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GÜNDELiK 

r" • h z · d Geçen Şı'mal Anadolu ·zelzelesinde bir ailenin acıklı lıali 
ı-acıa sa ne erın en : - •• 

SiYASi GAZETE 

ı ........................ ı 

f BAY RUZVElTIH İ 
i SON NUTKUNA i 
i BAKllACAK OlURSA i : ı 
ı ı · ı AMERİKA ı 
f KARARINI 1 
ı VERMİŞ ı 
ı ı 

i GİBİDİR i 
: ......... ........ ı 

RUZVEL T DiYOR Ki : 

1 SON ZELZELENiN Amerikanın 
müdafaa saati 
artık gelmiştir 1 ZARAR BİLANÇOSU 

1 i iki giiz kadar ölü var, Kızılay 1 

MiHVER HÜCUMLAR 
i~ 

1 derhal harekete geçti 
= 1 
' 

... 

lUVVBTLİ 'ADAM 
lf&SIL YETiŞİB 'l •• 

RalltP M A (;DEN 

leka faktörıine fazla deler ve· 
,.en bir memlekette yaşıyor uz. 

Ilı IJ;~e ötede11heri ;.ekti. hagqlta 
IQ 1'TJaf/akiyetin belli 'başlı rüknü 

1 !Jılmaktadır, Nerede ise "hayal· 
Q .tek· -tQ ı olan kazanır. olmayan su· 
ı":a,. ! ,, tarzında bir idd~ada b~
~ 'nak sevdasına bile duşecetız. 
:ka, halbuki, yegane muva/faki· 

ıQ:1 unsuru delildir tıe başka şart· 
k 0 lamam/anmadıkça ynlnız ze 
Qrrın 'h' ı· -d h l · · .J sı ır ı mu a a esı sayes n· 11e • 

1 insanın mu1ıaf fak olmasına 
ıtık~ 

'"' dahi elveremez. 
oıec1 Hepimizin nezdinde :zekaya 
lıtJ enberi verilen deyer ve paye 

1!1üktar. Hayal, halbuki, mutlak 
arak ı. , b • L ı 4f 2et<a aremı anımaz ... 

lr.~kte~lerde pek zeki, pek çalıı· 
'tJQrcJ dıge tanıdıAımız nice talebe 
o/ lr ki, hayatta lıiç muvaffak 
k ~11110mış,· buna mukabil orta ze· 

Q ı 
'tıa/ Çocuklar muvaf/akiyelten mu-

Ankara : 12 (Türksözü Mu
habirinden) - Bugün zelzele böl· 
gelerinden buraya gelen haberle· 
re göre, Ağrı mıntakasındaki zel· 
zelede 7 ev yıkılmış, Develide 1 O 
ev kısmen harap olmuş, 1 vatan
daş ölmüştür. Hasanbeylide 1 ya
ralı, 1 ölü vardır. 

leri alınmıştır. 

Erciş kaza merkeıinde büyük 
zararlar var. 30 köyde bugüne 
kadar 192 ölü sayılır.ıştır. Tuzla 
ve Canik köylerinde de hasar 
vardır. 

Kızılay Umumi Merkezi ilk 
yardım olarak 500 çadırı bugün 
yola çıkarmıştır. Diğer yardımlar 
da gönderilmektedir. 

Ağn Valisi, zelzele sahalarına 
fitmiştir. Her türlü yardım tedbir· 

---~...._ ______ _._ __ _r __ "--__ ~--~ 

Bir Amerikan gemisinin 
yan pı~rtesi 

Vaıington : 12 (a.a) - Ruz
velt bu gece bü) ülc sabırsıı.lıkla 

beklenen nutkunu vermiştir. Auıe 
rika Birlt:şik devletleri reisi rad
yolarla neşredilen bu nutkunda 
mihvere hitaben Amerıka birle· 
şik~devletlerinin denizlerin ser· 
bestisi siyasetine devam eyleye· 
ceğini kati suretle teyit etmiştır. 
Ruzvelt evvela Amerikan gemile· 
rine ve bilhassa Greer destrO.) e
rine yapılan hücumlardan "bahset
miş ve bilhassa Grier Destroyeri
ne hiç bir ihtarda bulunmadan 
hücum edildiğini teyit eylemiştir. 

1 "Bu Lhücum, demiştir, şimali 

1 

Atlantikte mahalli bir askeri ha-
h ı d ki ı reket veyahut iki millet arasında 

l T ı · Sovyet Rusyaya her•türtü:mevad yardımına L aşa 1 ..,!!:.. ki mücadelede basit bir vak ,a 
~ ( Gerisi üçüncü sahifede ) 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL CJOV&:N 

Kuruluş Tarihi : . 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5118 

,_lskenderun Gümrüğün~ 
Gelen Mallar 
Satışa Çıkacak 

~~~------·------~--~ 
Piyasada çe,ltU Mallar Çotaıacall 

Tokyo : 12 Türksöıü muha· 
birinden ) - Ticaret Vekaleti 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne ver 
diği bir emirde İskenderun Güm· 
rüğünde bulunan malların sahip
leri tarafından bir haftaya kadar 

çıkarılması için icap·eden tedbirlerin 
alınmasını_bildirmiştir. 

Bu mallar bir haftaya kadar 
sahipleri tarafından Gümrükten 
çekilmediği taktirde Ticaret Veka
leti kendi hesabına Gümrükten 
malları çıkararak piyasada sata· 
caktır. 

Mıntak!l Ticaret müdürü dün 
lsdenderuna giderek Gümrükteki 
malların tesbiti ile meşgul o!muş 
ve bunların ısahiplerine Veldiletirt 
emrini tebliğ eylemiştir. 

Alman hariciyeırine göre 

Tiril • Alman mtlna
ıebetıe~ını bozmak 
isteyen aaıarlar var 

Berlin: 12 (a.a) - Alman ha· 
riciye nezaretinin:söı.cüsü, Türk
Bulgar hududunda sözde Alman 
asker tahşidatı yapıldığı hakkın. 

daki haberleri resmen ve katiyen 
tekzip eylemiştir. Bu ~ayialar, 
Türk-Alman münasebetlerini boı.
mak ve nazarı dikkati lran ve 
Suriyede ecre.} en eden hadiseler
den çevirmek gayesine matuf 
şiddetli propaganda neşri) atın
dandır. 

Terfi etmigen 
hakimlerin itirazı 

' 
Vellllet, mtlracaaatıarı~ tetllllle ba,ıadı 

Ankara : 12 (Türksösü mu
habirinden) - Hakim ve müddei
~lltlHDllerden muayyen- terfi müd~ 
detlerini doldurarak ayırma ko
misyonları tarafından terf ılerine 

idhal edilmemiş hakim ve müd
deiumumilcrm itirazı Adliye Ve
kaletine gelmiştir. İki numaralı 
ayırma komiıyonlıırı önümltdekı 
günlerde toplanarak bu ıtiraı.ları 
tetkike başlayacaktır. 

Fuar futbol müsabakalarında 
Adana muhteliti 

ikinci oldu 
lzmir fuar futbol müsabaka· 

larına iştirak eden (Adana-lçel
- Kayseri) muhtelit takımı gayet 
iyi netice alarak avdet etmiştir. 

llk müsabakada (Adana-lçel-
( gerisi ikinci sahifede ) 

~a/ı~;i]Jele koşmuşlardır. iyi bir 
'!Ji ık devresinden geçmek tıe 
:ıeı~ lıazırlanmak şartiyle orta 
oıc1 Cl ttalıiplerinin pek cila muvaffak 

manlu~mı ıdıuerr.ınYukarıdaı.i res.im lngili'z limanlarında ~sevk :içiıf hazırlanan 1 

partiyi~göstermektedir. _ ----------- ----- -----------
Bazveıttn aatlla 

RUZVUT ~KiMOEN 
SElAHİYET ALOl1 

tak"~unu; bunun tam aksine ola
get111 ak~if hayat şartlarına götüs 
~ek~ esıni bilmeyen bazı mıistesna 
bı:; cı t1e kabiliyetlerin ise teşeb· 

Ste b 
clQ ulunmamazlık tıe zayıf 
rl;~[011 rna yüzıinden fütur getir· 

erin; - ı. • y gormeKleyız. 
Qıfc; en; hayat, zaaf ve füturu 
lr.o.11 _flff etmiyor... Fizik itilariyle, 
0tQ,.7" ve moral itibariııle znyıf 
lq,.

1
.! Ora, hayat bütün ümit kapı· 

.. ,ı k 
ltıeı.· apar; ve bunları merha 
biltil~.ı t~kilde tas/ iııeye tabi fular: 
~alı ır celıt, gayret, emek ve 

'net" 
l~d ın karşı/ı~ı olarak nazar· 
"ap,~~anl~nan .. o parlak lıayaller, 
ııe,. 11 •0 ınce hesaplar ve besle 
karııa"'ltler yıkılıverir:.. Vak' alar 
1tıaaı l.lıda isyan ve şikciyel ise 
,.,'ne f!&e/ hayatın seyrini delişti-

z. 
8izd lı 

"'"ali· e er şeyi mektepten tıe 
"'k ,,'rnden beklemek adettir. Bu 
tı ~an/ı• b" 'h . . ıı k e 111 " ır zı nıyetlır. ırıe ·tep 
,.. llall;m ·ı d -··•edik • aı eden yar ım gor-
!lez· çe, ke ... d· · ·1 
ı.....' iek ba " ısrne tıerı en maler· 
'"'COQ lı şına işleyemez. Ana ve 
tı ' er h ıı,. tı h alde, çocııklarrnrn ta· 
li e flrek · · . . · 
1 Yet1e,.ı elını, rnsıyak ve kabı· 
·ı nl • • al(.10 ,. ' ız an tıe vicdan ve ah· 

ırı1 t' . 
( Cet' 1.tı~l!kle takip etmele 

&aı ıkınci sahifede) 

E~ER BİR ARZU 
BESlENİYORSA ! 

Türkiyeyi 
mağlüp etmek 

pek güçtür 
Tlrlllye siyaseti 
dell•ecek delil 
Klorman Feran : 12 (a.a) -

Bugün Jurnale de Dabab.'da .} a1.1 
lan bir makalede : Türkıye. ke~ 
dini harbe sürükleyecek . hıç bır 
e i yapmamayı aımetmış bulu. 

ş y - -k" ' 
nuyor. Ve endişeli goılu ~:or. 
Bazı m ahfillere göre, . n.gı !e~e 
Türkiyenin harbe girmesını ıstı. 
yor. Muhakkak olan bir şey var· 
sa Türkiye hiç bir şeye bo} un 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

• • 
RESMiMiZ, ŞARK 
CEPHESiNDE TANK 
HiMAYESiNDE 
iLERLEMEKTE O 
LAN ALMAN ASKE
RiN! GÖSTERiYOR. 

• • 
Sovyetıere gire 

Almanlar 
ricat ediyor 
Smolensk 
istirdadı 

Badya gazetesi 
Leningrada Alman taarruzu 

şiddetle devam ediyor. Şehirde 
birçok yangınlar çıkmışhr. Mer· 
kez cephesinde Sovyet mukabil 
taarruzu muvaffakiyetle devam et· 
mekte ve Almanlar rical etmekte· 
dir. 

Almanlar iki Sovyet akınının 
kırıldıkını bildiriyor. Almanlar Go
mel'de yeni bir taarruza hazırlan
maktadır. 

( Gerisi ikinci sayfada ) 

Almanlara gire 

Çok büyük 
muharebeler 
Veni bazı 
kazançlar 

Sovyetlerin 
Bulgarlara 
notası! 

HITLER - HORTI 
MÜLAKATI VE 

MACARISTANDAN 
BAZI TALEPLER 

Ruzvelt dün akşam beklenen 
nutkunu • söyledi. Fakat tahminler 

( Gcriıi üçüncü ıahifcde ) 

icra VekWerl 
Beyati içtimaı 

Ankara : 12 (a.a) - icra Ve
killeri heyeti bugün saat 16 da 
Başvekil Dr. Saydamın reialitinde 
mutad haftalık içtimaını akted· 
miftir. 



• 

Sayfa 2 

V-
Hususi hayatlarında Reynau 

ile D ıladier'nin aralan çok açık· 
tı. 

Reynau'nun metresi Kontes 
des Portes ile Daladier'nin gözde
si Markiz des Crussols da bir
birlerinin gözlerini oymağa çalı

şıyorlardı. 

Reynau parlamentoda bir tek 
reyle sukuttan kurtulabilmişti. 

Karşısında dört yaman hasım var
dı : Ayan Meclisinde gün geç
tikçt: nüfuzu artan Laval, zama
nında Clemenceu'nun vatan hiya· 
neti suçu ile mahkemeye verdiği 

Malvy, Georges Bonnet ve Poul 
Faur .. 

Reynau'nun kabinesini teşkil 

ettiği zaman harp artık "tuhaf,. 
olmaktan çıkışmıştı. Mart ayı or
tasında Mussolini ile Hitler Bren
ner geçidinde bir mülakat yap
mışlardır. Reynau hükumeti, biraz 
sonra, iki diktatörün bu mülakat
ta verdikleri kararların pratik te· 
sirlerine karşı koymağa mecbur 
olacaktı. 

Almanyanın Danimarka ve 
Norveçi işgalinden bir kaç gün 
evvel Fransız Başvekili radyoda 
bir nutuk verdi. Reynau bu nut· 
kunda harbin "tuhaf,, olmaktan 
çıktığını ( bunda haklı idi ) ve 
Fransanın zafer silahını hazırladı· 

ğını ve yakında bunu kullanacağı· 
nı söyledi. (Fakat bunda hata edi · 
yordu.) 

İskandinavyanın işgalinden 
sonra hadiseler siiıatle birbirini 
takibe başladı. 

Başlangıçta harbin bu yeni. 
inkişafı muhtelif şekillerde teza· 
hür eden bir nikbinlik doğurmu~
tur. Nihayet, İngiliz donanmasının 
Hitlerin hesabını göre<!eği saatin 
gelmiş olduğu intibaı vardı. 

Churchill şöyle diyordu: 
"Hitler Napolyondan beri en 

büyük askeri hatayı işlemiştir.,, 
Reynau Ayan meclisinde ümit 

dolu bir nutuk söyledi. 
İngiliz ve Fransız askerlerin· 

den mürekkep kıtalar Norveçe 
çıktı. Eylul ayı sonunda yüksek 
harp heyeti bu kıtaların geri çe
kilmesine karar verdi. Bu Fransız 
maneviyatı için müthiş bir darbe 
oldu. Fransız Alp müfrezeleri, Po· 
lonyalılar ve bir kaç lngiliz birliği 
Narvikde Almanlarla döğüşmeğe 
devam ediyordu. Mamafih Hitler 
küçük milletlerin vaziyeti üzerin· 
de çok mühim tesirler yapmış 
olan büyük bir zafer kazanmıştı. 

Mayıs ayı içinde Chamberlain 
şu sözleri söyledi: 

"Hitler otobüsü kaçtrdı.,, Üç 
gün sonra Alman paraşütçüleri 

Belçika ve Hollanda topraklarına 
i nmeğe başladı. 

Harbin en feci safhası olan 
beşincisi başlıyordu. 

BEŞiNCi SAFHA 
Taarruz henüz başlamıştı ki, 

Reynau kabinesinde bir genişlet
me yaptı. Sağ Cumhuriyetçilerin 
lideri olan Louis Marin'i, "Ateş 
Haçları,, partisinin ikinci reisi Jean 
Ybarnegaray'yi kabineye aldı. 

Londrada ise Chamberlain'in 
yerine Churchill gelmişti. 

Hollandanın işgalinden beş 
gü, sonra Alman kıtalan Fransız 

topraklarına ayak bastı. 
Hollandalılar teslim olmuştu. 

Fransız, İngiliz ve Belçika ordu
ları ricat etmeğe başladılar. Rey
nau kabinesinde bir kere daha ta
dilat yaptı. Başvekil muavinliğini 

General Frankonun şahsi dostu 
olan Mareşal Petaine verdi. Dala· 
dier hariciye nezaretine geçti. Ve 
Reynau Milli Müdafaa nezaretini 

bizzat kendisi aldı. Façist General 
• Veygand başkumandan seçildi. 

Laval'in dostu Paul Baudoin 'a 
kabinede bir devlet n~zırlığı ve-

rildi. Clemenceau 'nun polisi Ge· 
orges Mandel dahiliye nazırı oldu. 

Almanların Manş sahillerine 
varışlarına, Reynau'nun cevabı bu 
oldu. Müttefılı.. orduları birbirin
den ayrıldı. Ve bir dııha da bir· 

lcşemiyecekkti.Kab'.nenin içinde biz• 
zat Reynau tarafından destekle
nen bir beşinci kol, gi7.li faaliye· 
tine başlamıştı. Bu kabinenin bi
rinci içtimaında Mareşal Petain 
muhasematın derhal kesilmP.sin i 

TORKSOZO 
. !2&!22! 

13 EyIOI 1941,_ 

tadır.> 

Fransız 
HEZiMETiNiN 

iç yüzü 

Üç Fransız ordusu, İngiliz kuv
vetleri , ve Belçika ordusunrlan 
artakalan kısım Manş üıerine 

doğru ric'at ediyordu. Buloııya 

düştü. Kale, onu takib etti. Bir 
müddet sonra da Belçika kralı 
Hitlere teslim oldu. 

. i ·-HAB ·· RLER 
RE YNAU iLE DALADIER 

ARASINDAKi ŞAHSI 
DÜŞMANLIK 

Norveçln istllAsı 

RE YNAU KABiNE~ iNDE 
TADiLAT YAPILIYOR 

fRANSIZ MEYDAN 

MUHAREBESİ BAŞUYOR 
... _ _. .......... , 

Müdhiş bir hücum,:Paris hal. 
lcının büyük bir kısmını şehri 

terke mecbur etti. Hükumet de 
Perisi terke hazır!ıinıyordü. Flandr 
muharebesi sona ermişti. 

Fnmsız oı dusunun yarısından 

azı tahliye edilebilmişti. Geri ka 
!an kısmı Hitlerin eline düştü. 

[Fransa harbi] başlamıştı. lki 
gün cephenin mukavemet edebi. 
leceği sanıldı. Fakat, lngiliz mu. 
kavemeti sol cenahtan tazyike 
uğradı. Paris üzerine ric'at başladı. 

Reynau kabinesinde yeniden 
tadilat yapıldı. Daladier atıldı. 

Paul Baudoin hariciye nezaretine 
getirildi. Hükumet Parisi terkede· 
rek Tur'a taşındı.' 

Musolini harbin pratik olarak 
bittiği bir anda Fransaya harp 
ilan etti. 

Bölgemizde pamuk 
toplama faaliyeti 
Bölgemizde pamuk faaliyati 

devam ediyor. Birçok bölgelerde 
biı inci ağız, ikinci ağız toplanmış 
ve bu suretle pamukların yarısı 

elde edilmiş bir vaziyettedir. 
Kozaların da yakında toplan

masına başlanacaktır .. 
Bu sene havaların gayrimüsait 

gitmesine rağmen elde edilen ne 
ticeler, ümidin fevkinde olup çift· 
çilerimiz memnun bulunmaktadır· 
lar. 

Çırçırlama ve 
mqadele meselesi 

MERSİNDE YAPllACAK 

KOREK MOSABAKAlARI 
28 eylUlde Mersinde yapılacak 

Akdeniz Kürek müsabakalarına 
Adanalı gençler de iştirak ede
ceklerdir. Bunun için hazırlıklar 
devam etmektedir. 

ADAMADA YAPllACAK 

GÜRE~ MÜSABAKAlARI 

!ilkokullarda 
ı kayıt muamelesi. 

Şehir ve Köy ilkokullarında 
kayıtlara 15 eylülde başlanacaktır. 
Bu yıl ilkokullara 932, 933, 934, 
doğumlu çocuklar alınacaktır. 

ikmal imtihanlarına 24 eylülde 
başlanacaktır. 

Bütün ilkokullar ı teşriniev· 
velde açılmış olacaklardır. 

--------------
Kuvvetli adam 
nasıl yetişir? 

( Baımakaleden artan ) 
mecburdurlar. ileride çocuıunll11 

muvaffak olmasını, parlak istik· 
bale nail olmasını, vatan için fa· 
ideli ve verimli şekilde çalış11ıo· 

Büyük hadiselere ait haki
katleri anlamak için uzun bir 
zamanın geçmesi ltizımdır . 
Fransız bozgununu intaç eden 
amilleri bilmek için henüz çok 
erken ise de bu mühim tarihi 
hiidlseye ait bir takım hakikat
ler yavaş yavaş ortaya çıkma
ta başlamıştır. 

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

[Işık şehriJ her an Almanları 

'bekliyordu. 

* * 
Harp ilan edildiği zaman Franıa 

kendisini beklijen imtihana mane· 
viyat bakımından hiç bir surette 
hazır değildi. Laval iktidar mev
kiinde bulunduğu zaman Fransa
nın emni} etini darbelemişti. 

Şehrimiz Ticaret borsası pa
muk muamelatı ve umum boraa
lar muamelAtı dahiliyesi hakkın
daki talimatnamenin 75 inci mad
desi Tıcaret Vekaletinin teklifi 
ile de~iştirilmesi icra Vekilleri 
heyetinde kabul edilmiştir. Bu 
maddenin yeni şekline göre, ev
velce borsa encümenince tayin 
edilen muadelet, bu kerre çiftçi 
ve koıacılarla fabrikacılar tesbit 
edt-ceklerdır. Çırçırlamaya ınüte 

allik anlaşmalarda tahaddüs ede
cek ihtilaflar Ticaret ve Sanayi 
odasınca halledileceUir. 

Beden terbiyesi umum mü
dür:üğü programına uygun olarak 
§~hirler arası güreş müsabakala: · 
rına yakında başlanacaktır. Bu 
mpsabakAların birincisi 28 eylül 
pazar günü Adırnada Seyhan -
Hatay bölgeleri ·arasında nlacak· 
tır. -

sını arzu eden kimseler, bu dik· 
kat fle titiz alakayı göstermekle 
mükelleftirler. 

Hayat, uzun ve dikenli bif 
yoldur .',. Sinesinde ancak kıı1" 
vet/i adamları yaşatır, ilerilefİf· 
Hayatın istediği kuvvetli adatı11' 
mektep ve aile, el ve kafa bir/İJ1 

ederek ancak yetiştirebilir/et' 
Mektebin bu işi tek başına ya~· 
masına imkan yoktur. Ebeveyrı1; 
nin de tek başlarına yapmasıfl 

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

' maruf Fransız gazetecilerinden 

(Sonı.ı var] 

SovyeOere göre 
Almanlara göre 

Tenıscllerımız 
lzmlrden döndüler 

İzmir fuar tenis müsabakaları· 
Dil bölgemiz namına iştirak edt n 
leniı>cilerimiz avdet etmişlerdir. 

Bölgemiz güreşçileri ajan B. 
Şeref Çetin 'in idaresi altında 
antremanlara bu günlerde baş
layacaklardır. 

Hatay Valisi 
Hatay Valisi Bay Şükrü 

Sökıııensüer dün mezunen şeh
rimizden Ankaraya geçmiştir. 

TopraJı otııı muha
sebe umum mfldilrO !

• Pertinaks ve yahud yine ma · 
ruf Fransız kadın gazetecile
rine/en Bayan Taboui olması 

çok muhtemel görülmektedir. 

İ 
Eserin enteresan kısımla• 

rından bir kaç parçayı tercü-
me ederek naklediyoı uz. ... ._.. ·-~ 

israrla talep etti. Veygand, [ken. 
d isini iş başın e çağırmakta iki 
hafta geçtiğini ve bugün artık 
biç bir mukavemet ümidi bulun· 
madığını] tekrar ediyordu. 

( Birinci sahifeden artan ) 

Berlin : 12 (a. a.) - D. N. B. 
nin askeri kaynaklardan öğrendi· 
ğine gört:, Bolı,ıevikler Smolenskin 
60 kilometre Şimali şarkisindeki 
bölgede tankların müzaharetiyle 
Alman mevzilerine hücum etmiş
lerdir. Bütün Sovyet hücumları 
kuvvetli Alman müdafaası karşısın

da kırılmışbr. Sovyetlere kanlı za 
yiat verdi rilmiş ve bir çok tank 
imha edilmiştir. 

Londra : 12 (a. a.) - Mare 
şal Timonçenko'nun emrindeki 
kuvvetler dünkü Sovyet tebliğinde 

Hüseyin Eraun'a çıkan An· 
karanın genç ve en iyi teniscitıi 

Cda•im ile karşılaımada 4 ·6,4 6 
Ankara kazanmıştır. Diğer Singilde 
Recep Tüm erkan Ankaranın en tec 
rübeli tenisci&i f aruk ile yaptı- 1 
ğ'ı müııabakada Ankaralı 5 7 ve 

Mer~in ; 12 (Türksözğ mııha
birinden} - Toprak ofisi muha· 
ııebe umum Müdür muavini Bay 
Hurrem ofıse ait bazı itlerin tet
kiki için Ankaradan oehrimize 
gelmiştir. . • 

zaptedildiği bildirilen Yelniya'nın 

ötesinde ilerlemektedir. Zaman A· 
milinin bu kadar büyük bir ehem· 
miyet aldığı anda Nazi kuvvetleri 
nin ricati Almanların Azami ham· 
lelerini tükettiklerini gösteren bir 
sevkulceyş değişikliği ifade etmek-

3·6 kaz.anmıştır. 
1 
Mersin Belediyesinin 

Dabl müsabakasında Adanaya b 1 k I 
Ankaranın kuvvetli çiftçi, Hüse· 1 8Dı Q 8rD8 Qrl 

Paris, harekat mıntakası olarak 
ilan edildi. Binlerce Alman ve 
Avusturalyalı mülteci spor mey
danlarına ve stRdyomlara kapa· 
tıldı. Gazeteler her gün şu cüm
leyi tekrar ediyorlardı [beşinci 

kolla mücadele etmek lazımdır]. 

) in Ergun ve Recep Tümerkan Mersin : 12 (Türksözü muha-
çiftine karşı düşmüş, birinci sette birinden)- Başvekaletin benzin tuh-
Ankara 6-2 kazanmıştır. didııtına ait kararı mucibince oto. 

Kalabalık seyirci huzurunda mobil uhiplerinin, bem:in ala-
yapılan bu müsabakalara Bölge· bilmek için Belediyeye müracaat 

tedir. .. 
mizin de iştirakı İzmir muhitinde ederek birer karne almaları icap 
büyük memnuniyet ve sempati etmektedir. 
uyandırmıştır. h mir tenis pıüsa .. Belediye dündt:n itibaren Mandel 'in, Paris salonlarını ve 

siyasi mahfillerini kat'i olarak 
Alman ajanlarından temiıliyeceği 

zannediliyordu. Fakat, böyle bir 
şey olmadı. Mandel, göze görünür 
derecede Nazi taraftarı olan L Ye 
Svis Partout] mecmuasını kapattı. 
Ve bir kaç tevkifat yaptı. Bir 
kaç gün sonra [L 'odre] gazetesi 
şu satırları yazıyordu: 

Almanlar tarafından stokları· 

nın çok yakın olduğu bildirilen 
üç bliyük şehir haftalardanberi 
iaşe maddeleri ve levazım almakta 

bakalarına Türkiyeden Ankara, otomobil ve kamyon sahiplerine 
İzmir, Adana, Zonguldak Kocaeii bu karneleri vermeğe başlamıştır. 

devam ediyorlar. Kiyef ve Odesa' 
ya her gün harp malzemesi gön· 
derilmektedir. Bazı Alman iddiala· 
rı hilafına Leningrad muhasara e
dilmiş değildir. 

ve Balıkesir bölgeleri iştirak et
mif ve birin~iliği l:ımir bölgesi 
kazanmıştır . 

MERSiN HALKEVI REiS/ 
Mersin : 12 (Türksöyü muha

birinden) - Bir müddettenberi 
lstanbul ve Ankarada bulunan 
Halkevi reisi ve Turğay fabrikası 

müdürü Sa.} Süküti Sözen fehri-
<Fransız hapishanelerinde bin

lerce komüniste mukabil ancak 
birkaç Alman c asusu yatmak· 

Esasen dün bir Alman askeri 
sözcüsü Leningnd'ın Moskova'dan 
harp malzemesi ve iaşe maddesi 

( Gerisi üçüncü sayfada ) n •.: liıniı · i·. 

1 
UZAKLARDAN HABE R _._J ----

................ ~:==---------------------------------------------f 

Rus Demiryolları Neden Geniştir ? 
Rusyadaki harp sahnesinden gelen haber-

lerde Alman- Fin kıtalannın Rus demir yolların· 
dan bir kısmını darlaşbrmış oldukları bild i r i 1-

mektedir. Mesela Biyalistok - Minsk muharebe
sine dair gelen telgraflar da Alman · Fin kttala
nnın üç gün zartında 150 kilometrelik demir yo
lunu darlaştırdıkları bildirilmiştir. 

Bu haber, garip görünmektedir. Çünkü bü
tün Ayrupada deırıiryollarının iki ray arasındaki 
genişlik bir metre kırk üç buçuk santimetredir. 
Fakat Rusya .. demiryolları bir istisna teşkil edi-

yor. Çünkü buradaki demir yollarının iki ray ara
sındaki genişliği bir metre elli iki santimetredir. 

Rusya demiryollarının Avrupa demiryol· 

!arından genişlik cihetinden farklı olmasının garip 

bir hikayesı vardır: 

Bizim şark demiryollan 
ilk demiryollarını yapanlar da 

gibi Rusya da ki 
Avusturyalı müte· 

şebbislerdir. Rusyada ilk demiryolu yapan Avus
turyalı mühendis Von Gerstnel'in bir fikri sabiti 
vardı : Lokomotiflerin sağlamlığı ve sürati için hat
tın geniş olması lazım imiş. 

Bu suretle ilk Rus demiryolu gayet geniş, 

yani 1.82 metre olarak yapılmıştır. Fakat daha 
sonra yapılan demiryollarında Rus mühendisleri 
iki ray arasındaki genişliği 1.524 metreye indir-

mişlerdir. 

Daha sonra Rus demiryolu mühendisleri 

Avrupadaki demiryollara uyduruJması için yeni 
demir yollarını bir metre kırk üç buçuk santimet
re genişliğinde yapmak istemişler ve eski hatları 

da darlaştırmak tasavvurunda bulunmuşlardı. 

Fakat bu defa Çarlık umumi erkanı har
biyesi itiraz etmiş ve bütün Rusya demiryolları 

nın Avrupa hatlarından farklı ve geniş olmasında 

israr etmiştir. 

ATICIUK Y[ AYCIUK 

KUlüBONON AV PARTİSİ 
Adana atıcılık ve avcılık ih

tisas kulübü Kozan civarında do
muz mücadelesi için bir av par
tisi tertip etmiş ve gençler Koza
na hareke~ etmişlerdir. 

Fuar lutbol 
müsabakaları 
(Birinci sayfadan arlan) 

Kayseri) üçlü muhteliti Ankara 
ile 1 - 1 berabere kalmış, lz
mir mubtelitini de son dakikada 
bir penaltıdap aldığı gol farkı 
ile 5 - 4 yenmiştir. İzmir bi
rinci, üçlü muhteliti ikinci olmuş 
tur. 

-------.--------------Nöbetçi eczane 
HAlK ECZAHANESI 

Tarsus kapısı Yamnda ...1 ....................... .... 
Balkevı Relsllftln
den: 

13/9/941 cumartesi gunu 
saat 16 da temsil komitamızda 
açık bulunan iki azalık için se-
çim yapılacağından temsil koluna 
kayıtlı azaların o gün ve saatte 

Halkevinde bulunmaları. 13428 

imkan olmadıtı gibi... Ve bıı i~ 
a!!rıca bir metod ve program ii1' 
dir de, .. 

Ku.vvetli adam y8liştirf11e~ 
için ; çocukların zektisını işlelffle~ 
kendilerini muvaf/ ak olacatı is/ı 
kamete çevirmek, insan olarak gr 
tiştirmek, hayatı sildhlarla tecJıİ1 
etmek. kabiliyetlerini meydana f1 

karmak, karakterlerini meydatıP 
getirmek, sağlam - ve kuvvetli hı 
vücuda sahip kılmak r lazımdı'· 
M_ar;rif, sıhhat,!bedenterbiyesi ıer 
kılalı ve ailenin gözöniinde bufııtl 
duracakları esaslar, bun/ard0~ 
ibarettir. Ve hu şartlar bir ara 0 

gelmedikçe . şalıs(IJel yaratı/amal 
Şahsiyeti, aile, tek başına g~ 

rafama~.. Çocutun hayatta f11ıı. 
va/ f akiyeti için yürünectJk i~tik~ 
meli muallim ve mürebbi taY1~ 
eder, Bu devre esnasında, fıt 
ana - babanm kafasında bir art. 
alevli bir istek dolaşır. Çeşiff 
süslü projeler hazırlanır. Fak0 

acaba bunlar, çocutun kabiligl 
/erine uygun mudur? ... Biz /ııı k# 
bil(qetleri ne dereceye kadar ;rıt 
şaf ettirebiliriz ? ... 

Bütün bu mevzuların işit 
mesinde mektep ve muallirr..irı r{ 

lü başlar. Mektebin ve mualliıf. 
asıl hedefi; Çocuğu hayata 1ıa:1 

lamak, çocutun mücadele kabi 
yelini artırmak olmalıdır. reJ 
saftaki gaye; mücerret - bJ 

sahibi insandan ziyade hayali 
bilgiye sahip, her türlü miicaı! 
imktinlarına malik. bütün Jıo 
fırtınalarına götüs gerebilecek 
biliyelle insanlar yetiştirme!: ~ 
malıdır. 

Zaten Pedogoji' nin eh!fTI~ 
yeti de bu noktadandır. , 

Tedrisata veçheyi, zeka 
kaMligetlere i~tikameli o verit• 

Lô.kin bu kadarı da Mfi 
~ildir. Çocuğa ayrıca bir ~1 
ıntizam, da vermek, manevi 
metleri telkin etmek /cizırtl ~ 
Gençlerde bir c(!m(l/et şuıır"'· 
cemiyet sevgisi yaratmalı; Jı; 
linin faideleri öğretilmelidir. ~ 
dinden emin, cemiyete fa',,: 
Vatan lçln fedakar, ceht ve ı' 
kavemel sahibi bir insarı ·r 
bıından başka şekilde yeli~/ı 
mez. f~ 

Modern mektep; çocııJııf1 . 
nisbetinde bedeni ile, şa?5 
nisbetinde maşeri telakkisi ıl~ 
yakinen altikadar olmak mec 
yelincledir. Bu işlerde ana fle 
balar. mektep ve muallif111f 
en tabii yardımcısı hükmı1fl t 

/er... [~ 
Muallimler, ana ve babO~D 

Vatana, hayata ve çocu~a 
mes' uliyetleriniz bı'iyüktı1r · 
başıncı! .. 

Ragıp MağJeft 
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B. Ruzveltln son 
nutkuna bakılacak 

olursa 
d ( Birinci say/ adan artan ) 
:ğildir. Bu kuvvete tethişe ve 

cın • 
d~ ayete dayanan devamlı bir 
duııya sisteminin yaratılmasına 
0~tu .' kat' i bir merhaledir 

" Ruzvelt, sözlerine şöyle de 
vaın etmiştir : 

1 
. ''Kılınçlar dünyanın fethi emel

brıne hiç bir hudut tanımıyan 
u blahlüklara hitap etmek kati 

rnccburiyelinde bulunduğumuz za 
ll'lan gelmiştir. Onlara şöyle hitap 
edeceğim : 
. "Çocuklarımızı sızın esaret 
sısteminize rapt etmek istemiyo
ruz. Siz şimdi bizim kendi emnİ· 
~eti_rni~e ~ücum ediyorsunuz. Da -
a ılerı gıdemiyeceksiniz. Notalar 

Yazmak gibi diplomatik usullerin 
iemnerimizi batıran ve vatandaş· 
larımızı öldüren kanun harici İn· 
;anlar karşısında ihtarın hiç bir 
ay dası yoktur. 

"Nazi tehlikesini görmekten im
:ina ettikleri için sulhperver mil· 
etler felakete sürüklendi. 
b .:·Amerika Birleşik devletleri 

U oldürücü hatayı yapmayacak
tır. Hiç bir cebir ve korkutma 
hareketi müdafaanın iki seddini 
~~~ ve sağlam~ olarak idameeden 
ızı men edemiyecektir . Bu iki 

Sed şunlardır : 
. 1 - Açık denizlerde gemile
tımiz.in serbestisi . 

2 - Malzeme tedariki yolumu
zun serbestisi. 

<Hitıerle hiçbir harp araştır 
tnadık, şimdi de böyle bir harbi 
ar~ştırm ·yoruz Fakat sulhu da, 
~ıtlerin harp ve ticaret gemile
tımıze hücum etmesine müsaade 
eyfiyecek kadar pahalıya satın 
atmıya hazır olacak derecede şid· 
d_etıe arzu etmiyoruz. Biı Ame
~-kalılar için şu cihet saı ahtir ki, 
ızzat iki Amerikanın müdafaa 

~dilmesi icap ettıği saat gdıniş
ır. Bu saat hücuma mani olma 
saatıdır. Müdafaamız için lüzumlu 
Olduğuna hükmedeceğinı iz sular
~a Amerika harp gemileri ve 
ayyareleri su altında tetikte du· 

;an mihver denizaltılarının veya
ıut deniz üstündeki mihver kor
sanlarının ilk olarak öldürücü 
rlarbel · · · d" ı · · t k b erı~ı ın ırme erını . ar ~ 
ekıeyemıy~ceklerdir. Denızlerın 

~erbestisi Amerikan siyasetini 

1
1dame etmek vazifesi şimdi At· 
~ntikte gen iş mesafeler üzerin-

e bulunan deniz ve h"ava kuv
vetlerimize düşmektepir. 

<Bu çok basit olarak şu de 
:~ktir .. : Bizim karakol gemileri
n z, butün ticaret gemilerini yal
kız Amerikan gemilerini değil, fa· 

· at m .. d f · · <>I· u a aa sularımııa gırmış 

~ ıtn herhangi bayrağı taşırsa ta-
ylsın bu-t~ ·ı . h" d c k . . un gemı erı ımAye e e-
ke tır. Amerika reisi sıfatiyle 

t ar.şısında bulunduğum vazifem 
arıh' d· ön~ 1 ır. Bu vazife sarihtir. Ve 

b unbe geçilmez mahiyettedir. 
O(l .• 
ha ızım tarııfırrıızdan 'bir harp 

teketi d , 'ld' T .. b. d &el . egı ır. ecavuz ız en 
ıu. mıyor. Bizim için bahis mev
F,. uk olan cemiyeti müdafaadır. 
" at · h f.~ ı arımız sarih olmalıdır. Re: A~man ve ltalyf\nın harp 

daf ılerı himayt'si Amerikan mü-
aaaı i · 1- • lers çın uıumlu sulara gırer· 

Sovyetıere 

aımanıara 

göre 
göre 

( İkinci sahifeden artan ) 

almakta devam ettiğini söylemiş
tir. Muhtelif Alman kaynakları a
rasındaki tezat Leningrad muhasa
rasının bir emri vaki olmadığını 
göstermektedir. Şehir her gün ve 
her gece bombalanmakta ve Al
man hava kuvvetleri hücumlarını 
Leni11grad müdafaaları üzerine te
merküz ettirmişe benzemektedir. 
Düşman tazyiki fazlalaşhkça cesa
ret ve azimleri artan Leningrad 
müdafileri, merkez bölgesinde Ti
moçenko taraf ındao kazanılan mu
vaffakiye tlerden daha ziyade ce· 
saretlenmektedirler. Yelniya mey· 
dan muharebesinde sekiz Alman 
tümeninin imha ve 50 köyün istir
dat edilmiş olması harbin 12 nci 
haftasında Sovyet ordusundaki ta
arruz zihniyetinin hala tehdit edı· 
ci olduğunu göstermektedir. 

Smolensk'in Ruslar tarafından 
istirdat edildiği hakkında öğleden 
sonıa çıkan gazetelerde neşredı
len haberler teyit edilmemiş ol· 
makla beraber, Rusya istilaya uğ· 
radığındanberi Sovyet kuvvetleri
nin yaptıkları harekat hakkında 
kullanılan "mukabil hücum., tabiri 
yerine ilk defa ol ara Sovyet teb
liğinde "mukabil taarruz"dan bah· 
sedilmiş olması dikkate değer bir 
hadisedir. 

Daily Telegraph gazetesinin 
Stokholm muhabirinin umumiyetle 
itimada değer bir menbadan öğ
rendiğine göre Leningrad meydan 
muharebesinde Almanların bir ay 
içinde verdikleri zayiat 400 bim 
bulmuştur. Son günlerde Alman· 
ların bundan da daha ağır insan· 
ca zayiat verdikleri söylenmekte· 
dir. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

tahakkuk etmiş değildir. Ruzvelt 
bu nutkunda Amerikayı bir adım 
daha harbe yaklaştıran bir kararı 

tebliğ etmiştir : Malzeme sevkiya
tı. Amerika nakliyat işinde lngil
tt:reye azami yardım kararlaştır

mış bulunuyor. Bugün ilk defa 
Amerika donanmasına, mütecavi
ze akş açma selahiyeti verilmiş

tir. 
Ruzveltin nutkunu diğer kı

sımları siyasi bir • edebiyattan 
ibarettir . Netice şüdur : Ruzvelt 
Amerikayı uyanık bulunı.nai'a 
davet etmiştir. 

Şimdi Almanya bir çıkmaz 
içindedir. Berliniıı hangi şıkkı ter· 
cih edeceği henüz malum değil
dir. 

lngilizler, Ruzveltin nutkuna pek 
sevinmiştir. Alman~ ıazeteleri i'se 
Amerikayi\ ve Ruzvelte hücumlar
da bulunmaktadır. Lindberg, Ruz
veltin selahiyet almadan konuştu
ğunu beyan etmiştir. 

*** 
Mplptof, Bulgar elçisine dün 

akşam bir nota vermiştir. Sovyet· 
ler, Almanyanın Bulgaristanı üs 
olarak kullandığını söylüyor. Ru~
lara göre, Bulgaristanda büyük 
Alman kuvvetleri vardır. Kara, 
deniz, hava kuvvetleri bu toprak
larda tahaşşüd etmektedir. 

lfüıu bu~dan doğacak her 
Ola tehlıke kendilerine ait bu 

Caktır e· . A y 'ra k· · ız. sılah atmıyacagız.. 

Bulgar radyosu ve matbuatı, 
notaya şiddetle hücum ediyor. ...... 

ta el 11 Almanya bunu araıtırmak-
e~am etmesin.> 

\ıeltin ondra : 12 (a. a.) - Ruz
tcvfılc nutkundaki deklera~yana 
doi\. an mihver harp gemilerinin 
1 ısacak b··t·· erin u un tehlikeler kendi-
1 e rac· ı Cti A 1 o mak üzere girecek-
lcac- . merikan müclafaa suları bir 
L ~ l:ama 
'"ller n evvel Amerika sa· 
~ada:nd~n 480 kil?metre uzaklara 
ıhtiva g den denıı mıntakasını 
~ik o) etmek üzere tayin ve fet. 

R Unm,uştur 
... L u~veır k 
·ı~"n rn~ ın nut una göre Ame-

Udafaa suları Amerika 

Macar kral naibi Horti, Hitle· 
ri ziyaret etmiştir. Buna büyük 
ehemmiyet veriliyor. Habere göre, 
Almanlar Macaristandan daha çok 
kuvvet istemişlerdir. 

Birleşik Devletlerinin lzıandada 
Grvenlandda, LabradorcJa, Ter· 
novda tesis ettiği ileri karakollar 
etrafına kadar yayılmaktadır. 
Londradaki ilk kaMate göre, 
Amerikan müdafaa qıınta~ası 
Amerikan kara kuvvetlerinin faa
liyette' bulunduğu bütün mınta
kay1 ihtiva etmektedir, 

TORKSOZO Sayla 3 

Eter bir arzu 
besleniyorsa ı 

-Birinci sahifeden artan
eğmez, istiklal ve bütünlüğüne 
saldıracaklara, karşı koyacaktır. 
Türkiyeyi evvela mağlup etmek 
lazımdır. Bu da çok güç bir iştir. 
Türkiye'nin tuttuğu yolda devam 
edeceği görülmektedir denilmek. 
tedir. 

TÜRKiYE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

Cumartesi 13.9.941 

7 30 Program ve memleket sa -
at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif parçaların 

devamı 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

13.30 Program ve saat ayarı 

13.33 Müzik : Türkçe plaklar 

13.45 AJANS haberleri 

14.00 Müzik : Türkçe plaklar 

14.30 Müzik : Riyaseticumhur B. 
15.15/ 
15.30 Müzik : Dans 

18 00 Program ve memleket sa
at ayarı 

18.03 Müzik : FASIL 
18.40 Müzik : Radyo Caz ve 

Tango Orkestrası 

19.00 Konuşma 

19.15 Müzik : Radyo Caz ve 
Tango Orkestrası 

19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika 

19.55 Müzik : Eski peşrevler 

20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Eski lstanbul ka 

bare şarkı ve kantoları 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsasl 

21.10 Müzik : Dinleyici istekleri 

21.45 Konuşma (Günün Mesele 
teri) 

21.45 Müzik : Radyo Salon or 
kestrasl 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri; Esham - Tahvilat 
Kambiyo · Nukut Borsas 
(Fi at) 

22.45 Müıik : Radyo Salon Or 
kestrası 

2~.55/ 

23.00 Yarınki program ve kapa 
mş 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

ı ,..-

CiNSi -KTi.o FIATI 
En az ' En çok 

ı=--- . K. S. K. S. 
Koza -1 ı 11.30 
Klevland Ç. 00 OO 
Klevland l 65,00 70,00 
Klevland il 00,00 

1

, M. _Parlağı 00,00 00,00 
P. Temizi 00,00 00,00 
Kapımalı 

Y. Çiğidi 05,00 
K. Çilridi -6 75-

a ' 
Susam •---' -41,50 1 

11 Buğday yerli 8,43 8,75 
1 Arpa 6,63 6,75 

1 

Yulaf -= -7-;43-fJO 

1 12 - 9 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

j iş bankasından alınmıştır. 

'1

1

= (Fra-nk) Fransız ~: 
(Frank) isviÇrC - · 

1 

(Sterlin) İngiliz 5.24 · J 

(Dolar) Amerikan 132 20 j 
--: 

. " 
iL AN 

Seyhan Defterdarhğından : 
Mükellefin Adı ve _Sogadı Kö.IJÜ ve.1Ja Müfredat Taalluk eltili 

sene 
P. Cezası Nüfus P. C 

YEK ÜN Mahallesi Defleri 

lbrahim oğ. Osman Adana. Ş 
Hüseyin oğ. Hulusi Ulu cami 
Salih oğ. Hüseyin istiklal 
Mustafa oğ. Kenan Çınarlı 

Emin oğ. Emin ., 
Fidan klZl Cemile ., 
Ali Akkuş ., 
Şemsettin Ulaştırıcı ., 
Şükrü Ôzbaş Döşeme 
Mehmet kızı Mürüvvet Adana. Ş 
İbrahim oğ. İsmail ,, 

,, oğ. Cumali ,, 
Ali Armutçu Adana. Ş 
Mehmet oğ. Ali Sucu. Z 
Abdi oğ. Aziz ,, 
Ali oğ. M. Ali Koca. V. 
Mustafa oğ. Mehmet Kuru. K. 
Hüseyin oğ, ,. Döşeme 

Hayriye Ôçal Ocak 
Yusuf oğ. Şevket Çınarlı 
Ahmet Büro Hürriyet 
Aziz oğ. Abdurrahman Koca. V. 
Bekir oğ. Ahmet Kurtuluş 
Ahmet oğ. Ali Kahya Reşat B. 
lbrahim oğ. !\'Iehmet Hanedan 
lsmail oğ. ,, ,, 
Ahmet Çörekçi , , 
Yusuf oğ. Galip 11 

Deveci oğ. Mehmet ,, 
Cumali ince Ulu cami 

Yusuf oğ. Abdurrahman Tepebağ 
Mehmet oğ. Ali ,, 
İbrahim oğ. Osman D.öşeme 
Nihat karısı Bahriye ,. 
Ali kızı Şadiye ,, 
Hüseyin Erdoğan Çınarlı 
Hatice İşlek istiklal 
Salih Üstün ,, 
Mustafa Sarıkçıoğlu ,, 
Naciye Ölmez Adana. Ş. 
Süleyman Akşen 11 

Naci Ecer n 

Fazıl Aybar ,, 
Baki Tüngüç Tepebağ 
Arap Çakçan ,. 
Hasan oğ. Jbrahim Döşeme 
Ahmet Kızı Ayşe ,. 
Ali oğ. lbrahim .. 
Hüseyin karısı Raziye Döşeme 
Hasan oğlu Isa 11 

Yusuf oğlu Ahmet Hanedan 
Yusuf Uslu lstiklat 
Derviş oğlu Hasan Reşatbey 
Mehmet Soytüı k Tepebağ 
Tahir kızı Zehra ,, 
lbrahim oğlu Ahmet ,. 
Ahmet Yakan ., 
Mehmet oğlu M. Ziya Ocak 
Hüseyin Çelik Kayalıbağ 
Osman oğlu Veli Hanedan 
Dahil oğlu Remzi Kuru K. 
Ömer oğlu Y akup ,, 
Fevzi oğ. Yusuf Niyazi " 
Hüseyin oğ. Abduraman ,, 
Şaban oğ. Mesut İstiklal 

Sıra No. 

23 
29 

124 
150 
162 
174 
208 
213 
214 
909 
830 
882 
930 

1407 
1803 
2483 
1525 
2248 
2353 
2454 
2457 
2569 
2602 
2763 
3060 
3065 
3066 
3067 

3068 
667 
748 
753 

1080 
1088 
1090 
1331 
1381 
1384 
1387 
1622 
1627 
1629 
1630 
1890 
1891 
1910 
1911 
1912 
1920 
1922 

2163 
2210 
2287 
2317 
2319 
2320 
2325 
2356 
2481 
2531 
913 
961 
963 
962 
1940 

939 
937 
940 
935 
937 

" 940 
,, 
.. 
,, 
• .. 

940 

" 
• 

936 
937 
940 
,, 

939 
940 

,, 
" 
" ,. .. 
" 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" 

" .. 
il 

,, .. 
" 
" 
•• .. .. 

940 
rt .. 
" .. .. 
" .. .. 
,. 

" 

Lira K. 

1 00 
6 00 
1 00 
1 00 

80 
2 00 

30 00 
65 00 
5 00 
3 00 
1 00 
1 00 

25 00 
10 00 
1 00 

29 00 
1 00 
1 00 

1 00 
1 00 

200 00 
1 00 

200 00 
1 00 

10 00 
1 00 

20 00 
2 50 
2 00 

939 (A.S.K P. C.) 
939 
939 
939 
939 

Lira K. Lira K. 

• 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

10 00 
10 00 
15 00 
5 ()() 
15 00 

1 00 
6 00 
1 00 
l 00 

80 
2 00 

30 00 
65 00 
5 00 
3 00 
1 00 
1 00 

25 00 
10 00 

1 00 
29 00 

1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

200 00 
l 00 

200 00 
1 00 

10 00 
1 00 

20 00 
2 50 
2 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

. 1 00 
1 00 
1 ..00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
o 00 
o 00 

15 00 
5 00 

15 00 

70930 

Yukarıda yazılı 65 mükellefin ikametgah adresi meçhul bulunu~undan isimleri hizasında müfre
dab gösterilen 709 lira 30 kuruş Para C.Nüfus, P. C. ve Askerlik P. C. borçlannı ilan tarihinden iti
baren 15 gün zafmda Maliye Tahsil şubesi veznesine teslimi lüzumu tebliğ yerine kaim olmak üzere Ce 
za Usulü Muhakemeleri Kanununun 141 inci maddesine tevfikan ilanentebliğ olunur. 

Adana AsUye ikinci 
Hukuk mahkeme
sinden: 

Adana Sarıyakup mahalle· 
sinden Mukim ölü Ahmet Faik 
oğlu ölü Mehmet Sait karısı ve 
Halil kızı Zelıha Macide Gülte· 
kin 'in ıstanbulda Fatih, haraşçı 

Kara Mehmet bostan hamamı 

28 kütük 35 sayfa 63 de kaytlı 
ve bostan hamamı mahallesi kapu 
No. 98 Mustafa oğlu Mehmet 
Selahattin karısı Macide aleyhine 
açtığı nesep davasının·yapılmakta 
olan duruşmasında müddealeyhe 
ilanen davetiye tebliğ edildiği 
halde gelmediğinden ilanen gı· 
yap kararı tebliğine ve duruş

manın 27 /9/941 çumartesi sııat 
9 ta,likine karar verildiğinden mü· 
dealeyhin o gün ve saatte mah
kemede hazır bulunması veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 
bir daha muhkemeye kabul edil
miyeceği ve duruşmanın giyaben 
yapılacağı ilan olunur. 13430 

ı""""""""""""""""""~""""""ı 

İDr. Cevad Sargınİ 
i CDd, Saç ve ZClbrevı Hastalıklar i 
i MO.tebassısı ı 
ı ı 
ı ı 
ı MUAYENEHANESi : ıı 
ı l atanbul Beyoğlu Tokatlıyan oteli aıPaaında Balo ı i aokak Nu.maPa : 4 C. 1-15 l 
ı"""""""""~"""""""""""""""ı 
#######AAAA#, 

Biralık depo 
Borsa karşısında pamuk 

ve hububat koymağa el 
verişli kargir üç depo ay
rı ayn veya hepsi birden 
kiralıktır.lstiyenlerin Yeni 
Eczahaneden sormaları ilan 
olunur. C. 2-3 

###AAAAA&A#::C 

zayi tastlkname 
Adana Birinci ortaokuldan 

aldığım tastilmameyi zayi ettim. 

Diğerini alacağımdan eskisinin 
hülc.mü olmadığını ilı'.in ederim. 

Nacaran mahaliesinden 
Rııa oğ'lu Etem Dinçmen 

13431 



PHILIPS 
K agnak Makineleri 

iZ CEREYAN SARflYITI. SESSiZ iSLEME, UZHN OMOR. 

F 1 Ll P S 

Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Mulıarrem Hilmi Remo 
ABIO-fA$A CADDESi 10 .. 42 - TElllf : DO lDAU- nmoı : 110 

---·-

lORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, .. rlh l ı t

S.-ayui : 100.000.000 Tliri Lirtuı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbualı ve ihbarsız tasarruf hesa1-•luana en 
iZ 50 liram bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatıdaki plina pre ikr"miye dai•'acakbr. 

4 Adet 1000 Urabk 4'000 Ura 
4 • DOO • 2000 " 

' 250 . 1000 " " " 40 " 100 .. 4000 " 100 " 50 .. 5000 " 120 .. 40 .. 4800 " 160 
" 20 " 3200 " 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir tene içinde 50 
liradan afatı dütmiyenlere ikramiye çaktJlı takdirde yüzde 
20 fezlasile verilecektir. 

Kuralar 1enede 4 defa, 11 - EylGI, 11 Birincikinua, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

... Ç*tl 

Bu Ha in ·tabı 

TOllYE · il T R ITTlf Ali YE 

•• lll'llY~ ••• 

"Radyolin,. barikullde nriies· 
lfr terkibi. daima taielill ile 
temayüz etmif ve onbinlefce 
kitinin tercih ettiti yerine dit 
macunu haline plmiftir. Dit 
bıfzaasıbhasında ve ahellitin· 

A 
..... - ...... - .............. ... 

, •••••••••••••••••••••••••••• 
• 

TÜRK SÖZÜ 
Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

OIUYUCIARINA OONY ANIN HER TARA· 
Fili llU IUI HloJsnEll GOIO G0-
N8NE VERiR. TOısozoıo TlllP EOlllZ. 

Blta,, •emua, çell, ltUet, allf, 
,. llarlta, ....... .. ... 
ltlerbd TlrldJltl• mıwnt ... . 
llıılara reallet eller 11 ... eete 
tall •• ılntle •ite• ....... . 

Türksözü 
Matbaası 

' 

. 

Türksözü Cilt Kı mı 

SAİllM, TEMiZ, ZIRW an ~LDlllZI 1111 TORıstzo 
MOCElllTHAHESllOE YIPTlllllf RSINIZ 

il 

1 
il 

1 
a 

il • il 

- --····H.,.,..,,; ,.,,.""',, nHIOYM• .,. ,...,,, e4'ilir 

Mu•v-.... n• : hmuk -" poU. lmrekohl 
........ --.. ·- 1 • - • 

aıı• : 12-1• 
. ...... 17~ _,.. 

AÜ~
•l•U: 
Ga7ri ... n1ırıl •allann Gfllt 
drlırnta lMnı m.Jtle: J 26 

D. lo.Ml·lll 
Açık arhrma ile paraya çev

rilecek ıayn menkulün ne olduğu: 
Adananın Tuuos otlu k6yflnde 
3: hektar 856 metre murabbaı 
tarlı ile ayni köyde 1600 artın 
ar ... 

Gayn menkulün bulundutu 
mevki, malaalleti. aobtı. numara· 
• : Adananın Y,uuaz otlu kQ
ylode ve tapunun tqrinievvel 
929 tarih ve 260 noaunda kavth 
3 hektar 856 metre murabbaı 
tarla ile yine a) ni köyde ve ta-
punun tett ini evvet 929 tarih ve 
266 noıunda kaytlı 1600 arım arsı. 

Takdir .olunan kıymet : 260 
no. lu tartanın beher d&GmGne 50 
lira ve arsanan temamına 500 bra. 

de parlak neticeler veren 
"Radyolin., sizi terkibi meçhul 
ve birkaç misU pahah ecnebi 

nriiatahzarlanndan da anüatat
ni latmıt&ır. 

Adananın birinci icra me
murlutı•udı, birinci artırmanın 

yapılıcatt ye, gtln, saat : Artır
ması 15 10/941 çarpmba &lal 
saat 10 - 12 de ve ikinci ar
brmuı 2S 10/941 cumırtt.t aid 
aaat 10 - 12 de. • 

9LIN 
ı-lfbu pJl'İ 1Mnlulllerin arbr

ma ..........- l;l 9 9'1 tarihinden 
itibaren 9'6 __.. De Ceyhaa 
Birind icra dlireainin m51tV9n 
numarasında bukuin ·f~,.,,1._..._ 
· · açakbrı llllM-~ ·· -ı1 Z: fazla m~almak 
ler, iıbu fadnameye ve 94 l _...,';&.::._ ... 
ya numaruiyle m • ~.llGM 
müracaat etmelidir. 

MfJTEHA!JSa 
2 - Arbrmıya lftirlk ._ 

karda yUJh kıymetin • e 7 ,S nhbe· 
'1.,ÜHKSôZO ........ 

Bal 
ftJI 

prtlan 
SMellfl • . . 1400 Kr. 
1 Agbfı .. . . 125 • 

11•~· için ... ..,. 
111ar-... e11An111r 

GONO!Ull 8AZE11 •ADANA - . 
S.M,• w &,mrıluırrlrl 

PERID akAL 81YEN 

Umumi Nqrlgal MMrf 
MACiD CIOÇLO 

S-lılıtı ,., : TORICSOZD Matbaalı 

tinde pey ıkçuiyle veya miUf bir 
banbnm tellllnat mektabu te 
edilecektir. (124) 

s - ipotek abibf elaaklllula 
diter alakadarlann ve irtifak hak
la .._rinin pyri menkul tze. 
riBdeld haklannl h....ıyte faiz ve 
......,. dllrı ola iddiallnaa ifbu 
ilin taribi .... ~ ............... 


