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aşington : 4 (a. a.) - Ayan 
hariciye encüınc~.i reisi .Mr. 
Tom Connnlly dun akşam şu 

beyanatla bulunmuştur : 
- Bitaraflık kanununun ihtiva 

ettiği ba7.1 kayıtların kaldııılması 
hakkındaki kanun projesinin Ayan 
meclisi tarafından çarşamba g·ünü 
kabul etlilmı:.:.si ihtimali vardır. 

Bütün millet dış siyasetimize 
kuvvetli bir suretle yardım etmek
tedir. Mııhaldct rt:islcri hezimete 
u~ı amışfuı'Jır. 

Ameı ikttrı /\yan meclisi bita
ı aflı~ hııuııu üzerindeki müza· 
k~ı ı.!let iııi bitirırı iştir . Tahminlere 
güı e , kuııuıı un ilgası al ey hin<le 
35 rr.y ver:lecektiı . Fakat A>·an 
meclisi mevcudu 96 olduğuna gö
rt>, ekseriyet kanunun la~vi lehin
hinde rey verecektir . 

Vaşington : 4 ( -t. a.) - At
lantik'te lzlanda'nın batısında Re· 
uben- Jaınes'in bathg-ı yerde şlm· 
di birçok Amerikan lıMp gemisi 
ve deniz tayyaresi dt:vriye geı• 
nıekledir. 

Bu biı likler akibelleıi henüz 
biliuıncmekte olan 76 subay ve 
denizciyi aramaktadır. Bahriye 
mahfilleri, kaybolanlardan hiç ol
mazsa bir kaçına Büyük Britanya' 
ya giden ve destroyerin batınldı
ğ"ı yerin yakınlarından lireçen bir 
çok lngiliz ve Kanada gemileri 
tarahndan kurtarılmış olacağı ilmi· 
dini gösteriyorlar. Kaybolanlar a 
rasında destroyerin komutanı teğ
men Edwarda, kurmayt teşkil e· 
den 6 subay ve mürettebat ola
rak da 69 bahriyeli vardır. 

Bahriye nazırlığı, müretteba
tın !kibetine dair :~imdiye kader 
yalnız bir haber: almıştır. Banda, 
mürettebattan 44 kişinin kurtul· 
muş olduğu bildirilmektedir. 

L~ndra : 4 (a.a.) - Gazete
ler, Mister Hall'un Finlandiyaya 
yaptı~ ihtarı bahis mevzuu et
mektedirler. Taymis'in diploma
tik muharriri, üç ay evvel Rus -
Fin müzakerelerini bir neticeye 
bağlamak için yapılan te.şebbü · 
sün neden dolayı akamete uğ·ra· 
dıQ'ına dair yeni yeni tafsilat ve
rerek hayırlı bir iş gördüğü iç~n 
Amerikan devlet adamını tebrık 
etmekte ve şöyle demektedirler : 

Rus hükumeti, lngilte,renin 
Finlere, Romenlere ve Macarlara 
harp ilan etmesini istemiştir. Bu 
üç memleket tamamiyle düşman 
!iribi hareket etmektedirler, Ve 
Müttefikimizin düşmanıdırlar. lngi· 
liz hükumetinin yakında bu hu· 
susta bir karar vermesi beklene
bilir. 

Ayni gazete başmakalesinde 
şöyle demektir : 

Finlandiya, Macaristan, Ro
manya ile münasebetlerin açık bir 
surette kesilmesi gecikmiştir. Bu 
işin daha evvel yapılması ve bu 
milletlere başlanndaki idarecilerin 
kendilerini ne gibi bir vaziyete 
sokmuş olduklarının anlatılması 

lazımdı. 
Taymisin diplomatik muhar· 

riri, İngiliz hükumetinin Macaris-
tana, Romanyaya harp ilanını 
Finlandiyanın vaziyeti sarahat 

(Ger~ S Uocü sayfada) 

MUHTELiF ENCÜMENLERiN DONKÜ ÇA~IŞMALABI oyun eg ... __ ıyor 
Ankara : 4 ( Türksö~ü muhabirinden 

telefonla ) - Tü11k Basın Birliği birinci 
umumi kongresi encümenleri bagün çalıf· 
malarına devam etmi,lerdir • Kongrenin 
dünkü toplantısında komisyonlara seçmi, 
olduğu murahhaslar ıunlardır : 

lah Balkara, Selami Sedet , Ahmet Emin 
Yalman • 

Hesap komişyonıı : Haydar Rüıtü Ôk
t~m, Cihat Baban, Selim Çelenk, Emin Kı

!lıççıoğlu, Bilal Göyden, Rifat Yüce, Basri 
Erkmen, 

Program ·· komisyonu : Reis : Mümta.z Niz;amname komisyonu : Hakkı Tarık 
1_!aik Fenik.,' aza: Ethem izzet Benice,, Do- Ua, Burhan Felek, Zeyat Ebüzziya, Pe· 
-ğan Nadi, Relik Ahmet Sevengil, Orhan 1 yami Safa , Cavid Oral, Hikmet Tuna • 

,.( Rahmi Gökçe, Mecdi Sayman, Naci Sadul• . (Gerisi üçüncü sahifede) 

Türkler sulh olacağım ummuyorlar, 
fakat sulhu teklif ediyorlar 

·--------
LOl\JDRA NE DÜŞUNUYOR? 

Londra : 4 (a. a.) - Gazeteler Cümhurreisi lnönü'nün nut
kuna ön safta bir yer vermişlerdir. Başlıca gazetelerin kullandıkları 
başlıklar şunlardır : Times'in başlığı : ~Türkiye bo).un eğmiyor> Da
ily Telegraph'ın başlığı : cTürkiye Hitler'in davasına iltihak etmemiş
tir, Türkiye lngiltere'nin dostu olarak kalıyor.> News Chroııicle'nin 
ba~lığı : clnönü, Türkiye'nin tthitlerine sadık kalacağını SÖ.} lemiştir.:. 

Daily Mail'in başlığı : Türk
ler sulh olacağını ümit etmiJ or-

• lar, frkat sulh yapılmasını teklif Japonya'da 
dünkü nümayiş 

Sovyet - Alman harbinden sahneler : Bir ormanda:bomba denemesi 

SOVYETLERE GÔRV .......................... ALMANLARA GÖRE 
ı . . 1 ı 

Her tarafta 
muharebeler 

Dayanma azmi 
Moskove : 4 (a.a) - Bu ge

ce neşredilen Sovyet tebli~i : 3 
son teşrinde bütün cephe boyun
ca muharebelere devam olunmuş· 
tur. Muharebder, Kırımda ve ka· 
lenin cephesinde bilhassa şiddetli 
olmuştur. Sovyet hava kuvvetleri 
düşmana ağır zayıat verdirmiştir. 

Londra : 4 (a.a) - Son alınan 
haberlere göre , askcrt vaziyet 
şudur : Moskova meydan muha
rebesi en naıik vaziyete girmiş· 
tir. Moskovanın şimal batısında 
Volokolaıısk istikametinde Al· 
maıılar hücumlarına devam edi· 
yorlar. Tulada Alman tazyikı art 
maktadır. Doııet çevresinJe Al
man hücumları devam ediyor. 

Kırımda vazi\<·et vahim telakki 
edilmektedir. Alnıanlar kendileri· 

i IHGIUZ YARDIMI . i 
ı Londra : 4 (a.a) - Diin i 
ı Londra ve Slokholmda ayni ı l zamanda ilcin edildifine göre, ı 
ı Rusyaya malısııs /ngili:ı tay· ı 
ı yare malzemesi Arkanjele ı 
ı gelmiştir. : 
ı lsveç gazeteleri bir çok ı 
ı naJ..liye gemisinin Arka11jel ı 
ı limanına /ngiliz kılaları çıkar ı 
ı dı~ını yazıyor. Bu kıtalar bil· ı 
ı haua tayyare mıirettebatından ı 
ı ve makinesi/erden mı'irek- ı 
ı keptir. ı 
ı lsveç gazeteleri, Rus esir- ı 
f /erinin ifadelerine at/ en Rus ı 
ı yaya harp malnmesinin çı· ı 
ı karıldılmr ve bu. malzemenin ı 
ı derhal cenup istikametine ı 
ı sevkeclı'lcllfini haber vermek ı 
ı tedir. ı 

ı ı .......................... 
ne yayladağ üzerinden bir geçit 
teminine muvaffak olamamışlar· 

(Geriııl 3 üncü sayfada) 

iki şehir 
zaptedildi 

Kırım işgali 
Berlin : 4 (a. a.) - Finlan

diyalılar, son günlerde Pelroskoy' 
un 150 kilometre şimalinde ve ja
yeroy ıölünün batı kıyısında Pa
ateve'yi işgal etmişlerdir. 

Berlin : 4 (a.a) - Alman teb 
liği : Kırım yarımadasında Alman 
ve Romen kıtaları düşmanı taki
be devam ediyorlar. Kırım sahil 
!indeki Teodosya limanı zaptedil· 
miştir. Leningraddaki mühim diiş 
man tl!şekkülleri tarafından tank
ların yardımı ile yapılan iki şa
şııtma hareketi teşebbüsü püskür 
lülmüştdr· Kırım kara sularında 

1000 tonilatoluk bir Sovyet va-
puı u batırılmış, beş büyük nak
liye vapuru ve gündüzde Mosko
va bombalanmıştır. 

ediyorlıır.:. 

Times şunları yazmaktadır : 
<1'ürkiyt:-nin ş'mrli bulundu· 

ğu nazik vaziyetin icabdtirdiği 

bitabet ilıtiytttına rağmen Cüm
hurreisinin nutku kuvvetli ve ce· 
surane olmııştur. Türkiye Cilm
hurreisi. Türkiye'niıı Uitarnf oldu· 
~unu, müstakil kalmak ve ha}si
yet ve şerşfini rnuhafarn etmek 
uminde buluncluttunu bir ihtilata 
mevdan vermiyecek didlomatik 
bir taı Ldu söylemişti!'. 

Nutkun muhtemel bir sulh 
tavossutuııa ait kısmınll gdince 
lnönü'nüıı beyenatı kat'I biı tek· 
liften zi} ade akaıieınik ~·İr te· 
meıınideıı ibaret s } ılnrnk lllzım

gelir .> 

Timeı, Balkan memleketleri
nin istiklallerine ve Türkiye'nin 
hiç bir vakit zor ,l<abul etmiye
ccğine dair olan fıkraların ehem
miyetine işaret etmektedir. Bu 
gazeteye göre bu sözler bütün 
Türk milletinin duygnlarını ifade 
etmektedir. 

Dailyj T elegraph diyor ki : 
<Cümhurrei~i lnıınü. iktidar 

meukiıne geldi~indcnberi söyle
diği nutukların en enteresanını 

ve muhakkak olarak en mühimini 
söylewişiir. Mebuslar nutkun her 
noktasını tasvip ettiklerini izhar 
etmişlerdir. 

Türkiye'nin sulh lehinde ta
vassutta bulunması imkanı hak
kındaki fıkra ve Cümhurreisi ta
rafından kullanılan cbir gün» ta
biri böyle bir hariket için vak. 
tin henüz gelmediğini bildiğini 

açıkça göstermektedir. Cümhur
reisinin nutkunu bitirirken söyle
diği sözler Almanya'ya karşı bir 
ihtar gibi telakki edilebilir. Mih· 
ver tarafından Balkanlar hakkın

da tutbik edilen siyaset, Tiirki· 
ye'nin tasvip etmediğini ve biz
zat kendi topaak bütünlüğü hak-

ı.. kında ise hiç bir teklif kabul et-

Tokyo : 4 (a. a.) - Japon 
ihii} atlan birlif:i tarafından ter· 
tir edilen bir ala}·da nümayişçi-
ler İngiliz ve Amerikan alayları 
şer itler taşımıştır. Bilhassa Ru~
veltle Çörçil istihzalı teıalıürata 
vesile ttşkil dmişlerdir. Royter 
muhabiı i, gpzeteciler toplantı· 

sında Japon sözcüı;ünden şu ce
vabı almıştıı : 

<Bu, heyecanlı bazı kimsele
ı in hareketidir. Bu kabil kare
k.etlere ıli~«>r memleketlerde de 
rastlanabilir. 

miyece~ini anlatmaktadır.> 

Times gazetesi lnonü'nün 
nutkuna di~er bir makale daha 
azıamıştır. Bu yazıda deniyor 
ki : 

<Cümhurreisi lnöııü,nün nut
L.unda Türkiyc'nin dış siyasetin. 
den de yani bitaraf, tecrid edil-
miş ve kuvvetli muhariplerle 
çevrilmiş bir memlekesin siyese
tindee bahsetmesi icabetm iştir. 

Cümhurreisi Tüt kiye'ye kom
şu olan memleketlerin hiç birini 
masun bırakmıyan harbin müs· 
takbel inkişafından endişe etti
ğini tabii olarak söylemiştir. 
Cümlıurreisinin Almanya - Tür. 
kiye münasebetlerinin şimdiki du
rumundan memnuniyetle hahset
mckle beraber münhasıran teda
füi mahiyette olan lngiltere itti
fakına sat.lık kalmak hususunda 
Türkiye hükumetinin kararım ve 
bitaaaflı~ını ihlal eıledilecek ta· 
viülere muvafakat edemiyeceğini. 
aç1kça belirtmiş olması manalı 
görülmektedir. 

Cüınhurreisi lııönü, Balkan 
memleketlerinin istikbali hakkın
da meşru endişesini ifade etmiş

tir. Garünüşe göre bu cihet 
Türk - Alman münasebetlerini 
tayin eden kati hir amil nlacak-
tır .... 

Diyarbakır hattı 
Tahvilleri piyasada 

Şl MAL/ FRANSA YA AKIN . 

Adanadaki Prese 

Ankara : 4 (a. a.) - Maliye 
Vekaletinden : 2-6~94~ ~arih .ve 

4057 No. lu kanun mucıbınce ıh· 

a salahiyet verilen ve hasılatı 
ra~n . 

m n Diyarbakır ve Elazığ" ıs-
tama e l 

lafından Irak ve ran hu-
tasyon d . 

dl 
kadar yapılacak emır 

du arına . . k 
l·nşasına tahsıs edıl~ce 

yolunun . 1 
01 7 gelirli 1941 Demıryo u 

olan ıo . f 
2o senede ıt ası meş-

istikrazının · · · t t'b' 
O 000 liralık bırıncı er ı ı-

rut 5,00 ' 7 11 9.ııı . hvillerin satışı - - ":t 

ne aıt ta ıs-11-941 akşamı· 
sabahından 
na kadar yapılacakhr. 

Tahvillerin beheri 20 500 1000 
lira itibart kıymette birlık', 2S lik 
ve elliliktir. Tahvillerin ihraç fi
yatı yüzde 95 :olarak tesbit edil· 
miştir. Yani 20 liralık tahvil 19, 
500 liralık 475 ve 1000 liralık tah
vil bedeli de 950 liradır. Bu tah
viller umumi ve mülhak bütçeler
le daire ve müeseselerde ve vila
yet hususi idareleri ve belediye· 
lerce yapılacak münakasa ve mü 
zayedelerde kullanılacaktır. Bu 
tahviller bütün bankalardan te· 
darik edilebilir. 

Lon"dra : (a. a.) - Britanya 
avcıları şimal Fransası üzerinde 
taarruıi harekatta bulunarak mÜ· 
teaddid askeri hedefleri muvaffe · 
kiyetle bombalamışlardır. 

••••••••••••• 
Kanada, 65,000 
pilot yetiştiriyor 

Oktava : 4 (a. a.) - Ka· 
nadada 91 merkezde 65,000 
gem~> pllot tahslll görmek-

ı ;:: ••••••• ~ ••• 

Fabrikalarına 
• 

Bez Tevzii işi 
TİCARET ODASINDA DtlNKtl TOPLANTI 

Ticaret Odasında dün bir toplantı yapıldı. 1.ooo.ooo 
metre bezin Pre•e Fabrikalarına tevzii için Ticaret Oda
sı idare Heyeti Sümer Banka maldmat vermiıtir. Bu me
yanda, Adana Ticaret Odası idare Heyeti, Odaya ait 
meıai hah/unda göruımeler de yapmııtır· 
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TORKSôZO 5 İkinci Teşrin 194 l 

Memleket Meseleleri Etrafmda 1 

eden Terbiyesi Biletlere zam 
anununa Ekler yolundaki tamim 

Çivi Stokları 

Asker ailclerinclen muhtaç o· 
!anlara yardım hakkındaki 4109 

Piyasada çivi balanmayor, balbakl 
istanbuldakl gizli depolarda dolu imiş 

Ba mevzu ızerlnde düşflnceıer numaralı kanunun 5 inci madde· 
si muçibince sinema, tiyatro ve 
konser biletlerine } üzde ona ka· 
dar yapılacak zamlar 3702 nu· 
maralı kanun hükümleri dairesin
de maliyece _tahsil olunarak be· 
lediyelere verileceği tasrih edilmiş 
olduğundan mahallerindeki, Be· 

Şeker fiatlarına 
zam yapıldı 

Ankara : 4 (Türksozü muha· 
birinden ) - Harp vaziyeti dola
yısile bazı ithalat maddelerinin 
istenilen nevi ve ebadda bulun
mayışının bir kısım sebepleıi gün 
geçtikçe anlaşılmaktadır. 

K 
aratepeli Karasoku ile Yağ· 
camii aıa~ındaki mahşeri ka-

B 
eden terbiyesi kanunu iki 
yıldan fazla zamandır tat
bik sahasına girmiştir. Bu 

kanunun gayeleri yavaş yavaş 

tahakkuk etmektedir. Geçen ya
zılarımda cümhuriyet rejimimizin 
yarattığı ve başardığı bir çok 
devrimler arasında en önemlisi 
olarak Beden Terbiye.si kanunu 
olduğunu yazmıştım. 

Her güzelin bir kusuru ola
bileceği gibi bizim de bu güzel 
kanunumuzun ufak tefek noksan
ları muhakkak ki, vardır. 

Yirmi senedir Adana spor 
hayatı idareciliğinde edindiğim 

tecrübelere dayanarak: lcritikler 
yaparken memlf:ketime faydalı 

olmak en büyük arzumdur. Bu 
u~rda 1922 yılındanberi Adana 
matbuatının spor süturılarmda 

bir çok yazılar l yazdım. Yirmi 
yıl önce dilediğim genelik 
teşkilatının iki yıldır kurul-
muş olduğunu görmekle ne ka
dar seviniyorsam, bütün vatan· 
daşlarımız. da gençlik teşkilatının 

faaliyetinden büyük kıvanç duy. 
maktadır. 

Fakat şunu da ilave etmeli
yiz ki çok gcı; kalmış olan bu 
davanın sür'atle tekamül etme· 
sine rağmen gönül daha dinamik 
hareketler istiyor. 

Pek iyi; dinamizmi )aratmak 
için elimizi kolumuzu tutan mı 

var ? Hayır. Cümhuriyet rejimi
mizde böyle bir sual sormak 
yanlıştır. Bu güzel demokrasi ha· 
yalımızda fikirlerimiı.i müşkülle

rimizi samimiyetle ortaya koy
dukça her derde deva buluruz. 
Bundan cesaret alarak düşüncel~· 
rinıizi hiç çekinmeden anlatalım, 

yazalım. (Neme lazım) cılık ile 
(iş olacağına varır) dan vazgeçe
lim. Fıkirler çarpıştıkça hakikat 
kıvılcımları ortaya çıkacaktır. 

Aklıma geldikce not etmeğe 
başladığım Beden Terbiyesi ka
nun veya nizamnamesine ilave.si 
icabeden parçaları yavaş yavaş 

ya1.acağım. Bu hususta yalınız 
kalmıyarak ve her vatandaşın 

düşüncelerinden de istifade et· 
meliyiz. Kanaatımca, Bed~n Ter· 
biyesi Bölge Başkanlıklarına iki 
satır yazı ile bu uğurda yazıla· 

cak fikirler, notlar ve tenkitler 
çok faydah ve_ verimli olacaktır. 

Her biri bir sürü mucip se
beblere ve layıhalara dayanabile
cek (konu) ..tar dan birkaç tanesini 
misal olarak not etmeğe başlı

yorum : 
1 - Beden Terbiyesi kanunu 

çıktığı zaman her vilayetteki 
Bölge, Beden Terbiye::.i bütçele
rinin .. daha~çok ~tesisata faaliyet
lerini ha•retmesi göz önünde tu
tulmuş: olacak ki, bu kalemde 
bölgele( gelirlerinin " } üzde~ 80 ni 
tesisata:ve;yüzde 20 si faaliyete 
ayrılmıştır. Halbuld bugün en bü· 
yük ve önemli davamız; bölge. 
lere binalar, kapalı ve açık sa
lonlar ve her türlü spor alanları 
yapmaktan ziyade : Beden Ter~i
yesi mükelleflerini yetişlırmektır. 
Senede-}Üzbin liradan aşağı ge
lirli Bölgele(için bu nisbet for· 
mülü yarı yarıya taksimli her iki 
fasıl için denk olması lazımdır. 

2 - Beden Terbiyesi mükel
lefiyetinde çalışan gençlerin as
keri bir hıy'etin iştirak edeceği 

sınavdan geçirilerek muayyen bir 
programda muvatfttkiyet göster· 
m iş olanlarına - okullarda oldu
~u gibi - ehliyet verilmelidir. 
Mükelleflerin bu ehliyetnameler· 
den okula devam edenler gibi 
askerlik' hizmelin<ien istifade et· 
meleri ~illi müd<ifaa bütçesine 
de büyük yardımı olaca~ı lfİbi 

fazla hevesle çalışarak çok iyi 
randman. almağı temin eder ks
naatındayım. 

3 - Beden Terbiyesi bölge, 
kaza, nahiye_ ve köy teşkilatları 

bulunduklıır(mahalin halkevi ve
ya halk. odası spor kolu olma
lıdır. Ayrıca halkevlerinde ve 
odalarında spor kolu olmağa lü· 
zum yoktur. Cümhuriyet halk 
partisi ve halk evleri ile her hu
susta tam mesa(birliği yapılma· 

lıdır. Türk hava·. kurumu nizam
namesind<yapılan son" tadilatla 
kurumun \.İlayet idare hey'etleıi
ne nasıl biJ Beden Terbiyesi mü
messili alınıyorsa halkevleri ve 
odaları için de bu usul kabul 
edilmelidir. 

4 - Beden Terbiyeıi bölge, 
nahiye ve köy teşldtatına bağlı 

bütün gençlık otoma.tikman halk 
evlerine ve:odalarıno:ka}ıtlı ol
maları kafi değildir. Bunların 

müdavim: olma.,ı ... ve Pıı t ti yasası 

ile halkevleri tüzüklerini öğren· 

miş ve ha7.ınetmiş olması için 
her türlü fırsatlardan istifade e· 
dilmelidir. Halkevleri ve odaları 

bütün kolları bu uğurda mesai 
birliği yapmalıdır. Beden Terbi· 
yesi binaları olsa dahi bu bina· 
lar gençlik kulüplerine veya fa
aliyeilerine tahsis edilmeli ve fa. 
kat Beden~ Terbiyesi ve gençlık 

kulüpleri teşkilatı büroları (mü
essese gençlik kulüpleri hariç) 
daima mahalin halkevi ve halk o
da ı içinde olmalıdır. Halkevleri 
veya odaları binaları müsai<l de
ğilse bile Beden Terbi~·esi kendi 
bütçesinden sarf ederek yahut 
httlkevlerinin veya odalarının her 
yıl bütçelerine koydukları spor 
tahsisatını bu uğurda sarf ederek 
binalarına ilave dahi yapılmalıdır. 
Yeter ki bütün 'gençlik, ~halkev
leri çatısı~altındıı toplansın. Bu 
suretle halk.evleri spor kolu ele
manları miktarı:sayılırken Beden 
Terbıyesi tescil mıktan sayıma 

esas olsun. Mesela : Bir şehirde 

onbeş kişi yerine hakiki rakkam 
olan üçbini görelim. 

5 - Beden Terbi}'esi ve 
spor propagandası çok büyük 
bir önemle gö:r. önünde tutulacak 
bir bahistir. Matbuat umurn mü· 

lediye meclislerince bu zamanla· 
rın yapılmasına karar verilen vi· 
layet ve kazalarda bu zamlar, ti· 
yatro, sinema ve konser biletle· 
rine aske(ailelerine yardım zam· 
mı miktarında tiyatro, sinema pu · 
lu yapıştırılmak ve biletlere s<>· 
ğuk damğa vazi suretiyle tahsi· 
Jat yapılan, yerlerde de biletlere 
asker ailelerine yardım zammı 

miktarında soğuk <lamga vazedil· 
mek suretiyle tahsil olunacaktır. 

Keyfiyetin alakadnrlara lebli~i 
Maliye vekaleti varidat umum 
müdürlüğünden bildirilmiştir. 

dürlü~ü birçok çtşitli } ardırn 
yapmalıdır. 

6 - Beden Terbiyesi mükel· 
leflerinin mesailerine bir kat da· 
ha hız vererek avantajlar <lüşü

nülmeli ve l-u meyanda Beden 
Terbiyesi mükelleflerinin de er· 
lere gösterilen her türlü tenziltit
lı tarife ve kolaylıklara tabi ol
duldnrı 3530 .. sayılı Beden Teıbi· 
yesi kanununa zeylaıı ilave edil· 
melidir. 

7 - Askeri .Jı. teşkilat Beden 
Terbiyesi mükelleflerine miri fi· 
atla her türlü malLeme verebil
meli, techizatı temin etmeli, tıı· 

lim ve terbiyede de en büyük 
yardımcı olmalıdır, 

8 - Her türlü spor malze
melerinin fiatlarını ucuzlatacak 
çareler düşünmeli ve Beden Ter
biyesi mükellefleri içın dış mem 
lekatlerden gelecek malzeme 
gümrüklerimizde hususi tarifeye 
tabi tutulmalıdır. Ve hatta kabil
se gümrük vermeden geçmelidir. 
(Poligon silahları, kursunları, atı· 
cılık ve avcılık malzemeleri gibi.) 

Görülüyor ki. Beden Terbi
yesi kanunu mucibince gençlik, 
yurt müdafaasına hazırlanacak· 

tır. Bu uğurda kaybedecek vak· 
timiz yoktur. El ele vererek bu 
davayı yürütelim ve yükselte
lim. 

Rıza Salih SARAY 

Dünden iti haren şeker fiatla · 
rina kilo başına bir kuıuş ı.anı 

yapılmıştır. Toz şeker kilosu 51 
kuruş iken 52 ye kesme şeker 53 
iken 54 kuruşa satılacaktır. 

Çocuk Sayımı 
Yurdun her tarafında olduğu 

gibi şehrimizde dt~ 7 ila 16 yaş 
arasındaki çocuklaı ın sayımı 8 i 
kinci teşrin cumartesi günü yapı· 

lacaktır. O gün talebenin ve hal· 
kın evlerinde bulunmak mechu· 
riyeti yoktur. Yalnız s::ıyım ya· 
pıldığı esnada evde hazır bulu· 
nanlar sayım ça~ında bulunan ço· 
çuklarının adedini ve memurun 
soracağı suallere cevap veı ecek
lerdir. 

Yurdda ilk tahsil çağındaki 

çocukların adedini verecek olan 
hu sayım için bütün hazırlıklar 

bitmiştir. 

Ceyhan BeJen Terbiyesi 

Mükelleflerini Teftiı 

Beden Terbiyesi müdürü Rı-• za Salih Saray, Beden Terbiyesi 
muallimleriyle Gençlik Kl.üplerini 

ve mükellefleriııi teftiş için Cey· 
hana gitmiştir. Bu meyanda genç· 
lere numune dersleri de veril· 
ıniştir. 

YENi iŞLETME MÜDÜRÜ 1 
Demiryolları Adana mınta

k::ısı İşletme Müdürü Bay Eşref 

Demirağın terfian Af}on mırıta· 

kasına tayin edildiğini yazmıştık . 

Memnuniyetle haber aldığımıza 

göre, Adoııa işletme Müdülüğüııe 
de .Bay Sa it Toydemir tayin edil· 
miştir. 

B. Sait Toydemir daha evvel· 
de Adano İşletme Müılütlü • 
ğünde bulunmuş iyi ahlakı , ne· 
zaketi ve çalışkanlığı ile kendisini 
muhitimize çok sevdirmiştir. Mem· 

leketimizde yenidrn işe başlarken 
kendisine daha büyük muvaff aki
yetler dileriı. 

___ ..... ,_Nebatlar ve Hayvanlar alAmlnde:::F=---

Sihirbaz Çiçeği -Emdiren-bir kuş 
Avrupada sihirbaz çiçeği denilen bir nebat sa

lonlarda moda halini almıştır. Bu nebat sovanlı bir 
nevidir. Yılan yastığı dediğimiz ve orman kenarla· 
rında yetişen garip çiçekli bitkinin cinsindendir. 
Şarki Hindistandan Avrupaya getirilmiştir. Sihirbaz 
çiçeğinin fenni ismi Soromatum Gutartum'dur. Bu 
nebat topraksız, susuı, saksısız halta aydınlığa bi· 
le ihtiyaç göstermeden çiçeklenir. 

Bu sovan, çiçeğini ancak lkinciteşrin ile ikinci· 
kanun arasında ve geceleyin tam olarak açar. Çi
çeği yarım metro uzunluğundadır. Rengi sarı kır· 
mızı ve üzerinde kırmızı lekeler vardır. kenarları 
pembedir. Bu sovana çiçek açtırmak için oda veya 
salonun herhangi bir tarafına koymak kafidir. So· 
vanı ıslatmıya da lüzum yoktur. 

Çiçekten evvel yeşil renkte bir sap uzanır. Bu 
sap gün geçtikçe büyür. Nihayet bir gece içinde 
sapın açılarak içinden garip renk ve şekilde bir 
çiçek meydana çıkar. Çiçek 4-5 gün taze kalır ve 
sonra yavaş yavaş solar, sapı kurur. işte o zaman 
sovanı topraklı bir saksıya dikilirse yeşil yaprakla· 
rını verir. Kışın yine toprakt<ın çıkarılarak sihirbaz 

çiçeği açtırılır. 

* ~ * 
Beş parmaklı ördek ayaklı tavşan boyunda, 

suda yüzer, balık ve küçük hayvancıklarla beslenir 
ve fakat yavrularını emzirir bir kuş varmış derler· 
se, hayret eder ve inanmazsınız değil mi? Belki de 
böyle hayvanın tarihten evvelki zamanlarda yaşa· 
Jığına veya masallarda işittiğimiz zümrüt:ınka ku· 
şunun soyundan bir kuş :zannedersiniz. Hayvan Em
ziren kuş hakikaten mevcuttur ve Avustralyanın 
Şark ve cenup mıntakalarında dere kenarlarında 

yaşamaktadır. 

Hayatını suda geçirir. Ayakları ördek ayağını 
andırır. Su kenarlarında sazdan bir yuva yaparak 
yaşar. Her sene iki yumurta yaptıktan sonra kuluc
kaya oturur. Kalın, geniş ve sert bir gagası oldu
ğu için, kendini müdafaa edebilir. 

Alimler bu hayvanın bütün hususiyetlerini tel· 

kik etmişler ve bu kuşun diğer kuşlardan çok fark· 
lı vücut yapısını tesbit eylemişlerdir. Kuluckadan 
çıkan yavrul:ır analarının göğüs kısmına sokularak 
derisini gaşalamakta ve renksiz bir mayii akıltınp 

ve süt gibi emerek büyümektedirler. Ornitorenk 
hayvanlarından biri olan bu emziren kuşun c~ııu
bi Aınerikada da yeni bir tipi bulunmuştur. 

l3u yeni tip diğerinden daha büyük ve fazla 

tüylüdür, tüyleri de beyaz. ipek gibi parlar. 

Piyasada gizli bir şebeke ha
linde çalışan ba;ı;ı kimselerin spc
külasvon yapmak maksadile mal· 
ları toplamaları 1 bunların başında 

gelmektedir. Dün fiat Mürakabe 
bürosu kontrolörlerinin yaptırmış 
oklukları bir cürmümeşhud da 
gösteriyor ki hugün bir çok ınad 
delerden~ bazı muhtekirlerin elle· 
rinde bol bol bulunmaktadır. 

Dün yapılan ihtikar cürmü
meşhudu çivi satışları hakkındadır. 
Fiat Mürakabe Bürosu kontrolör· 
lerindeıı ikisi. ken(\ilt>rini müteah · 
hid olarak tanıtarak Agop Naz
lıyun ndıııda bir simsnr a müra
caat etmişlerdir. 

Arada~ mutavassıt rolü oynı· 
yaıı Agop Naılıyaıı , müşterileri
ni elinde ( külliyetli miktarda 
çivi stoku bulunan Serkis lstepan 
~anolyan adında birine tnktinı 

etmiştir. Fiat mürokabe kontıo

löı leı i kendilerine , bugün piya 
sacla bulunması adeta imkansız 

bir hale gelen 5 ve 6 numaralı çi 
viler<leıı lazım .olduğunu sÖ} lcmiş · 
ler , lstepan Maııolyen ile t 5 san· 
dık çivinin , beher sandığı 47,5 
liradan paı.arlığı yapmışlaı dır. Bu 
satışta çivinin beher kilosu 190 
kuı uşa gelmektedir. 

lstepan Maııolyan nıüşterile· 
r ile yaptığı pazarlıkta, parayı pe· 
şin alııcağını ve mallan ise bir 
iki saat içinde istenilen nakliyat 
ambarına teslim edebileceğini şart 
koşmuştur. Bundan da elinde bu
lunan çivilerin nerede bulunduğu· 
nu söylemek istemediği ve her 
hangi bir cürmümeşhuddan ka
çındığı anlaşılmakta<lır. 

Fiat murakabe kontrölleri 'la· 
tışıı ra1.1 olmuşlar, bu suretle el· 
de edilen bir :sandık çivi ile bir· 
tikte suçlular hakkında zabıt tu · 
tutmuştur. Haklarında tahkikat 
yapılmaktadır· , Suçluların ellerinde 
bulunan diğer mallar da müsade· 
re edilecektir. 

Milli Mensucat 
KlflbO. Forması 
Milli Mensucat Gençlik Klü

bü formasının eski şekil ve ıen

gını değistirerek Sarı Lacivert 
rengi kabul etmiştir. 

HUSUS/ OKUL ôCRET
MFNLERl ASKERE G} -
DERSE NE ŞEKiLDE 
MAAŞ ALACAK ! 
Hususi Türk, aılık ve yaharı· 

cı okul öğretmenleı inden olup da 
aı.kere gidenlerin_ hakkında } opı 
lacak muamele tesbit edilerek 
bir tamimle :aıftkadar lara tebliğ 
edilmiştir . 

Bu tamime göre , yedek su· 
bay olarak talim ve manevra 
maksadiyle gidenlerin maaşları O · 

kul idareleri tarafından kesilecek 
ve yerlerine gelen vekil öğrdmen
lere tevdi edilecektir. Yedek su· 
bay olan bu öğretmenlerin su· 

baylıktan aldıkları maaş öğret

menlikte aldıklarını karşılamıyacak 
kadar aı farkı okul idaresinden 
alacak, geri kalanı da vekile ve· 
rilecektir . 

Diğer taı af tun yeniden askere 
alınacak yedek subaylaıııı maaş

ları. yedek subay oluncaya kadar 
üçte bir nisbetiııde verilecek,geri 
kalan iki nisbeti de vekil öğret· 

men alacaktır . 

labalığın içinden çıkmış yere 
düşerek perişan bir hale girmiş 

olan kasketini temizliyordu • Şe· 
lıirdeki dostlarıııdarı birisi onu 
gördü ve yanına yaklaşarak sordu: 

- Hayrola emmi ·ı K11.gın 

görünüyorsun 1 

Kara tepeli - Nasıl kızma} ım 

yiğen ? Şu avrat:arın kavga, dö· 
ğüşüne bak 1 Halt ettim de iki 
arşın basma da ben alayım de· 
dim . Kaltıbalığa kaı ıştım . Faht 

• anamdan emdiğim süd burnum-
dan gdui . Üstelik de eli boş 
döndüm. Kendimi Alman - Moı:.· 

kof lıaı binin içinde sanrlını . lti· 
şen, kakışan, ezilen, bağıran nıe· 
det Allah 1 •• 

Soylıa iki arşın basma ıçın 
bu kadar döğüş olur mu yahu ? 
Hem de hepsi eksik etek (kadın) 

- Ne yapsınlar Karatepeli her 
halde ilıtiyı!Çlıtrı vardır 1 Kış da 
geleli . 

Karatepeli - Yahu iki ay ev
vel geldim, çarşııla bir mağaııt· 

nın önünü, kaldığım bir hafta için
de yine böyle gördüm . Her gün 
yüz avrat üstlük başlık almış ol· 
saydı şimdiye kadar şehriniıiıı 
bütün avratları, çocukları giyinmiş 
olurdu. Yok oğul yok 1 Bana öyle 
geliyor ki , bir alan bir daha alı
yor, bir daha alıyor • işle benim 
<le asıl kızdığım bu .. Sanki yag
madan mal kaçırıyorlar . Zaleıı 
palınlılılı.ta bundan ötürü oluyor 
ya . . Her kes kendine lüıum o. 
landan fazla öteberi.alıyor, evine 
saklıyor , sonra da çarşıda mal 
azalınca pahası artıyor . insan 
bıışka memleketlerdeki aç, susuı, 
çıplak inı:.anların halini düşünür 
de biraz utanır be . . 

Hamdol un bul yiyece~imiı. 
var . Hiç bir şeyimiz eksik değil. 
Ne olur sanki, senede üç kat sır
tımız olacağına bir kat olsun do 
rahat giyelim . . Lokmamızı ba
şımıza gavur bombası düşmedt>ıı 

yiyoruz ya , bizim için bundan 
büyük nimet olur mu ? 

Bu haklı sözler karşısında şe
hirli do~tu Karatepeliııin arkasını 
olcşayarak ayrılJı. Karatepeli hlila 
ma~azaların önünü kaplayan ka
dın kalabalığına bakarak başını 
sallıyor ve : 

- Sen bilirsin Yarabbi 1 • Sen 
şu avrat mnlılukuııa biraz akıl ih· 
san eyle . . Diye söyleniyordu .. 

Şehir Uıaiı 

Askerlik Derııerı 

ismet lnönü Kız Enstitüsünün 
Askerliğe l Iazırlık dersi öğret

menliğine J. Mnl. MI. J. Bnb. Os
man Arda tayin edilmiştir. 

Osmaniye oı taokulunun As· 
kerlik dersi Öğretmenliğine j. Tb. 
K. J. Binb. Necati Erol tayin e
dilmiştir. 

Gençlik Klflbflnüa 
Vereceğll\llsamere 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl
gesi Adana Genelik Klübü, Recep 
Tümerkan'ın başkanlığı ve Ali 
Ôner'in idaresi altında, klüp çı· 
karına J 5 • J t - 94 t Cumartesi 
günü gündüz Halkevi salonunda 
talebeye, akşamı da hnlka olmak 
ü1ere Lüyük bir temsil hazırla

maktadır. 

Yedek subay olm.yıın ve er Askerliğini yapmamış ve er 
olarak talim ve manevraya alı- olarak alınacaklara hiç bir ücret 
nanların maaşları yarı yarıya öde· veı ilmiyecek ve yeı ine gelen ve· 
necek, yarısı vekile verilecektir. ı kil öğretmene verilecektir. 
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SlYASi ve ASKERi 
GÖRÜŞLER ve 

MÜTALEALAR 
-::-:: Ankara Radyo Gazetesi ==-

Rus donanması 
AMERlKADA VAZ}YET 

S 
ovyet cephesinden gelen ha
berler , son 24 sa et zarfında 

mühim bir değişiklik olmadı· 
R•nı anlatıyor. Cephede üç bÖI· 
gede harekat tekasüf etmektedir: 
Moskova , Kırım ve Rostov 1 

Şimdi Almanlar Moskova ka· 
pılarındadır. Fakat Moskova şehri 
heııüz zorlanmıyor. 

Bulgar radyosuna göre , Rus 
donanması ya kendini batıracak , 
ya Türkiyeye sığı'nacak ve yahut 
harp ederek batacaktır . Yine bu 
radyoya göre, Karadenizdeki Rus 
donanmasının kendi kendini ba
tırmasından başka yapacağı bir 
iş yoktur. Mütehassıslar ise, Rus· 
ya için henüz buıılan düşünecek 
vaziyet yoktur . 

Amerikan , lııgiliz ve lsveç 
kaynakları Rusyaya artık kuvvetli 
yardımların başladığını anlatmak· 
tadır. Yine bu kaynaklara göre , 
Ruslar henüz yıkılmak üzere de· 

~ildir. 

* * * 
Bugün Nevyork belediye re· 

isli~i intibahı yapılmaktadır. Buna 
büyük bir ehemmiyet atfedilmek· 
tedir. Bu seçimi Ruzveltin nüfuzu 
için bir imtihan olarak kabul 
edenler de vardır . Çiinkü Ruz 
vdt Nevyork belediye reisiııi pek 

sever. . "' . 
Ameıika<la son zıımenlaıda 

çıkarı grevlere büyük ehemmiyet 

verilmektedir. 

Bltarallık kanuna 
bugtln belki orta

dan kalkacak 
(Baştarai'ı Birincicle) 

aösterinceye kadar tehir edeceği· 
ni zannetmektedir. Fakat lngiliz 
gazetelerinin çoğu Finlandiyanın 
Mr. Holl'un ihtarlarını nazarı dik· 
kate alacağını ümid etmemekte· 

dir. 
Vaşington : 4 (a.a.) - Hail'· 

un Finlandiya hakkında yaptığı 
beyanat açık ve tamdır. Hall'un 
tenkidleri çok ciddi olarak telak· 
ki edilmektedir. Zira bu tenkid· 
lcr, Finlandiya başvekili Risto Ri· 
to'nun verdiği bir mülakatın Nev
york Taymis gazetesinde neşrin· 
den birkaç saat sonra yapılmış 
bulunuyor. Malum olduğu üzere, 
Risto Rito bu mülakatında, Fin· 
landiyanın Nazilere bağlı olduğu· 
nu reddetmiştir. Aiustosta zuhur 
ettiği zaman Finlandiyanın Rusya 
ile sulh yapmak istememiş olması, 
resmi mahfillerde fena bir tesir 
yapmıştır. Finlandiyalılara karşı 
vaziyet almak hususunda tabii bir 
çekingenlik mevcut olmasına rağ· 
men bir çok müşahidler Korde~ 
Hal'ın beyanatını Fin hükumetı 
Hal tarafından islenen teminatı 
vermediği takdirde lngilterenin 
Finlandiyaya harp ilan etmesi le· 
hinde söylenmiş sözler olarak 

tefsir etmektedirler. 

Sovyetıere göre 
(Birinci sahifeden artan) 

dır. Almanların Kerç ve Teodoz· 
yayı geçtikleri hakkındaki haber· 
ler asılsızdır. 

Nevyoık : 4 (a.a) - Asosye· 
tepresin bildirdiğine göre, Kale· 
nin ve hariciye halk komser mu· 
avini Vişiniski de Kubşefe gel· 
diler. Molotof daha evvel gelmiş 
bulunuyordu. 

Enstltl kadrosunda 
Ankara lsmet Paıa kız cnsti

tü~ü tüı kçe öğretmeni Bayan Ne
zihe Ôzuyğur şehrimi:ı lsmet lnö · 
nü kız enstitüsü tüı kçe öğı etmen· 
li~ine tayin edilmiftir. 

TORKSOZO Sayfa 3 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tlrk Basın Blrllll 
umumi kongresi 

( Birinci sayfadan artan ) 

Ankara : 4 ( a. a. ) - Turk 
Basın Birliği umumi kongresi bu
gün öğleden önce ikinci toplan
tısını yapmıştır. Kongre bu top· 
Jantısında Birlik merkez heyetinin 
iki yıllık hesabatına ait hesap ko· 
misyonu raporu okunarak tasvip 
edilmiş ve hesap komisyonu ta
rafından Birlik gelirinin arttırıl
ması hakkındaki temennisiyle ba· 
zı aza tarafından::Başkan\ığa ve
rilmiş olan takrirleri birer sure
tinin nizamname komisyonlarına 
tevdiint:ı karar verilmiştir. Kongre 
yarın tekrar toplanacaktır. 

Almanyada mecburi ini,ler 

yapan /ngilizler 

Londra : 4 ( a. a. ) - Ber· 
linden Stokbolme gelen bir tel· 
graf a göre, Almanya<la mecburi 
inişler yapan İngiliz pilotlarında 
kaçmalarını trmine yarıyacak a· 
Jetler vardır . ilunların üzerinde 
küçük bir destere ile Frarısanın 
Şimal kısımloı rnı gö ~teıen bir 
harita ve Almanyanın deniz böl· 
~elerine ait diğer bir harita ile 
gıda kumperıneleri ihtiva eden 
bir de çanta bulunmuştur. 

TÜRKiYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

Çarşamba 5. l 1.941 

7.30 Program ve meınlekel sa· 

at ayarı 

7.33 Müzik: Hafif Program (Pi.) 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 rvlüzik : Hafif Parç a 1 a r 

programının devamı. (Pi.) 

8.15 
8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

Evin saati 

Müzik : Hafif parça 1 n r 

programın ikinci kısım (Pi.) 
Program ve memleket sa 

at ayarı 
Müzik : şarkı ve türküler 

Ajans Haberleri 
Müzik: Şarkı ve türküler 
programının devamı. 

13.30/ 
14.00 Müzık : Karışık Proğram 

(Pi.) 

18.00 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
lS.03 Müzik : Karışık Şarkılar. 
l8.25 Konuşma : ( Dış Politika 

18.45 

19.30 

19.45 

19.55 

20.15 
20.45 

21.00 
21.10 
21.30 
21.45 

22.30 

22.45 
2'.:?.55/ 

23.00 

Hadiseleri.) 

Radyo Çocuk Klübü. 

Memleket Saat Ayarı , ve 
Ajans Haberleri 

Serbest 10 dakika 

Müzik : Saz eserleri. 

RADYO GAZETESi 
Müıik : Bir Halk Türkü-

küsü Öğreniyoruz saatin· 

de : Haftanın Türküsü 

Süpürgesi Y ancadan 

Ziraat Takvimi. 
Müzik: Fasıl heyeti 
Konuşma: ( Posta Kutusu) 
Müzik : Riyaseti Cümhur 
Bandosu. ( Şef : l h s a n 

Künçer.) 

Programı 

Memleket saat ayarı, aians 

haberleri . Ziraat, Esham

Tahvilat, Kambiyo- Nukut 

Borsası (Fiyat) 

Müzik : Dans müziği (Pi.) 

Yarınki program ve kapa-

nıs 

Kayıp tezkere 
T 

askerlik şubesinden 
arsus . . ke bet 

. aldığım terhis tezkıremı ~ ~ 
. y . 'ni alaca~ımdan hukmu 
tım. enısı 13569 
yoktur. 

Tarsusun Nalı Hüı ı iyet 

köyünden Ömer o~ lu 
315 do~umlu Abbas 

- . - - = 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

-

CINSı 
KiLO FIAT/ -1\ 

K. S. K. S. 
En az ı En çok 

ı--:-.:- 13.00 15.oa· . Koza ı 1 

Klevland Ç. oo~oo-ı 
ı Klevland l 68,00- 70,00 
· kıevıand u 65,00 67,50 1 

00,00 58,00 1 M. Parlağı 
P. Temizi 56,00 57,50 
Kapımalı 

Y. Çiğidi 05,00 
K.-Çikidl -6,75 1 

s~sam - -- -4(50 

-Buğday yerli 8,43 !~I~ 
Arpa 6,63 6,75 1 

·Yulaf 7,43-~ 1 

1 
4 • 11 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 

1 
iş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
li· 

(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz ı S.24 
(Dolar) Amerikan 132 ,:ıo-

Franıaya yardım 
Vaşington : 4 (a. a) İngil

tere, işgal altındalci Fransada 
çocuklara yardım malzemesi gön
derilmesi için Birleşik devletler 
Kızılhaçı gemilerine müsaade et· 
miştir. Geminin serbest surette 
seyehati için mihverden ruhsat 
alması hususunda müı.ııkereler 
devam etmektedir. 

ilan 
SEYHAN VilAYET DEf TER

DARLIGINDAN : 
Hacı Ahmet oğlu Abdul· 

ganinin 936 - 937 seneleri 
Kazanç vergisinden olan J 26 
lira 94 kuruş borcu için çay 

bahçe. mevkiinde vaki tapu· 
nun 341 tarih ve 11 numara

sında kayıtlı 331 zerra bahçe· 

si ilan tarihinden itibaren 21 

gün müddetle satışa çıkarılmış 

olduğundan alıcıların Defter
darlığa müracaatları ilan olu· 

nur: 13567 

ilan 
SEYHAN VilAYET. O[fTER-

OARlltlNDAN : 
936 senesi veraset vergi· 

sinden 198 lira borçlu Ahmet 
Hamdi vereselerinin işbu borç· 
larmdan dolayı 21 gün rnüd· 
detle mü zadeye çıkarılan Y ı· 
lanlı mevkiinde tapunun 929 
tarih ve 48/95 numara ve 18 
sahifesinde kayıtlı 3 dönüm 

bağ yerinin ilan tarihinden iti· 
haren 10 gün sonra kafi iha
lesi yapılacağından alıcıların 
Defterdarlığa müracaatları ilan 
olunur. 13568 

1 SEYHAN VAliliGiHDEH : 
Sayın Adana halkına 

Türk tabiiyetinde ve ilk tah
sil çağında bulunan 7 • 16 yaşın
daki kız ve erkek çocuklardan ne 
kadarının okutulduğunu ve ne ka· 
darının okutulamadığ"ını - anlamak 
için yurdumuzda 8/ikinci teşrin/ 
1941 cumartesi günü umumi bir 
sayım yapılacaktır. Bunun için : 

1 - Sayım memurları ayni 
gün her eve ayrı ayrı uğrayıp ilk 
tahsil çağındaki çocukları öğrene. 
rek yazacaklardır. Bu maksatla 
sayım günü evinizde istenilen ma· 
ICımatı verebilecek bir kimsenin 
bulundurulmasını. 

2 - Her hangi bir sebeple 
evlerine sayım memuru."gelmey~n 
Vatandaşların evine en yakın bu· 
lunan ve aşağıda adları yazılı o· 
lan Sayım Merkezi okullardan bi· 
risine beş vurmalarını, 

3 - Çocuk sayımı hakkında 

istenilen bilgilerin doğru olarak 
verilmesi Vatani ve kanuni bir 
borç oldu~undan Sayın Halkıını

:ıın yazım memurlarına kolaylık 

göstcı mel erini dilerim. 13565 

Seyhan Vilayeti 

Sayım Merkezi olan okul· 
farın adları : 

l - Gazipaşa ltk okulu. 

2 - ismet lnönü kız enstitüsü. 

3 - Namıkkemal okulu. 

4 - Seyhan İlkokulu. 

5 - lnörıü ilkokulu. 

6 - Toros ilkokulu. 

7 - Pilevne ilkokulu. 

g - Ziya Gökalp ilkokulu . 

9 - Cumburiyet ilkokulu. 

10 - Çınarlı ilkokulu. 

11 - Milli Mensucat ilkokulu. 

12 - Erkek öğretmen Ok. 

TARSUS SUlH MAHKEME
SİNDEN: 

Tarsusun Badras köyünden 
Hacı Ahmet kızı Ümmügülsüm'üıı 
şuurunun bozuk ve hasta olduku· 
nu kendisine bakacak vaziyette 
bulunmadığı gibi keza mallarını 

da idare edemiyecek bir halde 
oldu~u anlaşılmakla vasiliğe mani 
bir heli görülmeyen Ümmügülsü· 
mün damadı Tarsusun Badras kö 
yünden Halil lbrahim pehlivanın 
kanunu medeninin 358 ve ve 364 
üncü maddeleri mucibince Üm· 
mügülsüm'e 26-9-941 tarihinde 
vasi tayin edilmiş olduğu ilan o-
lunur. 13566 

DOKTOR 

Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 

Nihal Bayat 
Evini Kız Lisesi karşısında 
Vakıflar Seyhan apartımanının 
2 numaralı dairesine naklet· 
miştir , 

c. 

Cinsi 

SEYHAN MERKEZ TAPU SİCİl MUHAflZllGINDAN: 
Köyü Cinsi Miktarı Hududu : 

Çaputçu taı la Şarkan : Nafıa tarlası, garben : 
sahibi senet Vasinin tapulu tarlası, 
Şimalen : Havaca Şakir Bedros tar· 
lası , Cenuben : Mustafa Çavu~ 
tarlası ile mahduttur. 

Yukarıda hudut ve evsafı sairesi yazılı tarla D ivan oğlu kızı 
Zeynep ve oğlu Cumalinin senetsizden tasarruflarında iken 30 sene 
evvel haricen onattı lira bedel mukabilinde Ali oğlu Huışide sattık
ları ve Hurşidin de vefaliyle evlatları Yasin ve Ali ve Zeynebe 
kaldı~ı ve bunlar arasında diğer gayri menkullarla beraber yapılan 
taksimde bu tarlanın Vasine isabet ederek onbcş seneden beri Ya· 
sin tarafından tasarruf edilmekte olduğundan bahsile Yasin adına 
tescili istenilmektedir. 

Kaydı bulunamayan bu gayri menkul hakkında senetsiz ta
sarruf hakkındaki ahkama tevfikan irabeden keşif tahkikatın yapıl· 
ması için 16 - 12 - 941 pazar günü yerine memur gönderile· 
cektir . 

Bu gayri menlrnlla alakadar olanlar varsa ellerindeki vesaik 
ile birlikte muhafızlığımıza veyahut keşif günü yerinde kt-şif memu-
runa müracaat etmeleri itan olunur. 13570 

ilan 
SEYHAN VilAYETI VAKlflAR 1ÜDÜRlÜGÜNOEN: 

Bir senelik 
Bedeli icar 

Lira icar Müddeti Vakfı Mevki Cinsi 
Belediye 

No.sı 

70 

110 

l/J 1/94lden31/ I0/942 Musa Tepebağ Hane 
Efendi 

,. ., ,,Camii ke- Ulucami ,, 
bir. Mds. 

152 

147 

Yukarıda evsafı yazılı Vakıf hanelerin bir senelik icarları 
kiraya verilecektir. ihaleleri 11/11/941 Salı günü saat 10 da 
Vakıflar idaresinde yapılacaktır. İsteklilerin müracaatları. 

5-7 13563 

.---------------------------------..... ----------------

1 

TORKİYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk 

Şube ve ajans adedi : 265 

Lira•• 

Zirai ve ticart her nevi banka muamelel~r 

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 

aşa~ıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 ... 500 • 2000 .. 
4 

" 
250 

" 
1000 " 

40 
" 

100 
" 

4000 ,, 
ıoo .. 50 

" 
5000 

" 120 " 
40 

" 
4800 

" l60 it 20 ,, 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

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

-----------------------------------..--------------

iLAN 

Müştemilatı Kimden metruk olduğu 

Muhammen 
kıymeti 

Lira K. 
Mahalle veya 

Köyü --- ---
Soğukoluk. Çimento Bi. 

• Ka. Bina 

" " " 
" " " 
" " " .. . " " 
" " " .. " " 
" " " 
" " " 
" 

Ahşap 
" 

" " " 

Talı. 2 oda. 1 
Fev. 2 oda. 

Fev. 2 oda. 
Tah. 2 Oda. 

" 
" 
" Tah. 3 oda. 

" 
" 
" 

Mut. 

.. 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Tah. 1 oda. 1 Mut. 

Kirkor Ohanyan oğ Avak 
Ayvazyan O. Vanes 

,, ,. 
Ohannes Bizciyan kızı Vahit 
Ayvazyan oğlu Vanes 

Karebet Hancıyan O. Zokyos 

H U 

200 
200 
200 
150 
350 
350 
350 

Mardiros Sarrafyan oğ. Agop 350 
Asadur Güıelyan oğ. Artin 150 
Mihan Arslanyan oğ. Ohannes 350 
Fransız tabasından Dekerin 200 
Filip Filippasyan 120 

00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Yukarıda yazılı gayri menkullerin mülkiyeti açık artırma ile satışa . çıkarıl mıştır. Talip olanların 
7/11/941 tarihine müsadif Cuma günü saat 14,30 dan 16,30 kaclar Mal Müdurliiğilne müracaallan, 

21-26-1-5 13545 

. 
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A. C. A. TÜRKSÖZ0 1 
BRODWAY 

Gazete ve Matbaası • . 

R. C. A. Fabrikasının 
son zaf ri olan on iki 
limba, sekiz dalgalı 
Brodvey tipi radyoları 

Türksözü 
Gazetesi 

1 
1 

IUYUCULARlllA DOHYAlll HOi TllA· I 
FllOA YUIU BUlAH IADISWRI • GI- 1 
NONE VERiR. T0RKSIZ810 TllP UlllZ. I 

-------------~ . 
Kitap, ---· çell, llllet. .... 1 

1 pıaa, 11arıta, ldlamam ••t•aa Türksözü : 
lllerllll TlrldJede .. wcat mat- 1 

: ••llU• re11a••t iti• terece4e Mat b.aa 1 • mutlaka görünüz i ta• YI dratıe &lj&a Çlllanr, 
1 • • 

Muharrem Hilmi REMO 
AllOIHPASA CAOOlSI Hl : ~ - T:ElGIAf : REMO lOMIA - T(lEf OH : 110 

: Türksözü Cilt Kısmı : 
1 • • • • • 

SAGlAM. TEMiZ, ZARlf Cll T l$lERlllZI ANCll TOliZO 
MOCElLITHANESINDE Y APTIRABIURSll~ 

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

E 
R 

IA 
D 
y 
o 
L 
• 
1 

1 N o• MACll•H YARAlTlll SIHHAT, ıı 
1 cmrvE ıu ıa ı = 
1 "Radyolin,, barikulAde müeı· de parlek nelic+r veren 1 
1 ıir ter~bi, ~aima taze!iti ile "RadyolJn,, sizi terkİl>i meçhul 
1 temayuz etmıı ve onbınler-ce ve birkaç misli pahalı ecnebi 

,.kitinin tercih ettiti ye~e dit müata rtanndan da nıüataö--
1 .ractMU luline aelmftt&. ~f ~ - ll p~ 
il bıfzıssıhhasm3'a ve allellitin- m rmpr. 

1 • 

i RADYOLIN i 
-··1•••·············,,·~--,.-

MÜTEHASSIS 

DF. Ekrem Baltacı 
lllSlALARlll HER • 11t1EA Blf AJfWHAIESI 
llTlml llYElll&IE• Ull Ufft 

1 
• 

I ş !J. ankası 
KOçD ta•arral llesapları 

1941 
llr••1••'-' 

KEşlDELEk 

4 Şubat, a Mayı•, 1 Ala•to•, 3 l'inciterri" 
tarihlerinde yapılır 

iMi iuudJlllrl 
l Adet 2000 Liralı~ - 2.000 L}rp 
3 • 1000 • - 3,000 • 
2 , 750 :t - 1,500 ' 
4 , ~ , - 2,000 • 
8 , 250 • - 2,000 • 

3S , 100 • - 3,sor • 
Ş0 ı 50 • - 4.Cqq • 
~ , 20 • -: 'r~ • 

T~rklı• 1, M-'P~._,•ına Jl•P• J•~rmakla ıaln•z para 
b,lrl~rme olmaz, aını zam~n.ı" t ı~tftlzl 

d~n•m•• oıuraunua. 

.. __ -
Alloae wı aa. .......... 
Sf.nelfli ••. 1400 Kr. 
1 Atl,lıfı • • • 125 • 

n '" r uı ~ "1 :ı ... f ı; ~;[ 

'1~\ÜRKSôZ-0 
• i aor.or:t:I< · dM ! 3lQ 1 " 

ln'lclılt r•r : TORtSOZD Matbaa11 

,-·-·---·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·- ·-···-··ı 
1 HAZARI Dil HU. . 
f o•manlyede "CUMHURiYET" lemlle açt1,ım Oteltle t 
! mUfterllerlm her tUrlU letlr•h•t ve8lillelllf.lt i 
' . • • • • • 

1 CUMHURiYET OTEU 1 
• • 

O 
. i 

ımanıyenin en konforlu, en temiz otelidir. t 
Oemanlıevı ziyaretinizde bir ... ••c"M""'"Y.•t,. t 

Otellnl gllrSllaapz... f 
EdineceQ'iniz intiba sözlerimizi teyid e.der.. t 

14-15 mı6 ! • ' . ··-···-·-·····-·-···-·-·--·- •.•. ,. .•.•.•. ,.._._ .•.•. • 

IÇillbi bozaı-.cJan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıshrapları e11·1MM'IF, 

Lüzumun<Ll ründe 3 adet aJuıır. Taklitletjoden 

her yerde pullu kutulaQ,DI ıarMJ.f ~~J. 


