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SiYASi GAZETE 

ı ........................ ı 
ı lnlnl'nden ı 
i Bitlere llektap i 
ı Berfin: 20 (A.A.) - (D. ı 
ı N. B.) bildiriyor: Führer, ye- ı 
ı ni başvekalet binasında. bugün ı 
ı ötleden sonra Türk(qenin Ber· ı 
ı /in Büyük Elçisi 8. HüsrefJ ı 

llcışvekil ve Maarif Vekil inin 
ı Gerede'.IJi kabul etmiştir. Bü· ı 
ı yük Elçi, Führer' e, Türkiye ı 
ı Reisicumhuru ismet lnönü'nün ı 

ı şahsi bir mektubunu fefJdi eyle- ı 

ımiştir.Kabulde Almanya Hariciyeı • ıştirakigle yapılan toplantı 
~.ıı.ıı~ 
;"Oititı<iııra : 20 ( Türksözü mu-
tr~İai~~ )- Milıt Şefimiz, Cüm-

t~tl Ba ıı lsnıet lnönü, koruyucu 
I ~ l<uru Ş~arıı bulundukları Türk 

l '4tıt b rnunu dün aaat 17 de 
~~etı ~Yurınuşlar, genel merkeit. 
~ !lir:rafından hrşılanmışlar-

1 ! i\ ~ 1 •onra Başvekilimiz Dr. 
I t t-ı-ıa:.daı:u·ıa Maarif VekilimiL 

1 
lcrck t A.ı. Yücel de Kuruma 

•tttr . 0Plantıya iştirak etmiş · 

c· • Utrıhurre· . . K 
•atlijk . ı~ımıze urumun ye· 

~~ıuıa • •mla , terim ve diğ'er 
'\~ııı.ı r Üıerincleki çalışmaları 
~t \.18 e . 
t ıırı _nıır buyurdukları iza-
'11 • edıJm · n· M it ışıtri 

8 
• . 1<i•ır . illi Şefimiz 

~~ direkti~ 11 ayrı inceliyerek yfik-
4 ~~tı de/le~ v_ern:ıişler ve çalış-

ı Nazırı B. Fon Ribbentrop da ı · 
ı ı hazır bulunmuştur, ı ........................ 

ıvı~ b •n ılgılerıyle ta\cdir ve 
Uyurmuşlardır . 

, (Ceri · "!· 
~ıunci sahifede) 

Milli Şefimiz ismet lnönii ve marif fJekili Hasan • Ali 

~lmanyanın Rus-1 1 lllM ADAMLARIMIZIH fAAtİYETI l Sovyet hududun-
tadan bazı istek- Coğrafya Kongresi da çarpışmalar 

rde bulunduğu çalışması devam-da lôaen-;a:;;.rbdD 
, ~ayı·ası ......... --- ıovyeoera ıaıdırıı• 
-~ Raporlar mu·· zakere edilmekte Ankara: 

20 
(Radyo gazetesin-.... ı · den) - Sovyet • Alman münaae-

"""1 • betlerinde normal olmayan hiç 
baı 0Pdg garp Ankara: 20 (Türk•özü Muhabirinden) - Birinci Türk bir vaıiyet yoktur. Yalnız Alman· 

981bıd8 talim• Coğrafya Kongreai komisyonlar halind~ki C'alı!':'alarını ta: yanın şark hudutıarınöa yaptığı 
"- ler JBPl'JOr mamlamıı ve dün •acıt on birde Maarıf Vekılı Ha•an·Alı tfthşidat birçok şayialara yol aç-
"--~ Yücel'in reisliği altında umumi heyet halinde toplanmıftır. maktadır. Fakat gerek Moskova, 
)' •• • ' Saat on dörde kadar devam eden •abah toplantr•ında kong· ııerekse Beri in fevkalade b\r va-

Urk .. so vyet Pe, terim komisyonunca "Cağrafi isimlerin imlliaı,, hakkı?- ziyet olmadığını söylemektedir. 
t't) '• da hazırlanan ve azaya bir •Ureti dağıhlan rapo,,u tetkık Romanyada askeri hazırlıklar 

1~flasebetleri ve müzakereye baılamııtır. Komi•yonatt bu mevzud~ çalıf· devam ediyor. Romen askerleri · 
A. ıvı mıf olan tali komiayonun raportörü Prof. Faik Sabrı Duratt nin Sovyet hududunu geçtiği hak-
·'lııı ~OVa• 20 h kk d "'ıı' al\"• t · (a.a) -- Royter: w k ar"'olunan raporun eıaıları a ın a ayrıca kındaki haberin valan oldu~u an-
·q t :1 .. ar f muza ereye - • . •w• J ıs 

ve dc~'lebatt a ından Rusyaya karşı ıifahi izahat da vermif 11e raporun ıhtıva ettıgı maddeler !aşılmıştır . Keza Sovyet askerleri 
~~al\ Şaa. bulunulduğ-una dair üzerinde mü%alıereye giriıilmiıtir ile Alman askerleri arasında mü 
~k llc:le Yıalar hakkında Mosko· sademeler olduğu da tekzip olu 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL BOVEN • 

Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5044 _, 
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ANKARA PAKTI MÜNASEBETiYLE 
lsmetlnönü-Hitler 
arasında telgraflar 

SARACOGLU İlE RiBENTROP ARASINOA DA SAMiMi 

TEBRİK TELGRAFLARI TEATİ EDİLDİ 
Ankara : 20 ( A . A. )- Türk · Alman dostluk muahedesinin ak

di münasebetiyle lnönü ile Alman Raylıi Adolf Hitler arasında aşa· 
tıdaki telgraflar teati edilmiştir : 

Ekselans Adolf Hitler - Alman Rayhi Führer Şansölyesi -
Berfin . 

Türk.iye ile Almanya arasında samimf ve hakiki bir dost/ulu tem· 
hir eden muahedenin imzası münasebetiyle Ekselansınıza tam mem · 
nuniqetimin ifadesini bildirmekle bilhassa bahtiyarım . Bııgiin iki mem· 
leketimiz ve milletimiz karşılıklı bir itimad devresine daima orada 
kalmak kati azm(qle giriyorlar. Bu mesıul fırsattan bilistifade si:te 
do$llutumun bütün teminatını yollaqorıım . Bay Şansölye . 

Ankara 18 Haziran 1941 . - ismet lnönü . 
Fkselans ismet lnö11ü - Türk(qe Reisiciimhurıı - Ankara 
iki memleket arasındaki samimi dosllutu teyid eden Alman • Türk 

muahedesinin imzası münasebetiyle benim de bu muahedenin a/..din
den dolayı en hügük memnuniyeti hissetmekte olduAumıı dostane tel· 
grafınıza cevaben Ekselansınıza bildiririm. Ben de iki memleketimizin 
bundan böyle devamlı bir karşılıklı itimad devresine g:rditi lıususun

dak.i kanaatinize iştirak ediyorum. Dostône hissiyalınızın teminatından 
dolayı 3ize teşekkür eder fJa ben de size ayni dostane hislerimi en 
hararetli bir surette lekrarlarrm. Berfin 19 Haziran 1941 - Adolf Hitler 

Ankara : 20 ( A. A. ) - Türk • Alman dostluk muahedesinin 
akdi münasebetiyle Hariciye Vekili Şükrü SaracoAlu ile Alman Ha· 
ricig• Nazırı Fon Ribbenlrop arasında samimi telgraflar teati olun· 
muştur . 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Yedek Subaylara 
Hazerde Terfi 

Ankara: 20 (Tür1'sözü muha· 
birinden) - Yedek subaylar hak 
kındaki kanunun iki maddesini de· 
~ittiren bir kanun layihası mecli 
sin umumt heyet ruznamesine a
lınmıştır. De~işen bu madde ile 
hazarda yedek subayların silah 
altında geçmiyen sivil hayattaki 
müddetleri de hiımetlerindcn sa
yılmak ~arliyle muvazzaf subaylar 
gibi terfi edebilmeleri hükme rap
tolunmaktadır. 

Ancak tc~men olaeaklar birer, 
üste~men olacaklar ikişer ve }ÜZ· 

başı olacaklar sekizer talim d~v-

resine iştirak etmek ve muvafık 

Gerisi ikinci ıı;ahifede) 

-~===== § Ankara -=--

Radyo gazetesi 

Ankara paktı 
akisleri devamda 

Macarların fayam 
dikkat mUtaleaları 

Bugün de dünya radyoları Türk -
Alman dostluk muahedesinin şü
mul ve ehemmiyeti üzerinde dur
muşlardır . Alman radyoları bu 
muahede meselesini konferans 
mevıuu olarak da ele almıılardır. ~ 

1
.1\e el uşahiUer ne Almanya-~.~ t,dit.~_?'alumat beyan edil · Bu··yu··K Ml.LLET nuyor. 

t ı~· e Ro ------------~---------------
' ınc:lc h manyanın Sovyetler 
~11.te buı er hangi bir teşeb· 

lsveç matbuatı p a k t t a n 
ve Saracoğlu i l e Pape • 
nin çok güzel bir iş yaptıklarım ~ %~ • \ıqrd tlar. V tnış olduklannı zan- e e 

'tıt:r lr. Sov e bunun içinde sebebler MECLiSiMiZDE ol tııı t~'~il\d/e~ler birliği hükumet 1 
O r ~~ ~ltrc ._hır seferberlik olduğu· •tk Ce._ ı..: 
ı ~'" ·A.ı..... •uç bir işaret yoktur. 

"tıı .. ıan ~ ~ 

~~ s1ıl\dak· • nıuşahedesinin akdi 
•tq~ l'litkj~ı ~us görüşü bilinmi· 
~~1t' 11.1Ja ll\~ ıle Sovyetler birliği 
it~ Qılel\ nasebetlerse 1925 de 

dit Ve 1929 d 'dile a genişletilerek 
(~er· .n ademi tecavüı pak· 

ıaı ~ ~ 
uçuncü sayfada) 

~l!törçil bir 
~ ı.... l:lk verecek 
~ ~llt dra: 20 
qtf) llsında b (~.A.) - Avam 
~!\ "atiyeti ugun B. Çörçil'd~n 

ı:ı.ltııtıs1 ist ha1'kında beyanatta 
\-.. il, r-~ cnmitt"ı 
~ttıı· \-Otç'l y r • 

1~tit: 1 
bu suale şu cevabı 

t;-,~ t, & 
tıııı at ~ 0aiirı 
Cı ıc11a0tıiill\iitd 1.amam deR-ildir. 

<altı bu heııt~\u ~hafta toplandı· 
~ tiutı arı. Ort mumkün olacaktır. 
~6~ittı ctıe tak~· Şarkıa bu dere· 

t ,0~1 bare1ta~P~ ed~lmiş olan çok 
'llltkljı-.· Uıcrınde bazı ıey· 

51rn muhtemeldir.> 

Ankara: 20 (Türksözü Muhabi 
rinden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün saat 15 de toplandı. 

Çiftçi mallarının korun_ması 
hakkında kanun layihası ve zıraat 
döhiliye :ve adliye encümenleri 
muvakkat encümen mazbataları · 

2 _ Hapisane ve tevkifane-
lerin idaresi ba1dcındaki 1721 sa
yılı kanunun 2 inci maddesinin 
tadiline dair kanun layihası 

1
ve 

adliye encümeni mazbataları. s· 
viçre 'ye gönderilen findı~lar be
dellerinin mali borçların odenme 

(Gerisi ikinci sahifede) 

DENiZ ZA YlA Ti 
Ankara : ( Radyo Gazete· 

ıinden ) - lngiliılerin mayıs ayı 
içinde 461.000 ton gemi kaybet
tikleri bildirilmiştir. Ayni ayda 
mihverin de 300.000 ton gemi 
zayi ettikleri ilave olunmaktadır· 

~~-----------------

O~ HüKOMETİN 
KONSOlOSLUKlARI 

Almanya ve ltalyanan Am•-
rlkanm kararına mukabe

lel bllmlsll 

iT AL YADA VE ALMANY ADA 
AMERIK A. KONSOLOSLARININ 

KAPANMASINA DAiR KARAR 

Roma: 20 (a.a) - Resmen 
bildirildiğine göre, ltalyadaki Ame · 
rikan konsoloslukları kapatılacak
tır. Amerikan konsolosları ve me· 
murlan nihayet 25 Temmuza kadar 
ltalyadan ayrılmış olacaklardır. 

Vaşingtor: 20 (a.a) - ltalya· 
daki Amerikan konsolosluklarının 
kapatılması üzerine Amerikanında 
Amerikadaki bütün ltalyan kon· 
solosluklarını derhal kapatması 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Bir Jıava bombardıman filosu uçuş lıalinde 

- f-:Iava ve danilt lngUlz • Alman man tayyaresi dü-

, kaydediyor. Keza Japon matbu
atında muahede müsbet akisler 
uyandırdı . Çin matbuatı ise bu 
paktın Uzak Şarkta da bir san
sasyon uyandırdığını anlatmakta
dır . 

Bu pakt hakkında haber ver
mek için Alman hariciye matbuat 
şefi 150 gazeteciyi fevkalade bir 
toplantıya çağırmıştı . Harp baş
ladığındanteri bu Almanyada dör 
düncü fevkalade matbuat toplan
tısıdır . 

Macar radyosu da paktı tahlil 
etmekte ve Tüı k - Alman paktına 
memnuniyetini izhar etmektedir . 
Macar gazeteleri Türkiye ile ayni 
ırktan olan Macaristanın bu pakt
tan hudutsuz sevinç duyduğunu 
tebarüz ettiriyor . Londra: 20 (A.A.) • =ı dır . Gece bir düş-

~mnıyet nezaretle- b şürülmüştür . 
rinden: Gece lngil- aV8 ÜIDlarl Londra: 20 (A.A.) l 
tere üzerinde pek - - lngiliz hava kuv· 

Falih Rıfkı bugünkü Ulusta 
akisler hakkında mukaddeme ya~ 
tıktan sonı a makalesine şöyle de 
vam ediyor : 

az hava faaliyeti olmuştur . Bir. vetleri dün gündüz Şimali Fran· 
birinden pek uzak yerlerde bir saya taarruzda bulunmuşlar ve 
kaç noktaya bombalar atılmıştır . Havr'daki petrol depolarını bom· 
Pek l\Z zayiat ve baıı hasar var- bardıman etmişlerdir · · 

( Bombardımanlara dair dit er haberler üçüncü sahi/ ededir ) 

"-Muahede imzasl haberinin 
Türkiye'deki akislerinin her bakıın 
dan, Almanya'daki ekislerine ta 
mamen mutabık olduğunu söyle 

(Gerisi ikinci sahifede) 
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Sayfa 2 TÜRKSOZO • 

1 1 -----l __ o_anın Meseleleri Arasında 

Amerika Kadın· 
ları iş Başında Mardine akın 

1eden çekirge 
Buğday Hakkındaki 
Kararın Tebliği Amerikan kadınları da Britan· 

ya ac'.alarındaki kız kardeşleri 

gibi vatan müdafaasınua vazife 
deruhde etmt"ğe büyük bir hara
retle hazırlanmaktadırlar. Avrupa 
ve Acya kıtalarındaki kadınlık 
cereyanını takip edenler teslim 
ederler ki Finlandiya 1907 sene
sindenberi çok kuvvetli kadın te· 
şeHüllerine ııahiptir. (Japon va
tanperver kadınlar) teşkilatı yedi 
milyondan fazla azaya malik mu
aı.zam bir teı eHüldür. lSamari
tans) cemiyeti unvaniyle seneler· 
denbcri çalışan bir İsviçre hayır· 
sever cemiyetinde kadınlar da er
kekler kadar . hatta daha fazla 
mesuliyet deruhte etmekte gerek 
vatan müdafaası. gerek hayır iş· 

terinde çok büyük hizmetler ifa 
etmektedirler. Bugünkü harp fe
laketleri karşısında Britanya ada 
larındaki kadın teşekküllerinin de
ruhte ettikleri~muazzam mesuliyet 
de herkesin fevkalade takdirini 
celbetmektedir. Bu müesseseler
deki faaliydleri yakından tetkik 
etmiş olan Ameı ikanın me-şhur 
kadıııla ı ııııl ıııı r.fo ;., Alice . T. Mc. 
Lean Amerikada bir sene zarfın
da büyük organizasyon yapmağa 
ve Nevyoı !.tan AlasL.tya kadar 
bütün şehirl e rde k.üçük kıısabi.l· 
larda, mü111.e1.i ziı ıti ınıntakalardıı 

yüz binlerce aza kaydetmeğe mu
vaffak olmuştur. Amerikan gö
nüllü kadınlar teşkilatı ismini ta
şıyan bu müt-ssesenin iki t>saslı 

gayesi vardır. 

Birincisi kadın azalara birçok 
lrnr lar açarak gerek 11ulh zama
ııında gerek harp tehlikesi karşı

sında cemiyete müfit olacak bir 
evi yeye } ükseltmek. İkiucisi, 

mevcut azaların, mevcut kabili
yetlerinden azami derecede isti
fadeye çalışmak. Kendilerine mu
hite yüzde yüz randımanla hizmet 
edebilecek imkanlar bahşetmek . 

Mesela dikiş dikmesini bilen ha· 
nımlar muntazaman dikiş servis
lerinde çalışarak Britanya anala
rında bomba altında elbiselerini 
çamaşırlarını, çocuklarının giye
ceklerini kaybeden ailelerin imda· 
Cima yetişecek elbise hazırlama le. 
tadırlsr. Halen Amerikada bin
lerce İngiliz çocuğu harp sonuna 
kadar misafireten Amerikan aile
leri nezdinde. yahut mi!afirhane· 
lerde bulunmaktadırlar. Bütün bu 
çocukların elbise ihtiyacını tat· 
min edebilmek! İşte müessesenin 
dikiş kolunun vazifesi!,. Bunun 
haricinde de patronlarla dikilen 
yüz binlerde elbise her hafta 
muntazaman postalar hıılinde ln- 1 

giltereye . evkedilmektedir. Mües
essese binlerce kilogram yün tev-
zi ederelc hanımların evlerinde 
askerlere yün caket örmelerini 
temin etmektedir. Bunlar mevcut 
kabiliyetlerden istifade faslına ' 
aittir. 

Bir de cemiyetin azalarının 

aldıklaı ı kuı slar sayesinde muhite 
ne şekilde hizmet ifa edebilecek
lerini tetkik edelim. Cemiyet ordu 
ve donanmanın, sıhhiye dairele- 1 
rinin en liyakatli mütehassıslarının 

nezareti altında ( Hava tehlikele
rine karşı korunma • ilk yardım 
servisleri , harp zamanında sıhhi 
yemek hazırlamak usulleri , oto
mobil ve hasta nakliye otomo· 
billerini kullanmak ve tamir et
mek dersleri, harp zamanında te-

lefon idarelerinde vazife deruhte 
ederek erkeklerin daha faal hiz
metlere iştiraklerine imkan ha
zırlamak ) gibi bir çok mühim 
dersler tedris edilmektedir . 

Bunların heps"nin en mühimmi 
• olmak üzre de Amerika kadın 

gönüllülerine esaslı zirai dersler 
gösterilmektedir . Çünkü ( Vatan 
müdafaası esas istihsale, her gün 
daha fazla istihsale istin ad etmek-ı 
tedir . Aç milletin harp sahasında 

muvaffak olmasına imkan yoktur.) 
Düsturu kadın erkek bütün Ame
rikan vatanperverlerinin en büyük 
düsturudur. Şurası calibi dikkattir 
ki, Amerikada zirai mahsulat IT'il
yarlarla ölçülmektedir. Buna rağ

men Amerikan gönüllü kadınlar 

teşkilatı , evvela istihsali arttır
mak , saniyen mevcud istihsal 
maddelerini kıymetlendirmek ve 
bunlardan azami istifade temin 
edebilmek dersini , vatan müda
faası derslerinin başına almışlar

dır . 

------·. -------
Adana Ziraat Mücadele 

istasyon müdürü 

Mardine hareket etti 

Çlltçllerlmlze beyannameler tevzi edlUyor 

Bu sayededir ki, binlerce kilo 
yünden asker ve sivil halk için 
ceketler örülmekte, gene hinlerce 
kiloluk yiyecek paketleri asker 
esirlerin kamplarına hediye olarak 
sevkedilmekte ve Britanyn ada · 
ları halkına senevi bir milyar do
larlık yiyecek hediye olarak gön
derilmesi hükumete teklif edil
mektedir. 

Amerika tarihi çiftçili~ I~ baş. 

lar , Amerika müdafaa silahının 
en kuvvetlisi de çiftçilik mahsul-
leridir. Bugünkü Ameı ikan gönüllü 
J.:ıırlınlar teşkilatı da gı-nç, ihtiyar 
bütün vatandaşlarına , demokrasi 
cihanına layık bir vatandaş ol
duklarını isbat edebilmek için 
her sahada imkan hazırlarken en 
mühim mesele olmak ÜLere mem
leketin zirai istihsalatın1 yükselt
meği l:adın azalarından istemek 
tedir . 

Bugünkü aç Çin , ispanya ve 
bütün Alman istilası altındaki 
memleketlerin mazlfım halkını do
yurmak,.yarının ahenktar ve diier
bin bir dünya olmasını temin 
edebilmek için Amerikan kadın

laruıın daha çok geniş mcsuliyet 
deruhte etmeleri la:nmgeldiklerine 
kani olarak hudutsuz bir azim 
ile daha faz.la, her gün daha fazla 
istihsal için çalışın ktadırlar . 

N N. f.ge 

ATlETİZM MÜSABAKAlARI 
ŞehrimiLde yapılacak Atletizm 

Birinciliklerine iştirak edecek Di
yarbakır, Elazığ. Gaıiant~p. Ha-

tay, İçel, Malatya bölgeleri atlet
lerinin bir kısmı dün gelmişler ve 
diğerleri bugün gelmiş olacaklaı -
dır. 

Pazar günü şehir Stadında 

sabah le> in saat 9 da seçmelere 

başlanacak ve öğleden sonra da 
final müsabakaları yapılacaktır. 

Basasll\labasebede 
mlsabaka imtihanı 

Husu&i muhasebede münhal 
bulunan 10 müf ı redat kcitipliği i -
çin müracaat eden lise mezunla
rı arasındaki imtihan. dün vila· 
yette yapılmıştır. 

~ardinden gelen bir habere 

göre, Suriye ve Iraktan Mardine 
çekirgeler gelmiştir. Bu çekirge

lerin imhası için çalışılmaktadır. 

Ayrıca yabancı çeşit çekirgelerin 

teşhisi için de Mücadele istasyon 

müdürü Haydar lrtel Mardine git

miştir. 

Ylksek mlrakabe 
beyetl maıettlşl 
Adanaya geldi 
Yüksek Murakabe l leyeti mü· 

fettişlerinden B. Edip Mecitoğlu, 

pamuk ve hububat randımanını 

tetkik etmek için şehrimize gelmiş

tir. B. Edip Mecitoğlu, şehrimizde· 

ki tetkiklerini bitirdikten 

dün Mersine gitmiştir. 

sonra, 

Kab ve geliyor 
Şehı imizde hasıl olan kahve 

buhranı etrafında alakadar ma

kamlardan aldığımız malumata gö

re, Mersinde bu!unan kahvelerin 

önümüzdeki bir kaç zarftnda şeh

rimize getirilectği öğrenilmiştir. 

incirlik gençleri 
Ulakışlaya gidiyor 

incirlik Köyü Gençlik Kulübü 
Futbol takımı, bir maç yapmak 
üzere, yarın Ulukışlaya gidecek
tir. Gtnçlere muvııffakiyetler di· 
leriz. 

Balkevlndekl 
Konferans 

Bugün :;aat 18 de Halkevimiz 
bahçesinde Gazi Terbiye Enstitü
sü öğretmenlerinden ama B. Mit
hat Enç tarafından bir konferans 
verilecektir. 

ZiRAAT KADROSUNDA 

Ziraat katibi Talip Erkelin 
maaşı 15 liradan 20 liraya ibl!ğ' 

edilmiştir. 

YENi NEŞRiYAT : 

Havacılık ve Spor 

Havacılık ve Spor mecmuası
nın 288 inci sayısı çıkmıştır. Gü
zel resim ve } azılarla dolu olan 
bu mecmuayı tavsiye ederiz. 

Vali geldi 
Vali B. Faik Üstün, yanların

da Maarif Müdürü B. Ekrem Gür· 
sel olduğu halde Misis ve köyle
rinde yaptığı tetkik seyahatlerin
den dönmüşlerdir. Vali bu tetkik 
seyahatinde Misis nahiyesinin Bak
lalı köyünde inşa edilen ilkokul 
binasını gezmiş, köylülere iltifatta 
bulunmuştur. Aynca Misis nahiye
sinde de köylülerle temas ettikten . 
sonra şehrimize avdt"t etmişlerdir . 

Şehir meclisi 
-Fevkaltıde lctimanı -. 
yapamadı 

Dün fevkalade olarak toplan
ması mukarrer olan Belediye mec 
lisi, ekseriyet olmadığından topla
namamıştır. Meclis 24 Haziran 
Salı günü saat 15 te toplanacak. 
tır. 

Macaristan ve 
iıvlçreye tiftik 

satıyoruz 

lstanbul : 20 (TürksÖl.Ü maha 
birinden) - Ticaret Vekaleti, ls
viçre ve Macaristana biner ton 
tiftik satışına müsaade etmiştir. 

Vekaletin bu emri, b ugün şehri
miz ihracaat birligine gelmiştir. 

lsviçreve bu satışı serbest dö
vizle, Macaristana ise mal muka
biligde yapılacektır. 

Vekaletin tesbit ettiğine gö
re, asgari fial şöyledir: 

Birinci nevi oğlak kilosu 275, 
ikinci nevi 255, ince 235, iyi 225, 
sıra 210, boz 190, sarı 180 kuruş. 

Tahtakalede Nalbur Mahmud 
adında bir şahıs , akraba~ından 

yemişçi Galibi lzmire göndererek 
piyasadan 1400 kilo tiftik toplat· 
t•rarak şehrimize getirtmiş ve fi
atlerin yükselmesini beklemekte: 
imiş. 

Zabıtanın aldığı tertibatla bu
gün mallan :sakladığı yerler bası
larak müsadere edilmiştir. Her iki
si de tevkif edilerek adliyeye ve
rılmişlerdir. 

Talebelerin Yol 
Vesikaları 

Aldığımız bir habere göre, 
bundan böyle talebelere mahsus 
seyahat vesikalaı ı Maarif Müdürlü
ğünden verilmiyecektir. Bu gibi 
vesikaları talebenin okuduğu okul 
idaresi verecektir 

UZAKLARDAN BABER 

Güneş tutulması -Merhalesiz devrialem seyahati 
21 Eylül 1941 de güneş tutulacaktır. Bu müna· 

sebetle her tarafta fenni tedkikler yapılacaktır. Gü-

neş tutulması bilhassa Sibiryada ve Kafkasyanın şi · 

malinden itibaren Sovyet topraklarında tam olaca· 

ğından orada tetkikler için hazırlığa . başlanmıştır. 
Sovyet fen akademisi birçok heyetleri bu işe me· 
mur etmiştir. 

Giineşin tam tutulması 78 - 127 saniye sürecek
tir. Bu müddet zarfında Lirçok yerler tamamiyle 
karanlık olacaktı. 

* 
1937 de Moskovadan Kutub yoliyle Amerikava 

gitmeğe muvaffak olan Sovyet tayyarecisi Michel 

Gromov, geçı:nlerde bazi mektep talebesinden bir 

mektup almıştır. Mektupta Moskovadan kalkarak 

dünyayı devrettikten sonra karaya inmeden gene 
Moskovaya inmek kabil olup olmadığı soruluyordu. 

Gromov buna verdiki cevapta hulasaten diyor 
ki : " Böyle bir hava seyahati kabildir. Yalnız bu· 
nun için hususi tayyare inşa edilmesi lazımdır. 

Tayyarelerin sürati arttıkça katedecekleri mesafe 
azalır. Bunun için hem süratli, hem uzun mesafe 
katedebilecek bir tayyare yapılması lazımdır. Bu 
tayyarenin sürati saatte vasati olarak 250 · 300 ki· 
lometre olmalıdır. 

Böyle bir tayyare ile Moskova - Alaska - Nev· 
york - Paris - Moskova seyahati yapmak kabildir. 
Başka yollar da bulunabilir. Bu seyahat 80·90 saat 
sürecektir. Bir, yahut ıki sene sonra tayyare ile 
merhalesiz devrialem seyahati yapılabileceğini ümid 
ediyorum . ., 

Vekiller heyetinin buğdaya 

vaz'iyet edilmesi hakkındaki kararı 
dün vilayete gelmiştir. Beyanna
meler, çiftçi ve _ tüccarlara tevzi 
edilmektedir. Bu suretle Ofisten 
başka hiç bir kimse buğday ala
mıyacaktır. Halk muvaHat bir 
zaman için serbest mübayaa ya· 
pamıyacaktır. Değirmenciler de 
ancak bir haftahk ihtiyaçları ala· 
caklardır. 

Bu husustald kararın süratle 
yerine getirilmesi için Vilayetten 
Jandarma komutanlığına bir emir 
verilerek, gerek devlet batozlnrile 
gerek kendi batoılarile harman 
çelcenlerin müstacelen Ziraat mü
dürlüğüne müracaatları temin e· 
dilmiştir. 

YÜKSEK MÜHENDiS 

MEKTEBiN/ BiTiRENLER 
Dl 0 LOMA ALDILAR 

lstanbul : 20 (Türksözü:Muha
birinden) - Bu sabah Yüksek 
mühendis .. mektebinde bu seneki 
mezunlara . merasimle diplomaları 
verildi. Bu seneki 46 mezun tale· 
benin 11 i yol, 5 i su, 10 u ma· 
kina, 12 si elektrik ve muhabere. 
8 i mimari sınıfa mensuptur. 

MWI ,eıımız Tlrk 
Dil Karamamarda 

(Birinci sahifeden artan) 

Saat 19 da Kurumdan ayrılan 
Mihi Şefimizi bina önünde top-

lanmış Lulunan kesif bir halk lı.üt
lesi coşkun ve candan tezahür
lerle alkışlamış ve c Yaşa, varol, 
seı:;leriyle uğurlamıştır . 

Blylk MWet 
Meclisinde 

(Birinci sayfedan artan) 

sine şahsisi için Türkiye ile lsviç . 
re arasında teati olunan notaların 
tasdiki hakkında kanun layıhası 
ve hariciye ve iktisat encümenle
ri mazbataları, 'Türkiye - Al
manya arasında ticari mübadele
lere mütedair 25 temmul' 1940 
tarihli husust anlaşmaya ba~Jı 3 
numarnlı protokolün dördüncü 
maddesinde tayin edilmiş olan 
müddetin iki ay daha uzatılması 

hakkında teati olunan notaların 
tasdikına dair kanun layihası ve 
hariciye ve ilı.tısat eııcümeııleri 
mazbataları, Sermayesinin tama
mı devlet tarafından verilmek su
rt>tiyle kurulan iktisad t~şeHülle
rin teşkilatiyle idare ve murakabe
leri hakkındaki:3460 sayılı kanuna 
ek kanun layihası ve~mnliye, büt
çe ve iktisat encümenleri mazba
taları, Türkiye - Fransa arasın. 

da _ imzalanmış olan ticaret, kon
tenajn ve tediye~~aıılaşmaları ile 
merbutları hükümlerinin 30 hazi· 
ran 1941 tarihine kadar temdidi 
hakkında kanun layihası ve hari
cıye ve iktisat encümenleri maı.

bataları, Yedek Subay ve askeri 
memurları halckındaki 1076 sayılı 
kanunun 17 ve 22 nci maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun 
kanun layihası ve millt müdafaa 
encümen mazbatası müzakere e 
dilmiştir. 

Yedek}Sabaylara 
bazerde terli 
(Birinci sayfadan artan) 

sicil almak, denizde yüzbaşılıll 
lı.ursunu tamamlamak ve yalun 
seferler süvari veya çarkçı ~aha . 
detnamesirıi haiı:oımak şart ko
nulmuotur. 

21 Haziran~ 

ANKARA e'mo GAll~ 
(Birinci sayfadan artaııl 

• ııs> 
mck isteriz. Türk milletinırı .

5 
kf arzu ve temayüllerine 

11 
etmek başlıca ananesi olan 
siyaseti, hiç bir vakit, Alr!l811 

manlığı gibi bir tesir altı~~a ılf 
reket etmemiş ve t. şebbU r. 
mıştır. Bazı emniyet bozu%ıırı 
tefehhümler olmuşsa bile, , 1 
ile Milli Şef arasında teali 

0 

mesajlar, nihayet, Balkanlar:. 
re besinin cereyanı sıı asııı ,f.f 
sonunda husule gelen filf \el 
bunlann izalesine yardıııı st:' 
ve bu hususta, iki tarafça b# 
lunan mesai dostluk rnu\ ı 
·1 • • • rınişll. 
ı e eneyı semeresını ve . • 
sajların ve muahedenin tel11'

11 

Alman neşriyatındaki lisa"'.
11 ıııP 

miyetine bu memleket halkı ıı 
mamen inanmakta oldufU

11 ~ 
bu muahedenin, Türkıye'deı'jSi 
selerin değişken bir tecel 

0
• 

ğil, fakat, karşılıkla ve, Alrfl~ 
münasebetleri tarihinde : n~ • sın 
memiş olan dostluk hıS b:t 
menfaat tezats zlığının ta 1 
neticesi telakki edilmekte 0 

nu söylemeklr, Türk dkj(l
11 

kiki tercümanlığını yapmış bed
ğumuz kanaatindeyiz. Mua 
tazyık gibi, siyasi bahane.~ 
veya bu tertibe vasıta gı 
heli ve esassız amillerden , 
laşhrıp, Türkiye ile Alman> 

\e 
sında dostluğun devaın 

şat etmesine mani - bulun 
ve bu bölgenin sulh \'C e e 
istikrarında iki devletin Jl1 0 
müşterek olmak gibi daha, 
ve ciddi amillere irca et~ 
Türk-Alman dosluğu_ i~~ıt 
mn dahi bu çerçeve ıçııı 

r~ı mamasının makul bir s 1 b~ı 
dığını ve olmıyacağını kıı ı-t~ 
mek daha yerinde olur. 
de bundan ıba~ 

TÜRKiYE Rad11osu J 

ANKARA il~ 
Cumartesi 21.6.19

41 
1 

le~' 
7.30 Program ve mern 

at ayan .J• 
7.33 Müzık : Hafif parÇ 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzik : Hafif pro 

8.30/ 
8.45 

12.30 

13.33 

13.45 

14.00 

14.45 

15.00/ 
15.30 

18 00 

18.03 

18 30 

18.40 

19.00 
19.15 

19.30 

19.45 
20.15 
20.45 
21.00 

21.10 
21.40 

22.00 

22.30 

22.45 

23.15 
23.2.5/ 

devamı 

Evin saati 
tc~'1 

Program ve mern 

at ayarı ~ıl 
Müzik . Türkçe pli 

AJANS haberleri b 
Müzik : Riyaseticu1'1 

Bandosu li~ıi 
Müzık : Türkçe P ffll 
programının deV8 

-ıf' 
Müzik : Dans rrıu i-

le~ 
Program ve meıtı 
at ayarı ~ıl" 
M- .,_ p· car ı 

uzı-. : ıyasa ., 
1 

1 ~t Konuşma (Mem e 

tası) ı 
Müzık Radyo cJ ,, 
rası (İbrahim ôı~ 
teş Böcekleri) 
Konuşma ı cf 
Müzik : Radyo '' 0e• 
rası prograınırı111 ,f 
Mrmlcket saat 
AJANS haberleri ı 
Müzik : Büyük ftsJ 
RADYO GAZE:1J.;ıl'' 
Müzik : Solo şar 1 • ,·e 
Ziraat Takvirrıl , 
Mahsülleri Bor~.~istt~ 
Müzik : Oinleyıcı #' ~ 

.. fi 
Konuşma (Gün" ı , 

le~i). 
0 

sşıo" 
Muzık : RaJy . 10~ 
kestrası (Şef: yıo 

cip Aşkın) •"' 
Memleket saat sY.11 ~ 
haberleri · Esbalfl fi' 

• ı.ııt 
Kambiyo· Nu 
(Fiyat) 5,ıo" 1 

Müıik : Radyo d' 
kestrası prograM~sif 
Müıik : Dans 

' 
,~ 

20.30 Yannki prografll 

nıt 



-Jı Haziran 1941 

IURIYE HAREKi Ti 
DEVAM EDiYOR 

\iıdi;:•·.: .20 (A.A.) - Beyruttan 
ittin· 

1 dıtıne göre İngiliz kuvvet
"4c~~lll istikametinde yapmak 
'"°ek . ilnde bulundukları ileri 
ti<ldj etı Fransız kuvvetlerinin 
br: lhakavemeti ile karşilaşmıf· 

'-Y" Dtın Fransız bombardıman 
" 1teJe · D "•ııt k rı dine ve Mercayun 

~b~ı •~ında düşman zırhlı oto
Ctrey erıne hücum etmiflerdir. 
ılıt , •n eden muharebede Fran
~İitll;cı~arı bir lngiliz layyareıi 

lrluılerdi r. 
lCth' 

~in bıre: 20 (A.A.) - Suriye· 
ile...,~ arebe bütün cephelerde 
~I k etrnektedir. Cebhenin sa
t6r<1~'n.da Avusturalya kıtaları 
t'hı lerı fiddt:lli mukayemete 
~t ':. aiır bir surette ilerle· 
~ttc,' '~· ~am'ın cenubunda a
~r,11 Ustun Vişi kıtaları Hür 
L lll it 
"tı rn uvvetıerine ıkarşı yaptık. 
lGrttıı ukabit taarruzda geri püs
~et ~Üflcrdir . Mercayunda va· 
~er :~arnen aydınlanmamııtır. 
~'ınl olgelerde Viti kıtalarının 
~b,111

1 
• mukavemetine rağrem 

\ ılerlemeler kaydedilmiş-

O~ HOKIMETIN 

1 !~~LOSLUKLARI \itle . ıncı sayfadan arlan ) 
nı"or a.' . 1ı;ı, • rlirı: 20 ( ) D N B · ~tditı .. a.a - . . . nın 

~. ne gore Amerikan kon· 
~ ..... ~ Cd tının geri çağırılmasmı ta· 

llıt,Iİll c~ notasına Amerikan mü· 
~it:~ aleyhinde bir çok evrak 
""~ki: e leffcdilmiştir D. N. B. • 

·~ '''"1 ~"lllttikio ll'lan Hariciye Nezareti 
~'r \'~onsoloslarının devlete 
'"-~btrıta entrikaları ve memnu 
~Ur hakkında vesikalara 

~~· 8. aıiiteaddit Amerikan 
'ttt"'tkuk ~ernurlarının adlarını 
~'d.ıt·ltdar. Bu meyanda Po· 
' ttd k1. Amerikan konsolosu 
~ 1910 .:fod 1939 sonbannda 
"Ql<>rıy1d ~~baharında Belçikarun 
~ ~ "1rrı 1 1 baı konsolosu ile bir
Aı lı"'-lıı •nya aleyhinde casuslukta 
L~'"'-~ ve hususr bir 4ifre ile 
t~nbu~,ı.. ~lçika Hollanda ve 
-...-tar v ga girişleri hakkında 

'· tr · , v'ıirı Dlıştir. 

~ ~~0~: 20 (a.a) - Alman· St Çılttt 
1 
crıkan konsoloslukla· 

~ ti~n 1 rtıası kararına dair resmi 
\ 

1~ttıiy0';"huilince hiç bir şey 
iL ~'tıtı'- · Fakat Almanyanın 
~, l 11. tcdb· · 

uckı . ırınc tevessül et· 
tnıyordu. s • ,.... • •• , •. 

~--aza lltelllerde 
~ ( &irin~•la '8Jl811 
~-~ İlti bü7:fadan artan ) 
"s t'ttrıd umetin bu senenin 

1.. . ~ ttrrı:kneş~olunan notalarına 
-~ ~tn: 2() lcdır. 

t tcı (a.a) - Moskovadan 
~ ~0::• ajansana bildiriliyor: 

"'icSd nun organı olan Kras· 
~ •ki ~ iazetesi, garp mın
~lt,~tı Yapıı"zı mahallerde abş 
~ ~clir. 81llakta oldutunu bil· 
~İt, C\ilii"-rnı u talimlere mayın 
ıt'-lı()dtaı ar da iştirak etmek· 
~ llın •·ı· rnıntakasındıs ihraç 

• .. 1rnıe · rı devam etmek· 

-::- Uab ~ttlh 'lllwa11a 
'r lira . 
~r~ktıtı ~ ~ ( A. A. ) -
'h. htar11 tıı dün saat 15,30 

~ı .. "' d Rctoı · "lif, . cvıct r .11. ve derhal 
~· Qiı~>'•ttt cısı Riatoyu sa· 
~' & •re b:dcrc~ görütmÜf· 
'ttır 'hckiti DlulAkata Slo-

• l'uaa da iftirlk 

••••••••••••• ÔRFI iDARE UZATILDI 
Ankarıı : 20 (A. A.) - Bü-

yük Millet meclisinde bugün 
mevcut olan bölgelerimizdeki 
örfi idarenin altı ay daha uza· 
tılmasına müsaade olunması hak 
kındaki Başvekalr t kzkeresi okun
muş ve ittifaklar kobul edilmiştir. ............. 
Ankara - Berlin 
Paktı Akisleri 

Alman ve rraa111 
matbuata be7ecaab 

makaleler ae..-edl7or 
Berlin: 20 (A.A)-Alman mat. 

buatı Türk • Alman muahedesı 
hakkında heyecanlı makaleler yaz
makta devam ediyor. Almanyanm 
bu muahedeyi büyük bir ~ad.ise 
olarak telAkki ettiği intibaı gıtgıde 
artmaktadır. Ve Alman matbualı· 
nın tezahürleri de şimdiye kadar 
vuku bulan tezahürlerin üstünde
dir. 

Alman siyaset mehafilinin te-
zahüratı lnönü ve Saracoğlunun 
aiyasetleı iııe karıı . itti~alda .yapı
lan bir tebcil mahıyetındedır ve 
Tüı ki yenin büyük bir devlet sıf a
t ile haiz olduğu ehemmiyetin can
lı bir delilidir. 

Ugurlılat gazetesi di} or ki, bu 
muahede bir imzadan veya for 
maliteden çok fazla birşeydir. Bu 
muahede eski dostluğun muhtel 
olmadığının bir delilidir· Türk-Al· 
man dostluğu Fredrik zamanında 
bqlar. Atatürk.ün halefi ve Türk 
iıtiklalinin büyük savaşcısı olan 
ismet lnönü eski an 'aneyi tekrar 
ele alıyor. Muahede daima mev
cut kalmış olan doatluAu teyit et
mekte ve şu vahim anlarda iki 
memleketin karşılıklı münasebet· 
lerinde bir vüzuh yaratmaktadır. 
Salahiyetli şahsiyetler Türkiyenin 
cenubu ıarkl Avrupasında ve ya
kın f8rkda bir sükunet, bir sulh 
ve bir nizam unsuru olduğunu 
meserretle söylemiştir. ~!manya 
nın Balkanlarda emellerı nlmadı-
tını anlamııtır. Devlet Reisi Hit
ler nutkunda bunu ehemmiyetle 
kaydetmiı ve Türkiyeyi milli kal
kınmanın parla.k bir ~is_ali olarak 
zikretmiştir. Hıtler butun Alman 
milletinin fikrini ifade eylemiştir. 
Almanya Türkiyeye olan dostlu· 
ğunu asla unutmamıf ve asla 
unutmıyacaktır. Bizim dostluğu
muz tarihidir ve kanla mühürlen-

miıtir. 
Klermun Feran: 20 (A.A) -

Ofi ajansı bildiriyor: Peti Jurn~I 
gu:ctesi Türk-Alman muahedesı
nin akdi hakkında yazdıtı maka
lesinde di}or ki: Almanya ile 
Türkiye arasında akdolunan mu· 
ahedcde biıi hayrt'le düşürecek 
hiç birıey yoktur. 

Saracoğlu çok büyük diplo
matik hasletlere malik olduğunu 
isbat etmittir, Saı acoğlu ıa.rkı.n 
bütün inceliğini ve garbın ıhtı
yatkirlıtını telif ederek o tarzda 
hareket edebilmiştir ki komşula· 
rından hiç birisini gayri memnun 
bırakmamıf ve her defasında 
kazanmıştır. Türkiyenin lranla, 
Yunanistanla, Bulgaristanla ve 
Sovyetler Birliği ile dostluk mu
ahedeleri vardır. Türkiye lngilte· 
re ile bir muahede akdetmiş fa· 
kat bu ıebepten Almanya ile bo· 
zuımamıştır. • 

Türkiye bugün vaziyeti tesbit 
etmış ve Almanya ile umumi 
harpde kendiıini tabit olan mer
keıt imparatorluklar yanına se\' 
ketmiş bulunan tarihi dostluk 
bağlarını yenilemiştir. Almım hü
kumetinin çok zamandanberi bu 

:anlaşmaya müracaat etmekle Is· 
met lnönü ve hükümetini yuka
rıda bahiı mevzuu ettiğimiz bu 
realizmin yeni bir bürhanını ver· 

miftir. 

BazveltlD delegeli 
Kaldreye geldi 

Harb malzemealnln aevkı 

lflnl tanzim edecek 
Kahire : 20 ( A. A. )-, icar 

ve iare kanunu mucibince verile
cek harp malzemesinin göndril
mesi işini bir teşkilata bağlamağa 
memuru Hariman Reisicümhurun 
mümessili sıfatiyle ve tayyare ile 
Kahireye gelmiştir. 

Hariman Orta Şarkta dola
şacak , ve Amerikadan buraya 
harb malzemesi sevkiyatını hazır-

layacaktır . 

Ankara • Boma 
m1111aıebetıerı 

Roma : 2') (A. A.) - Koryera 
dellasera, Türk-Alman muahede
sinden bahsederek diyorki: Mih· 
verin siyaseti bır oldutu için Fon 
Paperı, Türk-Alman paktını, hal· 
ya namına d t imza etmiş demek· 
tir. ltalya, Türkiye ile 1928 de 
anlayış ve işbiı liği ile başlayan 

munasebetlerini ihya etmek arzu
sundadır. 

A11Daa7a7a alım 
Londra : 20 ( A. A. )- Lon· 

drada öğrenildiğine göre , lngiliz 
hava kuvvetleri bu gece Garbi 
Almanyadaki hedeflere hücum et
mişlerdir • 

BiRLEŞiK AMERIKADA 
KAUÇUK iSTiHLAKi 
Vaşington : 20 ( A . A. ) - ·

Birleşik Amerika hükumeti kauçuk 
ıstihlaklerini tahdid etmiştir . Bu 
suretle Millt Müdafaa proğramında 
kullanılmak üzere stoklar mey
dana getirilecek hükumet memur
larının beyan ettiklerine göre bu 
hususta bir plan hazırlanacntır. 

Nevrork ıehrlnde . 
llora•ma tedbirleri 

Nevyork : 20 ( A. A. ) -
Nevyork ıehrinde hava akınlarına 
kartı pasif korunma hizmeti için 
bugün gönüllüler kaydi baılamış-

tır. 18 yaşından yukarı bütün er
kek ve kadınlar kaydolunabilecek
tir . 

HALKEYI REISUGINDEN: 
Amerikanır. Kolumbiye Ü· 

niversitesinde tahsil etmiş olan 
Gazi terbiye Enstitüsü öğretme· 
ni Ama Bay Mithat Enç Enç 
tarafından Evimiz bağçesinde 
21/6/941 cumartesi günü saat 
t 8 de Haikımızı alakadar eden 
mevzuda bir konferans verile· 
cektir. Fırsattan istifade edil· 
mesi ilan olunur. 

- - -~" 

BORSA " 

1 

PAMUK - HUBUBAT 
--

- -~LO FIATI 
CiNSi En a1J En çok 

-
K. _S. K. S_: J 

" 
1 Koza . 

Klevland 1 62,50 
Klevland il 
M. Parlatı 52,50 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapı malı 

Y. Çiğidi 5,00 
~Çiğidi 5,00 6,50 
Susam -34,50 

K.Buğday - 9,00- - 9,50 
Bu~day To. 9,75 
Buğday yerli 7,25 7,67 
Arpa 5,25 5,75 
Yulaf 6,43 6,50 

'lO • 6 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ı bankasından almm11tır. 

=-= (Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 
7Dolar) Amerikan 130.20 

TORKSôZO 

ı ........................ ı 
ı IUrabll ı 
i 1'a7la prda i 
ı Bürücek yaylasında dört ı 

i odalı merhum Abdurrahman ı 
Ali beyin evi kiraya verilecek- ı 

ı tiı. Arzu edenlerin Bugün mat- ı 
ı baasına müracaatları ı 
ı ........................ ı 

ilan 
ADANA BİRİNCi iCRA ME

MURlU~UNDAN : 
Gayri menkul malların açılı 
arhrma ilanı madde: 126 

D. No. 941-1001 
Açık artırma ile paraya çevri· 

lecek gayri menkulün ne olduğu : 
200, 100, 50 dönümlük üç tarla
nın yarı hissesi 

Gayri menkulün bulundutu 
mevki, mahallesi, sokatı, numara
sı : Büyük Kapılı köyünün Avcı 
o~lu, köy kenarı, ziyaret mevkile
rinde 

Takdir olunan kıymet : Beher 
dönümüne (Onar) lira 

Artırmanın yapılacatı yer, gün, 
saat : 1 nci Artırma 16-7--941 
çarşamba a-ünü saat 10-12 ve ikinci 
Artırma 26-7-941 cumartesi ayni 
sautta 

1-lıbu gayri menkullerin ar
tırma ıartnamesi 18- 6 - 941 tari
hinden itibaren 1001 numara ile 
Biıinci icra dairesinin m ·ıayyen 
numarasında berkesin görebilmesi 
için açıktır. llinda yazılı olanlar· 
dan fazla malUmat almak istiyen· 
ler, iıbu şartnameye ve 1001 doı· 
ya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirAk için yu• 
karda ya1.1lı kıymetin °!o 7,5 ni,be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diQ'er alakadaı lann ve irtifak hak
ltı sahiplerinin a-ayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını iıbu 
ilin tarihinden itibaren c,nbeı gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satıı bede• 
linin paylaşnıasından hariç kalırlar. 

4 - Gösteril~n ifinde artırma· 
ya iştirik edenler artırma ıartna
mesini okumuş ve lüzumlu mah1· 
mat almış ve bunları temamenka· 
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 ıini bulmaz ve· 
ya satış istiyenin alacatına rücham 
olan ditir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmu 
undan fazlaya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satıı istiyenin alacatına rüc
hani olan diter alacaklıların o 
gayı i menkul ile temin edilmiş a-
lacaktan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, tn çok artırana iha· 
le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lehi düıer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimıe derhal veya
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu-
tu bedelle almata razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmusa he· 
men 10 gün müdde~e artırmaya 
çakanbp ençok arbrana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
ıeçen g"Ünler için yüz.de befden 
hesap olunacak faiz ve diter z.a· 
rarlar aynca tiükme hacet kalmak· 
sızın memur!yetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayrı menkuller yukarıda ıös· 
terilen 16-7-941 tarihinde Ada
na Birinci icra Memurlutu oda
sında lıbu ilAn ve gösterilen arbrma 
prtnamesi dairesinde aablacatı 
ilin olunur. 13176 

iLAl\J 
BElEDIYE RİYASETİNDEN · 

Sayfa 3 

1 - Belediyeye ait darülacezedeki acezelerin 941 yılı ia· 
şeleri için aşağıda cins ve miktan ile muhammen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazılı eruk alınmak üzere ayn ayrı ve 
şartnamelerine göre açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ihalesi Temmuzun birinci Salı günü saat 15 de be· 
lediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - istekliler ihale günü muayyen saatta yatırmış olduk· 
lan teminat m1kbuzlan ile birlikte belediye encümenine ve 
şartnameleri görmek isteyenler her gün belediye başdoktor· 
luiuna müracaatlan ilan olunur. 13161 17-21·25-29 

Muhammen Muvakkat 
Kilsu Bedeli Teminatı 

8000 
1500 
2700 
1375 

1120 
420 
125.50 
646.25 

84 
3150 
941 

4845 

i LAN 

Ekmek 
Et 
Yaş sebze 
Kuru sebze 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

l - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe ah· 
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazıh evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdana ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. 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 smıf 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 imtihanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ· 

rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 1 S/ Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacakhr. (2847) 

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

• 
iş Bankası 

1119111 taıarral beıapıarı 

1941 
l11ram11e plba 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağ111toı, 3 //ıinciteırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 l11ram17eıır1 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 
3 • 1000 > 3,000 , 
2 , 750 > 1,500 ' 
4 > 500 > 2,000 > 

8 ) 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 ) 

80 > 50 > 4,000 > 
300 > 20 > 6,000 .> 

TUrklye ı, Banka•m• para yatırmakl• Y•lnız p•r• 
biriktirme olmaz, aynı zam•nd• tellhlRlzl 

denemlf olureunuz 

.. ,. .... ,. ...................................................................... i • • . 
• . • . • . • i . 
• . • . 

DOKTOR 
Yalçm Mustafa Dzel 

DıhlJI But•''"'• Mlteba11111 • i Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısın· • 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ! 
f S. P. Cs. 23-30 ı • • . 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 



Sayfa 4 TÜRK SÖZÜ 

~~~--------..._----------------·-----------~----------ııioiıııoiıııiıııi.., 

~ 
t 

il AN 
Beybaa Blrlacl icra 
Memarıatundaa: 

941- 1165 

ı ' 

Adana da mükim iken 
halen ikam el66.hr bilinemeyen 
Hatice ue Humeyra Mete ye 

1 

ı ). \ 

I 

.. 

Adana Asliye birinci hu-· 
kuk mahkemesinin 1811/94 t 
tarih ve 2 N. lu ilamiyle Be
kir Başeğmez ve Mustafa Uz
yönüme ödemeye mahkum bu
lunduğunuz Bin beşyüz lira ve 
mesarifi gazetenin neşri tari
hinden itibaren bir ay içinde 
ödemeniz ve yine kanuni müd
d~t :zarfındda malbeyanında bu· 
lunmanız lazımdır. Aksi halde 
gereken kanuni muameleye te-

şebbüs olunacağı icra emri 
yerine geçmek üzere ilanen 

tebliğ olunur. 13175 

ı ........................ ı 
ılllzmetçl Ar.amyor i 

'1!:.ikh(G's;-;re ç;o ses~nla temlzlillyle ber kesi llityrete 
~ı,ırea radyo 

i Eu iılerini ~örebilecek ı 
ı bir lı.adrn hizm etçi ara· ı 
ı yor. Matbaamr:za müra• ı 
ıı caat etmelai ıı ........................ 

Kirahk ev iVluharrem Hilmi Remo İtfaiye sokağında 125 numaralı 
hane içerisinde elektrikli ve müs
takil üç oda bir mutbah kiraya 
verilecektir. lıtcktileriJı idaremize 
muracaatları 

tTıcarıtllaaeılDdea alıaıı 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEfON: 112 

'faal Çl'stl 

Bu Harbin Kitabı 

TOllYE İIGILTERE ITllf Ali VE 
BOYOI IRITANYl İMPARATORLUGU 

i55EE YAZAN: 5!!!E MÜMTAZ FAiK FENiK === 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~ ,- TORKİYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 

1 

Kurulu• tarih i : t888 

Sa-mayesi : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 
• Zirat ve ticari her nevi banlıla muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

aşaQ"ıdaki pldna göre ikramiye dat ıtı'acakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 2000 .. 
4 .. '250 .. 1000 " 40 .. 100 .. 4000 " 100 .. 50 " ~000 .. 

120 .. 40 " 4800 " 160 .. '20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıkbtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Biriocikinun. 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARIN( HER GON MUSTlf l RIFATECZAHAN!SI 

~_ı 

Allone ve ilin 
,aroan 

Senelifi ... 1400 Kr. 
1 Aylıfı • • • 1'25 • 

ila nla r ı~ın lde r•r• 
mUr•caet etm• lldlr 

.. 
TÜRKSÖZÜ 

GONDELIK GU!l! - ADANA 

Sahip ve B.,mulı.uriri 
FERiD Cf.L:AL GOYE• 

Umumi Neırlycit. MiltlilnJ 
MACiD G0çL0 

e .. ıldıtı yer : TORKSOZO Motilaası 

1 

21 Haziran 1941 

Aziz yurd topraklanmızın mahsulitmı memleket yavrul,. 

rına en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çeviren 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ••. 

BEN I M 
MAMAM 

Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA:~ müstahzaratı ile 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahi yegane tatmin eclt; 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Tüı:k eseridir. A~~,u 
bilgile yet~tirilen her arlı kın :v.erirn kudreti nisbetıJPY 
daima yüksek netice -v.crir. işte bu sebepledir ki do~ 
runuzun her bünyeye göre ölçülü vesayasırıı almayı j)r 
mal etmeyiniz. Israrla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtabzaratıaı lıteytalz 

HER YERDE VARD/lt 

................................. ~ 

;•w•W**WMWWX#*WW#Ma * W*#-1 

i En Büyük Hakikati 
nR .. 
:A 
" =o 
" !Y :o 
= L " . 
= 1 
" : N DiS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAf, 

" : CAZiBE YE GOZElllKTIR ! 1, 
M .. Radyolin., harikullde mües· de parlak .neticeler ~ 
M sir terkibi, daima tazeliti ile "Radyolin,, sizi terkibi ısı 
M temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli pahalı 
it kişinin tercih ettiti yerine diş 1 IPiiatahzarlarınlan da 
M macunu haline relmiştir. Diş 
• ni kılmıttu'. 

hıf zıssahhasında ve pıellitin· 

1 RADYOLİ~ 
AKlll~ıııca:~cs:llCa:JICllUICEll:z:IE.'EllCI~~ 

ilan 
;. 

Belediye Riyasetin ~ 
Haziranın 20 inci cuma günü saat onda Fo'k 

;ak toplanacak olan Belediye meclisinde ekseriyet iJ 
ğından içtima yapılama~ ve Belediye kanun~"-' 
maddesine tevfikan toplantı haziranın 24 üoıCU 

saat on beşte yapılmasına kar.ar verilmiıtir. • 
Sayın azanın o gün muayyen saatte toplantıY' 

ri ilin olunur. 13174 


