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Türk Grameri 
Dil Mütehassıslarımız Temmuz 
Sonunda Ankarada Toplamyor 

"----__ Ankara : 28 (Türksözü Muha-

~8S&le birinden) - Maarif Vekaleti orta 

lçlbd ki mektep Türkçe öğretmenlerinin 
.. e 1940 - 1941 ders yılındaki gra· 

eıeıeıer mer tedrisatının neticeleri hakkın· 

Falih Rıfkı ATAY 

A ~manya - Sovyetler Birlili 
Qrbine ltalga birkaç tümen 

R,0~0liıgarek i~tirôk etmektedir. 
r; ile Q~~a ordusu, Alman askerle
"llıcl ır/ikte Besarahya toprakla· 
/~ ~~arpışıyor. lspanya'da Fa
fiir. ı "ro/arı gönüllü kaydetmekte· 
kllQ/ sveç, kendi arazisinden alman 
t · Qrının · . .J r. P· l geçmesıne müsaaae et 
il ın and· S eue ıya ve Macaristan OV 
1J ,. Birl°x" 

tı h l ı,.ı ne harp ilôn elliler. 
IJ;,.z1~~ ' Almanya - Sovyetler 
'efe,·' fıarbine Avrupai bir haç 

1 nı 
~ an~arasz vermehtedir. 

'lıetle enı cihan harbinin Sov· 
1ira.{ safhasına birer ' suretle iş
~iht1 eden devletlerden çotunun 
~<ı"şı:r · Anglosakson mücadelesi 
11,.!/Q ~rı.da vaziyetleri harpdrşında 
'°'IQrıYa'lfaraflzktır. lngiltere. Al
Q""tıııı nın Sovyetler Birliti'ne ta
ıı, /8p Pıu kendine ma:etti. Fakat 
tı'cl;ı angollar, ne Finler, ne ls
lııcı er 

~ "!:Ja/ı ne Macarlar, ne de Ro-

~
~ "'ıcı~tar1:,.arla muharip bulunma· 

lc.ı~ "es;/. J 
""l, 'lı a ngiltere - Yunanis· 

llcıh eya I 
tıt / ' ngiltere - Hollanda, 

~betıe,.?iltere - Belçika müna-
ficıl claJıarıe benzemiy~n bir hususi 
I ıı, l3 t>ar: Yunanistan, Hol/an· 
'lı11iiliı l'tt elçika, mukadderatlarını 
ı Q~'rıeı· bıı~a/fakiyetine veya mu• 
Q"'ı ı lr 1 

'J/ ış/a,.rf uz aşma su/huna bat· 
1 ıı,.sa ır. Eter böyle bir sulh 
~ • l'tt -
~ Q!Jıt81ı ııttef iklerinin kendilerini 
t1~<ıtıicJ;,.{artsız müdafaa edecetine 
'"l' er u lb k · S l ~t 'ti''1e k na u ı ovyel er 

;· ebesi arşı bu koalisyon mu 
1 

t1 • Yal ~ e ist. nız şu veya bu aske-
eıı.1 lSQdA 
~~ı eli,.. 1 maksadı elde etmek 
'fit • Qıı • 
~· tası· ..,nz ı zamanda bolşeviz· 
ı o/ 11Yes'd' 
~ 'PıQ/o: •• ' ır. Bu tas/ iyeye mô-
~Qd,z,s~~· Sovyetler Birliti, 
~ ıa,.ıır .e ancak muvaf/ak ol
~Q~ Q ihuıa;t~n~edir, Çünkü Mos
~ 1etı so,. cısı, bir defa düşürül
'l'rıok,.asil ra, bolşevizm rejiminin 
~~11•ırı, it~,. tarafından tesis edil· 

'lııı Q ltolJ~dt edemez. Belçika 
sfitıı.ıQff ak o~ a için mukavemetle 
~rı lletı,,. 8 :'ak hayati detil idı; 
~Q~;'bePle J;,liti için hayatidir. 
'lıııtı 1'tıı11 1 oskova, Anglosakson 
~i/ffa1c' Y1alnız harbin içinde ve 
' -et o mak .. ı İç· ecJe,., 8 . ıçm faydalı te-

'/iı'"· clenıo~: ~atlübiyet sonra· 
~tt, arıcQk R aııyler müzalıere
~li ı'tıii.rıh ıısya denilen memle-

'l1'1>ı asır k l 
aye e . a acatını ve ihti-

~itı·8ir b tmıyecetini bilir. 
iJ, '~i ·ı aşka iht ·z • 
&litr;11 

1 e, Pol 1 at da. ~ovyetler 
rı "ı Qrı ol anya gzbı, toprak 

~~eti~ '"lleket al n memleketlerdir. 
&Q e al er şi d' k . L ~ iıtıci . m ıye adar ıki 
·tı~, ~Q/i'ld 0 ıdiler: Biri Alman-
~ Q"l e b • ~ l~">ıı "tası i/lunan arazilerinin 
~'IQ,. Q tıeyQ '· Bunun için bir 

lıı11 clı, Paı zaft!r sulhu bekli-
~~ Qtı ICaf S 1 . . 
rı t b a'"az ·ı .ovyet er ışgalın-
"t,... tıl l erı · · 
~ •ıo~ "rıac •çın nasıl bir 

fitı "aı·1 atını a·· .. " 
1 !letı 1 erin k uşunuyorlar, 
3
t b' e,. 13;,.1. endileri hesabına 

\ ~,,.,. l~i il d 
r1 ~l0 Şeçe.ıı· . e e muharebe· 
'li tQ~ t:ltıı z 
ı ~ 80rı/Q 

1 
annetmiyorlardı 

\Jı 'a ,. Q S . 
it/• ~litı/'kı bir . 0b~yetler arasın 

1~. oe iw ış ırli4inin vazıh 
(~er ~Qkit ırıaı etmesi lôzzm. 

1•1 \i.~" ~ M oskova' nın ilk .. unc· u •ayfada) 

da Öğretmenler, bu deı·s yılına 

ait gramer tedrisatı hakkındaki 

noktai nazarlarını, bunun iyi ve 

fena taraflarını, bir rapor halinde 

Vekalete tevdi ctmiye başlamış· 

Jaıdır. Bu raparlar tasnif edilmek· 

tedir. Önümüzdeki ders yıhnda 

gramer ve alelumum Türkçe ted

risatına verilecek veçheyi tesbit 

etmek ve okutulacak iramer kita

bını hazırlamak üzere Temmuz 

nihayetinde veya Ağustos bida· 

yetinde mütehassıs zevatan mürek

kep bir heyeti Ankara'ya davet 

olunacaktır. Vekalet halen bu işin 

hazırlıklariyle meşgul bulunmakta

dir. 

Ankara : 28 ( Radyo gazete
sinden ) - Alman kıtalarının Rı
gayı bu2ün işgal ettiği haber ve
riliyor . 

Moskova : 28 ( A. A. )- Kı
zılordu tebliği : Sovyet kıtaları 

Şole Vilna ve Baranoviç bölgele
rinde evvelden hazırlanmış mü
dafaa mevzilerine doğru çekilme 
hareketine devam etmişlerdir. Bu 
çekilme hareketi esnasında da 
muharebeler devam etmiştir . 

Kıtalarımız şiddetli muhare
belni icabettiren harekata giriş
mişlerdir. Bazı bölgelerde kıtala
rımız mukabil hücumlarda bulu
narak düşmanı ağ"ır bir hezimete 
uğratmışlardır. Luck mıntakasında 
27 Haziran günü şiddetli muha
rebeler cereyan etmiştir. Bu mııı· 

takada düşman mevzilerimizi yar
mak maksadiyle ehemmiyetli tank 
teşekküllerini muharebe meyda· 
nına sürmüştür . Fakat bütün tu 
teşebbüsle kıtalarımız tarafından 
düşmana ağır zayiat verdirilerek 
püskürtülmüştür . 

Çarpışmalar esnasında pek 
çok esir alınmış ve fazla miktar
da ganaim elde cdilm'ştir. Minsk 
istikametinde mühim Alman tank 
teşekkülleri tarafından yapılan bir 
hücum tardedilmiştir . Bu mınta
kada kıtalarımızın yaptığı bir mu
kabil hücum lehimize ·neticelene
rek düşmanın b~radaki umumi 
(arargahı dağıtılmış • bir Alman 
Generali esir edilmiş ve harekatla 
alakadar vesikalar ele geçirilmiş
tir . 

Ayni bölgenin digcr bir ye 
rinde kıtalanmız kırktan fazla 
düşman tankı tahrib etmişlerdir • 
Cephenin Basarabya bölgesindeki 
kıtalarımız Skleni civarında hücum 
ederek düşmanın vasi mikyasta 
taarruz hazırlıklarını karma karı 
şık etmişlerdir. 

Cuma gecesi kıtamıza mensub 
bir müfreze filotillamızın müza 
heretine istinad ederek Tunayı 
zorlamıştır. Bu harekat esnasında 
müsait mevziler ele geçirilmiş ve 
ikisi subay olmak üzere 500 esir 
alınmıştır . Ayrıca on bir topla 
fazla miktarda mühimmat iğtinam 
edilmiştir. Polonyanın cenubundan 
Beyaz denize kadar bütün Pre
zenusl cephesinde kıtalarımız hu 
dudu sağlam bir surette müdafaa 
etmişlerdir. 

Berlin : 28 ( A. A. ) - O. 

GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

Ağlarla maskelenmiş hir lngiliz tayyaresi ve nöbetçisi 

-Londra: 28 (A.A) 
- lngiliz hava kuv· 
vetlerl cuma gecesi 
Almanyımın üslerine 

Rende başlıca taar
ruzlar Polonya Dus
scldorf'un endüstrü 

lnglllzlerlD 
bava akmları 

mahalleri ü z e r i ne 
teksif '""7ciiımiştir. işgal altındaki 
topraklarda bulunan tayyare mey
danları da bonbardıman edilmiş
tir. Bu harekattan iki İngiliz tay· 
yaresi dönmemiştir. 

ve ağır endüstri merkezlerine ta
aruıları na devam etmişlerdir. Ki-

elde doklar ve inşaat teıgahlaı ı 

şiddetle bombardıman edilmiştir. 

Sovyetlerle 
Almanlar 
çarpışıyor 

RUSlAR ÖNCE HAZIRlA
BIKlARI HATTA ~EKilDİ 

Blylk tank 
muharebeleri 

N. B. ajansına gelen haberlere 
göre, Alman hava filoları 25 Ha
ziran günü Sovyet - Romen hu
dudundaki Sovyet tayyare mey
danlarını bombardıman etmişler· 
dir. Bu akınlar esnasında yalnız 

Amerika'da 
755 gemi 
insa edildi 

Amerikan Bahriyesi 
daima hazır halde 

-
Vaşington: 28 (A.A.) - A · 

merika bahriyesi, geçen senenin 
başındanberi 7 milyar 234 milyon 
dolarlık sipariş vermiştir. 

Şimdiye kadar 755 geminin 
inşası bitmiştir. Bunlardan 377 si 
hark gemisıdir. Ve tonilatolarının 
mecmuu l.250.000 tondur. 154 ü 
yardımcı gemidir, 150 si mayo, 
144 devriye ve 35 şi de sair gel· 
mişlerdir. 

Vaşington: 28 (A.A.) - Bah· 
riye nezareti seyrisefain şube::.i 
reisi kontramiral Mınitı, perşem
be günü • ayan meclisi bahriye 
encümeninde beyanatta bulunarak 
kongre milll menfaatlerin tehlike
de bulunduğuna kurar verdiği 

( Gerisi üçüncü ıayf ada ) 

bir filo yerde 31 tayyare tahrib 
etmiş ve bir otomobil kolunu da
ğıtmıştır . 

Berlin : 28 (A.A) - D. N. B: 
Alman kuvvetleri 26 haıiranda 
şarkta yaptıkları muharebeler es· 
nasında Snvyet kıtalarının çok 
gerilerine taarruz ederek Bolşevik 
tanklarına büyük zayiat verdir· 
mişlerdir. Tamamile tahrip edilen 
tanklardan başka birçok ıa~lam 
tank da ele geçirilmiştir. 

Bir yerde bir tek Alman topu 
on beş Sovyet tankını tahrip et
miştir. Diğer bir yerde Bavyera 
dağ avcıları bir düşman ı.ırhlı 
fırkasına rastlamışlardır. Cereyan 
eden şiddetli çarpışmalar netice · 
sinde Bolşevik kuvvetleri dağıl
mış ve birçok top iğtinam olun
muşlurr Göğüs göğüı&e yapılan 

şıddetli çarpışmalar esnasında 
dai avcılarımız. ylilden faz.la düş
man tankını tahrip etmişlerdir. 

Diğer bir yerden bildirildiğine 

göı e, bir zırhlı alayla takviye 
edilmif olan bir Souyet fırkası 
diier Bolşevik cüzütamlarile irti
batı kaybetmiş ve çok kısa bir 
mesafeden yapılan kanlı muharc · 
beler esnasında tamamile imha 
edilmiştir. Düşmanın bu muhare· 
bede verdiği ağır zırhlı tank, top 
ve motörlü vasıta l.ftyiatı bilhassa 

ağırdır. 
Stekholm: 28 (A.A) - Sov

yetlerle gerginliğe rağmen Sovyct 
elçisi hata Helsinkide bulunmak
tadır. Hclseki'de dolaşan şayiala
ra göre, Sovyet elçisi hareket et
tiği takdirde geçen Sovyen - Fin 
harbine gönüllü olarak iotirak et
miş bulunan ve bundan evci Sov
yet topraklarından geçmelerine 
müsaade edilmeyen lngiliıler de 
elçi ile birlikte Ruıyaya hareket 
edeceklerdir. 

Finlandiya topr'lkları Alman· 
lar tarafından harekat üssü olarak 
kullanıldığı için Sovyet Birliğinin 
Finlandiyaya karşı harekata gi
riştiği hakkındaki Sovyet beyan. 
namesi Fin resmi mahfillerinde 
bahis mevzuu olmaktadır. Bu 
münasebetle bis Fin yüksek me
memuru Almanların bu kabil 
tedbirler aldı~ından lı:endisinirr 
malumatı olmadığını sert bir li· 
sanla söylemiştir. 

Moalc.ova, 28 (A.A) - Royter 
Moskovada gece yarısından saat 

( Geriıi 
0

üçüncil ıayfadı ) 

Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 5050 _, 

PartiAnadoluga res
samlar gönderiyor 

Her vllAyete bir ressam verildi 
Ankara: 28 (Türksözü muhabi

rinden)- Cümhuriyet Halk Parti
si Genel Sekreterliği üç yıldan
beri ressamlarımızı memleket içi
ne göndermekte ve ytirdun her 
köşesindeki mahalli durumu tab
lolarla tesbit cttirmekterlir. Par
timiz, ressamlarımır.ı bu sene de 
memleketin döı t buca~ına gön
dermektedir. 

Bu sene her ressam bir vila. 
yete gidecektir. Şimdiye kadar 30 
ressam 30 vilayetimizi dolaşmış 
ve 290 tablo vücude getirmişler
dir. 

Şimdi partimiz memlekete 
gönderdi~i her ressamın her vi
layette asgari iki ay kalmasını ve 
yine en az altı tablo yapmasını 

mecburi tutmuştur. 
29 Teşrinevelde Ankarada bir 

sergi açılacak ve ressamlarımızın 
yaptığı eserler teşhir edilerek bir· 
juri tarafından seçilecek ve kaza· 
nan eserlere partimiz tarafından 
para mükafatı verilecektir. 

............. 
GENERAl GAMLEH 

HAPISANEOEN 

DON KA~TI 
Ankara, 28 (Radyo gazetesin · 

den)-General Gamlen bugün ha
pistmeden kaçmağa muvaffak ol
muştur. Vişi hükümeti generalin 
bulunması için tedbirler almıştır. 
Hutzinger da Gamlen'le beraber
dir. Ve daha birkaç general bu 
guruba dahildir. Gelen son ma
lumata göre, Gamlen Paristedir. 
Ve bugün baıı makamları ziyaret 
etmiştir. 

Ankara 

= Radyo gazeteai 

Sovyet - Alman .ve 
/ngiliz meseleleri A lmanyanın geçen Paıar ı;a-

. bahı başladığı muharebeye , 
Avrupanın bir Haçlılar seferi ma
hiyetini vermek istediği görülüyor. 

Küçük Avrupa devletleri bile 
bu harbe sembolik şekilde bile 
olsa karışmaktadır . Avrupadaki 
bu müşterek azim Londranın fa
aliyetle karşılaşmaktadır. Bugünkü 
vaziyet İngiltereyi KomüniLmin 
müdafii şekline koymaktadır. 

Macaristan ve Finlandiyndan 
sonra Hırvatistan da harbe gire
ceğini bildirmiştir . 
Diğer taraftan İspanyada 15-30 

yaşlarında gönüllü toplanmakta
dır. Şimdiye kadar elli bin Falaj 
gönüllü kaydedilmiştir. Malumdur 
ki Falajlar ispanya Façistleridir. 

Bu muharebeye Haçlılar seferi 
mahiyeti verilmesine karşı Lon
dra buna < Manevradır > ceva
bını vermektedir . 

Bugün Almanyanın yeg§ne ga. 
yesi Sovyetleri yıktıktan sonra 
lngiltereye dönmektir . Bütün ln
giltere bu noktai nazardadır. 

Başta lngilterenin Moskova el
çisi o\mak üzere Rusyaya büyük 
bir İngiliz heyeti gitmiştir. 

ngiliz heyeti Moskova hava 
meydanında hararetle karşılan
mıştır. lngiliz heyetine askeri si. 
malar da dahildir . 

••••••••••••• 
Slr Stallord Crlppı l 

ve laglUz beyetı 
lloıkova•ya vardı 

Şimdilik Rusya ile İngiltere 
hakkında sulh mevzuu üzerinde 
konuşmalar yapılıp yapılamıya
cağı malum değildir . Bilhassa 
Polonya meselesi lngiltere ile 
Sovyetler arasında mühim bir 
mesele halindedir. 

Diğer bir vaziyete gelince : 
Almanlar tayyare kuvvetlerinin 
büyük bir kısmını Şarka doğru 

çekmişlerdir. Şimdi Almanya iki 
cephe arasında bulunmakta ve 
eskisine nazaran oldukça mühim 

Londı a: 28 (A .A .) - Selahi
yetli mahfillerden bildirildiğine 
göre lngiltere'nin Moskova Büyük 
Elçisi Cripps tayyare ile bugün 
Londra 'dan Moskova'ya varmış

tır . 
B. Cripps ile lngiliz heyeti 

iı.ası muvasıalatlarından biraz 
sonra B. Molotof tarafından ka
bul edilmiıtir. 

tayyare zayiatı vermektedir • 
Amerika Birleşik devletlerinin 

imalatı artmaktadır. Şimdi Ame
rika ayda ( 3000 ) tayyare imal 
etmektedir. Keza Amerika her ay 
bir ıırhlı tümeni yapacak kadar 
tank imalinede muvaffak olmuştur. 
Amerikanın Meksikaya da harb 
levazımı vermeği vadettiğine gö
re Amerika istihsaline güven-
mektedir. 

Adananın Otomatik 
TELEFON 

aSantralı<Jeligor 
--~--------··---~---------

~EHİR Oç AY SOHRA OTOMATİK TElEfONA KAVUŞABllECEK 
Ankara: 28(Türksözü muhabi· 

rinden) - Posta Telgraf ve Te
lefon Umum Müdürlüğü, memle· 
kette otomatik telefon tesisab yap· 
mak ve mevcut şebekeleri tevsi 

etmek bakımından hazırlandığı 
proje mucibince çalışmalarına mun 
tazaman devam etmektedir. 

Halen faaliyette bulunan oto
matik tesisatJanna ilaveten Adana, 
Mersin, Kayseri, Afyonkarahisar, 
Balıkesir, Bursa, Zonguldak, Ad~: 
pazarı, Çekirge, Kozlu .ve İzmıt 
te otomatik telefon tesısatı yap· 

mıya karar vermii ve bunlara ait 
planları hazırlamıştır. Bu on bir 
mıntakada yapılacak telefon şebe
keleri o mıntakanın ihtiyacını kar· 

1 
şılıyacak bir halde bulunacaktır. 

Bu tesisatları vücude getir
mek için Jazım olan malzeme, a-
lat ve edevat Macaristan'a sipariş 
edilmiştir. Önümüzdeki aylar için-

de bu şebekelere ait lmakinelerin 
memleketimize geleceği ve derhal 

faaliyete geçilerek şebekelerin en 
kısa bir zamanda tesisine çalışıla
cağı bildirılmektedir. 

Diğer taraftan lstanbul-An
_kara telefon ~şebekesinin tevsii ve 

diğer vilayetlerden bazılarını bu 

şebekeye ithal, etmek için lazım 

olan malzeme de lngiltere'ye sipa
riş edilmiştir. Bu malzeme de gel
mesine intizar olunmaktadır. 



ADALET Antakyada yerli ış ehirlerimiz hakkın
mallar pazan da bir ansiklopedi Doğup büyüdüğü ülkenin ha

kimi gaddar bir adamdı . Zulüm 
ve itisaf altında halkı ınım mım 
inletiyordu . Münbit toprakları 

zorla ve yok pahasına hümayun 
çiftliklerine katıyor, adamları bi· 
rinin güzel bir zevcesi olduğunu 

haber verirlerse onu cebirle bo
şattırıp odalık olarak sara • 
yına alıyor , yalnız kendi zevki
ni ve hazinesini düşünüyordu . 
Etrafını bir sürü dalkavuk sarmıştı . 
Sanki unlardan başka tebaası 

yoktu . Memlekette ne can , ne 
de mal emniyeti kalmamıştı . 

Balık baştan kokar derler . . 
Hükümdarlarını böyle gören me
murlar da gemi azıya almışlardı. 
İrtikap, irtişa gırla gidiyordu . Na
muskar adamlar kabuklarına çe
kilmiş böceklere dönmüşlerdi . 
Mahkemeler işsizlikten kapanmış
tı . Çünkü haklı , hale.sız belli 
değildi . Haksız olan zaten mah
kemeye gitmez . Haklı olansa 
haksız çıkacağını bildiği için ha
kimin huzuruna çıkmağa lüzum 
bile görmüyor, beyhude yere yo
rulmaktansa hukukundan vazgeçip 
davasını ahiret mahkemesine bı

rakıyordu . 
Hacca, Kerbelaya gitmek ba

hanesiyle etraf memleketlere mu
haceret başlamıştı . 

Uğradığı haksızlıklar , rastla
dığı yolsuzluklar Hacı Seyfullahın 
canına tak etti ve günün birinde 
o da terlddiyar etmeğe karar 
verdi . 

Çocuklarının gözl@rinden öp
tü . Karısına : 

- Yedi seneye kadar dönmez 
veya bir haber göndermezsem 
beni ölmüş sayıp başka kocaya 
varabilirsin , dedi . 

Mani olmağa çalıştılar , fakat 
azminde kati idi . Nihayd , ha
lalleşip yola çıktı . . . . . 

Az gitti . . . Uz gitti 
Dere , tepe düz gitti . . 
Bir çuvaldız boyu gitti amma , 
o , milyonlarca fersah yol gittim 
zannetti . Bir gün zevalden sonra 
kendisini etrafı surla çevı ik bü
yük bir şehrin önünde buldu . 
Şehrin üstünde ) ükselen sayısız 
minarelerden bir Müslüman diya
rında olduğunu anladı . 

Etraf bağlı~ , bahçelikti . Şa
lm , şakır sular akıyordu . Sur 
kapısındaki nöbetçilere sordu : 

- Bu şehrin adı nedir , M
kimi kimdir 7 .• 

- Şehrin adına Kaşkar der
ler , hakimi Sultan Nizamdır . 

Adını iş'tmediği bir ülke idi . 
Sur kapısından girdiği zaman bir 
kat daha hayran oldu . Her ta
raf gül , gülüstanlıktı . Adanada 
dam dideklerinde , seki diblerin
de hüdayinabit olarak nasıl yo. 
ğurt çiçeği biterse , orada da 
tef arikler kendiliğinden bitiyor , 
rüzgarla biribirine süründükçe , 
çıkardığı misk gibi koku ile in
sana ferahlık veriyordu . 

Hacı Seyfullah da her garip 
ve fukara Müslüman gibi , ilk 
rastladığı camiin önüne gitti . 
Yanık sesli bir müeızin ikindi 
ezanını okuyordu : 

- Allahüekber derler . . . 
- Allahüekber derler . . • . 
Allahüekber , bildiği Allahü

ekberdi amma , < derler > i ne 
oluyordu 7 Ters mi du)·dum diye 
kulak verdi : 

- Eşhedü ella ilahe illallah 
derler ... 

- Eşhedü cila ilahe illallah 
derler •.... 

Hayretler içinde kaldı . Bu ne 
biçim ezandı ? Cami önündeki 
ihtiyarlardan birine sordu : 

- Emmi , bu ne tevir ezen 7 
- Oğlum , bu memleket bet 

sesli müezzini dinlemez . Sesi gü
zel bir müezzininıiz vardı geçen· 
leıde sizlere ö m ü r oldu . 
Aradık , taradık . . Koca mem
lekette aüıel ıeıli bir adam bu· 

YAZAN 

SAlAHAOOİN SEPİCİ 
lamadık . Nihayet bu Ermeniyi 
bulduk. Kendisi İsa dininden ol
dt•ğu için ezanı düpedüz okumu: 
yor da, işte duyduğun gibi <der
ler> diye okuyor. 

Karşıdaki çeşmeden abdest 
alıp kendisi de camiye girdi. 

Cami çok muazzam bir ma
betti. Ortasında fıskıyeli havuzlar 
bulunan geniş ve mermer döşeli 
avlusunun öbür ucundaki insan· 
lar karınca kadar görünüyordu. 
Küp kadar iri salkımlı asmalar 
saçaklara tırmanmış , etraftaki 
asırlık sakız ve çımtr ağaçlarının 

gölgesi uhıevi bir loşluk husule 
getirmitti. 

Cemaat cSünneti gayri müek
kede > yi kılıncaya kadar HaCı 

Seyfullah camiyi gezmek istedi. 
Birkaç dehliz geçmişti. karşı

sına şaraphaneyi andıran bir köşe 
çıktı. Yaklaştı. Hakikaten mü
kemmel bir şaraphane idi. Hay 
retini mucip oldu. Meyhaneciye: 

- Bu nasıl iştir, cami avlusun
da şaraphane olurmu hiç? Dedi. 

Şişman göbekli meyhaneci gü
lümsiyerek cevap verdi: 

- Buranın garibi olduğun an
laşılıyor arkadaş, c!edi. işin sırrını 

anlatayım sana ... Bu memleket 
içki ve sefahete çok düşmüştü. 

Burada dilenci göremezsin . Tica
ret geniştir, kazanç boldur. Pa
ranın zahmetsiz ve bol kazanılmas ı 

halkı zıvanadan çıkarmıştı. Ka. 
dınlar da kendilerini zevk ve sa
faya verdikleri içiu erkekl~ri ser
best bırakmışlardı. Şarap içmeyen 
yok gibiydi. Y ine de öy ledir y a .. . 
ibadethanelerin kapısını örümcek 
bağlamıştı. Beş vaktın ezanı bey· 
hude yere okunurdu . Nıhayet 

müftü fetva verdi. Dışarıdaki bü
tün şaraphaneleri kapatıp bura
sını açtırdı. Ümmeti Muhammed 
böylelikle camiye girmiş olur , 
camiye girdikten sonra da, günün 
birinde elbet namazını da kılar 
diye düşündüler. Tedbirin çok 
faydası oldu. Şimdi ahali camide 
hem şarabını içer, hem namazını 

lular. iradının bir kısmı camiin 
masraflarına karşılık geliyor. Geri 
kalanile de büyük bir imarethane 
açtılar. Garip, gureba orada yer 
içer, orada yatıp kalkar. 

Şaraphanenin kabarık minderli 
canfes örtülü ıeniş ve rahat se
dirlerinden birinde seksen yaşla
rında bir adam, sızmış vaziyette 
yan gelmişti. Sarık bir tarafa, cüb· 
be öbür tarafa gitmişti. 

-Peki, herkes namaz kılarken 
bu adam saçile, sakalile cemaate 
bu halde görünmekten haya et
mez mi 7 .. 

- Bu zat memleketin müftü-

Antakya : 27 (Türksözü Mu
habirinden) - Haber aldığıma 

göre Sümerbank yerli mallar Pa
zan Hatayda bir şube açmak ka-

l rarını vermiştir. Bu hususta tetki· 
kalta bulunmak üzere umum mü
dür Zihni şehrimize gelmiş bulun-
maktadır. 

Umum Müdür lskenderunda 
ve şthrimizde tetkikatta bulun
muş ve şubenin Antakyada açıl
masını muvafık görmüştür . 

Şubenin en kısa bir zamanda 
açılarak faaliyete geçmesi için 
İcab eden haıırlıklara başlanmak 

üzeredir. Pazar.ın bir şubesinin 

Hatayda açılması muhakkaktır ki 
çok faydalı olacak ve büyük bir 
ihtiyacı karşılıyacaktır. 

Para Cezası 

İIAmları 
Adliye Vekaleti Türk ceza 

kanununun 19 uncu maddesi hü· 
kümlerine tevfikan 1939 senesi ip· 
tidasından 1940 senesi gayesine 
kadar maliyey e verilen para ce
zasını havi ilamlar hakkında tan
zim olunacak cedvellerin bu ay 
sonuna kadar behemehal vekfüe· 
te bildirilmesi Cumhuriyet müd
deiumumilerinden istenmektedir. 

Gençlerin 
Oardeapartısı 

Adana Gençlik Kulübünün S 
temmuz cumartesi bir gardenpar
ti tertip ettiği haber alınmıştır. 
idareciler, gardenpartinin zengin 
ve neşeli olmasi için çalışmakta

dırlar. 
. 
südür. Her yeni şaı ap alındığın-
da tadına ve çeşnisine önce ken
di bakmadan, sekir derecesini 
kendisi muayene etmeden ahaliye 
sattırmaz. Bugün bir az fazlaca 
kaçırmış olacak ... 

Hacı Seyfullah hayretler için
de şaraphaneden ayrıldı. Az öte 
de gözüne bir kapı ilişti. 

-Acaba burada ne var? diye 
kapıyı açmak üzere iken meyha
neci telaşla seslendi : 

-Müsıüman! .. Müslüman! . . 
Tecessüsle döndü. Meyhaneci 

kendisini çağırıyordu . 

- Ne var? Diye sordu. Mey· 
haneci: 

- Girmiyesin diye çıığmlım. 
Orada Kadı Efendi Hazretleri var. 
Dün mahkemeye bir <Hetki ırn 
davası açtılar. Dava olunan bir 
çocuktu ve sabi denecek kadar 
küçük yaşta görünüyordu. Babası 
davacının yalan söylediğini, ço
cuğunun henü1. bülüga bile erme
miş olduğunu iddia etti. Ehli vu
kuf olan hekimlerden bazıları ço-

r .. ~ .................. ,-, 
ı Yarın akşam ötre- ı ı 
f neceğlmlz tlrk8 f 
ı ı 
ı Ankara Radyosu yarın ıı 
ı akşam bize şu türküyü 
ı öğretecek : ı 
ı ı 
ı Birini de yavrum birini. ı 
ı Harmana serdim kilimi, ı 
ı Takıverde zillerin birini. ı 

1 ı Dönüverde meydan senindir. ı 
ı ı 
ı Çiftini yafJrum çiftini ı 
ı Ge/iverde çifteli çifteli ı 
ı Takıverde zillerin çiftini, ı 
ı Dönüverde meydan senindir. ı 
ı ı 
ı Üçünü de yawum üçünü, ı 
ı Yaylada gördü göçünü. ı 
ı Takıverde zillerin üçünü, ı 
ı Dönüverde meydan senindir. ı 

!. ...................... J 
RADYO ABONE ÜCRETLERİ 
YARIN YATIRTllMAUDIR 

Radyo sahiplerinin P. T. T. 
idarelerine yatıracakları abone üc· 
retlerinin:müddeti yarın nihayet 
bulmaktadır. Yarına kadar abone 
ücretini yatıramıyanlardan yüzde 
i>O cezasiyle tahsil olunacaktır. 

Borsa Komiserliği 

Borsa Komiseri Kadri Kürk· 
çü 'nün bir ay mezuniyet alması 
üzerine, bu vazifeyi, Ticaret :ve
kaletinin iş'arı üzerine vekaleten 
Taha Toros ifa edecektir. 

cuk için, böyle bir cürmü işle
meğe iktidarı vardır, dediler. Ba
zıları da aksini söyledir. Adilane 
bir hüküm verebilmek için niha-
yet kadı hazretleri çocuğun o 
cürmü işlemeğe müktedir olup 
olmadığını bizzat ve binnefs an· 
lamağa karar verdi.: Şimdi o oda
da ç ocukla birlikte bulunmak· 
tadır. Çocuğun iktidarı olup ol
madığı nasıl bir usul ile meydana 
çıkaracağını bilmiyoıuz. Ancak 
odaya kimsenin bırakılmamasını 
tenbih elliği için oraya girmenize 
mani oldum, dedi. 

Hacı Seyfullah adaletin bu 
yüksek tezahürü karşısında elleri-
ni göğe kaldırdı: ' 

- Çok şükür yarabbi! beni 
böyle bir yere düşürdün, dedi. 
Buradan daha adil bir memleket 
dünyanın neresinde bulunabilir. 

Hacı Se) fullah çorunu çocu
ğunu da getirtip orada yerltşme
ğe karar verdi ve iki rikatlık bir 
şükür namazı kılmak için abdeos
tini tazelemek üzere havuzlardan 
birinin başına koştu . 

-------ı~=-u_z __ A_K_L_A __ R_D_A __ N __ B_A __ B_E_R __ --=ı ...... -----
Varillerde ·insan sütü -Dinamit üstünde yatan kadın 

lsveçte, hasta çocuklar için ana . sütünü toplı· 
yacak teşkilat vücuda getirilmiştir. Çocuklarının ih
tiyacından artan sütün anneler tarafından toplana· 
rak teşkilatın en yakın insan sütü toplama merke
zine verilmesi rica edilmiştir. Merkez, insan sütü
nünün her bir litresine dört kron ödemektedir. Sü
tü bol anneden günde 250 gram veya daha az süt 
alınabiliyor. Süt verecek anneler, meccanen dok
tarafından dikkatle muayene edilir; röntgenle böb
rekleri tetkik edilir, kan tahlili yapılır .. Bundan son
o annenin sütü ağzı damgalı kapalı şişe ile labo· 
ratuar muayanesine gönderilir. En sora süt pasto
rize edilir. 

Ana sütü toplama enstitüsü, faaliyete bu yı~ 

başından itibaren başlamıştır. Bir aylık tecrübede 
muvaffak olduktan sonra, muhtelif içtimai sınıflara 
mensup ger anne bu ana sütü toplama merkezle· 

rine aza olmuştur. 
Toplanan ana sütleri hasta çocukları dağıtılır. 

Ana sütüne ihtiyaç gittikçe artmakta olduğundan 

enstitü, merkeze daha ziyade anne celbetmeğe ça· 
lışmaktadır. Toplanan inhn sütleri, sterlize edilmiş 
ve ağızları damgalı varillerle uzak yerlere de sevk 
ediliyor. 

* * * 
Kanada'da Montreal şehrinde Madam Piterson 

adında bir kadının çok garip fidetleri varmış. Bu 
kadın, kocasile Groenlanttaki Eskimolara balık av· 
lamak için dinamit satmakla geçiniyorlarmış. Dük
kanları döşemesinden tavanına kadar dinamitla do
lu adeta bir dinamit deposuna benziyormuş. Kadın 
geceleri de dükkanında dinamitler arasında rahatça 
uyumağı çok seviyormuş. Yatarken başının altına 

yastık yerine dinamit torbası koyuyormuş. 

Haber aldıA-ımıza iÖre şehir
lerimizin bir ansiklopedisi hazır· 
!anmaktadır. Bu hususta muhtelif 
malumat ve kita~arın toplanması 
için Vilayetimizde de teşebbüse 
geçilmiştir. 

Kitabın mühim bir ihtiyacı kar
şılıyacakı ve zengin münderecatı 

muhtevi bulunacağı tahmin edil
mektedir . 

Voleybol 
Maçları 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesinin §ehrimiz gençlik kulüpleri 
arasında bir voleybol ve ping -
pong müsabakası tertip ettiğini 

yazmıştık. Bu makııatla kulüp mu· 
rahhasları dün saat 18 de Bölge
de Beden Terbiyesi Müdürü R. 
S. Saray'ın reisliğinde L.toplanmtş 
ve bu musabakalar hakkında icap 
eden kararlar almış ve kuralar 
çekilmiştir. 

Çekilen kuraya göre müsaba
kalar şu şekilde tanzim edilmi§· 
tir : 

1 - Malatya Mensucat Ada· 
na gençlik kulübü ile 

2 - Milli mensucat Demir
spor gençlik kulübü ile 

Müsabakalara her kulüp bir 
singl, bir dahi takım ile iştirak 

edecektir. Dablda eliminasyon u
sulü singlde puvan usulü tatbik 
edilecektir. 

Ping - pong müsabakalarına 
2-7-941 çarşamba günü akşamı 
saat 21 de B. T. binasında baş 

!anacaktır . 

Voleybol müsabakalarına da 
12-7-941 cumartesi günü stad
yomda başlanacaktır . Galip gelen 
takıma bölge kupası verilecek· 
tir . 

Kulüplerimize şimdiden mu
vaffakiyetler dileriz. 

Adana - r.tersln 
Maçı bagla 

Bugün şehir stadyomund~ Ada 
na Milli Mensucat Gençlik Kulübü 
ile Mersin İdman Yurdu Gençlik 
Kulübü arasında bir maç yapıla
cakhr. Mersinliler sahaya kuvvetli 
bir takımla çıkacaklarından bu 
maçın çok heyecanlı olacağı zan · 
nedilmektedir. 

Bundan başka Mersin mükel
lefleri ile Adana mükellefleri ara· 
sında muhtelif spor musabakaları 

da yapılacaktır. 

Vergi taksitlerinizi 
haziran sonua 
kadar 6deylnlz1 
Kazanç vergisi mükelleflerinin 

ödemek mecburiyetinde bulunduk
ları 1 inci taksit kazanç vergile
riyle, buhran ve fevkalade zamla· 

nnı, ruhsat unvan, ve karne be
dellerini bu ay sonuna kadar 
mensup olduklara maliye şubeleri
ne yaptırmaları lazımdır. 

Haziran sonuna kadar veril
miyen vergiler X 10 zaml:ı ve 
tahsili emval kanunu hükümlerine 
göre tahsil edilir. 

Bir parti çay 
Mersine_ geldi 

Mersine gelmiş bulunan muh 
telif cins çaylardan şehrimiz ihti
yacı için Adana tüccarlarına bir 
miktar verileceği haber alınmıştır. 

Bu hususta ötedenberi çay ti· 
caretlyle meşgul bulunan tüccar
larımız Ticaret Odasından lazım. 
gelen vesikaları almakta ve Mer· 
sine g'itmektedirler. 
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feransı içtimaı 
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~~~bcra: 28 (A.A.) - İyi 
~~ oıu alan mahfillerde be-
1 '°'ıb ndu~una göre, önümüzde

~tııı · ~harda bütün dominyon 
'ttırak· 1 . 

ferarı ıy e bır imparatorluk 
/1 t-ıj', be sı toplanacaktır. Avustu. 

'- tiy..;etıne başvekil B. Menzi · 
A.v t edecektir. 
İle ~~raJya başvekili B. Men· 

k · bu h '~er dominyon baıveldl
. <;öt . Ususta İngiliz başvekili 

dt ~ı!'1'le noktai ııazar teatisin· 

8 
nnıuşlardır. 

i P~rt~:nzies'e diğer iki nazırla 
tf••at ısınin de bir mümessili 

edebektir. 

4-erlkada 755 
~ le~ 1n,a edildi 

ı.. (Bı · ~ditd tınci sayfadan artan) 

"'hhii:· Amerikan donanmasının 
trlttirı· devrelerini bitiren deniz 
lirıı Qı 1 

terhis etmemek selahiye· 
~ 'iee~iıt<'n talep ettiğini söyle· 
~IQirı ~ husustaki kanun pro
t de _suratte tasdikini istemif 

lrııştir ki 

~~~~:.ıncrikan donanmasının 
iddetı . sı karşısında deniz erine 

e ıht' ı:- ıyaç vardır.> 
~ ı:..rıc-
~ ~ edUrtıen azalarından biri 
~ t Lt.tti~~e~ deniz erlerinin taah-
tltıetı erı aliı seneden fazla 

:eı, ırı:;c alıkoıımalarının muka
t~et te ~~muna mügayir hir ha
~ l\o:t ıl e.dect"ğini söylemiıtır. 
trıııi•t · tamıral Minitz şu cevabı 

y it: 

~tti;d':',_.Dcvıctin menfaatleri ica· 
~,it lgı t " . ~ 1tr1, a. dırde, resmi muka· 
~ ~ ihın tayın edilen taahhütler 

el ~tir,:ı edil~crk kadar vaziyet 

'-tarııaa Alman 
L Oemtıl 

~'Ilı~ ~~~a:. 28 (A.A.) - Ami
itt~ "e h A'~: Alman korsanlarına 
,, 1 iôr 8 P1shane gemisi vazife
''ı:ı en 306 ' ııru 3 tonluk Alekterton 
l l>.ııu:akalanm!ftır, Bu vapur
~ "e tan 78 lııgiliz ticaret su· 

'Yfaları kurtarılmıştır. 

..... ıe ıçadekl 
, 

8 
llleıeıeıer 

SQ,.11 'lrtıakaıeden artan -
lı • Alman . 
~,. Q"daJc; ıaarru.ıunun başladı-

( 
"'1,,.a toprak bütünlülünün 
r: sı tıe fi v 91, _ müdafaası olur. 

lı.. ~Q ı.ı iOrünüyor ki ba işbirli· 
.~ tnum • b. tı~ Qcok 1 ır esas üstünde 
~Q, rir;İ ~ef erruatın münakaşa
-ı. '6eı; tnıyecek, bir ittifak mu· 
'floaqlc tnahiyeti almıyacaktır. 
S '6e ,~on/ar• Almanya ile mu· 

Ot.. "'rı b" l.._YYttte • ır devlet oldufu için 
,"'IQ ' 8ır f JJ ·• 
&ıı Cqlclar 1ıs1 ne yardımda bu· 
le !Jo,d, ' Sovyetler Birlifi de 

oı lnın 1 • 
ılııı ~ har Ya nız cereyan etmek 
~ ~., da P esnasında faydalı el· 

; t~/ dq filneaek, en sonunda iki 
ctLı ••rbestlikl 

' -.ce,.dir erini muhafaza 
,,.,.fl.,'-tıe,.; · ~aponya ile sulh mü· 
~l'tı •de zulmaksı.ıın Çin'e 
4i,: "e f/a nd demokrasiler, Soo· 

'ele r ım .. 
'it d il bı.ıı ıçın mutavvassıt 
~,~ e S°" mufiardır. Ne rejim, 

"it,.;,. Yet işgalindeki arazi 
\ı lıcı,lC1;,.illae temas edilmektedir. 
ıı.... Yor k · b" ,_ 
-"'~ 'YQıa bu 1 ır 1eaç gün w · 
~ •le11in muazzam detJ[er 
~fııı~. ~lcerimeseleleri, basit "e 
•tt1t 1lc -"- olmaktan uzaktır. 
tı ,. ... -vtglosak 1 't "'••ıeı son ar ve Sov· 
~~ltlq,.;::~den yalnız birini 
\ '>ı "ta,. . ·. Almanyaya karşı 
~ ıı,.Q/c ıçın bir s - - 'ht ·ı ·t 
''. elif qla/ uru ı ı a 
°"'f11ı •rı,,.i, ~~a. sebep olacak o· 

Q terk odıselerin kendi in· 
•dilmifur. 

Falih Rtlkı At.r 

SURİYEDEDE iNGilİZlERİH 
MOHiM MUVAff AKIYfTLERİ 

Ankara: 28 (Radyo gazetesin
den) - Şam bölgesinde İngilizler 
mühim bir muvaffakıyet kazan
mııtır. lngilizler Nebet kasabasını 
İfgal ettiler. Humusa müttefikler 
70 kilometre mesafededir. 

Kahire: 28 (a. a.)-logiliz Orta 
şark tebliA'i: Suriyede müttefik ku· 
vetler Şam, Humus boyunca Şa· 
mın şimali garbisinde ve şimalinde 
ileri yörüyüşlerine devam ediyorlar, 
Nelbük işgal edilmiştir. Merkez ve 
sahil mintakalarında mevzii faali· 
yetler olmuştur. Libyada, toprukda 
vaziyet değişmemiştir. Hudud mın· 
takasında bazı devriye faaliyetleri 
olmuştur. Habeşistanda Geltonun 
cenubu şarkisinde bulunan iki ltal· 
yan kampına 24 Haziran gecesi 
hücum edilmiştir. Ertesi gece in· 
giliz kıtaları Diraksa nehrini, hal
yanların köprüyu !tahriplerine rağ· 
men geçmişlerdir. Gündüz nehrin 
garp sahilindeki halyan mevzii i~
a-al edilmiştir. Jimanın, şimali gar· 
bisinde lngiliz ileri hareketi devam 

ediyor. 

Avuıturalya'da tayyare 
hücumlarını haber veren 
radyo teıiıatı kuruluyor 
Canberra: 28 (A.A) - Avustu· 

ralya hava nazırı Mac-Even, muh
temel düıman hava hücumlarını 
Avusturalya halkına bildirmek 
üzere <tayyarelerin yerini tayin 
eden genif bir radyo tesisatı> 
vücuda getirileceğini bildirmiştir. 
Bu itle tavzif (edilecek efradı, 
ıon zamanlarda keşfedilen bu ye
ni aıete alııtışmak üzere derhal 
bir mektep açılacaktır. Bu yeni 
alet sayesinde deniz, ve hava 
kuvvetlerinin uıun Avuı;tralya sa
hilleri boyunca geniş mikyasta 
devı iye gezmelerine lüzum kal· 
mıyacaldır. 

Sovyetıerıe Alman· 
ıar çarpı11yor 

( Birinci sayfadan artan ) 
sabah dörde kadar sokaklarda 
gezmek yasağı konmuştur. Siya t
rol ar, kar anlığın bastıiı saat olan 
~2,45 te kapanacaktır. Resmi va· 
zifesi olmıyanlar için herhangi 
saatte ıehre girmek memnudur. 

Berlin : 28 ( A. A. )- Alman 
orduları Baş Kumandanlığı bu· 
günkü tebliğ.nde , Şark harbi SJ· 

hasında elde edilen büyük mu
vaffakıyetlerin yarın fevkalade bi~ 
tebliğle bildirileceğini haber ver
mektedir. Alman savaş tayyare
leri dün gece İngiliz sularında 
himaye altında giden bir kafile
den yüklü altı ticaret gemisini 
batırmışlardır. Bu gemilerirı mec· 
mu tonilatosu 21500 dür . Diger 
bir ticaret gemisi de ağır hasara 
uğratılmıştır. lki Alman savaf tay
yareleri İngilterede tesisatı ve 
tayyare meydanlarını bombardı· 
)Dan etmiştir. . 

Bertin: 28 (A.A.) - 27 bazı· 
ran gecesi Alman tayyareleri şark 
cephesinde münakale yollarına 
ıiddetle taarruzlarda bulunmuf· 
lardır. Alman tayyareleri yeı e sÜ· 
rünürcesine alçaktan uçarak mii· 
him deniz yollarını bombalamıı· 
lardır. 

Japon - Felemenk Hindiıtanı 

müzakeratı 

Ankara: 28 (Radyo gazetesin. 
den)-Japonya ile Felemenk Hin· 
distanı arasındaki müzakereler 
inkıtaa uğramıı bulunmaktadır. 

ZA Yl - 16 ıncı Fırka 44 üncü 
Alay, 2 Tabur, 6 Bölüğünden Is· 
tiklal harbinde aldı~ım terhis ka· 
ğıdımı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Adananın Havudlu bu
cağı köyünden İbrahim 
oğlu 305 doğumlu Rıdvan I 

13206 

Ttlrk • Alman paktı 
BerUn'de ı temmuz
da tasdik olanacak 

Berlin: 28 (A.A.) - Alman 
siyasi mahfili Türkiye Hariciye 
Vekili Saraçoğlu'nun Büyük mil· 
let Meclisindeki beyanatını dostane 
bir tarzda bahis mevzuu eyle· 
mektedir. 

Selahiyetli mahfiller bu be· 
yanalı tamamiyle tasvip ediyorlar. 
Bilhassa Türk - Alman dostlu
ğuna ve münasebetlerin iyileştiril
mesi için Hitler'in vaki teşebbü
süne ait kısımlar ehemmiyetle 
kaydedilmektedir, 

Matbuat Saraçoğlu'nun beya
natının mühim kısımlarını , nesret· 
mektedir. 

Resmen bildirildiğine göre 
muahede Berlin 'de 1 temmuzda 
tasdik edilecektir. 

ilan 
ADANA İKİNCi İCRA ME

MURlUGUNOAN : 
Gayri menkul malların açık 
arhrma ilanı madde: 126 

D. fto. 941-728 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayrı menkulün ne olduğu: 
Adanada Kurtuluş m. de bir par· 
çada 6800 metre arsa 

Gayn menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı, numara· 
sı : Kurtuluş m. de Yeni istasyon 
karşısında ada 508 ve parsel 5 
numa · alı 

Takdir olunan kıymet : Beher 
metresi 17 kuruştur. 

Artırmanın yapılacağı yer, iÜn 
saat : Adana 2 nci lcra Dairesin· 
de 22-7-941 salı aünü saat 10· 
12 birinci ve 1-8-941 cuma i'ii· 
nü ayni saatlerde 2 nci arbrma 
yapılacak. 

1-lşbu gayri menkullerin ar· 
lırma şartnamesi 28/6/941 tarihin 
den itibaren 728 numııra ile Ada· 
na 2 nci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin a-örebilme.si 
için açıktır. ilanda yazılı olanlar· 
dan fazla mahimat almak istiyen· 
ler, işbu şartnameye ve 728 dos· 
ya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yu· 
karda yazılı kıymetin °/o 7,5 ni,be· 
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (1~4) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diter alakadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin a-ayri menkul üze· 
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialannı işbu 
ilin tarihinden itibaren orıbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te memuriyetimize bildirmeleri ica· 
heder. Aksi halde haklan Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede• 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ıünde artırma· 
ya iştirak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve lüzumlu maili· 
mat almış ve bunları temamenka· 

TORKSôZO 

-- 1 

BORSA 1 

i 

1 

PAMUK - HUBUBAT 

! CiNSi 
KlLO FfATI 

En az lEn çok 

1 

K. S. K. S. 

[ Koza ı 
' 00,00 

,

1 

Klevland Ç. 

'i Klevland l 1 60,00 
' Klevland il 

50,00 ı 
00,00 

M. Parlağı ,5000 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapımah 

1 Y. Çiğidi 5,00 
K. Çiğidi 1 
ı~·- --
Susam 
Buğday yerli 0,00 1 7,75 

Arpa 5,69 5,75 
Yulaf 6,37 6,50 . 

28 • 6 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

1 ş bankasından alınm11tu. 
(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.24 

]!:>olar) Amerikan t30 

bul etm iş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa baQ'rıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 

olan ciitir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak Ü· 
zere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli satış istiyenin alacağına rüc· 
hani olan diğer alacaklılann o 
gayıi menkul ile temin edilmiş a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya çık· 
mak şarliyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaz. Ve satış la· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya· 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
tu bedelle almata razı olursa ona· 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 10 giin müddetle artırmaya 

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

Bir kıta arsanın yukarıda 
g ö s t e r i l e n tarihinde Ada· 
na ikinci icra Memurlutu oda
sında işbu ilAn ve iÖsterilen artırma 
şartnamesi dairesinde sablacatı 
ilan olunur. 13'203 

ZAYi - 7. nci tümen 23.ncü 
alay 2. nci tabur 7. nci bölükten 
almış olduğum terhis tezkeremı 

zayi ettim. Yen isini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 13204 

Kayışlı K. den Haydar 
oğlu 323 doğumlu 

Sait ince 

11 an 
BElEOIYE RiYASETiNDEN : 

ı - Temizlik işleri amele ve müstahdemini için (90) takım 
yazlık elbise kumaş ve dikişi müteahhide ait olmak üzere yap
hrılması ac..ık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Beher takım elbisenin muhammen bedeli (7) liradır. 
3 - Muvakkat teminah (47) lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi Temmuzun 8 inci Salı günü saat IS te bele

diye encümeninde yapılacakbr. 
5 - Şartnamesi belediye yazı işleri müdürlüA'ündedir. is

teyenler orada görebilirler . . 
6 - ihale günü muayyen saatte isteklilerin muvakkat etmi

natlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları ilin o-
lunur. 20-26-29-4 13171 

Sayfa ~ 

:-........................ 1 
• Dtlnyan•a en iyi ,ııa kaynatı olan • 1 H arunige l lıcası 
• • Her türlü romatizma, siyatik hastalıklarile, akrı ve sızılara 

çok faydalı olan HARUNIYE ılıcasından istifade etmek 
fırsatını kaçırmayınız. 

Orada mümkün olduf u kadar gölgelikler ve barakalar 
yapılmıştır. Büfesi de tJardır. 

• 
1 

1 
• Şimdilik otel mevcut olmadığından, gidecek zevahn berabe-
• rinde örtü ve saire götürmeleri icap etmektedir. 

• 13197 Osmanigeden her gün kamyon gider, gelir. 3-3 

1 ........................ .. 
SEYHAN ORMAN ÇEVİRSE MDD0Rl0~0NDEN: 

Orman emvali 
Cinsi 

Çam 

satış ilanı 
Miktarı 

Hacmi 
M3. D3. 

454 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Karaisalı kazası dahilinde hudut· 
ları şartnamedt: yazılı Pmar Gözü devlet ormanında numaralan· 
mış (454) Metremikap Çam ağacının (12) ay içerisinde çıkarıl· 
mak üzere 24-6-941 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 9-7- 1941 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 11 de Orman Çevirge Müdürlüğü binasında yapılacak
br • 

. 3 - Beher gayrı mamul metremikabın muhammen bedeli 
490 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 166 lira 85 kuruştur. 
5 - Şartname V6 mukavele projeleri Seyhan. Or. Ç. Mü. 

ile Or. Umum. Mü. ve Karaisalı Or. B. Şefliğinde görülebilir. 
6 - Teklif mektuplan 9-7-1941 günü saat 11 e kadar 

komisyon reisliğine veri mesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası vesikası ile birlikde belli olan 
gün ve saatte ihale komisyonuna müracaatlan (bu vesika köy-
lülerden istenmez.) 13189 25-29-3-7 

BELEDiYE RiYASETiNDEN : 
1 - Belediyeye ait darülacezedeki acezelerin 941 yılı ia· 

şeleri için aşağıda cins ve miktarı ile mubammen bedeli ve 
muvakkat teminatı yazılı erzsk alınmak üzere ayn ayn 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 yahrmış olduk· 
lan teminat m:ıkbuzlan ile birlikte belediye encümenine ve 
şartnameleri görmek isteyenler her gün belediye başdoktor· 
luğuna müracaatları ilan olunur. 13161 17-21-25-29 

Muhammen Muvakkat 
Kilsu Bedeli T enıinab 

8000 
1500 
2700 
1375 

1120 
420 
125.50 
646.25 

84 
3150 
941 

4845 

Ekmek 
Et 
Yaş sebze 
Kuru sebze 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

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

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. ılk mektep şehadetnamesi. (Uzerinden bir sene geçme· 

miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal esbabından bulundu
ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü bal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için l /Eylüll941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşım bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 gunu başlanacak ve 10/ 

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

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

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ-
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/ AA-ustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacakhr. (284 7) 

1·3·S·7·8·11·13·1S·l7·19.21 22-25-27·29 13101 



Sayfa 4 TÜRKSÔZÜ 

Adana llelltrlk Tiril 
Anoalm ıırlletlnden: 

Günün ve gecenin her han
gi bir saatinde vukubulacak 
elektrik arızalarını bertaraf et
mek için mütehassıslanmız Sa
yın aboneluimizin emrindedir. 

Müracaat, Kolordu Cadde-

sindeki Şirket binasına bizzat 
veya 1 76 numaraya telefonla 
yapılmalıdır. Arıza. asgari bir 
ücret mukabilinde azami sür'
atle bertaraf edilir. 

22-25-29 13179 

ilan 
SEYHAN ViLAYETİ DAİMİ 

ENGOMENİNOEN: 
1 - Nafia dairesi için sa

tın alınacak müstamel bir kam
yon (3700) lira üzerinden açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 10171941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

Bauteıırıe ve ıeııaıa tı•lzlltırıe ber kısı bc&yrete 
dlflrıa radyo 

3 - isteyenler buna ait 
şeraiti öğrenmek için Nafia 
dairesine müracaat edebilirler. 

25-29-2-6 13188 

Muharrem Hilmi Remo Nlbetçl eczane 

İSTİKAMET ECZANESİ l Tlcarıoaaaıılndea abnıı 

ABİ8İNrA$A CAOOESt NO. 112 - TElGftAf: REMO ADANA - TElEfOH: 112 
HUkOmet yanmda 

Yelli Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

' 

TOliYE - İN6İl TERE iTTif AKI YE 

IOYi BRİTANYA iMPlftlTORLUGU 
EEmE YAZAN: - MÜMTAZ FAiK FENiK-==-: 

1 
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TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : t888 

Sermaye•i : 100.000.000 Türle 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 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur•a ile 

aşatıdaki plana göre ikramiye datıb ıcakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 

" 4 
" 

250 " 1000 
" 40 .. 100 .. 4000 .. 

100 " 50 .. 5000 " 120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 " 3200 .. 

DİKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liraQan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktıtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun9 

1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

~---._._.._._ ..... __ M .. -ü-T. ..... 'E ...... H ..... A,...,S-'Sl_'S....,.,.,....,,....,.~ ...... ~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTlfl Rif ATECZAHAN!Sİ 
OSTONO(Kİ MUAYEN(HlNESINOE KAIUl EDER 

• 
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JjAbonı vı Db 1 TÜRKSÖZÜ l 
ı ,artları GOND!LIK ~E • AO~NA 

ıı Sahip ve /Jaımuharriri 

1 Aylıfı . . . 125 • 

1 

ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 

ı Umumi Neşriyat MüdıJrü 

ı ilanlar için idareye MACiD &UÇLU ;J 1 
iı müracaat etmelldlr Ba"ldıOı yer: TORKSOZO Matbaası { 

"""""""" .... "" """""~ 1 l 

~ ................. ! ............ ...... 

Aziz yurd topraklanmızın mahsulihnı memleket ya\'f111t 

rına en mükemmel bir tarzda iJda kaynağına çe~ 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA müstahzaratı 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahi yegane tatmin 
ve bu uğura hayatını vakfeden bir Türk eaıeridir. A. 
bilgile yetiştirilen her varlıitn verim kudreti ~isbe ~ 
daima yüksek netice verir. İşte bu sebepledir kı d 
runuzun her bünyeye a-öre ölçülü vesayasını alın•11 
mal etmeyiniz. fırarla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtallıaratım ııteylnb 

HER YERDE VARDIR 

ağrıları 
En seri ve en kati f 

kilde yalnız "~ 

G R 1 pU 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleli 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda runde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakıoıııd 
her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 
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Gazete ve Matbaa~ 

Türksözü Gazetesi 
OIE•)'aculanna lllarama ller tat 

vüa bDI•• badlıelerı gaal 
gblae verir 

• 
Türksözü MatbaaŞ! 

a Bitap, mecmua, çek, bllet, alil• 
g llarlta, bDtmam matbaa lflerbll 
o ldyetle mevcut matbaalara re 
g eder derecadeta•edır 
a 0o 
eaaaaooaaaoooaooooaaoO 

1 


