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RUSYA VE INGILIZ 1 

lllBBIKAN YABDIMI 

Ahmet Şükrü ESMER 

Üç ay evvel, Sovyetler Bir· 
ligi Almanya ile harbe tutuşur 
tutuşmaz., lngiltt>re ve Amerika, 
Ruslara eldrn gelen yardımda 
buıurıacaktarını vadetmişlerdi. 
Rusya üz.erine Alman ta1) ı lci art· 
tıkça, bu yardım tekrarlandı. 
Iran yolunun, Rusya'ya yardım 
Yetiştirmek içın açıldığı lngiliz· 
ler tarafından gizlenmemektedir· 
Şimalde Spitzbergen adasının 
ışgali de yardım meselesi) le ala· 
kadar gösterilmiştir. . 

Bu yardım meselesi bahıs 
mevı.uu olrluğu zaman, t-atırda 
tutulması Jazımgelen bir nota şu· 
dur ki, Rusya'} a t>n müessir yar· 
dını, garp cephesinde bir hare: 
kcttir. On dokuzuncu asrın ikincı 
nısfıııclan sonra Avrupa kıtası 
Üzerinde teessüs eden muvazene, 
hrk ve garp dc;vletlerinin . o_rt_a 
taraftaki devletlere karşı işbırlığı-

' ne dayanıyordu. Böyle bir mu-
vazenenin teessüs edect>ğini Kor· 
fuıu bir politika adamı olup da 
Çarın hizmetine giren ve Viyana 
kongresinde Rus müşavirleri a~a· 
aında bulunan Capo d'lstria gor· 
müş ve Çar Birınci Aleksandr'a 
verdiği bir raporda Fr~nsa'~ı~ 
zayıflamasınR yer verılmtsını 

tavsiye etmışti rFilhakıka bu po· 
litıkacının nasihatı ile amıl olan 
Çar, Nap•llyon muharebelerı ne· 
ticesinde Fransa 'nııı parçalanma

sına mani olmuştu. 
· · de On dokuzuncu asır ıçın 

Almany~.~birliğine kavuşmadığı, 
Yani henüz Prus} a 'ya inhi•ar et· 
ti~i zamanlarda bile, hangi büy~k 
devletle yalnız ba,ına döğüşmuı 
ise, galip gelmiştir. 1866 sen~
•inde Rusya'yı bitaraf kalmaya 
ıınaıe ettiği için Prusya Avus
turya'yı ezdi. 1870 senesinde ge· 
ne Rusya bitaraf kaldığında~ 
Fransa'yı mağlup etti. Hatbukı 
2erek 1866 harbinin ve gere~ 
1870 muharebesinin neticelerı 
Almanya'yı takviye etti. 

1866 harbinden evvel, Yalnız 
bir Prusya iken, bu harbin sonun· 
da şimali Almanya konf ederasyo
nunun lideri oldu. 1870 harbinden 
sonra da Alman imparatorluğunun 
başına geçti. Almanya, iki cephe 

.. d' k·ı 1914 arasına sıkıştığı ıçın ır • 
harbini kaybetmiştir. Şu halde 
Almanya, iki eephede harbetme· 
dıkçe şarkia da garpte de zafer 
kazanabilir. Binaenaleyh Almanya 
n1n Avrupa kıt'ası üz.erinde h~g~· 
manya kurmasına mani olm~k ıçı~ 
kıtanın şarkındaki ve garbındekı 
devletlerin ~iribirine yardımda 
1 • ·b· · en )Ulunmaları lazımdır. Sırı ırıne 

iyi ve en müessiı yardım ancak 
bu surete temin edilebilir. 

Bu, Avrupa muvaıt>nesinin 
alfabesi oldugu halde J 939 sene· 
~i a~ustosunda Rusya, Almanya 
•le pakt imı.alayarak Fransıı.·A~· 
maıı harbinde bitaraf ka!dı. Netı· 
Cede Fran•a 1870 harbinden da· 
ha büyük b

0

ir he1imete uğradı. 
Bundan "onra da şarka döndü. 
Şiındi Rusya, yardım için garbe 
b.akıyor. Tıpkı Fransa, 1940 sene· 
81 }'aı.ın<la yardım için şarka bak 
tı~ı gibi. 

Bu yaıdım gelmeyince, lngil
tereden ve Amerika'dan harp 
~alı.emesi, tank ve tayyare şek· 
1nde Yardım temin etmeğe çalış 
lrlaktadır. 

~ ln~iltereniıı ve Amerika'nın 
m Usya'ya ellerinden gelen yardı· 

1 
1 tcnıin etmek niyetinde olduk· 

htına şüphe yoktur. Fakat askeri 
a__rcklt üı.eı ine büyük ölçüde 
~Ue · -•sır olacak bir niıbet ve su· 
rıttc bu yardımın yetiıece~i çok 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 
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Bütün güçlüklere raf men ilerlemeye çalışan Alman molörlü kıtaları 1 

Sooyetlere göre: 1 Almanlara gôtte -

l(NİNGRADDA AlMANlAR 

Y(RİNDE SAYIYOR 

Din ıoo Alman 
tayyaresi dlıtlrlldtl 

Moskova : 22 (A. A.)- Roy· 
terin Moskova muhabiri bildiriyor: 
Birkaç gündenberi Almanla Lenin~· 
rad istikametinde hiç bir terakkı 
kaydetmemişlerdir.Halbuki;şehi~ ~u 

hasara edilelidenberi biray geçmıştır. 
Son haberler bu bölgede cereya~ 
eden muharebenin bir siper harbı 
olduğunu göstr:rmektedir . Lenin
grad civarının bataklık kısımları 
topçunun baraj at~şi .ve ha~a 
bombardımanları netıcesınde mu· 
temadiyen izaç edilmektedir . 
Tali kıymeti haiz birçok kısım· 
larda ise Sovyet kıtaları teşebbüsü 
ellerinde bulundurmaktadır. 

Moıkova : 23 ( a. a. ) -
Sovyet tebliği : 22 eylulda luta· 
larımız bütün cephe boyunca 
düşmanla çarpıımııtardrr. 20. ey
lulda 2s ı.i hava muharebelennde 
ve 72 si :tayyare mtydanlarında 
olmak üıere ceman yüz Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir . 21 
Sovyet tayyaresi kayıptır. 

KİY[f MINTAKASINDAKİ 
AlMAH ZAf ERİ 

380bin Esir 

750 tank, zıoo top 
lltlnam olanda 
Ankara : (Radyo gaı.ete-

sindt>n )- Bugün neşredilen Al. 
man fevkalade tebliginde Kiyef 
mıntakasındaki, Alman zaferi 
neticesinde 750 - Sov.vet tankı, 

2100 top ığtimam olundu~u 

ve alınan Sovyet esirlerinin 380 
hini bulduğu bildirilmektedir. 

Ayni tebli~e göre, esirler 
arasında bt'şinci Sovyet ordusu 
komutanı da l.-ulunmaktadır. 

Yine Alman tebliğ'ine göre, 
çevrilen Sovyet kuvvetle.rjnin 
mühim kısmının kurtulamadığı 

bildirilmektedir. 
Muhtelif kaynaklardan öğ

renildiğine göre Kiyef doğusun 
daki muharebeler bütün şiddeti-

' le devaw etmektedir. 
Alman hava kuvvetlerinin 
( Gerisi üçüncü sahifede ) 

Bir Macar ticaret heyeti 
memleketimize geliyor 

Heyetin içinde mensucat 
sanayi mümessilleri de var 

Budapşte : 23 (a. a,) -:- Ma 
. bildiriyor : Turk -car aıansı 

Macar ticaret anlaşmasında tes· 
. . b 1 ham madde· bit edılmış u unan -

terin tedarikini temin etmek uı.e-

r~ bir Macar heyeti Ankaraya 
gidecektir.Ayni zamanda Mııcar 

mensucat ve ağır sanayi mümes
ııilleri de Ankaraya hareket ede
ceklerdir. 

dım işi günün en mühim i,leri arasına 
/ngilterede, Rusya.ı1a. yadr d"l nutukların ekserisi bu meı•zu et-i toda ıra e ı en 

girmiştir. Par amen f ) a· le bir hafta baş!amıştır. Bu hafta zar· 
d ( Tı k ha tası a ıg . d" R rafında ır · a~ . b "k l rı Rusya ya tank ımal edecekler ır. es· 

tında bütün lngılız fa ~ı a 1° 0 
çıkarılmakta olan /ngiliz tanklarını 

. . v k Şark lıman arın 
mıqıız ı a ın 

göstermektedir. 

1 

iRAN MiHV(R D(Vl(Jl(RI 
YANINDAKI S(f IRL(RINI 

GERİ ÇAGIRIYOR 

Eül ljab lslabaadan 
ayrddı 

SifıfiiJtr. giılll ŞD wllalrt/;;i 
samanmila 6ir geçil. resminde 

Tahran : 23 ( a. a. ) - Sa
bık Şah Kermana gitmek üzere 
ailesiyle birlikte Jsf ahan dan ay
rılmııtır. Sabık hükümdar Tahran 

[bankasındaki, hususi heııabından 
25 bin İngiliz liralık bir!meblağı 
birkaç gün evvel Delhiye naklet
tirmiıtir. 

Yeni Şah babasının bütün em· 
valini devlete temlik etmiıtir . 
Şah dün Tahrandaki , sarayında 
ecnebi memleketlerin siyasi mü
mesııillerini kabul etmiıtir . Yeni 
hükümdarın bütün ecnebi hüku
metler tarafından tanındığını lran 
milletine isbat ve yemin resmini 
ifa ettiği gün parlamentoda ec
nebi devlet mümessillerinin hazır 
bulunmamış olmalarından müte· 
vellit endişeyi iıale etmeli için 
dün kordiplomatiği kabul eyle
diği zannolunmaktadır. 

Tahran : 22 ( a. a. ) - Tas 
Ajansının bildirdiğine göre , Iran 
hükumeti Almanya, ltatya ve Ro· 
manyadaki mümessillerini geri ça-
ğırmıştır. 

Bir Amerikan vapara 
j daba batb 

1 

Vaşington : 23 ( a. a. ) - Ha· 
riciye nezareti hükumete ait olan 
bir geminin lılanda sularında ba
tırıldığını bıldirmiştir . Batırılan 
gemi Panama bandırasını taşıyan 
6859 tonilatoluk Pinrıppa gemi· 
sidir. 

YARINKİ NUSHAMIZOA 
Na•uhi Baydar'ın 
Nefis bir ı•z••ı : 

1 Diktatör olsaydım 
f 

-----------------------------------~ Sahip ve Baımuharriri 

FERiD CELiL GOYEN 

Kuruluı Tarihi : 1 Kinunusanl 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5128 

Bol Buğday gelmeğe başladı 
Bir müddettenberi fehrimi.zde ara•ıra ekmek aıkıntı•ı 

olmakta idi. Halkın lü.zumau.z bir endife ile fırınlara yap· 
tıkları tehacüm yü.zünden huaule gelen bu aıkınh birkaf 
~ündenberi tamamiyle .zail olmuftur . Çumradan hergün 
muntazaman bol miktarda un ~elmeğe ve derhal fabrikalar
da üğütülerek Fırınlara dağıhlmaktadır. 

BerUne gire 

TORK- BUlGAR 
MONASEBETlERi İYİ 

OlMAKTA DEVAM EDİYOR 
Türk hududundaki tahfidat 

ıcıyiaları •i1a•İ bir 
maneura •ayılıyor 

Bertin : 23 (a.a) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: Mih· 
ver devletlerinin Bulgaristanın yar
dımiyle harp gemilerini boğazlar

dan geçirmek için çıkan şayialar 

Türkiyeye karşı tevcih edilmiş bir 
manevradır. Bunlara rağmen Türk· 
Bulgar iyi komşuluk münasebet 
leri devam etmektedir. 

Budapeşte : 23 (a.a) - Tür· 
kiye ile Bulg-aristan hakkındaki 
ıayiatar diplomatik ptırtma ma· 
nevraaıdır. Bir çok Atman tümen
ltmnin Bulgar - Q'ürk hadudunda 
bulundufiı asılsazdır. Londra ha· 
berlerine ratmen Berlin Balkan· 
lardaki, siyasette bir detişiklık 

beklemektedir. ı 

Londra : 23 (a.a) - Bulga· 
ristanda fevkalade vaziyet ilinmın 
ileri süruldiltü gibi Sovyet para· 
şütçüle~i meselesinden ileri iel· 
mediği , ancak Bulg"ar zimandar· 
tarının aldı~ı ilham uzerıne mem · 
lekel mukadderatının şimdiden ta
yin edilmiı olunduğu, halen Al· 
man kuvvctlcrföin Karadeniz sa· 

s••ASINA aou 

SOVYET HOKOMETİ BUlGAR 
NOTASINI REDDETTi 

Moskova : 23 ( a. a. ) - Sov
yet paraşütçü kıtalarının güya 
Bulgar araz.isine indikleri hakkında 
Bulgar hükumeti tarafından Mos· 
kovaya verilen protesto notası 
Sovyet hükumetince katt surette 
reddedilmiştir. 

Sovyetler Birliğinin Sof ya el
çisi Labrişe tarafından Bulgar 
hükumetine tevdi edilen notada 
şöyle denmektedir : 

cSovyet hükumeti Bulgar hüku
metinin 19 eyllıl tarihli protesto 

notasını kati suretle reddeder . 
Ve Bulgar notasında 1.ikredilen 
vakaların Aşikir bir surette poliı 

tarafından uydurulmuı olduğunu 
beyan eder. Bu vakaların tahrik 
maksadiyle uydurulmuı olduğu o 
kadar lflttlrdır kl, booların tek· 
zibine de Ulzum yoktur. 

biline filen sahip bulunduklan gö. 
rülmekte ve Kral Borisin orduyu 
teftiıinden sonra Sof yaya dönme

si ve Filofun da Mihver Devlet
lerine karşı Bulgaristanın sıkı bir 
surette siyasetinin takip ettitini 
söylemesi bunu teyit eder. 

Nevyork : 23 (a.a) - Gaze· 
teler umumiyetle Buliaristanın har· 
be gireceQi fıkrindeJirler. Alman· 

yanın Ukrayna seferine kışın da 
devam etmek niyetinde oldupnu 
yazıyorlar. 

Güzel T erbigesi 
Milli Şefimizin, Güzel Sanal· 1 YAZAN : 

tara nasıl bir değer verdiQini öte- K Q 1 
denberi biliriz. Onun bu yurt için, • ~ 

bu yurdun hayrı için beslediği .. -----------~" 
birçok ve kıymetli kanaatlerin yanında, Güzel .Sanatlara karşı bambaı· 
ka bir inanı ve temayülü vardır. 

Kaç defa kendisinden dinledik : 
- Güzel Sanat terbiyesi bir milletin vicdanına, ruhuna yerleıme

dikçe, hamleler tam olamaz. 

Şef son günlerde bu husus üzerinde daha ziyade durmaktadırlar. 
Son sey&hatlerinde Bursa'da, memleketi bu divanın etrafına bir daha 
çağırdılar. lstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisini ziyaretlerinde bu 
noktaya bir daha temas buyurdular. 

Güzel Sanat tarihiyle meşgul olan muharrirler derler ki : "Çin 
medeniyetinin aşağılaşması, Çin'in bugünkü hale düşmesi, Çin; güzel 
sanatının bayağılaşmasından sonradır. Roma'nın sukutu, sirk zevkinin, 
tiyatro zevkine galebe çalmasından itibaren başlar .• 

Bir insanın; gözü, güzelle çirkini, seçemez bir hale gelirse, kulatı 
kal>a sesle, ince ve ahenkli nağmeleri birbirinden ayırt edemezse, eli 
ince işlere yatmazsa, cemiyetin bu insandan beklediğ"i şeylerin hiç bi
risi kusursuz olmaz. 

Anadolu'nun bugünkü çirkin, kasvetli manzarası, köylerimizin o 
kirli, hazin, çıplak yüzleri ; göz, kulak, el terbiyesini uzun asırlar ih
mal eden imparatorlutun kabahatinden doğmuştur. 

Güzenifin sımna tam manasiyle ermiş, güzel sanatlann kaynaAın
dan ruhunu sulamıı olan insanlann kötü olmasına, tenbel olmasına, ce
miyet içinde faydasız dolaşmasına imkln yoktur. Bir cemiyet ki, güzeli 
çirkinden tefn"'k 'edebilir, o cemiyet içinde dotup, büyüyen insanlann 
terbiyesi de, faydası da bilyük ve asil olur. Böyle cemiyetlerin adam· 
ları müıfik, temiz, daima iyiye, dotruya, insanlığa doğru yol alırlar .• 

, (8arıaı ikinci 8ahltada) 



Sayfa 2 TORl<SôZO 

Mevzuları 

Rus et le 1 

Rusya, Bakü rnıntakasını lran 
lıların elincleu 1813 ) ılında aldı ı 

halde Kafkas petrol tarhıl rının 

işletılmesine ancnk 1864 ) ılından 
ıtıbar en başla) abıldi . P trol is· 
tıhsalı için ecnebi serma) t'lerini 
celbetli. 1880 den 1893 ) ılına ka
dar bu sanay ıin inkışaf ına otuz 
altı mıl) on Rouble ( Rus parası ) 
harcadı . 1895 den 1903 tanhine 
kadar bu e erin me)dana getı
rılme ı ıçın konulan erma} e 180 
mil) on Roub e ) uk e rh ı , bu 
} kunun }alnız 80 mil}onu Rus 

Yazan : Remzi Ramazan Atıl 

rıni anide Baküya. lngilız.ler L:a
vuştular ; 20 kiinunuevvelde yeni 
bır Coalition ( lttıfak ) hükumet 
teşkıl eyledıler . Sov} etlerin mü
ebbeden bertaraf edildıği zaııııı 
ile , lnğılızler 1919 ağustosunda 
kıtalarıııı geri çektiler . Fakat 27 
Nı an 1920 de Bolş vikler Baküj u 
yeniden işgal ettiler. ( 1 ) Sonra 
1921 Nısanında k nlı bır müca
dele) ı müteakip Georg e ( ki Ba
l<ii ıle Batum arasındaki Pıpe Liııe 
yı kateder ) Komünız.me geçti . 
Sır müddet sonra, Sov} etler er
mayelerin elı:sıklı i.ıden dolayı 

vadeli borç müboddesi) le ışletme 

ameliyesini tıöstkıe bırakabile· 

ceklerıni harice du) urıııa ra çalış

tılar. Bunun üz.erine 19'.l.2 de ilk 
ünce Cerıovacla bir seııe sonra 
Ha)ede müzakereler açıldı . Ko
mışnıalar neticelenmedigindcn Sov 
yeti er ımti}, z.cılarır hak ve mülk
lt'rini mü adere c terek maden 
menbalarını bizzat kendileri ışlel
meye karar verdiler. 

I Ham ~a~alin 
Karabtlk-labrlkaıının 

naltaıınıerı ratbet 
giriyor 

Maarif V ekô.letinin 
Bir Tamimi 
------·. -------

Karabük fabrikalarında imal 
edılen ham naftalinler rağbet gör
mektedir. Sümer bank bunların to
nunu t80 liraya satmaktadır. Ka
rabükte kurulacak olan naftalin 
f abrıkasının faaliyete geçmesinden 
ı:;onra piyasaya tasfiye edilmiş saf 
naftalin çıkarılacak ve ham naf · 
talin satışı ) apılmayacaktı. 

Bu seneki tedrisat vaziyeti 

} anın lır. Harbı umumi devamınca 
399,700,00 Rouble) e çıkan er· 
nıaye mecmuuııun 253,500,000 
Roublesı ( Yanı 0 

0 63 ü ) ecnebı 
serme} eler ini teşkil etm ktc idi . 
Bu ecnebi erma) elerinı şu Şı:>· 

kılde sırala} abılırız : 

Bu) uk Bı ıtnıı) a 
Fransa 
Alman}n 
Hollanda 
Belçıka 

171 424 300 rub!P. 
51 115 000 ) 
13 668 200 > 
10 500 (>()0 
6 812 o o ;; 

Rus petrol tarlaları tröst 

Hariçten lltlktlr t 
gelecek 

Ankara : 23 - Pazartesi gü · 
nü Koordina } on heyetinin bağ
cıları alakadar eden bir kararı 
çıkacaktır. 

l3u kaı ara gfüc hariçkrı ithal 
edilecek Jrukurtler için E.tibanka 
500 bin liralık bir kredi tahsis 
olunacaktır. Banka. bu para ile 
hariçten kükürt getirtecek, müs · 
tahsile satflcaktır. 

ıaıe mlsteıarı 
Ankara : 23 (Türksöz.ü mu

habirinden) - Bir müddettenberi 
garbi Anadolu vilayetlerinde tet
kık seyahati yapmakta olan leşe 
Müsteşarı Şef ık Toy er dün şeh
rimi1.e avdet etmişti. Müsteşar 

halle ve milli müdafaa ihliynçlarırıı 
karşılamak ü1.ere olman tedbir
leri ) erinde tetkik etmiş ve ala 
kadarlara lüzum gördüğü direk
tıfleri vermiştir. 

Yeru mallar paza
rının basma satışı 

Sümerhauk Yerli Mallar paıa· 
rıı.da bugün yine fazla rağbet gö 
rülmüşlür. 

Halkın ekserisi köylü idi, ak· 
şama doğru basma satışı normal 
vaıiyete inmi;tir. 

( Tru ts ) Devletler arasında bir 
mücadele al ncsı o makta gecık 
medi : Nobel grubu ( teessüs ta
rıhi 1878 ) Standard O.le karşı 

mücadele etmek ıçın 1906 da 
British Petrolt um Co. ile ıttıfak 

ettı ; Russian General Oıl Con
cessiorı ( İngiliz-Fransız - Rus ) 
1912 de Londrada teşkılatlandı· 
rıldıktan az sonra Nobel ıle müş
terek dava} a g rişt . Ro) al Dutch 
Sht il , yni sene içerisinde toplu 
bır rnüba;oat harek,.tı; le Grosny 
madenlermı ışleten baş'ıca beş 
sos} denin kontrolünden mutmain 
o mak gaycsı; le dö~üşe gırcli . 
1915 de Rus pf'trol s:ıııa; imdeki, 
Ro) al Dutch Shell 'ın t vcıh et
tıgı para mecmuu "26 mıl;on 

Başlıca maden ıneı kezi daima 
A)Şeran (Bakü) yanm adası ol· 
muştur ki, burı.ısı mücessem yağ 

depolar ile De\ let Petrol istihsa· 
!atının 4/5 ini ver mektcdir. 1934 
de 25,532,0VO ton umumi mevcu· 
dun 20,226,000 tonu yine Hazer 
denızinın garp sahılinde bulunan 
Grozney merkezine gelince ayni 
sene zarfında 3,516,000 ton; Ka-

Mühim miktarda kükürt, şim· 
diden banka hesabına memlekete 
ithal edilmiş bulunmaktadır. Kü· 
kürt satış fiatı, mutedil olacak ve 
istihsal masrafırıı artırmayacaktır. 
Kararnamede kükürtlerde müstah
sil aleyhine fiyat farkı mevcut 
oldu~u taktirde bu farkın merkez 
bankasındaki, fondan ödeneceği 
bildirilmektedir. 

1 
Gtlreı mlıabakaları 

1 

Rouhlea ) üks idi. 
1918 martında , Bulş vıkl r 

Bakfı} u isttirclal ederek bura laki 
p t ol ana; iinı de mıllileştirclıler. 
Bırlc çay soma ( 14e}llıl) Türk 
ordu u harekete geçip Azerbay
can dcvletını vücudc getirmeğe 

çalıştı . ( 15 teşrinievvel ) 17 teş-

radenizin şark sahilUldeki 'Mai- Nalllye ml dl rlerlnln 
kop' dan da 1, 157,000 ton; diğer 

1 merkezlerde, ynni Hazer denizi· Vazife Ve l&IAJdyetl 
nin etrafındaki , mevcudu onu bu- Haber aldığımıza göre Dahi· 
lan yerlerde 633,000 ton petrol çıka-ı liye vekaleti Nahiye müdürlerirıin 
rılmıştır. 1918 de mevcut 15,346 vazıfe, salahiyet ve teşkilatları 
petrol kuyulara uzcrinde ancak hakkında yeni bir kanun projesi 
5 09 müstahsil bulunuyordu. 1850 hazırlamağa başlamııtır. 

kuyu tamirat ve tanzıfat için ka- M A Ç 
( 1 ) - / ş başına geçer geç· 

mez. Le'nine dört emirname isclar 
etmiştir ki, bu sa11•ede geni hükii
mete : Kı1ylülerin, askerlerin, ame• 
lenin ve halici « Milliyetler hal· 
kının müzalıerelini temin eylemişti. 
Bu dört emirnamenin • Milliyet· 
/ere " mıileallrk olan kısmı : 
" - 2 teşrinisanide : Eski mil-

Bu pa1.ar Milli Mensucat ile 
Malatya Mensucat gençlik kulüp· 
leri arasında hususi bir maç ) a
pılacaktır. 

patılmıştı. Bu adedin yalnız 711 
tanesi tekrar faaliyete geçebildi. 

Bu pazar saat on dörtte Ada
na stadyomunda Hatay - Seyhan 
bölgeleri arasında serbest güreş 

müsabakaları yapılacaktır. 

Ziraat ml dl r l 
Kl tallra'da 

Vılayct Zıı aat müdürü Anlca
raden me:ıuncn Kütahya'ya gittiği 
öğrenilmiştir. 

Mersin Valisi 
Tarıaıta 

Sırasına Göre j 
Güzel terbiyesi 

liyetlere kendi mukadderatlarını 

kendilerinin iagin etmesi lıakkını 

tanıyan • Milliyetlere ait emirna 
me Bu emirnamenin ciddiyet 
ve samimiyeli11e inanan birçok 

milletler arasında , meselci : ka· 
zandan kazan Türkleri. Azarbay· 
candaki, Türküsiandaki, Türkler , 
tıesaire vesaire , birer Cümhuriyet 

Maikap sahnesi tasavvur edil
diğinden daha ziyade genişletildi; 

Azak denizine kadar sondajlar 
yapıldı . 1938 de , islihsatatı 

2,500,000 tona yükseltildi. Bu sü
ratli kazait (1937 de 1,500,000) 
Rus mühenriısleri üzeıinde büyük 

Mersin : 23 (Türle.sör.Ü mulıa 
birinden ) - Valimiz. hay Sahip 
Örge dün öğleden sonra Tarsus· 
ta un ve ekmek meselesi hakkın
da tedkikleı de bulunmak ü.ıere 
Tarsusa gitmişler ve akşam üstü 
şehrimize dönmüşlerdir. 

( Bırinci ay/ adan artan } 

Güz.el sanat terbiye i; bu ter
biyeyi almak ıçin iki büyuk kay
nağımız var. Bırisi meklf'plerimiz, 
dığeıi Halke"leri. Mekteplerde Öğ· 
retm r ter, Halkevl rinde münev
' erlerimiz bu iş üzerinde en doğ
ru yolu bulmak şarliyle büyük bir 
muc d 1 ye girişmelidirler. 

Bır rıyaıiyc öğretmeni, bir 
coğraf;a oğretmeni ve yahut baş
ka bır öğretmen, ben "Resim ve 
musikı oğretmeııi değilim., diye 
kendisini bu vazifeden geri tuta· 
maz.. 

Bir coğnfya öğretmeninin, 

ders sırasında, \:at.mm güzel par
çaları üzerinde talebesini ne ka· 
dar duygulu bir hale getirebilece
~ıni nkar edemeyiz. Bir beden 
terbiyesi öğretme. i, talebelerine 
insan vucudunun emsalsiz. güzelli 
ğı hakkında neler öğ-retemez.. Bir 
okul direktörünün güzel sanat bil
gisinden mahrum bulunduğuna ina 
namayız.. Bu direktör, bu hususta 
re güz.el konferanslar verebilir, 
güzel şeylerle, güzel eserlerle, gü
zel manzaralarla, güzel seslerle 
avcunun içindeki, gençlik çamuru 
nu nasıl asıl bir hale sokabilir. 

Hele Halkevlerinin bu husus· 
taki vazifeleri, ne kadar geniş ve 
mesuliyetlıdir. 

Daima güzele doğru.. insan 
tık, ilk çağındanberi bu yolu tut· 
mtiştur. Bizim yolumuz da budur .. 
Ancak bu yoldan, inkı ii.bımızın 
arzu elliği z.irve)e çıkabileceğiz .. 

K. O. 

1 
1 

teşkil ederek, başlarına mu;,akkat 
lıükümetler geçirmişlerdi. Bir müd
det sonra Bolşevikler bunları si· 
lcihla dafılarak, birçoklarını idam, 

1 ve nefi elliler ve oralara Bolşevik 
komiserler , memurlar tayin etli· 
/erdi. Mamafih onların tekrar kur· 
tulacaklarını zaman göstermek Ü· 

bir sürpriz yaptı. Rusyanın diğer 

taraflarında olduğu gil,i burada 
da yollann bozuk ve müşkilpe

sent oluşu, vesaiti nakliye ile bu 
petrollerin nasıl nakledileceğini 

düşündürüyordu. Ayni zamanda 
stokçular için depolar kafi değil

dı. Maikap'u Graz.niy'ye ve Kras
nodar'daki tasfiye mahalline bağ

lıyan bir Pipoline mevcuttur . 
Fakat bu borular mevcut petrol 
kesafetinin sevkine kafi gelmemek
tedir., 

Kadlrll'de bir çelUk 
kaçüç111 

Kadirli : 23 (Türksözü mu ha· 
birinden ) - Kadirli kaıası dağ 

mıotakasında , mıntakayı mcm
nua olduğu halde bir çiftçi tara· 
fından kaçak çeltık ekimi yapıl· 
<lığı haber alınması üzerine kaz.a 
kaymakamlığı faaliyete geçerek 
ÇP-ltik ekimi kanunu mucibince 
mütecasirin tecziye edilmekle be
raber çeltik suları tamamen ke
silmek suretıyle imha edilmiştir. zeredir. - Sonu Var -

1 

1 
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ipek çoraplann tarihçesi -Erzaç Kösele 
Avrupada pek çorap kalmadığını söylüyorlar. 
ipek çorabın 4 asırlık bir tarihi vardır. ilk ola

rak birinci Fransuva için icat edilmiş. ilk ipek 
çorabı giyen kadın da gene bir hükümdar olmuş· 

tur. Adı Kraliçe Elizabetlir. Fakat Fransuva ile 
Elizabetin çoraplarının arkası ielmedi. Devamlı 

kullanma daha sonra başlar. 
Fransızlara bakılırsa ipekten çorap yapmağı 

icat eden Normandiyalı bir demircidir. Keşfini 
(Kolbeıt) e söylemiş. Bir çift yaparak 14 üncü 
Luiye takdim etmesini istemiş, fakat su uyur, düş-

1 man uyumaz, derler. Kral için kralın oda hizmet· 
çisini elde etmışler, yün ve ipek çorap yapanlar 
işitmişler, hizmetçi çorapları birkaç yerinden del· 
mış, çoraplar kralın ayağında eriyiverince qıuhteri 
kepaze olmuş ve nıhayet bir hastanede fakr içinde 

ölmüş. işte ipek çorabın tarihçesi. 

* * * 
Almanyada büyük bir fabrika köselenin "Er

zaç .. ını yapmış, yapbğı "uydurma., köseleyi tec· 
rübeye tabi tutmuş, çok iyi neticeler almış. 

Fabrikanın yaptığı tecrübe basittir. Beş on ki· 
şiye en iyi köseleden, beş on kişiye de erz.aç kö
seleden ayakkabı giydirmiş. Bu iki düzine adamın 
vazifeleri her gün 25 kilometre yürümektir. Netice· 
de kontrola tabi tutularak görülmifş ki, hakiki kö
sele erzacından daha çabuk aşınıyor. 

Haberi eksik bulduğumuzu ilave edelim: Zira 
erzaç lastik yapıldığını, hakikisinden fazla dayan
dığını, fakat pahalıya mal olduğunu işitmi~tik. Er
zaç kösele fazla dayanabilir, fakat kaça mal olu· 
yor? Onu da bilmek gerek. 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Çar~anba 24 9.941 
7.30 Program \ e memleket sa· 

at ayarı 

7.33 Müzik : Hafif program 
7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik: Hafif Parçalar Prog
ramının Devamı (Pi.) 

8.30/ 
8.45 Evin Saati 

12.30 Program ve saat ayarı 
12.33 Müzik : Saz eserleri. 
12 45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Şarkılar (Kürdili· 

hicazkar ve Nıhavet Ma
kamlan). 

J3.30/ 
14.00 Müzik : Kaıı.~ık Program 

(Pi.) 
18 00 Program ve memleket sa 

at ayan 
18.03 Müzik : Meydan Faslı. 
18.25 Konuşma (Dış Politika Ha 

diseleri). 
18.45 Radyo Çocuk Kulübü. 

19.30 Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika. 
19.55 Müzik : Karıtık Şarkılar. 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Bir Halk Türküsü 

21.00 Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası 

21.10 Müzik : Taksimler ve Saz 
eserleri. 

21.30 Konuşma (Posta Kutusu). 

21.45 Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham - Tah
vilat, Kambiyo • Nukut; 

24 Eyl41 1941_. 

A akeri bahialer 

Amerikanın yeni 
deniz liloıa 

Y o.zan : Suad Baydar 

Anıerıka Bırlt-şık dcvlc:tler• 
idarecileri yardım, taarruz ve.)'1 

müdafaa için denız. donanmatarıoı 
tam bir feldlde kaf ı görmüyorlar· 
1941 senesi içinde, Bahriye nsıır~ 
albay Knox'un Ruıvelte verdıti 
Bahriye inşaat programında bll 
bir senede .) apılacak .>eni gelP1 

lerin listelerini ve adetlerini şıı 
ıekilde gösteriyor. 14 zırhlı. 

Bir Amerikan zırhlısı 
24 denizaltı, 44 torpito, 6 tar 
yare gemisi, 3 mayn toplayıcı 
ve 4 mayn ko} ucu gemidır. suo· 
ların adetlerinin mecmuu 95 f 
bulurken, diğer taraftan devle 
tin malı olmıyan hususi dt'rııı 
tezgahları da boı durmuyor 
Bunlar da şimdi bırer tam aske 
merkez. hatınde bulundukları "e 
işçilerini tam seferber ettıkler 

halde 12 tayyare gemisi 452 d~J 
royer 14 ağır kruvazör, 43 h•f 
kruvazör 51 deniz altı yapnı•l' 
uğraşıyarlar. Zaten bundan iki I~ 
evvel Beyaz. Sara) da albay Knoıı· 
u kabul eden Rooıvelt irili, ufak· 
lı bu gemilerinın adcdınin ~ 
olduğunu söylediği bir nutkuod' 
da itaret etmişti. Biz bunıarıll 
yulcarıda adedınin 367 sini siJtl 
ziht'derkerı daha bir sürü gcoı•· 

rıin bu adede katıldığını söyle
meğe !üz.um .) ok. Bunların en b•· 
şında şımdi asker nakli için kıl 
!anılan eski ticaret veya seyah•t 
gemilerı de vardır. 

Şunu da ilave: etmek Jazıfll' 
dır ki, Amerikada]d husuııt teı· 

gahların gündelik çalışmaları şs· 
} anı hayrettir; bunlarda çabuk• 
luk en son haddıni bulmuıtıı 
denil~bilır. 

Bu }'olda en başta ilerliyell' 
!erden biri olan (Nem Port Melll 
in dırektörü bir gazeteciye şurıl• 
rı söylemistir : , 

cBiı. 27.000 b n tonluk .~ 
yolcu gemisinin bir kaç gün e 
vel teıgahlarımıı:a aldık, bu nııılı' 
teşem ve evvelden bırer z.evkij( 
fa alemi olan gemiler gri rerı( 
17 saat sonra boyanmıtladır. 
gün sonra bu muhteşem vapıırl 
temamiyle de~işmiş her biri tt( 
rübelerde 5000 ncr asker ve 
er tayyare olmakta güçlük Ç~ 
memişlerdir.> 

Yine bu şirketin raporları" 
dan öğrendigimize göre, bu !'!, 
yük Endüstri merkezi 90 r 
zarfında küçük ve idi ticaret ~ 
milerini tayyare aevkiyatına ~ 
sait en iyi bir ıelule sokabilJll 
tedir. Tezgahlarımızda son ı'J 
lcrde (lndiana) atlı 35.000 torıl 
bir dritnot (Hornen) atlı bir l~ 
yare gemisi durmakla ber• -
diğer taraftan bu şirketin ad• jl' 
ları yine 6 bqka tayyare gelfl' 1 
ni 5 kıuvazörü yapmakla nı~-; 
dürler. Son 1940 senesinde d 
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letc yttpacakları itler mukab•1' t 
de 407 milyon dolarlık bir kol' 
rat imıalamıılcndı. ~ 

lıte böylelikle Amerikad• 
~irketler ve müesseseler b•rrı 
ile berabeı bu yeni deniı fr tJI'. 
hazırlarken, ana donanmalar•:,, 
her birinin milyonlarca d ,1 
olan cüzütamları Alman k~~ıl 
gcmılerini aramakla meşguld 

Borsası 

22.45 Müz.ik : Dans 

2:? 55/ kM" 
23.00 Yannki proiram ve 

Dlf 



I 
lı 
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AMlRiKA'DA ENDİŞE 
Londra : 23 (a a) - Ofi ajan· 

51 
wach:ngtonl.\muhabiri Pertinaks 

dan şu telgrafı:almıştır : 
Rus - Alman harbinin aldığı 

son vaziyet halkı büyük bir yeıse 
düşürmüştür. Bidayette nıkbin 
eılaıı Halk kızıl ordunun muka
Veınetini devamlı olacak gibi gör· 
~eğe alışmışlı. Bu yeis hazırlık· 
arın iki kat'a çıkarılmasını, yok· 

sa bunlara büyük bir hız veril· 
lllesine mı sebep olacaktır? 

Çalışmg sahasında saıft>dilen 
enerjiye bakılırsa ikinci ihtimal 
~ııha~ varit göı ülmektedır. Çörçil 
•le sıkı bir surette birlı şıniş olan 
Ruzveıt Sovyet hükumetinin rlar 
beye mukavemet edı•bilmesi içın 
kendi elinde olanı yapacaktır. 
....___ ---- ---- - -

Rusya ve ınglllz 
lnıerikaa yardımı 
( Başmakaleden artan ) 

Şüpheli görünüyor. Rusya'.} a ya· 
Pılacak yardımın n.üessir olabil· 
ille.si için ölçüsü büyük olmalıdır· 
Çiinkü geniş saha üzerinde yapıl· 
rııakta olan Alman Rus harbinin 
~ayiatı da o nisbelte büyüktür. 
~uslar üç ay zarfıntla en aşağı on 
•ki bin tayyare \ e on bı-ş bin 
tank kaybetmiş' erdir. 

Bundan başka Leningıad et· 
rafındaki ve Dnieper havzasındaki 
Endüstri mıntakası ellerine 
düştüğü gibi, Don hav-
zası da Almanlar taıafıııdan işgal 
edilmek üzeredir. Böyle on bin· 
1ere varan tayyare ve tank 7.ayi
atını telafi etmt'k ko:ay değildir· 
Her şeyden evvel, istıhsal tem
Posu buna manidır. Almanlar ve 
}{Uslar, on binlerle tank 1.ayiatın
dan bahsederken Ruı.velt lr gille· 
teye "Yüzlerle tnnk ) olladığını 
Övfüıerek söylü~ordu. 

Nakliyat meselesi ikinci ~ir 
Zorluk teşkil etmektedir. lngılız 
~eıni zayiatının mühim olduğu mu· 
hakkaktır. lngiltere hayli yıpran~ 
lllış olan ticaret filosiyle kendı 
iaşesini temin etmeli kendi ordu· 
1 ' anna malzeme taşımalı ve ond~n 
s_onra da Rusya'ya yardım yetış
lırrrıeli. Bu şarllar altında Rus
Ya'ya harekat üzerine müessir ola
cak miktar bu surette yardım ye · 
tlşebileceği çok şüpheli görü
nüyor . 

Ruzvell ile Çörçil arasında 
Attantik denizinde yapılan müla· 
k_~tta bu yardım meselesini gö· 
tuşmek için Moskova'da bir kon· 
f eraııs toplanmasına karar veril
trıişti. Konferansın azalan nihayet 
tayin edilebilmiş ve bunlar Mos· 
kova'ya gitmek üzere yola çık· 
~ış~ardır. Haber verildiğine göre. 
ngıltere'yi Levazım Nazırı Lord 

Beaverbrok , Amerikayı Mister 
lierriman, Rusya'yı da Molotof 
leınsil edeceklerdir. Fakat uzun 
Vadeli olacağı anlaşılan bu yar· 
~ırn işi görüşülürken, lngiltere • 

Usya'ya alelacele bir miktar tay· 
~are göndermiştir. Londra'dan ha · 
fer Verildiğine göre, bu hafta zar· 
• 1tıda lngiliz fabrikaları tarafından 
•~al edilen tanklar da Rusya'ya 
~~nderilecektir. Fakat Rusya son 
k. •rkaç gün içinde henüz fabrika 
apısından dışarı çıkmıyan bu yar· 

cltnıın belki de yüz mislini zayi 
et · . 

lllıştır. Şu cihet de unutulma-
~~~ıdır ki, askeri harekatın son 
~ ışafı, Alınan Rus harbinde ye
tıı b• 
\J ır safha açmaktadır. Belki, bu 
.,en· 
y 1 safhada Rusya'ya yardım 
Q-alnı~ harp malzemesi gönderme
K e 1nhisrr etmiyecek. lngiltere 
ileafkasların müdafaası için Rusya 
trı askerı sahada işbirliği yapmak 
s~c1buriyelini hissedecektir ve 
rı/ emeğe lüzum yoktur ki, yal· y: tnalıeme yollamak suretiyle 

Pılrrıası d .. ·· ··ı d kald · uşunu en yar ımın geç 
<lı ığını ispat eden bu çeşit yar 

rtıın da k d. . h .. 
liik.ı . ·en ısıne ma sus guç· 

eıı Vardır. 

A. ş. E•mer 

HOMANYA'OA 
• 

MEMNUNİYETSiZUK 
Slovakya, Hırvatistan 
ve Romanya arasında 

müzakereler 
Moskoya : 23 ( a. a. ) - .s~

ethabagbladet lsveç gazetesını~ 
Berlin muhabiri tarafından ven· 
len ve Tas Ajansı tarafından nak
ledilen haberlere göre, Romanya, 
Slovakya ve Hırvatistan arasında 
halen Bratslava'da müz11kercler 
cere) an etmektedir . 

Meı.kı1r gazete muhabirinin 
yazdığına göre, H•rvatistan şimdi 
Macar kıtalarıııın işgali altında 
bulunan Marniyi istiyor . Ve Ro 
manya Slovakyada son araz. ta· 
<lilatı Jıakkıııda nıemnuniyetsi7.lik· 
!erini gizlemiyorlar . M•Jhabirin 
ilave ettiğine göre, bu müzakerat 
Bu<lapeştede endişeler uyandır· 
rnıştır. 

Jnglltereye kaçan 
Fransız gençleri 
Londıa : 23 ( a . a. ) - Ge· 

çeıı hafta küçük bir sanrlalla 
Fransadan:kaçmağa muvaffak olan 
beş genç Fransız dün Başveka: 
!ette Çörçil tarafından kabul edıl-

miştir. 
Çöıçil genç Fransızlara içki 

ikram etmiş ve ( Yaşasın Fran
sa 1 ) diyerek şereflerine kade· 
hini kaldırmıştır. Genç Fı ansızlar 
Dögol kuvvetlerine iltihak etmiş-

tir. 

Almanlara göre 
(Birinci saıfadan artan) 

faaliyeti de müessir bir surette 
rlevam ediyor. Fakat bu hususta 
tafsilat yoktur. Yalnız karadcniz 
de bir iki harp gemisi ve ticaret 
gemilerine karşı yapıla~ taarr~z 
IAr muvaff akiyetle netıcelenmış 
tit. Sovyet gemileı i bu ta arı uza 
Odesaııın cenubund,a uğramıştır. 
Evvelce de işaret ettiğimiz gibi 
Alman hava kuvvetlerinin, Kara
dt:nizdeki faaliyeti artmış bulu-

nuyor. 

Z A Yl _ Namıma yazılı müh
rümü geçen hafta kaybettim. Bu 
mühür le hiç kimseye borcu~ 
yoktur. Yenisini alacağımrlan huk-

Macaristaaın yeni 
Ankara elçisi 
Budepeşte : 23 (a. a) - Ma· 

car ajansı bildiriyor : Hariciye 
müsteşarı Yan Vörle Macarista· 
n ın Ankara elçiliğine ta} in edil
miştir. Hariciye nezareti daire 
müdürlerinden orta elçi Ôjen 
Ghicver hariciye müsteşarlığına 

getirilmiştir. , 
Yeni elçi Bükre.ş tarikiyle 

vazifesi başına gitmek ü:ıe-re dün 
buradan hareket etmiştir. Elçiyi 
istasyonda teşyi edenler arasın

da Türkiyenin Budepeşte elçisi 
günaydın, Alman elçiliği müsteşa

rı, Macar hariciye nazırı ve ha
riciye ııe.zareti erkanı vardı. 

RUSYAYA KARŞI JAPONYA 
DA MI HAREKETE GEÇECEK1 

Lon<lra : ~3 ( a. a. ) - Roy
tere şayanı itimat menbalardan 
gelen haberlere göre , son iki 
hafta içinde asgari bir milyon 
Japon askeri Mançuko ve Koreye 
gönderi im iştir. 

Geçen hazirandanberi Japon. 
yadaki, hadiseler Almanya Sovyet 
Rusyaya galip geldıği takdirde 
Japonların muhakkak surette Si
biry;ıya karşı harekete geçece
ğini göstermektedir. 

ADANA BiRİNCİ İCRA ME
MURlUGUNDAH : 
Gayri menkul malların acık • 
arhrma ilanı madde: 126 

D. N o. 941-62 
Açık artırma ile paraya çevrileceek 
gayri menkulün ne olduğu: Bir par 
çada (475) dönüm tarla. 
Gayri Menkulün bulundugu Mevki, 
Mahalleesi,Soka~, Numarası: Taşçı 
Köyü. Takdir olunan kıymet: Beher 
dönümü Onsekiz lira. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün 
saat: (1) artırma 27 - 10 - 941 
Pazartesi Saat 10-12 (2) artırma 
5- 11--941 Çarşamba 10-12 

1-lşbu gayri menkullerin artır
ma şartnamesi :>.3/9/941 tarihinden 
itibaren 62 numara ile Adana 
Birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 

Ceyhan Kıı mızıdam için açı~ tır. ilanda yazılı olanlar-
köyü azası dan fazla malumat almak istiyen· 

mü ı tık tur. 

Süleyman Metin ler, işbu şartnameye ve 62 dos-

HAlK[vl
• ncı·sLl.Gvl.NDEN •• ya numarasiyle memuriyelimize 

( müracaat etmelidir. 
k 2 - Artırmıya iştirak için yu· 

Temsil komitesinde açı karda yazılı kıymetin %7,5 ni...,be· 
olan iki azalık için 25 - 9 - 941 tinde pey akçasiyle veya milli bir 
perşembe günü. saat 18 de bankanın teminat mektubu tevdi 

Halkevinde seçım yapılaca- edilecektir. (124) 
v • 1,. olunur l 3463 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
gııan ~·~~~~~---~--~~~~--~ 

spor Gazete ve Mecmuaları 
Kollaksiyonu Satın Alınacak 

BEDEN TERBiUSi UMUM MÜDORLOGONDEN : 
U um Müdürlük kütüpanesi için, Türkiyede şimdiye ka· 

d 
. mt. eden ve neşrivatım tatil etmiş olan spor gazete 

ar ın ışar , 
alarının kolleksiyonları satın alınacaktır. ve mecmu • " d 

Satmak isliyenlerin bir mektupla Neşrıyat ve Propagan a 

M 
.. d .. l"".. u··ze müracaatları. 24-27-30 (6938) 13462 
u ur ugum 

----~~~~-~-~~--~~--~~~------
luuisARlAR ADANA BA~MODORlOGONDEH 

Akçadeniz Tuzlası civarındaki kulaklarda ~ebell~r edip 

. 'h l ı acak tahminen ve muhammen bedelı on bın beş· 
ıstı sa o un "k .. r olarak tesbit edilen ( 700 ) ton çuvallı veya do me 
yuz ırah 11. den Adanada inhisarlar Başmüdürlüğünce göste· 
tuz ma a ın . . Ad 

. k b lara her türlü nakıl vasıtasıle taşınması ve a~ 
rılece an ar k b . 'f d'I . d b . ltılması veya çuvallı olara an arlara ıstı e ı mesı 
~~ ; 

0~~üriyette mevcut şartnamesi mucibince 18/9194 l 
ışı 'h'aşdm .t.baren 25/9/941 gününe kadar sekiz gün müddet
tarı ın en ı ı 

azarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
le, P b b 25.9'941 'h' ·· T r lerin teminat akçasile era er I I tarı me mu 

d
·f a ıp be günü saat 14 de Başmüdürlükteki Komisyona 

sa ı perşem. 19-21-24 13450 
müracaatları ılan olunur. 

TORKSOZO 

diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden itibaren onbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te mcmuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunları temamenka
bul etm ş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak arbrma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 
yB satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan diğir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be 
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş a· 
lacakları mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha~ 
le edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi 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
ğu bedelle almağa razı olursa ona
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp ençok arbrana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak-
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri merkul yukarıda gös
terilen 27 /10/941 tarihinde Ada
na Birinci icra memurluğu oda
sında işbu ilan gösterilen artırma 
dairesinde satılacağı ilan olunur. 

13460 

Sayfa 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yurda 

Yeni tene talebe kaydına baflamııtır. Kayd ve 

kabul feraiti Bebekli Kiliıe ıok.ağındaki biç ki 
yurdurıdan öğrenilir. 13400 

İNHİSARLAR UMUM MOOORLOGONDEN: 

( İmtihanla memur ahnacak ) 
1 - Teşkilatımızdaki münhal memuriyetler için musabaka 

imtihanı yapılacaktır. 

2 - Bu imtihan 30/9/941 tarihinde Adana İnhisarlar 
Baş Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

3 - Talip olanlar bir dilekçe ve evrakı müsbite ve bir 

fotoğrafla birlikte mahalli Baş müdürlüklerine müracaat et

meleri. 

4 - imtihana girmek isteyenler aşağıda yazılı vasıf ve 

şartları haiz olmaları lazımdır • 
A. En az Orta tahsilini bitirmiş olmak. 

B. 21 Yaşından aşağı ve 30 yaşından yukarı olmamak. 

C. Vazife ifasına mani bir hali bulunmamak. 

D. Her iklimde vazife görebilecek derecede sıhhatlı olmak. 

E. Akrabasından olmayan iki zatı da referanse olarak gös
termek. 

F. Askerliğini yapmış olmak veya müeccel bulunmak ve 

bilhassa her iki halde de son yoklamasını nüfus cüzdanına ka

yıt ettirmiş olmak. 

G. Türk olmak ve Ecnebi kadınlarla evli bulunmamak. 

H. Mektebe devam eden talebeden olmamak. 

5 - imtihan mevzuu şunlardır : 
A - Hesap ve Hendese. 

B - Yazı, 

C - Umumi malumat, Hayatbilgisi, Coğrafya 

6 - İmtihanda kazananların muvaffakıyet ve tahsil vazi

yetlerine göre haremdeki dereceler üzerinden ücretleri tesbit 

edilerek sırasiyle tayinleri yapılır. 

7 ·- Tayin edildiği mahal ve vazifeyi tebelluğ tarihinden 

itibaren 15 gün zarfında kabul ile vazifesi başına gitmeyenle

rin tayin ve imtihan hakları iptal edilir. 

8 - imtihan mahalline gelenlere hiç bir suretle yol mas-

rafı verilmez. 5 - 10-17-24 13413 

Kozan Ziraat Bankasından: 
Kazası Köyü Mevkii Cinci Mesahası Hissesi H U O U O U 

Andıran Kümbetir. Sayca Tarla JS Dönüm Tam Şarkan~ Garben ve Cenu-

ben dere Şimalen Cebel. 

Vadesinin geçmesine ve yapılan tebliğat ve takibata rağmen Borcunu ö~emiyen Andırın 
kazasının Akifiye köyünden Hacı Hasan Hüriye ait yukarıda Mevki, Hudud ve mesahası ya

zılı bir kıta tarla tahsili emval kanununun 9 ve 13 üncü maddeleri mucibince satılmak üzere 

11 İlk teşrin 941 tarihinden itibaren bir ay müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Muvakkat ihalesi 21 / Teşrinievvel 941 Salı ve kat'i ihalesi 1/ ikinci Teşrin 941 Cumarte· 

si günü saat 12 de Andınn kazası idare Hey'etince yapılacaktır. Dellaliye ve bütün masraflar 

alıcıya aittir. 

Taliplerin teminat akçasiyle birlikte Andırın idare Hey'etine müracaatları ilan olunur. 

13461 

Seyhan Defterdarlığından: 
Vergikaydına 

göre 

Mahallessi Sokağı Cinsi Ada Parsel M. M. Kıymeti Hisse miktarı 
Lira Kr. 

Döşeme Nurief. Ev 362 2 75 t50 00 Temamı 

" Zeytun B. Baraka 354 9 365/5 700 00 25/108 
,, Tevfik b Arsa 329 37 330 330 00 r~mamı 
,, 

" 
186 1 892 624 40 

" ,, 
,, 

" " 
330 2 188 143 38 ,, 

,, RifatB. " 
363 8 330 142 50 ,, 

~, Raif B. 
" 

369 4 39l 156 40 
" 

" " 
,, 369 3 209 83 60 ,, 

" Hasan B. 
" 

363 10 415 207 50 
" 

" 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 

" -94l 86 

Yukarıda evsafı yazılı onbeş parça gayri menkulün mülkiyetleri 1019/94 \ tarihinden itiba-
ren on beş gün müddetle ve peşin para ile açık arhrmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin o/e 7,5 pey 

akçası makbuzlarile birlikte 26/9/941 tarihine müsadif cuma günü saat 15 te Defterdarlıkta 
müteşekkil komisyonu mahsusuna, mallımat almak isteyenlerin de her gün Milli Emlak dairesine 

müracaatları ilin olunur. 12-16-20-24 13422 
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Sayfa 4 

PHILIPS 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAI SARflYATI, SESSİZ İSLEME, UZUN ÖMÜR. 

F 1 Ll P S 
Kagnak Elektrotları 

TORKSôZO 
5 

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

Muharrem Hilmi Remo 
lBIOiMPlŞA CADDESi 10. 42 - TELBRAf: REMU ADANA - TELEFON: 110 

TORIİYE CUBBİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• terlhl : '1888 

Sarmayui : I00.000.000 Tiirlı Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve itrbarsız. tasarruf hesapanna en 
az SO lirasa buhmanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aptıdaki plina röre ikr~miye da,llalacak.br. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

4 • 500 • 2000 " 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 " 
4000 " 

100 .. 50 .. sooo .. 
120 .. 40 .. 4IOO .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 Birincikinun 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TÜR-KSÖZÜ 
. Gazete ve Matbaası 

Türksözü 
Gazetesi 

IUYUCULARINA DONYAHIN HER TARA

f INDA VUKU BULAN HADİSELERİ GONO 60-
NONE VERİR. TORKSOZOHO TAKİP EDİNİZ. 

Kitap, mecmaa, çalı, bilet, allı, 
plla, llarlta, llUamam matllaa 
ltlerlal Tlrklyede mevcut mat
llaalara rellallet eder tlerıcede 
tab ve ılraoı elden çıkarır. 

Türksözü 
Matbaası 

Türksözü Cilt Kısmı 

SAGlAM, TEMİZ, ZARİf Cil T iŞlERİNİZİ AHCAK TORKSöZO 
MOCELLITHANESİNDE YAPTIRABillR~NIZ 

Hernevi haatalık muayene ve tedavi edilir 

Mu•yenehane : Pamuk puerı polle kerakolll 
ker•••pnd• lllu••ene ···•••rı 1 ••b•b : e - • 

Öjle : t2-14 
Akf•m: t7den eonr 

ı ...... " ........ " ............ " .... " ........ 

a f 1Jr. Cevad Sargın 
ft ı C:Ud, Saç ve llbrıvl Baıtabldar 
ft İ Mltıllaııııı 
1 ı 
n i MUAYENEHANESi : i l•tanbul Beyoilu Tolratlıyan oteli •ıra•ında Balo 

ı •olrak Numara : 4 C. 7-15 

ı"""""""""""""" .. """" .... " .. ~ 

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrıları 

----------------------------· En seri ve en kati şe· 

kilde yalnız kaşe 

• 
. 

A dna Dopmevl Baıtabllll 

DOK TOR 

Süleyman Kuntalp 
Dolam o• Kadın Ha•talılıları Müteha••ı•ı 

Hastalannı Abidin Pata Caddesi yanında B. Müslim apartı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
mıştır. Telefon Na. 272 10-15 13'407 

M(/TEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HlSTtWI HER GOi MUSTlf l ~FlTECZlHAllSI 

8ST0HDEll MUMtlElldOE IABUl tDER 

( 

,---...... - .................... _ 
; bone ve ilin rı_"'ÜHKSözÜ I~ 

şarOarı GÜNDELiK GAZETE • AD4NA 

Sehi1"t ve Baş"J-ulaarriri 
FERiD CELAL GÜVEN Senelifi .. · . 1400 Kr. 

1 Aylıfı . . . 125 • 
. _ Umumi Ne§riyat Madürü 

ltanler için lllereye MACiD G0ÇL0 ~ 
1110raceet etmelldlr BasıldıOı yer : TORKSOZO Matbaası ı 

.............. ~··••! ....... .,,. ........ , ..... 

GRIPIN 

~ Kalbi .bozmadantıımide ve böbrekh~ri 
n yormadan ıstırapları dindirir. 
R Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınız 

R her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinız. 
R 
·~~aa~11C11Csz~~cacıac1a1r:s:s._,,. 


