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iç işlerimize dair konuşmalar 

Parti meclis grupunun 
dünkü müzakereleri 

C'flrra~nk?ra : 10 ( Türluözü m uhabirinden} 
"1a ıırıyet Halk Partİ•İ mecliı grupu bu· 
s,.,_•aot onbe,te Trabzon mebusu Hasan 
"-6., "1

" reialiii1tde toplanmı,tır. Antalya 
~a- Tü,,kan Ôz tarafından milli mü-

dalaaya ve maarif ve 'ıciletlerine tevcih edi
len takrir okunmuf, alakada,, Vekiller bu
na cevaplarda bulunmu,lardır. Bazı hatib
lerde küraüde konu,tuktan aanra aaat 16 
da celaeye nihayet verilmi,tir. 

~ay Çörçilin Coğraf ga kongresi 
dunkü beyanatı müzakeratıdevamda 
~:~~~1Ju!E:~:. Komisyonlarda ha·-ra-r-et-li -münakaşa 

Ankara : 10 (Türksözü mu· 
habirinden) - Birinci Türk coğ· 
rafya kongresi üç hündenberi ko
misyonlar halinde çalışmalanna 
muntazaman devam etmektedir. 
Muhtelif komisyonların çalışmaları 
hakkında elde edilen malümat 

üzerinde çalışmaktadır. 

Tali komisyonların tetkikleri 
neticelenince komisyon esas top· 
lanblarına başlayacak ve tali ko· 
misyonlarca hazırlanan raporlar 

~n) ara ; 10 (Radyo Gazete· 
lı.ıiii.11 b:- Avam Kamarasında 
"-lltr •r toplantı olmuş, Çörçile 
~t. ıerJ°rı.ılmuştur. Gerek Çörçil 
;:'dllQmn se müsteşarlar cevaplarda 
"il Old llttur. Çörçil Giritte mağ· 
bııı A.t~kl~rını ve fakat asıl har
b~ııu11d ntd, harbi olduğunu ve 
llıı4 Ve C~~ValJ! edeceğini söyle· şudur: 
~11 •rıtte ıcaba göre elden Bu komisyon iki tali komis· 

üzerinde yapacağı müzakere ve 

münakaşalaz sonuncunda vereceti 
kararları tesbit edecektir. 

Terim ve coğrafi isimlerin 
imlası komisyonu : Bu komisyon 

kongrenin açıldıtı gündenberi 
her gün muntazaman toplanmak-

~ ... , :ardınıın yapıldağını, fazla yon haliude devam etmektedir. 
~rı~t'Vetıeri tahsis edilmemesi Bunlardan biri ortaokul ve lise 
lirıiıı d crı. acı Girit ma~liibiye· ders kitaplarım ayn ayrı birer 
l!l~~du~unu ve f ali-at bu acı komite halinde ve müell!flerle bir· 

tadır. ilk toRlantısında çalıŞJDa şe· 

killeri ve tetkik mevzuları üzerin· 
C.~111 .7ctin cevabının zafer ofa· likte, ikincisi de bütün okulların 

1 
lvc etmiştir. coğrafya mUfredat programları 

de esas kararlarını tesbit etmiş 

ve cumartesi, pazartesi toplanbla· 

nnda da Prof, lbrahim Hakkı Ak· 

yolun lstanbul üniversitesi edebi· 

yat fakültesi coğrafya zümresi ted 
ris heyetinin düşüncelerine esas 

teşkil eden muhtırası üıerinde 
müzakere ve münakaşalarda bu· 
lunmuştur. 

Türkiye coğrafyası komis· 

yonu: Bu komisyonun kongrenin 

aç.Jdığı gün yaptığı ilk toplantı· 

sında çalışma şekilleri gorüşülmüş 

ve azasının, komisyona tetkik edil
mek için verilen raporlar üzerin· 

b· I(~. Şamdan bir görünüı 
•tt}' ıre : 10 ( A A )- Ka- • 

deki şahsi etütlerine uman ver· 
mek maksadiyle ilk çalışma top· 
lanbsını · paıvrtesi gününe tehir 
etmişti. Dünkü paıarteai günü 

coğrafya seminerinde öğleden önce 
ve sonra çahşmalarına başlamıf 

ve prof. Louis'nin "Turkiye çoA'· 
rafvasının ana hatları., üzerinde 

tlı · c iele h · · _ 
~ 1t , li(i n aberlere gore , ln-
St liindr r Fransız , Avustralyalı 
~ ~tiyed 1 ~otörtü kıtaları Şimali 
a... e ı l · 

l . "1 et... 
1 

crı hareketlerine de-
•tıı .. ,Cıtt d" ç()k ili ıtrn e ırler . Bu kıtaların 

~et lrıern a~ı~ı geçmiş olmaları 
~ Cllllra~Unıyct verici bir hare· 
~ 'lllıaıc ~elakki edilmektedir . 
~bİIİtd' Ciddi bir mani teşkil 
111 

llltı ~~ransızların siyasi du
~'1nırıllt ında henüz çok az 
;~t aı vardır . Fakat şimdiye 
t()~kttc:i1r .~kav~met gösterildiği 
(j°t ~ltlatınd ebelıdürüıün arızalı 
111 tu hp 

1 
an geçilerek Dcır'aya 

~~lrı11ulliy 1 
an ileri hareketi de 

~ ctrne~~e~~ren bir tarzda in· 
ı, era r-- ır . 
tın . ronekt d 
~- İltiai d a an geçen yol-
~h~· licr i~i Şa~da birleşmek
~il 1b\ ... Şehır de Suriyenin 

()ttl •11erke · '1' ttre zı olan Şama 70 
tc~ lrıuhte:&afededir . Almanla
tc ctıeti h k~ her hangi bir ha-

}'~llr 8 ında hiç bir amma
k l\lldu.. • 

ıı.ı . s : 10 
liGt lrııltdarda ( A. A. ) - Mü-
"tt~ra11sıı Ve Fransız subayları 
bir 11le İlt"h lmparatorluk kuv· 
t~?ltları ~ak etmişler , diğer 
ttlit· 'tterdir a döğüşmekten vaz 
(jttı •ne töre .. · Bu sözcünün ifşa 
illet '<>ıır, il • •. Pazar günü öğle· 
1\ te .... erı h L • • 
«ltıılt '-ltrinlif . arel(etı 60 kılo-
'-dGf lllukavc ını bulmuştur . Da· 
•tı tdilrnck~ct. merkezlerine te-

l~<Jlt llldır edır · İngiliz zayi-
0nct • 

ta . ıo 
. ( A. A. )- Tay· 

MOTTEfiKLER 
S U Ri Y E O E i L E R 1 
HAREKATA DEVAMDA 

Saltan Atra• 
- Müttefiklere -

btlbak etti 

VIŞI LONDR A ' YI 
PROTESTO ETTi 

• 
mis , başmakalesind" diyor ki : 
- < İngilİ1; ve Hür Fransız kuv· 
vetlerinin Suriyedeki hareketleri 
Amerikada hararetli bir surette 
alkışlanmakta ve Amerikada in-

hazırlamış oldutu raporunu müza· 
kere ve münakaşa etmiş ve prof. 
Besim Darkot'un Türkiye'nin coğ· 

rafi bölgelere ayrılması hakkın· 
daki esas fikirlerini dinlemiştir. 

Coğrafya mütehassıslarımı · 

zın memleket co~raf yası üzerin· 
deki ilmi görüşmelerini bir araya 

toplayan bu müzakereler çok en· 

teresan ve akademik bir mahiyet 

arzctmektedir. 

DARLAN' iN NUT.J(U 
Ankara: (A.A.) - Amiral 

Darlan bu akşam bir nutuk söy· 

li yecektir. ( Gerai Qçüncü sahifede ) 
--~"'------..2..--------~--------------~~-------------

Fransa'nın Ankara 
Elçisi dün öldü 

ı4nkara : 10 (Türksörü Muhahirinden) - Fransanın Ankara Büglk 
Fi isi bugün saat 14,43 de Ankara Nümune Hastanesinde ölmüştür. Jiz Hanri lcankran olmuş bir apandiste müptela idi. Ameliyat yapılmış 
's de kendisi kurtarılamamıştır. Jül Hanri mütarekeden sonra büroya 
~:1m;,, afır FOÜ içinde çok iyi çalışmı~tır •. ~erhum Fransız hü.qük 
elçisi Aalcara muhitine kındini ~k seudırmı,tı. 

INGiL TEREYE 
ISTllA iŞi 

yak 1 aşmış! ,, ., 

lakenderiye doklarından bir görünü' 

Loııdra : 10 (A. A.) - Roy
ler: Devlet nazırı Lord Beaverb 
rook, Kanada'ya hitaben neşretti· 
ği bir mesajda, lngiltere'nin istila· 
sı saatının yakınlaşmakta olduğu· 

nu söylemiş ve demiştir ki: 
"istilaya ne zaman teşebbüs 

edileceğ'İni bilmiyorum, fakat mu· 
hakkak olan birşey vardır, o da 
muharebe saabnın yaklaştığıdır. 
Her er, bütün şiddet ve azmiyle 
mukavemete hazır, yerine konul
malıdır. Her top ve her tank se
ferber bir halde bulunmalıdır. Her 
tayyare, uçmağa hazır olmalıdır. 

Çünkü burada, az zaman sonra, 
hüriyetlerimiz ve hayatımız için 
çarpışmayı beklemeliyiz ve bu 

lskenderiye : 10 
( A. A. ) - Hava 
bombardımanların -
larından sonra halk 
lskenderiyeden o ka 

dar çabuk uzaklaş
mak istiyor lci , 

lıkeaderlJ.• 
bo§&Jtıbyor 

tarafından tutulmuş
tur . Pazar günü 
trenle 40,000 kişi 

şehri terketmiştir . 
Demiryolları idare

si erkanından bir 
ALKIN TAHLiYESi 

Kadınlar ve hatta bebekler bile 
vagonlar üzerinde seyahat etmek
tedirler . 

Garın bütün methalleri asker 

Vişi elçisinin 
Amerikayı ---

inandıramıyor 
Vaşington: 10 (a.a.) - Fran· 

sız büyük elçisi Hey ile Hal ara
sında dün yapılan mülakattan son· 
ra hariciye nezaretinden öğrenil

diğine göre, Amerika hükumeti 
Fransız - Alman işbirliğini tenkit 
:.tarzının dekjştirilmesini hakJı gös· 
terecck hiç bir açık sebeb bula
mamıştır. lng'ilizlerin Suriyeye gir· 
mesine gelince: iyi ma!Umat alan 
mahfillerde işaret edildiğine göre, 
lngiliılere karşı hava harekatı ya· 
parken Fransızlar Suriyenin Al· 
manlar tarafından üs olarak kulla 
nılmasına muhalefet etmemişler ve 
Suriyeyi Almanlara karşı müdafaa 
edememişlerdir. Bu mahfillere gö
re, Fransızların lngilizJere karşı 
alacakları vaziyet bu bakımdan 
mutılaa edilmek lazımdır. 

............ "" 
İtalyanlardan alınan silahlar 

Babet11taada 
ltaı,aa ıa,ıatı 

Kahire : 10 (A.A) - Ortaıark 
İngiliz kuvvetleri tebliği: Tobruk 
etrafında vaıiyette değiştklik yok
tur. l:;labeşistanda Göller, Omo 
muharebeleri neticesinde yeniden 
115 kilomerc kare İtalyan toprağı 
elimize geçmiştir. Da~lık arazide, 
fena yollarm ve ıi<ldetli yağmur· 
l!lra rağmen asğarl dört İtalyan 
tümeni imha edilmiş veya dağı· 
tılmıştır. ]imada her türlü muka· 
vemeti kırdık. Harekat müsait ola
rak devam ediyor. 

BÜTÜN ELÇiLER 
PARJSTEN l" AŞIN/YOR 

Vişi : 10 (A.A) - Pariste ki 
36 elçilik bütün memurlarile Vi· 
fİye taıınmaktadır. 

___ , 
zat önümüzdeki iki 

gün,)çinde ıki üç misli fazla İn· 
sanın lskcnderiyoden ayrılacağını 
tahmin ettiğini söylemiştir. Şehir 

süküneti muhafaza etmektedir . 
(Gerisi üçüncü sayfada) 

MAARİFİMİZDE 
ÇALIŞMALAR 

·-------
6petmealer talebeleri 18 temmaıdaa 
Z3 apıtoıa kadar arçıı,macılllar 
Ankara: 10 (Türlcsöı.ü muha

birinden) - Bütünlemeye "8\an 
talebeler için Maarif VeUletinin 
tatil ayJarmda {talebe tatil kurs
ları) açacağını ve bu sebeple orta 
tedrisat müesseselerine bajlı öğ
retmenlerin 15 temmuıda vazife 
gördükleri okullarda bulunm1'lan 
lüzumunun Vekaletçe kendilerine 
bildirildiğini evvelce yazmıştım. 

Bu kurslara dair Maarif Ve· 
kalelinin neşrettiği Lbir tamimde 
talebe tatil kurslarının 16 temmuı. 
çarşamba giinü çalışmaya başlıya· 
cağı ve 23 ağustos cumartesi gü· 
nü faaliyetlerine son verecekleri 
bildirilmektedir. Bu suretle bir ay 
bir hafta kadar sürecek olan bu 
kurslarda ikmale kalan talebeler 
öğretmenlerinin irşat ve nezaret- , 
!eri altında bütünleme imtihan
larını liıım geldiği gibi hazırlamak 

imlcanını bulacaklardır. 
Talebe tatil kursları ihtiyaca 

göre edebiyat, Türkçe, felsefe, 
tarih, cö§'rafya, yırrtbilgiıi, mete
matik, tabiiye, fizik, kimya ve 
yabancı dil derslerinden açılacak
tır. Her ders için liiıumuna göre 
açılacak kurslar, devem edecek 
talebe ve okulun öğretmen ade· 
dine göre bir veya müteaddit 
sınıf üzerine açılacaktır. Bundan 
başka her sınıfa mümkün merle· 
be az talebe ayrılaralc her öğret
men bu kurslarda vazife alacak
tır. 

Kurslara talebenin devamı ih· 
tiyaridir ve kurslara okulun kendi 
talebelerinden başka diğer tehir· 
lerde okuyan ve okulun bulundu· 
~u yerde tatilini geçirmekte olan 
diğer okullar talebesi do kabul 
olunacaktır. 

Toprak tevzii 
Tevziatın bu sene bitirilmesi 

için ahnan tedbirler 
Ankara : 10 (Türksözıi Mu- \ 

habirinden) - Topraksız köyl~J. 
kullanılmıyan devlet toprakları tev· 
zii suretiyle toprak sahibi yapmak 

hakkındaki talimatnamenin tatbikı· 
na devam olunmaktadır. Maliye 
Vekaleti, talimatname hükümleri 

cümlesinden olan heyetlerin sayı· 
sını arttırmıştır. Heyetler gittikle· 
ri yerlerde devlete ait araziyi ve 
bu arazi üstünde veya civarında 
topraksız fakir çiftçilerin adlarını 
lesbit ekmektedir, neticeyi birer 
raporda tesbit eylemektedir/er. 

içinde bulundu~umuz sene ~ar· 
fında memleketin yarısında top 
rakların tevzi faaliyetinin bitirüe· 
bilecefi tahmin olunmaktadır. 

PETENDEN GENER AL 
FRANKOYA MESAJ 
Vişi : 10 (A.A) - Mareşal Pe-

ten Kardilal f oye ile Generl Fran 
koya birer mesaj yollamıştır. 

Mussolini ~bir 
nutuk verdi 
Daçe TlrldJ• 
için•• dlror 

Ankara: JO (Radyo gazete
sinden) - Mussolinı ltalya'riın 
harbe giriıinin yıl dönümü miina. 
sebetiyle bugün bir nutuk :söyli
yerelc harbin siyasi ve askeri sa-
fahatından bahsetmiştir. Bu nut
kun Türldye'ye taillük eden fık· 
ra11 pdur: 

Türkiyc'ye gelince: timdiye 
kadar bütün İngiliz. davetlerini 
r.ed ~tın.iştir. İnönü lngiltercye her 
hangı bır suretle güvenen bütün 
milletleri trajili: bir akibetin bele. 
!emekte oldu'ğudu görmüştür. Fa
kat bu fırsattan istifade ederek 
Reisicumhur lnönü'ne şunu söyle
mek isterim. İtalya ile 1928 de 
başlıyan itbirliği devamı arıu· 

sundadır. 



Sayla ı TÜRKSOZO 

KARMEN 
iaşe müsf eş an 

ilk temsilinde ıslıklarla karşılanan Ankaraya döndü 
Karmen operasmı yaratan 

üstad Bizetnin amkll hayatı 
Denilebilir ki son on sene zar

fında radyolarda en çok çalınan 
hava Karmen'dir. Karmen'i bir 
hafta içinde hiç olmazsa bir defa 
çalmayan radyo istasyonu pek az· 
dır. Halbuki Karmen'in zavallı 

bestekarı hayatında ıslıklar çalı· 
narak tezyif ve tahkir edilmiş, bir 
alkışa bile nail olmamıştı. Bugün: 
herkes bu gütel operayı zevkle 
dinlerken yüz aene evvel halk 
zorla muzıkayı susturmuş perdeyi 
kapatmı~tır. 

Karmen'in bestekarı Georges 
Biz.et 1838 senesinde doğmuş, 1675 
de henüz pek genç yani 37 ya
şında iken ölmüştür. Bizet konser 
vatuvardan parlak bir diploma ile 
mezun olduktan sonra 19 yaşında 
iken Roma büyük mükafatını ka · 
ıanmağa muvaffak olmuştu. Bi
zet, Dokteur Miracle adında bir 
perdelik bir operet bestelemiş, 
sonra Romaya giderek bir müddet 
orada kalmış, birer perdelik ope
ralar bestelemişti. 

Fransaya döndükten sonra mu
siki hocalığı yapmağa başlamıştır. 
Bir taraftan da operalar bestele
miştir. lık operası 1863 de bes
telediği üç perdelik inci Avcıla • 
rıdır. Bu opera Lvripuc tiyatro
sunda oynanmıştır. Bestekar dört 
sene aynı tiyatroya dört perdelik 
La jolie fille de Perth operasını 

vermiştir. Bu iki opera da güzeldi. 
Yalnız o zamana kadar alışılmış 

tarzda de~ildi. 
Bizet 1872 de, meşhur Fransız 

muharriri Alphonse Daudetnin 
Arlesienne dramını bestelemiştir. 

Arlesienne epeyce rağbet görmüş
tür. 

Nihayet artist uzun bir çalış
ma neticesinde Karmen'i bestele
miştir, Yeni opera 13 mart 1865 
de Pariste Opera Komikte oynan
mıştır . Tiyatro hıncahınç dolu idi. 
Bestekar da bir locada bulunuyor 
ve şaheser addettiği operanın halk 
ilzerinda yagacağı tesiri anlamak 
istiyordu. 

Bizet eserinin hakikaten çok 
mükemmel olduğunu biliyordu. 
Bunun için halktan alkış ve teşvik 
bekliyordu. Halbuki daha uvertür
de halkta hoşnutsuzluk başladı, 

perde açıldıli:tan sonra bu hoş· 

nutsuzluk mütemadiyen arttı. Ni
hayet ıslıklar çalınmağa, ayaklar 
vurulmağa başlandı. Gürültü ay
.ı\uke çıktı ve operanın oynanması 
tatil edildir. 

Bu hadiseyi uzaktan gören Bi
zet çok müteessir oldu, yanındaki 
lere sadece şu sözleri söyledi: 

- Ya halk musikiden hiç bir 
şey anlamıyor, yahud da ben de
linin birisiyim! 

Zavallı Bizet eserinin bu fena 
karşılanmasından o kadar müte
essir olmuştu ki hastalandı ve üç 
ay sonra kalb hastalığından öldü. 
Bizet'nin ölümünden bir müddet 
sonra Carmen ikinci defa olarak 
oynandı. Bu defa eser büyük bir 
muvaffakiyet kazandı. Tiyatro al· 
kıştan yıkılacaktı. Temsiller ~ir_i
birini takip etti, dünyanın butun 
operalarında Carmen'in oynanma
sına başlandı. Fakat Bizet bunları 
görememiş, kalbi yeis ve kederle 
dolu olarak ölmüştü. 

Carmen, Prosper Merime'nin 
eserinden alınarak bestelenmiştir. 
Eserin mevzuu şudur: Don jose 
Navarro, Basklı Almanza alayında 
zahittir. Vazifesi hudut muhafızlığı 
ve kaçakcılığa mani olmaktır. Don 
Jose çok ciddt ve vazifesine bağlı 
bir gençtir. Bir gün Seville şeh
rinde Carmen, daha doğrusu Car· 

mencita adında çok tanınmış bir 
çingene kızıyla tanışıyor. Carmen 
iri :.iyah gözlü, yakıcı bakışlı bir 
kızdır. Kızın işveli hali Don jose'· 
nin kalbini altüst ediyor. Kızla 

tanışıyorlar. Don Jose, Carmen'e 
hoş görünmek için vazifesini ih
mal etmeğe, kaçakçılara göz yum
mağa başlıyor. 

Bir gün daha ileri giderek , 
bir cinayet işliyor, kızın bir aşı
ğının öldürüyor. Yakalanıp mah
kfun olmamak için alayından ka
çıyor, serseri hayata atılıyor . 

Nihayet bir kaçakçı kumpan
yasına giriyor . Kaçakçılar ekse
riya cinayetler yapmağa mecbur 
kalırlar. Don Jose de yeni cina
yetler işliyor. Carmen 'e hoş gö
ı ünmek için her fedakarlığı göze 
alıyor. Fakat bir müddet sonra 
Carmen'in Lucas adında bir bo
ğa güreşçisini sevdiğini anlıyor . 
Kızın hiç bir güreşi kaçırmadı

ğına dikkat ediyor. Artık pabuç
larının dama atıldığını hissediyor. 
Fakat o Carmen'i elan eski sıcak- ' 
lığiyle sevmektedir . Bunun için 
kızla birlikte uzaklara, çok uzak
lara kaçmağa karar veriyor. Car
men 'e soruyor. 

- Amerikaya gelir misin? 
- Amerikada ne yapacağım) ... 

Buradaki hayatımdan çok memnu
num. 

- Lucas'ın yanında o:maktan 
değil mi ?... iyi düşün, ayağını 

denk al, yoksa seni öldürürüm! 
- Çingene kızları tehditten 

korkmazlar!. .. 
Don jose iki saat sonra geli· 

yor: 

- Haydi gidiyoruz!... diyor. 
Carmen bir ata atlıyor, tenha 

bir boğaza doğru atını sürüyor. 
Burada attan 'inerek bir eli belin
de sakin bir tavırla Don Jose'ye 
bakıyor: 

- Burada mı öldüreceksin? ... 
Diye soruyor. 

Don jose yine kendisini sev
mesini, birlikte daha iyi hayat;ya
şamalarını rica ediyor. Carmen şu 
cevabı veriyor: 

- Hayır, artık seni sevmiyo
rum. istersen beni öldür!... Ben 
merd doğdum, merd öleceğim. 

Don Jose bu cevap üzerine 
müthiş surette hiddetleniyor. Car· 
men'i biçaklıyor ve bir çukur ka
zarak cesedi gömüyor. Bundan 
sonra adliyeye giderek teslim olu
yor. 

Carmen'in operası baştan ba
şa mükemmeldir. Bazı parçaları 

fevkalade güzeldir. Şimdi bu ope· 
ra her tarafta sık sıh oynandığı 

gibi filme de çekilmiştir. 

Suriye harekatı 

Suriyenin lngiliz ve Hür Fran
sızlar tarafından istilası teşebbü· 

sü, dünyanın bütün alaka ve dik
katini bu memleket üzerine çek
miştir. Suriyede Fransızlar nasıl 

bir mukavemet gösteriyorlar ? 

Bunun hakkında kati bir haber 
yoktur . Vişiye göıe , Fransızlar 

mukavemet ediyor . İngilizler ise 

karşılaştıkları mukavemetin dağı
nık olduğunu söylüyorlar. ltalyan 
radyoları ise Vişi Fransızlarının 

lngilizlere hiç mukavemet etme· 

Bir müddettenberi Cenup vi
layetlerinde seyahatte bulunan ia
şe fl')Üsteşan refakatinde bulunan 
petrol ve ticaret umum müdürle
riyle beraber Ankaraya dönmüş
tür. Müsteşar bu seyahatinde pet · ~ 
rol ve ticaret umum müdürlilkleri
nin cenup vilayetlerimizdeki vazi
feleri ve bu mıntakadakı hububat 
vaziyetini tetkik etmiştir. 

Fabrikatörlerin 
yaptığı temaslar 
İstanbul yünlü kumaş fabri

katörleri mümessilleri İktisat Ve
kaletiyle temaslarına devam et· 
mektedirler. Müzakereler yünlü 
kumaşlar için tayin ve tesbit e
dilmiş olan kar nisbetleri mevzu· 
u etrafındadır. 

Diğer taraftan lastik fabrika
ları mümessilleri de lastik için 
ham madde temini hususunda lk
tisat Vekaletiyle müzakerelere 
başlamışlardır. 

Adana Müzesinde 
tamirat işleri 

Sehrimiz müzesinin bazı kısım· 
larında tamirat yapılmakta oldu
ğunu yazmıştık. Dün aldığımız 

malumata göre bu tamirat sona 
ermistir. Müzenin gerek büro ve 
gerekse diğer kısımları güzel bir 
şekle sokulmuştur. 

Hususi okul öğretmen/erinir. 

vazifelerine rasıl son 

verilecek? 

Yabancı, ekalliyet ve hususi 
Türk okullarında çalıştın1acak Öğ'· 
retmenlerin vazifelerine nihayet 
verilecek hallerde, bunların tayin
lerinde olduğu gibi muamele ya
pılması, yani vilayetlerin kararı ve 
Maarif Vekilliğ'inin tasdiki ile va
zifelerinden uzaklaştırılmaları uy. 
gun görülmüştür. 

Anadolaya gelen 
son kallle 

lstanbul : 10 (Türksözü Mu
habirinden) - Beyanname vere
rek Anadoluya gitmek isteyenlerin 
~on kafilesi dün gönderilmiştir. 
Mazeretleri dolayısiyle gidemiyen
lerden gitmek isteyenler olursa 
son bir liste daha hazırlanacaktu. 
Bu gibiler bulundukları kaza kay
makamlarına müracaat etmelidir. 

Buğday lstlbsaıa.tı 

Ankara: 10 (Türksözü muha
birinden) - Bu~day istihsalatımız 

927 senesini takib eden seneler
de 1,900,000 kilo iken 937 - 639 
senelerinde bu mikdarın 4,200,000 

tona yükseldiği görülmektedir. 
Dağıtılan tohumlukların istibsala

tın artmasında büyük rolü var
dır. 

diğini bildirmekte ve bu suretle 
Almanyaya c İşte işbirliği yap
mak istediğimiz Vişinin adamları 
budur , demek istiyorlar • 

Almanyanın Suriye meselesine 
karışmayacağı anlaşılıyor . Eğer 
lngilizler müşkül vaziyete düşer
lerse o zaman Almanların el ko
yacağı tahmin ediliyor • 

Almanya· Amerika 
Bir Amerika limanından Ce

nubi Afrikaya eşya ve yolcu ta
şımakta olan Amerikan ge -
misinin Almanlar tarafından ba
tırılması , Amerikada heyecan ve 

. · R~" .. '' ....• ' ~-?.· ..... 
. . j "' 

... 

Evlenme hakkında 
mühim bir istatistik 

939 yılında 33.000 cift evlendi. Fazla yaılı erkeklerin 
17 - 18 ya,ındaki •kız.farı daha çok tePcih ettikleri, 

ve bunlarla evlendikleri cınlafıldı 

.......................... 
ı ı 
ı Yeni Vergi ı 

f Be7annameıerı f 
i Yeni vergi kanunu i 
ı çıkmış bulunduiundan ı 
ı tüccarlar deflerdarhja ı 
ı beyannamelerini verme- ı 

ı je baflamışlardır. Be· ı 
ı yannameler ay sonuna ı 
ı kadar kabul edllecektlr. ı 
ı ı .......................... 
İNŞAAT USTA OKULLARI 

5 SENEYE ÇIKARIUYOR 
Tahsil müddeti dört seneden 

beş seneye çıkarılması takarrür 
eden inşaat usta okullarında beş 
senelik tedrisata göre talim, ter
biye heyetince yeni bir ders tev
zi cetveli hazırlanmış ve Maarif 
Vekilliğinin tasvibine arzedilmiş
tir. 

Dört yıllık inşaat usta okulu 
mezunları okuldan çıktıktan sonra 
talimatname mucibince hariçte 
altı aylık bir staja tabi tutulmak

ta idiler. Fakat her zaman hariç· 
te ihtisaslarına uygun yer bulu
namaması dolayısiyle mezunların 

stajlarını da okulda tamamlamala
rı muvafık görülmüş ve bu sebep· 
le tahsil müddeti beş seneye çı
karılmıştır. Bu mülahazaya istina
den hazırlanan yeni müfredat 
programında sanat okullarının be· 
şinci sınıfında Türkçeye haftada 
iki saat, sınai iktisat dersine bir 

saat, defter tutma dersine bir saat 
teknojloğiye iki saat, mesleki res
me dört saat ve atelye mesaisine 
34 saat hasredilmiş bulunmakta
dır. 

D. D. Yollarının 
açacatı kurs 

Münakalat Vekaleti: bütün 

işletmelerin hareket işiyle alaka

dar memurlarına mahsus olmak 

üzere Haydarpaşada bir şimendi

fercilik kursu açmış ve tedrisata 

başlamıştır. Bu kurs, üç ay devam 
edecek ve kursa iştirak eden me

murlar kursu ikmal edinceye ka

dar daımi surette mektepte kala

caklardır. 

Bu kursa, bütün işletmelerin 

hareket servisiyle al~kadar me· 

morları devam etmek mecburiye

tindedir. 

infial uyandırmıştır. -
Japonya - Felemenk 
Hindistanı konuıması 

Japonya ile Holanda Hindis-
tanı müzakerderi pek dostane 
geçmemektedir . 

Japon hariciye nazırı Japon 
taleblerine Felemenk Hindistan•· 
nın verdiği cevabı arkadaşlariyle 

müzakere etmiştir. Diğer bir ha
bere göre, bu bir red cevabıdır . 
Ve bunun üzerine Japonya , mü
zakerede bulurıan Japon heyetini 
geri çağırmıştır. 

En son hazırlanan 1939 evlen
me istatistiklerine göre Türkiyede 
evlenme vakalarının senelik sayı
sı 33000 i geçmektedir. Köylerde 
muhtarların medeni evlenme me
muru sıfatiyle yaptıkları evlenme 
vak'aları malum olmadığından 

kat'i miktarı tesbit etmek henüz 
mümkün olamamaktadır. 

Evlenme vakaları Ankarada 
en çok mart ve temmuz, en az 
şubat ve birincikanun aylarında 
olmaktadır. 

lstanbulda en çok yaz ve 
sonhaharda evlenmeler olmakta
dır. Bütün memlekette en çok 
evlenenler, bahardadır. Kadınlar 

arasında en çok evlenenler 15-20, 
erkekler arasında 20-30 yaş a
rasındadır . 

1939 senesinde 60-80 ve da
ha fazla yaşta bulunanlardan ev
lenen 575 erkekten 43 ü, yaşları 
30 dan aşağı kız ve kadınlarla 
evlenmişlerdir. Bunların arasında 

17-18 yaşındaki kızlarla evlenen
ler de vardır-

Gene 1939 istatistiğine göre 
17-39 yaş arasında erkeklerden 
15.000 nin kendilerniden geçldn 
yaştaki kadınlarla evlendikleri gö
rülmüştür. bunlardan 9 u 60 ya
şındau büyük kadınlarla evlenmiş · 
terdir. 

Mersinde atış 

mlsaballaları 

Müsabakayı Ankara 

takımı kazandı 

Mersin: 10 (Türk.sözü muha· 
birinden) - Mersin ve Ankara 
takımları arasında yapılan atış 

müsabakasını Ankara takımı ka
zanmıştır. Müsabakayı ka· 
!abalık bir seyirci kütlesi heye
canla takip etmiştir. 

DOCUM 
Adana Kız Lisesi Katip ve 

Hesap Memuru İsmail Torosun bir 

kız çocuğu dünyaya gelmiştir. is

mi Ümit konmuştur. Yavruya 
uzun ömürlerler dileriz. 

Bir genç annesini 
üvey karde,ıyıe 

bir yatakta girince .. 
İzmir : 10 (Türksözü Muhabi

rinden) - Ödemişte Dolayla kö
yünde Mustafa oğlu Şakirin, eski 
bir husumet yüzünden yolda rast
ladığı Ratit oğlu Mehmedi çifte 
tüfenğiyle yaraleyarak öldürdüğü
nü yazmıştım. Hadisenin sebebi ve 
şekli hakkında şehrimizdeki ala· 
kadarlara mufassal malumat gel· 
miştir. Tahkikata göre katil, Şa
kir değil, maktul Mehmedin övey 
kaıdeşi Raşit oğlu Raşit Balcıdır. 
Cinayetin sebibi namus meselesi
dir. Mehmet, Raşidin annesi, fa
kat kencisinin övey annesi Şerife 
ile ötedenberi münasebette bu
lunmakta imiş. Raşit bunu müte
addid defalar görmüş ve kardeşi 
mehmede iğbirar besliyerek onu 
öldürmek maksadiyle takibe baş. 
lam ıştır. Son gece Mehmetle Şe
rifeyi evde yatak içinde görmüş, 
ve bu vaziyete tahammül edemi
yerek dolma şifte tüfenğini ateş 
etmiş ve Mehmedi sağ kalçasın· 

dan ağır surette yaralamıştır. Ra
şit, çifteyi tekrar Şerifeye boşalt· 
mak ıçin tetiğe dokunmuşsa da 
kapsül ateş almamıf ve Şerife 
kurtulmuştur. Mehmet, aldığı ya
ranın tesiriyle ölmüştür. Reşit tu
bılmu~, adliyeye verilmiftir. 

DUYDUKLARIMIZ 
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dir. Bu alim gayet da.kik ~~yoıU 
sas bir aletle, gecelerı go 0~.,J 8GJr' 
nün rengini tahlil etme~e ı1l il 
fak olmuştur. •fÔlet 

Evvelemirde geceleri g~ıııel' ~e V 
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~LJ-. 
!IQıran 1941 a TORKSôZO 

~ ~ ıe11111er1 ar- ~· .. "oB~IT~~Ab.RaK:a·;~•l'lka gellllle- ! ,,_ .. 
. '6 8 •aldırıyor ' bombardllDUJ 

4 
bir A merilıan gemİ•İ l 

V . diin batırıldı BINGAZI VE 
il' )~ rıe:11~on: 10 (a.a) _ Bahri- -~ DERNEYE AKIN • .-

~t, ~0~ne gelen bir habere Kahire ; ıo (A.A) - Orta 
~ ee n Mur Amerikan va- Şark lnailiz hava kuvvetleri tebliki: 

11 ,:'<llt~·~ltı~~p aUantiktc bir Alman 6 

"" ... t af Ağır lngiliz bombardıman tayya-,,,. \,.,, ar ından batınlmıştır. 
7' th~ h ne releri pazar gecesi Bingaziye ve 

. .~tn t . zareti, bu hadisenin 
'tt tyıt edilmesine intizaren Derneye sürekli akınlar yapmış-
ta.~ · Va tardır. Bu hücumları müteakip 

'(I' ~le PUrlarının telsizleri vası-

So;~tkt~na~ telgraf metnini neş- Derne ile Gazalade yerde da~ınık 
'"11 t' bir halde bulunan tayyarelere kar-. ltrıdi . ım ına eylemektedir. M 

~tt b kine göre, ilk haber Bre- ıı mitralyöz ateşi açılmış ve a-
~"'nd~dıra~ Assoryo vapuru tobada bulunan nakliye otomo-

rl ~tti .., "cnlmiştir. Hariciye ne- billeri kampına da taarruz edil-
. ."llııtt e Bahriye komisyonu bu mittir. Tayyare meydanlarına a~ır 

e"-. ~'fltrd·ademi malumat beyan hasarlar yapılmıştır· Gazalade altı 
ır. düıman tayyaresi yakılmış, Der· 

~ •lllder Saryede nede sekiz tayyare temamiıe tah-
tı rip edilmiştir. Diğer bir çok düş-

1 ... barellAta man tayyarelerine ciddi surette 
il hasara uğratılmıştır. Binga.ıide in-

(8· . ıvamda filaklar olmuş ve yanğınlar çıkarıl-
0 lilit \'c 

1~nci sayfadan artan) mıştır. Dernede bir çok tam isa · 

1 ltıııpflli ransızlar için duyulan betler neticesinde yüksek infilak 
;; ~14 bu tetebbüs dolayısiyle bombaları tahribat yapmış ve bü-
~ 1 ~~biı ~ulunmamaktadır . Buna yük yanğ'ınlar çıkmıştır. İki tay· 

...-~ıtıd eten ve İf arkadaşları yaaemiı. üslerine dönmemiştir. 
~n h beslenen hürmet hisleri ı·agUtere-' lıtllA l•I 
~~t. vın~n tamamiyle lcaybol- 3• .,. 
~1 j;'rıırı llfıngton, Suriye ihane- (Birinci sayfadan artan) 

· ~' lııtun •ıı müstemleke İm para- aün gelince, kendi müdafaamız 
" ~ Un · 

6 

~ tıı'-ttaiııc ~aı.r yerlerinde tekrar için eslaha imali kudretimizde ta· 
p h 'k b.ınanı olmak üzere ya- biatiyle geniş bir fasıla kaydedi-

~~tti hr tazyikin müessir ula- lecektir. 
; ~ laırı a~ltındaki ümidlerini he- "lnıiliz milleti, bu muharebe-
;. ~· Dak •ınıyle terketmiş değil- ye katiyen tereddüt ve yahut te-
~ ıJıı d'" •:dalti vaziyetin çok ya- essüf zihniyetiyle girmiyor. Biz, 

61' hııda go~z Önünde bulundurul- bu muharebeye şevkle ve dilimizi 
t ~t~rı 1~Phe yoktur J. konuşanların hepsinin tasvip ettiği 
İ '. l\lın · lO ( A. A. )- D. N. bir dava için bir darbe indirmek-
dıtinc ·~ mahfillerinden bildi- le mesut bir halde giriyoruz. 
~~~ ~~re • Royter ajansı ile "Fakat, sizlerden çok şeyler 
,~ ur Fransız radyosu in- bekliyoruz. Mücadeleye lüzumlu 
~~~ ııUriye~e yaptıkları te- iletlere, tanklara, gemilere, tayya-

.'-diyıc Y.a aklı göstermek relere, endüstrinizin muharebe hat-
l10111dt b· ıçlcı inde Albay rüt- tımıza verebileceği herşeye ihtiya-: 
tıJ A.ııtı, ır subay da bulunan camız vardır. Bize verebileceğiniz 

t ı- " Par -t - - - S · ııd· .~ıiliıl BfU çusunun urı- bütün kudret, ihtiyaçlarımızı teca-
e« I 1ti hah ~r. t~rafından esir e- vüz etmiyecektir. Tanlan ve tay-

ı ~'her ;rını ışae etmişlerd:r. yareleri ödemek için paraya, bun-
r lld~11tara ~ru değildir . lan kullanmak için insanlara, bir 

it eıı h y·l~ ( Radyo gazete- sene evvel muvaffakiyetle lngilte-
~tcy, b' •ıı hükumetinin ln- re'nin müdafaa olunduğu muhare-
ş!tıırı ır Protesto notası ver- beye iştirak için gönderdiğiniz 

ıt •ıtı,ıı'n F bildirilmektedir . erlere benzer erlere ihtiyacımız 
~t' kıaıın ;ansıı. Afrikasından vardır. Bu, lnofüz milletinin galip 

•)eye ransız. tayyaresinin 6 

A tdit ieldi~i de haber veril· gelmek ve yahut ölmek ~niyeti. ile 
"'llt · gireceği bir muharebedır. Rıcat 
d llta · 1 kt 
t tıı )- · .. O ( Radyo gaı.ete· yo ur· 
a. S Dür -1 "Garp ufkunu gözliyoruz, ge-

\M;" \lf zu erin tefi Sultan- d 

Amerllladald 
grev meıeıeıı 

Vaşington : 10 (A.A) - North 
American Aviation Tayyare fab
rikasının amelesi grev yaptığm

dan Reisicumhur Ruzvelt normal 

mesai şeraiti avdet t>dinceye ka
dar f ahikayı askeri işğal altına 

almış ve hükümetce işletilmesine 
karar vermiştir. Reisicumhur bu 
münasebetle yaptığı beyanatta, bu 
grevin Birleşik Amerikanın müda
faasına zarar verdiğini ve bu se-
beple Amerika ordusunun Başku
mandanı sıfatiyle fabrikayı tekrar 
açtırdığını bildirmekte ve işçilerin 

hukukunun mahfuz olduğunu ilave 

etmektedir. 

Fazla meaai müddetini 

tayin eden nizamname 

iktisat Vekaleti iş kanununun 
35 inci maddesine istinaden çalıi 
ma müddetlerini tayin ve teshil 
eden bir nizamname hazırlamış
tır. Nizamname alakadar Vekalet
lerin fikri alındıktan sonra Devlet 
Şurasına sevkolunacaktır. . 

Nizamname kadın ve çocuk ış· 
çilerin çalışma şartlarını ve fa~la 
mesai esaslarını ihtiva etmektedır. 

ZA Yl _ Antalya Lisesi orta 
son sınıfından aldığım tasdikname
mi kaybettim yenisini çıkaraca· 
ğımdan xayiin hükmü yoktur. 

Ceyhan hükumet sıhhat 
memuru oğlu muzaffer 
ôzcan. 121'.ıC 

Tiril BallD BlrUll 
Adana matalla• 

Bel.Ulbldea 
9 Haziran 941 günü ıaat 

doku:ıda toplanması mukar
rer olan Basın Birliğ'i Adana 
mıntıkası kongresi ekseriyet 
olmadığından 17 Haziran 941 
Salı ıünü uat on bire talik 
edilmiştir. Kongre o gün ve 
saatte Adana Halkevi salo

nunda yapılacaktır. 

11 - 13 - 16 - 17 

--
' 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 
L CINSI En az ı En çok 

K. S. K. S. 

Koza 
Klevland 1 60,00 
Klevland il 
M. Parlağı 50,00 

P. Temizi 46,00 46,00 
Kapım alı 

5,00 1 Y. Çiğidi 
K. Çiğidi 5,00 6,50 

1 

-Susam -34,50 

K.Buğday 
-

9,00 
- -9,50 

Buğday To. 9,75 
Buğday yerli 9,875 
Arpa 5,55 
Yulaf 6,50 1 

6,625 

1 

10 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ş bankasından alınm11tır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 
~lar) Amerikan 132.20 

ADANA KULOBO RiYASE
TİNDEN : 

Karataş plajında olup yerin
de satılmasına karar verilen 
müfredatı aşağıda yazılı eşya

lar ayın 20 sinde Kulüb bina
sında saat 18 de açık artırma 
ile satılacaktır. Talib olanlann 
bu eşyalan mahallinde görerek 

muayyen gün ve saatta Kulüb 
binasında bulunarak müzaye
deye iştirak etmeleri lüzumu 

ilin olunur , 13132 

Mikdarı 

18 

Cinsi 

Bir kişilik 

somyalı • 

karyola 

50 metre üç çeyrek boru 

2 Lavabo 

1 
60 

Tahtadan buz dolabı 
Sandal ya 

4 Pavyon enkazı 
Vesair ufak tefek eşya • 

2-3 

i 1 an 
ASKERlİI SUB[Sİ BASKAN
UGINDAN: 

... tt' 'Yeye · 1 mileri bekliyoruz ve Kanada O· 
'tıc İlt'b gıren ngiliz kuv• minyonunun muazzam kaynakla- Deniz lisesi 1 ve 2. sınıfla· 
8 1 

ak etmittir · riyle fabrikalannda yapbğı herşe- nna talebe alınacağından orta 

"' liaa iÇ ye ümitle bakıyoruz.,. okulu ikmal etmiş olup aradan 

l\ıı1c llllz ıemıat DONKO iHRACA T Nllletçl eczane bir sene geçmemiş olan ve 

..J 
11
dc11)'ra · 10 (R t - lstan AT ECZAHAHESI" lise 1,2 sınıf talebesinden talip cP" ~~ . _ Bir adyo Gazete- Aldıkımız maluma a gore • f u 

I lı ıle ilt' tayyare defi krova· buldan dünkü ihracatın yekunu olanlar varsa şeraiti öğrenmek 
"" ~ 11<la b~ lnuhribin Girit hare- yüz ellibin liradır. Dün, Alman- Yeni Postahane Yamnd• üzere şubeye müracaat etme-

~ 'reti biı ·~•nı lngiliz bahriye yaı\a tütün, lsviçreye deri satıl- leri ilan olunur. 

"'· dır~aı:e:kt:e:d:ir~· ~~~__:~m~ış~t:ır~·~~~~~~----------~~~~~~~~~~--------~~~~~~~--~~ 

·~~· Ziraat bankası Cebelibereket ajanlığmdan gayrimenkul satış ilanı 
O)~ 

D~l'\i 
ti -), 

,, 

'r ,v 
ti ... 
)t 

,, 

Mevkii Cinsi Hissesi Mikdan 
Hududu 

Maraşcaddesi Tarla 

Sıra dut 
" 

D ti e rnıenocajı ,, 

l<aryecivan Bahçe 

yen 
,, Tarla 

Bahçe 

Tamamı 

" 

" 

,, 

,, 

1/2 

M.2 

36760 m2 

7352 ,, 

14704 " 
27570 ., 

27570 ,, 

Şa. Yusuf Ga. Mehmed Şi. tarik 

C. Mehmed 
Mustafa ve Musa tarlalariyle tarik 

ve kandak ile mahdut 
Bekir ve Osman tarlalariyle vo 

tarafeyni kandak • 
Şa. Ank ve Ahmed tarlaları G. 

Tarik Ş. hark C. Kulak Ahmed 
Şa. Sazlık C. Hark Ş. Bico oğ· 
lu mulla Ahmed C. Ark • 

4595 ,, Şa. Helvacı Hasan ve hocahanını 
G. Hacı ağa ve demirci Hacı 
Ahmed Ş. Ağca oğullan ve Ka-

Sahibi 

Hacı Karakahya Mehmed 

" " 

,, ,, 

,, " 

" " 

T eferruğan Hatip zade Meh 
med cf endi ve bir hisseıine 
Hatip zade Haaan • 

l t.ı dir ağa C. Tarik Hacı ile mahdut. 

t-. ·~ırıar • · 2 3 6 al talib zuhur etmediğinden 4 ve S numa-
" ltk}ij aya teklif dil bed l h dd' llyik görülmediğınden: , ' rumar ara . ~~ tdile e en e a ı • . r si apılmakla yukanda cins ve evsafı yazılı 6 parça rayn 

'it" 1<,ıa İd n bedel h\ddi liyik görüldüğünden ıhaleı evve ıyle y t S 'h 1 · 16-6-1941 tarihine müsadif Pazar-
'itt(i O are Heyeti karariyle ve on gün müddetle askıya a ınmış ır · on 1 a enın 

•trı•niye idare Heyetinde yapılacağı ilin olunur. 
13140 

Sayfa ~ 

Fabrikamızrn Sayın 
Müşterilerine 

Fabrikada mallan olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yaptınrlar. Pamuk ve çiğillerini, Pirinç ve kırıntılarını imal edil· 
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
nndan istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen 
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmasından 
evsafının bozulmasından hiç bir gıina fabrika sahibi mesuliyet ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukatı olarak 
ötedenberi bila bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 
den birşey alınmaz. lmaliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çeltiklerden aynca 
fark alındığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır . 

13-15 Ga. Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 

(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 

B. lık mektep şehadetnamesi. (Üzerinden bir sene geçme
miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 
ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü ~al ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 

E. Birinci sınıf için 1/Eylul'941 de 12 yaşıni bitirmiş ve 16 
yaşını bitirmemiş bulunmak. 

F. S adet vesikalık f<_>toğraf. 

2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 
AğustosJ94l günü nihayet bulacaktır. 

3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatlan. 

4 - Musabaka imtihanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1-3-5-7-8-11-13-15-17-19· 21-23-25-27-29 13101 

i LAN 
ORMAN ~EYİRGE MOOORLO~ONDEN: 
Orman Bavall latıı bbı 
Cinsi Mikdan 

M3 03 
Katran 85 0000 
Köknar 30 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazası dahilinde hududlan 
şartnamede yazılı çepni devlet ormanından 85 Metreküp gayri 
mamul Katran ile 30 M3 küp köknar ağacının ( f 2) ay içe
risinde çıkanlmak üzere 2 '6/1941 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuşturr 

2 - Arttırma 1716 ' 1941 tarihine müsadif Salı günü saat 

15 de Orman Çevirge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - Beher gayri mamul metremiklbın muhammen bedeli 

katranın 780 kuruş, köknar 370 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 58 lira 5 kuruştur. 
S - Şartname ve mukavele projeleri Or. U. M. Seyhan Or. 

Ç. Müdürlüğü ile Kadirli Orman Bölge şefliğinden görülebilir. 
6 - Teklif mektuplan 17-6-1941 günü saat 11 e kadar 

ki>misyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin ticaret odası veıikasile birlikde belli olan 

Gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatlan (bu vesika köy-

lülerden istenmez. 3-6-11-15 13103 

DIBU.TI.. DiKKATi.. DiKKATi .. 

Saatçı Vehbi Çömelek 
saat 11.ıeıı 11ar11smda 

Zealt, arıoa, aeller,aacar, ldıloa lladıa 
ve erllell ıoa •odel ıaaOerlmlz yedell
ıer1,ıe lteraber gelm.l,tlr. Ber tirli ta-
mirat 11a1t.ı edilir... 12749 14-15 

·····················~ ······ · ····~······ · ······ . 
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ıaızmetçl Aranıyor ı i Ev iflerini görebilecek i 
ı bir kadın hi.zmetçi ara- ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ı 

ı.. ...................... ı 

ACIOERE iÇMESi KiRAYA 
VERiliYOR 

Suluca , namı diğeri Acı· 

dere içmesi bir mevsimlik için 
açık artırmır suretiyle kiraya 
verilecektir . Talib olanlar 20 
Haziran 941 Perşembe günü 
saıtt 10 da Suluca Muhtarlı
ğına müracaatları ilan olunur. 

2-2 13137 

Kiralık ev 
İtfaiye sokağında 125 numaralı 

hane içerisinde elektrikli ve müs
takıl iki oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. isteklilerin idaremize 
muracaatıarı 

ilan 
ADANA BEKÇİ DAİRESİNDEN: 

K?Htealrle ve sesinin .temızııtıyıe ller kısı bayrete 
d81lren radyo 

Emniyet kadrosu bekçi daire 
sinde yüzde on aidatlı para tah

sil etmek için iki münhal iş 
vardır. Şeraiti anlamak istiyen 
ve askerlikle bir ilişiği olma
y;.ın isteklilerin evrakı müsbi
teleriyle bekçi dairesine müra-

Muharrem Hilmi Remo 
tTlcar~llaaeslnden abmz 

ABIDiHPASA CADDESi NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA- TELEfOH: 112 
caatları ilan olunur. 

Bekçı' muamelat memurlutu 
2-2 13133 

Yeni Çıktı 

Bu HaFbin Kitabı 

TORKİYE - iNGil TERE iTTWAKI VE 
9 5 5 

::=YAZAN:~ MÜMTAZ FAiK FENiK ~ 

,-
TORKIYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarihi : 1888 

SermayHi : 100.00IJ.OOO Tlirk lira•• 

Şube ve ajans ad etli : 265 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para Biriktirenlere 28.800 lira iltramiye veriyor 

Ziraat .. Bankasında kumbaral& ve ihbar~z tasarruf hesaplanna en 
az .50 liraı;ı bulunanlara senede 4 d cfa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana. göre ikramiye dajıtaıacakbr . 

4 Adet 
.. 

1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 • 2000 .. 
4 .. 250 " 1000 " ~o 

" 100 " 4000 .. 
100 .. 50 " 

,000 
" 120 .. 40 .. 4800 " 160 

" 20 " 3200 .. 
DiKKAT: Hesaplan11daki parafar bir sene itintle 50 

liradan aşağı düşmiyenle· re ikramiye çılctığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

~uralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 11 Hazira·tı tarihlerinde 9ekilecektir. 

M(/TEHASSJS 

Dr. Ekrem s·a1tacı 
HASTAlARINI HER sı~H ~,USTAf A Rif ATECZAHANESİ 

OSTONDEKi MUA Y.ENEUAHESİHOE KABUL EDER 

Sene/ili • • • T 400 Kr. 
1 Aglrtı . . . 125 • 

Aziz yurd topraklarımızın mahsulitmı memleket yavr01" 
nna en mükemmel bir tarzda gıda kaynatma çeviren 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

~ BENi~, 
~ ..................... ---=-.....__""....__.. , M A M Arı• 

ilt 
Yavrularınızı mutlak: ÇAPA MARKA rnüstahzara~eD 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahilYea-ane·,tatmin r)~ 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir:Türk eseridir. A~ıJt 
bilgile ye~tirilen her varlığın:verim kudreti nisbt:ı,. 
daima yükıek netice varir. İşte bu sabepledir ki d it' 
ruauzun her bünyeye göre ölçt\lö vesayumı alrD•Y1 
mal etmeyiniz. f ı.rarla : 

ÇAPA MARKA 
lllıtabzaratıaı lıtaylnlz 

HER YERDE VARDIR -..................................... .-~ 
'W'fi##:U:##ft 

Milli MENSUCAT f ABRİKASI MOOORlOGüNOf~: 
iktisat Vekaletince tesbit edilen 24'9/940 tarilı 

Bez fiatı: 

Tip: ı. 85 
Karaı: 854 

Sipanş sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs 
tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

1-15 13139 .. 
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