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Beyaz Sarayda 
yapılan içtima 

Amerika etkArıumu· 
mlyeal Amerlkenm b•rP 
d .. ınüı kalmaallld•n 
ziyade Almanyanın mUn· 
hazım olma•ının ehem
miyetli oldulu fikrinde
dir. 

N evyork : 7 (a. a.) - Gallup 
enstitüsü taraf andan ya~ılan 
anket Amerikalıların yuzde 

Yetmişinin Amerika'nın harp dı
fında kalmasından ziyade Alman
Ya'nın münhezim olmaaının ö
nemli bulunduğu fikrinde olduk
larını göstermittir. 

Vaıington : 7 (a. •·) - Be· 
Yaz saraydan bildirinditine ~: 
hariciye nazırı M. Hull, ıkıncı 
reis W ıllıce ve .tyan aauıadan 
bet kiti ile iki mebu• bitaraflık 
kanununun detittirilmeai hakkı~· 
deki konutmalarda bulunmak Ilı· 
1.erc M. Ruıvclt t rafındıo yann 
için Beyaı saraya davet edil•if· 
tir. Bu konferantla bulunacak O· 

laa lyaa. 1&•• .,ra.ıdı- >--
Ekıedyet parti reiıi M. Bar~: 

ley, hariciye koıniıyonu reıfl 
M. Connally, hariciye komiıyon.u 
eski reiıi M. Georıc, ciimhurı· 
Yetçi ve ekalliyet partiıi tefi . M. 
ltacnary, cümhuriyet ve ekallıyet 
ı>artiıinden M. Auatin. 

Ayan Azasından Austln i~e 
Connally Amerikan ticaret gemı· 
lcrinin silahlandmlmasını ve ge · 
lllilcrin muharebe bölgelerine 
Rirmelerini yatak tl(len hıiiknril:n 
kaıdırılmalanı eaa11ıo lıııabul etmıı 
bulunuyorlar. 

Ayadan Georı~ ytılDJ& ıe
milerin silihlandınlmraına taraf
tardır. M. Macnay iıe ıu aralık 
bitarafhk kanununda yapılacak 
herhangi ehemmiyetli 1:-ir deti· 
liklitc muhaliftir. 

Bu konferanıta bulunacak 
ı>arlemento murahhasları hemen 
hemen yalnız Ayan basından 
lllflrekkep olma11, hük6metin bu 
meselede her ıeyden önce Ayan 
meclıainin tasvibini elde etmete 
ÇalıtacaQını göstermektedir· ~~ 
Usüı mantıkidir. ÇOnkü, harıcı 
•iyaaetin bütün meselelerini Ayan 
Dlcclisi mcbuaan meclisinden da
ha iyi bilinmektedir. Bundan 
baıka bitaraflık kanununu detiı· 
tirecek herhangi bir teıebbüsc 
daha fazla engeller çıkabilir. 

Vaıington : 7 (a. a.) - Ya· 
tın Beyaz sarayda yapılacak top· 
1•ntıya davet olunan iki mcbuı 
hariciye encümeni reiıi M. Bloom 
ile aynı encümen aıa11ndan M. 
E.aton'dur. 

M. Ruzvelt'in papalık nez.din· 
de ki mlimeuili M. Taylar da 
Yarın ötleden ıonra Beyaz saray· 
da Çaya davetlidir. 

. Vqington : 7 (a. a,) - Ofl: 
~ıYıır mahfiller, M. Ruzvelt'le 

1~nıre liderleri arasında bitaraf· 
kanununun görOtülmeıi için 

•ah &iinü Beyaz Saray'da topla· 
nacak olan konferansın ehemmi· 
Yet' ıne iıaret ediyorlar. 

8 Pazar tatilini geçirmek Ilı.ere 
ı> ey,, ıaray'dan ayrılan reisin 
d:ıarteai akıamı veya salı aabahı 
ka neceti umulmaktadır, Bitaraflık 

llununun tldili için konıreye 

r 

;;...,...:;ı .... 
l•tanbuld• bir tiren : Taksim 

/stan/JUı : 7 (Türkıözı! Muhahirinden) - J.tanbuf un kurtululflnun 
18 inci yıldönümü geni~ bir program dahilind~ ve içten gelen bügük 
/,ir sn/nçl• kutlanmzliır. BiUün şehir veuıit hagraklarla donatılmıştı. 
Sabah saat dokuzdan itibaren törenin baflıgacafı 'fle ıonaJerecefi Sul• 
tanahmet t.1e T •k.im meydanları tamamen dolmuıtu. Saatl9.30 da tö
ren• iıtirtik edecek askeri kıtalar ve mektepler Sultanahmet meydanın
da kendilerine ayrılan yerlere geçmişlerdi. Hararetli nutuklar söylendi. 
Bügük hir ıeçiJ re•mi ve gece fener alayları yapıldı. 

Perekop 
zaferi I 

Moakova : 7 ( a. a. ) - Sov· 
yet ~~.ill,. ;,.Q.11.kt~riıt ıünü lu· 
talarımı& bath cephe boyunca 
dlfllıaDle anutiltoe çarp1111111lar· 
dar. 4 lıkteırinde S3 d bava mey
danlırında:ve 10 u havada olmak 
ibere 63 dilfman tayyareıi tahrip 
cdilmiıtir: Biı.im kayıplarımıı. 25 
tayyaredir. Barekte bir düıman 
nakliye ıemisi bahrılruııtır . 6-7 
llkteırin ,ecesi kıtalPrımıı. bütün 
cephe boyunca çarplfblar · 

M01lııova : 7 ( a. a. ) - Roy
ter muhabirinden : 15 ııünden· 
beri, bilhıua JÇiyefin dilfmeıin
denberi vaziyet çok kan11ktı 
Fakat bupn emniyetle söylene· 
bilir ki, cephenin cenup bölge
ıinde ehemmiyeW bir düzelme 
halli olmıı ve burada tutunul
mutlur . Kiyeften ıonra Ruıların 
Çllk pç anl~r geç~r~ikleri ve Al· 
mantarın iddıa ettıtı kadar olma· 
maki• beraber inıanca ve m.a!· 
ı.emece kayıplara utradıklan ıtı· 
raı. ıptürmeı . Ruılar Cenup or· 
dularını yeniden toplamaya ve 
takviyeye muvaffak olmuılardır . 
Bunun neticesi, Almanların Kırıma 
ilerleyifleri mavaUakiyetaiı.li~e ~A'· 
ramıfbr. Kırımdaki durum hıç bır 
yakın endife uyandırmıyor . Har
kofa yaklatma teıebbüaleri de 

durdurulmuıtur · 
Oç devlet konfe!anaı~n R~~ 

orduıu Jıerinde büyük bır tesm 
olmuıtur. Şimdi Ruı or.d~ dı· 
pnda kendiıine icap ettii• ~adar 
ve akın halinde malı.eme aonde· 
rilecetiae itimatla inanıyor : ye· 
ter ki bu huuıta 86y6k Brıtanya 
da ve Amerikada muaua~ gay· 
retler ıarfedilm.eıine ve bılhaaa~ 
bu memlekette göçimıenmem~aı 
ıazımıelen Alman lehtarı ve .ın~e 
firat~ı teairler ve Rusya aleyhın 
din noktaıından y~pılan . propa
tandalar buna ınanı te~kil etme-

( Geriıi üçlncü ıahıf ede ) 

verilecek proje tamamlanmıpa 

d 
. bu hu111tta hentlı. kati a reıs _ 

bir karar vermeıniftir. Sah gunO 
I cık toı•lantıda M. Ruı.velt, 

yapı 1 
d•" neler iıtiyebileceQini 

konıre ..... 

Marefal :Vorofllof 

1 Badıo aazeteıl l 
Ankara : 7 ( Radyo ıraıeteıin

den ) - lngilizlere göre , Atman 
ileri hareketinin ıikleti Moıkova 
istikametinde toplanmaktadır.Mos· 
kova konferansının Almanları ye· 
ni tedbirlere ıevketti2i ınlqıl· 
maktadır. Almanya kış fiddetlen· 
mcden harekitı ilerletmek ve kati 
darbeyi indirmek gayesindedir . 
Bazı harp ıanayii bölgeleri Al
manların eline geçmiı bulunuyor. 
fakat Almanya Ruıların ıerideki 
endüıtriıinden ve lran yoliyıe 
Amerika ve lngiltcrenin yardım· 
tarından endiıe etmektedir. 

\ 

........ .. ...... 
Bombay : 7 (a.a) - Hindiı

tanın fimal batı hududu üzerinde 
ki vilayetlerinde yapalan ve mem· 
leketin askerlik tarihinde fimdiyc 
kadar eşine rastlanmamıf manev
ralara bütün havadan yapılan bir 
istili teşebbüıiyle başlanmışhr. 

Tecrübe realitelere uygun bir tarı. 
da yapılacaktır. 

Tayyare meydanlarını ele ge
çirmek için paraf11tçiller ele ge
çecek ve buntan tayyarelerle 
nakledilen kıtaların indirilmesi ta· 
kibcdccektir. Beklenmedik ıaat

lerde bomba tayyarelerinin atra· 
tejik noktalar üzerine atacakları 
bombalardan infillklar olacak ve 
filiyatta süratle bqka yolların kul· 
lanılması için hayıtf münakale 
merkezleri tahribedilmİf tellkki 
olunacakbr. 14 ilktcırine kadar 
bütün bölgede ışık.lan karartma 

( Gcriıi üçüncü sayfada ) 

A imanlara G6re 

Düşmanı 
takip I 

Londra : 7 (a.a.) - Anlaşıl· 

dıtına ıöre, Alman ~yiki Mos· 
kova fdametfnde fiddetlen· 
mekte. Leai ... d İM ailemek· 
tcdir. Berlin'fn se1'biyetli s6zcü
leri dün ecnebi muhabirlere, Le
ninrrad bölresinin ikinci pllna, 
Smolensk bölgesinin ise birinci 
plana gcçliti kanaatini vermete 
çalışmaktadır. Almanlar Moskova
ya karşı büyük taarruzlannı, Smo· 
lensk mınbkasından yapacaklardır. 

Bcrlin : (a. a.) - Alman teb
liti : Bildirilmiş olan yeni taar
ruzlar çerçevesi içinde Azak de
nizinin şimal bölptinde büyük 

bir meydan muharebesi ccryan 
ctmiıtir. Müttefik devletler kıtala· 
riylc yan yana çarpıpn Almanlar, 
matlup edilmif d61manı takib et

mektedir. Şark cebhesinin diter 
bölgelerinde taarruı. hareketleri 
plan mücibince devam etmektedir. 
Leningradın babllndaki sahile 
Sovyet kuvvetlerinin yeniden yap
bğı bir rece ihraç teıcbbüsü 
püskürtülmüştür. 

anlıyacaktır. TAM LiSTEYi IÇERDE BULACAKBINIZ 
DiA'e r tar aftan bazı. parl cm en • ı ;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
(Geriıi B9Gacl sahifede) 

Sahip ve Bqmuharrlri 

FERiD CELAL aOv•N 

Kunıhq Tarihi: 1 Klııunuaanl 1924 

Onr•dlncl rıı - a.rı : at40 

Parti Ocak 
Kongreleri 

Beş Oc,.am daha kongresi yaplldı. 
Hararetli konuşmalar oldu 

Seyhan Parti tcılcilAtı kon
greleri devam etmekted ir . Adana 
merkez 1'azasına baeıı olan Miıiı, 
Yüreğir, Kara• f , Tuzla ve Ka· 
rah flcılı nahıyeıerine baQ'lı ocak· 
farın konsıreleri tamamen yapıl 

mııtır. Ocak kongrelerine hemen 
bütün Partililer iıtirAk etmekte 
dir, 

Bu konrrelerde halkın arzu, 
dilek ve fiUyetlcrlni mutlak bir 
ie"bettl içinde söylemelerine bil
hassa önem verilmiıtir. Seçimler 
niı.amnırme hOklmlerine ve Parti 
bayruklanna uygun olarak neti
cefeamiftir. 

Ocak kongrelerince teÇİlen 
delegıeler nahiye kongrelerine ha· 
rırlanmaktıdırtar. Merkez kazaya 
batlı Yolreçen YO Zeytunta na 
hiyeleri konıreteri de ön6müz. 
deki hafta yıpılac:aktır. 

L vb.lll•rdll 
SOK 1'11TllD 

Bitarallılc lcananunan 

mıJaalılıalı ldjı1ı lbım 

Nevyork: 7 (a.a.) - Nqonuu 
ArJILt a rıtae ElliliSli fnrili.i blyilt 

elçtsl Halifax terefine verditi bir 
• akpm yemeflnde Villd bir nutuk 
s6yJeyerek bitarafbk k a n u • 
nununu bir an evvel lltyetmek 

lizımgeldijini bilditmİftir. Villd, 
Cumhuriyet partisinin hükumetten 
beynelmilel işlerde halkı hedefe 
rötüreccti yerde halkın efkinnı 
takip etmekten yaz reçmesini ta
lep etmesinin lazım gelditini 
söylemiştir. Vilki, Partinin mem· 
lekeli ve bütün dünya hüniyetini 
felAkete sürükliyec:ek ~an böyle 
kanunu lityetmek tqebbiisüoü 

eline alması icap ettitfni ilive et
miştir. 

Nevyork : 7 (a.a.) - lngiite

re'.nin '\/ qinrton biiyük elçisi Lord 
Hatif ax bu akşam kendi tcrefine 
verilen bir ziyafette söz söyliye· 
rek bilhassa demiıtir ki : 

- Mümkün oldutu kadar sü
ratle müdafaadan taarruza geç· 
mek üzere büyük ıayrctler sar· 
fetmeliyiz: Çünkü taarruza reçmck 
zaferin ilk prtıdır .. 

Fransa'nın matlubiyetinden 
sonra bqlayan yqamak muhare
besini kazanmış oldutumuzu zan
nediyorum, Şimdi zafer muhare
bui içindeyiz. Kudretimizi ihtiyaç· 
lanmıı.la denkleftinneditimiı müd
detce vazifemizi isteditimiz gibi 
bitiremiyecctiz. 

Birlefik Devletlerin ve lnail
tere'nin bafllca rayesi tudur : 

fmalAt, faz'a imallt. .. 
Harbin So ryetler Birlitinı 

yayılmuı yeni ıneseleler doğur
mattur. Bir ifÇinin yapbğı ifi bir· 
dcnbire iki veya üç misline çı· 
karması beklenilemez. 

Pnlua 11 ....... 
Prat : 7 (a. a.) - Gazeteler 

aptıdaki resmi tebliti ne,..Wit
leıdir: 

Bnan Harp divana. vatana hi • 
yaaet hareketi baı.arlamıt olmak 
ve kaınma aykın bir surette silah 
tqımak auçlanyla bet kipyi kur
pa dizilmete mahk6m etmiş ve 
bu büküm 6 bk TeFinde infaz 
cdillllİflİJ'. 

Anlıaro 

Radyo ga~eteai 

AMERİNA , RUSYA VE 

ALMAHYA VAZiYETi 

S on günlerde Rusyanm in 
meselesi ortaya atılmıı bulu· 

nuyor. Ve şimdi Rusya Ame
rikalılara hoı gösterilm~k isteni
yor. Ve bunun için büyük pro· 
patanda yapılmaktadır. 

••• 
Ahnan haberlere aöre ı\mdi 

Amerikahlar ayda yuvarlak hetap 
2000 tayyare yapmaktadır. 

Amerikada timdi endüstri ka
dar mühim olan fcy bttarafJık 
kanununun ilaaaıdır. 

Beyaz Sarayda buıin (dün) 
yapılan konuımalarda henüz neye 

karar verilditi mal6m dqildir • 
Dünya matbuatı bu hususta bir 

takım tefsirlerde bulunmaktadır . 
Fakat tiındiUk hiç bir fef mabla 
detlfdir. v.rn ... dlnya elttrı amu
miyeai bu Beyaz Saray konfe
ransı neticelini ubır11zhlda bek
lemektedir. 

Mlllt lel BUllftlllda 
Ankara : 7 ( a.a ) _ Yeni 

Macar orta elçisi bugün 16,30 da 

Çankayada Cumhurreisi lnönü'ne 
mutad merasimle itimatnamesini 

vermiştir. Kabulde Numan Mene· 

menciotlu da hazır bulunmuftur. 

Ev sahibleri 
ve kiracılar 
Ankara : 7 (Radyo pıete· 

sinden) - Millt Korunma kanunu
na ıöre, mal sahibleri yeni yılda 
kira bedellerini artbramıyacaklar
dır. icar mukavelesinin hitamında 
da Ev sahibleri kiracısını Ç1kara
mıyacakbr. Gerek kiracı ve te· 
rekse Ev sahibi mukavele müd· 
detinin hitamına on beı pn ka
la mukaveleyi yenilemek iıteme· 
yorsa kiracılar noterler va11tasiy· 

le ev sahibine tebligat yapmab ve 
kira bedellerini noterlere vermele· 
ri icabeden. 

ı ........................ , 
J 111r mnadelıll i 

1 ı ıap••••racü mat ı 
iı Londra : 7 (a.a) - in· ıl 

glllz HarblJ• Nezaretin-i den : Alman Radroau· 

1 
nun , raralı ,,. haata 
-ırıerln d•llfUrllmeal ı 
haklunda bu akfam "l•P·ı 
blı beranat Uzerlne bu ı 

ı ••lrlerln içinde bulun· ı 
ı dukla" llaelane 11•mlle ı 

1 trl hareket etmlyecek· i 
, lerdlr. 

l ...................... ! 



Mevzuları 

JAPON EMPERYALiZMİNi HAZIRLIYAN ESASlAR 

i '·HABERLER 

YAZAN: Remzi Ramazan Ahi 

Tasarruf 
sandıkları 

Yerli Mallar Pazarı 
Nasıl Çalışacak 

. vw. 
Paradan baılıa mah•ul 
için de he•ap açılıyor Perşembe günleri yalnız 

köylümüze mal verilecek 
Uzak ıarktaki Sovyet donan

ması 2900 tonluk bir torpido 
mut-ıribi, 700 er tonluk 5 torpido 
ve takriben 50 denizaltı gemiıin· 

den müteıekkildir. Japonyanın 

pasifikteki donanması iıe : 10 
zırhla (4 tane yapılmaktadır) 44 
kruvazör, 6 tayyare gemiıi, 126 
muhrip ve 70 denizaltı gemiıi. 

Bu ıahada Jar-on tafevvuku 
sarahatle meydandadır. 

Yukarıda ıöylcditimiY. gibi 
Vladivoıtok Salcalin adasının ce
nub kıımın(tamamlayan ve Nip
pon adalariyle Mançukoyu bir 
birinden ayırın kuvvetli bir üs 
tür. Burası memcut Ruı donan· 
maıı ıçın ıyı bir ııQınaktın 

baıka birıeyden dctildir. Son
ra burası. Japonyanın abl'Jka
ya alınmasına müsaittir. Bundan 
doloyıdır ki, Vladivoıtok'un 550 
mil ve 800. mil timalindc yeni 
üıler ika edilmiıtir. Bunlardan 
biri Grossectch körfezinde diteri 
de Kastri körfezindedir. Ruılar 

Petropavlovık 'da bir de tersane 
inıa etmif bulünuyorlar. 

b) - Cenuba müteveccih bir 
hareket muhtelif noktalara olabi· 
lir : Felemenk Hindiıtanı adaları 

' Hindiçini, Singapur ve Avuıt-
rılyı. 

Fransaı Hind için isine Japon
yanın el koyması, tetebbüsatını 

daha az muhıtıra ile tahakkuk 
ettirebilmeıi iı._:indir. Japonya ıon 
.zamanlarda Tayland ve Hindiçi
nide bazı iıtratejik noktaları ele 
fCÇirmittir ki, bu noktalar ileri
de yapılması gereken büyük ha
reketi kolaylafhrmak: oldutu gibi 
Hindiçiniyi de yavq yavaı ken
dine:mal etmek içindir. Tokyo 
hikdmeti. zaten takriben yüz.bin 
mevcutlu bir orduya sahip olan 
Siyamın da kendiaine teıebbüsü 

için yardım .edecetini ummakta
dır. Çünkü. Japonlar evvela Hin 
diçininin Haifong limanı Hanoi 
(Tonking) - Juman dcmiryolunu 
Çine buı adan silAh ve malzeme 
ıevkolundutu bahanesiyle, iteil 
ettiklerinden sonra kendi nfifüz 
ve ittifaklarında bulunan Siyamla 
Franıız Hindiçiniıi arasında, ev
velce Hindiçini tarafından zap· 
tolunmuı bazı yerlerin iıtirdadı 

makaadiıle Siyam tarafından An
nama harp açalmıı ve akabinde 
yine Japonyanın tavauutiyle 11 
mart 1941 tarihinde, Tokyoda 
imza olunan bir sulh muahede
siyle harbe nihayet verilmiıti. 

Bu muahedeye nazarın Annam 
(yani Hindiçini) Siyama, Mekong 
nehri mıntıkasında ve 1904 te 
Siyamdan aldıQ'ı arazinin ıeri ve
rileceti derpif edildi. lıte bun· 
dan dolayıdır ki Siyam Japonya· 
ya minnettar bir vaziyettedir. 

Maamrfıh Japonya Hindiçini
den daha çok büyük çapta eko
nomik güclüklerine bir ıon vere
cek menabiye haiz q,lın F ele
menk Hindistanı adalarına ıöz 
dikmektedir. Singapurun itgali 
paaifık hikimiyetinde atılmış bü
yik bir adım olacaklar. 1942 de 
Birlttik Amerikanın iıtikllline 
mazhar olacak (? 1) Filipin adaları 
japonyanın eline geçtiti takdirde 
iıe. baraeı japonyaya Çin ve 
Avu.turalya ıevahilinin müdafaa 
aiatemini tamamlamayı yardım 

etmif olacaktır. 

Fakat, Japon yanın Felemenk 
Hindiıtanı adalarına, Singapura 
ve Avustratyaya eltatmıya kal
k11ma11 hılinde paıif !kte lngiliz, 
Avustralya ve:Hollanda Hindiata
nının donanma kuvvetleriyle 
karııt•ıacakbr. Biyik Britanya
nın uzak ıarkta malik oldutu 
donanma 200,000 tonilato. F ele· 

indiıtanındaki de 70.000 

dir. Avusturalyanın da 5.000 ton
luk bir~kruvazör, 2 tane 10.000 
er tonluk kruvazör. 7.000 tonluk 
difer bir kruvazör, bir muhrip, 
4 torpido ve bir de:tayyare ge
misi vardır.~Bu bahri~ kuvvetler, 
dünyanın ,en kudretli: olarak t~

likki edilen. Singapur ve Hon -
Kong:.,üslerine iıtinad etmekte· 
dirler. Sinıapur 55 bin ton ae· 
mileri iıtiapJed•bilecek bir va
ziyettedir. !undan~ baıka Fele
menk: Hindiıtanında da Hollanda 
yüksek,. kumaodanlıtı ı tarafından 
Java adasında hava bahri ütsü 
kurulmuıtur. 

Aldığımız malumata göre, Ti
caret, Maliye ve Adliye Vekilet· 
leri mümessillerinden mütetekkil 
bir komisyon, Tasarruf sandıkları 
kanununun tatbik ıeklini gösteren 
bir nizamname hazırlamııtır . 

Mleııeıe mllllrl•I• ıazetıame lleraaatı 

Filipin adalarına kartı yapı 

lacak bir harekette ise Japonya 
Amerikan donanmasiyle karşı 
karşıya gelmek muktezasındadır. 
Amerikanın pasifıkteki., donanma· 
ıı : 12 zırhlı, 33 kruvazör, 4 
tayyare. gemisi. 90 ili 113 muh
rip ve 40 ilA.72 denizaltı gemi
sinden müteıekkildir. Bu donan
manın istinat ettiQ-i üsler bir 
müselles halinde olan Sitka -
Harbur - Panama'dır. itte pa-
ıifikteki durumun ana hatları 
bunlardw. yukarıdaki müta-
leadan: da anlatıldığı veçhile Ja
ponyanm topuna birden·harekete 
geçebilecegi bekleneme~. Fakat 
Japonya bütün tasavvurlarının 
kısım kıaam tahhakkuk ettirmek
ten ve bu husuıta her türlü 
fedaUrlıta katlanmaktan asla 
çekinmiyecektir. Zira Japon em
peryalizminin asırdidelik ihtiraı 
ateıi bu beynelmilel hengameden 
istifade etmekle ıöoebilir. Japon
yanıo 27 eylul 1940 da üçlü pak
ta ilhlkı yalnız ıark hakimiyetini 
elde etmete:matuftur. japonya
nın aon ıeferberlik hareketleri ve 
Mançuko - Sibirya hududuyle 
Hindiçinideki muazzam askeri 
tahditatı Japonyanın bu harpte. 
ne yapıp yapıp mimkün olan is· 
tifade etmesini iıtiİıdat etmek
tedir. Netice şudur ki Mihverin 
zaferi Japonyanın::Aksayııırktaki 
gantmiyetini doturacak, Mihverin 
matluiiiyeti iıe Jıponyaya pek 
az Şe) kazandırabilecek ve belki 
de kazandırmıyacaktır. LAkln bu 
takdirde dahi Japonya uzakprk
ta, kapitalistler için daima bir 
tehlike olarak kılmakta devam 
edecektir. Japonya, artan oüfu
ıunu iıkAna ve •>nların iaşeıini 
temine mecburdur.' Bunun icin de 
her: fuıatta \e her an eİinden 
ıelditini yapacaktır. 

- Son -

Ôfretmen olıallarına 
para•ız yatılı talebe 

Bu yıl ötretmen okullanna 
parasız yatalı olarak alınacak ta· 
lebelerin listeıi hazırlanmaktadır. 

Alınacak talebelerin adlan bufiin· 
lerde belli olacaktır. 

Bugünlerde Devlet Şurasına ıevk 
edilecek olan bu nizamname llü
çük ta11rruf erbabının olduğu gi
bi, çocukların bile bu sandıklarda 
hesap açmalarına imkan verecek 
hükümleri ihtiva etmektedir . 

Memleketin birçok yerinde 
açılacak olan bu sandıklarda yıl· 
nız para vermek suretiyle değil , 
mahsul vermek ıuretiyle de he · 
sap açılabilecektir. 

Y Of ha~di tlııındalıi çoculı· 
ların olıulltJTa alınma•ı 
Maarif Vekilr.ti , talimatname· 

nin tesbit ettiği yaıta bulunaıı 

talebe alındıktan sonra yer kal
dıtı takdirde bir yaf küçük olan 
ve diter şartlan haiz bulunan ta
lebelerin de lise ve ortaokullara 
alınmalarını ilgililere bildirmiıtir. 

Olıul lıütüphaneleri11e 
Tarih oe•ilraları 

Maarif Vekileti , Maarif Mii
d6rlflklerine bir tamim yaparak 
ntşrine bıılanan Tarih veıikaları 
dergiıinin tarih öQ'retmenleri ve 
tedrisat için faydalı oldutundın 

okul kfttiiphantlerince tedarik edil
meıini bildirmiftir . 

Yeni avukatlık kanununa göre, 
stajlarını yapanlar için Ankerada 
açılan avukatlık imtihanı sona 
ermiıtir. Kazananlar önümüzdeki 
9ünlerde belli olacaktır . 

SPOR AJANLARI 
BUG(/N TOPLANIYOR 
Bugün saat 17,15 de Seyhan Be· 

den Terbiyesi Bölge ajanlan Be
den terbiyesi binasında toplana
caklardır. 

Laıtlll tevziatı 
Şehrimize gelmiş olan otomo 

bil lastiklerinin tevziatına, tevziat 
komisyonunca karar verilmiıtir. 

Saat ollallan 
lmtllla•ınlla 
llazuaaıar 

Buyıl vilayetimizde Sanat 
okulu imtihanına girenlerden a
ıatıd a adları yazılı 7 talebe im
tihanı kazanmlflardır : Zekeriya 
Pikdöken, Turgut Cerit. Fehmi 
Şanlı, Tevfik Demirkol, Aykut 
Carilli, Nadir Ôzçatlar, Orhan 
Kaya Atlamaz. 

ı ........................ ı 

f YOL YERGiSi İ 
J D•hlll1e: ve!Nafl• Ve· ı 
ı kAletıerı.mUmeeslllerln· i 
ı den mUte•ekklllblr ka- ı 
ı mleyan, yal kanunu pra· ı 
ı Jeslnl,.:tetklk etmektedir. ı 
ı Aynca kadınlardan da ı 
ı rol vergisi Alınması me-ı 
ı sele•I lncelenmektedlr. ı 

ı ........................ ı 

10$ULARDA iKRAMiYE 
llZAHAH ATLAR 

Bu hafta yapılan at koşula· 
nnda birinci tay koşusunu bir tay 
HOO metre 1,42 Sabri yer tuta
nın güleri birinci ikinci koşuya 

-dört at koşmuı 1800 metreyi 2,9 
da Mustafa Yılmazın Alo4u birin
ci Yusuf Koç oj'lunun Ceylanı i
kinci Ali Dinkci:otlunun ateşi ü
çüncü : Üçüncü kotuda iiç kıs
rak koımuı 2200 metreyi 2,40 da 
Ali Arpacının ıunua birinci, Musa 
Çenetin Senemi ikinci febml Dink
ci otlunun Meşkukesi Üçüncü : 
Dördüncü kotuda yedi at kofmuş 
2400 metreyi Oçde : Nezir :temiz 
erin lşıtı birinci : Fehmi Ciritci
nin Baykah ikinci, Mustafa Yılma· 
zın Aluşuu üç6ncu, ikramiye ka· 
zan mıılardar. 

TABANCALI ADAM 
MAHKÜM OLDU 

fbrahim Ercan adında birisi
nin arabacı Mümin Babayitide ta· 
baDca çekmekten suçlu olarak ya· 
kalanclltını yumaıtık. Yapılan du
rutmı sonunda fbrahim 35 pn 
ha pi• ve 70 Ura atar para ceıasa· 
na çarpılarak tevkif edilmiıtir. 

llmrlldırllı 
lle~ırea mallar 
fstanbul : 7 (Tirksözü Muha

birinden) - Sahipleri tarıhndan 
(ekilmediti için uzun zamandan
beri gümrüklerde bekleyen ety•· 
dan ikinci parti mallann tesbiti 
tamamen ikmal edilmiştir. iki yüz 
kalenı tutan bu mallan çekmeleri 
dün sahiplerine teblit edilmiıtir. 
TebliQ' tarihinden itibaren bir haf. 
ta zarfınde bunlar sahipleri tara· 
hndan çekilmediti takdirde alika· 
dar makamlarca piyasaya arıedi· 
lecektir. 

1 
alıd• FlllBALABI 

1 

Alemdar'a Takdim Edilen Bir Cariye 
ikinci Mahmud Han'ın ilk Sadrazamı Alem

dar Muıtaf a Pap, Yeniçeri zorba ve taraftarlann· 
dan baztlannı öldürtüp bazalanm da sürdürdütü 
sıralarda, sürgüne mahkum olanlardan Anadolu 
sadn Halife Efendi, Kamertab adındaki cariyeyi 
bir ramazan günü Alemdar'• takdim eder ve bu 
vesile ile de affını niyaz eyler. Koca Alemdar, 
kızın n'z ve iıvesi, sihirli cazibesi karıısında sar
Jllbr. Yalnız, akidesini detil orucunu da bozar. 
Pqalann bu hareketinden hotlmnan ve hemen de 
taklide kalkıpn ylrlan ve yakınlan da hep çileden 
çakar ve her biri, birer birer rCSnül etlencui edi· 
nip zevke dalarlar. Hır tarafta tthvet vı itret 

baflar ve rezalet, bir iki gün içinde diz boyunu 
qar. Bu hale phit olan Bektııi canlanndan biri, 

Ocajın hemualsa sat kalıp bir kötcde saklanan 

Başkarakullukçu'suna kotar. Gördüklerini, duyduk

lannı enlabrken cotar, ve : 
- Gözlerimiz aydın atam. Alemi. bize dar 

eden Alemdar'•, Halife Hoca'nın Kamer'i, topu 
~ttırdı ve heplini raflet uykuıunı yatardı. Artık 
sizlere durmamak, yıkılan kazam yerine kurmak 

rerek. 
Der, atays fAhlandırmak için bir iyice kö

rükler. 

Sümerbank yerli mallar pa· 
zarma rağbet günden güne art
maktadır. Bu müeueıenin memur· 
larile bir konuıma yapan muha
birimize ıef B. Muhlis inceci tun· 
tarı anlatmııtır : 

"Merkezden gelen talimata 
göre gilnde saat 9 - 12 ye ka
dar aat11 yapılacaktır. Biz halkın 
ihtiyacı temin edilsin diye mesai 
saatimi&i iki misline lçıkaıdık. Ü· 
kiden azami 25 top basma, patis
ka ve zarlık bezini 250 - 270 
kitiye verirken, timdi her çefidi . 
mizden (850 kişiye 40 - 50 top 
kadar mal tev&i ediyoruz. Cumar
tesi günleri sadece memurlara 
akıama kadar satış yapmakla uf· 
raııyoruz. 

Köylerden viliyete yapılın 
müracaat üzerine perıembe gün
leri yalnız köyl6ye mal verilecek
tir. Zaten yerine gayemizde köy
lüyü himaye etmektir . Onıar iki 
tarafı vitrinli matazanm kapısın· 
dan içeri girerken cekiniyorlar. 
Halbuki bu kumııtaran pamuk 
fibi ham maddelerini kızgın gii. 
neıin 'altında çapalarının sapını 
nasırlı elleri ile kavrayarak istih· 
sal ediyorlar .. : Sonra niçin onlar 
mahıulünil mamul ıeklinde sırtına 
~irmekto zorluk 9~k;n? .. 

CUmattesı merihJr, perıeöifJe 
de köyHt pazın oldu'tun• ıöre 
sair zamanlar hallt ginUdOr. BU· 
nun içinde her sabah pamnlc t>•· 
zarı karakolunda halka numara 
datıtıhyor ve vesika uautil tatbik 
ediliyor. Bununla çok iyi neticeler 
aldık ve tahacimin :ön6ne niıbe· 
ten geçmiş bulunuyoruz. Geçen 
haftaki , memurin "abtıada vazi
yet normaldı. Halbuki bu hafta 
ıatııı kesmek mecburiyetinde kal· 
dık. Sebebi :ise SOO kitinin hep 
birclm bicam «meeil maamafıh 
bu .laalinde öaine her daire me
muruna sara ile aataı yapmak su
retiyle ıeçile-cektir. Bizde tanıdı· 
tımız memurlara derhal mal satı· 
şı yapıyoru&. Bilmediklerimizden 
de, menıup oldutu daire amirin
den bir tezkere getirmesini rica 
ediyoruz . 

Bitün" arkadıtlar her cihetten 
fedıkArhk yaparak azimle çalıf· 

maktayız. Halkın Y.85 ini mem· 
nun edebildik 6midindeyiz. Pazar 
tatilimia.i bile depolardan mal ta
şımak ve çeıitleri \anzim etmek 
suretiyle çahımaklı geçiriyoruz. 
Yeni mallarımııda gelmiftir. H.ı· 
ıuıt menıucat fabrikaları da yer
li bezlerinin aatııı için bize bat 
vurdular. Şayet bunu kabul ede· 
rek malları emniyetli bir tüccara 
verip kendi kontrolim6ı altında 

aataı yaptırtacaıu. 
Bize çok yıkından elaka 

gösteren ve yorgunlutumuıa pıy
lqın villyet , Emniyet ve. bazı 

ga&eteci arkadapara' teıekküri bir 
vazife bilirim.,, 

P. T. T. lllarellallı 
Ceyhan Poıta Telgraf Şefinin 

b11ka bir mahalle nakil editditinl 
bundan evvelki sayımızda yaz. 
mııtık . BilAhare ötrenditfmize 
ıöre , böyle bir detiflldik vaki 
delildir. 

Nlltltfl ICDal. 

YERi ECZAHlllE 
ael ... IJ• Yanı 

TETKiKLER 

DYTIKC:ILlll 11 
TARIBÇlll 

P 
ek eski zamanlardanberi muh· 
telif. mılletlerce tanınmıı olan 

zeytın afacına dair din lc:itap· 
larında mevcut yazılar:: Bu ağa· 
cm bilha11a ıark milletleri üze
rinde haiz oldutu kıymeti bir kat 
daha arttırmıı ve bu ataç hak· 
kında birçok efsanelerin v6cudunı 
sebebiyet \!ermittir. 

Eski Yunan edebiyatında hu• 
utan ( Hamer ) in eıerlerinde 
zeytin •tacından muhtelif bıhiı· 
ler oldutu gibi o devirJerde zey· 
tin ataçlarınan hflınil ıuretle mu
haf az.asına dair bazı kanunlar da· 
hi yapılmııtır. 

Zeytin atıcının Millttan 1500 
sene evvel Yunanlstan'a ve 680 
sene evvel' Fenikeliler tarafından 
Marıilyaya getirilditi rivayet edil· 
me.ktedir. Adalar denizinde ( San· 
turın ) adı11nda yapılan hafriyatta 
bulunan zeytinyafı prtseleri ve 
Pompei ( P6mpei ) harabelerinde 
hafriyattaki eserler zeyfoı kültü· 

rüniln vaktiyle eski Yunan ve Ra. 
mıhlar devrinde pek yüksek ol· 
dutunu röıtermiıtir . Gerelc: Ro· 
malılar ve gerekse Yunan atlet· 
leri zeytinyatını ıürünmekten zevk 
aldıkları gibi zeytin yatı mall• 
jiyle vücutlarının kuvvetlt:nditine 
kani bulunuyorlardı. 

Antalya ve Silifke havaliıinde 
zeytin yatı nakli için sahile kadar 
uzatalmıı olan künkler bu mınta· 
kada ötedenberi mevcut zeytin 
ormanlarının ne kadar mebzul 
bulundutona dair bir fikir vere
bilir. 

lzmir iktisadi mıntıkası dahi· 
linde kiiçilk ve büyük Menderel 
havaliıindeki harabelerde tesadilf 
edilen zeytin yatı mahzenleri ve 
köprüleri de bu mıntakada eski 
devirlerdeki zeytincilijin ne kadar 
iler~I\ bal ... dutuau röıteı ir. 

Ziraatçıların ifadelerine ıöre , 
zeytinin otuz bete yakın nev1i 
va~dır. Zeytin ataçlarının gövde• 
lerı botumlu , taıelerinin ILabu"· 
lara Yetil , orta yıılılaran koyuca 
ve çok yqhlarmın da kül rensin• 
dedir. 

Ankara' da 
a. ...... ,.t ... ,.. ... 

19111 Vlllretıınlea 
1114 IHI lltıcıll 

Maarif Vekileti bu yıl Cum· 
huriyet bayrımında yapılacak bi• 
yilk feçit törenine gelecek vill• 
yetler iıcilerini teıbit etmiıtir. Bu 

yal Adana Erkek lisesi, Adana Erk 
öQ'retmen okulu, Afyon, Antalya. 

Antakya, Burs, Denizli, Diyarbıbf 
Edirne, Er&urum, Eskiıehir, Gala· 
tasaray, , Gaziantep, l Haydırpa• 
f8, Kastamonu, Kara, Konya, Ka1 
seri, Kiltahya, Malatya, :Pertevni• 
hal, Samsun, Sivas, Trabzon, Ve• 
fa , Yozgat, Zonguldak Çilikelİı 
liıelerile Balıkeıir, lstanbul, lzmit• 
ikinci , Kapatq erkek liaeleril• 
Balıkesir. Erzurum, lstanbul, Siv,. 
ötretmen, Burıa, lstanbul, Siv,_ 
ötretmen, Bursa. lstanbul, lımir, 
Kastamonu, Konya, Sivaı ,..,.t 
okuUarı v~ lzmir Ticaret liıesind~ 
48 er kiıilik talebe kafilesi iıtirak 
edecektir. 

Ankara Atatlrk liaeıi, Gail 
ve kıı liseleri 48 er kiıilik 3 ta• 
kım ile T'~aret liaeai , ismet J>a• 
ıa 4r.-. enstitW, Maarif Cemiyeti 
Usul, Sanat okulu, inpat uıt• 
okula da en az 48 kifilik birer it• 
ci talmni ile iıtirık edeceklerdir• 

Dlfardan gelecek izcilerin dl 
ha ziyade Ankaraya hiç gel_.. 
mif talebeler arasından ıeçilmeti· 
ne dikkat edilecektir. lzci kafile• 
leri 23 birinci tftrin 1941 perf811"' 
be gilnü Ankara 'ya gelecekler "' 
Ankara i&cileri tarabndau töreOll 
karıdanacaklardır. Biy6k ~ 
törenine iftirak edecek izci 
sayı11 villyetlerden 2064, Aatll 
ra'dan da 850 kadaldır. 
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IHGILTERE HOTASIHA, 
f INlANDA'NIN CEVABI 

li 1~elsinski : 7 (a.a.) - Bugün 
c sınsk" 'd · li~ ı e aşajıdakı resmt teb-
neşredilmiştir: 

N Londra'ya iltica etmiş olan 
rn.~tveç hükumetinin Finlunda'daki 
hU~~essili vasıtasiyle, evvelce Fin 
ln .~rnetine gönderilmiş bulunan 
c ~ ıı notasına Fin hükumetinin 
b~ı~~bı pazartesi günü Londra'ya 
t~· 1~mek üzere Londra'daki lsveç 
N ısıne verilmiştir. Fin hükOmeti, 

11 
Otveç hükümetinin Fin Hariciye 

b eıaretine i'Öndermiş olduğu muh
rtaya cevabını vermiştir. Bu iki 
d:;. cevabının metinleri hönderil
I 1 Yere vanr varmaz neşredi· 
ecekr ır. 

Bindi standa 
btlylk hazırlık 

( Başı t inci sayfada ) 

Yıısa11. 
11 

ı;l devam edecektir. Bu ma-
a eta~ar hava müdafalarına karşı 
t~ erı kuvvetleri imtihana tabi 
tı trnakla beraber halka da yıldı-
8.rn haberini öğretmiş olacaktır. 
ııııerce asker bu eksersi:ıe iştirak 

tdccelctir. 
Binlerce asker esaslı telakki 

Cd' t ı~cn mevzilere doğru ;yürümek· 
~dırl~r . Manevralarda işbirliği yap 
ill:sı ıstenen harekata büyük bir 

ka göstermektedir. 

B~yaz Sarayda 
yapılan içtima 
( Birinci shaifeden artan ) 

~ mahfillerine göre. M. Ruzvelt, 
cbusan va a} an meclislerinden 

acele bir karar elde etmek için 
ltıuhalefete tavizlerde bulunarak, 
ralnıı ticaret vapurlarının silah
lltıdırıımasını istiyecektir. Öyle 
ktı\aşılıyor ki, M. Ruzvelt kararın 
ltıongre tarafından alınmasına 

1
. O.ıa.ade edecek ve bizzat hiçbir 
cra· 
~edbir almıyacaktır. 

l'.P.?l•FZ•JI 
TORKIYE Radyoıu 

ANKARA Radgoıu 
~a.rşamba 8.10.941 

.3o Program ve memleket sa· 
at ayan 

7.33 Müzik : Hafif Müzik (Pl.) 
7•45 AJANS haberleri 
S.oo Müzik: Hafif Müzik proır-
8 ramımn ikjnci kısmı 
.3Q/ 

1~·<l5 Evin Saati. 

12
·30 Program ve saat ayarı 

12
·33 Müzik: Fasıl Heyeti. 

ı 3 ·<lS AJANS haberleri 
·00 Müzik : Fasıl Heyeti proı-

13.301 ramının devamı. 

~:·OO Müzik: Karışık Proırıam (Pi.) 
Oo Program ve memleket ıa-

18 0 at ayan 
ıa ~ Müzik: Kadınlar r:aslı. 

· 5. Konuşma: (Dış Politika hi-
18 dıseleri.) 
19·~5 Radyo Çocuk Klübü. 

• O Memleket saat ayarı ve 

19.
45 

ajans haberleri. 
19,55 Serbest 10 Dakika. 

Müzik : Şarkı Ve Türkü· 
2 ler. 

2~:!~ RADYO GAZETESi 
Müzik: Bir Halk Türküsü 
ÔQ-reniyoruz - Haftanın 

21.oo Türküsü - ÇAYA iNDiM 
Ziraat Takvimi ve Toprak 

2t.ı 0 Mahsulleri Borsası 
2t.

30 
Müzik: Kanş.k Şarkılar. 

21.45 Konuşma: (Posta Kutusu.) 
Müzik: Riyaseti Cumhur 
randosu. (Ihsan Künçer 

22.30 daresinde.) 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham • Tah
\ı"l 

8
1 at, Kambiyo - Nukut 

22.cıs orsası 
~;.ssı Müıik: Dans Müziti. (Pi.) 
-ı.OQ y 

arınki proanm ve kap•· 
nıt 

••••••••••••• 
Bir Fransız 
vapuru battı 
Vişi : 7 (a. a.) - Fransaya 

dönmek üzere Selanikten hareket 
etmiş olan Fransız Ciafil gatyl 
vapuru dört ilk Teşrinde Eğe de
nizinde bir denizaltı tarafından 
batınlmıştir. 

••••••••••••• 
Ortaşark barekAtı 

Kahire 7 ( a.a ) - :ortaşark 
lngiliı tebliği : Dün ve ıevvelki 
gün mühüm süren kum fırtınaları 
görüşü güçleştirmif ise de devri· 
yelerimiz faaliyette bulunmuş ve 
faydalı m~lümatla iki esir elde 
etmiştir. Hudut çevresinde derin 
bir akından dönen devriyemiz 
çok kuvvetli bir düıman müfre
zesi tarafından çevrilmiştir . Bir 
subay 8 erbaş ve erimiz kayıptır. 

Beden terblyeıı 
mlkellefterı ve 

lloagrelır 
Cumhuriyet Halk partisi ocak 

ve nahiye konırrelcrinc iştirak ede 
rek :beden terbiyesi kanunu ve 
beden terbiyesi mükellefiyeti tşlc· 
rine Partimiıle birlikte hareket 
edilmeıi için gençlik teşkilatının 
Parti ocak ve nahiye kongrelerine 
yazı ile bildirilmesini ve bütün 
gençlerin mensup oldukları mahal· 
le ocaklarına ve Halkevi spor 

kollarına ve Halk odalarına kayıt· 
landırılmasının temini için Seyhan 
bölıeıi Beden:terbiyesi başkanlı
~· tarafmdan teşkilAta emir veril · 
miştir. 

Beden terbiyesi mükellefleri
nin 1 ilkteşrin 941 tarihinde-o iti· 

haren muntazam çalışmaları icap 
ettiğinden gereken tedbirleri ala
rak faaliyete geçilecek ve her ay 

başında da faaliyet raporları Be· 
den terbiyesi Seyhan bölgeıi baş· 
kanlığın!l verilecektir. 

lllglllz - Amerika 
askeri görlşmesı 

Singapur : 7 {a. a.) - Uzak
şark tngiliz başkumandanı gene
ral Bruk Papgn Amerikan askeri 
heyeti ile görüşmelerde bulundu
tu Manihadan dün akşam tayyare 
ile Sing-apura dönmüştur. 

Sovyetıere göre 
( Birinci sahifeden artan ) 

sin 1 Leningrad bölgesinde çok 
miktarda kuvvetler tc.ıplanmış ol
masına rağmen şehrin yakın yer 
tutma tehdidi altında bulunma
dığı itimatla ileri sürülüyor . Bu· 
ranın, kara yollariyle ve demir
yollariyle muvasalayı teminde de· 
vam ettit"i de gerçektir. 

Kıştan evvel daha birçok çe
tin darbenin vukuu muhtemelse 
de gerek Leningradda ve gerekse 
cenupta ıimdiği vaziyet umumi· 
yet itibariyle cesaret vericidir. 

Moskova : 7 ( a. a. ) - Jo· 
nabet Ekspres : Kızılordu Lenin
grad şehrinin bütün yalcın nokta
larını elinde tutuyor. Rus kuvvet
leri birçok köyleri geri almıştır. 

-~ = - -

1 BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

= 
KiLO FIATI 

C/NSı En az 1 En çok l 
K. S. K. S. 

- 13.oO 14.40 
Koza l 
KlevlandÇ. 

68,50 1 

00,00 

Klevland 1 70,00 

Klevland il 64,00 67,50 

M. Parlağı 00,00-, 00,00 

P. Temizi 00,00 56,00 ı 

Kapım ah os.~ ı Y. Çiğidi 
1 K. Çiğidi 6,75 

Susam _ ·- 41,50 

Buğday yerli 8,43 
1 

8,75 

: ı Arpa 6,63 6,75 

1 Yulaf 7.43 7,50 

r" -7 - 10 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 1 

/ş bankasından alınmıştır. : 

~Frank) F~ansız ı 
(Frank) İsviçre 

(Sterlin) İngiliz ı s.20 
1 (Dolar) Amerikan _!_32 20 -

• 
PiYANGO 

, 

Tam 
NUMARA 

288718 
134853 
155564 
271727 
39829& 
035711 

Liste 
LiRA 

30.000 
10.000 
ıo.ooo 
19.000 
10.800 
5.000 

6238 Olan 

0411 Olan 
Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 
Sonları 

Sonları 

Sonları 

Sonları 
Sonları 

2513 Olan 

2519 Olan 

0516 Olan 

1907 Olan 

88~0 Olan 

9980 Olan 

248 Olan 

459 Olan 

761 Olan 

015 Olan 

064 Olan 

969 Olan 

26 Olan 

69 Olan 

2 Olan 

6 Oları 

8 Olan 
g Olan 

KAZANMIŞl.ARDIR 

Aşağıdadır 
NUMARA LiRA 

039958 5000 
114516 5080 
153290 5000 
158634 5000 
217555 5000 

biletler 1000 er lira 

biletler 1000 er lira 

biletler 1000 er lira 

biletler 1000 er lira 

biletler 500 er lira 

biletler 500 er lira 

biletler 500 er lira 

biletler 500 er lira 

biletler 100 er lira 

biletler 100 er lira 

biletler 100 er lira 

biletler 50 şer lira 

biletler 50 ~er lira 

biletler 50 şer lira 

biletler 10 ar lira 

biletler 2 şer lira 

biletler 2 şer lira 

biletler 2 şer lira 

biletler 2 şer lira 

biletler 2 şer lira 

ADANA lflAS MEMUR

LUGUNOAN: 
Gayri m•nkul malların acılı 
artırma ildnı madde: l i6 

D. No. 941·5 
Açık arttırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
iki dönüm bir evlek 333 zürra 
olup badelmesaha iki kayıt ve bir 
parçada 3026 Metre murabbaı 
ha~ ve tahtani, Fevkani iki odayı 
ve bir kuyuyu şamil bağ evi 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokatı, numara
sı : Adananın şırmanlı mevkiinde 
Tapunun Nisan -340- Tarih ve 
2 ve ' numaralarında kayıtlı baA' 
ve kayıtsız altlı üstlü iki odcıyı şa
mil bağ evi ve bir su kuyusu. 

Takdir olunan kıymet : lki nu· 
marada kayıtlı bağ ile ev ve ku
yu ikiüı on yedi lira ve 3. Numa
rada kayıtlı bağın temamı yetmiş 

lira. 
Arttırmanın yapılacağı yer, 

iÜn, saat : Birinci arbrma 31 -
lÖ - 941 Cuma saat 10 - 12 
ikinci artırma 11-11-941 Salı 
günü aynı saat. 

1-lşbu gayri menkullerin artır· 
ma şartnamesi 6/10/941 tarihinden 
itibaren iflas 5 numara ile Ada· 
na İflas dairesinin muayyen nu
marasında herkesin görebilmesi 
için açıktır. İlanda yazılı olanlar-

ı dan fazla malumat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve 941/5 
dosya numarasiyle memuriyetimi:ze 
müracaat etmelidir. 

2 - Arbrmıya iştirak için yu• 
karda yaz.ılı kıymetin •/o7,5 ni'ibe· 

tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin iayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilin tarihinden itibaren onbeş iÜn 
içinde evraki müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri ica-

beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça sabş bede· 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

-4. - Gösterilen günde artırma
ya iştirik 'cjenler arbnria şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malQ
mat almış ve bunları temamenka· 
bul etmış ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
ıayri menkul üç defa bağnldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak arbrma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve
ya sabş istiyenin alacağına rücharu 
olan diğir alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklanmn mecmu 
undan f aılaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacatma rüc· 
hani olan diğer alacaklılann o 
ırayri menkul ile temin edilmiş a-

lacaklan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edli· 
mene ihale yapılmaz. Ve satıı ta· 
lehi dilfer. , 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihal.e olunan kimse derhal veya· 
verilen mühlet içinde parayı ver-

mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
tu bedelle almata razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 10 iÜD müddetle artırmaya 

çıkanhp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 

ıreçen günler için yüzde beşd en 
hesap olunacak faiz ve diğer ıa· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak-

sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil <?lunur. Madde (133) 
Gayrı menkuller yukarıda gösterilen 
3
1
1/10/941-11/111941 tarihinde Adana 
flas memurluğu odasında işbu ilin 

ve gösterilen artırma şartnamesi da
' iresinde 1atılacaA"1 ilan olunur. 

13506 

Sayfa 3 

-...... ___....._-___... .. ... .. .. .. . 
i 
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• 
imren Lokantası 

ıı · 10 • 941 Cumartesinden itiba
ren b8Hln 1 konlorlyle öğle ve akşam 
servislerine başlıyacağını sayın mış. 1 
terllerlne arzeder. i 

.._ •• ~~7 •• .. •• •• .. •• .. ~e:~::. c.:n~•e:: :el:o~ :o:. 1•~3 j 
ti._. • ._. • ._._ • ._. .. ._ ..... ~ ............. ~ • .-. ..... ._, .~ .... ·~·-· ........ ~.,..._ • ._. .. 
• • 
! DOKTOR i 
! i 
! i l Ziga Tümgören ı 
• • • • i Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalarim Abidin ! 
i Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule ! 
• b • e aşlamıştır . 13456 7-7 • 
• • • • ... -.-·.,·~·--·-·~·--·-·e>•-49ı•-·~·--· ....... ._.,.. ......... ~.~·-·--·.-. ·' 

İL AN 
iHHiSARlAR ADANA TOTON f ABRİKASINDAN • 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tahmin edilen nakliyatı bir 
sene için açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhammen bedeli bin beş yüz liradır. 

3 - Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 50 kuruştur. 
5 - Eksiltme 15/ikinci teşrin/941 tarihine müsadif cu

martesi günü saat 9 da yapılacağından isteklilerin fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatları . 18-8-31 13447 

.--------------------------

1 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Scrmayeai: 100.000.000 Türk Liraa 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşatıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 

" 4 
" 

250 
" 1000 

" 40 .. 100 
" 4000 

" 100 
" 

50 
" 5000 " 120 .. 40 .. 4800 

" 160 " 20 
" 

3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkhğı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun 
1 Mart ve 1 l Haziran tarihlerinde çekilecektir. ' 

----------------------------
ilan Teşekktlr 

• 

ORMAN ~EYİRGE MOOOR-

lO~ONOEH: 
Sf YHAN KIZllAY CEMi

YETİ REİSlİGİNDlN : 
1 - Orman Umum müdürlü· 

ğü teşkilatında münhal bulunan 
10 lira maaşlı ~ atipliklerle 10 lira 

maaşlı veya 50 lira ücretli Orman 

mesaha memurluklarına imtihanla 

memur alınacaktır. 

2 - imtihan vilayet makamın

da 17/10/941 Cuma günü saat 10 

da başlayarak saat 12 de hitam 
bulacaktır. 

3 - Tali.ıılerin mcmuriyin ka· 
nunun 4 üncü maddesindeki şe-

raiti haiz olduklarını bildirir vesa

ikle dört adet 6X9 eb'adındaki 
fotoğraflariyle birlikde imtihan Gü

nünden bir gün evveline kadar 

vilayet makamına müracaat etme
leri ilin olunur. 

13507 

Balıkesir Hususi muhasebe 
müdürü B. Kant Akgün elite Ga
nisafzade M. den Hacıveysel eşi 
Bayan Dutlu tarafından cemi
~etimize elli lira teberru edilmiş· 
tır. Herkese nümune teşkil eden 
hamiyetli Bayana alenen teşekkür 
ederiz. 13508 

=-·-·-·-"-·-·- ·-·- . 1 • ._. ....... ı . 

• • ! M. SUnbUll Bakfı ! 
t . Ve t 
! Vehbi Evlnç'ln ! 
! DILBILIK i 
! Türkce gramer i 
ı Kitabı Bele~iye caddesinde ! 
i ARYUVA da bulunur. i 
! 5-5 C, i 
• • _, .... ,..., ~·~ ................. ,.._ . ·~ • 49\c; 



Sayfa 4 TORKSôZO 

PHILIPS 
Kaynak Makineleri 

AZ CEREYAH SARfiYATI, SESSİZ iŞlEMt UZUN ÖMÜR. 

PHILIPS 
Kaynak Elektrotları 

er madene gör~ ve her işe göre 
en mu afık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik i~ahat isteyiniz 

MuharremHilmi Remo 
ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 42 - TElGRAf: REMO ADANA - TELEFON: 110 

~ • • • • :. .. ( >. ~·~~-. • ~ • : • • 

• 
8 Birinoi"l'eşrin 1941 ~ 

:···· ............................... ..._ 
• •• •• •• • 
İ TURKSOZU 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : 
i 1 b 

• • : Türksözü OKUYUCHlARINA OONYANIN HER TARA- : k 

! FINDA VUKU BULAN HADİSElERİ GONÜ GO- ! -
: Gazetesi NÜNEVERİR. TÜRKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNİZ. : . - . . 
: 1 • Kitap, m.ecmaa, çell, bilet, afiş, " 
: pıaa, barıta, bUamam matbaa Türks.ÖzÜ S 
• IŞlerlal Tlrklyede mevcut mat- • b 

•1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası S ~ 
• tab ve slratıe elden çıkarır. S ; 
1 1 
: Türksözü Cilt Kısmı : 
1 : • • 
İ SAGlAM, TEMİZ, ZARiF CİLT iStERiNiZi ANCAK TÜRKSÖZO 1 
I MÜCElLİTHAHESİNDE YAPTIRABiliRSİNİZ 1 ; . . ~ 
• • b 

~~~~~~~--~~~~·~~~~~~~~~·····~·~············ .. ···············~ ~ 
c =::u:u ** '* n =====****=un'***" u:czr;ı 

MÜTEHASS.IS 

Dr. Ekrem Baltacı 
\ HASTALARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANfSİ 
~EKİ MUAYENEHANESİNDE KABUL EDER 

• 
iş Bankası 

Küçflk tasarruf hesapları 

1941 
kramlye planı 

KEŞiDELEk 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağaatos, 3 lkinr;iteıri11 

tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 ) 1000 ) - 3,000 ) 
2 > 750 , - 1,500 .t 

4 > 500 > - 2,000 
8 , 250 ) - 2,000 

35 , 100 , - 3,5or , 
80 > 50 , - 4,COO > 

300 > 20 l - f.,000 > 

Türkiye ı, Bankasına para yat'.rmakla yaln•z para 
biriktirme olmaz, aynı zan,~n..:~ bllhlnlzl 

danemı, olursunu2 

: ................................................... : . 

IDr. Cevlld Sargınl 
i Clld, Saç ve Zlbrevı Baıtablllar f 
! Mltebaısııı J 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : : i /stanbul Beyotlu Tokatlıyan oteli sıra•ında Balo 1 
• sokak Numara :4 C. 15-15 ı • • : .................................................. : 

r:;;.~ .. ;; .. ;;;~ .. :;;;;;~ .. ;özü ı 
ı şartları GONOEUK GAZETE - ADANA :: 

ıı Sahiıl ue Ba$111uharriri 
Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CEL:Aı. GUVEN 

ı I Aylıtı . . . 125 • I~ 
ı - . Umumi Ne§riyat Müddrü 

ı lıanıer için idareye MACiD G0ÇL0 ! müracaat ~tmelldlr Basıldı(ıı yer : TORICSOZO Matbaası 

\ 

' ~ Dolltor Mecid Aıtıok ~_,_ 

Hanevi ha•talık muayene ve tedavi edilir 

Muayenehane: Pamuk pazarı polla karakolll 
karf1s1nda Muayene saalları : Sabah : & - 9 

Öil• : 12- 14 
Ak•am : l 7den •anr• 

Adana Dotumevı Baştabibi 

DOKTOR 

Süleyman Kuntalp 
Doğum ve Kadın Hastalıkları Mütehaasısr 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında B. Müslim apartı· . ~' 
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla· 'I 

mıştır. Telefon No. 272 ı 5-15 13497 1 
it 

NEVROZI 
Btltla atrıların panzehiridir. ~1 

Beyhude ıstırap çekmeyiniı ~ 

BİR 'J;IB KAŞE 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafssı• ·.;t: 

adele ıstırapları NEVROZI \l ' )E-

' tedavi edilir. Müessirflaç : 

N EV R O Z 1 N 'dir , 

NEVROZiNi TERCİH EDiNZİ 
l .aAuula Gtüıcte .i K •ıe Alındlllr 


