkarılmış olmasiyle ala

kalı görülüyor. 

Almanlara gire 
(Birinci sayfadan arlan) 

tümen düşman zırhlı kuvvetleriy~e 
karşılaşmış ve Sovyet tankından 
kırk beşini tahrip etmiştir. Geri 

kalanlar kaçmıştır· 
Alman savaş tayyareleri Mos-

kovada 'ki askeri tesibalı b~mba: 
lamışlardır. Yangınlar ve ; .ddctlı 
infılaklar olmuştur. 

-~-----

BO RSA 
PAMUK - HUBUBAT 

CINSı 

KiLO FIATJ 
En-az-- En çok 
K. S. K. S. 

Koza 1 noO 
Klevland Ç. __ 

70 00 
Klevland l 68,00 ' 

- 00 67,50 
Klevland ll 65, - 00~ ı ı-__..,.~--:-- - 00 00 _M· Parlağı__ 00, - 00•00 

I P. Temizı 00,00 ' 

Kapımalı -
Y. Çiğidi - o5,00 
K. Çiğidi - 6,75 
-- ~ - 41,50 

Susam 
Buğday yerli - 8,43 - 5 ,75 

Arpa 6,63 - 6,75 
Yulaf i,43 7,5o] 

1 • 10 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) isviçre 
(Sterlin) ingiliz 
-öôıar Amerikan 

AMERİKAN SANAYİİNDE 
35,5 MilYON i~~i 
Vaşington : 1 (a.a) - iş na· 

zırı Matbuat toplantısında bildir· 
diğine göre Amerikadaki işçilerin 
miktarı 35,542.000 i bulmuştur. 

Nazır, ziraat işçileı inin bu yekCıne 
dahil olmadığını bildirmiştir. 

Almaayaya btlylk 
bava blcamıarı 
Londra : 1 (a. a.) - Hava 

nezaretinin tebliği : Arka arkaya 
ikinci gece olmak ü1.ere dün ge
ce lngiliz bombardıman tayyarele
ri Hamburg ve diğer hedeflere 
hücum etmişlerdir. iki şehirdeki 
doklarda ve endüstri mintakaların· 
da bir çok tıüyük yangınlar çıka
rılmıştır. lngiliz tayyareleri Şerburg 
doklarına da hücum etmişlerdir. 

HAlKEVi REİSlİ~İNDEN : 
Belediye sokağındaki Halk-1 

evi kütüphanesi .. bundan son
ra saat ( 12) den evvel ve salı 

günleri açılmayacaktır. Buna 
mukabil pazar günleri de da
hil olmak üzere her gün sa
at ( 15 den (22) ye kadar açık 
bulundurulacaAı ilan olunur. 

ZA Yl - Karalar bucaklı kö. 
yünün tasdıkli azalık mührümü 
kııybettim . Yenisini yazdıraca

~ımdarı hükmü loktur. 13483 
Kar alarbucaklı 

J.öyü az.iisı 

Abdullah Bülbül 

C[YHAN İCRA MEMUR- · 

lUGUNDAN: 
Gayri menkul malların açıi 
arhrma ilanı madde: 126 

D. No. 941-637 
No : 36 8ı:i, Dönümü : 159, 

Cınsi : Tarla, Mevkii : Süleyman 
tepe civarı, Köyü : Hamdili, Hu
dud : Şarkan lsmail tarlası gar
ben Ahmet oğlıı Musa, Şimalen 
Zemzem Hacı ile Kur Ahmet, 
Cenuben Osmaniye tariki ile çev
rili ve kayden 159 dönüm tarlaycı 
Aytemur oğlu mahallesinden ha-. 
lef oğlu Çil Osman vereseleri ma-

lik olııp mahalleleri yapılan takdi· 
ri kıymet ve bilmesaha tanzim o· 
lunan krokiye nazaran tarlanın 

temamı 159 dönüm olup beher 
dönümü 7 şer !iraden tutarı 11 t3 
lira olduğunu. 

Arlırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat : 1 inci artırma 27/10/941 Pa
zartesi saat 10 ita 1'2 ye kadar 
2 inci artırma 8111/941 Cumartesi 
saat 10 ila 12 ye kadar. 

1-lşbu gayri menkullerin artır
ma şartnamesi 30 9 941 tarihinden 
itibaren 9ı1 /637 numara ile Cey
han icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. Handa yazılı olanlar· 
dan fazla malumat almak istiyen· 
ler, işbu şartnameye ve 941 637 
dosya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu• 
karda yazılı kıymetin ° o7,5 ni'lbe-

! Türkçe vamer ! 
! Kitabı Belediye caddesinde ! 
• • i ARYUVA da bulunur. i 
i 1-5 c. i . . 
~---· -·-·-·-·-·-·-·- ·-·-! .......................... 
ı : 
i itan i 
ı Yüksek Yarış ve Islah ı 
ı encümeni namına 5/ birinci i 1 teşrin 94 l ve 12 / Birinci ı 
: teşrin 94 l pazar günleri ı 
ı At koşuları olacağı ilan ı 
ı olunur. 13481 2-4 G ı 
: ı .......................... 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı işbu 

ilan tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik

te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 

siciliyle sabit oldukça satış bede• 

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna-

mesini okumuş ve lüzumlu malü
mat almış ve bunları temamenka· 

bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 

gayri menkul üç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 

kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 

olan ditir alacaklılar bulunupta 

bedel bunlann o i'ayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 

temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc
hani olan diğer alacaklılann o 

gayıi menkul ile temin edilmiş a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lehi 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
Q'u bedelle almağa razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he-

men 10 gün müddetle artırmaya 
çıkanlıp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 

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) 

işbu gayri ~enkul yukarıda 
göıter 27/10/941 tarihinde Ceyhan 
icra memurluğu odasında işbu ilin 

ve gösterilen artırma şart,namesi da
ireıinde ıatılaca~ı ilan olunur. 

13484 

i 1 an 
T. C. ZİRAAT BANKASI PAMUK MOESSESESİHDEH : 

Çukurova mıntakasında bulunan Yağ Fabrikalarının Çiğit 
ihtiyacları Yüksek Ticaret Vekaletinin emri tensibile münhası
rın müessesemiz tarafından temin edileceğinden Sayır. Çiftçile
rimizin satacakları çiğitleri almak ve bedelini ödemek için 29 / 
9 941 Tarihinden itibaren Borsa civarında Mehmet Sabuncu 

yazıhanesinde bulunan memurumuza müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 13472 5-S 

Sayla :J 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni aene talebe kaydına ba,lamııhr. Kayd oe 

kabul ıeraiti Bebekli Kiliae •okaiındalıi biçki 
yurdu11dan öğrenilir. 13400 

i 1 an 
Sayın Adana Halkına 

BElEOİYE RİYASETİNDEN : 
1 Hazerde ve seferde kırk beş günden fazla müddetlerle sil!h 

altına alınanların ailelerinden muhtaç olanlara kanunen yapılacak yar· 
dıma karşılık olmak .. üzere 423 numaralı Belediye vergi ve resimleri 
kanununun. 

5 ve 7 inci maddelerinde yazılı 

12 inci ,, 
" " 

14 inci • ,, .. 
Tanzifat, Tenvirat 
Tente, siper ve saçak 
Levha itan 

15 inci " ,, ,, Kazan, Motor 
:J3 inci ,, ,, ,, Vesaiti nakliye 
25 inci ,, ,, ., Süs ve av köpekleri 
40 inci ,, • ,, Şerefiye vergi ve resim-

lerine l/Haziran/941 tarihinde muteber olmak üzere % 50. 

8 inci Maddede Yazılı inşaat ve tamirat ruhsa- • 

10 • 
11 • 
13 .. 

9 • 
17 • 

'22 • 
21 • 
27 

" 

43 
" 28 
" 

28 
" 42 
" 

• • 
" " ,, 

" 
• " 
" ,, 

" ,, 
• ,, 

" " 

" " 
" " ,, 

" 
" ,, 

Nl:mara 
Tabhir 
lşa-al 

tiyeıi 

Oyun ve cQ'lence yerleri 
Ôlçü tartı dama-.ıı ve mu-

Dellaliye 
Hayvan 

ayenc 

Piyana-o ikramiyelerinden 
Belediye H. 

Koyun keçi aniye 
Gaz depoları arziye 
Müştail maddeler istihlik 
imtiyazlı şirketlerden be-

lediye hisse ve resimlerine l/ 10}94 ı tarihinden muteber olmak 
üzere •;, So. 

19 ~nci maddede yazılı kontrata resmine 1/10/941 den muteber 
olmak uzere %25. 

2 -: ~ınay_ı ~üesseselerde kullanılan hariç olmak üzere Belediye 
hududu ıçınde ıstıhl4k olunacak ~lektriklerin beher kılovatına 1/10/9111 
den muteber olmak üzere 1 kuruş. 

3 - Şehir dahilinde işliyecek olan otobüslerin biletlerine 1/10/941 
den muteber olmak üzere 1 kuruş. 

4 - Tiyatro, sinema ve konser biletlerine ı 10 941 d.. t b 
1 k 

.. 
0

, ~n mu e er 
o ma uzere ıo 10 zam yapılmasına. 

5 - 1076 ve 1111 numaralı kanun hükümlerince askerliA-e alın
mıyanlardan beher muracaat senesi için beş lira ve defaten alın
masına. 

1 ve 5 inci inci maddelerde 1 ı !erce. yazı ı zam ar ve beş_ lira Belediye-

2,3 ve 4 inci maddeler~e yazılı zamların alakalı daire ve müe 1 • 

seselerce tahakkuk ve tahsıl ettirilmesine. 

4109 numaralı kanun hükümlerine tevfikan Belediye r - · 
1~/Eylül.94\ tarihli fev~alade toplantısanda muttefikan ka~:; ~;~:ı~ 
~ş v~cap arına tevessu\ kılınmış oldutu ilan olunur. 13485 

~AVA######## n 

N E .. z .. L- E···u···i 

1 

N .. 

Kırıklık, Baş, ~ 
Diş ve adele n 

ağrıları a 
En seri ve en katr şe· 1 

kilde yalnız kaşe 

GRIPIN " 
ile geçer " " " Havalann serinlediği bı.ı M 

günlerde alacatınız ilk a 
tedbir evinizde ~ç GRlPIN_ b'!!undurıııak olmalıdlr. i 

KR\bi bozmadan, mide ve böbrekleri ' il 

" 
yormadan ıstırapları dindirir. " il R Lüıumunc!.a pnde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakımnır. ve R .. fi her yerde pullu kutıılannı ısrarla isteyiniz. 

R • a . . . . . .... . ...... .. .. . . .. ... ..... ... .. . . .. . .. . . . . . ... . . . .. .. . . , . 



Sayfa ~ TORKSôZO 

PHILIPS 
K agniık Makineleri 

AZ CEREYAN SARfiYATI, SESSİZ iSlEME, UZUH ÖMÜR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

2 Birinci Teşrin 1941 __, 

:·········· .. ••••••••••••••••• .. ·······: • • • 
1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : . Türksözü OKUYUCULARIHA OONYANIN HER TARA· : 
İ flHOA VUKU BULAN HADİSELERİ GÜNÜ 60- . ! 
: Gazetesi NOHEVERİR. TORKSÖZONO TAKİP EDİNİZ. : • • 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 

• • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, au,, 1 
: plAn, laarıta, bilumum matbaa Tu··rkso··zu·· • 
• işlerini Tlrklyede mevcut mat- : 
1 baaıara rekabet eder ilerecede M tb : 

·Mufassal teknik izahat isteyiniz i •.• ve atratle elden Çıkarır. a aas l : 

• • 
Muharrem Hilmi Remo 

ABİOİNPAŞA CADDESİ HO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEf ON : 110 

i Türksözü Cilt Kısmı i 
• 1 
·: SAGtlM, TEMİZ, ZlRİf CIH iSLERİNİZi ANCAK TORKSÖZO ! 
: MOCELLITHAHESİNOE YAPTIRABiURSİNİZ S 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALAR iNi HER GOH MUSJ Af A Rif ATECZAHANESİ 

1 
0ST0HOEKİ MUAYENEHANESİNDE KABUl EDER 
~~ 

. -• • ...................................... ~ 
·-------------------------· I 

• 
iş Bank.ası 

Ktlçtlk tasarral besapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağuatoı, 3 lkincit•fTİ1' 
tarihlerind• yapılır 

• 
1941 ikramiyeleri 

1 Adet 2000 Liralılc - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 , 
4 > 500 > - 2,000 » 

8 > 250 > - 2,000 > 
35 > 100 > - 3,sor > 

80 .. 50 , - ıt,roo • 
300 > 20 l - f,000 > 

TUrklya ı, Bankas1na para yatrrmakla yalmz para 
biriktirme olmaz, ayn1 zam~n.:" follh!nlzl 

deneml• olursunua. 

ı .................................................. ı 
ı ı 

1 Dr .. Cevad Sargın i 
ı Clld, Saç ve Zlbrewı Bastalıklar J 
i Mtltebaısısı · i 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ı i latanbul , Beyoğlu Tolratlıyan oteli ••,,a•ında Balo J 
ı aolıak Numal'a :4 C. 12-15 ı 

: .................................................. : 
iıl iL j • r 

1 

...___.__ Doktor ~ Mecid J Aıtıok v-w-w--.~ 
Hernevi ha&talıkf muayene ve tedavi edilir 

Muayenehane: Pamuk pazarı po lls kare kol" 
kar•••ında Muayene aaatları : Sabah : 6 - g 

Öjla : t2-14 
Akfam: 17den sonr• 

Adana Dotamevı Baştabibi 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolam V• Kadın Haıtalıkları Muteha11ı11 

, Hastalannı Abidin Paşa CaCldesi yanında B. Müslim aparta· 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 
mıitır. Telefon No. 272 13-15 13407 

ıı::a::ııua:: ...... :a:::ıız::ocııı:::ıı:::::ıt 1t 1t:a:rm:a:::a:~1 

NEVROZIN 
Btlttln atrıların panzelilrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyini~ 

BİR TIK KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DJŞ ağrıla

nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs~' ·.;e 

adele ısbrapları NEVROZl ı ıt 
tedavi edilir. Müessir11aç : 

1 

N E. V R O Z 1 N 'dir • 

-·NEVROZiNiTERCİH EOİHII 


