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cepbeılDde Birlikler Kurulacak 
Larisa şehri 

-ALMANLAR TARAFINDAN-

işgal edildi 
YUGOSLAV - ORDUSU OOH 
I TESLİM OLDU 
ln•iliz. - Elen ltu11vetleri 

1t1ukauemet ediyor 
Atina: 18 ( A. A.) - Makc

<ion ya cephe inden gelen son ha
berlere göre, lngili1 • Yunan hat
tı düşman tazyıldne maruz kal
makla beraber tam ve saQ'lam 
olarak durmaldnıiır. Serfiçe etra
fında ıiddetli çarpışmalar olmak· 
ta \:e buralarda Avustralya kıtala 
tı Almanları hırpalamaktadır. Jn-
2İliı cüıütamları mitralyöıle beş 
Alman tayvaresi düşürmüştür. 

Atina : 18 ( A. A. ) - B~gün 
fiınau Yuna"*!!ltandakt .Jiarek:lt 
hakkında Kalamakanın ıimalinde 
ki mıntakada şiddetli bir muha
rebe yapılmakta olduğunu bildi
ı en haberden baıka haber alın
rnamıştır. 

Atına : 18 (A. A.) - Yunan 
Orduları başkumandanlığı tebliği 
Garbi Makedonyada vvziyette 
mühim bir dekitiklik olmadı. Ar
navutluk cephesinde kıtaabmı.z 
~endilerin.e emroluncm baıı ç~k.ı 
lış hareketleri i1."aç eclilmekıııı.ın 
.Yapmışlardır. Bu hareketler neti· 
ceıinde Kilisura ve Erşeta tahlıye 
olunmuştuı . 

Atina : 18 ( A. A. ) - Radyo 
dün akşam ıu deklarasyonu ver
di :Ordumuz ve müttefikimizin 
OrdUiu anudane mukavemet et· 
rnekte ve vatan topraklarını ka· 

tış karış müdafaa eylemektir. 
ln.ıvvetine ratmen -4tğtr daıbelere 
Uiıaramıştır. Müttefikler hattının 
Katcrtrıa ve Serficeye ka
dar uzanan ağ <'enahı Almanla
ı ın tiddcUi taımıı:runa iyi muka-

(Gf"risi ikinci sahifede) -

Anka~a : 18 ( Türksöı.ü Muha
habirinden ) - Nafıa Vek8letimi1. 
taşkm ve su hücumlarına karşı 
korunma t~dbirleri ihtiva eden 
bir kımun projesi hazırlamıştı_r. 
Proje Vekiller Heyetinde te~kık 
olunduktan sonra Büyük ~ıll~t 
Meclisine takdim eclıımiş ve ıhtı · 
aas encümenlerine havale olun· 
muıtur. 

Son bir iki yıl içinde müte
addit se~ IAp akınlarına maı u1 ka
Jan ) urdumu1 için, bu lı:anunun 
hai7. olduğu ehemmiyet i1ahtan 
müstağnidir. 

Su ıtaşkınlık1arırıa L:aııı dc:vlet
çe alınmakta olan tedbirler bir 
yarıdan devam ederken, ) eni ka 
nun, halka da bu hu!usta ve1İfc· 
.datıtmakta ve onlara da mülcelle
Hyotler tahmil eylemektedir. 

Hükumetin toprnklarımııı :.u
lama ve nehirlerimizi islah etme 
yolundaki bqyülı: programı mu
vaff allıyetle tatbik olunmaktadır . 
Bu cümleden olaroL.: vücuda geti
rfflif ...._ te.imm, Ma t•ınt\lc
larına hrfı eMSh bjr korunma 
ça~ıi Dldaf'u, ~ifditimi.z kış 
mevsimindeki baz.ı tqma hadise
lerinden rörülmilftOr. Ancak bun
larla iktifa e'tmek kabil detildir. 
Suyu' bol olan ve zaman zaman 
bunlann taşmasiyle toprakları su 
altınde kalan bir çok memleket
lerde, taşma sahalarında, hatta 
daha gerilerde oturan halk korun. 
rna tedbirle~ine ittirAk ettirilmek
tedir. Nafıa VekAl~timiı bu gibi 
meml~etlerin bu yoldaki mevzu
atını eaaslı bir tetkikten geçirdik
ten sonradır ld bahaettl~iıniı ka
nun layihaıını haı.ırlamaştır. 

Kanun projesi, önce •uların 

müllıi)etinin tamamiyle tcsbi.ti~e 
lüı.um görmüştür. Kanunun bırın· 
ci klSmı buna tah~iı olunmuş ve 
sular mülkiyeti devlete ait umu
mi sular, müllciyeli şahısl~r~ ait 
hususi ~ular olmak üzere ıkı kıs· 
ına ayrılmıştır. 

Bir lı:ere mülki)di csaı;ı kon-
(Gerisi üçüncü ~ahifede) __ 

Perapalasda zarar 
görenlere gardım 

_. hallblz blflk elç~11··~·k•~~rk~~~uha· 
............. birinden) - lniilterenin A~kara 

büyük elçisi Hariciye Vekaletı em-

Buguu n ı'kı' tine Bulpri!tanda hazırl~ııarak Is· 
tanbulda Perapalas otelınde pat
layan bomba hadisesinden za~ar 

K 
1 görenlere verilmek üzeıe 50CO lıra 

Oordlnasyon tevdi ctmi~tir. 
Bu meblat evvelce Jngiltere-

nin Sofya elçisi Rende! tarafı~dan 

k k verilmiş olan 1000 ve lngıltere arar' ÇI 'yor ticaret koorpara11yonu~ca ttvdi e 
dilmiş bulunan 1000 lıradın ayrı-

. Ankara : 18 ( Radyo Gazete- dır. 
sınden) _ Yarın (Bugün) iki MaltaJ8 ldn•lar 
~oordinasyon karan neıredilecek· Malta : 18 ( A. A. l - Son 
tır, ~Unlardan birisi Ziraat maki- 24 aat içinde Maltada uç alarm 
rıet.crın.i iş~ctccek teknis)·:ıı Mmese·. işar~ti verilmiştir. Bugün ö~lerlen 
1~sı.' dığcrı de maden lwmurü naı.: sonra Jonkers tayyarelerı çok 
lcdılcn limanlar arasında nakliye üksekten uçmuşlar ve dafi ba-
ücrcttcrini yeniden tesbittir. Jt:ryalar ateıiyle karşılatmıtlar.Kay-

••••••••••••• da deJcr bir teY olmadı • 

Almon ıehlrlerlnln lngihz!fayyarelerl tarafından bombardımonı 

BerJIDe dllllll 
blylll lllcamıar 

göre, Jngiliz. bombardıman tayya
releri Almanya üzerine yeni hü
cumlarda bulunmuştur. Bu hücum· 
lar bilhassa Berlin üzerinde tek· 
sif edilmiştir. Şehre yüksek infi-
laklı bombarlar atılmıştır. Hasann 

Londra : 18 (A. A.) - lngi- büyük oldu~u ve bir çok yangın. 
liı. hava nezııretinin tebliQ' ittiğine ların çıkdığı anlaşılmaktadır. -----____ :;:_ ___ ___:_.....;:... _______ _ 

Avusfurolyb l.uvvetlerl Alrıkada bir feftiı esnasında 

Almanyanm 
maQlôbiyet i 
in.iliz. harbiye na.zırı 

bir nutuk verdi 
l.ondra : 18 ( A. A. ) - ln

gifü.harbiye naıırı Morgson Ce
nubi Amerikaya hitaben radyoda 
söylcdi~i nutukta demiştir ln: ln
giliı askeri, ferdi kabiliyeti, ma· 
kinesin in ) üksekli~i ve hür adam
ların tersanesi olmak hususunda 
Birleşik Amerikanın verdiği ka-
rar Almanyanın mağlObiyetirıi te
min eyliyecektir . 

Toprak barekAtı 
iagwzıer leldne 

lakı,aıta berdevam 
Kahire: 18 (a. a .) - Dün 

Topruktaki vaziyet tamamile İn
gilizlerin lehine inkııaf etmiıtir. 
lngilizlcr ltalyan mevzilerine gir
mişlerdir. Bu harekat kati mahi
yette adcledilmeıse de Alman 
taaruzunun akim kalmasından 
sonra ltalyanlarııı u~raClı~ı bu 
muvaffaki) etsi1lık Toprukun mfin
ferid bir va1.iyette kaldığı hakkın
daki mihver iddialarını eerhet
mektedir, 

(Geriıi ikinci sahifede) 

Ankara: 18 (Türksözü muhabirinden) - Büyük Millet Meclisi 
bugün toplanmış, Jandarma eratı hakkındaki 1861 No. lu lcanuna ek 
kanun layıhasını ve Milli müdafaa büdce ve dahiliye encümenleri 
ma:ıbatalariyle taşacokları ni:ıamnamesinin l ci maddesinin tefsiri 
hakkındakr başvaktilet te1.keresi ve malive encümenleri maıbatala· 
rının müıakeresi yapılmıştır. • 

·okullarda talebeye 
karne.leri verildi 
lngiltereye 
--- DÜf\i ---

yapılan hücum ,t ~-
-OM 1 f 

Taarruzlar fiddetli oldu; 1 _,~ 

haıar var j ~ 
Londra : 18 ( A. A. ) - ln

gili7 hava ve clahilt emniyet ne
zaretleri tebliki : Düşman +.ay
yareleri bu gece cenub sahili ş ü 
hirlerinden birine oldukça şid -
detti bir taarruz yapmıılardır . 
Taarrnı gecenin büyük b'r kıs
mında devam etmiştir . insanca 
zayiat ve hasar çok de~ildir. Bil
hassa Şimal ve Şimalişarki lngil
tere ü1.erinde de düşman faali
ycti kayticdilmiştir . Bütün bu 
mıntakalarda hasar ve inıanca 

:ıayiat m m değildir • Bir düş
man~~· r .. •ı dijirillmtlftüt. 

Londra : 18 ( A. A. )- Ha
va heıareti tebliti : DOn Fran•ı:ı: 
aahillcri üzerinde bir dilfinan av
cı tayyaresi diif6rülmüftür . Dün 
rece Londraya yapılan hava hü
cumu esnasında dört düıman 

bombardıman tayyaresi düıürül
müıtür. Bu suretle düıürülen bom 
bardıman tayyarelerinin adedi al
tıya bati§' olmuıtur. Ayrıca Maş
keda iki dütman tayyaresi dü
şürülmüştür • Münferid uçan bir ı 
diifman tayyaresi lskoçyanın Şi-

' mali ıarkiıinc bombalar atmııtır. 
Bir kaç kiti ölmüıtür. Hasar pek 
azdır. Diger yerlerde kayda de
ğer bir şey olmamııtır. Direr bir 
hava nezareti tehlitine ıöre, bir 

(Gerisi üçüncü aahifedc) 

• 

'Slr l!kol.ul falebemlı 

Şchrimiı.delci ilk ve orta led· 
risat okullarında bir kaç ründlr 
hummalı bir faaliyet göıe çarp• 
maktadır . Orta tedrisat okulla· 
rınclan sonra ille okullarda da ta• 
til yapılmış bul~nuyor . Don ilk 
okul idarelerinden bir ç<>tu tale· 
beye lcarnelerini tev.zi etmiftir • 
Digcr taraftan ötretmen kurul· 
lan kararları da bir kııım ••orta 
tedrisat talebeııine dOn bildHI. 
wiıtir . 

[ş yerlerimizde 
sağlık .nizamı 

------------··.-------~--
NiZAMNAME DGN MDIYBTB amı 
Ankara: 18 ~Sürkso7.b muha

birinden) - Rağlık ni:ı:amnamesi 
dün mcriyetc girdi. 

iktisat ve Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaletlerimizce hazır
lanan yeni nizamnameye göre her 
işveren, işyerlerinde işçilerin saQ'
hğtm. koramak ve it emniyetini te· 
min etmek için la21m olan tedbir
leri almakla ve bu husustaki şart
ları ve tertibatı nok5ansız bulun
durmakla mükelleftirler. 

lşyerlerinde alınacak tthhi 
tertibat birinci ve ikinci derecede 
olmak üzere ikiye ayrılmışhr. Bun
ları yerine getirmeden bir işyeri 

açılmıyacağı g'ibi mevcutlar da 
faaliyetine devam edemiyeccktir. 

Bir işyerine herhangi bir kim
senin ne suretle olursa olsun is
pirtolu içki getirmesi yahut sarhoı 
olarak gelmeleri menedilmiş bu· 
lunmaktadır. Bu husustaki hüküm· 
!erin bazılarından ispirtolu içki 
imalAthaneleri ve ispirtolu içki sa
tıp iş kanununa tibi olan büyük 
yerler iıti•n• edilmittir. 

Umumi hıfııssıha kanunanua 
179 uncu maddesinde yazıldallt.ı 
veçhile işyerlerinin ve ifçilere 
ikametgah ve sairenin haiz olma 
lizımgalen sıhhi prtlar da bu ni
zamnamede f(isterilmiıtir. 

Yüzden fa:tfa. jşçi çabffıraa 

i4yerlerinde birer dispanser teaia 
edilecek ve buralarda doktor bu· 
l\ındurulacaktır. 

Pi/ipin """••anan 
lıontrolü ,,.; .. ı..; 

Nevyork : 18 ( A.. A. / -
Nevyork Taymis razeteıinin bil· 
dirdi~ine röre, Amerikan orduıu 
Kumandanlıkı Filipin ordusunun 
lııontrolfinfi ve idaresini derubt~ 
etmiftir . Filipin askerlerinin ta. 
timi Amerikan subaylarına veri 
mittir. Filipin orduıu hilen «> 
lcifidlr • ' 



Sayfa 2 

KiLiKYANIN 

EFsANEsi 
Adanaya yaklaşırken Kilikya

nın güzel efsanesi hatırıma geldi: 
Ak saçlı, fakat dik başlı To

roslar, karlar, yağmurlar, bora
lar, ve fırtınalarla evleniyor. Bu 
birleşmelerden bir kı7. çocuk dün
yaya geliyor . Milyonlarca y1t bo
yunca bu çocuk ağır ağ ır büyü
yor, gelişiyor, serpiliyor, güzel
ltşiyor nihayet gelinlik çağına gi · 
riyor . Bu dilber kız, tarihin kay
dl tmerliği çok. eslı:i zamanlarrla 
tabiatın en asil evladı olan Tür
kün oğlu Sülün han ile sevişiyor. 
Öyle yaman bir avlatki şu şekil· 
de vak.folunmuştar: Düşmana sal 
ciırnken amansız bir kasırgaya 

korkunç bir denize, insafS17. bir 
'yıldırıma beıuer, fak at dost ya
nında ve silahsız kalmış rlüşman 

karşısınrla berrak bir gölü, l..oku
~unda a5alet uçan bir gülü andı

rır. Harpte sulht~ hile nedir bil
m~ı. Fırsattan istiforleye tenez
ı ül etmeı . Ôıü sözü doğrudur . 
L>alkavuklul.:, zem, ca•U7luk yap 
ması , kibir salması 1aı;av1ıur hile 
edilmez.) Dilber kilikya, hayat 
ve taliini işte bu vasıflardaJ..i 
Türk oğluna bağlıyor, ve bır da
ha bırakmamak üıere onun adını 

alıyor, bu suretle ine sut bir yuva 
kuruluyor. 

Babaları: Seyhan, Ceyhan ve 
(Tarsus - Berdan) denilen gümüş 
oluklarla kendilerine durmadan 
servtt ve refah gönderiyor, şef
katli, koruyucu gözlerini üzerle· 
rinclen a> ırmıyor. 

Fakat hayatta hiç bir Şl'Y bir 
kararda durmuyor: Gündüzü gece, 
.oıaadeti felaket, ikbali idbar, ger.ç
ligi ihtiyarlık, kova'ıyor, sonra bir 
'-aman da geliyor ki bu akı~ ter
sine döııüyoı: Karanıı~l;.r. aydın

lığı, ıst.ı aplar ZC \ ke, e:-lcm!er, fu
tular, sevirıce, ümide çevı iliyor. · 
Sinan p<Aşanın dedi1i gibi : 

"Bu alemin yükselişini inişs· z, 

inişini yokuşsuz, sulhünü ka\•gasız, 

devletini z .valsiz, ferahıııı belasız, 

s~ viııcini mihnetsiz, ·bekaSJru fena
siı., nimetini gamsıı, Şl!rbetini ze
hirsiz h1tfur:u kal irsız vuslatı.oı f • 
raksız, dostluğ'u .ıu nifakı;ıy.. gö 
ren yoktur. •' .:er k i mkı zaman 
bahçesinden rahatça gülü kokla· 
dı, el 'lel diken yarası çekse ge· 
rek .. ., · ' 

işte bu deg-işmez, şaşmaz ka• 
nun bu şen ve muhabbetli evliler 
hakkında da hüküm erini tatbik 
ve icrada gecik•iyor. Kem göz
ler bu mesut yuva üzerine çevrili
yor. Daha evvellerini bilmıyoruz.; 

yalnız bund-ın b~ bfn sene önce, 
Türkün yaktığı bu- ocağı ~öıtdür· 

mek, kı rduğu yuvayı yıkarak sev· 

gili ve Sddık eşini elinden almak 
isteyen kötü niyetli bir takım in· 
sanlar tü üyor. Onun üzeı ine sal
dır!Jlağ'a başlıyor. Kaideli (Sar· 
gon)u Mısırııı Fıraunları; onları, 

lranın Daralan, takip ediyor. 

·----YAZAN ----· 

Cemal Bardakçı 
0

Eekl Konya VeHal 

kanlı savaşlar yapıldı. 

F.n son olarak Fransızlar, 24 
birind kanun 1918 de Kilikyaoın 

(harimi ismetine) sokulmak imka 
nını bulmuşlardı. Onlar da 1922 
}'Ilı ikinci kanununun beşinci gü! ü 
bıı güzel toprakları bırakıp g·tmek 
zorunda kaldılar. Artık o günde 
başlıyar . k Kilikyanın ahı •ın kara 
yazısı tamamile silinm; ştir. Karan
lık devresi kapanrrış, huzur ve 
refah şafakları sökmüştür. Binlerce 
yıllar süren boğuşmalar yiiıü.-.den 
harap olan c:vin, bağ ve bahçele
rin, tarlaların, zümrüt ormanların 

imarına, ıslahına, işİetilmt>sine sıra 
gelmiştir. Hummalı bir çalışma 
başlamışlır. (Toros) b, baı ı ırı ek· 
silmeden devam edt.'n luı.urtaru.dan 

cömertliklerinden hakkılc: fayd<ılan· 
mcık çareleri ardnmış, bulu nmuş 
tur Gıimliş oluklarırı saym çoğal 
lılmı~lır. Sulama kımallıoı a~ıldı, 

açılıyor. Boş topraklar meyvelı 

a~açl<U fa süsleniyor. 
Bu yirmi senelik gayretlerden 

Kilikyada elde edilen h.ıytrh neti
celeri gelect>k m~khıplarımda açı· 

~a vur~ağ'a çalışacağım. 

ATIŞ POLiGONU 
Beden Terbiyesi Seyhan böl· 

gesinın yaptıraca~ı açık alış poli
gonunun inşası işi dün ihııltye 

konmuştur. .......................... 
ı . ı f Blzmetçl Aranıyor f 
ı Ev İflerini görebilecek ı 
ı bir kfıdın hizmetçi ara• ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat etmeleri ı ........................... 

Tobrak barekAtı 
· · ' (Birine i sahi.leden artan) 

Dük danbanın habeşistandaki 
lngiliz karargahına gönderdiği 
mümes .. ilin vazife">i hakkında ye
ni malumat yoktur . 

Roma: 18 (a. a.) - Salahiyet
tar İtalyan menbaları dük dantsa 
ile İngilizler arasında bir miitare
ke görüşmeleri yapıldığı hakkın

do yabancı matbuata çıkan ha
berleri sureti katiyed~ yalanla
maktadır. 

iNGil TEREY[ OOH 

YAPILAN ~OCUM 
(Birinci ~yfadan artan) 

avcı filosu lngiltere üzerinde iki 
düşman tayyaresi düşürmüştür. 

Bu filonun düşürdüğü düşman 

tçyyaresl adedi yüz .bire baliğ 

olmuştur. 

TÜRKSÖZO 

UZAKTAN====• ı 

PIAtonlk Aşkın 
Bir Şabeıetf 

Elli Yıllık 
Nişanlılar 

B
aıan insan kalbi, uzun ve fırtı 

11311 yılların ge-çmesiyle de ihti 
yar lamazmışl Aşk, hangi ya.şta 

olursa olsun insan kalblerini heye
canla çarptırmakta devam edebi
lirmiş. Nihayet bir edenme vadini 
yerine getirmek için yarım asrın 

geçmesi bile müruru zamanı ica
betti mezmişl Bu iddiada bu 1unan 
biz değil , Amerika evletıme , a
dini yeriııe getirmediği için eski 
nişarilmnı dava eden yetmiş ya· 
şındaki bir kadındır. Ve bu söz· 
leri mahkeme hllzurunda söyle
miştir. 

Bu meraklı vakanın kısa taf
silatı şöyledir: 

AmerikaMn Boston şehrinde 

Mis Emmy ('>urada Mis kelimesini 
kullanmaktan maksadımız bayanın 
henüz ~ız olduğunu tebarüz ettir
mektir) Bu sene ba!iında tanı 'yet· 
miş yaşına basmıştır. Saçları kar 
gibi btyaz olup biraı: kamburla~

mış ve bir bastonla yüı ümektedir 
Fakat k'.albi \e ruhu on s~kiı ya· 
~ırıdaki bir genç kmn ruhu ve 
kaıbi kadar genç ve ateşlidir. 

Mis Emmy bundan tam yarım 
astr evvel · john Wolf adındaki 
delikanlı ile sevişmi:ş ve nişanlan
mı$tır. O zamandanberi de kalbi 
yalnı7. bu genç için çarpmıştır. o. 
na bütün kalbiyle inanını~ ve dün· 
yada eşi ve misli bulunmaz bir 
saadetle kendisine bağlı kalmıştır. 
Ve bütün bu u:ı.un yıllar içinrle 
ht-p Allahın kendilerini birleştire
cegi gilnu beklemiştir. 

Fakat aradan seneler geçmiş 

ve John, elinde olmıyım bir çok 
beklenilmiyen sebepler dola~·ısiy· 
le genç nişanlısına olan evlenme 
vadini bir türlü yerine getirmek 
im~anını bulamamıştır. 

Elli senedenberi daiina tehir 
edile gt len nikahlarının tamamen 
imkansız biı hale geldi~ini anla
yan Emmy bü} ük yeise kapılarak 
gözleri yaşarmıştır. 189{ }'ılında 
kendisine John tarafındım hediye 
edilmiş ve portakal çiçekleriyle 
süslü bulunan gelinlik elbisesinin 
saklı bulunduğu yerde .} ürüyüp 
geçeceğini düşünerek tam evlene
Ct kleri gün fevkalade Mücbir bir 
sebep dolayısiyle tehir trlilmiş 0-

laı.1 nikahlarınııı artık ebediyen 
yapılamayacağı dü§ünce!ıiyle hA· 
kimin huzuruna çıkmış ve içini 
şöyle dökmüştür, 

Ahrette birleşmek muhakkak
ki çok güzel bir şeydir. Fakat 
ben ayni tesiri yapsa bile yeryü
zündeki birleşmemizrleh feragat 
etmek istemiyorum .,, ve nişanlı 

sınrlan, bu şekilde ni.şaplarını 

bozmuş olmas, dolayısiyle rliiştü
~ü sukutu hayal ve çektiği ızdı
rap teminatı olarak jobn Wolf'
dan (100) bin dolar manevi tt-mi
nat istemiştir. Fakat nişanlısında 

bu kadar psra olmadığı için !..:en-

Çeltik sahaları 
tesbit edildi 

TETKiK HEYET/ DÜN 

Vılayetimiı. Çe-ltik bölgelerin· 
de ımın zamandan beri tetkikatta 
bulunan mıntıka Çellik mütehassı 
sı Bay Harun Onuk'ıa Sıtma Ens 
titüsü laboratuv;ır şefi Dr. Enver
den mürekkep Çeltik tdkik hey' 
eıi 939 ~erıesiı de Çeltik ekimi 
muvakkat bir zaman için men'edi 
len Kadiı li ve Kozan Kazaları 
Çeltik sahalarını ve su arkları 
ile k~yletin sıhhi durumları telki· 
kalını ikmal ederek şehrimize dün 
avdet etm~şlerdir. 

Bu suretle Vilayetimizde bu 
yıl çeltik ekilecek alanlar tesbit 
erli ' ıniş bulurmaktadır. 

Yarın yapılacak 
radbol maçı \ 

l .. cirlik gençlik kulübü ile A 
elana Demir spor gençlık kul i•hii 
nasında Pazar günü saat o altıda 

maç yapılacaktır. 

Y ACLARIMIZJN 
SA TIŞI MESELESi 

l2mir : 18 (Türksöıü muhabi 
rinden) - E\•velce palamut üze 
rine ı>ir mukav le akdetmiş olan 
Alman alıcılar. son bir anlaşma 

mucibince yeniden bir miktar d~
ha palamut almak istemişln ve bir 
kaç gün evvel şehrimize gelerek 
idhalal ·ve ihracatçdar birlikleri 
umumi katibi B. Alıf inan ve Pa
lamut ihracatçılar birliği ıdare hey' 
eti ile müzakerelerde bulunmuşlar
dır. 

Geçenlerde yaptığımız Zeylin 
yakı mübayaa mukavelesini yap
mış olan Alman alıcıları da ayrı 
ca 350 bin liralık ptina yağı al
mak ~ıe~e lt krar lımire gelmiş
lerdir. Gerek Palamut ve gerek 
prına yağı mübayaası için cereyan 
etmekte olan müzakereler her üz 
ne t :celenmemiştir. 

lngiliz ticaret birliği 1 ürkiye 
mümessili Mr. Krob; yapılan an· 
la ma mucibince teslim edilecek 
5 bin ton zeytinyağı · me~elt'si için 
dün alakadarlarla temaslarda bu· 
lunmu-i. ve şerhimiz ithalat ve ihra
catçı birlikleri umumi katibi B. 
Atıf ınanı ziyaret ederek görüş
müştür. 

dislni rahibin karşısına çıkmağa 
ikna edilecegini ümid etmektedir. 

Amerikan mahfilleri Emmy 
h 

1 • 
Ma ney'm haklı olduğunu kabul 
etmekle beraber elli senelik sa
dakatin yüzbin dolarlık bir temi
natı icap ettirip etirmiyeceği hak
kında kati bir hüküm verememek
tedirler. 

ADA.NA YA DÖNDÜ 

TOYlER . ÜRPERTİCi 
BİR CİNAYET OlDU 

• 

1 

BiR GENÇ ANNESiNi BI· 
ÇAKLADI VE GÖZLERiNi 

OYARAK ÖLDÜRDÜ 

• 
Alaşehir : 18 ( Hususi )- Bu

rada gece vakti feci bir cinayet 
olmuştur . 

So~ukku) u mahallesinden 26 
yaşlarında Ahmed, gece saat 22 
sularında yatsı nama11 kılmllkta 

olan 45 - 50 yaşlarınciaki anne
sine saldırmış ve elindeki çalıyı 

kadına saplamıştır. Bundan sonra 
çakı ile zavallı kadının gözlerini 
çıkarmış ve bu aralık bağ küre
ğini kaparak vura vura biçare 
ana) ı öldürrnüştµr . Katil bundan 
sonra l..Bpıyı çekc:rek savuşup git
miştir. 

Biraz sonra devriye gezmekte 
olan polis memuru ı 1 numaralı 
Emin Boıokla 1 numaralı Meh
med Emir, evin vaziyetinden şüp· 
helenmiş ve içeriye giı::ince faci,. 
aya muttali olmuşlardır . Polisle· 
rimiz, 2 saal içinde ana katilini 
yakalayıp adliyeye teslim etmiı,

lerdir. Şu dakikada hadisenin se
bebi meçhul idi . 

Hariciye VekAletl 
· ·teb,110 edıror 

' 

Romanya'da ahiren neşredi

len bir kararname mucibince, ec· 
nebilerin Mil i iktisat Nezaretin· 
den verilmiş bir müsaade olma· ... 
dıkça Roman yadaki emlak, 
hukuk ve menafiine ait tasarruf 
muamelelerinde bulunamıyacakları, 
böyle bir müsaade istihsal edil 
meksizin yapılacak tasarrur mua
meleleri ile normal idare mııaıne· 
leleri ve bankalarda mevdu kıy

rneılere müteallik tasarruf muame
lelerinin hukukan batıl addedile
ceğ"i ; Romanyada ikamet etme
mekle beraber orada bu gibi em

lak, hukuk ve menafie malik bu· 
lunan ecnebilerin ise, Romanya 
arazisinda tedavüle çıkartılmış bu· 

lunan bilumum tahvillerle nama 
muharrer olmayan kıymetli senet
leri hamil oldukları takdirde bun-
lar hakkında Nisan 194 ı nihaye

tine kadar, Romanya Sefareti ile 
konsolosluklarına bir beyanname 

Mılatt"n önce ~32 yılında, Ma 
ke~onyalı lskender Gülek bokazı· 
nı ıorluyarak lranlılann geldiklt ri 
yerlere sürüp götürüyor. lskende· 
rin ölümünden sonra Seh fkü~ler, p 

r Ank,ara Radyo Gazetesi .--~ --

vermekle mükeller oldukları, ayni 
mükellefiyetin bu gibi esham, tah
vilat ve senetleri mevduat olarak 
kabul etmiş bulunan bankalara da 
şamil · olduğu Ankaradaki Roman-

ya Sefareti tarafından bildirilmiş

tir. 
' onların ardından da Rı> :nah Pom 

pe'Jer . bu gÜzel yurda musallat 
oluyor. Daha sonraları Araplarla 
Bizans imparatorlanoın boğuşma· 
laı ı başlıyor. . 

Nihayet Türkün, Orta Asya
daki hısım ve akrabaları, Selçuk 
oğullarının kumandası altında Ki 
likyanın yardımına koştular. Kar
şıla;ına çıkan Bizans imparatorunu 
Malugirtte mağlup ve esir ettiler 
(107_1), Yetenlaini ve gelinlerini 
yabancıların hücum ve tecavüzle
rınden kurtardılar. 

Fakat bu ailenin hazin ve a
cıklı macerası bu kadarla sona 
ermjş değildi. Bizans ıların koğul

malarmdan az sonra Avrupanın 

• her buca~ından sökün eden vt: 
(Haçlı) ;ıdıııı takınan milyonlarca 
aç, çıplak ins :ın süı üteri bu feyiz 
ve bereket kaynağının üzerine 
~aldırdılar · Bunlarla d~ yıllarca 

Hıivatlar Meselesi 
Yugoslav ordusu teslim olmu~ 

ve şimdi cenupta çete muhare
bel~ri başlamış bulunuyor . Bu işe 
bitmiş nazari?e bakarsak mihve
rin vadettigi Hırvat devleti me
selesi ne _ olacaktır ?. Şimdi ilk 
hatıra gelt'n budur. Ve bu husus
t.ş bugün elimizde kati hiç bir 
m~.lumat yoktur . 

Cephelerde Vaziyet 

Yunan gaı.etelerinin haberle
rine bakılırsa, Matbuat Yunan 
halkını yeni hadiselere hazırla
maktadır. Fakat Libyadal.:i vazi
yet müttefiklere bütün bir nil..bin 
lik vermeUedir. Fakat şu da ha
tırda tutulmalı ki Almanlar belki 
Af rikada yeni bir hücum için 

hazırlanıyor ve bu duriunluk bun· 
elan ileri iCliyor: 

Ru2oeltin T efebbü•leri 
Ruzveltin Amerika limanların

da bulunan bütün gemilerin rıak· 

liyat işinin salahiyetini emrine ve· 
rilmesini me<'listen istemiş bulu· 
nuyor. Ruıvelte göre, Süveyşe 
kadar olan butün denizler harp 
mıntakası değildir. Ve Ame 
rika gemileri bu hudud haricinde 
her yerde nakliyat yapabilecek
tir. 

Balkanlar ve Libya 
Almanlar Balkanlarda ve Lib· 

yadaki hareketlere bir katiyet 
vermek isterse Mısır meselesini 
halletmesi lazımdır . Fakat Alman
ya, bugiin görülüyorki Balkanlar
da ( Yani Yunanistanda } çetin 
bir mukavemetle karşılaşmakta

tadır. 

Atrihya ihraç fıratı bulan 
Almanı ar büyük bir süratle Mısır 

hududuna gelmiş bulunuyor. Fa. 
kat Sollum noktasında bulunan 
ltalyan ve Alman kuvvetlerinin 
büyük bir te.tl°liktı içinde oldu~u 
tahmin edilebilir. 

lariaanın iıgali 
Henüz. teen üd etmiyen bir 

habere göre , Almanlar Larisa 
şehrini işgal etmişlerdir. Eğer bu 
vuiyet dogru ise Yunan ve ln
giliz kuvvetlerinin ciddi bir teh
like içinde olduğunu kabul etme
mek hata olur. Vaziyet pek cid
di ve naziktir . 

Dige( taraftan verilen bir ha. 
b«-r , Almanların bugün ( dün } 
elli bi? ölü verdiği bildiriliyor • 
Bu anlatıyor ki çetin bir muha
rebe oluyor. Yine son bir haber, 
Almanların Ege sahiJini takiben 
ilerilcmekte muvaffak oldu~unu 

bildirmektedir • 

Keyfiyet alakadar Türk va
andaşlarının ıttll fül'!a vazolunur. 

Bir bekfi Tren 
altında parçalandı 

lzmir: 18 (Türksözü muhabi. 
rinden) - Bayındır istasyonunda 
feci bir otoray kazası olmuştur. 
Bayındırın batısında istasyona bir 
kilometre uıakta hat bekçisi Eş
meli Ahmet oğlu Hilmi Güray 
evvelki gün murat Gürkayanın 
idaresinde ödemişten gelen otor
ym önünden geçere karşı tara
fa atılmış, fakat otohayın çarp
masiyle tekerlekların altına düş

müş, bir müddet sürüklenerek 
parçalanmış ve ölmüştür. Otoray 
durduruldd~u zaman hat bekçisi 1 

ölmüştü. Kaza münasebetiyle Ba
yındır müddei amumiliği tarafın

dan tahkikata devam olunmakta. 
dır. · · 

Kiğıt satma• 
lstlyenıer 

. b. fı 
Arııerikada bulunan ~r d 

ffi ' rnleketimiı.e her nevi kagı 
hal etmek istt-diğini, kağıt i~~ 
tiyle meşgul olan firmalarl.ad:~ 
pacagını ticaret odasına lııl 
tir . ./. 

1-BUKANLAR CEfil~l-
(Birinci sayfarlan artaıı) 

vemet göstermektedir. Alrıı9~ 1 
va kuvvetleri büyük bir fa~, 
te bulunuyor. Fakat a~ır 

1 

vermiştir . Garbi Maked00f 
Alyakonun yukarı vadisine ıs 
ve clün Crevena bölgesinde ~ 
ru1a ugrıyan Alman kıt~lB~~ 
lamyaka istikametinde M 
gayretlerine devam ediyor". . 

Bütün gün Ergiri b~1~51~ 
Togorıaldye karşı ve Brırı 1 
rinin garbfoe tevcih e~ilt~~ d 
yan taarruzları püskürtul~ ttf 1 

· Fakat düşman devamlı b•. ~/ b 
ruzdan sonra Kiyasehiarek f 1 

nnı nihayet ele geçirmr~( e 
vaffak olmuştur. D 

Atina : 18 ( A. A: ~--: ,\1 
emniyet nezareti tcblığı · i 
tayyareleri bugün Ergib0

7
b5 

feıinde bazı bölgeleri 1Jof11 ı•' 
man etmiştir . insanca g6 t 

yoktur . Alınan malumat~ ül 
iki rlüşman tayyar~si düşur 
tür . ' 

Bertin ; 18 ( A . A· l ~' fc 
goslav ordusunun şimdi)'e 

11 
~t) l'll 

silahtan tecrid edilmiş 018 21 fıı 
eti umumiyesi dün saat u~~ 
şartsız olarak silahları bır ;ı tı 

· tır . Tesellümiyet 18 Ni~an fil 
21 de meriyele girecektır,:_ ~ •I 

Kahire ! 18 ( A. A. J .0r: fil 
takil Fransız ~jansı bildırı) 1"~ 
malumat alan· mahfillerde 0 tc 
J)lunduğuna göre , Yuıı~rıe etO! d 

.. sunun Arnavudluğu tahlı)eflletô G· 
fikrinde bulunması muht 5eııl •t.ı 
Yugoslavya harekatından ~11,ıt 11\ 
kalan çok büyük Aımarı ~ b 
leri Arnavudluktaki Yurı3~sn) Çc 
vetlerini himaye edecek 

0 
11 ~ l' 

nan kıtalarını geriye atme) fı 
vaffak ol111uşlardır. / 
~ .... Ye 

ed 
~i 
re 

Cu~arlesi 19-4-19~ 1 
ta 
lıy 

~el 
nıernle ()1 8.00 Program ve 

lll 

8.03 
8.18 
8.45/ 
9.00 

. l3.30 

13.33 
13.50 
14.05 

. 14.20 

at ay'an . . ~ij 
AJANS haberler• r•rtı 
Müzik : Hafif pr?i 

y ırıe~ 
Ev kadını - e ~el 

JJJle 
Program ve ıne 
at ayan 18~1•' 
Müzik : Türkçe ~ ait 
AJANS haberler• ı~Kll' t11 

Müzik : Türkçe P rnP~ di 
Müzik : Riyaseticı.I lır . 
Bandosu 1,r bir 

15.00 Müzik : Hafıf 501~ °İ 1~t 
15 30 Müzik : Konser ıı ' 11\ 

Konservaıuanndarı tt 
Şo 

neşriyat ıe~eı at 
18 00 P ve ınef11 . rogram l fl: 

at ayan 01 0 

18.03 Müzik : Radyo ! fa~ 
rası ~3ıl# llt 

18.40 Müzik · Mızraplı tJ. tuı 
saz eserleri ~t 

ı 9.00 Konuşma (Guniifl ~~ 
leri) ~ ı.nıer1 

19.15 Müzik : Halk tı.ır "')·•'1 lık . 
t " der 19.30 Memleket saa . 

AJANS haberıerı 'fıı~' ""'r 
Z. aat ı·ı '" 

19.45 Konuşma : ırk şar~ ttç 
19.50 Müzik : Karışı 

türküler E rf:~ çtli 
20.15 RADYO GAZ ·eti ~ıı 
20.45 Müzik : Fasıl f-fe!,1 111 l çQk 
21. 15 Konuşma (Kit3P 5all'0 tı 1 
2 J .-30 Müzik : RadY0 ~j bir 

kestrası ysrl• ıı'ıı1 tıy, 
22.30 Memleket ·sıf31 a tS ; 

. - ·raat, p .. 

22.50 
23.25/ 
23.30 

haberien, ıı .,10 · tlj~ 
tahvilat, karnb• . a.ttı 
borsası (fiyat) i)ıi~1 

"' 1 
Müzik : DaP5 tfl ./. 

111 "" Yannki proıra 
mı. 



!!kERLIK BAHiSLERi 

Tanklarda 
geçen hayat 

Bugünk- h 
de kaı u arpt~ Cl"phe geriiin-
dece mış olanların ümitleri sa
~il fa~rrlularının askerlerine de· 

' r.:at hdır 8 malzemelerine <le baır-. u -
l;ok ha ~un ~914 - 18 harbinden 
ctli2ir/ ~ _ bır savaşın cereyan 
111itr~lyö~oru) oruı. Dünkü harpte 
bir bo l ateşi harp sahasında 

-

/. dc)kc~ u~ Y~ratmak l.:ebiliye~in: 
rnuu.rr . 11iun bu silahın eskı 
daha 1.,erı~·ctıcrini hatırlatan, hatta 

Ctı b' Cdcn h- ır muvaffakıyet temin 
ucum b Bu h.. ara al arı var. 

lü !arık Ucum arabaları ( her tür 
l&ııyan ) arl..alarında pi) edeleri 
lar Old daha hafif zırhlı cüıütam
Ve dii ~~u halde taarruz etmekle 
bu ha nurı . muza Her mitralyÖlleri 
le§ 

8 
tp sıfahJarına nafile yere a-

bu rnçu~~·ktarlır. Cephe bu şekilde 
•orıra k ış silahlarla yarıldıktan 
teket . ·ara orduları serbestçe ha 

lll'lk-" • 
l;ij cınına sahıb olmaktadır. 

fere k curn arabaları ve tayyare-
1, rlafi t 

11~1 en büyük silah , tank 
tı" lıır1 v csı ~tları, tan are da fi top
~ bir kı~ :dlıa sa bu harpte hususi 

•ahra t et kaıanmıı olan 7,5 luk 
e C<lctiırı ~t>larıdır . Şunu da itave 
~ iç;0 .lı tanka kaı .şı koymak 

!arık en mükemmel silahın yine 
1 Oldut. 

~ıaıı ı;Unu da ula unutma-
Yı1. 1 

~ Fran 
ı• <luırrı 8 muharebe edeceL: ve 

ta rn ı~a tef ev\ uk edecek tanl:la
ltıc~ a ık midir ? huna cevap ver
)ılab·ı~ek erken bir tahmin aa
~crıı 1 ~r 1 Ancak Fransıı tel.:nis
fclilcrı tarafından mükemmel bir 
l'tıe. dl~ halledilmiş olan a2ırlık 

"'ele· · '-1 fa) d 
1 

rını tebarü1 ettirme.: 
~ ~ 1 olsa gerektir. 
ti bcr harp .gemisi ve} a tank olsun, 

fl'ıi 11.ngı sey) ar bir silii'1ta aLa-
rl. •ila~iirat, e1ami 71rh ve azamt 
• lttijrnJI( ~Ynl zamanch birlt"Ştirmek 

8 un olamıyo-. 
~ tcrci~nun için içlerinden birini 

<tar bü 1~1'~.dır ·. Bu meı.ele o lı;!l
ltcri d} ul.:tur L:ı, mesela silahlar 
•uıc rı c ~ 500 kilo bir a~ırlıh hu
ltıotö~ ~ınc~, bu teçhizat fazlalıtı 
buna k Uıerınde de tesir eder; ve 
Çclil arşı tanlın veya 11rhhnın 
YGk •1-.1rhtarı rla silah kuvveti 
• Ch~ırıc - · ır. muvazı olarak fa1lala· 

Bu 
Yeti ıncsclc her milletin va:1.i· 
ldilrn~\.harp doktrinine göre hal
l:i)(j n 1 ~r. Alman tankfarının tet-
t ctıccs' d " t At ın e anlaııldığına go-
••nllf.rnr aotar bütün gayretlerini 

.. •nın ·ı h 1Ytli v _ 11 a , manevra kabi-
~lrnasınc surat bakımından .\istün 
•llltnt t: h~aretmiılerdir. Fransa 
bGcu çhızata malik olan ağ'ır 
Ye o:tr. arabalarının inıasını ileri-

• 'ltQ}Ü t-
111\ ~i t ş ur. Şunu da lı;aydc-
~tsi aı a~ka karıı tan'k muhare
tıı:ı bu ~~ Artuva harbi Franaızla· 
}°etini şGncelerinin muvatf akı 

·r meydana koymuştur 
, ankıa · · 
ıt, f akaı rın sevk ve idaresi ba-

t~rı i;-cı Yorucudur. Bir tek dife· 
Ciışfi lck Vasıtasiyle iki taraftaki 
~t. Anc:~leklcr hareket ettirilebi-
1 •r cihet bıuad_a kayda şayan 
't buıu vardır: Uzerlerinee tırtıl· 
•ırı· nan diı:I' ı k ı ayn· T ı e crlcklcrin hep· 
ttkcı cııı· Şekilde, ayni süratle ha· 
Şolôr · ırmek mecburiyeti yoktur. 
•tı ISltdit' 

~l~ttırı 1 .tırtılı? hareketini 
l'tbııır P kendıne 15tikamet vc-

f 8~ nı-
-~. bot uteharrik silahlarda pek 
:tk~afl l'tt bulunmaz! Şoförle 
Uıınak ba<:aklerını uzatarak o 

bi 'lia4~~1cburiyetindedirler. r Çelik k Ylttm küre şeklinde 
'1 Ule . · 

Ut.,, 8ı ıçınde muhafaza O· 
. ön 1 tın arka tarafına bir yas-

t . arafına d . 
tı iıab a yumuşak bır 

B et td 
u fekild er. 

ı.ına1tıa c başın sata sola 
Çdtht.ti Zedc~cnmesinin önüne 

Dı"i r. 
~ı. Şarısını - . 
.. kulenin o~oırebıl~ck için bu 
ılld .oz ere ı,,abet eden 

k bir' birkaç milimetrelik kü· 
idare a~ıklık mevcuttur. Tankla· 
hrd c enler evveli çok dar 

l'ttirıd c hareket etmek mecbu· 
en 'k F' .. k Şı ayet eder. 

,': .. at · . 
"tlcr· erımış bir kurşunun 

•rıc d 
"'"' oldutunu rörünce o 

._.....__._ı~~khtın çok .azla oldıdhı· 

Hazırlanan yeni 
proıe 

(Birinci sahifeden artan) 
duldan sonra suların kullanma 
şelilleri M tesbit olunmuştur. 
Bu itibarla da kanun herkes ta
rafından kullanılabilir sular, hu
susi surette istifade edilen sular, 
muharrik l.uvvet olaralı:, arazi SU' 

lama veya nakliyat va ıtası ola
rak kullanılan sular gibi bir tef 
rik ve tasnif yapmıya lü1um gör
müştür. 

Kanun layihasının ko) cluğu 
esaslı hükümlerinden biri suların 
temiz tutulması, kirletilmem~s~ 
için nehirlerin etrafında arazııı 
bulunan köylülerin tabi bulunduk
ları mükellefiyetleri teshil etme
sidir. Suların iyi bir halde tutul
ması devletin ve fertlerin niüşte
re ken temine çalışacakları bir iş 
haliııe getirilmiştir. 

ADANA 3 ÜNCÜ iCRA DAİ
RESİNDEN: 
Gayri menlıul malların afılt 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 941-135 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayri menkulün ne oldu
ğu : Adananın Çukur mescid ma· 
hallesinde kain evin 72 hissede 
12 hissui 

Gayri Menkulün bulunduğu 
Mevki, Mahallesi, Sokağı Numara
sı : Adananın Çukur mescid ma· 
halleıinde tRpunun Tcmmnz 929 
ve Mart 928 ve 137 ve 3 No. la· 
nnda kayıdlı olduğu 

Takdir olunan kıymet: 600 al· 
tıyüz liradır. 

Artırmanın yapılaça~ı yer, gün 
saat : Adana 3 üncü icra memur· 
lutunda l inci artırmuı 20/5~4 l 
Salı a-ünü saat 10/l~ ve 2 lııci ar· 
tırması 30-5- ·941 Cuma rünü 
saat 10/12 

ı - işbu gayri menkulün ar-
tırma şartnamesi 20-5-941 tari· 
hınden itibaren 941/1..>5 numara ile 
3 üncü icrct dairesinin ın ayyen 
numarasında h~rkcsin görebilmesi 
için açıı.. tır. ilanda yazılı olanlar-

dan fazla. malumat aJmak isti yen
ler, işbu ~artnameyc ve 1003 dos
ya numarasiyle memuriyetimlıe 
müracaat etmelidir. 

2 - Artınnıya iştirAk için yu
karda yazılı kıymetin °. o7,5 ni"ibe
tindc pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat rnektubu tevdi 

edilecektir. (1~4) 

3 - ipotek sahıbi alacak~larla 
diter alakadarların ~e irtıfak ~ak· 
kı sahiplerinin gayrı menkul uze· 
rindekı haklannı hususiyle f aiı ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 
ilan tarihinden ıtibaren yırmi gun 
içinde c vrakı müsbi~el~riyle ~i~lık· 
tc memurıyetimizt bıldırmelerı ıca· 
beder. Aksi halde hakları Tapu 
sıcilıyle sabıt oldukça satış bede· 
tının paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen a-ünde artırma· 
ya iştırak edenler artırma şartna· 
mesini okumuş ve ıüzumlu maıa
mat almış ve bunları tcmamenka· 

bul etmı~ ad ve ihbar olunurlar. 

5 _ Tayin edilen zamanda 
i'ayri menkul üç defa batrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilır. 
Ancak artırma bedelı muhammen 
kıymetin yüzde 75 şıni bulmaz ve· 
ya sabi iıtiyenin alacaQ'ına rüchanı 
olan oığir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o a-ayri menkul ıle 
tcmın edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 
arhranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma 15 gün daha· lemdıt 
ve on beşincı i\inu ayni 
saatte yapılacak artırmada be 
deli satış ıstıyenin alacatına rüc· 
hani otan diğer alacaklıların o 
gayıi menkul ile temin edilmiş a· 
Jacnkları mccmuundan fazlaya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha· 
le edılir. Böyle bir bedel elde edil· 

ılmaz. Ve satı ta· 

TORKSôZO 

ı ........................ ı 
, i AMERİKA EFKARI UMU - ı 

ı MlYE.Sl VE RUZVEL T i 
ı Nevyork : 18 ( A. A. ) ı 
ı - Galluf Unlv•rslteslnln ı 
ı son anketine göre , hal· ı 

ı ı km yUzde 73 U Ruzveueı 
ı tam ltlmad etmekte ve ı 
ı 27 al de Ruzveltln alya- ı 
ı aetlnl tasvtb etmektedir. ı 

ı ı .......................... 
Kanun bataklıkların kurutul

ması hakkında rla mühim hjiküm
leri ihtiva etmekte ve bataklıkla· 
rın bir kısmını kurutmanın devlet 
vaıif esi olduğu tesbit edildikten 
sonra dijter bir kısmını da eşha
sın ku~tması hükme raptolun
muştur. Bö) lece halka bataklıkla· 
rın kurutulmasında bir mükelle· 
fiyet tahmil olunmuş bul~nmak
tadır. 

İLAN 
CEBElİBEREKET SULH HU· 

KUK HAKiMllGiNDEN : 
Sayı: 202 

Ali Bekirli mahallesinden 
Gök Halil oğulıarmdan Musa 
oğlu Hüseyin ve kansı Sultan 
Gedik Ali Bekirli mahallesin
de kain doğusu Gök Halil oğ
lu bahçesi, batası yol, poyrazı 
Hacı Musa oğlu Mustafa bah
çesi, güneyi Alkın oğlu lsmail 
bahçesi ile mahdut (6000) met
re murabbaı mahalli hali taş· 
lıktan imar ve .ihya ederek 
içerisine meyve ağacı dikerek 
bahçe haline getirmiş ve 20 
seneyi mütecaviz bir zaman· 

Kanun proje ·inin bir faslı da 
sulamalara tahsis olunmuştur. Bu 
fasılda kanalların muhafuası, su
ların tevzii, ücretlerin tesbiti hak-
kında hükumler vardır . Kanalla
rın ve sedlerin muhafaıasında de 
civar köylülere vaıif eler düşmek- · 

tedir . C ~ 
Ayn~ fasıllara halkın kudreti 

dahilinde yapabilecekleri işlcıin 
hükumet raıdımiyle halka yaptı
rılması ve hükumetin mürakabesi 
altında çalıştırılması temin otun-
ma.ktadır. Böylece < Su birlikleri> 
vücuda getirilmiş olacaktır. 

Mesela köylülerin kooperatif 
teşkili suı etiyle küçük barajlar 
vücuda getirebilmesi ve herkesin 
hissesi nisbetinde bundan istifade 
etmesi için hükumet büyük ko
laylıklar göstermeyi taahhüt et
mektedir. 

Kanuf}. vazettiği müeyJ ide ted
birleriyle de , hükümlere aykırı 

hareket edenlere muhtelif ceza 
lar tertib etmektedir. 

1 ı ........................ ı 
i Satıbk Tarla J 
ı ı 
ı Tarsu-un Yaramış köj ün- ı 
ı de boyacı Abdullah ağa ve ı 
ı Yusuf a~a tarlalarına yakın ı 
ı üç dört parça<len ibaret olan ı 
; tarlalar satılıktır. Almak isti- ı 
i yenlarin idarehar.emi1dc Meh· ı 
ı met Görene müracaatları. C. ı 
ı ı 
ı ........................ ı 
danberi malik sıfatile tasarruf 
etmekte olduğundan namına 
tescilini dava etmekle Cebeli-, 
bereket Sulh Hukuk Mahke
mesinde cereyan eden duruş-
mada bu yere alakası olanla
rın muhakeme günü 1.5.941 
tarihinden evvel baistida iti· 
razda bulunmaları ilin olunur. 

6 s 12928 

.............. ~.-· .. ·--·--·---·-~._ .................. ~ .... .............. . 
• • 
i iLAN t 
• . i 
! Malatya Bez ve lpUll Fabrlllaları T .A.I·! 
Adana Çırçır ve Preıe Falİrlllaımdan: ! . 

Havaların /ıınma•ı dolayuile Fabrikamızda bulu• j 
nan çiiitlerin ha•ara uğrama tehlikui baf gö.termiı i 
olduiundan fabrikamızda çiğit/eri bulunan sayın müı- ! 

· teri/erimizin bir arı evvel fiiitlerini ltaldırmaları, ah•i ! 
ı halde vukubulocak ha•aratın müfteri/ne ait olacaf ı· ! 
i nı ildn ederiz. 1-2 12933 ! 
i . ·--·-·91'•41J·-·--·-·-· ....................................... ............ ,,... ..... ! 

YAKlf LAR M000Rl0~0NDEN · 
Keşif 

bedeli Muvakkat teminatı 

Lira Ku. Mevkii Cinsi No. Lira Ku. 

309 67 Asfalt cadde Hane 3 
419 186 49 " " 

Yukarıda cins ve mevkisi yazılı evlerin sıva , badan!ı ve 

yağlı boya t~miratı yaptırılacağından 9 .4.941 den itibaren ( 15) 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. lha\eleri 25.4.941 
cuma günü saat 15 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. 

isteklilerin müracaatları 12907 13 - 16-19-24 

6 - Gayri menkul kendi&ıne l 
ihale olunan kimse derhal veya-

verilen mühlet içinde parayı ver- ı 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu-

ğu bedelle almağa razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmaı.sa he· 
men 15 gün müddetle artır'maya 
çıkarılıp en çok artırana ihale e· 
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın mcmur:yctimizce alıcıdan ıah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayıı menkulün yukarıda gös

terilen 20 - 5 - 941 tarihinde 
Adana 3 üncü Jcrada icra Memur
ıua-u odaS&nda işbu ilan ve iÖste
rilen artırma şartnamesi dairesinde 

ilan 
SEYHAN OEf TEROARll

GINOAN: 
Adalı Bebeli otla1dycsinin 

1 5/941 tarihinden 30 4/942 tari
hin~ kadar bfr sene müdddetle 
icarı 300 lira muammen bedelle 
ve peşin para ile 1514/941 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle 
açık artırmağa çık&rılmıştır. lı
teklileriıı °lo 7,5 teminatlariyle 
birlikte 2/5/941 cuma günü ıaat 
on beşte Defterdarlıkta müteıek· 
kil Komisyona ve şartnameyi o
kumak isteyenlerde her gün Mil
li cm!llı; dairesine müracaatları 
ilin olunur. 12926 

:-·· .. ••••••••••••••••••• i ASRi SiNEMA 
1 • DA 
1 SUVARE 

• 8.30 BU AKŞAM SUVARE 

8.30 

• • 1 • • • • • • • 

iki neşe illmi birden _,_ 
Gülmek ... Doya doya gülmek ... Ve katılıncıya kadar 

gülmek istiycnlere miijde 

STAN 1 
LOBEL I 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
OL/VER 

BABDİ . .. .. " .. "" .. " ...................... " 
: Zafer Dönüşü ! 

1 • 1 

...... " .. " ............ " ...... " .... .. 
FfLMJ BAŞLIYOR. 

-2L 
Neşe, Zeı;k, Heyecan, Aşkla dolu 

JUDY GARLOND - MICKEl ROONEY - LEUVİS 
STONE - SECILiS PARKOR'UN 

YARATTIKLARI • I GENÇLER 

1 SEVİŞIVORL AR 
1 BUGÜN GÜNDÜZ MATiNEDE 

• Gençler Sevı,ıyor • Tarzanın intikamı • e Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında • 
İ z_o n AK LR!;~ô!0Y-A n E c i . .................... . 

ADANA BElEOIYE RiYASETiNDEN: 
1-:- Adana şehrinin muhtelif semtlerinde bulunan fabrikal 

rı.n pıs sulannı Ağba mevkiine kadar isale edecek tahminen ) , 
kılometre kanalizasyon etüdünün yapılması bir ay müddetle 
pazar.lığa .konmuş isede talip çıkmadığından Belediye encümenJ 
kararıyle ışbu kanalizasyon etidünün proje ve artnamesi dair 
5İnde yapılmak üzere bir ay için açık eksiltme suretiyle müna 
kasaya konulmuştur. · · 

2 - Bu işin muhammen bedeli 2000 liradır. 
3 - Muvakket teminatı 150 liradır 
4 - .1halc.si 20 5J941 tarihine rastl~yan salı günü ıaat 1 

da Beledıye bınaaında toplanacak Belediye encümeni tarafında 
yapılacaktır • 

~ - Bu İşe ait şarlname Belediye Fen işleri Müdürlüğün 
dedır. isteyenler oradan alabilirler. • 

6 - Taliplerin ihale günü muvakkat teminatları, ticaret 0 
dası kayt vesikaları ve bu işi yapabileceklerine dair evrakı müs 
teleriyle birlikte muayyen saatta Belediye encümenin müra· 
caatları ilin olunur. 

19 - 26 - 3 - 10 12931 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf ff [SAPlARI 

1941 
lltramiye Pldnı 

KEŞIOELER: 

4 Şuhnt, 2 Mayu, t A&ustos, 3 İldDcit.frİn 

tariJılcriode ya •lır. 

1941 IKRAMIYELERl 
1 Adet 2000 Lirah1' 2.000 Lira 
s il 1000 il 3.000 it 

2 il 760 il ı.ooo il 

4 il 600 il :>.ooo il 

8 " 
260 " 2.000 il 

86 il 100 il s.~o il 

80 il 60 il 4.000 
" 900 " 20 ti 6.000 
" 

Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktinnio 
olmaz, aynı zamanda talihinizi de denemiş olursunuz. 



• Say!• 4 , ...................... ~ 
: 1200 saatlik ı 
9 9 J ANOT ve teshin ı 
ı ~atargaların, ız i 
Jgel", iştir. Radgo-J 
:larınızı bu batar-ı 
i yalar ile techiz ·"" 
o i ede~ek akim iliıtör 
! doldu~q. ak ve pili· 
-0-d "'•t• kd • ı egış ırllıe er- ı 

i dinden kurtulunuz i 
ı . g ı 

+ · Telefon: 110 12755 + 
•+o-•~~·~··~• .. •44+• 

1 
~s 
1 
1 
1 
1 
ı~ 

1 
1 
1 

· ı 
1 

1 

FEMil 
Bayanların ıSıhtıi arkap~şı 

Biı çok La} arıların 
sı l hi. a) lık it miılikle
riude 1. ö~ttı dilderi a
lakasızlık. n Ll.im rLı· 

hatsızlık 'e bi~talık
lara } ol _c.\mı~tır. ht~ 
bundan dolayı, h~r sa
yın bayan, adet za

manlannda bu gibi :hastalıklardan korunması için~ yalnız 
(FEMıL } kullanmalıdır .... Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in hususiBACLARl da vardır. 

EClAK[L[R[lEN VE IUHJfİ,[, ITRİYAT 
MAGAZAlARINBAN ARAYINJZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bahri Diril Ticar•tban••İ L Yaicamii ci11arı No. 1~ 

(ABO(IT eoıaıı DEDİGİNİZ ~[RillER 
Bunların uzunlukları, dört metred~n onlmetreye kadar 

olur. Bunlar l:>ağırsaklarda kanlarımızı . emerek iştihayı ke
ser, karında~ağnlar. sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman· 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile 
cuttan atılmazsa. ins nı ölüme kad< r götürür. 

TIMOFÜJ 

Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
lanış tarzı'}'azıladır. Her E.czanede bulunur Sıhhat Vekale-
nin müsaadesini haizdir. 1276 l 

TORKSOZO 

ı•• .. •••••••••••••••••••-•••••••-•ıı iıarı 
• Eşsiz bir muvaf f akiget: .ı CfJIEliBEREKEl 

d~. d:sQ'di, bayırda • 
• velhasıl her yerde 

O 
. . ıl,,, 

smanıyenın ~ .. , 

1 
ve rn gayri müsait 
şartlar altındı (iç~
ri ;inde hariçten hi~ 
bir madde ilave et· 1 meyi düşü'lmı:kıııiı :-ı) 

1 
en acell' ve en du 
zamırnınwia ııdis v~ l lezç;~PA I~ 

• marka 
J ÇOBIALIKI 

1 Hububat sebz•, 
ko~rime ve 

• püreler.i 1i 

: R~ş 011 d Jkika 
• ıarfı·ıd .ı h ı1.ırlı ahi 

lir.siniı. Bir komprİ· 
ın .. tvsa( ve yü'<sc:k 
bir kalite~i ilıh my
le bir jÜrı ilik kalo ı i 
sarfiyahnızın k~rşılı· 

~ıd ı r. Her yer,ie 

lu mahallesinden ~ 
kiye Öz Kara Bu~ı 
lesinin Gökçe D• 
de doğusu Kısa~ 
tısı yol. poyrazı ~ 

.lası. kıblesi Kel 
sile mahdut 26 l~ 
9100 1ı1etre ınur i' 
25 seneyi m ütec• 

. mandanberi irnar 
derek bila njıa "'ı 
tasarrufunda bu 
namına tapuya t 
ve dava etmesi üt~ 
libereket Sulh rl~ 
nıt>sinde ıniiddei1, 

1 yapılan duruşma alakası olanları111 
• 

günü olan 2.5.?~ 
evvel istida ile ıtır 

• maları ilan olunur· 

TAPU SiCllM 
Kö~ Cin ti 

BÜ'~ ülc araplar Aı~8 

HudU~ 

bulursunuz. • Kııruluf tarihi 1915,... ••••••••• 

Şarkan: Bekir 
met Sapnıaz çiftl~I' 
mollıt Davut çiftli~~:A 
Cenuben yol il~ çr:_J 

......................... ı 
' . f HER NEVİ MATBAA I 

Ka~ele r ilSlERINiZi GAYETTEMiZi 

Evsafı sairesı ~ 
arsa Ahmet o~lıJ 
ebauncd intikalefl 
beri bıtanize ve 
tasarrufunda o\d 
intikalen tescilini i 
gayri menl(ul ile dl 
ni bir hak irldiasıll el' 
varsa ilan tarihiodrf'f'.j. 
hafta 7arfuıda k8 ,er.,; 
cilli mu haf 11.1ığına ., 

Dr. EkPem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf l Rlf AT 
ECZAHANESİ OSTONOEIİ MUAYENEHANESİNDE 

llBUl EDER 
-
1 TORKİYE CUMHURİYETi 
1 Ziraat Bankası . 

' Klll" fu• t•rihl : 1888 

Sermayeai : 100.000.000 Türk Lirıuı 

Şube vr ajans adedi : 265 

ZirJli ve ticari her nevi banka muamelel~r 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Zi~fıllWBff,k~ kuınbaralı ve ihbarsız (asarruf hesaplarına en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 dda çekilrcek kur'a il~ 

aşağıdaki ,&4pa göre ikramiye dıtğıtılacakhr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 l.ira 

4 • öOO • 2000 " 
4 " 

250 .. 1000 " 
40 " 

100 " 
4000 .. 

100 .. 50 .. 5COO " 
120 .. 40 " 

4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 .. 

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

20 f~asile verilec~ktir. 

Kuralar senede 4 defa. 11 - Eyliil. 11 Birinciki.nun, 
11 MJrl ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

i VE UCUZ OllRAK 1 
iTORKSÖZÜı 
f MATBAASIKOA f 
İ ·YAPTIRABIURSiNiZ f 
ı ........................ ı ı 

o--
R 
E 
o 
N 

oları Mayıs a) 101:;,ı#" 
lesi günü ınA 
krşıf ve tahkikat 
!erindeki ve.saiki ,rt 
bir\ik te milracaatl 
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RADYOLA 
Batarrab Bat110 Matternırlll• 

l 
Dünyanın en büyük radyo fabrika!iıO'~if.' 

OREON markalı radyoları geldi Bu r~dyolar fa ~-" 
10 ~ene garaıılili olmakla beraber sesleri gayet )'~ 
vvelli , tabıi ses verir. Bu radyolar hem ta~ . ~ol'1: · 

t ve hem de nısıf ccreyarıla çalışır, çok idarelıdır. e ti 
~ Bu radyoların <·eryan ile çalışanları da vardı~ ~ı. 
W bulunur. Bu radyoların seslerini bir defa dinleY1111 ~ 
~ Gramafonları olaqt.ra da kolaylık yapmak 
W ile de deQ'iştirebiliriz. 
ltl 
itl 
w 

Adana Umumi Acent••İ : 

"•I Camii llar111111da 
Bekir Satar. 

Abone ve ilan 
Şartları 

. Seneliği 1200 Kr. 
Alb aylıQı 600 ,. . 
Üç aylığı 300 ,, 

Aybk ta abone edilir. 

Bal'Jdıtı yer : 


