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f A TATURK İ . : 
ı • • • : 

1 MUZESI ! i : 
i iZMİRDE DÜN BÜYÜK BİR TORlNlE A~llDI İ 
i lzmir : 11 ( Türksözü muhabirinden ) - A tatürk ı 
ı m üzesi bugün saat 11 de büyük törenle apldı. ı 
ı 11 Eylul günü A tatürk'ün istiklal m ücadele&ini ı 
ı müteakip l zmir'e ilk girdikleri t arihtir. Müzede A ta- ! 
• l . . • i türk'ün lzmir'de iken kullandığı eıya, ça ı'm~, ıstıra- ı 
ı hat, yatak odaları, kitapları, sandalı, muhtelıf fotog- ı 
ı raf ileri, l z m ir' e girişlerini tesbit eden gazeteler ve ·: 
ı daha bircok eser ve kolleksiyonlar vardır. ı • ' ı 

·~""""~""""""""""""""""""" 

Nafia 
dünkü 

Vekilinin 
beyanatı 

MUHTElif MEMLEKET YOllARININ İN~ASI 

lran hükOmeti 
meclisten dün i 
itimat reyi aldı 1 

Ba,vekil ve hariciye 
nazırı ve mebusların 

Parlamentoda beyanatları 
Tahran : 11 (a. a.) - Tas 

ajansından : 9 eylül sabahı lraıı 
rneclisi fevkalade toplandı. Ra
hatsız olan Başvekil yerine hari
ciye na1.ırı, lııgiliı. - Sovyet askeri 
hareketinin bir tarihçesini Y'\P· 
rnış, müzakerat esnasında lrana 
karşı olan taleplere lranın mu
vafakat ıetliği hususları tenzib 
etmiş, iki hiikümetiıı Iran istik
lal ve bütünlüğüne biç bir emel 
beslemedikleri teminatını tebarüz 
ettirmiştir. 

Mebuslardan Tabiri, hükümete 
teşekkür etmiş, kendisiyle iyi 
Tnünasebat iılame etmekte •ol
dugurıu milletine temin etmiş o 
lan iki dost ve komşu devletle 
b~klenrneyeıı ha<liselerin z.ulıuru
ııa teı-ssüf etmiş, lran 'ın hak ve 
S .. lahiydlerine riayd edeceğini, 
rnilli h~vecanın ortadan kalkaca· 
ğını ümid etti~ini söylemtir. 

Hariciye naı.ırı, cartık oor 
rnaı seyrine dogı u inkişaf etmek-

( Gerisi çüııcüü sayfada) 

---------~----~--------~--
Bulgarlstanda 

Ankara : 1 J (Türksözü Muha
birinden) - "Ulus,, arkadaşımıza 

beyanatında Naf a Vekilimiz ez
cümle demişle r dir ki: 

•·Garbi Anadolu'daki yol ve 
su faaliycflt":ıinıiı.in heyt ti uınumi
yesini görebilmek ve ayni zaman
da bazı büyük şehiıleriınizin imar 
planlaı ının tatbiki hakkındaki ic 
raallaıını yakından tetkik ctmtk 

maksadiyle bir teftiş seyahati yap
tı 111. 

"Seyahatimi tamamen <ılomo 
bille yaptım. Yalnı1. lzmir'le Dinar 

(Geriıoi ikinci sahifede) 

SOVYETLERE GÖRE 

OÖRTYÜZBİN ALMAN 

ZAYİATI 
Lenİfrad Muhasara Altında 

Değil, Odesa, Kiyefe Yardım 
Timençenko Karşısında Rical 

Bay Ruzvelt 

Ruzveltin 
istişaresi 

Amerlkadakl 
mühim laallyet 

Vaşington : 11 ( a. a. ) -
Annesinin cenausi töreninde bu
lunduktan sonra çarşamba akşa
mı Vaşiııgtona dönen Ruzvelt, 
istasyonda Hal tarafıııdan karşı
lanmış ve derhal son günlerdeki 
harµ haclisderiııin Amerika , Bir
kşık Devletlcriııdt· cloğmdugu en
rlışelere makrs olan faaliyetine 
başlamıştır . Rui'.Velt , harbiye ve 
Lrnlır iye ııaıır laı ıııı kendisi) le gö
ıiişınr-ğe dcıvd etmiştir . Bu gö
ı iişnwleıi nıütr-akip Ruıvelt bu . 
gün koııgıı• liderleıi)le bir kon
ferııııs akcledlCt'ktır. Amerika Bir

it şi k Devletleri halkı ı eisiıı bu 
ııkşum ı;Öy1iy ce~i llu11'u üü~ ük. bit 
subır s11 lık lıı beklemektedir. 

Umumi kaııuate görr, nutuk 
( Gerisi üçüncü oıahifecl~ 

ALMANLAR A GÔRE 

İlERI HAREKET 

DEVAM EDİYOR 
Şimal, Merkez, Cenup, 

Cephelerindeki Alman 
ileri Hareketi Devamda 

Tilrklyeye karşı 
askeri hazırbk 
şayiası asılsız 
Sofya : 11 (a. a.) - Bulgar 

ajansından : Roı ter Klodyüsün 
'I'ürkiyeyi ziyareti hakkında mü
teıealarını neşrederken 10 eı·lül 
tarih ve Ankara mahreçli habe
tinde Bulgaristanın Türkiyeye 
karşı askeri ha-ıırlıklar yaptığını 
bildirmiştir. Bulgar ajansı bu ha
beri kati surette tekzibe sela
hiyettard 

h l tanklardan biri Şark cephesinde mü im ro oynzyan 

ır. 

Bertin : 11 ( a.a. ) - Alman
liiık iktisadi konuşmaları bak-
ında ecnebi gazeteler tarafından 

11:Şredilen haberler Alman hari
Cıye nezaretinde katiyen tekzip 
t!<lilrn k . r· k l d e tedır . Bulgar - ur 1u-

Udunda askeri tahşidat yapıldı
~!nı bıldiren bu şayiaların esassız 
Oldu~u beyan edılmektedir. 

RADYO GAZETESİNDEN ıt 
, _________ ________.............--. .............. -

SovyetlFre göre, Almanlar 
on haftadaki mukabil taarruzda 

s · · 1· S vyet büyük zayiat vermış ır. o 
mukabil taarruzu muvaffak olmuş-

tur. b 1 Sovycl ve lngiliz mal ua ı 

Rusyaya acil yardı.m ~e~zuu~~ 
ele almakta ve lngilıı hukumetını 
teşvik edici neşriyat yapmaktadır· 

lar. 
lran . yolundan Rusyaya yapı-

lacak yardımda 900 kilometrelik 
bir yol kat'ı lazımdır. Bunun için 
de demiryollarında mühim mikdar 

da vagon lazımdır. 
Ruslar lran demiryollarına va-

ziyet etmişlerdir. 

Almanlar Leningrada tazyiki 
havadan arttırdı. Şehirde yangın . 

lar çıktı. Fakat bu taarruz Rus 
mukavemetini k ı rmış dc.-ğildir. 

( Gerisi üçüııcü sayfada ) 

Yurdun Muhtel~/ Köşelerinde 
Yine Zelzeleler Oldu · 

ÖLENLER VE BAZI HASAR VAR 
- Ya:.ı:ısı ikincide -

Şehir meselelerine ait mühim konuşmalar 

Şehir eclisinde 
araretli bir cels oldu 
Asker ailelerine yardım ve İçme Suyu 

meseleleri ehemmiyetle ele ahndı 
BAZI BESiM VE VEROiLERE ZAM NİSBETLERİ MESELESi 

Belediye Meclisi, dün saat 10 
da B. Kasım Ener'in riyasetinde 
fevkalade toplantısını yapmıştır. 

Ruznamenin birinci maddesini 
belediye memur ve müstahdemle
rine ait tekaüt sandığına belediye 
bütçesinden veı itecek hisse teşkil 
ediyordu. Bu mesele, ba11 müza
kerell'rden sonra Bütçe Encüme
nine havale edildi. 

Bay lava/ Fransız Meclisinde bir konuşmada 

Bundan sonra muhtaç asker 
ailelerine belediye Lütçesinden 
verilecek tahsisat ve vergi ve re
simlere konacak z.amlara geçildi. 
Bu iş için ayrılan komısyoııun ve 
Belediye Encümeninin raporu o
kundu. Buna göre, vergi ve re
simlere konacak azami had iste
niyordu. Keza elektriğin kilovatı· 
na 1 kuruş, otobüslere 1 kuruş 
ilavesi teklif ediliyordu . 

Bu mesele hakkında Reis iza
hatta bulunarak, Belediyenin ağır 
bir vazife ile mükellef olduğunu 
ve fakat bu vatani vazifenin seve 
seve yapılacaiını, resmi mümes-

Paris : 11 (a.a.)
Laval ve Deaya 
suikastte bulunan 
Pol Konet'in mua· 

yenesinde hiç bir 
akıl rahatsızlığı ol· 
madığına ve filmden 

Paris : 11 (a.a.)
Hastaııede Lavali 
ziyaret eden Dö 
Brino gazetecilere, 

LAVAL İYİLEŞTİ , 
Vİ~İYE DÖNÜYOR Lavalin hastane

den çıktıktan sonra 
birkaç gün istirahat 

edeceğini,sonra Vişi civarındaki ma 
likanesine yerleşeceğini bildirmiş. 

1 sillerin hizmetlerini takdir ettiğini, 
Yardım Kanununa istinaden, şim
diye kadar cari olan usulün Teş · 
rinievvel başına kadar muhafafaza tamamen mesul bulunduğuna ka

rar verilmiştir. (Geri.si üçüncü sayfada) ---------------------------------------

R adyo gazetesi 
------=---=-~ 
~--=---=-

Ruzveltin 
Nutku 
Bitarafhk 
kanunları 
ilga mı 
ediliyor? 

1917 hortluyor 

~İN ~Ef İNİN BEYANNAMESİ 
8 ütün dünya Ruzveltin nutkuyla 

meşgul<lur. Çünkü , Amerika 

adım adım harbe yaklaşıyor 
ve Ruz.velt Amerikanın harbe gir
mesini istiyor . Amerikanın bir 
karar arifesinde olduğu ı>Öyleni
; or. Ruzveltin nutku 25 dakika 
tutmaktadır. Gelen haberlere gö. 
re, Ruzvelt nutkunda bitaraflık 

( geriıi üçüncü aahifedt') 

Mesleki tedrisatta 
nakil ve tayinler 
Ankara : 11 ('fürksözü mu ı 

habirinden) - Mersin ticaret 
mektebi müdürü B. Mustafa 
Biroğlu Adana ticaret lisesi mu-

SIRASINA GÖBE 

allimliğine, Aydın mıntaka sanat 
mektebi muallimi Mustafa Tuna 
Sivas mıntaka sanat mektebi mu-

( Geri.si üçüncü sahifede ) 

Dısan Taşan Adana Gençliği 

Bundan otuz yıl öncesini hatırlı- 1 YAZAN 1 
yorum. Adananın, lstanbulda 

tahsilde bulunan gençlerinin K. Q • 
toplanb merkezi, Kılıç Ali Paşa .__ __________________ _. 

camımın avlusundaki Ferah apar-
bmanı idi. Bu apartımanı hemen hemen Adanalılar işgal ederlerdi. Sa
yımız seksenden fazla olsa gerekti.. Bütün bu gençlerin hemen hepsi 
bir fikir taşırlardı, okuyup diplomalarını aldıktan sonra memleketlerine 
dönmek ve burada iş sahibi olmak, büyük harpten artabilen bu genç
liğin mühim bir kısmı, dediklerini, düşündüklerini yaptılar; memleket
lerine dönerek iyi kötü bir işe sarıldılar. 

Geçen gün, Adanalı yüksek tahsil mezunlarından sekiz, on ki. 
şilik bir gruba tesadüf ettim, ko~uştum, fikirlerini sordum. Hemen 
hiçbirisinin zihninde Adanaya donmek kararını göremedim. 

Ôyle sanıyordum ki, son yıllarda, bundan otuz yıl önce olduğu 
gibi Adananın yüksek tahsil gençliği sayılı değildir. Adanadan dışarı 
kalabalık bir gençlik taşıyor, ve bu gençlik dağılıyor. Bu satırları bir 
mınatka zihniyetiyle yazmıyorum. 

Vatanın her köşesi, her bucağı daha yüzlerce Türk gencine 

( Gerisi ikinci sahifede ) 



iV -

Sc:ııt:ııin sonuna do~ıu l\fagi· 
not lıııtlıııda bir Fı cı ıısız fır kası

nın ) erine geçmek ü-ıere bir lıı · 
giliz fırkası getirildi. lııgıliz as
kerlerine Noel bayramında hindi 
verilmişti . Bu Fransız askerleri 
arasında dedikoduyu mucip ol
du ve kendilerine İngilizlerden 
daha fena bakıldığını ileri süre
rek şikayete başlamışlardı. 

Senenin sonunda Fransız Baş· 
kumandanlığı Maginot haltının üç 
misline çıkarıldığını ve Belçika 
hududu boyunca denize kadar 
uıatıldığını ilan etti. 

Siyasi mahfillerde Fransız Baş
kumanclanlığına karşı izhar edilen 
husumet süratle artıyordu. Her 
tarafta Gam len 'in harbi idare şek
linden ve bu husustaki enerji 
noksanından şikayet ediliyordu. 

Onu, lüzumundan fazla ihti
yatkar olmakla itham edi.} orlardı. 
Kendisine muhtemel halef olarak 
Fas !.lmumi valisi General Nogues'
in ismi ağrılarda dolaşmağa baş

lamıştı. 

Gamlen'i Almanların Belçika 
ve Hulandaya yeni bir taarruz 
haberi kurtardı. 

Mamafıh, meclis sirıirli olmakta 
devam ediyordu. Meclis koridor
larında Daladier'e karşı açıktan 

açığa husumet izhar ediliyordu. 

Daladier'in parlamentonun giz
li bir içtima akdetmesi hakkın· 

daki talebi gittikçe taraftar kay 
betmeğe başlamıştı. Bu sıralaı da 
Ayan meclısi reisi B. Y eanneney 
bana şöyle demişti : 

c- E.ğer Daladier Ayan mec
lisinin önüne gizli bir içtima ha
linde çıkacak olursa ) üz rey bile 
alamaz.> 

Sırasına Göre 

:>ışarı taşan 

Adana gençliği 
(Birinci sagfadan arlan) 

muhtaçtır. lzmirli, Adanada, Ada
nalı, lzmirde çalışabilir; yalnız 

memleketlerimizin kendilerine mah
sus ayrı ayrı hususiyetleri vardır. 1 

Mesela Adana, ormanlariyle, bere· 
ketli topraklariyle, ticaret saha
larının genişliğiyle, suyu ile, ha· 
vasiyle, geniş, emsalsiz bir servet 
ve refah diyarıdır. 

Böyle bir diyar insan kafası

na, insan zekasıni:I muhtaçtır, 

zevkle doludur. Böyle olduğu 
halde niçin gençlik zevkini başka 

vasıtalara başvurmak suretiyle 
arıyor. Buna şaşıyorum. Adana I 
en basit zekaları bile elinden tutan 
sevimli, cömerd bir velinimettir. I 
Gençliğin, bu velinimetin eteğeni 1 

bırakması çok gariptir. Vatan ha· 
ritasına bir göz atarsak ve eğer 

müstahsil de olmak istiyorsak 
Adanadan daha müsaid neresi 
vardır? Devlet kapısı , devlet büt· 
çesi bu gibi zengin toprak üzerin
de doğup büyümüş olanların asla 
akıllarından • geçmemesi lazımge

len bir yerdir. 
Adana gençliği niçin dışarı 

kaçıyor ?. , Bunun sebebi basit, 
1 

bir yüksek mektep bitirerek barem· 
li bir işe girmek için.. Bunun baş· 1 

ka bir sebebi olamaz. Halbuki Ada
na gençliği için , A !ana kadar l 
verimli bir barem kadrosu ola· 1 

maz. Ne hazin ki, çiftçinin oğlu 

dahi gözünü o carıım, bağn saa
det dolu topraktan devlet kapısı· 
na çeviriyor .. 

Belki bu sözler acı.. Nasıl ki, 
Seyhanın önüne onu faideli kılmak 
için barajlar yaparak tutmaya baş· 
tadı ise, Adana gençliğini de ken
di' topraklarının üzerinde tutmak 
lazım. Bunun için onların taze, 
genç, heyecanlı yüreklerinden top
rak sevgisini, toprağın büyük ni
metlerini, toprak üzerindeki hürri
yetini zevkini a~ılamahy1z. 

Ömrünü dosyalar arasında ge
çirmiş , saçlarını haremli kadro· 
larmda ağ-artmış insanların yürek· 
!erine bir kere dokununuz .. Neda· 
metlerin zehriyle yangınlarını du· 
yacaksınız. 

Gençliğin bu nedamete şim-

diden düşmemesi lazımdır. 
K. O. 

Fransız 
H.EZIMETI NIN 

TÜRKSOZO 

Bu işleri bitirdıkten sonra 
Daladier gizli içtima halirıde Ayan 
ve Mebu ı; 0:.tn mrc l i slniııiıı huı.u 

iç yüzü 
Finlandiya'ya 
gönderilecek 
askeri kuvvet 

ı una çıJ...tı. Top'antı otuz bir saat 
dı:vaın etli ve neticede Daladier, 
el kaldırmak suretiyle parlamen
tonun içtimada mevcut 535 aza· 
sının müttef ılı: an itimat reyini 
aldı. 

Fakat, diğer taraftan pasifik 
taarruz da yeniden bütün şidde
tiyle başlamıştı . Fransız sabah 
gazetelerinin en büyüğü olan 
[ Le Petıt Parisien ] Almanlarla 
bir anlaşma imkanını araştırmağa 
başladı. 

Y irnli bin çuval 
un yakında geliyor 

[KM EKLER DAHA TEMİZ , DAHA 8[YAZ ÇIKACAK 

Daladler kabinesi 
nasıl düştü ? 

Reynau'nun 
entrikaları 

Bügük hadiselere ait haki· 
kal/eri anlamak için uzun hir 
zamanın geçmesi lazımdır , 
Fransız bozgununu intaç eden 
amilleri bilmek için henüz çok 
erken ise de bu mühim tarihi 
hadiseye ait bir takım hakikat· 
/er yavaş yavaş ortaya çıkma· ı 
ğa başlamıştır. 

Amerikada Andre Simon 
imzalı ve [ itham Ediyorum } 
adında intişar eden bir eserde l 
Fransız hezimetinin sebepleri 
ve mesuliyetleri bir takım ve· 
sikalara istinad ederek izah 
olunmaktadır. 

Eser sahibinin müstear isim 
kullandıfı muhakkaktır. Bu 
nun Amerikaya iltica elmiş olan 

, maruf Fransız gazetecilerinden 

1

6 Perlinaks ve yahud yine ma· 
ruf Fransız kadın gazetecile
rinden Bayan T aboui olması 
çok muhtemel görülmektedir. 

, Eserin enteresan kısımla· 

$ rından bir kaç parçayı tercü· ı 
J me ederek naklediyor uz. .......... ......,. 

Bergery ve Laval'in etrafın

dakiler, Dal ad ier'in , Mareşal Pe. 
taio 'in Başvekalete getirilmesi lü
zumundan açık açık bahsetmeğe 

başlad dar. Şöyle diyorlardı : 
<-Fransayı bu çıkmazdan an

cak bu büyük asker kurtarabilir .. > 
Onlara göre , Daladier kafi 

miktarda enerjiye sahip değildi. 

Diğer taraftan Komünistler ve fo. 
gilizlere karşı yumşak davrandığı 

ileri sürülüyordu. 
Fakat, Daladier de bir taraf· 

tan mukabil taarruzunu hazırlı

yordu. Herşeyden evvel mecliste 
Komünist i şini tasfiye etmek va
zifesiyle bir komisyon seçtirdi . 
Bu komisyon Komünistlerin dev
let işlerinden koğulmasına karar 
verdi. lkioci iş olarak da yüksek 
harp heyetini yeni bir toplantıya 

davet etti. Bu içtimada lngiliz ve 
Fransızlar, Finlandiya, talep ettiği 
takdirde Sovyet - Fin harbine 
müdahale hususunda mutabık il.al 
dılar. Fransız limanlarından biri. 
sinde 50,000 kişilik bir ordu Fin
landiyaya hareket etmek üzere 
}'ıazırlandı . 

Rusya ile Finlandiya arasın

daki muhasematın sona erdiği 

haberi, bütün memlekette derin 
bir hayret uyandırdı . Gazeteler, 
Fin mukavemeti o kadar methü
sena etmişlerdi ki, böyle bir ne
ticeyi kimse beklemiyordu. 

Daladier, meclisi yeni bir gizli 
toplantıya davete mecbur oldu. 
Muhtelif partilere mensup üç yüz 
mebus kendisine rey vermekten 
istinkaf etti. Daladier ancak 239 
mebustan rey alabildi. 

Harbin üçüncü safhası Dala· 
dier'in istifa3ı ile biter .. 

Daladier kabinesini kurtarmak 
için Fransayı nerede ise harbe 
sokacakt ı. Finlandiyaya gizli ola
ıak tayyare ve tank göndermışti. 
Bu malzemenin eksikliği bir müd· 
det sonra Fransız cephesinde 
kendisini acı bir surette hisset
tirdi. 

Bundan başka memleketin mub· 
telif sınıfları arasındaki çukuru 
biraz genişletmiş , uçurum haline 
sokmuştu. 

Dördüncü safha: 
Harbin dördüncü safhası Rey

nau kabinesinin teşekkülü ile baş
lar. 

Reynau'nun kurduğu bir ka
bine parlak ve mükemmel bir 
kabine değildi. Bir takım ikinci 
derecede ve daha evvelki kabi
nede bulunmuş insanlardan iba 
retti. 

Bu hükumetin başlı~a göze 
çarpan tarafı Bonnet'nin uzaklaş
tırılmış ve müteaddit Sosyalistin 
iktidar mevkiine gelmiş olması 
idi . 

Parlament o , Reynau kabinesini 
gizli olmıyan bir husumet hissi 
ile karşıladı, Sağların husumetine 
sebep, Sosyalistlerin kabineye gir· 
miş olmaları idi . Radikallere ge
lince. bir takım entrikalarla şef· 
leri Daladier'nin sukutuna sebep 
olan Reynauyu bir türlü affetmi
yorlardı. 

Reynau kabinesine daha ömür
lü ve devamlı bir mahiyet vere
bilmek için Milli Müdafaa neza 
retini Daladier'ye vermek mec
buriyetinde kaldı . 

(SONU VAR) 

Şekerden mamul maddelerde 
muamele vergisi tenzilatı 

İcra Vekilleri Heyeti, lokum, 
akide, draje, karem ela, ezmeler, 
fondan, şekerleme, çiklet, komp
rime şekerler, marmelat reçel ve 
şurup gibi şekerden mamul mad
deleri iptidai maddeler tenzilat 
cetveline ithal etmiş ve tenzil~t 
nisbetini yüzde 18 olarak kabul 
eylemiştir. 

Haber ald~ğımıza göre, Vali· 
mizin teşebbüsleriyle buğday o
fisi tarafından vilayetimiz ihtiya
cına sarfedilmek üzere 20.000 
çuval iyi un tahsis edilmiştir. Bu 
unlar birkaç gün içinde Adanaya 
gelecektir. Bu suretle ekmeklerin 
daha temiz ve beyaz çıkması 
mümkün olacaktır. 

Bir kadını yarabyan 
adam tutuldu 
Geçenlerde Kerime Geçki

din av tüfeğiyle yaralıyarak ka 
çan Mehmedin oğlu Hasan E.rcan 
yakalanmış ve adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Berut Konsolosumuz 
Antakya : 11 (Türksöıü Mu· 

habirinden) - Berut Başkonrnlo
sumuz Rıfkı Refik evvelki akşam 
Beruttan şehrimize gelmiş ve dün 
burada kaldıktan sonra diin ak
şam tekrar Beruta dönmüştür. 

Deterll bir 
doktorumuzun 
yeni vazifesi 

Bir müddet evvel Adanada 
zührevi hastalıklar mütehassıslığı 

yazmış ve kendisini muhitimizde 
çok sevdirmiş olan arkadaşları· 

mızdan doktor Cevad Sargın'ın 

İstanbul Cerrah Paşa hastanesi 
cild ve zührevi hastalıklar müte
hassıslığına tayin edildiğini mem. 
nuniyetle haber · aldık. Adanada 
kıymetli emekleri geçmiş •)lan 
arkadaşımıza muvaffakiyetler di· 
!eriz. 

Yardan muhtelli 
köşelerinde yine 
zelzeleler oldu 

( Birinci say/ adan artan J 
Ankara: 11 (Türksöıü muhabi

rinden) - Buraya gelen haberlere 
göre , Erzincan , Karaköse, Ma
lazgirdde muhtelif şiddette, Ağ· 
rıda orta şiddette yer sarsıntıları 

olmuştur. 

Develi nahiyesinde bazı ha· 
sarlar olmuş ve bazı vatanda şlar 

enkaz altında kalmıştır. Yanda 
şiddetli bir zelzele olmuştur . fa . 
cışın Kocaağaç bölgesinde ba
zı evler yıkılmış , bazı Vatandaş· 
lar enkaz altında kalmıştır. 

Hakem komitesi 
seçimi 

2 senede bir seçilen Bölge 
Hakem Komitesi bu müddetini 
ikmal etmiştir. Yakında yeni ko· 
mi tenin intihabı yapılacaktır. 

UZAKLARDAN BABE R F--

) 

insan sesleri kalmlaşıyormuş ! -Patates ve Napoleon 
Amerikan mecmualarından birinin yazdığına 

göre, insan sesinin daha ziyade ağırlaştığı fennen 

sabit olan bir hakikattır. Biı müddet daha geç
tikten sonra ancak basso veya contralto mugan-

niler kalacaklardır. Bugün umumiyetle, kadın ses
leri metzo ile contralto arasında tehalüf ediyor. 

Primadonnalar, gün geçtikçe azalıyor. Tenorlar i
çin de ayni şey söylenebilir. 

Baryton ve basso, erkekler için en tabii 

seslerdir. Maamafih, şehirlerden uzak olan köyler· 
de bazan tenor erkeklere ve soprana kadınlara 
rastlandtğından insan sesinde vuku bulan bu de· 

ğişikliğin şehirlerin zehirli havasından ileri geldiği 

istidlal edilebilir. 

.. * * 
Bir lspanyol istatistikçisine göre, patates 

hakkında şimdiye kadar beş yüz, Napoleon'un 

hayatı hakkında 70.000 kitap yazılmışhr.. istatistik· 
çi diyor ki : " Bu mukayeseden çıkan netice pek 
~azindir. insanın bilgilerini arttırmış ve çeşitlen-

dirmiş olan matbaacılık, insan mütalealarımn bir
birine uymadığı bir insan için bu kadar uğraştı· 

ğı halde istikbalde insanların en esaslı ve belki 
biricik . gıdasını teşkil edecek olan patatesi ih

mal etmiştir. Eğer patatesin faydaları daha iyi 
tanıtılmış olsaydı, insanlar daha mesut olurlardı. ,, 

.......................... 
f EVlENMEDEN KARI i 
· İ KOCA YASAYANUR j 
ı Evlenmeye ait muamele- ı 
ı !erin basitleştirilmesine ve ı 
: masraf ihtiyarına uıe) dan ı 
ı kalmadan yapılmasına imkan ı 
: verilen bir şekil almış olma· ı 
ı sına rağmen birçok vatandaş. ı 
: ların evlenme aklini yaptır· ı 
ı madan karı koca gibi yaşa- ı 
ı dıkları ve bu birleşmelerden ı 
ı nesı:bi salıih olmıyan çocuk- ı 
ı lar meydana' geldiği . görül· ı 
ı müştür. Adliye vekaleti va· ı 
ı lilere ve müddeiumimiliklere ı 
ı bu hususta bir tamim yap- ; 
ı mış ve alınması lazımgelen ı 
ı tedbirler hakkında mütelea- ı 
ı tarını sormuştur. ı : ........................ : 

Halayda yol 
kesen haydutlar 

1Suriyede tutuldu 
Antakya : 11 (Türksöıü mu· 

habirinden) - Geçen 26 Ağus 

tosta Derindere mevkiinde bir 

sqygunculuk yaparak firar eden 

ve bir tanesi yalcalanan çete ef · 

radından ikisinin de Suriyede 
yakalandığı haber verilmektedir. 

Halil Reşit ve Haci adındaki 

bu iki azılıdan Raşid kasıRından 

yaı alıdır. Bu yara hadise es-ıa 

sında tekbaşına kendilerine karşı 

koyarak şehid olan polisimiıin 

attığı kurşunla vukua gelmiştir. 

Haber aldığımıza göre, hüku

nıetimiı.in Suriyeden gelerek top· 
raklanmızda bu soygunculuğu 

yaptıktan sonra tt krar Suriyeye 

kaçan bu şerirlerin teslimi için 

icabeden teşebbüslerde bulunmak
tadır. Bunların yakında bize iade 

edilerek Cumhuriyet adliyesinin 
amansız pençesine teslim edil
meleri beklenmektedir. 

Müsademeler esnasında öl
düğü anlaşılan diğer birinin de 

cesedi henüz bulunamamıştır. A 
raştırmalara devam edilmektedir. 

ANNELERE GöOT 
Kurumumuz tarafından neş

redilen (Annelere Öğüt) mektup
ları yeniden basılmıştır. Bu ö~üt· 

ler 12 mektuptan ibarettir. Çocu· 
ğun doğuşundan itibaren bir ya· 
şına kadar nasıl bakılacağım Öğ· 

re tir. 

Bu mektupların adresinize 
gönderilebilmesi için mukabilinde 
kurumumnza yedi kuruşluk bir 

posta pulu göndermeniz ve sarih 
adresinizi bildirmeniz kafidir. -

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkeıi 

1

. MEVLÜD 
Doktor Bay Muzaffor 

Lokman'ın pederi merhum 
B. Sabit Lokmanın ruhu için 
buglin öğle namazından son 
ra Ulucamide mevlüd oku

l nacaktır. 

12 Eyhil 1941 

BÖLGE DAGCllARININ 
D ACDA 

YENİ BİR SfYAHATI 
Bundan 15 gün evvel Yurd 

dağcıları Torosların Aydos ve 
Medetsiz dağlarına çıkmışlardı. 

Bu kere Bölgemiz dağ'cıları 

daha dik ve sap olan Bolkardağ"ı 

tepesine bu ay sonunda bir seya· 
hat yapacaklardır. 

Nafia Vekilinin 
dlnkfl beyanatı 

(Birinci sayifeden artan) 

arasında şimendüfeıe tindim ve 
l\lanavgat'tan Alanya'ya gidip gel· 
meyi de motörle yaptım. Takip 
ettiğim güzergah şudur: 

"Ankara - Kızılcahamam ·
Gerede-Bolu-Düzce-Adapazarı 
-lzmit-lstanbul, lstaııbul-Çatal· 
ca, lstanbul-lzmit-Karamürsel-
Yalova-Bursa-Halıkesir-lımir-
Dinar-Antalya-Mana vgat-Alan· 
ya, Manavgat-Akseki-Beyşehir 

-Kon ya-Ankara. 
"Bu mıntakalardaki yol faaliye· 

timiz her vasıtaya müracaatla ço· 
ğaltılmış, nakil vasıtası, benzin, 
yağ gibi maddelerin ahval dolayı· 
siyle ebikliğine rağmen bu faali· 
yet büyük inkişaflar göstermiştir. 

Bu meyanda yeni yapılmakta olan 
yollarımız da vardır : Mesela, lz· 
mıt-1stanbul, Adapazarı -Kandı· 
ra, lzmit.- Karamürsel · Yalova 
bunlar arasındadır. Mecmuu mü· 
him bir yekun tutan bu yolların 

üzerindeki faaliyetimiz durmadan 
ilerlemektedir. 

"Diğer taraftan yeni elli milyorı 
liralık tahsisatın ayrılması üzerine 
bir kısım havzaların tetkikine baş· 
lanmış ve bu tetkikatı bitmiş oları· 
ların da ihalesine leşebbüs olun· 
muştur. Bundan evvelki su faali· 
yetini ahvalin müşkülatına rağ· 

men durmadan ilerlemektedir .,, 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

CUMA 12.9.941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7.33 Müzık : Hafif program 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif parçala un 

devamt 
8~30/ 

8.45 
18.00 

12.30 
12.33 
12.45 
13.00 
13.30/ 
14.00 
18.03 
18.40 

Evin Saati 
Program ve memleket sa· 
at ayan 
Program ve saat ayarı 
Müzik : Muhtelif şarkılar 
AJANS haberleri 
Müzik : Türküler 

Müzik : Kanşık program 
Müzik FASIL 
Müzik : Radyo Swing Ku· 
arteti 

19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : Radyo Swing Kıı· 
arteti 

19.30 Memleket saat ayarı ve 
ajans haberleri. 

19.45 Müzik : Klasik Türk Müzi· 
ği Korosu 

2C.15 RADYO GAZE.TESI 
20.45 Müzik : Karışık şarkılar 
21.00 Ziraat Takvimi ve Topra1' 

Mahsulleri Borsası 
21.1 o TEMSiL 
21.45 Müzik : Radyo Salon or· 

kestrası 
. ns 22.30 Memleket saat ayarı, aJi:i 

haberleri; Esham . Tahvilıil 
Kambiye . Nukut Borsası 
(Fiat) 

22.45 Müzik : Radyo Salon or· 
kestrası 

22 55/ 
23.00 Yarınki program ve kapa· 

nış 
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TÜRKSOZO Sayfa 3 

Dl$ HABERLER 
Tebriz, Rızaige 
Konsoloslarımız 

hhlr meselelerine i 
llt IDlbim koaaıma 

(Birinci sa) fadan artan ) 

tdiJe k iti re bundan sonra yeni bare-
l e başlanacağını ~öyledi. Azadan 
B~şkun Güven'in teklifiyle bu iş 
llı~lçe ve Kanunlar Encümeninden 
h Uteşt:kkil bır muhtelit encümene 

avale edildi.' 

G ~ Bunu müteakip ruznamerıin 

t
çu.ncü maddesine gt çilerek şeh 
11lıı • d ıın en mübrem, senelerdenberi 
~t~am edegelen içme suyu nıese-

dsıne geçildi. Bu mesele hakkın
a b· Zi ır çok azalar ve bilhassa 
~Ya Ak verdi yaptığı beyanatta, 

1 
rııe Suyu i~inin bir an evvel hal 
rıı ve . t ı~ . • ~ ın açını l'\.ıyase tten ısteınış-

~dir. Reis Kasım Ener, bu hu· 
Ilı sta etralı izahatta bulunmuş ve 
) C~lisin kendisine verdiği selahi
~lıni tamamen istimal ederek bu 

11 kökünden halledeceğini ve ö
~Gnı ~ tı~ Uzdeki ilkbahara .suyun satha 
k anıacağını, yazın içme Suynna 
•vuş ı . ~ u acağıııı ve boru ft:rşıyatı-

~ıı. kısmı küllisiıı ı ıı bitti ğini söy-
llııştir. 

ili Şehrin içme Suyu meselesinde 
t telis, fevkalade hassas davranı · 
~~tdu. Şehrimizin son derece 

'çjllbrem olan bu ihtiyacının halli 

11
11 azaların gösterdiği alaka ye· 
ilde .d. 1 ı. 

1111 
Reisin verdiği izahat kafi gö

~ ttek meselenin tıalli için Kanun-
t Encümenine havale edildi. 

'i . Bundan sonra mezarlık htrife· 
~ 111~ tetkikine geçılmiş ve kdput 
~~, r Yı tatlarının artmasından dola-
1 • bu tarifenin de değiştirilmesi 
~~ Kanunlar Encümenine havale 

1 lıniştir. 

tc . R~znamenin son maddesine 
, Çılınış \ e müstafi addedilen bir 

~~tıın yerine, gizli reyle Mahmut 
aroğu seçilmiştir. 

de Meclis, Ruznamede başka mad
~ olınadıQ'ı için saat 14 de 15 

ı:~~I pazartesi günü saat 14 30 da, 
anrnak üzere dağılmıştır. 

tı1 Pazartesi günkü toplantıda En
ı,~Cnlerin cevaplan h ~ kkında mü· 

Cteler yapılacaktır. 

"••lekl tedrisatta 
•11ıu ve tayinler 

( Birinci sahiferlcn artan ) 
'lliırııi . 
llıt~t ğ~ne, Sivas mıntaka sanat 
~-}' ebı rnuallimi Süleyman Os· 
ltbi Aydın mıntaka sanat mek
~Grı tnuallimliğine, açıktan Necati 
ltr .... eı Anhra Yapı wektebi mü-

'"1ıtır · 'da ıQ-ınc, Adana inhisarlar 
resi 

ı\Ji a~ ~emurlarınrlan Mehmet 
lltt,j . uyuksaral Adana ticaret 

ııı,lın~d~re memurluğuna, Niğde 
'ıııı l~durlüğünden mütekait Ra

llıe~lcb~kaev An"8ra yapı usta 
lltkıe 1 hesap memurluğuna 
'-'ttir~ ve yeniden tayin edil-

l~MllRA RADYO GAZETESİ 
UtıJarı . 

~ Bu k nın ılgasını istemektedir. 
'Yı b anunların ilgası Ameri· 

la.. ır d ,tırın ._ 8 ım daha harbe yak 
b. 8ıı:ladır 

b..~ıt A . · 
-qı h mcrıka gazeksi cl917 se-
}°a OttJu 
b ~"1ı1tı Yor> adlı bir makale 
ttılJ~rı 1~ Ve. hakikaten Amerika 

tvlict l7 nın arıfcsi gibi bir 
c buıunu)or. 

~arı • • • 
tlıiıı ı - 1( 
te<J etleri ay - Şek bütün dünya 
\t trelt Jnc hır beyanname neş l 
lbi~iQj :~nyaya zecri tedbirler j 

ılcmiıt:r. ' 

Ankara : 11 (a. a. - Iran
daki Tebriz ve Rızaiye Konsolos · 
!arımız ve erkanı ve ailelerinin 
sıhhatte bulundu1darına dair Hari
ciye VeHletine haber gelmiştir. 

: ........................ : 
l YEMi KAGIT i · 
j , PARALARIMIZ İ 
ı Ankara : 11 (TUrkeö i J zU Muhablrlnden)-Cum· ı 
ı hurlyet Merkez Bankası • 
ı tarafmdan lnglltere'ye i 
ı slparlf edllen klöıt bir ı 
ı llrallklarımızm son par· ı 
ı tisi olan 9 milyon llra ı 
ı da f&hrlmlze gelmlftlr. ı 
ı Yeni Hralarımız m•v- ı 
ı cutlarm ayni, yalnız ya· ı 
ı zlları TUrk harflerlyle ı 

ı dlr. ı 

: ........................ : 
Sovyetıere gire 
Almanlara göre 

( Birinci sayfadan artan ) 

Voroşilof ordulaı ına karşı Al
manlar yeni büyük bir taarruza 
hazırlanmaktadır. Bütün bunlara 
rağmen ilk bahara kadar öüyük 
bir harekete intizar etmemek la-

zımgelir. 
Sovyetlere göre son günlerde 

80.000 Alman esir edilmiştir. 
Moskova : 11 (a. a .) - Sov

yet tebliği : Kıtala • ırtHZ dün cep· 

he boyunca anudane çarpışmala
ra devam etmiştir. 

Bertin : 11 (a. a.) - Alınan 
tebliği: Şarkta hücumlar muvaffa
kiyetle inkişaf ediyor. 

Moskova : 11 (a. a.) - Timo
çeııko kuvvetleri Y r.lniayı aşarak 
ilerlemekle devam ediyor. Lening 
rad .muhasara edilmedi. Kiyefle 
Odesaya hergün harp malzemesi 
gönderiliyor. Leningrad önünde 
bir ayda Almanlar 400.000 den 

fazla zayiat verdi. 

Bazveltln lıtııareıı 
( Birinci sahifeden artan ) 

pek muhtemel olarak Mihvere 
karşı harbin bidayetindenberi ya
pılan ihtarların en ciddi ve en 
kuvveti isini teşkil edecektir. Bü

tün gazeteler ~aziye!in ciddi . ma
hiyetini tebaruz ettırmektedır. 

Nevyork Taymisin Vaşington 
muhabirine gör~, Ruzvelt çarıam· 
ba akşamı mühim devlet memur
larını yanına ça~trm.ış ve. Ame 
rikan gemilerinin hımayesı bah· 
sinde lüzumlu olabi:ecek tedbir
leri a)m;\k üzere donanmaya emir 
vermek ve bitaraflık kanununun 

ilgasını talep eylemek üz~r~ 
kongreyi pazartesi vey~ ~alı ~n~ 
içtima& davet etmek ıçın nıhaı 
projeleri müzakere elm iştir. 

Muhabirin ilaveten bildirdi

ğine göre , bitaraflık kanu~unun 
imzası keyfiyetinin nazarı' dıkkate 
alınan inkişaflar arasında bulun
duğu hakkındaki ılk kapalı telmih 
iyi haber alan mahfillerden gel· 
mektedir. Tiyatro ve sinemaların 
büyük bir ekseriyeti bu .alışanı 
nutuk saatinde oyunları tatıl ede
cekler ve müşterilerine nutku 

dinleteceklerdir. 

General Papagoı 
nereye glU'l 

Londra : ıı (a.a) - itimada 
değer bir habere göre, General 
Papagos artık Almanlar tarafın
dan mevkuf tutulduğu Atina ci · 
varında değildir . Generalin dost· 
ları dün gece villayı basarak Al· 
man muhafızları öldürmüılerdir. 
Generalin halen nerede bulundu 

ıu maUim detildir • 

AlMANLAR KANAOAYA 
HOCUM YAPACAKMI~ 

Breusford : 11 (a .a) - (Ame
rika) Müdafaa heyeti reisi Roberd 
Tenin batırılan Alman zırhlısı 
Bismarkta Kebek ve Montt>o'ı bom 
bardıman etmek üzere iki ta:yya
re bulundu~unu anlatmış ve de
miştir ki : -"Alman tayyareleri 
Kanadaya akın yaptıktan sonra 
Amerikaya inmek ve kendilerini 
enterne ettirmek niyetinde idiler. 
Bu kabil hareketler harbi kapı · 

mıza getirmez mi? ,. 

Adana vaparlyle 
Yunanlı tana 

gidecek eıya 
Berlin : 11 (a. a.) - Yarı 

resmi menbadaıı : Türkiye yo
liyle Yunanistana gönderilecek 
erzakın ne suretle tevzi olunacağı 
hakkında mütelea derme} an o
lunmuyor. işgaldeki herhangi 
bir memlekete gönderilt>cek er
zaka Almanyanın mümanaat et

miyeceği tabiidir. 
Londra : 11 (a . a.) - Yu-

naniııtana gidecek maddeleri 
Adana vapuru götürecektirr 

lnglltereden gelen 
Amerlkablar 

Vaşington : 11 (a.a) - Ame
rika hariciyesi lngiltereden gelen 
Amerikalıların muharip vapurları· 
na girmelerini meneden kayıtları 
kaldırmıştır. 

Vlşl- Berlln 
mtlzakerelerl 

Londra : 11 ( a. a. ) - Viıi 
ile Almanya arasında iıgal maı 
rafların azaltılması yolundaki mü
zakerat çıkmaza girdi. Şimdi es
kisi gibi günde 400,000 frank ö

denmektedir . 

Barıa Kartala•• 
Bursa : 11 (a.a) - Bursa bu

gün kurtuluş bayramını kutlamış· 
tır. Coşkun tezahürat yapılmıştır. 

ıran blktmet mec· 
Uıten din itimat 

reyi aldı 
-Birinci sahifeden artan

tedir. Yapılan vaatlerin, bu gibi 
hadiselerin tekerrürüne mani 

olacağı ümid edilebilir.> 

Baıvekil, devam ederek, 
<Mebusların ve bütün Iranın son 
hadiselerden sonra nekadar mü· 
teellim olduklarını biliyoru~.> 
dedikten sonra Baıvekil, meclis
tee itimad istemiş ve meclis it
l if akla hükumete itimat reyı 

vermiıtir. 

Roma: 11 (a.a.)-Stefani : Tah· 
randaki Japon elçisi Irandaki ltalyan 
menfaatlerinin korunmasını deruh

etmiıtir. 
lrandaki İtalyan Kolonisi Ja

pon elçiliğinde bulunuyor. 

Simla: 11 (a.a.)-Ruslar anlaşma 
mucibi Transiraniyen demiryoliyle 
lranpaki münakalat idaresini 

ellerine ahnışlardır. 

IUralık depo 
Borsa karşısında pamuk 

ve hububat koymağa el 
verişli kargir üç depo ay

rı ayrı veya hepsi birden 
kiralıktır. lstiyenlerin Yeni 
Eczahaneden sormaları ilan 
olunur. C. 2-3 

CEYHAN İCRA MEMURLU-' 
GUNOAN: 
Gayri menkul malların açık 
arhrma ilanı madde: 126 

D. N o. 941-52 
Açık artırma ile paraya· çev

rilecek gayrı menkulün ne olduğu: 
' Tapunun 2315/941 tarih ve 44 No. 
sında üç bap huğ hane iken ha
len iki göz üzeri çinko ile örtülü 
yer evinin 72 şehimde 6 sehminin 

temamı. 

Gayrı menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, numara· 
sı : Ceyhanın Konak oğlu mahal
lesinde kain olup bilmesaha ( 187) ' 
M2. Murabbaı arsa üzerine mebni 
üzeri çinko ile örtülü kargir iki 
gözlü yer evinin 72 de 6 sehmi 
nin temamı. 

Takdir olunan kıymet : Te
mamına (350) lira kıymet taktir 
edilmiş olup bilhesap 6 sehminin 
30 lira kıymet eder olduğu. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat : , Ceyhan icra dairesinda : 
1 - inci ihale 7/ 10/941 Salı günü 

saat 10 - 12 İkinci ihale 17- 10 
941 Cuma günü saat 10-12 

1-lşbu gayri menkullerin artır
ma şartnamesi ı ·) 9/ 94 t tarihinden 
itibaren 52 numara ile Ceyhan 
Birinci lcra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açı~ lır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyen
ler, işbu şartnameye ve 941/52 dos
ya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin ° o 7 ,5 ni'>be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir. (124) 
3 - ipotek sahibi alacaklılarla 

diğer alakadaı lann ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze

rindeki haklarını hususiyle faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren orıbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica-
beder. Aksi halde haklan 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 bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma 10 gün daha 

Refika Recep T umerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni aene talebe kaydına baılamııtır. /(ayd ve 

kabul ıeraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurJu11Jan öğrenilir. 13400 

~~----------~ 
: ........ " .. "" .. " ............ " .. " .. " .... " .. : 
ıD ı 1 r. Cevad SargınJ 
i Clld, Saç ve Zlbrevı Hastalıklar J 
i Mltebaııııı i 
ı ı 
ı ı 
: MUAYENEHANE.Si : lstanbulJa Balo Sokak ı i Numara : 4 C. 1-16 ı 
ı ............................ " .......... " ........ ı 

ESKİ~EHİR TAYYARE f ABRİKASI GENEL OiREK
TORlOGONOEN: 

Fabrika için birinci v~ ikinci sınıf tornacı, elektrikçi, tesvi
yeci ve motör ustası ile makine ressamı alınacaktır. Verilecek 
yevmiye imtihanda görülecek kabiliyete göre 500 kuruşa ka· 
dardır. Bu ustaların imtihanda muvaffak olmaları ve hariçten 
gelecek olanların bütün yol masrafları ile diğer zaruri masraf
larının kendilerine aid bulunmaları şartiyle aşağıda yazılı vesa· 
ikle nihayet 30 9 941 tarihine kadar bir dilekçe ile fabrika ge
nel direktörlüğüne müracaatları. 

Nüfus hüviyet cüzdanı ve askerlik vesikası. 
Emniyet müdürlüğünden musaddak hüsnühal kağıdı. 
Bonservis veya varsa mektep şahadetnamesi. (7951) 

12-14-16 134'23 

temdit ve onuncu gün ayni 

saatte yapılacak artırmada be 

deli satış istiyenin alacağına rüc· 

hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş a
lacaktan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir be<iel elde edil
mezse ihale yapılmaz. Ve satış la· 

lehi düşer. 
6 - Gayri menkul kendisine 

ihale 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 almağa razı olursa ona
razı olmaz, veya bulunmaısa he
men 10 gün müddetle arhrmaya 
çıkarılıp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

iki göz yer evinin 72 sehim , 

ZA Yl - Niğde nüfus mü
dürlü~ünden aldığım nüfus cüz
danımı ~aybettim . Yenisini ala
cağımdan ka} bolanın hükmü yok-

tur. 

13427 

Ni~denin Koyunlu kö
yünden olup elyevm 
Adananın Ulucami ma-
hallesinde mukim Mus· 
tafa oğlu 341 do~umlu 

Fahri Tuıan 

Balkevı BelıUllD· 
dea: 

13 9 941 cumartesi günü 
saat 16 da temsil komitamızda 
açık bulunan iki a7.alık için se-
çim yapılacağından temsil koluna 
kayıtlı azaların o gün ve saatte 

Halkevinde bulunmaları . 13428 

de 6 sehminin Temamı. yukarıda 
gösterilen 7 -- 10 - 941 17-
1 O - 94 ! tarihinde Ceyhan lcra 
Memurluğu odanda işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi da-

iresinde satılacağı ilan olunur. 
· 13424 

Seyhan Defterdarlığından: 
Vergikaydına 

göre 
Mahallessi Sokağı Cinsi Ada Parsel M. M. Kıymeti Hisse miktan 

Lira Kr. 
Döşeme Nurief. Ev 362 2 75 150 ()() Temamı 

,, Zeytun B. Baraka 354 9 365/5 700 00 25/108 

" 
Tevfik b A.,.sa 329 37 330 330 00 T~mamı 

" " " 
186 1 892 624 40 " 

" " " 330 2 188 143 38 " 
" RifatB. 

" 
363 8 330 142 50 " 

" Raif 8. " 
369 4 391 156 40 " ,. 

" " 
369 3 209 83 60 " 

" Hasan 8. ,, 363 10 415 207 so " 
" Karasalih ,, 340 8 79 23 70 ., 

" Kuşçuselim 338 7 86 86 00 " 
" " 338 8 115 115 00 

" " 
,, Tevfik B. ahşap ev 329 50 80 150 00 

" 
" Hasan B. arsa 366 3 112 67 50 

Kara enbiya 
" 

Tarla Ağustos 7 3272 50 00 ,, 
-941 86 

Yukarıda evsafı yazılı on beş parça gayri menkulün mülkiyetleri ] 019/941 taribindt-n itiba· 
rer. on beş gün ~üdd~tl~ ve peşin para ~e. açık aı:_hrm.aya çıka~~lmıştır. isteklilerin °/o 7,5 pey 
a~?ası m~kbuzlarıle bırlıkte 26/91941 tanhıne musadif cuma gunü saat 15 te Defterdarlıkta 
m~teşekkıl k?~isyonu mahsuıuna, malumat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak dairesine 
muracaatlan ılan olunur. 12-16-20-24 13422 
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P HILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARfİYATI, SESSİZ İ~l(M(, UZUN ÖMOR. 

F 1 L 1 P. S 
Kaynak Elektrotları 

TÜRKSôZO 

Her madene göre ve her işe göre 
en mu · afık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

ABinit: P,~A cı nnlS İ NO. 4~ - 1El6RAf : REMO ADANA - TELEfON : 110 

12 EylUI 1941 .,... 

........................................ • • • • • • 
İ TÜRKSÖZÜ 1 • • • • • • : Gazete ve Matbaası : • • • • • • • • : Türksözü OKUYUCULARINA OONYANIN HER TARA- : 
! FINDA VUKU BULAN HADİSElERİ GONO GÜ- ! 
: Gazetesi NONEVERIR. JÜRKSÖZÜNÜ TAKİP EDİNiZ. 1 • • • • 1 Kitap, mecmua, çek, bilet, allş, S 
: plAn, harita, bilumum matbaa Türksözu·· : 
• işlerini Tflrklyede mevcut mat- • 
1 baaıara rekabet eder derecede Matbaası : 
: tab ve slraoe elden çıkarır. S 
• • • • i Türksözü Cilt Kısmı i 
• • . ' 
İ SAGlAM, TEMİZ, ZARiF Cill İ$lERİNİZİ Aff CAK TÜRKSÖZÜ ! 
: MÜCEllİTHANESİNDE YAPTIRABiliRSiNIZ S 
: s 

~~~~--~~~~~~~~~~~~~~·-·--·-·-····~~·········· .. ••••• .. ········••,!; 
TORKİYf CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kuru tu• tarih i : 1888 

Sermaye~i : 100.000.000 Türk Lira&ı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamele!er 

Pa:a biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşağıdaki plana göre ikr,,.miye · da~ıtı 1acakbr . 

4 Adet 
4 
4 

~o 

100 
120 
160 . 

.. 

1000 
500 

250 
100 

50 
40 
20 

Liralık 4000 Lira 
2000 

" 
" 

1000 
" .. 4000 
" .. 5000 

" 
4800 .. 
3200 " 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı11, 11 Birincikanun. 
1 Mart ve: l 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

----------------------------------------
Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGil TERE iTTif AKI YE 

BÜYÜK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
=== YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK ==:: 

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

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif ATECZAHANESİ 
~UMLJ 

---------~-----~-------~--1 

""~""""""""""""""""""""""" il Abone ve ilin -1L.,üJr~ 1r~§ÖZ Ü -li 
1 şartları GÜNDELiK ~E • AO,NA ı 

· Sahi>' t1e Başmuharriri 
Senelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN i 

ı 1 Aylrfı . . . 125 • -- ı 
ı -- Umumi Neşri_gai Müdürü ı 

ı hanlar için idareye MACiD GÜÇLÜ jı f müracaat etmelldlr . ~osıldığı yer : - TOR~OZO Motboosı i 
"""""""""""" .. """"""""""""··! 

Hernevi ha.talık muayene ve tedavi eoilir 

Muayenehane : Pamuk pazarı polls karakol" 
karşısında Muayene saatları : Sabah : 6 - 9 

Öğle : t2 - 14 
Akfam : 17den sonr' 

ADANA ÖGRETMEN OKULU DiREKTÖRlÜGÜNOEN: 
Erzakın Cinsi Kilo 

Ekmek 30000 
Koyun eti 8000 
Maraş pirinci 7000 
Kuru fasulye 3000 
Sadeyağ 2000 
Zeytinyağı 1000 
Zeytin tanesi 500 
Peynir ıouo 

Muhammen fial 

Kuruş S. 

14 
50 
40 
23 50 

160 
ıoo 

40 
70 

·ıı 
Muvakkat tet111 

Lira 0 
3 15 
300 
210 

70 
240 
75 
15 
52 

Kuru soğan 3000 11 24 
inek sütü 3000 13 29 
İnek yoğurdu 4000 15 45 
Milas sabunu 1000 55 41 
Maden kömürü 40 Ton 28.70 86 
Kırılmış mercimek 10. 0 23 17 

1 

Adana Erkek ö~rdmen okulunun Mayıs sonuna kadar !
3 

cek ve vakacak ihtiyaçları 8}9/941 tarihinde Seyhan maarif M~ 
lüğünde toplanan idare komiı;yonunda yapılan eksiltmede tallf 
çıkmadığından eksiltmenin (10) gün daha uzatılmasına ve ih81'1 

22/9/941 tarih pazartesi günü saat dokuza bırakılmııı;ına karar 
rilcl'.ği ilan olunur. 13426 _/ 

Seyhan tapu sicil muhafızlığındaı 
Köyii 

Çaputçu 

Cinı;i 

Tarla 

Miktarı Hududu 

Şarkan : Nafia tarlası, i 81 
sahibi senet Yasinin tapulu tıı t 
şimalen Havaca Şakir Bedr05 ı 
l aı;ı, cenl'ben, Mustafa çavuş 
lası ile mahduttur. 1 

Yukarıda hudut ve evsafı sairesi yar.ılı tarla Divan oğl11 et 
Zeynep ve oğlu Cumalinin senetsizden tasarruflarında iken .'.30 ~ 
evvel haricen on altı lira bedel mukabilinde Ali oğlu Huı şide 5~ 
tarı ve Hurşidin de vdatile evlatları Yasin ve Ali ve Zeynebe ı 
ğı ve bunlar arasında diğer gayri menkullarla beraber yapıl~11 ) 
simde bu tarlanın Yasine isabet ederek onbeş seneden berı ıe 
tarafından tasarruf edilmekte oldu~nndan bahsile Yasin adına 
istenilmektedir . ıs 

Kaydı bulunamayan bu gayri menkul halclc:ında senetsiı 
ruf hakkındaki ahkama tevfikan icabeden kt'şif ve tahkikatın ) 
ması için 21/9;941 pazar günü yerine memur gönderilecektir. 1~ 

Bu gayri menkulla alakadar olanlar nrsa ellerindeki vesfl~ 
birlikte muhafı:dığımıza veyahut keşif günü yerinde keşif nıerıı 
müracaat etmeleri ilan olunur. 13425 


