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PERŞFMBE iDARE YERi •• 
• 25 ADANA • Abidin TCT EYLOL Pa~ Codd 

1941 Tele fon : 315 

t Sayı•ı her yerde 5 kuru• -;ÜNDELIK SiYASi GAZETE 

F=ransa Kımıl
danıyor mu? 

Şükrü ESMER 

Fransa Almanya ile mütarekeyi 
ımzalıyalı, aradan on beş ay 
kadar bir zaman geçmiştir. Mü-

tareke imzalandığı zaman, lngilte
re• . 

nın de yakın bir zamanda ks· 
lirn olacağı zannedildiğı halde mu· 
~~r~benin ne zaman sona erece~'. 
~l;ı belli de~ildir. Petain ve Vışı 

hukümetıııi teşkil eden politika 
adamlarının mütarekeyi :yanlış bir 
hesap neticesinde imzaladıklarına 
ŞÜphe yoktur. Aradan geçen bu 
0~ beş ay zıtrf tnda Fransızlar, bü
~Uk bir kısım topraklarının Alman 
ışgali altında kalmasına katlanmış 

lar, işgal ordularının masrafını ö
demişler, imparatorluklarının par 
Çalanmasına şahit olmu~hır, iki 
ltıilyon esir Alman kamplarında 
çürürken, Almanya ile işbirliği 
Yapmıya muvafakat etmişler, huJa· 
sa mağlubiyetten doğan her acıyı 
duymuşlardır. Fakat şimdiye ka· 
dar hezimetin bıı neticelerine te
vekkül ıle katlanırken, son bir 
kaç ay içinde bilhassa işgal altın
da bulunan kısımlarda bir kımıl· 
danma hissedilmeğe başlamıştır. 

Paris'te Alman ;ıskerleri birer 
birer suikastlere u~ramakla, sine
ltıalarda nümayişler yapılmakta ve 
Almanya ile işbirliğine taraftar o
lan politikacılar taarruzlara hedef 
olmaktadırlar. Laval'e ve Deak'e 
Yapıhın suikast bu taarruzlar cüm· 
lesindendir. Alman askeri makam· 
ları, işgal kuvvetlrıi e karşı yapı 
lan suikastleri önlemek için pek 
Şiddetli tedbirler almışlardır. ilk 
-'lnuan askeri ölür ölmez, Alınan· 
1-r bir takım Frıtnsı zları tevkif e· 
<terek bu suikast tı·kerrür ettiği 
t,kdircle üç Fransıı.ı kurşuna dize· 
Cekıerini bildirmişlerdi . Bu tehdıt 
bir fayda temin etmedi. Ertesi gün 
bi - - ·1d-r Alman askeri daha olduru u. 
Ve Alman makamları üç Fransızı 
kurşuna dizdiler. Ayni zamanda 
~kerrür edecek suikast için da· 

a fazla miktar Fransızların kur 
Şuna di1.ileceğini bildirdiler. Fakat 
hu tehdit de neticesiz kaldı. Ve 
llUikastler tekeı ı ür etti. Almanlar 
her defasında kurşuna dizilen 
f;'ransızların miktarını da arttırdı-
la C 'k" r. eçen gün bu miktar on ı ı 
Ye. hali~ olmuştur. Fakat hala 
~Uıkastlerin önü alınamadığı ge· 

1
en haberlerdan anlaşılmaktadır. 
42al kuvvetleri kumandanı akşa· 
ltıın saat dokuzundan sonra Paris 
khrinin sokaklarında halkın dola~
:asını menetmiştir. Bu sa;, tten 
~?nra sokaklarda gö ülerıler, tev· 

ıf edilmekte ve öldürülen Alman 
'skerlerine mukabil kurşuna dizil· 
~ek!edirler. Böyle karşılı~h Kıta
lek •Şgal altıoa alınmış bır mem
d 'llc bile normal olmadı~• mey
,1"rı1adır. Ôyle gö ünüyor ki, Fran 
tetlar, Alman askerlerini öldürmek
k devaın edecekler Alman ma
a ',~ları da her öldürülen Alman 
siler· . 
t k 1 ıçin miktarı gittikçe arta-
c~ olan Fransızı kurşuna dize · 

lerdir. 

Q .. Franıa'da son va7.iyet budur. 
,. Va . 

"ıal tıyet karşısında akla gelen 
Itri Şudur : Acaba işgal kuvvet
~ll ne tc Almanya ile işbirliğine 

'•ı ~ill'lle ~yaklanan bu Fı an~ızlar 
line ~dır ? Bunlar Alman ışga· 
ilan F arşı rııhlarında isyan uya
Q\ırı· ransıdarmıdır ? Yoksa ko-

11tlcr · · · it~ mıdır ? Bu suale verı· 

~lltdlt 01an cevabın ehemmiyeti 
ır ç- k "'' b: Un Ü cx.et bu ayaklan· · ut- ıs 

ıııe F un Fransız milletine şamil 
ho~l.I ransız.lar artık Almanya 'ya 
ba4ı, rı eymckten ikrah duymıya 
~'rc~tnış\ar demektir. Bu hisler 
Y~i ~- ~aline inkilap etmişse, 
11lıtrliQ·uk.umetinin Almanya ile 
A.ır..81\ ı sıyaseti iflas etmiş ve 

l ti'":n~n- tasavvur ettiği yeni 
etııı uçüncü sahifede ) 

Almanlar Sovyet şehirlerini böyle buluyor 

A imanlara göre : 

Kafkas yolu 
artık açllmıştır 

Sovyetlere ~öre 

SOVYET OROUlARI $İMAlDE 
SiDOETlE MUKAVEMETTE 

Mlbver memleketle· Almanların zayiatı 
rlade btlJlll sevinç iç milyondan lazıa 

Ankara 24 (Radyo ga1.etesiıı- R ] l [ adyo gaı.etesinden ııgi-
den) Almanların cenup Rus · liı.ler ve Ruslar Almanların çok 
yasındaki zaferler~ _ve bunların ax.ır zayiat verdiklerin: söyliyerek 
muhtemel neticelen dunya gazete ı; 

ı . d' mütrselli olmaktadırlar . lngiliz-
ve radyolarını meşgul ehne.ı.;te :r. 

M h d tere göre, Almanlar her adımda 
Biıkaç günderıberi i ver ra yo-
ları bu zafeı iıı ehemmiyeti hakkın- büyük 7.8) iat verdiklerinden git-

d
a mütemadi neşriyatta bulunu· tikçe :r.ayıflanınktadırlar ve yakın

da Alman hamlesi duracaktır . 
}orlar. 

Kiyefin işgalinden sonra çev- Almanlar 750 ta)} are ve ö ü 
rilen Rus ordu'arıııdtııı 40;') bin ki · olarak da 84 bin k şı lceybt ltık . 
şinin imha~ı Mıhvcr ınenılekf'lle· Jeriııi bıldirmışlerdı 
rinde bü) uk bir sevinç ıt) andır· Ruslara gön., Alnı anların tay 

} are kaybı 8500 ve iı san :r.a} ıatı 
ırıışt r. 

Mıhver ga:ı:etr VI! raci) oları, 3 nı il) ,oııdaıı aşa~ı de~ ıl lir . 
Burlıeııııi ordu nııııı , kır ıntıl ırından [ Raci.} o ga7t'ksiııden ] Ce-
b şka bir Bolş--vık kuvveti kalma · ııuptaki,vıızi} et Almanların lı hiııe 
dığını bildirmekte ve Kafkas yolu iıılcışaf «-derken Şimalde Rusların 

ıllın Almıın ordularıııa açıldığını Almaıılnra ve Fınlere mukavemd 
ettıkleri bıldirilmektedir. 

iddia etmektedirlerlt"r. Bir Sov) et taburunun süngü 
O 1.er taraftan lııgili:derde Al· 

ı> f hüeumu ile Leııingraddan on ki· 
mantar taıaf ından kaıanılan ıa e k' 
riıı ehernmi)etini inkar etmemekle lometre ılerilrdiği ve burada ı, 

berabı>r Rus o ı dulaııııın imha Alman kuvuetlerini gr ri Çf'kılnwğ'e 
ı. ı mecbur ettıği iddia o'unmakta 

eclilmic oldu~uııu kabul etmemeK· 
" k <lır . te Mart>şal !Budieııni'nin gni ·a-

la;ı kuvvetleriyle bir mukavemet Moskova : 24 ( a a. ) _. Tass 
· · ı.ta 1 · '1\l-'ır'ı'l (ır •• 22 • 23 .. ylu~ l gecesi cerılı~si kurabileceğıııı uınmıııo. u .ı J ... 

r (Gerisi üçüncü sahifede ) 
Jırlar. ----------;------

oDNDN FIDAll e 

Diktatör Olsaydım 
YAZAN: 

Naıabl Baydar 
Van zelzelesi ile Haliç feneri 

yangınına dair dört beş ~~s~' ~ö
rüşüyorduk. Aramızdan bırı Dık-
tatör olmak isterdim., dedi. "Bu .. - .. 
memleketi harap eden ~elzelelerle yan.gınl1arınkokn.une.dgd~çmtel k _ıçınh,, tgt~-

. · · d inanmamazlık sezmış o aca ı, cı ıye e ıza e ı: 
lümseyışlerımız en - . k b b" 

· _ Sıkça sarsıntılarda neden yüzler~e koy evı }I ılıp azan ın · 
• 1 f oluyor? Çiinkü bu evlerın duvarları lopraktan, damla· 

!erce ınsan te e - c1- -ı · k b'I f k b' t 
k d ÇıktıX-ı ye,rpe son uru mesı ·a ı u acı ır a eş, rıız 

rı topra tan ır. ıs - - 1 · d 'b" b '" t"' • d UAldaki kıvılcımın komur erı tutuştur uğu gı ı, u un 
gar altın a mano-- ' . b' k h ı · . . . h il : b"tün bir semti niçin bırden ıre ·or a ıne gelırıyor; 
bır ma a e) ı, u k 

1 1 ap ve birbirine yapışmışcasına sı tır . 
Çiinkü ev er a ı ş 

' 'ld 'ğ' · şeyleri tekrarlamakla nereye varmak istediğini anlı· 
Bu bı 1 ımız · f h"dd 1 • -phelenmiş olacak kı, bu se er ı ete, devam ettı : 

ya~adı~ımızdan/u köylere, kesme taşla, kıremidi, kasabalara tuğla 
"Dık_tator olsay ı~, sokardım. Artık kerpiç yok, lav taşiyle dökülen 
ile çımentoyu zora · k derwm ve, vadılerle ovaları hayalindeki köy
dam y~k; takhta ebv 

1 
y~ şehirlerin mahallelerini nesilden nc;sile kalan 

terle susler, asa a ar a 
anmaz binalarla donatırdım.,, 

y N ron ı Deli Petro l 
- e !ardan birinin bu ihtarı evvelkini çileden çıkaracak sanır-
Arkadaş d l't'ni gördük : c Hayır, dedi . Bu dar yolları geniş· 

k yumşatıver ıısı . k . . . k 
en . . ehirler yakacak , ~ehırler yapma ıçın ınsanları t;ıata • 

letmelc ı~ın _ş k değilim . Tehlike anında Roma senatosunun tayin 
lıklarda ol~ukretc: 

1 
. i\. i nivetine dayanan geniş salahiyetini kulla-

tt'ğ' ' lk dı ta or erın J J b e ı ı 1 d k ıdi kendine yapamadığını ona en yaptıraca-
nacak ve ) urd aşın eı 

ğım · 1 h ı · ı.onuştuk ve şunda karar kıldık : Her diktatör 
B mevzuda ay 1 iL -

.......................... 
ı ı 
ı MllU Şetıe reni ı 
i ıran Şabın,alu i 
ı arasında : 
ı ı 
ı Ankara: 24 ( a. d. )- ı 
f Yeni lran Şahinıahı Meh-i 
: met Rıza Pehlevi hazret· ı 
ı /eri tahta cüluıunn Cüm- ı 
ı hurreisimiz ismet lnönü- ı 
ı ye bir telgrafla iblağ et- ı 
ı mif ve Milli .Ş~f verdik· ı i /eri cevapta lran milleti ı 
ı ve Şahinıah hakkında bes-ı 
ı /edikleri iyi niyetleri bil- ı 

ı dirmiıtir. ı 
ı : .......................... 
Çörçile Lord 
ünvanı verildi 

Bey Çlirçll 
Londnı 24 ('\ A) Kı al altı cı 

Jorj, Başvekil Çörçile lngilt r.eye 
yaptı~ı hizmetlerden dolayı şükran 
eseı i olarak (heş liman umumi 
valisi Lord] ünvanını tavc;iye ey
lemiştir. 

KRAl JORJUN YUNAN 

MillETiNE MESJJI 

Yakın ,arka bir 
Yunan lırkaıı 

glnderWyor 
Londra 24 (A.A) Elenler Kra

lı jorj dün akşam radyoda Yu
nan milletine hitaben bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

lniiltere ve Amerika tarafın· 
dan denizler hakimiyetinie nasıl 
tesis edildiği Atlantikden g:eçen
lerin hemen gözüne çarpar. Bu
gün medeniyetin bu kuvvetli ileri 
karakolunda, zaptedilmez kalesin· 
de bulunanlar Büyük Britanya ve 
müttefiklere ait kuvvetlerin de· 
vamlı surette arttığını ve Britanya 
milletinin kıyas kabul etmez ce
saretini görerek zaferin muhakkak 
olduğunda şüphe edemezler. 

Kral müteakiben yakında tam 
bir Yunan tümeninin Orta Şarkta 
muharcb~ hattına gönderilece~ni 
ilave etmiştir. 

iHGll TERE f iNlANOİYAYI 
SIKl~TIRIYOR 

Ankaka: 24 [Radyo Gazete· 
sinden] lngiltere Helsinki nezdin
de Sovyetler lehinde bir teşebbüs · 
de bulunmuştur. 

u b 
1 

faalivetinde mukavemete rastladıkça zulum . . ·yetle aş ar ve J _ 

jşe ıyı nı C . , t lehinde yapamadığını veya yapılamadığını gor- I 
1 a sapar emı} e · f d 1 ı· 

)O un · D'lct t" olsaydım ı > dıye ese e en ere ge ınce ; 

lngiltere hükumeti Finlandi
yaya Fin askerleri 1939 hududunu 
ieçerck Rus topraklarına ayak 
bastığı taktirde Finlaadiyayı, hali 
harpde sayarak sulh müzakereleri 
esnasında Fin hükumetini her 
türlü hiınayedt::n mahrum bıraka· 
caa-ını bildirmiştir. 

düğü şeylere. < . 
1 8 

or n asıl sebeplerini bulmak ve tedavi teklini 1 
1 vaııfesı marazı - . ,_. 1 

bun arın . I ' da hep birden hukmetmıyor muyuz. ıı;ı, ze • 
göstermektır · ft~b~u. fa~I rden de irfan ve reffth aeviyesi yükseldikçe I 
zele ve yangın gı ı a e e 

kurtulaca~ız ? 

Taymis şöyle demektedir: 
• Finlandiyanın eski hudutla

rından ileri atacağı adım taarruz 
sayılacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL OUYliN 
1 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl ytl - Sayı : 5129 

Çif içiler Birliğinde 
dün yapılan toplantı 

--------. --------
Çif TÇilERİMİZİ ATAK ADAR EDEN MÜHİM MESElElER 

HAKKINDA KONUŞUlARAK KARARLAR VERİLDİ 
Dün Çiftçiler birliğinde bir 

toplantı yapıldı . Bu toplantı da 
Ziraat Vekaleti mütehassıs müşa
viri Reşat Rakım Savcı ve Ziraat 
müdür vekili Har un Çiftçiler bir-

liği reis ve azaları ile Adana çift
çilerinden bazıları bulunmuştur. 

Toplantının mevzuunu tohum
luk ihtiyacı, Selt'ktör makineleri 

1 

itaıyan gaıeteıerınıa 

ıa,ııt aıeybtarbtı 

Ankara : 24 [Radyo Gazete 

sinden] Londradan verilen bir ha· 
bere göre bir takım ltalyan ga-

ile , motörleşeıı Çukurova ziraa- zetelet".i faşist rejimi 
tinin makine ihtıyacı ve yedek neşriyat ve tenkitler 

aleyhinde 
yapaıağ.ı 

parçalardan bazılarının Adana başlamıştır. 
dökümhaneterinde .)apılması me· Taymis gazetesi, bunu yine 
selesini teşkil ediyordu. Bu mev· lıalyan şeflerinin bir zemin değiş-
zu etrafında esaslı kararlar ittihaz tirme manevrası olarak tavsif edi· 
edilmiştir. yor . 

----------~----~--~- ·~~----~~---------~-

lstanbulda çıkan büyük yangm 
476 vatandaş iskan edildi 

Ankara : 24 ( a. a.) - lstanbulda çıkan büyük yangından 94 
euin lamamiyle yanmasıyle açıkta kalan 476 vatandaş iskan edilmiştir. 
Felôketzadelere K1Z1lag tarafından yemek, battaniye, elbise. çamaş r, 

yalak oerilmiştir. 74 aile yangından hiç bir eşyasını kurtaramamıştır. 

Yangına ufrayanlardan icap edenl•re aglık iaşe bedelleri ile mesken 
kira'arı verUecektir. 

Hür Fransızların şefi Dögol bir kııayı tef tiı ediyor 

HOR fRANSIZLA~ Milli. BİR 1 

KOMiTE TESKIL HTILER 
1 

Hitler Petenle 
yeni bir mü

lakat yapacak 
Londra : 24 ( a. a. ) - Ge· 

neral Dögol Hür Fransızlar tara
fından ) eni bir milli komite teş
kil edildiğini dün bildirmiştir . 
Komitenin kimlerden mürekkep 
olduğu bugün ilan edilecektir . 
Komite bugün dünyadaki, salahi
yetli Fransız makamlarını temsil 
eden sekiz veya dokuz azadan 
mürekkep olacaktır . Bu mümes
sillerin Hür Franaızlaı ın fiki;lcrini 
serbestçe ifade edebilmeleri meş
ruttur. 

Yeni komite kanun esası mu
cibince milleti temsil hakkına ma
lik bir Fransız hükumeti tesis 
edinceye kadar Fransa için idari 
heyet yerine kaim olacaktır. Ge
neral Dögol Hür Fransız kuvvet
lerinin şefi olmakta devam ede
cektir. Yeni komite Afrika , Ya
kınfark ve Pasifık de dahil ol
duğu halde Fransanın husust bir 
alaka gösterdiği muhtelif bölge
lerde vaı:ifeaine devam edecek 
olan müdafaa konseyinin yerine 
kaim olacaktır. 

Veyvel 
tifliste mi? 
Ankara : 24 (Radyo Gazete

sinden) - lngilizlerin Hint ordu· 
lan başkumandanı general Veyvel 
Tiflise gitmiştir. Bu haber diğer 
kaynaklardan teyit olınmadığın
dan ihtiyatla kaydedilmesi lazım· 
dır. 

Bitler Patenle J8DI· 
den glrı,ecekad' 

Londra : 24 ( a. a. ) - Ge
neral Dögol tarafından bir Hür 
Fransız milli komitesi ve istikart 
bir konsey teıis edilmesini bu 
ıabahki gazeteler genif bir öl
çüde milli bir tedbir olarak göı
termektedirler. 

Taymis dıyor ki : Bu, bir nevi 
muvakkat hükumetin teşkil edil
mesi demektir. Bu suretle kabine 
bil1'uvve t~teklcül etmektedir . 

Deyli - Herald yazıyor : Ka
rar Demokratik inanın kati bir 
ifadesidir . Ve Hür Fransızlar 
müttefiklerin davaaına sempat; 
gösteren fak at , fimdiye kadar 
Dögol hareketini tanımıyan ya
bancı hükümetler arasında resmi 
münasebetler teııisatını kolaylaş. 

hı abileccktir · . Diğer taraftan 
Deyli - Ekaprcs'in bitaraf diplo-

( Geriıi üçüncü sayfada ) 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

Günün Mevzula_r_ı 1 

Rus etrolleri AVUKATllK ÜCRET Bütün .Yurdda 
- Dünden Artan -

Uzun zaman ham petrol ve 
petrol hanelerini dığer hasılatını 

ihracı Rusya için bir zenğinlik 
menbaı olmuştur. 1932 senesinde 
6, 106,000 tonla en yüksek nokta
sına varmıştır. 

1932 yi takip eden seneler 
Rus petrol istihsalatında büyük 
bir iniş başladı. 1934 de -yani iki 
sene sonra - 4,lv0,000 tona in
miştir . Bu tonaj 1938-39 yılla

rına kadar 735, 160 tona inmiştir 

ki , otomobil ve tayyareler için 
Sovyetler Vladivostok yolile Kali· 
fornıya'nın Standart Oil şirketin
den 63,000 ton petrol getirmeğe 

mecbur olmuşlardır. 1930 yılında 

memleketin dahili petrol ihtiyacı 

10,758,000 ton iken 1934 de aşa
ğı yukarı 20 milyon tonu bulmuş-

tur. Fakat bu ihtiyaç ondan sonraki, 
yıllarda daha fazla çoğaldı. Mese
l fi: 1932 de Rusyada 51,000 trak
tör mevcut iken, bu yekun 1937 
de 167,000 traktörü bulmuştur. 

Sovyet petrol istihsalatrna da· 
ir 1938 de çıkan Warld petrolcum 
(dünya petrolü) mecmuasında şu 

istatistiğe rastlanmaktadıar: 

Sovyet petrol ihracatı 

l~tikomel 2 . Kôn . - 2 • Kôn -
Haziran 1938 
146,050 ton 
55,855 ton 
50,015 ton 

Haziran 1937 
Brltonyoya.- 176 750 fon 
Almanyaya - 152 624 .. 
Fransayo -138 466 .. 
T aplan ihracat 2 inci Kôn.· 2 inci Kdn. 

Tem. 1937 Tem. 1938 
Hom petrol 47,897 !on 76 fon 

Tasfiye edilmil petrol 1186,559 •• 641, 199 •• 

lhrocol yekunu 1 234 456 fon 641 257 fon 
Rauble uzerine kıymeti 88,800000 52 780000 
iniş miktarı 48, 1 ° o 

ini~ kıymeti 40.6 ° o 

Sovyetlerln istihsal ettlklerl 
benzin (Essence) 

1936 do mecmuu 
1937 de 

47.306 ton 
109,647 ton 

1939 teşrin ayında ayni mecmua Soy· 
netlerin senelik ham petrol i~lıh~olini şeyle 

gö!.lermektedir: 

Baku 
Grozny 
Maükop 

'.:.!3,000,000 Ton 
2,500,000 > 

3,000,000 > 

Kafkasya mevcudu 28 500 000 ton 

Volga - Ural 
Emba 
Orta Asya 
Sak haline 
Diğer yerler 

Yeki'ın 

2,250,000 ) 
400 000 > 

400 0"0 ;; 
400 000 > 
100 000 > 

32,050,000 > 

Aşağıdaki ikinci tabloda tas
fiye edilmiş hasılatın cinslerini 
göstermektedir ki , bu miı.tarlar 

Sovyet sanayiıııin bir senelik va
sati yekünudur : 

Her cinsten Essen- 4,500,000 ton 
ce ( benzin ) 
Lampant 
Gaz yağı 
Graisse yağı 
Fuel yağı 
Asfalt ve di
ger tortular 

Yekun 

5,500,000 > 

1,250,000 ) 
2,000,000 ) 

13,000,000 > 

750,000 ) 

27,000,000 ton 

Aşağıda ki üçilncü tablo ise 
bi1e dahilde kullanılan cinslerle 
ihraç için artan tonaj yekunlarını 
göstermektedir : 

Mahalli İhracat 
sarfiyat için kalan 

TARİf ESİNİN ESASlARI Yazan : Remzi Ramazan Atıl 

Rusyadaki petrol tasfiyehaneleri 
acınacak bir haldedir : Çünkü 
hem cihazlar çok eski ve yıpran
mıştır, hem ele bu ciha1lar mahir 
kimselerin ellerinde bulunmamak
tadır. Mesela 1939 senesinin ilk 
üç aylık devresinde Bakudaki 
tasfiyehaneler 200 defa durrnıığa 

mecbur olmuş:ve birçok cihaz. 
!arı iş harici bırakılmıştır. 

Ber avukat aldıtı 
Clcret için bir 
makbuz verecek 
Ankara : 24 (Hususi) - Ad

liye Vekaleti avukatlık jjcret tari· 
fesinin izahı ve tatbik tarzına dair 
umumi hükümleri tesbit etmiştir. 

Bütün barolar muayyen akitler ve 
muameleler hakkında mahalli ra· 
yiçlere göre ne kadar ücret alına
cağım tayin etmişler, projeler An
kara'da müteşekkir haysiyet diva
nı tarahndanda tetkik edilmiş ve 
başlıca üç tipe ayrılmıştır. Ücret 
noktasından da üç sınıf baro ih
das edilmiştir. Merkez ve kazalar 
arasında da fark gözetilmiştir. 

Haysiyet divanının tesbit ettiği 

bu cetvel Adliye Vekaleti tarafın

dan tetkik edilerek fahiş görülen 
ücratler tenzil olunmuş, müphem 
görülen noktalar tavzih, avukatla 
rın ücret .tarifelerini hakkiyle tat 
bik edmeleri için tarifelerin başı

na 25 maddelik umumi hükümler 
konulmuştur. 

Mahsuller elbirli
ğigle kaldırılacak 

1 

Alman - Rus ademı tecavüz 
misakını müteakip Almanlar Kaf · 
kas - petrollerinin vermesini azami 
bir hadde çıkarmak için Rusya 
ile ayrı bir anlaşma da yaptı

lardı. Bittabi bugün bu ili dev
letin birbirleriyle harbe tutuşma
ları istenilen netice ve faaliyeti 
akim bırakmıştır . - SON -

Havuza trlbln 
yapılacak 

Türkiye yüzme biridcilikleri 
Adanada yapılacağından Belediye 
yüzme havuzu etrafına tribün, 
soyunma yerleri ve gazino inşası 

için planları hazırlamağa başla
mıştır. 

1 CUMHURİYET BAYRAMINOA 
• • • • 1 

Mibzerler geldi 
Mıbzer-Tohum ekmt>-maki

ııesi almak isteyenler evvelce Zı 
raat müdürlüğüne müracaat et· 
mişlerdi. 

ŞEHRiMiZE GElECf K IZCllER · 
Ankara : 24 (Türksözü mu

habirinden) - Maarif Vtkaleti 
Cumhuriyet bayramında şehri 

mi1.e gelecek izciler için ilk ha
zırlıklarına başlamış bulunmak
tadır. Vekalet, bu sene yurdun 
muhtelif mıntakalarından şehri
mize gelecek izci miktariyle ııe 

rede:n, ne miktar izci gelecegini 
tesbit etmektedir. 

Olmrtlk memurları 
tekalt sandıtı 

kanunu 
Ankara : 24 (Husu~i) 

Gümrük ve lnhisar\ar Vekaleti, 
devlet demiryolları umum mü
dürlüğü memurları tekaüt sandıJı 
kanununa mütenazır olarak günı 

rük memurları tekaüt sandı}ı 

hakkındaki, kanunu değiştirml' 

ge karar ".ermiştir. Vekalet bu 
husustaki, kanun iayihasıııı hazır

lamış bulunmıtktadır. 

Etlbank hariçten 
klklrt getirtecek 

Ankaı a : (Hususi) Koordinas
yon heyeti hariçten kükürt: ithali 
için f.tibank'a 500.000 liraya ka
dar bir kredi açılmasını kabul 
etmiştir. Doğrudan doğruya müs· 

tahsile satılacak-olan bu kükür
tün satış fiatı iktisat ve Ticaret 
Vekaletleri tarafından tayin olu
nacaktır. 

Elbise hırsızı 
Yusuf Ziya Çağlının pantolun, 

ceket ve iskarpinini çalan Mehmet 
Akar adındaki, hırsız ça ldığı eş
ya ile yakalanıp C~mhuriyet müd
deiumumiliğine teslim edilmiştir. 

Barolar Vilayet itibariyle lJaş
Jıca üç sınıfa ayrılmaktadır. Birin
ci sınıfa dahil baro merkezleri : 
Ankara, Bursa, lstanbul, lzınir, 
l\lersin, Samsun, Seyhan, Tranb
zon. 

İkinci sınıfa dahil baro mer
kezleri: : Antalya. Aydın, Ralıke 
sir, Eskişehir, Giresun, Gaziantap, 
Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, 
Zonguldak. 

Üçüncü sınıfa dahil baro mer
kezleri : Afyon, Denizli, Eriime, 
Elaı.ıg, Erzurum, Kütahya, Ml ğla, 
Niğde, Sivas, Tokat'tan ibarettir. 

Mevcut umumi hükümlere gö 
re her avukat müvelkiline aldı~ı 

ücret mukabilinde bir makbuz, 
veya almağa mezun bulunduğu 

masraflar mukabilinde bir masraf 
listesi vermekle mükellef tuıulmak 
tadır. 

Davanın ikamesinden veya ce
vap layihasının teatisinden veya 
mürafaddan evvel müdafaayı de
ruhte eden avukat davanın tama
mı için bu tarifede yazılı ücreti 
alacaktır. Davaya müteferri layiha 
ve saire mütalealar için ayrı üc 
ret alınmıyacaktır. Davaya başlan · 

dıktan sonra müdafaanın deruhte 
edilmesi halinde evvlce alınan üc
retler o dava için tarifede yazılı 
ücrete mahsup edilecektir. 

Memuriyet sınıfına nazaran 
temyi1. muhakemesinin rüyetle mü
kellef olduğu davalarda ücret asıl 

ücrete yüıde 50 zam ile tayin 
olunmakta ve ancak yol ve ika
met masr~fı hariç, ş:mendifer ikın
ci ~evki yemeksiz masraf buna 
dahil bulunmaktadır. 

Ôğrendiğimi1.e göre bu maki
neler .. Ziraat müdürlüğüne gelmiş 
bulunmaktadır. 

Divanı alide rüyet olunacak 
davalarda tarifenin üç misli. ücret 
alınacaktır. 

Temyizden başka davanın mü
dafaa_ ve: takibi için ynlculuğa çık
mak mecburiyetinde kalan ' avu
kat, ikinci sınıf yemeks"z tren ta 
rifeleri üzerinden yol masrafı ala
caktır. Muayyen tarifesi olmayan 
nakil vasıtalariyle"' seyahatte azi
met ve avdet dahil olmak üzere 
kilometre veya deniı. mili başına 
30 kuruş ması af alacaklardır. Bu 
seyahat "masrafları haksız çıkan 

tarafa tahmil edilecektir. 

Bu laı ife ya:t.ılı ücretler ha
ricinde avukat, ifası kendine ait 
işler için ayrıca ücret ve masraf 
istcmiyecektir. Mevki ine veya has
mına yazacağı mektup, telefon 
muhavereleri, iki kilometreden 
uzak mesafe için yazıhaneden 
mahkeme veya deireye araba, 
tramvay, otobüs, otomobil ve va
pur ücretleri istemiyecektir. An -
cak kanuni lüzum olmadığı hal
de mücerret müvekkilinin talebi 
üzerine çıkarılan yazı suretlerin
den ayrıca ücret ·alınacak ve bu
nun hesabında adliye harç tari
fesi esas ittihaz olunacaktır. 

Bu tarife aynen dava vekille 
ri halckında tathik cılunacak, mü 
vekkil ile vekil arasındaki müna
sebetlere, ancak ücret mukavele
si yapılmamış hallerde tatbik olu
nacaktır. 

Bundan- sonra ücret tarifesi· 
rıin l:oirinci, ikinci ve üçüncü sınıf 
ınıntakalarda ne kadar ücret alı -
nacağı hakkında hükümler mev
cut bulunmaktadır. 
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T alegranın sözleri 

etmiş ve görmüştür .. 

* * 

Ankaradan bildirildiğine göre, 
memleketimizde bütün mahsülün 
imece usulü ile kaldırılması ve e
kiminde yine elbirliğiyle yapıl

ması etrafında tetkikler yapıl

maktadır. Bu arada ziraat maki
neleri tevzii de f azlalaştırılacak, 
köylünün mahsülünü uzak yerlere 
götürmeden satabılmesi için top
rak mahsülleri ofisi teşkilatı ge
nişletilecek ve mahsul imkan da
hilinde tarlalardan mübayaa edi
lecektir. 

Köylülerim izi bu hususta i r
şat etmek için:lcöy muallimlçrine 
rady•) ile direktifler verilecek, 
köylüye yol gösterilecektir. 

Toplanıa işlerinin tanzimi 
için icabında iş mükellefiyeti ib
das edilt>cektir. 

Mahsulün mu haf azası için kul 
Janılmıyacak medrese, mabet, 
hangar ve devlete ait boş bina
lardan istifade erlilccektir. 

Dil Bayramı 
Balkevlmlzln zengin 

programı bir 
Dil bayramının 9 uncu yıl 

dödümü münasebetiyle Halkevi
miz zengin bir ıekilcle hazırlık

larını tıtmamlamıştır. programı 

aşağıda gösteı iyoruz.. 

GÜNDÜZ: 

1 - Saat 17 de Halkevi 
önünde istiklal marşı (Bando ile) 

2 - Söylev (Bay Naci Kum 
tarafından) 

3 - Davetlilerle birlıkte Ban
do önde olduğu halde Atatürk 
parlcına gidilerek Atamızın anı
dına çelenk konacak. 

4 - Saat 18 de Ankara rad
yosunda Dil kurultavı adıııa ve
rilecek SÖ} lev Halkevi radyosiyle 
toplu bir halde dinlenecek. 

GECE: 
l - Saat 20.30 da Kurultay 

marşı (Bando ile) 
2 - Söylev (Bay Rasim 

Göknel tarafından) 
3 - Şiir (Kız ve Erlftk lise

lerinden birer talebe tarafınrlan) 

4 - Saz ve Halk türküleri 

Bir kaza 
Demirci dlkkAnında 
patlıyan oksijen 

bombası 

Her cins- 4,000,000 ton 500,000 ton 
ten essence ı 
Lampant 4,500,000 > 800,000 > 

Madam Rekamye, Taleyran zamanında Fran
sanın en dilber, ve meşhurların en büyük gözdesi 
idi. Madam Stael ise güzellikten nasibi olmayan 
fakat Fransız edel:>iyat aleminin maruf simalarından 
birisi i~i. Madam Stael bir gün Taleyrana sordu: 

Azapdan kartalmak için 

Dün saat 11 de Mekk girmez 
çarşısında B. Hüırnüııün demirha
nesine Çıldırım köylinden Mehmet 
ağanın getirdiği alalı 1iraiyeyi Ce
mil ustaya veriyor ve yapılacak 

bir kaynak amelyesi için çırak 

lardan Mehmet oksijen musluğu· 
nu açmağa giderken ikinci çırak 
Kadir koşarak hava musluğunu 
açıyor. O esnada borusu tıkanan 
karpit haznesi iç kaıana tazyik 
yaparak infilak edryor. Kadir çe· 
nesinden ağır surette yaralanıyor 

ve zehirli gazın tesiriyle orada 
bulunanlar bayılıyor ve sıhhi im
dat otomobili ile hastaneye kal 
dırılmışlar ve hepsi ölümden kur· 
tulmuştur. Bu infilakın şiddetin· 

den civardaki dükkanların cam
larıda kırılıyor· 

Gazyağı 750,000 > 400,000 > 
Graisse 1,750,000 ) 250,000 :.ı 

yağı 

Fuel yağı ~ 0,000,000 > 2,500,0CO > 

Diğer 750,000 > 250,000 > 

tortular 

Yekun 21,750,000 ton 4,450,000 > 

Bu istatistiklerden de anlaşıl

dığına göre, Rusya en çok Lam
pant ile Fuel Oil ihraç edebile
cek bir vaziyettedir. Halbuki Al
manya sayısız Diesel makinele
rinin ihtiyacı için bilhassa F.ssence 
Benzin ve gaıyağ'ına muhtaçtır . 

- Madam Rekamye ile ben, ikimiz birden su
ya düşsek hanğimizi daha evvel kurtarırsınız. 

Taleyran dudaklarında hafif bir tebessüm oldu
ğu halde cevap verdi: 

- Sevğili madam, çok iyi biliyorum , ki siz 
balık gibi yüzmesini bilirsiniz. 

* * 
Bugün Taleyrana Napolyon zamanının meşhur 

polis nazırı olan Fnşe'nin insanlar hakkındaki kötü 
düşüncelerinden, onlara nasıl hakaretle baktığından 

bahisle şikayet ediyorlardı. 

Taleyran şu cevabı verdi: 
- Bu adam kendi kendini çok iyi mütalea 

Meşhur bir devlet adamının karısı çok çirkin

di. Fakat bu devlet adamı her gittiği yere kansını 

bereber götürür, her çıktığı seyahatta onu beraber 
alırdı . 

Bir gün çok yakın dostlarından birisi sordu: 
- Yahu niçin karıyı hiç yaQından ayn mazsın? 

Bu kadar çirkin bir kadının sana sempati toplaya
mıyacağını her halde takdir edersin .. 

Adamcağız 

verdi : 
kendini hiç bozmadan 

- Birader. Bu suretle hem ayrılırken, 

seyahattan döndüğüm zaman onu öpmek 
dan kurtuluyorum. 

cevap 

hemde 
azabın-

Narinciye llAcı 
Ziraat Mücadele Baş Teknis· 

yenliği portakal ağaçları için ev
velce Mersinden sipariş etmiş ol
dukları ilaçlar gelmiş ve maliyet 
fiatı üzerinden satışa çıkarıla

caktır. 
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Portreler : 1. • 

PRENS KONOYE 
Yaz m : Suad Baydur 

Bugünkü Japon Başvc·kilı 
Prens Kono} enin AmniL::a Rdsi: 
cumhuru Ruzvelte gönderdiği 
mesaj son zamanın en mülıi111 
hadiselerinden biridir. 

Bilinmektedir ki, bu iki bil· 
yük devlet aralarında bir türlÜ 
Büyük Okyanus hakimiyetin1 

paylaşamamaktadırlar. Ve artı"' 

larındalbu koca deniz yüzüııdell 
daimi bır gerğinlik vardır. 

Bu son günlerde, tam )ıar· 

bin kızıştığı ve etrafcı kıvılcılll 

!arını yaydığı sırada bu iki bil} ük 
devlete dostluk alametlerinin gö· 
rülmesi, her halde onların idare· 
cilerinin doğru görüşleridir. 

Bu yolda ilk ilerli}en Preııs 
Konoye 1891 yılında doğduğuna 
göre, bugün tam elli yaşındadır. 
Babası Japonyanın uyanma dev· 
rinde çok mühim bir rol f oyna· 
mış olan Prenıı Atsümaridıf· 

. ·rı 
Prens Konoye Japon milletın~ 
efsaneleştirdiği eski bir ailenıll 
çocuğudur. Japon masaııarııı• 
göre Konoyenin ecdadı, Japo0 

milletini kurtarmak için gökteıı 
yere inen güneşin oğlunun ye· 
nında Konoye ailesinin büyük cedd 
de vardı. 

k. · · babsS1 
Japon Başve ılının 

debdebe ve saltanat içerisinde 
yaşamış bir adamdı. Prens 1<0 

noye on üç yaşında iken bab111 

öldü. Bıraktığı borçlar emlaki111~ 
satılmasiyle ödendi En esaslı J•' 
pon ailesinin çocuğu olan pre11' 

Konoye fakir olarak büyüdü. ~ 

Prens Konoye, zadegan ~ed 
tebinde, Tokyo üniversitesıll 

okudu. Daha sonra Kiyota şetır 1 
ne giderek içtimaiyat dersleri 8

• 

dı. Marksi1.me temayül etti. f 
kir yazıları yazılı, ilk ("Serini b111 

tırdı. 
1 

1918 de dünyaya yeni bir 11 

k .. 1 yer zam verme uzere top anan 
say sulh konferan .. ında Japon ıfl~ 
rahhas heyeti arasındaydı. 

müzakereler genç diplomat iv' 
t/ 

iyi bir ders oldu. Avrupıı 
1 

Amerika diplomatlarını yakın~• 
tanıdı. Pren Uaponyaya döndiW 

. d·plO vakit olgun ve dolgun hır ı 

mat olmuştu. _ ıeP 
Konoye JaponyAya dönduk ~ 

1. · ıar8 sonra ayan mec ısıııe aza o 
devama başladı. Bu hak kerıd1; 
ne babasından intikal etf111f0 
Fakat Prens bilhassa ayanın 

şında kalan çalışmalarile Japoııl, 
üzerinde müessir oluyordu. f.lt 
fında fikirlerine hayran bir ııl 
re toplanmıştı. 

Prens Konoye kırk iki yııt~ 
da iken ayan reisi oldu. Bu rt 

Jik müddeti içerisinde asil pr~ 
bitaraflığı ile tanındı. Prens 0 

kit Japonyada mevcut siyasi 
kalardan hiç birisini ıltizam el 

yerek bitarafane çalışmıştır. 
1937 de Prens başvekitliğe 

tirildi. Fakat bir müddet sO 

çekildi. 1940 yılı temmuzu~u~ ~ 
yedinci günü ikinci kabinesını · I 
du. Bu tarihte baş olan Yoa01

, 

giliz ve Amerikan ile anlaşdle 
taraftar olduğu için istifa el(fl 

mecbur kalmıştı. . . ) 
lkinci Konoye kabinesııııfl 

tığı çok mühim işler ara~: 
Japonya da siyasi fırkalan • 
tarak , milli totaliter bir hü1'

11 

kurmak , Almanya ve ltali'1~ 
üçlü paklı imza etmek olfJlıJŞ 

Kabineyi kurduğundan l 8~ 
yıl sonra yani 17 temrnu~lı~ 
de Prens :Konoye başvek~ o~· 
tekrar istifa ettıi. Fakat ut ı 
defa olarak .kabineyi kurına 11 
zif esi imparator tarafından ı.e 
sine verildi. 

Yazımızı bitirirken şu~oıı 
söylemek lazımdırki Prens ç 
ye Japonyanın en ile~i v~ .:~i J 
sevilen adamıdır. Denılebılı şı 
Ponya onu bu ktsa bo) ıu~ 0( ·· urı 
milleti Allahın yer } uı "' 
adamı sayılan imparator 

sevmektedir. ·d 
• IJ 

Konoye memleketıne ~ 

donanma, kuvvetli bir baV
3"et 

• 111ıe vetı kazandırmakla, rne 11,r 
inşa etmekle , ticaret Y;jr 
düzeltmekle muhakkak 
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BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO F7AT/ 

f:tansa Kımıl- IBASR~ LiMANl~DA HUMMAU İHGİLİZLER LiBYADA 

danıyor mu? L!~~ .. ~A2~L!~[~. >VA~•yli TAA~.~~,~~ 2~!R~d~~İY~.~.1!. 

CiNSi -n az En çok 
. S. K. S. 

Koza ı 13,50 14.25 
Klevland Ç. -- 00,00 
Klevland 1 68,00 -70,00-
Klevland il- - 62,00 67,50 1 

( Baımakaleden artan J Telgraf gaıetesi yazı.>or : Orta· sİ\•clenJ - Londra radyosunun 
nııamın Fransa'.> a ait olan safha· şark son zamanlarda vuk!.lbulan verdiği bir habere göre, yakın 

M.°Parlağı 00,00 00,00 
p 1 emiu 00 00 00,00 

~1

1 da. su? a düşmüş sayılabilir. hadiseler levazım sevkiyatı için şark orduları kumandanları bir 
t mılletın bu derece derin he· artık bir öıı kapı haline gelen toplantı yaparak aralarında mü-

-- . - -
Kapımalı 

Y. Çiğidi 
K.-Çiğidi ~:canını tedip hareketiyle sön- Basranın O}nadığı yolda ve ehem- him kararalı:ır vermişlerdir. Dün 

~ Urınek mümkün değildir. Bu mıyetiııde şa.} anı di~ kat bi~. ~e- gelen di2'er bir haberde de bir Susam 41,50 
0.> le bir atectir ki, alınacak şid- t F ı t Polonya fırkasının Libva 'ya mu. detı· v ğişikliği mucip olmuş ur. ı ıs ın, J 

Buğdayyerli 8,43 8,7~ 
ı tedbir ancak onu alevlen- tl ı~tl vasalatı bildirilmekte idi. d' Suriye ve Türkiye '~ 1a a. arı~ın 

Arpa - 6,63 6, 75 

1
1rir Galip devletle mağlup mil- hemen hepsi Basra korfezı yolıyle Gerek l-u haber , gerek bu 

b~ arasındaki, münasebetlerin vapabilmekledir . Besranın Rus· toplantı ve gerekse bu mıntakada 
Yulaf 7,43- 7,50 

?.>le has it bir daire içine girdi· J k ı d harekat mevsimınin gelmic: ol-
~1 ~ vaya gönderilece ma zemey~ e v 24 - 9 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA gorülnıüştür. Galibin ta:zyikına J b ı· B ı ması, Libvada bir askeri hare-Vc t yaıdımı dokuna i ır . asra ıma· J 

ın ehakkümüne karşı nıukave- nının istiap kabiliyeti halen giren ketinın yaklaşmakta olduğunu 
, et alamdleri belirir. Bunu ön· k d h f anlatmaktadır. 
ıeın k• · çıkarı gemilerden ço a n aı.-
t e. ıçin tedbirler alınır. Bu ladır. Son inkişaflar süratle vuku 

iş bankasından alrnmışlır. 

(Frank) Fransız ~ 
edbırler mukııvemeti takviye e· 

d M bulmuştur . Ve bütün memleket 
er. ukuvemet kuvvetlendikçe, k 

~Cdbirler de şicidettlenir. Tedbir- gittikçe artan hamleler başa çı -t şiddetlendikçe mukavemet mak için lüıum hasıl olan sa} ısız 
Uvvctl,.nir. Ve galip devlet, gecelere ikametgah teşkil . eden 

ll"ıağlüp millet müna ebetleri, bu çareleri~ örtülüdür · _lra~ 1 yanı 
basıt daire içirıde inkişaf ederek esnrsıııda liman , faalıyetıne cle-
ıı "8nlı ihtilallere kadar varır . vam ettiğinden biriken malların 

Acaba Fraıısıı. l(ımıldanması hacmı normal hacmin beş mislini 
~.öyle bir " hareket midir 7. Yok.sil bulmuştur · Hülasa Basra logiliı. 
•vıoslmva'dan verilen emır ıle imparatorluğunun hava ve deniz 
hareket erlen ufak bir zümrenin münakale yollarının hayati ehem· 
escrimiılir '? Almaıılar. bunun ko miyeti haiz bircüz'ü olmuştur. 
ltıünist hareketi olduğunu iddia 
ediyorlar. Mereşal Pctaiıı de ev
Velid gün radyo ile Ö} ledıği nu-
tu~ta taşkııılıkları yapanların. ya· 
barcı tahrıkatçılara kapıldıklarını 
sa} lem ekle bu iddıa} 1 teyit et
ltırk istemiştir. Fillıakıka hadise
lerin Rusya harbe girer girmez 
başladığına bakılacak olursa, Al· 
rrıanlara ve Petaiıı'e hak verm~k 
gerektir. Fransıılar, on iki ay he
kinıetin neticelerine tevekkül ile· 
attan mışlar ve a11ccık Rus} a har-

be girdikten sonradır ki. mukave
mete cesaret edebilmişlerdir. Bu 
da bu hareketlerin Moskova'dan 
idare edilmekte oldu~una delil 
Olarak gö terilt"bilir. Bununla be· 
t~ber, bu Çt'Şit mukavemet hareke· 
tınin başlıyabilmesi için . ~r~clan 
İaınan geçmesi lazımgeldığını de 
Unutmamak liiıımdır. Geçen se· 
nenin haziranında Fransız asker· 
~ri hezimete uğradıkiarı zaman 
ransız milletı ele şaşkınlaşmıştı. 
Ansıı.ın kafasına ağır bir dar

be İndirilmiş olan bir insan la· 
savvur edilsin; hu insan ne oldu · 
~Unu anlamak ve içinde bulundu· 
~u vaziyeti tartıp ölçmek için za-
mana muhtaçtır . 

Belki de Fransızların bu şaş· 
t~nlıklan ayılmaları için aradan 
ır sene kadar bir zaman geçme · 

81• liizımdı. Rusyanın da harbe 
i:rmtsi ve Almanyanın şark cep· 
besinde miiıuı kaldığı ~orluklar 
bu ayıl mı} a } ar d,m eden amiller 
~labilir. Çünkü unutulmamalıdır 

i. bu mukavemet hart'ketleri , 
ancak düşmanın nihai zafer kaıan· 
llııısı ihtimali zayıflayınca belirir 
~e bu ihtimal zayıfladıkça, har~-
et de kuvvetlenir. Yani hareketın 

Rus harbiyle birlikte başlamış ol · 
lrlasına değerinden f aı.la ehe'!1İ· 
~et ~atfetmemek :gerektir. Hulasa 
eııuz vaziyet sarih değildir· Ma· 

~afih Fransızlar Avrupanın mu· 
h 8dderatında çok hü.> ük rol oy· 
aınış hır millcttirler. Ve mağlup 

<>lınaıarına ra"'men gene büyük 
roıc1 6 

' c devam edeceklerdir. 
k Binaenale.> h Avıupa'nın mu· 
b lld<leratı yuğrul~akta bulunduğu 
ti~ sırada şu ve bu Fransız poli· 

. acısının değil fakat Fransız 
llııUer · ' d d ının bir millet olarak ne uy-
Ilı uıunu ve ne • düşündüğünü bil· 

11 
~ 0 derece ehemiyetli bir me

/ ,Cdir ki, bunu anlamak için Pa· 
ıs le 1 "d' seı . Cereyan etmekte olan ıa •· 

tin crı Yakından takip etmek ye
de olur. 

'----.. A. Ş. ESMER 

b>~fcrler kaıaıımı·tır Fakat t"x.er 
it 1 .. • 6 

tık ıarp .1.amanında Japonya-Ame-
ki \sulhuııu kurabilirse şüphesiz
t~ u onun zaferlerinin en üstünü 

Parla~, olacaktır. 
\re ~1.akşarkt Avrupa ilim, sanat 
•ati :~p ~anayisine yaklaştıran bu 
~ad u~.ıu diplonıati Japonlar ne 

llr 8 evse azdır. 

Suad Boydur 

sovyetıere gire 
( Birinci say/ adan artan ) 

Alman tayyarelerinden mürekkep 
bir grupun Moskova üzerine bir 
akın yapmak teşebbüı;ünde bu 
Junduğunu bildirmektedir . 

Dafi bataryalarınııı ateşi ve 
gece avcılarının faaliyeti netice· 
sinde düşman tan areleri dağıl
mış, yalım. iki düşman tayyaresi 
şehir üzerinde uçabilmiştir. Şehre 
küçük çapta tahrip bombaları 
ve hZ mıktarda }angın bombası 
atılmıştır. Hasar ehemmiye tsizdir. 

Vaşi ngton : 24 ( a. a. ) -
Ünited Pı ess : Sovyet cephesinin 
merkez kısmını Zİ} aret eden ve 
muharıp Sovyet askerleriyle uzun 
uzadı.> a görüşen Amerikan mu
habirlerinden: dikknte değer rö
portajlar alııımakt~adır . M~uhabir
lerden alınan malumata gore, he
men hemen bin kilometrelik bir 
cephe üıeriııcle Almanlar .mü?a
f 88 halindedir . Siper harbı şım· 
diden başlamıştır. Yıldırım harbi 
muvaff akiyetsizlikle neticelenmiş· 

tir . 
Almanlar' insanca ve malze· 

mece çok büyük za} iata uğra 
mışlardır . Yeni ve Fransı7:1arın
kiııden ) üı. defa daha genış ve 

k S
'f Verdun karşısında bulun· 

e ı 'k' 
maktadır . Çünkü şimdi her ı '. 
tarafın lullandıklerı silahlar eskı 
silahlara nisbetle daha çok kuv-

vetlidir. 
Moskova : 24 ( a. a. ) - Lo-

d ki Kiyef doğusunda dört 
os • . d'X.' 1 k 

Sovyet ordusunun çevrıl ·~• ıa -
kındaki Alman iddiasını yalanla-

mıştır. 

Bitler Betenıe yeni-
den g6rlıecekaıl' 

(Birinci saılfadan artan) 
matık kaynaklardaıı aldığı haber
lere istinaden Hitlerle Mar~şal 
Petenin } akıııda Paris ve. Berlınde 
konuşacakları haber verılmekte 

dir. Af 'k 
Bu mülakatta Fransız rı a-
da Almanlarla işbirliği esasla· 

::~ırı hazırlanacağı söylenmekte-
1 öre Darlan dir • Arılaşılc ığına g • . 

her ne kadar bu bahiste ep~y~e 
ileri gitm:f ise de Hitler bulun 
. d 'kl ·ni ancak Fransız devlet 
ıste ı erı . . . h 

. ' nden elde edılebıleceğı ta • 
raısı 

min etmektedir. -----
Mektepler bagtln 

açıldı . ~ . 
su·gürıden itibaren Vıl~yetı· 

. d k" Orta ·ve meslekekı ted 
mız e ı ' 
risat okulları derslere başlamış· 
tardır. . 1 Şehir ve köy ilkokulları ıse 
iııci teşrinde açılacaktır. 

Cebelattarıkta 
mldalaa .. tedbirleri 

Londra : 24 (a.a) - Jspanya
dan gelecek bir Alman taarruzu
na karşı Cebellüttarığın müdafaa· 
sını mühim surette artıracak istih· 
kanılar tamamlanmak üzeredir. 
Kaleye karadan gelmeğe teşebbüs 
edeceklere yalnız yerdeki çok ge· 
niş müdafaa şebekesile değil ayni 
zamanda yüksekte kayalar arası· 
na yerleştirilmiş topların ateşi ile 
de mukabele edilecektir. 

Bundan başka büyük Akdeniz 
filosu da bu müstahkem mevkide 
bulunmaktadır. 

SEYHlH DEfTERDARUGINDAN: 
Hazineye 936 - Q37 se

neleri muamele vergisinden 
Borçlu Fabrikatör Esat oğlu 
Mustafa Asımm işbu borcun
dan dolayı Yılanlı mezarasın

da vaki tapunun 333 tarih ve 
14/64 numarasında kayıtlı 13 
dönüm 2 evlek bağ yeri ilan 
tarihinden itibaren 21 gün 
Müddetle satışa çıkarılmıştır. 
Alıcıların Defterdarlığa müra
caat etmeleri ilan olunur. 

13465 

SEYHAN OEfTEROARUGINOAN: 
Tohumluk bedelinden 1090 

lira Borçlu Müftü oğlu Muçte
bamn işbu borcundan dolayı 
Karaömerli köyünde ve ta· 
punun EylUl/320 tarih ve 152 
numarasında kayıtlı cenuben 
ve garben Müçteba ve şimalen 
dere ve şarkan Kara Ômerli 
yolu ile mahdut 250 dönüm 
tarla ilan tarihinden itibaren 
21 gün müddetle satışa çıka
rılmış olduğundan alıcıların 

Defterdarlığa müracaat etme· 
leri ilan olunur. 13466 

1 

1 

(Frank) isviçre-
(Sterlın) İngiliz __ 5.20-
(Dolar) Amerikan l 26 20 

l·:W·~·· 
TÜRKiYE Radgosu 

ANKARA Radyosu 

Per~embe 25.9.941 
7 .30 Program ve memleket sa· 

at »yarı 
7 .33 Müzik : Hafif program 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müıik: Hafif Parçalar Prog· 

ramının Devamı (Pi.) 

8.30/ 
8.45 

12.30 
12.(3 
12.45 
13.00 

13.30/ 
14.00 

18 00 

18.03 

18.30 
19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 

21.00 

21.10 
21.30 
21.45 

22.30 

22.45 

2~.55/ 

Evin Saati 
Program ve saat ayarı 
Müzik : Fasıl Sazı. 
AJANS haberleri 
Müzik : Fasıl tSazı Prog
ramının Devamı. 

Mü1.ik : Karı~ık Program 
(Pi.) 
Program ve memleket sa· 
at ayan 
Müzik : Radyo Caz Or
kestrası (lbrahim Özgür ve 
Ateş Böcekleri). 
Müzik : Fasıl Sazı. 
Konuşma (Derdleşme Saati) 
Radyo Caz Orkestrası Prog-
ramının ikinci Kısmı. 
Memleket saat ayan ve 
ajans haberleri. 
Müzik Yurttan sesler. 
RADYO GAZETESi 
Müzik : Kemençe, Kanun 
ve Tanburlar Saz Eserleri. 
Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsulleri Borsası 
Müzik : Muhtelif Şarkılar. 
Konuşma (Şiir Saati) 
Müzik : Radyo Senfoni Or
kestrası (Şef : Ferid Alnar) 
Memleket saat ayarı, ajans 
haberleri ; Esham • Tah· 
vilat, Kambiyo • Nukut 
Borsası 
Müzik : Dans Müziği (Pi.) 

23.00 Yarınki program ve kapa
nış 

Spor Gazete ve Mecmaaıarı 
Kollakılyona Satın Abnacak 

BEDEN TERBİYESİ UMUM MODORlOGONDEN : 
Umum Müdürlük kütüpanesi için, Türkiyede şimdiye ka

dar intişar eden ve neşrivatını tatil etmiş olan spor gazete 
ve mecmualarının kolleksiyonları satın alınacaktır. 

Satmak istiyenlerin bir mektupla Neşriyat ve Propağanda 
Müdürlüğümüze müracaatları. 24-27-30 (6938) 13462 

i LAN 
iNHİSARlAR ADANA TOTON f ABRİKASINDAN · 

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

2 - Nakliyatın tahmin bedeli bin beş yüz liradır. 
3 Şartname her gün Fabrikada görülebilir. 
4 - Muvakkat teminat 102 lira 50 kuruştur. 

5 - Eksiltme 15/ikinci teşrin/941 tarihine müsadif cu
martesi günii saat 9 da yapılacağından isteklilerin fabrikada 
müteşekkil komisyona müracaatları • 18 - 8-31 13447 

Sayla 3 

Refika Recep Tümerkan 
Adana Biçki Yarda 

Yeni aene talebe kaydına baılamııhr. Kayd ve 

kabul ıeraiti Bebekli Kilise sokağındaki biçki 
yurduttdan öğrenilir. 13400 

' .... ._. . ._. . ._. . ._. . -
~ ·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i • • i DOKTOR ! 
• • • • 

1 Ziya Tümgören 
. 
• i Birinci sınıf rontgen mütehassısı hastalarını Abidin 
! Paşa caddesindeki muayenehanesinde kabule 
! başlamıştır . 13456 1 - 7 i • • ....................................................... ._. ................. ~ .... ·~·~ .............. ! 

Adana ismet inini Bız Enstlttlıl MI· 
dlrllllnden : 

Enstitü mütedavil sermaye sipariş atölyeleri 2519/1941 tari· 
hinden itibaren faaliyete ge<,.ecektir. 

Bu atölyelerde dikiş kısmında her türlü rop, manto ve tay
yörler. 

Moda kısmında: şapka ve her nevi çiçek 
Çamaşır kısmında: her türlü kadın ve erkek çamaşırı, Firenk 

gömlekleri. 

Tabahat kısmında: ise pasta siparişleri kabul edilir. 
3- 4 Telefon 285 

• 
iş Bankası 

Kftcftk tasarruf besaaıarı . . 
1941 

llramlye planı 
KEŞIDELEk 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Aiuatoa, 3 lkincite,rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
ı Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 > 
4 > 500 , 2,000 
8 > 250 > 2,000 J 

35 , 100 > 3,5or > 
80 > 50 , 4,<'00 .. 

300 > 20 f,000 :t 

TUrklye ı, Banka•1na para yat,rmt.ıkla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zan~~n&!" tallhlnlzl 

denemı, olur•unu:a. 

~n:uJCZ::::z:uuuuuuxxxu:ICCICZ:; 

!NE VR O ZINi 
a a 
a Btlttla atrdana paazeblrldlr. a 
~ Beyhude ıstırap çekmeyiniz 

11 

~ 
M 
M 
M 

BİR TIK KAŞE ,-J· 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla

nm sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafs:aı ·:e 

adelc ıstırapları NEVROZ '· ... 

tedavi edilir. Mücssirilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

" M 

NEVROZiNiTERCİH EDIHZİ ~ 

~-·····:::~:::::::: .. ~ 



Sayfa 4 

. 

PH I L IPS 
Kaynak Makineleri 

AZ CEREYAN SARFİYATI, SESSİZ iSlEME. UZUN OMOR. 

F 1 LI P S 
K aynak Elektrotları 

TORKSôZO 

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

Muharrem Hilmi Remo 
ABİOİNPJ.ŞA CAOO[Sİ NO. 42 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfON : 110 

............. • • 

25 EylOI 1941 -

1 TÜRKSÖZÜ 1 • • • • 
: Gazete ve Matbaası • 

1 1 
i Türksözü OIUYUCULARIRA DONYAllN HER TARA- i 
• f INDA VUKU IUl.lll HADiSELERi GONO 60- • 
İ Gazetesi NONEVERM. TORISOZONO TAKIP EDiNiZ. 1 
·.: =' Bitap, mecmaa, çelE, llllet, allı, • Tu .. rkso .. zu .. plla, harita, llllam.. matllu • 1 lflerlal Tlrldretle mevcat .... • 
1 1taaıara relEıllet eder Mreceu M tb 1 i tall ve ılratle eldea Çlbnr. a aası : 
• 1 
: Türksözü Cilt Kısmı : 1 • 
• 1 
İ SAGLlM, TEMİZ, ZARİF CiLT ~LHlllZI ANCll TOIS8ZO ! 
1 MOCELLITHANESIHDE Y APTIRAllLIRSIHIZ I 
• 1 

- - ~----~--~~--~~~~! '~·.~·~·~·~·~~·._. .............................. ~ 
------- - ----- a**********************ss; -------- Dolltor Mecid aıtıoll _ __.... __ 

TORKiYE CUMHURİYETİ ft En Büyük Hakikat 1 
Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : 1888 

Sermayeai: 100.000.000 Tür k Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zırat ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaı.lanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekih~cek kur'a ile 

aşaQ'ıdaki plana göre ikr;Jmiye datılılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira .. • 600 2000 .. 
4 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 
" 4000 .. 

100 50 .. sooo .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO 
liradan aşağı d üşmiyenlere ikramiye çıktıj'ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincilcinun, 

1
~art ve 1 J Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

daaa Dopmnı ıa,taltlltl 

DOKr O R 

Süleyman Kuntalp 
Dofum ve Kadın Ha•talıkları MütehaHı•ı 

Hastalarını Abidin Paşa Caddesi yanında 8. Müslim apartı
manının birinci katındaki evinde kabul ve tedavi etmiye başla-
mıştır. Telefon No. 272 10-15 13407 

• 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUST Af A Rif ATECZAHANESI 

OSTOHDEKI MUAYEHEHAHESIRDE IAIL EDER 

R ~ 

Hernevi latut.lılı nnıayen• ,,. teclaoi • i ilir 

Mu•yen•ll•n• : P.llmuk pazan poll• k arakolu 
k•r.•ı•ınd• Mu•yene -tları : Sabah : e - 9 

Öl.. : t2- 1• 
Ak .. m : 17dan aanr 

=A il 

=o 
1 ................................................... 1 

n ıDr. Cevad Sargınj 
a i C:Ud, Saç ve Zlbrnl Butalddar i i Mltella111ıaı 

M 

=v M 

!O 
nL 1 

ı MUAYENEHANESi : 

1 l.tan6al &yof/a Toltatlıyan olflli nl'llltft::.::J 
ı •olıalı Namara : 4 C. 8- 16 

i i ı 
BN ; DIŞ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. " 
~ CAZİBE VE G0ZELL11TIR ! a 
~ :·Rad~l~n.. h~ikulide ~~~s- de parlak neticeler veren n 
M sır ter~ıbı, ~aıma taz.e!ığı ıle "Radyolin,, sizi terkibi meçhul M 
M t~~a~uz t! l~ış v~. onb~nlcr:c~ ve birka~ misli pahalı ecnebi 1 
M kışının tercıh ettıgı yeifane dış müıtahz.arlarından da müstaj'-

macunu haline gelmiştir. Diş . k 1 ' 
hofzossohhasında ve Pzellitin· "' 'mış "· • ~ 

M RADYOLIN i 
lhgwwAW#AWfi*AAA ··········-

.................. 
Altoae ve llb 

: ...-oan 
Sene/ili ... 1400 Kr. 

~ 1 Aglıfı • • . 125 • • • 
1, ~ ilanlar lçtn lda.-.,ı• 
i: ~ mUr•oaat etm • lldlr 
ı .~ ... ~~~~~ ~~~~ 

.. ........ 
GONOELIK GAZ.ETE ~ AeANA 

Sahi,' oe B01mulı.rriri 
FERiD CELAL GOYEN 

Umumi Neşriyat MüdiJrü 
MACiD aOçLO 

Bo11ltlıO• yer : TORrsozo Matboo11 . 

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

NEZLE 
Kırıklık, Baş, 
Diş ve adele 

ağrı\ arı 
En seri ve en kati şe· 

kilde 1alnız kaşe 

Havalann serinlcditi b• 
fiinlerde alacatınız ilk 

tedbir evinizde birkaç GRIPIN bulundunaak ollaahdır. 

a K1t bi bozmadan, mide Ye böbrekleri 
a yormadan ısbrapları dindirir. 
il Lüzumunc!• p nde 3 adet abnır. Taklitlerinden sakınana& (ılC 
il her yerde pullu kutulannı ıırarla iıteyiniz. 

" 


