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1 Türk Matbuat Mensupları Faaliyeti 

Türk Basın Birliği 
A DANA MINTAKASI 

Kongresi dün toplandı 
On sekiz vllAyette çab,an gazetecilerden müteşekkil 

Kongrede samimi ve hararetli konaşmaıar oldu 
Seyhan, İçel, Nifde, Malatya, sonra kongreyi açmıştır. 

Maraş, Gaziantep, Elazığ, Diyar- Yoklama yapıldıktan sonra, 

A.. 
Afrı.kada / motorize kuvvetleri bakır, Urfa, Mardin, Van, Hatay, riyaset divanı seçimine geçilmiş 

ı. ilerleyen ngiliz Tunceli, Bingöl, HakkAri, Siirt, N.h d O ı s ı · ç 1 k R 
~.c") _nıtara: 17 •Rad'L'O gazetesin- - - Garp:fada çarpışmalar devam ve 

1 

a ra • e ım e en • e-..• , , J Ağrı ve Bitlis bölgeleri matbuatı· d E · N'h d T ~Ultcfı•ı K. aput.zo Kalesi tekrar •aputzo tekrar eylemektedir. Cenup hareketine 1 şa nıs, 1 

a angüner riyaset Rö " erı A nı ça ışma hudutlu içine alan Türk divanına intihap edilmişlerdir. 
tcde tn'h n elıne geçti. Bir habere MlttellklerlD icar§• pekaz mukavemet gösteril- Basın Birliti Adana Mıntakası Bundan sonra Mıntaka ldare 

t~~la ı Ver kuvvetleri Mısır top- miştir. Hakiki çarpışmalar Hayfa· Kongresi, dün aaat 11 de, on se- H ~ .. hr .• :ndan tamamile çekilmiştir. eline geçti ya etrafında nisbeten mahdut çöl eyeti raporu okunarak umumi ~· " •e· 1? kiz viliyetten gelen AzaJarm ve heyetçe tasvip edildikten sonra 
ıt C<1'\ • (a.a )- Buana kadar te· mmtakasına girince başlamıştır. Seyhan Valisi Faik üstün, Parti ·ı H 

tc o-0~t1 lllem. iş olan bazı haberle- k l • · M Bu ileri hareketin inkişafları hak- B k R seçı en esap :I'etkik Heyeti tara· 

1 

~ c B Mihver uıwet ermın r· aş anı ifat Gülck, Belediye Re- hodan geçen yıllar hesapları kont-

c }&p l, ırçok tankların iştiraki- .sır topraaırdan tamamile kında şimdiden bir şey söylemek isi ve mebuslarımızm iJtirakiyle l d'I . M 

11
tt

1

• ..... 1• an •idd .. tlı' çarpıcmalar e için vakit erkendir. Ad H tk · ı d ro e 
1 mış ve urakabe Heyeti t ""sınde "K .... " çıkarıldığı aöyleniyor d ana a evı sa onun a toplan- raporu umumi heyete arz ve tas-

'~<tfınct . aputzo müttefikler _ _ Kahire : 17 (A. A.) _ Düş- 1
• \İp olunmuştur. 

tt an ışgal edilmiştir. Mıntaka Basın Birlij'i reisi, Bunu takiben :fürk Basın Bı'r-
~ "ala d mektedir . lngillz Kıta\arı Hayfa- man Tobruk cephesinden kaput· k lı ı E a~cka't . evam etmekte olan ongre 8 annı bedi Şef Ata- liği Adana Mmtakası idare heyeti 
"" Lıb s ·d'ne ve cenup hududuna zo cephesine takviye getirdi. Mih- türk için ta· .. ; "k/';,t d ~ile,; , d!"' ollum, Kaput.o ya geçı ı •• m su "una avet et· seçimine geçilmiı, riyasete Coş· 
~bilinde cereyan et- hücum etmişlerdir. vercilerin zayiatı büyüktür. tikten ve bu tören son bulduktan kun Güven, ikinci reisliQ'e Reşad 

9E:RUT'UN 
1
r ................ - - .................................................................................... ı 

l' AHLiYESI ; İ Bugün mühim bir Koordinasyon heyeti kar.arı çıkıyor j 

~=e~=~: 1i HÜKÜMETİMİZ BÜTÜN . YENİ İ 
ulKZ KITALARI MU- i MAHSULE EL KOYUYOR i 

•i l\~~!iL TAARRUZDA 1 BATf) .i MAHSULLER ç!rTçi~i MEMNUN EDEN IY 1 

~rıis, aza~ıkl ara Fuat Akbaş, Ma
cıt. G~çlü, Selim Çelenk intihap 
edılmışlerdir. Haysiyet Divanına 
da Nevzad G üven, Nihad O ral, 
Sabri Gül, Şükrü Balcı , Sire t Ba· 
yar, Zekai Arman seçilmişlerdir. 

Umumr kongre azalıkları için 
yapılan seçimde de Sabri Gül 
Reşad Enis gösterilmişlerdir. ' 

Gazetecilerimizin bu kongresi 
çok samimi olmuş ve hararetli 
münakaşalara vesile vermişti r. Bil
hassa d ilekler üzerinde ehemmi
yetle durulmuş ve Adana Mınta· 
kasını ihtiva eden on sekiz vila
yette çıkan g azeteler mensupları

nın dileklerinin umumi kongreye 
arzı kararlaştınlarak Dilekler En
cümenine Nevzad Güven, Sabri 
Gül, Selahatlin Sepici aynlmışlar
dır. 

Kongre umumi heyeti, Milli 
Şefimiz lnönü'ne, Meclis Reisimiz 
AbdülhaHk Renda'ya, Başvekilimiz 
Dr. Refik Saydam'a, Parti Genel 
Sekreterimize ve Basın Birliği u
mumi merkezine tazim telgrafları 

çekilmesini kararlaştırarak toplantısı 
na nihayet vermiştir. 

Müteakiben Basın Birliğ'i Ada. 
na Mıntakası, kongre azası şerefi
ne bir öğle ziyafeti vermiştir. 

t~'•> _ •: 11 <Radyo ııaute· ı u F ATLARLA . ALINAC:AB. ı 
b:r baber B.erud'un tahliye edildi· ı . .. . . . . ı ~) kaç ~et~iyor. Şam'ın i~ır•li Ankara : 17 (Radyo ga';etesınden ) - Y~rı• muhım lnr Koordı· yapılmaya~aktır. Hükumet 6ıı hususta Ticaret Vekôleli•e salahiyetler ı Ame ı• k d Al 

Ot, B· ır nluk mesele telekki edi· ıı nosyon kararı intişar edecektır. Bu karar yenı mahsul Bulday, Arpa, 'Vermektedır, Beyannameler kararın ne~rinden itibaren be ... gi1 . . d ı r a a man ~-u i t h"'be h kk d d ş.. h . k. lı .. k .. t. . ·ı k d '1'• v r n ıçın e 1 tri S .. re göre Vişi kuv- Çaodar, Mısıra el koyma a ın a ır. up esız ı • u ume ımız ge· verı ece se e, 'ıcaret ekcileti dilerse bazı mıntakalar d b _ ı l'fıtık,b·ıı Uriye'de lno'ilizlere karşı ı çendeki gibi yine bu mahsulleri müstahsilden del•r fiyatına satın ala- brıriyeti kaldırabilecektir. Yüz tondan fazla h1.1bubat top[ a ıu mec ı k 1 1 ki c~ hü 6 ı . . ·k· ... k d ı· l amış o an mıı· • onsu os u arı nı 
lulQ .. :uma geçmiiler ve Mer· caklır. Niıekim müslahsilımız. hu umelmuzm oy utu ıyal ~r~ mem· lovan~lara konan fiyaUa fazla yüzde iki nisb.linde Prim de .,.,1 ı ' 

( C . '. abasına girmişlerdir. ı nuniy~tle karşılamaktadır. El koyma ve beyanname verme ışı derhal lecektır • • erısı ~ ~ ı • 
.Seİ,°i;d~ ~k;;;i;~ .... ~ .......... --;::;t .. - .......... Bii;;/e;A.~~;; kapat~a kararı ! 
ek_.,,,, k b .., ·ı d• SPOR A rLErızM Berlıne nota 

e egenı me l ' Müsabakaları Amerika . Almanya 

~~T:o AHAOOLUOAN ADAff AYA ARPA CEllYOR. ÇUKU- mı:,'s~~~~=: :.!::11 

~ADAHDA 30.000 TON BUGOAY GiDECEK Altı bölge atletleri yakında mabteme1 g6rıa1ayor 
l[blı·u HAZIRlANIYOR şehrimizde biıkaç gündenbe- şehrimizde toplanıyor 

Vaşington: 17 (a.a.) - Bay 
Vels, Amerikadaki Alman konso 
losluklarının kapatılması kararı 

hakkındaki notayı Alman büyük 
elçiliği mümessilliğine tevdi ettik
ten sonra gazecilere beyanatta 
bulunarak demişti r ki, Amerikan 
hükumeti ltalya vesair memleketler 
hakkında buna benzer bir tedbir 
almayı düşünmemektedir. Böyle 
tedbirin ittihazı Almanya ile dip
Jomatik münast:betlerin kesildiği 
manasını ifade etmez. Alman kon· 
solosluklarınm kapablmasının Ro
ben Moorun torpillenmesi ile de 
alakası yoktur. Bu tedbirin a lınma
sına sebeb Alman konsolosluk 
memurlarının ve Alman ajanlarının 

n n ri çıkarılmakta olan ekmeğin 
b vasıfları besleyici görülmediğin- Dün sdahiyeltarlardan aldığı· 
"l'11ı~ den orta Anadoludan arpa getir· c H PA RT ı mız malılmata göre, şehrimizde 

ti~ .ıAtı'kara~. U171 Şayialar tilecektir. Bu arpaların besleyici 1 1 başlıyacak olan atletizm birincilik 
"q\ı.ıc (R ve diğer vasıfları daha iyi oldu· müsabakalarına iştirak edecek olan 

t~lli~ tı) - S adyo gazetesin- ğundan çıkmakta olan ekmeğin GRUPUN 1 A '<tt~- bir ovyetler birliği neş- her cepheden evsafı değişecektir . Diyarbakır, Elazıg, Gaziantep, 

~~~i~ A.vtup~~bli~.le, Almanyanın Ub.ımgelen arpayı temin edecek Hatay, Jçet ve Malatya bölgeleri 
qltı. ~ ihti a bır harekete geç· olan ofis, Çukurovadan da Orta Yagoslavva - • -·· takımlari şehrimize hareket etmi'll-

tnal ver d ·x.· . 3 ,. 
l ~I me 16'"1 an- Anadoluya 30.000 ton buğday K 1 Umumi müfı•tti

0

flı
0

kler 1 d' Atl ti · h 'liıkkıllıatıyatıın B . 1 . ~ atle ra 1 Plyerla .. er ır. e enn epsi yarın şehri-
~[Jtr ııc1ilki 'k• Yapacağ'ı hamle gönderecelıe.tir. u ış erın sur hakkında Dahiliye mizede toplanmış olacaklardır. 
tiııe lldl\tı dl ınci bir ihtimal de yapılması için vııseiti olmaylan Mısır zlyareO Vekilimizin izahatı 
b O~ru B çifçiye vesaıti nakliye temin o u· 

l 
lıııl! .11<tldırrnak Ya ritanya üze- Kahire:17(a.a)Şimdi ifşa edildiğine Ankara : 17 (A. A) - Cüm-
tt.ı .. 1llla .. d. hr. Almanlar da nacaktır . h · H 
1 

ı.ı.. " göre, Yugoslavya Kralı Piyer son unyet aJp Partisi Medis Grupu 

~'llı.·1ıt Cöb .. ts~Yor. Nitek·ım geçen- d M bu - ı ıı. " ............. günler e ısırı ziyaret etmiş ve gun saat 5 de toplandı. Umu-

Ct1>..~tetıin · 10. Yazdıx.ı makalede 1 k • -r ~ ,ı k ıstıla 6 Mısırda ngiliz büyük elçisi Blan • mı mu cttişliklerin ilgası veya ta· 

~ -ıı hu "!'dedilrn~ın:ı teşebbüs edi- JAPONYA· FELEMENK son'un misafiri olmuştur. addüdü hususunda ne fikir beslen· 
p ~~~, su.nıeti b ıştı . Mamafi Al- HlNDIST ANI KONUŞMASI - mekte olduğ"una ve Türkiyenin bir 
.'~Qt bte tı\ısh u makalenin çıktı- çok vilayetlere ayrılarak devam 
'1tıi . il va.,· alannı toplatmıştı. INKITAA U;a.RADI d J ~ •el .. ıyet b \J • - e eg-c en bugünki idaresi yerine 
h.ı' l..ı · clia .. tt· u ihtı'malı'n ak· K.-4 S ! 1 ,,MH 1 h '\llt. ... ırecek . Ankara : 17 (Radyo gazetesin· !G•eJ ızı pt•+• oV@• ususi idareler hukuk ve vazifcle· 

~ 41 mahıyette den) Japonya· Felemenk Hindistanı ri baki kalmak üzere yeni teşekkül 
~~~ka~~tıYa, lngilt arasında Batavyada cereyan eden Kahire : 17 ( A. A .) - Ha- lüıumuna kanaat bulunup bulun• 
litı" isr bir A ereyi dışarıda müzakereler kesilmiştir. Fakat mü· heşistanda yeniden 200 esir, dört madığına da1r Dahiliye Vekiline 
tı1q'~1::?~r. V Ytupa sulhu yap- zakeratın inkıtaının iki taraf ara- top, 20 mitralyoz alınmıştır. Düş tevcih edilmiş bir sual takriri var· 
~ 11tll ~ ova a~a bu hususta Ber- sındakı· normal mt'.inasfha.'1 kesmi· A dı. Takririn 01·unmasını mu"teakı·p lı\~tjL "<l. hab sında konuşmalar man 150 ölü.de hırakmııtır. yrı· 11o 11.ıı.n er v ·ı· yeceti ilave olunmaktadır. ca altı subay 25 erbaı esir edil· kürsüye gelen Faik Ô.ztrak, bu 

i'aıet 
1 

. en ıyor. Bunu (G e erı bildirmektedir. ••••••••••••• mi~tir. eriıi ikinci ıahifede} 

Brlps Moıkovaya 
dinmiyor ma? 
Londra : 17 (A. A.) - Bütün 

gazetelerin bildirdiğine göre, Mos· 
kova'daki vazifesinin neticelerin· 
den g-ayri memnun bulunan Staf · 
ford Gripps, hükumetine, Mosko · 

va'ya dönmemeyi tercih etti~i ar
zusunu izhar etmiş ve yerine baş
ka bir büyük elçi gönderilmesi 
tavsiye.sinde bulunmuştur. 

Yalnız Deyli - Telgraph'ın 
diplomatik muhabiri , bu haberin 
teyit edilmediQini bildirmektedir. 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

Kıbrısa blcam 
Beri in : 17 ( A.A.) - Alman 

muharebe tayyareleri pazar günü 
Kıbrıs' adasında Lefko~a ve Patraz 
tayyare meydanlanna hücum et
mi§lerdir. Hangarlarla fabrikalar 
üzerine isabetler kaydolunrouştur. 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

ATLANTİKT 
HAVA HARBi Poligon inşaatı ı 

tamamlanıyor 
Britanya adalarında müdafaa 

::.i:.terııi ne kadar zayıf olursa , 
Alman hareketinin muvaff aloyeti 
de o derece şansa sahip olacak
tır. Halbuki; Amerikan sanayiinin 
seferber edilmesiyle lngiltereye 
} ar<lım seli Atlantik üzerinden 
akmağa başlamıştır. Bilhassa tay
yare inşaatı ayda 4500 tayyareye 
doğru büyük bir hızla ilerlemek
tedit. Bu arada top ve gemi yar
dımı da olmaktadır . 

Amerikanın verdi~i bütün harp 
malzemesi Atlantik yoliyle gelmiş 
olma:.ı ve Britanya anasının , bu 
malzeme ile takviyesine mani ol 
mak azmiyle bir Atlantik meydan 
muharebesi açmak zarureti doğ
muştur . 

Almanyanın elinde lngili:ı At
lantik donanmasını dövecek kud
rette bir fiıonun bulunmayışı ve 
den :ıaltıları da bu meydan mu
harebesinde işe ) arayacak eıı kud
ret li silah oluşudur ki, Almanyayı 
bu cepheden harbe sürüklem iştir . 

Kiel denizaltı tezgahları 250 

Z irai Bahi•ler 

Yeşil 011 

Çiçekler arasında her rengi bula
bilirsiniz. Yalnız siyah renge 

<;ok nadiren rastlaııır. Güllerin de 
her rengi vardır. Fakat kuzguni 
siyahı yoktur. Gülde siyah rcııgiıı 
teşekkül edebilmesi için elektrikli 
ışık tesiri ile yapılan tecrübeler 

bile hakıki siyah rengi verdirme
miştir. Siyah gül denilen güllerin 
hep:oi koyu kırmızı ve morumsu 

kırmızıdır. Koncs iken renk koyu
dur ve siyaha b;)rızer. Fakat açı- 1 

lınca siyahlık kaybolur. Yeşil gül 
vardır. Hem de yapıak yeşilı ren
gindedir. Sarı yeşılimtrak ve tılıLİ 

renkle on beşten fazla gül çeş ıdı 

elde edilmiştir. Fakat hakiki yeşil 

gülün yalnız bir çeşidi vardır. Bu 
giilün adı Virıdifloradır. (Yeşil çi
çekli dem r.: ktir) Çiçeği küçüktür. 
Yapraklarından kolaylıkla tefrık 

edilc:mcz. Hafif b!r kokusu varöır. 
Yeşil güller, lstanbulda vaktiy:e 
mcraklılaıı tarafından yetiştirilmış

H•. Hala bir kaç bahçede bulun· 
maktadır. Koleksiyon merakı ile 
bu güllerden tedarik edılebilir. Fi
danı üzerinde gösterişli değildir. 
Fakat vazoları süslemek için kul
lanılabılir. 

Meyvaları Büyültmek 

Kabil midir ? 

B azı meyve ağaçları meyvalarını 
büyütmezler. Bazıları da esa-

sı.ıda büyü~ meyva vermedikleri 
hJlde yer değiştirildiği için mey
vcıları küçük kalır. Meyvaların kü· 
çük kalma~ırıda iki sebeb v-erdır. 

Bıri ağacın toprağa alışmamış ol
rııası ve lüzumu kadar beslenme
nıesi diğeri de bol ve sık meyva 

verdiği zaman meyvaların büyü
ıııesine kifayet edecek kadar ağa
çm kuvvetleıımcmesidir. Her iki 

sebeb kolaylıkla ortadan kalkabilir 
Ağacı toprağa a'ıştırmak için her 
sene sonbaharda toprağıııı belle
yerek üzerindeki otları temizlemek 
ve her ağacın gövdesinden yarım 
metre uzaklığından itibaren kök
leri besleyebilecek kadar - ağa 

cın büyüklüğüne göre -- gübrele

mek ister. Kullanılacak gübre da 
ha ziyade beygir gübresi olmalıdır. 
Meyvalarm büyümesi için, sık mey-

vaları seyreklcmek lazımdır. Bu 
maksatla her dalda mevcut olan 
!arın üçte birini koparmaf ıdır. Bu 
işi meyvalar henüz fındık boyuna 
gelmeden apmak faydalı olur. Bü-

yük meyvaların rüzgardan düşme
mesi için meyvayı kınaptan yipıl
mış keseler içine alarak kesenin 
ucunu dala ba~lamak kafidir. 

YAZAN 

P. P . 
tonluk Ct-p denizaltı gemilerinden 
bir haftada dört tane yapabil
mektedir. Bu denizaltı cep gemi
lerinin on beş k işilik mürettebatı 

vardır. Çabuk dalıp çıkmakta ve 
tek torpil taşımaktadırlar . Elle
rinde altı yüz kadar gembi bu
lunduğunu iddia eden Alman de
nizcilerinin muvaffak olup veya 
olamıyacakları merak edilmekte
dir . 

Atıf Malzeme&i ve 
Cebhaneler Geldi 

Beden Terbiyesi bölge bina ı 

bahçesinde inşa edilmekte olan 
poligon bitmek üzeredir. Keza atı 
cılık kursu hazırlıkları da ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. Diğer ta
raftan aldığımız malüınata göre, 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
atışlar için lazım olan malzeme ve 
cebhaneyi bölgemize göndermiş

tir. Şu hale göre, Adana atış po· 
ligonu Temmuzun ilk haftasında 

fatıliyete geçmiş olacaktır. 

İMTİHANLA ORTA OKUl 
öGR[TMENi OlACAKLAR 

i~iN TAlİMATNAM[ 
Orta tedrisat kanunu tıüküm-

Bu güne kadar l.enüz p ek şid
detlenmiyt>n Atlaııtik deniz har
binin elde edilen ııeticderini A
merika bahriye nazırı hir iki ra
kamla izah etmiş ve hiç de de
mokrasiler lehin<le olm ıyan bir 
hasılayı ortaya ko; muştur . Bu 
rakamlara göre; Mihver denizci 
!erinin Atlantik üz.erindeki mu
vaff akıyetleri İngiliz ve Amerikan 
deniz tezgahlarının b:r günlük 
inşa kabiliyetinin üç misline var
mıştır. Bu rakam hoşa gideıı bir 
netice vermcklen uıaktır . 

ı !erine tevfikan imtihanla öğretmen 
olmak istiyenler hakkında Maarif 
V r kaleti yeni bır talimatname ha
zırlamıştır. Bu tali.natnameni n ana 
hükümleri mucibince imtihanla or
ta tedrisat öğretmeni olmak isti
yenlerin Türk olmalctrı, yaşlarının 

Kafile sistemiyle donanmanın 

himayesine verilen Amerikan ) ar
dımının yüzde bir bile olsa veri
lecek zayiatı İngiltere için büyük 
bir kayıptır. Bu Atlantık muha
rebesinin mütemmimi olacak hava 
taarruzları da henüz başlamış de- 1 
ğildir. Atlantik ac;ıklaı ında deniz- 1 
altıları , Büyük Bı itan ya adaları 1 

yakınlarında bombardıman v.e tor- ' 
pil tayyareciliği ile işbirliği ya
paca\c olurlars , Atlantik meydan 
muharebesiniıı , sadece hıırp ge
mileriyle olan himııycden zararlı 

çıkacaklarını meydana ko} ar. An
cak havacıların da bu hımaye 

iş:ne iştirak etmeleri beklenr bilir. 
Ôtedenberi biliyoruz ve hadi

seler de göstermiştir ki, denizaltı 

gemile-rine karşı en müt>ssir silah 
tayyaredir . Kolay görür , arar , 
bulur. Denizaltıların yerlerıni harp 
gemilerine muhtelif va:.ıtalarla ; 
dumanlı işaretler, renkli şamandı
ralaı vesaire ile gösterır . lcap 
ederse ufak çaplakı su bombala
riyle binat kendisi taarruz eder. 

Bu halde tayyareciliği de At
lantik meydan muhart:besinde va
zifelendirilmiş görebilece~ız . An· 
cak; hareket sistemlerinin darlığı 

dolayısiyle bu tayyareler ya ka
fileye n fakat edecek bir tayyare 
ana gemisinden havalanarak keşı f 
ve tarama işini yapacak , yahut 
da açık denizlerin himayesini doğ
rudan doğruya refakat gemılerine 
bırakarak , kt ııdi uçuş çerçevesi 
içinden kafileyi te lim alarak hi
mayesine devam edecektir . 

Mihvercilerin Atlanliğe açıla

cak ta) yare gemileri bulunma
dı~ındaıı ve Atlantik illerinde de 
bir üsleri mevcut olmadığına na
zaran kafileler için bir hava tek
likt-si de mev1uu bahıs de~ilclir . 
Böyle bir tehlike olsa olsa, sahil
lere yakın ınıntakalarda kendini 
gö.!lterebilir . 

Bunları nazarı itibara alan 
Britanya hükumeti geniş sahalı 

Beynelmilel vaziyet 

Beynelmilel mücadelenin ağır
lığı, Suriye meselesinde , All"lan. 
yanın yapacağı harekdlere dair 
tahminler ve Mihv~r devletleriyle 
Almanya münasebetlerinde olan 
gerginlikte toplanmaktadır. 

Suriye harekatı 

Suriyede harekat devam et· 

20 den aşağı ve 45 den yukarı 
olmam ı sı, iyi ahlak sahibi olma 
lan, öğretmenhk ctmiye mani uz
\'İ ve ruhi arızalaıla malül bulun
mamaları, tam devreli lise mezunu 
oll.\P olgunluk imtihanını vermiş 

o lmaları veya yedi senelik idadi, 
yahut dört veya beş ve yahut ta 
altı senelık Öğretmen okulu mezu
nu olmaları şart koşulınaktadır. 

Öğretmen okıılu mezunlarının en 
aı: iki sene ilk okullarda öğret 
menlik etmiş olmaları lazımdır. 

imtihanlar he;r yıl Haziran ve 
Eylül aylarındı Maal'if Vekilliğ inin 

tayin ed(ceği ~günlerde yapılacak-

lır. 

<1eniz tayyareleı inden bir kı:omını 
kaf ıleleri himaye işine tahsis et
miş ve bilhhssa Manştan geçebi
lecek denizaltı gemilerini de ara
mak üzere bir devriye vazifesi 
ve tarama mıntakası ihdas etmiş-
tir . 

Deniz kafilelerinin mutlak su
rette hima; e edilmeleri ve Ame
rikadan yola çıkarılan malzemenin 
l.ayıtsız yerlerine varmasını te
min için alınacak tedbirlerin ço~u 
ikmal edilmiş bulunmaktadır. An
cak havacıların da burada işbi r

liği kurması beklenir .• Aksi hal 
de; bugün için yüzde bir ni. be
tınde olan gemi zayiatı azalmak 
şöyle dursun, gittikçe artacaktır . 
Çünkü henü1. istila hareketine 
başlamamış ue belki de Atlantik 
harbine tahsis ettiği denizaltı mev 
<'udur u tam olarak vazife başına 
göndermemiştir . 

Dcniıaıtı gemilerinin esaslı te
şebbü ü öyle umulu) or ki ; istila 
ile bırliltc başlıyacaktır. Bu su-
rc·tle lıe:m donanmayı işgal erie
ce-k, hem de hava kuvvctlerindeıı 
bir parçayı oyalayacak ve fazla 
olarak da yardımı ısıaltacaktır . 
Buna şimdidt'n mani olacak ted
bir, geniş mikyaslı bir hava dev
riye lwlunun Atlantik üı.erinde 
tarema faaliyetinde kalmasıdır . 
Deniıleı de havacıların Ç'llışması , 
Atlantik harbinin zaferi olacaktır. 

mekteciir. Vişi hükumeti Suriye
deki Fransııların mukavemet gös-

terdiğini , İngilizler ise mukave

met göremediklerini iddia etmek
dir, Vaziyetten öyle anlaşılıyor 

ki Almanya sununa kadar Suriye 

işinde Fransızlarla İngilizleri karşı 
karşıya bırakacaktır. Almanyanın 

esasen ihdas etmek istediği vazi· 

lskenderunda ithalat malları 
bundan böyle bekletilmiyecek 

Talebelerin 
nakli işi 

Resmi müfredat programları 

ile talimatnameleri aynen tatbik 

etmek üzere açılmasına müsaade 

e:dilen hnsusi Türk okullarından 

aldıklari tasdiknamelerle resmi 

okullara nakleden talebeler mua
dil sınıflara kabul edilirler. 

Azınlık ve yabancı okulların

dan resmi okullara naklen gelen 

talebeler bölgelerinin gösterdi~i 

sınıfa imtıhanla, bir sınıf aşağıya 

imtihans11. olara kk abul edilirler. 
Orta veya Lise kısımları dört 
sınıflı olan oknllardan, resmi ve 
hususi Türk ortaokul ve liselerine 

girmek isteyenlerin 1 ve 2 inci 

sınıf talebeleri resmi okulun 1 

inci sınıfına imtihansız, 3 üncü 

sınıf talebeleri 1 inci sınıfa im · 

tihansız 2 inci sınıfa imtihanla, 

4 üncü sınıf talebeleri 2 inci sı

nıfa imtihansız, 3 üncü sınıfa im

tihanla almırlar. 

Polis Koueıı 
Tabsll Derecesi 
Resmi liselerimizle muadilliği 

tanınmış olan Ankara Polis Kole

jinde mesleki derslerden başka 

rt"smi liı;e programile ders tevzi 
cdvelinin , resmi okullara mah
sus imtihan talimatnamesinin de 

8) nen tatbik edildiği anlaşıldığın

dan bu müessesenin her hangi bir 
sınıfından aldıkları tasdiknameleı -

le hususi okullarımıza girmek is
tiyeıı talebeleı in hususi okulların 
mukabil sınıflarına imtihansız ola
rak alınmaları uygun görülmüştür 

Mersin C.B.P. 
Oarden partisi 

Mersin: 17 (Türksözü muhabirin
den:)-Cuml uriyet Halk Partisi 

terafından tert ip edilerek dün 

gece Belediye bahçesinde veri

len garden parti tahmin eclıldiği 

gibi çok güzel olduğu kadarda 

cazip ve zengin olmuştur. 

DÜNKÜ iHRACA T 

Aldığımıl. malümata göre İs
tenbuldan <lünkü ihracatın yekü
nu '.ö bin liradır. Bıı arada dün 
lwiçreye fındık, bak la, keten el
yafı, susam, Slovak) a; a kuru 
üzüm satılmıştır. 

DOCUM 
Posta Telgraf idaresi ayniyat 

de-po mt-muru bay Kemal Müka
nın bir kız çocuğu dünyaya gel
miştir. Yavruya uzun ömürler di
leriz. 

yet de bu idi . 

Amerikan tedbirleri 

Bugün alınan bir habere göre, 

Amerika hükumeti Amerika top

raklarındaki 24 Alman konsolos

lu~unu kaldıran bir karar vermiş 

ve bunu Alman büyük elçiliğine 

bir nota ile bildirmi§ti r. 

Son zamanda İskenderun li
manı, ithalat eşyası noktasından 
belli başlı bir limanımı7. halinde 
bulunmaktadır. Buraya gelen itha
lat eşyasının yığınak yapmaması 

için derhal sahipleri tarafından 

çekilmesi, lskenderun limanındaki 
gümrük ve şat tesisatının munta
zam ve mükemmel olmadığı ala 
kadarlara bildirilmiştir. Bu itibarla 
lktisad, Ticaret, Gümrük ve mü
nakalat Vekaletlerince bu hususta 
lazım gelen tedbirler alınmıştır. 

Tacirlerimizin de kendileri rıamı

na gelen ithalat eşyasını derhal 
almaları bildirilmiştir . 

Tarlb laktlltesıne 
tecavlz eden adamın 
mabakemesl devam 

ecUyor 
Ankara: 17 (ııususi M.den ) -

Dil, Tarih . Coğrafya fakültesine 
taarruz eylemekten ve bir bekçi
yi yaralamaktan maznun bulunan 
İzmitli Sadettin Hazer'ın muha
kemeı.ine dün Ankara Ağır ceza 
mahkemesinde devam edildi. Ev
vela istinabe suretiyle dinlenen 
şahitlerin ifadeleri okundu, bun 
dan sonra maznunun akli vaziye
tini tesbit eden tıbbi adli raporu 
mütelea olundu . Raporda maznu
nun muayene edildiği, şuuruna 

sahip bulunduğu akli melekatmda 
bir bozukluk olmadığı , az veya 
çok ceza vermeyi icapettirmiye
cek bir sebebin ortada mevcut 
bulunmadığı teyan olunuyordu. 

Bunun üreriııe söz alan avu
kat Fehmi Yağcı adli tabibin bu 
mevzu üzerinde salahiyet ve ih
fo.as sahibi bulunmadığını ve 
müekkilinin tekrar muayene edil
mesi lazımgeleceğini s ö y 1 e d i 
Muhakeme bu talebi l<abul et
medi. 

Müteakiben, fakülte gece bek
çi•i Abdullahın istinabe suretiyle 
dinlenmesi için Bartın'a talimat 
yazılmasına ve yaralanan bekçi 
Murtaza Babacan maznun hak. 
kında şikayeti ııatık istida verdi
ği için bekçinin davet olunması .. 
na ve bu sebeple muhakemenin 
30 haziran pezartesi saat on dör· 
de talikine müttefikan karar ve
rildi. 

c. B. ParU grapanda 
(Birinci sayfadan artan) 

mevzular üzerinde hükümetin Ö· 

tedenberi meşgul olduğunu ve ni
tekim bütçe müzakereleri sırasın

da da ayni hususları hükümet 
adına sayın başvekil izah etmiş 

olup kendisinin bu izahata ilave 
edilecek bir fikri olmadığını, dün
ya siyasi durumu normal hale gel· 
medikçe bu mevzular üzerinde 
hükümetçe bir tedbir almaya te
vessül edilmenin muvafık olmaya· 
cağını izah etmiş ve grup heyeti• 
bu izahatı tasvib eylemiştir. Ruz
namede başka madde olmadıiı 
için celseye nihayet verilmiştir. 

Fransayı dinen 
barp eıırıerı 

Vişi : 17 (A.A.) -lade edilen 
harp esiı terinin ilk kafilesi pazar
tesi günü Liyona muvasalat etmiş 

ve resmi makamlar mümessilleri 
ile halk tarafından samimi bir su
rette karşılanmı~tır. Liyon askeri 
kumandanı mareşal namına ken
dilerine choş geldiniz.> demiştir. 

Nlbetçl eczane 

YEN İECZAHANE 
Belediye Yanmda 

1 S Haziran 1 ~ 

DUYDUKLARIMIZ 

Sigara ıçea 

serçe kaıu 
şehri 

A mariL:ada Boston . ·ııde 
nin hayvanat ser~151 

b 
John Smith namında zengıll bil 
kuş besleyicisi, sigara içen. (. 
::.erçe 1'uşu te~hir etmiştir. B~ 
John Smith yazıhane:.inin Ö1111~ 
oturup sigara içerken peııc,.. 

b'r ft" kenarına kadar sokulan 1 te 
kuşu görmüş, o esnada da 
fon zili çalmağa başlamıştır· • 
John, telefon ahizesini elin~ ~ıı 
mış, konuşabilmek ıçin du ~~ 
rı arasındaki sigarayı tab 
içine bırakmıştır. ~ 

Smith telefonla konuşıır 
serçe kuşu tablay~ yaklaşıll~tt 
sigarayı gagası arasına aıara 
türmeğe başlamıştır. ~ 

Serçe. kuşu sigaradan ° ı 
dar zevk duymuş ki, ikide b•f· 
çık pencerenin önüne geli)'or 
tabladaki izmaritleri gagasın' 
rak tütıürme~e başlıyorınuŞ· pi 

Serçe kuşu izmaritleri t.0 

toplıya sigara tiryaki•' 
maş ve pencerenin önünden 
rılmamağa b~lamıştır . 

Smith bu vaziyet karşıs 
. , b. ~· serçe,yı yakalıyarak ır ~ıııfl 

koymuştur. Serçe kuşu, i 11 

ki sigara tüttürmezse rahat 
maz, kafesin bir tarafından ~ 
tarafına do~ru çırpınıp .du~ıf 

Boston şehrindekı 5 e 1 
teşhir edilen bu tiryaki se~ ıe 
sunun sigara tüttürmesi bıll ~ 
seyırcının hayret ve ffl'

1 

tahrik etmektedir. 

Yıldız. olmak aevJaııflJJ 
Vaz.e-eçm emif 

S inema artistleriııdell 
Mery Buard yıtJıı 

sevdasından vazgeçmiş "e , 
karlı bır iş bulduğu cihetle~~ 
macılığ'ı terketmiştir. Arf!t 
büyük bir ıtrıyat şirkı::tı, 3 
ve tiirin Mıs Mcry'yi ına~ e 
reklam etmek için hiırnetıııd' 
mıştır. Kız.ın çehresi soıı ti 
fotojenik tir, cildinin tara\' 11~ı 
taı.eliği, her türlü renge ~ 
met edebilecek kudrettedıf· 

Bu ıtrıyat fabrikası~ırı ol 
yaj mütehassısı, günde hıÇ b 
sa iki defa gc:ııç kızı.o ç;, 
ayrı ayrı şekilde telvın ef 1yl 

Mis Mery, kat'iyen ' t 
miyen bu f evkalide çehre 

01 
letile Hollywoodun en ~ 
eğlence yerierinde d01 b• 
ve bu hiımdi için de 
120 dolar almaktadır. 

TÜRKiYE Radr/osu 

ANKARA 8 

ı941 Çarşamba ıs.6. ti 
ıe~ 

7 .30 Program ve meıfl 
at ayan ,ıı 

7.33 Müz ık : Hafif parÇ 

7.45 AJANS haberleri# 

8.00 Miizik : Şarkılı v• 
8.30/ 
8.45 Evin saati 

J 2.30 Program ve 

at ayarı ~1 •" 
12.33 Müzik : Hafif şar 

kül er 

12.45 AJANS haberleri 1-' 
13 00 M - 'k R d o 5' ~ . uzı : a Y ·si 

kestrası ( Viotorıı 
Aşkın) ~1 ı" 

13.15 Müzık : Hafif şar J' 
nı ll 

küler progra1111 

13.30/ ,.ı~ 

14.00 Müzik : Radyo ttılıııP 
kestrası progt• 

1800 

18.03 

18.30 

18.25 

18.'45 

mı 

Program ve 
ıe~' 

111erıı 

at ayarı ~ 

Müzik : Kernerıç:• ~ 
ve nısfiye ile 

511 1'el 
Konuşma (Mer1'11e 
tası) p0l ı~ · 
Konuşma (DıŞ 

<liseleri) 
Çocuk Saati 



BERUT'UN 
lAHLIYESI 

(8 .. erit ırıncj sayfadan artan) 

llıtt~~: .kuvvetleri Berut istika
~r. ılerlemeke devam ediyor-

durı l(~düs: 17 (a.a)- Askeri sözcü 
lıt ıc: Şarn yaptığı beyanatta, Fran· 
kas111d"vet~erinin Mercayun mınta. 
bildi ~ hucuma geçmiş oldukUnu 

'ıtııştir. 
iki ln T 

Çt11 F gı ız kolu arasından ge· 
tirıni ~ans~z kıt'aları Mercayuna 
bir t ş erdır. Fransızların hücumu 
1 arıkın - 1 • O llıııkı muza teretıyle yapılmış 

Cideli 8 beraber Fransız kuvvetleri 
r:el&kki .. edilmemektedir. 

itti d an~ızların Merciyuna girme· 
~11.,..., eti cıddi telakki olunmuyor. 

e er· · Olqrı d. ımız taarruza geçmiş 
llıas h ı~er Fransız kolu ile de te· 
"tUe/lındedir. imparatorluk kuv· 
L l Sahil · ı . d . . 
"4ıtıiş b rnevzı erın e ıyı yer-
1tık k ulunmaktreırlar. lmparator
lilldtdu~vetıeri halen Saydanın öte· 

ırler: 
u Vişi · 17 ( 
11•tir · a.a) - Suriyede 16 
hakL

1

8dnda vukua gelen harekat 
C "n ak· F tphe . 1 ransız askeri tebliğ'i: 
~t'-ı nın mühim bir bölgesinde 

arırn D· ız taarruza geçmişlerdir. 
Vtlltri'A'er bölgelerde düşman kuv
!iqtı . durdurulmuştur. Hermon 
Ilı ıte C b ı ·d ·· . llltak e e ı urz arasındakı 
~UUe,- 8~8 motörlü ye zırblı teşek· 
Q' 1~•zle · 
1 \ıtırıan pıyade kuvvetlerimiz 
llltUi .. ı ~ mevzilerine girmiş ve 
Ilı -.ıerın . 

Gteadd· 1f_gal altında bulunan 
l\ıt' .t koye hücum etmiştir. 

tarbil\d •larımız Hermon dağlnın 
~r. tePce~i dağlık mıntakada da 

0 
tiliı k ışgal t tmişlerdir. Sahilde 
lt:ye .

1 
uvvetıeri Saydadan daha 

it · 1 Ctle · J tılbiı nıış erdir. Hava kuvvet-
~ktr t ~enu~ı Suriyede düşman 
'""ltıbotr~ aşıutlerini bir çok defa 
~lla ka/tnan etmiştir. lngiliz filo . 
, u.,.,.ttl ~ Yapılan harekitta hava 
llJ) trıllliı d t lilyy

11 
~e . onanmaya men-

lııd, ik• telerımız dün altı Hazi. 
~- lıh' lnfiliz destroyerini ha-
Yy'rea·'t~,f~ardar. Üç lngiliz avcı 

St ' duıurülmüştür 
llııll rut· 17 ( . ) ltk, · a.a) - Kumetror 
,~PttJt1er~"da Fransız kuvvetlerinin 
~de Yü taa~ruzi harekat netice
~rtp rıı,1~ csır .ve mühim mikdarda 
~ 'rı ötı rnesı alınmaşhr. 16 Ha· 
~ ıı>'tın.fden sonra çok şiddetli 

tı ~trc •r olmuş ve Fransız kıt'a 
'elt Viıi: ai;nu geri almıştır. 
~t tttcri G (a.a) - Hava devlet 
b LGb

11 
cncral Bergeret Suriye 

'•kı.ını 11.ndaki Fransız kuvvetleri 
ltı· Lorı~danlıtına tayin edilmiştir. 
111

1ijtr ş'a: 17 (A. A.) - Müt
rıc1, buı"ınan on kilometre yakı
lji., l urıuyor. 

"~l· ız vapuru Cuma 
.. ~ Lo11d"116 batırıldı 

ıi '~rıu ra: 17 
ç tyaı ~tlanda• (a.a) - Cuma 

ll'ı ttıl'ld . da Rostara ile Gal · 
tkt e Sıs 

ll'ı,11 t <>lan F a~uar arasında işle-
tu~ k18YYatel a~ır~k ve taburu düş
~f tlnıış eaınııı hücumuna ma· 
lt11~'lırı1n r Ve batmıştır. Alman 

.:..r , ır. aııa oldub b·1d· · ı k 
ıv lg 6 u ı ırı me . 

·3<ı 
Mtınlek~-----

~·1S A.JA.Ns eht saat ayarı ve 
"1.1 M,-; 'k aberleri 
'.l..·ls -.ıa K 
-u.1S ~A.Dy: adanlar fash 

>.iuıik ? ?AZETESI 
ötren. · Bır Halk Türküsü 
liir'-~ ıyoruı - Haftanın 11:us-

~ı .0o 'rJl(LAu : GiRESUN KA-
Z· "'Rl 
ıraat T 

~l .10 Methsütı ~kvimi ve Toprak 
Müıik .crı Borsası. 

~l.~s <l<uçük. ~ozart - Serenat 
Müzik • bı~ gece musikisi) 

Q·lo hand · Rıyaseticumhur 
Q,3() '-1üıik<>~u 

hıellllck Solo şarkılar 
~herle ~t saat ayan, ajı1ns 
~b· ra; Esham· Tahvilat 

~·1S (~ihı;Yo • Nukut Borsası 
~~·~ Muıik. 
""·la / · Dans MüziQ-i (Pl.) 

'r llrırıki 
nı, Prorram ve kapa· 

Romen ordusu 
tarlada çalışacak 

Zarut'İ madde darlığı 

Bükreş: 17 (a.a) - Romen 
hükumeti ahalinin zaruri maddeler 
ihtiyaçlannı temin etmek üzere 
şiddetli tedbirler almıştır. işçi mik
darı yetmediği takdirde ordunun 
bir kısmı da tarlalarda çalıştırıla· 
caktır. Bir çok gençler hasat işle
rine yardım edeceklerdir. Hazı 
mıntıkalarda dolu ve bol yağmur· 
ların verdiği zararın umumi netice 
üzerinde müessir olmıyacağ'ı anla
şılmaktadır. Romen piyasasında 
bir çok maddelerin noksanlığ'ından 
şikayet edilmektedir. 

Alman ıııerlDe 
yeni btlcamıar 
Londra: 17 (a a) - Bir tebliğ 

ile bildirildiğine göre, lngiliz avcı 
tayyareleri Manş üzerinde kuvvetli 
temizleme hareketlerinde bulun· 
muşlar ve Pazartesi günü öğleden 
sonra Bulogu dağ'ı hedeflere yapı· 
lan hücumda bombardıman tayya
relerine refakat etmişlerdir . 

Bu harekat hakkında tam taf · 
silit henuz alınmamıştır. Mütead· 
dit düşman avcısı düşürülmüş ve 
bir kaç lngiliz taayarcsi de üsle
rine dönmemiştir. 

Londra: 17 (a.a) - lngiliz 
hava kuvvetleıine mensup bom· 
bardıman tayyareleri Pazartesiyi 
Salıya] bağlayan gece garbi Al· 
manyadaki hedeflere hücumlar 
yapmışlardır. 

Amerlllaa gazeteleri 
9e deabler 

Nevyork : 17 ( A. A. ) -
Nevyork Herald Tribün gazetesi, 
Amerikan bandıralı Roben Mor 
vapurunun torpillenmesi gibi ha
diselerin tekerrür etmemesi için 
şiddetli tedbirler alınmasını taleb 
etmektedir . 

Bu gazeteye göre , Roberımor 
hadisesi bundan evvel riayet edi
len an'anelere göre, harb ilanına 
muadil bir vakıa ttfkil etmekte-

dir . 
Ayni gazete < Denizlerde a

sayiş yeniden tesisi menfaatimiz 
iktizasıdır . Bunu temin hususun
daki kararımııda bu asayişi ihlal 
etmek isteyen korsanları , imha 
etmek hususundaki azmimizi açık
ça bildirmeliyiz. . > demektedir. 

Amerlllada Aımaa 
Bonıoıoılaklarını 

kapma Kararı 
( Birinci sayfadan artan ) 

Amerikaya zarar verecek mahi· 
yette f aaliyctte bulunmalandır. 
Amerikadaki Alman konsolosluk· 
larının kapatılması Alman - Ame· 
rikan münasebetlerinin yeniden 
biraz daha bozulduğunu göster

mektedir. 

Vaşington: 17 (a.a.) - Va
şington mahfillerine g-öre, pek ya
kanda, belki de bu hafta içinde 
büyük inkifaflar vukua gelmesi 

pek muhtemeldir. Bu mahfillerin 
fikrine göre, Alman konsolosu ve 

ajanlarının memleketten çıkanlma· 
sa sadece münferit bir hareket 
değildir. Fakat bit seri teebirlerin 
ilkini teşkil ediyor. 

Ayni mahfiller şu ciheti kay· 
detmektedirler : Ruzvelt hafif ra· 
hatsızhtın tamamen geçmiş olma· 
sına rağmen bütün zamanını bü· 

yük ehemmiyette meselelere tah· 
sisi için bu hafta için kabul etti
ti davetlerin hemen hepsini ıeri 
almafbr . 

• 

TORKSôZO 

8. Ruzveltin 
rahatsızhğı 
Nevyork : 17 (A. A.) - As

sosyeti tkspres'in bir haberine 
göre, ·sıhhi vaziyeti henüz nem
nuniyet verecek derecede düzel
memiş olan Ruzvelt, Haydpark 
ve Bostana yapmak tasavvurunda 
olduğu seyahatini talik etmiştir. 

Ayni menbaa gôrt, Reisicüm 
hur, lngiliz Büyük elçisi Lord 
Halifaks'ı Harbiye Nazırını, donan
ma Kurmay başkanını ve Tuğge
neral Arnold'u kabuletmiştir. 

ltalya'da ge
çim darlığı 
Roma: 17 (A.A.) - Tass: 

İtalyan matbuatı, memlekette ia
şe vaziyeti ve ihtikarcılara karşı 
mücadele il" meşgul olmaktadır. 

Piccolo gazetesi , iaşe madde
leri sat ış nizamnamesi hilaf ındaıt 
dolayı her gün Roma'da bir mik

tar dükkan kapanmakta olduğunu e
hemmiyetle kaydederek ihtikarcılara 
karşı daha şiddetli tedbirler alın-
maaını istemektedir. 

İtalyan gazeteleri, iaşe mad
delerinde tasarruf yapılmasın müt-

1

1 

tefikan lehinde bulunuyorlar. 
Tribuna gazetesi, uzun bir

makalede halkı ve lokantacıları 
ekmek istihlakini asgariye iudir
meğe davet etmiştir . 

Aılalt caddede ili· 
rabk bir e9 aranıyor 

Asfalt caddede veya ona 
çok yakın yerde, iki seneliğine 
peşin - mümkün ise derhal 
girilecek - hiç olmazsa 6 o· 
dayı muhtevi bahçeli asri bir 
ev aranıyor. Garajı olan ev ter- 1 

cih olunur. Teklifler için Yeni 
Otele müracaat rica olunur. 

Almanya Başkonsolosu 
13147 

11 an 
SEYHAN D~f TERDARLl-
GIMDAN: 

937 senesi kazanç veriisin
den 225 lira 96 kuruş borçlu 
seyis Ali oğlu Mehmet Hulusi 
Nura· ın işbu borcundan dola· 
yı Ulu Cami nıaha•le.sinde, 136 
ada, 1 parselde kayıtlı gayri· 
menkuldeki 432 Hissede 27 
hissesi ilan tarihinden itibaren 
21 gün müddetle satışa çıka
rılmış olduğundan alıcıların 
defterdarlığa müracaatları ilin 
olunur. 13165 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 
~ 

KiLO F7ATI 
CiNSi En az ı En çok 

- - ._!.<. S. K. S. 
ıı-Koza 

1 
1 Klevland 1 

~ Klevland il 
M. Parlağl o 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapımalı • 

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

süSam 
- 34,50 

K.Buğday 
-9,00 9,50 

Buğday To. 9,75 
Buğday yerli 7,25 

! ' Arpa 5,75 
Yulaf 6,15 

1 

1 l ı r- 17 - 6 . 1941 
KAMBiYO VE BORSA b!! bankcuından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 

1
r (Frank) isviçre 
· (Sterlin) ins:iliz T20.2Ç , 
(Dola~)_A_!!lerikan 129.0950 

·~ez 

ADANA SUlH HUKUK MAH
KEMESİNDEN : 

Ulucami mahallesinde 0-
mer kızı Tayyibe Gülek ve 
müştereklerine ait Ulucami 

mahallesinde kain kütük 174 
ada 138 parsel 33 de kayıtlı 

140 metre murabbalı ev ve 
mağazanın beş bin lira mu· 

hammen kıymeti olup diğer 
Abidin Paşa sokağında kütük 

568 ada 154 parsel 14 de ka
yıtlı 32 metre murabbalı ma-

ğazanın 800 lira değerinde ve 
yine Karasolcu mahallesinde 
652 kütük 191 ada 9 parsel 
de kayıtlı 250 metre murabbalı 
ahşap baraka ve arsanın da 
800 lira değerinde olup bu 
gayri menkuller kabili taksim 

olmadığından şuyuun izalesine 
karar verilmiş olduğundan 

mezkur gayri menkuller Bele
diye Mezad Salonunda 7 tem· 
muz 941 tarihine müsadif pa· 

zartesi günü saat 9 da başlı· 
yarak 12 de kati ihalesi icra 

kılınacaktır. Muhammen kıy· 
metinin yüıde yetmiş beşini 
doldurmadığı takdirde on gün 
müddetle temdit edilerek 17 
temmuz 941 perşembe günü 
saat 9 - 12 de ihalei lcatiye 

icra kılınacakJ.ndan talip olan· 

ların yüzde yedi buçuk pey 

akçasiyle birlikte mezkur~ iÜn· 
lerde Belediye Mezad Salo-

nunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 13147 

11 an 
SEYHAN Vill YETi HUSUSi MUHASEBE MOOOR

lüGONOEN : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menhul açık artırma ilo 

satışa çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 941 haziranının 26 ıncı perşembe günü saat 

on dörtte kaza artırma, eksiltme lcomiayonunda muvakkat iha· 

lesi yapılacaktır. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin ihale saatında Osmaniye satış komisyonunda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Dönüm Beher dekar Mevkii Mahallesi 
muhammen kıymeti 

28 ıs lira Dikiliteı Oımaniye 
Rızaiye M. 

14-18-20-23- 13154 

Sayla 3 

1 1 a n 
Telgral mababere 1'Dglsl olan Dil 

mektep mezua memur abnacak 

SEYHAN P. T. T. MODORlO~ONDEH 
1 - idaremiz münhallerine ilk mektep mezunu ve telgraf 

muhaberesine vakıf olmak üzere alınacak maaşlı ve ücretli me 
murlar için müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - Müsabakada muvaffak olanlann idarenin teklif edece· 
ği yerlerde memuriyet kabul etmeleri şarttır. 

3 - Müsabakada muvaffak olanlara 3656 sayılı kanun hük· 
müne göre (10) lira maaş veya 40-50 lira ücret verilecektir. 

4 - idare dahilinden müsabakaya iştirak edecek hat baş 
bakıcı, Bakıcı, Baş müvezzi, Bakıcı ve müvezzilerin (30) yaşın· 
dan evvel idareye intisap etmiş olmaları şarttır. 

5 - İdare haricinden müsabakaya girmek istiyenlerle ha· 
len idare dahiıinde bulunan muvakkat memur, muvakkat bakıcı 
ve müvezzilerin 788 sayılı memurin kanununun (4) üncü mad· 
desindeki şartları haiz olmaları ve Devlet imtihanına ilk defa a
lınacakların (30) yaşını geçmemiş bulunmaları lazımdır. 

6 - Halen İdarede müstahdem olanlardan müsabakaya 
girmek istiyenler 21-6-941 Cumartesi günü akşamına kadar 
yalınız bir dilekçe ile ve idare haricinden girmek istiyenler de 
mezkur tarih akşamına kadar dilekçe ve evrakı müspitelerile 
birıikte imtihanın icra olunacağı Seyhan P. T . T. Merkez mü
dürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

7 - Müsabaka, Seyhan P.T.T. Merkez müdürlüğünde U
mumi bilgiden 23-6-94 l pazartesi günü saat (9) da ve mu
habereden de 24 - 6 - 941 salı günü saat 9 da yapılacaktır. 

17-18- 19 13160 

Dlzeıtme 
Dünkü nüshamızda çıkan memur a lınaca~ı hakkında Seyhan P. T . 

T. Müdürlüğüne aid ilanda bazı tertib hatası olduğu anlaşıldığından 

keyfiyeti bugünkü ilandaki şekil gibi düzeltiriz 

i LAN 
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) 
8. ıll mektep şehadetnamesi. (Uzerinden bir sene geçme-

miş bulunmak) 
C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 

ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 
D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için 1/Eylul 941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. S adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 gunu başlanacak ve 10/ 

Ağustos/941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

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

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

1-3-5-7-8-11-13· 15-18-19.21-23-25-27-29 13101 

• 
iş Bankası 

KIOlk taıarral beıapları 

1941 
bıramlJI plbı 

KEŞi DELER 

4 Şub•t, :l Mayı•, 1 Al••to•, 3 /lıincit••rin 
tarihlerinde yapılır 

1941 arama ı r1 , .. 
1 Adet '.lOOO Liralık - 2,000 Lira 

3 > 1000 > - 3,000 > 

2 > 750 > - 1,500 > 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > 250 > - 2,000 > 

35 > 100 > - 3,SOO > 

80 > 50 > - -4,000 > 

300 > 20 > - 6,000 > 

TUrklY• I• aanka•ına para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlRlzl 

denemlf olureunuz 



Sayfa 4 a'ÜRKSÔZÜ ıs Haziran t 9 

6 LAN 
T. C. Ziraat Bankası Adana Şubesinden: 

Boıçlunun Adı ve Sanı 

Süleyman Kızı Şefıka ve Şeyh 
Nasır O. Ali. 
Ali O. lsmnil Hakkı 

" u 

'' " 
" ,, 
" .. 

Mülazim d'~ullım Mehmet Hamdi 

Musa km ölü Hi~ vereseleri 

" ., 
" :rt 

Hacı Mehnıet kızı ve Abdülkadir 
Eşi Fatma Düzgün 

Muhtar Hasan O. Salih 
Süleyman O. Şaban 

Nabi O. ölü Tevfik Mahtumu 
Mehmet Refik ve kefili 
fsmail Safa 

Gayri Menkulün 
Köy veya 
Mahallesi Mevkii Cinsi Hissesi 

.. Tarla Tam 

Sugeöiği 
" " ,, 

.. .. ,, u .. " 
, , ,, 

" " .. " .. .. 
" ti 

Abdi oğlu ,, n ,. 

Kasapbekir ,, .. 
" " .. ,, 

'' " .. 
Şahincığ'a 

" .. .. 

Güneşli CennPI ,, 
Güneşli ,, " 

" 
Nacaran llyasağ'a Birbap ., 

demirhane 
ma arsa 

Tapu Senedinin 

Metre murabbaı Tarihi No: H tJ D U D U 
~----------------------- _ _.... __ ...... __________ ...... _________________________________________________ ~ 

18380 

45950 

?9426,3 
105685 
81800, 19 
22975 

183800 

117850 
45050 
91900 

319812 

41355 
8380 

463 

K. Sani 334 53 

Mayıs 928 157 

Şubat 928 66 
Mayıs 928 159 

Temmuz 9J8 6 
Mayıs 928 158 

K. Sani 341 25 

Zilkade 288 17121 
Eylul 339 18 
Eylül 339 20 

Şubat 935 ısı 42 

Haziran 328 40 
Teşrini 937 175/39 
Evvel 
Haziran 341 8 

Şarkan Diyap Garben Garip O. Giyor ıimalen Unuk cenuben taril 

Şarktın Hatip Hacı Ahmet vereseleri Garben tarikiam 'imalen Hatip Hacı Ahmet vere&eleri ce 
Talip evlatları. 
Şarkan Abuzar Garben Ayşe Cenuben Talip evlatları Şimalen Ayşe 
Şarken Sıddika garben Ayşe tarlası şimalen Kuddüs cenuben tarikihas 
Şarkan Nazire Garben Talip veresesi ile Arap oğlu Damadı şimalen kuddü cenuben taril:ihas 
Şarkan Muhtar Ali vereselcri ve Arap zade Ahmet Garben tariL.:ıhas şimalen Hacı Hafız ib 
cenubeıı Hekimhanlı O. Cafer. 
Şarktın Agabir kızı Meryem Garben tarikiam cenuben tarikihaa şimalen Mehmet Mahtumu Ali 

Kıbleten Halise hatun şarkan Mustafa Şimalen Salih garben umumt yol 
Şarkan Bekirce o~lu vereseıi şimalen tarikiam garben Meryem hntun ceııuben Umumi .>ol 
Şarkan Marya hatun şimalen umumi yol garb:n keli cenuben Mehmet vereseleri 

Şarkan Paşa karye inin }Olu şimalen Veli Cenuben Umumi .)Ol Sazan Kadir garben umumi .)Ol 

Şnrkan İbrahim garben Hacı Mehmet Oğulları şimalen Yusuf cenuben Zeynep 
Şark an Havuzlu oğulları kııı Şimal en Bedir Garben Sa it cenuben Havuı.lu oğulları ke; ime i 

Yemini ve yasan, arkası umumi yol cephesi Suphi Paşa tarlası 

1 - Adana Ziraat Bankasına borçlu eşhasın Bankaya birinci derece ve sırada ipotekli olup yukarıda cins ve evsafı yazılı tarlaları 18/6/94 l tarihine müsadif Çarşanba gününden ıtib ıren tahsili emval kanun 
re açık arlırma}a çıkanlmı~lır. 

2 - Artırmaya konulduğu tarihten itibarrn 21 inci Çarşamba günü sıaat on da birinci ihale ve birinci ihale tarihinden itibaren onuncıı gürıü 19 '7 94 \ tarihine müsadif Cumırtesi günü saat orı da kat'i 
yapılır. 

J - Artırma şartnameleri 18 6 941 tarihinden itibaren Adana Vılayet idare l-ley•etinde herkes tarafından görülebilecektir. 
4 - Bundan başka ipotek S<\hibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitelerilc yirmi gün içinde Vılayet idare Hty•ctinc 

Bankasına bildirmeleri aksi lökdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satı~ bedellerinin paylaşılmasından hariç kalacaklardır. 13164 

"""""""""""""""""""""""""1 i Abone ve Ula 1 rJr'llJl~U~§()ZÜ ı 
ı ,aroarı GONOELIK ~E • AO~NA ı 
ı Sahip ve Başmuharriri f 
ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ı 

ıı 1 Ay/ılı . . . 125 • ı 
Umumi Ne~riyat Müdürü 

ı lıanıar ı~ın idareye MACiD OÜÇLO J 
ı mUracaat etme lldlr Bosıldığ• yer: TORKSOZO Matbooıı ı 

ı " ........ " ......... """ .. """""~""" .. .. 

,- TORKİYE CUMHURİYETİ 
Ziraat Bankası 

Kurulu• tarihi : 1888 

SeJ•mayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
<t7. 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

1 aşağıdaki plana göre ikramiye da~ ıb acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 .. 500 2000 

" .. .. 250 .. 1000 .. 
40 

" 
100 .. 4000 .. 

100 
" 

50 •• !>000 .. 
120 .. 40 .. 48UJ .. 
160 

" 20 3200 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiy~ çıktığı takdirde yüzde 
20 faz)asile verilecektir. 

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

eo oooooooooooooooo8 oooooooe 

~TÜRKSÖZÜ~ 
o o 
g Gazete ve Matbaası g 
o o 
g Türksözü Gazetesi g 
g Okayacalarına atayanın bar tar alında g 
o vaka balaa badlielerı glatl o 
g gtnlaeverlr g 
o • o 

g Türksözü Matbaası g 
o o 
o Kitap, mecmua, çek, bilet, anı, plln, o 
g barlta, blll\mam matbaa ı,ıarlnl Tir· g 
o klyede mevcut matbaalara rekabet o 
g eder derecedetaleder g 
eoooooooooooooooooooooooooe 

Bltla Atrııarm paaıeldrldlr. 

Beyhude ıstırap çekmeyi 
BiR TIK KAfl 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ aQ-rıla
nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıştırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TERCİH (01 
lcabınJa GiJnde 1 Kaşe Alınabilir. 

• ........... ~ ' ;e. • ., . .. . .... ,... .e;-... ... . ._. .... . .-. • ._. . ,._, .......... 49- . .... ~ 1 - · ""' 
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DOK·TOR 

Yalçm Mustafa Ozel 
Dahlll Baıtabklar Milteba111ll 
Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu k•,d 

muayenehanesinde her gün hastalanm kabul 

S. P. Cs. 21-30 
i - ·"'' ....... ..,.~ ·~·--- ·--- · --- · .., ........................... ~ • ...,. ..... ..,.91-... . 

Yeal Çdltı 

Bu Har,bin Kitabı 

TORIİYE iNGiLTERE iTTifAKI 1 
BOYOK IRITANYA iMPIRATORl 


