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llANGİ TABArA 'I 

Neu~aJ GÜVE/! 

Dündenberi 'Atinada, Akr•pOliin 
ilzerinde Alman baytafı dal· 

fa/anıyor. Bu, tarihte Alman or· 
dularının zaferini delil Yunan 
milletinin akıllara durıunluk ıt1eren 
kahramarı/ıfını kaydeden bir Jıa. 
dise olarak kalacaktır. 

Dört Böl ede 
·zelzele Oldu 
fATSI, ZllE, Ç lfKIRI V[ ZAR DA ~İOO[TliCE 

SARSINTllAR oıou f AKAT HASAR YOKTUR 

f .. J;;i.bir .. fiP .. 1 İS T ANB UL DAN 
İ An!~~:Y!(~!yo ra· GÖÇ VAZİY~Tİ 
1 zetesinden)- lngiliz radyosu· 

nun bildirdiğine göre yeni 

Yunan mulıore~si bitJi. Alman· 
Ya zafer serisinın yeni bir tanesi· 
ni daha kaııdelti. F'a/..:at bu mal· 
lübiyeiiyle ·Yunanistanın lananchtı 
mcinet1i %af er Alman t1e ita/yan 
imparatorluklarının §ere/siz za/e· 
rinden dalıa çok yüksektir. Ve iki 
deoe karşı göRüs geren küçük Yu· 
nanistan ebediı·en lııir ve müstakil 

J • 

yaşamak lıakl.ını ısbat etmişlır. 
Yunhnislanın mntlubi!ı eli!} le 

Ce.nubi Atır 'pclda }.arp sona ernıiş 
midir ? B 11a ,. I • t: n I ' ' r ile 
mel.. için U llilfı•ıın /..afüf>tndu 
geçe ıleı i l f.1 • 1 1 ztmdır. 

Dalıa )~w.n ı f.c.rlıi sona eı m~
den Alman dipfomasi ,,e pı l'p<I· 
Randusırıln m•ılıtdif is.iJ.arnetlerılc 
f aa/ı'IJele geçlıgiııe falıicl oluyornz. 
Almunga bir taraftan Fransa ''e 
ispanya üze.ı inde diplomatik toz· 
gik:erde hıılımıırken Jiaer tara/lan 
da Moslwva ue Ankaı a elçilerini 
Berline dıS-ılet eiml~liı. 

Limni, Midilli. Semallirek, 
Taşoz gibi Ege derıizimleki l'urıan 
ac/a/armın Alnuın kıta/arı ta o/ın· 
dan alelacele işgal edildilini aö
ı üyoruz. 

Bu hadiseler bizi çok yaJ.mdan 
alôkadar edecek mahiyetledir. 

Alman harp makinesi hangi ta• 
rafa dümen laracaktır ? Bunu da 
bilmeye imkarı yoktur. 

Yalnız şurasını unutmamalıdır 
ki, Almanya Atlantik meydan mu· 
lıOTebe.sine mUtJazi olarak Aktleniz 
meydan muharebesine IHıılamıştır. 
Balkarıl0rda 'Ve Mısırda cereyan 
eden muharebeler birbirlerini ta· 
lhamlıyan cukeri hareketlerdir. Ve 
Yun an muharebesi bu ôügülc hore· 
ketin ancak bir .safhasıdır. Alman· 
Yanın bu büyük meydan muhare· 
ile.sini kazanmak için ilci mihim 
lıedef i vardır : Birisi Mısır, dil eri 
Cebelüttarılc. Mı.sıra iki yoldan gi· 
d·ı- . 1 ır · Birisi Cebelüttarıktan dilerı 
Anadoludan. Cebelüttarık üzerine 
Yapılacak askeri hareket muvaf/ak 
olduf u laledir.de A/ıftonga bir. itJI· 
/q .,_. --'· 1~ı kuş "Vurmuı olaCUAlır. 

Çünkü Akdenizin bir kapısı 
ol°" brı mevki eline geçtili tak· 
dirde Süt1egı otomatik olarak 
kıymetini azami derecede kaybe· 
cJ._celct;r • Fakat bu iıi baıarmak 
içın mühim güçlülcleri yenmek lô· 
zımcJır. E'Vf.lelô ispanyayı ra~ı et-
mek • . "' ı· ' sanıyen Frausanm ıı oır ı· 
lirı; te · k . ı. _" mın etme ıcaueaer. 

. • Almanya diter yolu tercih et· 
~1 takdirde kar şısınJa Türkiyeyi 

lacaktır. Hazırlıklı t1e kati ka· 
rarırıı . Tı k. 'b' b"r tJermıı ur ·ıye gı 1 ı 
nıem/ ı • •1 . 

e11.etın kolay kolay geçı emı· 
!Jecel4f . A • ,, 
lı ~ nı iman Genel nurmayı 
er lıa/de şimdiye kadar çok İIJİ 

Qrı/cırrıı l Al • .,.." ' . ·, il ı ır. man:ı•a ı ur,.ıye !10 u 

d~ Mıtıra inmeııi diJcündüllÜ tak· lrd • r 6 
lı e uzurı ve çak çetin bir mu· 
b a~~beyi de göze almalıdır . Hal· 
Ç:Jı:: 1 bu, lngiltueye ve Amerikaya 
8 zaman kazandırmış olacaktır. 
y Urıdarı baı'ka Bolazlara karşı 
R apılacak bir hareketin Sot•yet 
usguyı da bir hayli kuşkulandı-

1acal41 " L ' • • F, IUpne.'>ızdır . 
t l arzımulıal olarak Alman kon· 
ro ü alt d "' R ın a , &ulanacak Bolazlar 

dıısya İçirı daimt bir tehdid teşkil 
e eceler 
lı b ır • Almanganın uzun bir 
,.:~ e da.11anabiltnH. için lJkronya 

1 .u~t depolarını o•ga ki ,,_trol· 
erıraı el . I e geçırmek arzusunda bu· 

Ankara : 28 (a.a.)-Buraya gelen malumata göre 
Fat•ada, Zilede Çankırıda '%elz.eleler olmuıtur. Y alnı~ 
Zilede bazı duvarlar çatlarfıı,hr. Baıka ha•ar yoktur. 
Zarara da dü.n gece 16,20 de ue bu s bah 1.0'l de sar
sıntılar olmu~sada hasar yoktur. 

ı bir tip tayyare imal edilmiştir. 
2400 beyajrlik bu av tayyare· 

ı Sl saatte 400 tnilden fazla SÜ· 

ı rat yapm.utadır. Bu tinare· 

1 de toplar, müte~dil mitral 
yözler vardır. lngiliı tayyare· 

ı leri ı.üratle imale başlamış· 

ı !ardır. .. .................... .. 

Sayın bayan /nöuiı'nün Ankara •adınhı.rmı ordu IN:ım•tinJ. ~alaf1ri..a .aiyar•tincl•11 
bir intiba 

... _. ....... ~ .... ~ ....... . 
• 
i AHIARADAH 

j MEKTUB . 
!.-.~ · ~·-·~·..,·~·~ 

TÜRK KADINININ 
ORDUYA YARDIMI 

Sayın Mevhibe lnönü'nün çok asil bir jesti 

B. ÇÖRÇİLiN 
SON NUTKU 
.. Her ne olur•• olsun 
Hltl•r mUntaklm adaletten 
yaka•ını sıylramıyacaktır " 1 

Lontlra : 28 ( A. A. )- Baş
Vt lcil Çöı çil dün al:pm r?d.> 0 t 
·ı sovlc.di1'-i ııu\ukttl Yuııanıstnn 1 e - •r. 1 k l 
vnıyctin'i mevr.uu bahis e<. ere n- 1 

(Gerisi üçüncü sa) fncta) 
____ .ı--"."----··-· ----=- -

ı ·J. E~lıası-;~~~ ./ngiliz BaŞt•ekili 
ır. , . . }' 

B. Çörçilin de söyledi~i gıbı ' . . u·. 
Y . t d ışını goslavya ve ıınanıs an a 

bitiren Alman l.ıta/arı !J'arın Uk· 
ranyaya da saldırabilir . lspnn!ıa· 
dan geçerek Portel.ize tıe Cebe· 
ıattarıka ela taarruz edebilir · Ro· 
1azlara karşı da bir 1ıarelette bu· 

lunabilir · .. 
Önümüzdeki lıaf ialar ıçm~ 

Almarıganın hangi istikamete ~o
net:efini aşafı yukarı an/amal. ım 
kanını bulacafız. Çıinkıi Nazi .me· 
todu artık belli olmuştur · Dıplo: 
matik bir taarruz dalma ask~rı 
hareketlere takaddıim etmektedır · 

Rei•icümlaarumasun mala,.... r•llliaları Ani.,.aJalıi 
Sıhhiye Jepo•unda hyas 6iJ6f6ıi• triluır.lı 6ir İffİ 

ltailın •iW ~alltmcılıtaılır 
Ankara: 28 (Tlrb~a riibha- liyetl, bGtGn yurdda flararetle de-

birinden) - Yardımıevenler ce- vam ediyor. Kadın!atttnıı, mahal· 
miyetinin önayak oldutu. Türk 11 imltanıardan istifade eaerek. 
kadınlı~ının orduya yardımı faa- (Gerisi ikinci .. bifede) 

;n;ıa~ı hiç de akla aykırı bir ıey 
8efıldır · Bu ihtimal karşısında 
0lazların Sooget Ru.ya ;~ olan I 

:;.emmiyeli hayati bir dava J..lini 
r • 

Batan bunlar akl• ıeltn ı•!J· 

Biz, bu hareket bize karır ya· 
pı111etıkır11ı gibi tetik üurincle du· 
ruyor w laer gün haurlanıykodr~zd. 
Yanıl.Ji!lımut ~rHillJl_triilz ta . ır tJ 

b eldlde -hareket etmiş olmaktan 
u 1 d Jf"/' hiç bir şey 1 kaybedecek e•ı ız · 

Türle yaoru•anun ,,..,..,~d 
- Yaıısı ikincide -.. 

Be1amaame vermiş olanlar mabakkak 
ıarette lstaallaıa terkedecekler 

lıtanbul : 28 ( Türksönü mu
habirindt"n ) - Kendi ,arzularij·le 
lstanbulu terkedeccJc olanlar hak. 
!undaki latanbul vilayetinin tami
mi dün kaıalara gönderilmiştir . 

Deniz yoliyle nakliyat bir ma· 
yısta haflıyacaZına göre, kayma
kaoılıklarca biletler derhal tcvr.i 
cdıleccltir . Dcni:r) ollnrı i ll\r i 
bir larışıklıı:a ltll' ılı:ın vt ı ım·nıt'k 
ı~iıı her tür IÜ lt•r tibutı ulnıış hu 
lun rnelı tııı;lıı. 

ıGeri ı ikiıı i 

Almanlar Mısıra 
doğru yeniden 
harekete geçti 

1 

• aglUzler mabarebeyl 
marıamatrabta 

llalal edecaa 
Aııliara: 28 (Radyo gneksin

dcn~ - Alman ltal_)"' kuvvetleri 
Mısır ittilcamelinde yeniden hare
Ute ıeçmiılerdir. Burada ıimdi
lik za'if olan inailiz kuvvetleri 
tedticen teri ~elrihnelctedh-. lnızi 
lider mµstahkem olan marımat

ruh hakkında muharebeyi kabul 
edeceklerdir. diter taraftan ıim
çliye kadar lıigiliılerin mühim 
kuvvetler getirdit"i de tabmin e

(Gerisi ikinci sahifede) 

Dessie'de 
işgal edildi 

Haile Selasiye paytahhna 

yerlefmeh için hazırlı la-
nna devam ediyor. _ __ ı 

K 1 iıı·; • ( . {I ) - SıH ki 
Afı ·ı..a İı;nprı .at•>ı lı k lovvt tleı i 
uınunıi•t.: ı Jıg."l ıı ııı't bli~in<'"gö
ı ~·, l l h ~;~t ıındu <lt İt Şt t ı i '6 
ııi arı Jn··s. ıt 20,30 ıla:lııgıli~ iııı
pnıat<.>rhık kU\W tleıi t ıntfmdaıı 
1tıblcdilıniştir. 

Adisehnba: ~6 ( o. a ) -
RO.} leı ejnnsmııı 1 usu t mulıabi
ı iıı<kn; bir t.u aftan impar.atorluk 
kuvvl't leri 11911 dllşmun mulrnv~

nıct ınt>ı keıh•riui ınuhoııara !'der
k n dif,e.ı t ıra!t n İlR.parator Ha
il~ selhı e pıt ltlhtrnn avdd ha
? ırlıklıu ı ile mal e: lılm.·lı: üzcı edir. 
l lab ş ctııgav rlt ı ine mensup 
kuvvetler şimdi 'Adisababa toıya
) are mt"ydanıııa halim bulunan 
kaleyi kontrolleri altına alouş bu
lunuyorlar. Bu arada cebhelcrde 
ki hareket mttmııuniyet verici bir 
tarzda Qevam etmektedir. 

MALTA ÜSTÜNDE 

Maltı : 28 ( A. A. ) - Düt
man tayyareleri Pazar aabahı çok 
yüksek irtifadan bir ketif uçuıu 

yapmıflardır. Hi9 bir yere bomba 
atılmamıftır . 

B. Millet meclisinde 
dünki çahşmalar 

1 

DOLGUN BiR RUZNAMENIN MÜZAKERELER/ 
Y f\J'ILDI; MUHTELiF KARARLAR A'LlNDl 

~nkara : 28 (Türksöiü mUha· 
blrlnden) Büyük Mıllet meclisi bu· 
rlft toplanmıt deniz yollan bütçe 
detitiklitini, Vakıflar bütçesini, 
Hatay elektrik şirketleı i nıesı:lcsi 

ni, Memurların tahsil müesse.;le
rinde talebe olamıyacaklanna dair 
kanun layihasını ve dahiliye ve Ma
arıf encümenleri maıhatalaı ını, Vi-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

1 
Tilr.ı1e FatllOI BlrlaclUJdel'I _j 

Sekiz takım 
Adana Stadında 

şdı 
------·------

Atlaaa • llerılD maOUU Ad•a kazandı 

l SEKtZ TAKIM ARASJND~ YAPILAN MÜS BAKALARIN NETICE.LERI 

Futbol ıırııp birincilikleri için 
Adanada toplapan Hatay, Elaıı~, 
Antaly!, lspartr, Gaııantep, Dı· 
yarbalür ve SC:yhan ta1'ımları pa· 
ıar günii Atatlırl< anıtına tötcnle 1 
çelenk koyduktan ve bir geçid 
resml yapbl<lan sonra staCJyomda 
toJ:itan~yu~ ve tesbit rdılen prok- ı 

Gerııi ikınci aahiftde) 

Bamllarp tllmlt 
Hlcl 111r um 

BÜYÜK. INFILAKLER 

Londra : 28 ( A. A. )- Ber
lin , Kiel ve Bremcndcn şonra 

(Geriıi üçüncü sahifede) 



! ~l ZİRAİ BAHİSLER 
~ ~ 

Çel tikç il ikte 
Kesik Sulama 

Yurdumuzda yapılmakta olan 
çeltik ekimi iki usulde yapılır. 

1 - Daimi sulama usulü . 
2 - Kesik sulama usulü. 
3039 Sayılı çeltik ekimi kanu-

nunda daimi sulama usulüyle ya
pılacak çeltik ekimi için mesafe, 
köy, kasaba ve şehirlerden 3 ki
lometredir. Bu mesafeden daha 
yakm yerlerde daimi sulame usu
lüyle çeltik ziraati yapılamaz . 

Daha yakın mesafelerde çeltik 
ekebilmek için kesik sulama usu
lüne müracaat etmek zarureti 
vardır. Kesik sulamalarda mesafe 
köylere (50) metreye kadar yak
laştırılmıştır. Bunun sebeplerini 
birazdan izah edeceğiz. 

Gerek daimi, gerek kesik su
lama uımllerinde yekdiğ'erini ayırd 
edecek yalnız bir fark vardır . 

Daimi sulamalarda su; çeltiğin 

hayatı müddetince daimi olarak 
akıtılacak buna mukabil kesik su 
lamalarda su, her on günde bir 
48 saat kesilecektir. işte bu fark 
bizim için mühim ve mühim ol
duğu kadar da ziraat ve sıhhat 

baJumlarından da önemlidir. 
Her iki usulde toprak sürülür, 

tesviye edilir ve tavalar yapılır. 

Falıı::at her nedense Maraşlı çeltik 
ekicileri daimi sulamalarda tarla
ları sürmeyi istemezler. On tar için 
az para ile çok kazanç temin et
mek birinci emeldir. Halbuki hu
dayinabit bir ziraatin Türkiye 
Cümhuriyeti hududları dahilinde 
yeri yoktur. Bu, ancak müstemle· 
ke ziraati veya tabir caizse kap
tı kaçtı zıraatidir. Kanun bu va
ziyetleri kökünden silip atmıştır. 

Kesik sulamadan maksad su
ların muayyen ve muntazam za
manlarda kesilmesi olduğuna gö
re aceba bu usulü ziraat ne gibi 
faydaları temin ediyor ? 

Kesik sulamanın faydasını iki 
mühim cepheden nıütalea etmek
liğimiz lazımdır. 

1 - Zirai cepheden 
2 - Sıhhi cepheden 
Zirai cepheden kesik sulama

larda nebat daha muntazam inki
şaflar gösterir. Hasılat, randıman 
daha fazla ve emindir. 

Nebatı; hastalıklardan ve yo
sun zararından vikaye eder. Kök
leşme ve kardeşlenmeyi fazlalaş
tırır . Az bir su ile daha geniş 

ve münavebeli çeltik ziraati ya
pılmasına yardım eder. Su kesim 
günlerinde tasarruf edilen su ile 
diğer mezruatın su ihtiyacını kar
şılar. Su kavgalarının önüne ge
çer. Hulasa en modern ve en 
verimli bir usulü ziraat olduğun

dan faydası da o nisbette müte 
addit ve geniştir. Sıhhi cepheden 
mütalea edildikte ilk hatıra gele
cek nokta sivri sinekleri imha 
etmesidir. 

Beşeriyeti kasıp kavuran Ma-

ler. Bu sırada bir sıtmalının ka
nını emen Anofel sağlam bir şah
sı parazitli hortumiyle sokarak 
onun Sıtma hastalığına tutulma
sını temin eder . Halbu ki kesik 
sulamalarda su kesimi her o n 
günde bir 48 saat yapılırsa sür
feler susuz kalarak toprağa ya. 
pışırlar ve ölürler . Bu suretle 
Sıtmanın nakili olan Anofeller 
çeltik tavalarında itlaf edilmiş o
lurlar. On günde 48 saatten mak. 
sad çeltik tarlası sekiz gün sulu 
iki gün susuz bırakılması demek
tir . On gün sulu bırakmak hiç 
bir fayda temin etmez . Sürf eler 
o zaman uçkun şekli alırlar . 

Bulgaristanda ve Kafkasyada 
muvaffakıyetle tatbik edilen bu 
usul memleketimizde ( 3039 ) sa
yılı kanunun tatbikından sonra 
yer almış bulunmaktadır . Bina
enaleyh zirai ve sıhht durumlarda 
pek büyük faydaları olan kesik 
sulama usulünde mahalli çeltik 
komisyonlarının çok dikkatli o l
maları ve çeltik ekimlerinin mev
zuatı kanuniyeye harfiyen riayet 
etmeleri lazımdır. Bu suretle ha
reket tehlikeyi bertaraf eder . 
Memleket iktisadjyatını yükseltir. 

Harun Onuk 
Bölge Çeltik mutehassısı 

Almanlar Mısıra 
doğru yeniden 

hareket etti 
(Birinci · sayfadan artan) 

diliyor. keza anavatandan bir kı
sım kuvvetler de tahsis edilebi
lir. Büyük Britanyanın istilası en
dişesi artık yüzde altmış azalmış
tır. Şimdi afrikada Almanya ile 
ltalyanlarm fazla malzeme itoku 
olmadığından Akdenizde mihver 
nakliye faaliyeti gene artacak de
mektir. Bu nakliyata malta adası 
sekte verecek mükim bir İngiliz 
üssüdür. görülüyor ki Şimali Afri
kada Alman ve ltalyanlar devam
lı bir hareket yapamazlar. 

Kahire : 28 ( A. A. ) - Orta 
şark lnkiliz kuvvetleri umumi ka
rargahının tebliği : Libyada : ln
giliz tayyareleri asker kıtalarını 

ve nakliye kollarını bombalamış 

ve mitralyöz ateşine tutmak su
retiyle düşmanı hareketlerinde 
izaca devam etmişlerdir. Benina
da av tayyarelerimiz asker kıtala
rım nakle mahsus Yünkerk 52 
tipinde bir çok Alman tayyaresini 
yerden asker alırken mitralyöz 
ateşine tutmuşlardır. Bir düşman 
tayyaresi yangın çikarılarak tah
rip edilmiş ve diğerleri hasara 
uğratılmıştır. Habeşistanda : Dün 
av tayyarelerimiz Alonnakada 
düşmanın motörlü nakil vasıtala

rını ciddi hasara uğratmışlardır. 

Ve iniş meydanında da benzin 
deposuna ateş vermişlerdir. 

TORKSOZO 

Bu Seneki 
pamuk ekimi 

Bu sene ekilen pamuk saha· 
sının tesbiti hakkında ticaret odası 
tahmin bürosu '. taraf andan Kazala · 
rımıza ve köylerimize matbu cet
velleri dağıtılmıştır. Yakında dol
durulacak olan bu cetvellerı· göre 
Vilayetimizden ne kadar ~razininin 
pamuğa tahsis edildiği anlaşıla
caktır. 

Atış Poligonu 
inşaatı başladı 
Açık atış poligonu inşaatı 

müteahhidine ihale edilmiş ve in
şaata başlanmıştır. 

DÜNKÜ iHRACA T 
Öğrendiğimize göre İstanbul . 

dan Dünkü ihracatın yekunü 260 
bin liradır. Dün Almanya ya Şa
rap ve likör, Romanyaya balık, 
zeytin satılmıştır. 

iki günlük 
ihracatımız 

BiR MiL YONA YA KIN 
İstanbul : 28 ( A. A. )- Son 

iki gün zarfında yapılan ihraca
tın kıymeti 778,176 liraya ', mik
tarı da 2 milyon 296 bin 525 ki 
loya baliğ olmuştur. 

Romanya.va 479 küsur bin ki
lo pamuk , 105 bin kilo nohut , 
13,100 kilo torik lakerdası , 10 
bin kilo iç fındık, 19,990 kilo yer 
fıstığı, 47 bin kilo taze balık , 4 
bin küsur kilo kuıu balık, 38 bin 
beş yüz küsur kilo üeytin tanesi, 
50 küsur bin kilo palamut , Bul
garistaııa 32 bin küsur kilo ze} tin 
tanesi, ltalyaya 10 bin kilo kuzu 
derisi, lsviçreye . 1 · milyon kilo 
pamuk küspesiyle 50 bin kilo ku
ru koyun derisi, Çekyaya 83 bin 
küsur kilo anason , Slovakyay a 
400 bin kilo susam ve Almanya
ya da 853 bin kilo pamuk çekir. 
deği gönderilmiştir. 

Türk kadınının 
orduya ·yardımı 
(Birinci sahifeden artan) 

lier tarafta ordu hizmetinde va
zife almak, bilhassa ordu sıhhi

yesine faydalı olabilecek işler 

yapmak için müracaatta bulun
maktadır. Yardımsevenler Cemi
yetinin lstanbul'da da bir şube 
açarak, faaliyetini bu yurd köşe
sine de tesmil ettiği büyük bir 
memnuniyetle haber alınmıştır. 

Yardımsevenler Cemiyetinin 
hami reisi bulunan sayın Bayan 
ismet İnönü, dün saat 10 a doğ· 
ru, Ankaradaki sıhhiye deposuna 
girerek sıhhiye deposu müdürü 
Albay Rıza Atanç'a servislerde 
bizzat çalışmak arzusunda oldu· 
ğunu söylemiştir. 

Doğruca harp paketi dairesi
ne giden Bayan: İnönü beyaz ön
lüğünü giyerek harp paketine ko 
nulmak üzere kompres hazırlamı
ya başlamış ~ve :buradaki büyük 
masa etrafında günlerdenberi fa
aliyet halinde bulunan bayanlar
la birlikte saat 13 e kadar ça
lışmıştır. Sayın Bn, lnönünün bu 

M eınleketimizde 
den1irsiz inşaat 

Tlrk mlhendlslerı ba yolda 
bir esas tesbltlyle meşgul 

... ....................... . 
i ÇOCUK HAFTASI BU f 
ı AKŞAM KAPANIYOR ı 

ı ı 
ı Çocuk haftası bu ak - ı 
ı şam kapanmaktadır. Bu ı 
ı hafta içinde şehrimizde ı 
ı yapı lan_faallyetl gUnU gU ı 
ı nUne blldlrmlştlk.Çocuktaı 
ı rımız son Uç gUnUde okul·ı 
ı larında mUsamereler verı 
ı mlşler ve talebe vellle- ı 
ı rl zevkle taklbetmlşler- ı 

ı dfr . ı 
ı ........................ ı 
Gençlerimizin Misis 

seyahati 
Pazar günü, başta : l falke vi 

Reisi '. Dr. Bay Kemal Satır oldu
ğ'u halde Spor komitesi Reisi Dr. 
Şükrü Konuralp, Köycülük komi· 
tesi Reisi Ragıp Sepici bu şube
lerden ve sosyal yardım şubesi 

azalaıından büyük bir kafile sa
bahleyin 8 tireni ile Misi e gitmiş 

ve oradan köylünün sıhhi, içiimai 
durumları ile alakadar olunmuş 

hasta muayene edilerek ilaçları 

verilmiş ve derdleri dinlenmiştir. 

Bunu müteakip atış müsabakaları 

yapılıp akşam geç vakit avdet 
edilmiştir. 

OSMANİYEDE GUZEL BİR 
DAG YOlU YAPllOI 

Osmaniye: 28 (Tü·ksözü mu· 
habirinden) Kaypak nah ıye müdü
rü Bay Hasanm ciddi çalışmaları 

ile Osmaniyeden Kaypak nahiye
sine otomobille gidip gelinecek 
şekilde 22 kilometrelik g-üzel bir 
dağ yolu yapılmıştır. 

NAFIA DEPOSU 
iNŞA EDiLiYOR 

Dün öğrendiğimize göre, Na · 
fia amban inşaab müteahhidine 
ihale edilmiş ve inşaata başlan · 
mıştır. 

Balk evimizde 
verilen konferans 

Dün Akşam şehrimiz Halke· 
vinde ziraat mütehassıslarından 
Bay Samih Uygur tarafından "Çu
kurovada pamuk ziraahnı nasıl 
yapmalı,, mevzulu bir konferans 
verilmiştir. Bu konferansı kalaba
lık bir dinleyici kütlesi takib et
miştir. Ve konferanstan sonra 
"Mısır pamukçuluğu,, adlı bir de 
film gösteıilmiştir. 

TORTUM KA YMAK A MI 

Torum kaymakamı hemşerimiz 
Bay Osman Akçalı bir ay mezu· 
niyetle şehrimize gelmiştir. 

asil ve necip: hareketi, gerek İŞ· 

çileri gerek Yardımsevenler Ce
miyeti azası bayanları çok müte
şekkir ve mütehassi9 bırakmıştır. 

İstanbul: 28 (Türksözü muha
birinden) - Harp vaziyeti d o
layısiyle inşaat demiri tedariki 
müşkül meselelerden biri halini 
almıştır . Bu vazivet Bilhassa yük· 
sek mühendisler birliğini yakın 

dan meşgul etmektedir. lfülik 
Ankara merkezi ve İstanbul şu
besi bu hususta tetkikler yap
maktadır . 

Yüksek mühendis mektebi sa
lonunda büyük bir toplantı yap· 
mıştır. Yüksek mühendis mekte· 
bi müdür ve muallimleri, şehri
mizdeld yüksek mühendisler ve 
yüksek mühendis mektebi inşaat 

inşaat şubesi talebelerinin bulun
duğu bu toplantıda doktor Yük
selin mühendis Sait Kuran demir 
tasarrufu ve demirsiz betonarme 
mevzuu üzerinde noktainazarını 

bir konferans şeklinde bildirmiş

tir. Bundan sonra ayni mevzu 
üzerinde görüşmeler yapılmıştır. 

Öğrendiğimize göre, yüksek 
mühendis mektebi ve yüksek mü
hendisler birliği bugünün icapları 
içinde büyük bir ehemmiyeti bu
lunan bu mevzu üzerinde işle
meğe devam edecekler ve müş

terek bir esas tesbit edecekler-
dir. 

Vapur Seferleri 
Haber aldığımıza göre, Ro

manya seyrisefain acentesi Bade
ma, Köstence ile İstanbul arasın
da haftada iki vapur sefer. yapıl· 
masına karar vermiştir. 

Romanya vapurları, her hafta 
salı ve cuma günleri lstanbula ge
lecek ve haftanın iki gününde de 
buıadan Romanyaya gidecektir. 

lstanbuldan göç 
vaziyeti 

(Birinci sayfadan artan) 

istiabisine ve herkesin gideceğine 
köre yapıldı~ından , gitmemek 
istiyenlerin gitmeğe mecbur tu
tulacakları labit görülmektedir . 
Çünkü bu vaziyet dahilinde git
miyecek olanların yerleri boş ka
lacak ve nakliyatta ilerisi için 
güçlük çekilecektir. 

Beyanname verip de listeye 
girenlerin nakilleri zaruri adde
dilmektedir . 

BaZl ailelerin beyımname ver
dikleri halde birinci parti ile git
mek istemedikleri görülmüştür . 
Yapılan listeler vapurların haddi 

Tlrklye ladbol 
birincilikleri 

(Birinci sahifeden : artan) 
rama göre ilk karşılaşma Isparta 
ile Antalya arasında olmuş ve bu 
maçı bir sıfır Isparta kazanmıştır. 
İkinci maç Elazığ la G. Antep 

laryayı , Sıtmayı tevlid eden A
nofellerin en fazla sevdikleri su
lar durgun , uzvi bataklık suları 
olmayıp temiz , hafif cereyanlı 
çeşme ve çeltik sularıdır. Binaen 
aleyh çeltik sahalarına yakın ba
taklıklar mevcud olsa bile Ancı
f eller çeltik sularına hücum eder
ler. Bundan dolayıdır ki munta
zam tesviye edilmiyen, fenni usul
lerden uzak yapılan çeltik tarla
ları o muhit için hakikaten teh
likeli birer jit olmuştur . iyi tes
viye edilmiş, kanalları icabatı fen
niye dairesinde yapılmış çeltik
likler Anofellerin her nesli için 
birer kapan vazifesini görürler . 

Ankara Radyo Gazetesi 1--
, arasında yapılmış ve iki bir Ela

zığ kazanmıştır. Müsabakalar An · 
karadan şehrimize gelmiş olan 
beden terbiyesi g-enel direktörlü~ü 

zat işleri müdürü Bay Saim Sey
merin nezaretinde büyük bir in ti· 
zamla cereyan etmi tir. Dün de 
Adana - M•rsin ve Diyarbakır 
Kayseri bölge, şampiyonlan kar· 
şılaşmış, Adana Mersine 3-1, Kay· 
seri Diyarbakıra 4 O galip gel· 
mi~lerdir. Maçlar bir hafta de
vam edecektir. 

Dişi Sivrisinekler yüzlerce yu-
murtalarım çeltik tavalarına bı
rakırlar . Bu yumurtalar muhitin 

A merikadaki kanaat Balkanlardan haberler 

Midilli adasının işgalini hiçbir 

kaynak teyid etmemek tedir. Yu

nan başvekili bugün giridden bir 
nutuk söyleyerek, girid adasında 
mücadeleye hiç sarsılmaksızın de
vam edeceğini anlatmıştır. 

NObetçl eczane 

TOROS ECZANESİ 

29 n~san ~ 
eıe 

iKTiSADi MESELEL!!' 

Piyasa ne 
vaziyette 

G eçen hafta vazdığ•1111ı 
b 1 ft 

. ·. 1 de 
u la a ıç ın< e . t;I 

cat idhalattan fazla idı. 't'J 
harpten sonra, d ış ticaretı 
ihracatın ithalata nisbetleıııı f 
olmuşu klasik bir hale g~ ~· 
Bunun sebeplerini bir k8

kab1 

ile şu suretle izah etınek 
111 

Avrupamn , den iz aşırı ,ebe 
ketlerle alaka ve ıniin3 g' 
kesilmiştir. Harbin sahll51 iı ' 
ledikçe, Avrupanın d.e'~ıı 
memleketlerle olan irtıb \ 
ziyade azalacaktır . Bu 111~ 
karşısında kalan AvruPtarı o 
olduğu maddeleri, roüırı itıO 
ğu kadar, Türkiye ş.er3 e 
memleketlerden ·tedarık )~ı 
mecburiyetind edir. sud ıe er 
Avrupaya her nevi ına l I 01~ 
raç etmek imkanları h851 

tur. dO• ( 
Satılan mallar arasıd ~~ 

yaya gönderilen arrnu ·ıe ~ 
kuru erik gibi mallar b1

1

1 cş 1-t 
nılmaktadır . Kepek baş IJ11~,. 

b
. . o 

maddelerinden ırı ıer 
Küspe , her taraftan ta tıJb~ 
mektedir. Susam, keterı çt~ 
d . A 1 . e ı;e erı !manya, svıçr 
dan istenilmektedir . .. esi eP 

Bu hafta içinde ıhrB arı>" 
yade, Almanya ve p.Jm tıere 
ti altındak ki meınleke ., 8d' 
pılmıştır. Almanlar eıı 11

'fit111 
tün almışlardır. Alırıan ııııB~ 
2 milyon liralık tütü~ ~11ııŞ1 

yeniden bir anlaşma) 8 
111d • 

Türkiye - Almany a ara~:ırıl • 
milyon liı alık ticaret ur·B 
süratle tasfiye edilıneıteııı 7,0 
taşmaya göre, Alınan)'~~~ıı~1 

liralıll hububat, yağlı 
lacaktır . rtı:ırS~ 

ihracat müsait şa pıll' 
olduğu halde ithalat Y~ şıe t 
tür. Harbin sahası gdaıı d 
çin, Akdeniz yol~fl kİİ'ı ) 
yapmak şimdilik ~0~11~i~J~; 
dir . . Balkan harbinın deıı!ı 
nanıstanla aramııda ·c1:1rı 11111 
lerine inhisar e-den ~ lltııı 1ş1~ 
betleri de inl.:.ıtaa u~;r '°" 

Bugün için, Tuna ,of~ 
beşk, ihracat ihracat ]erııır pıı 
yoludur, fakat ırak vaSt1rt •' 
rında kafi derecede ,ııııı ~ 
maması , buradan rt1P 
tı güçleştirmektedır. 

Salı 28.4· 
1941 ~el 
ıııeıııl' 

8.00 Program ve 

at ayarı ıeri ıf 
8.03 AJANS babef ,0gr~ 

M .. . k . Hafif p 8.18 
8.45/ 
9.00 

12.30 

uzı . ~ 

yeıfl' el 
Ev kadını - eJll:e~ 

fil 
Program ve 
at ayarı ~ ı-r.e ~;~ 

12 33 M•· .k JUP"Y • . uzı : ıerı 1( 

12.50 AJANS haber f ~~ 
13.05 M .. 'k . rarı-çe •ıloıl 

uzı • efe~ 

prograınıoıtı ,of 
.~ ~ ~"I 

M" 'k . Karış ıııte 
uzı . rıı' 

Program ve 

at ayarı ftilsı rı1~ ~ 
18.03 Çocuk ttıı çoC 

tile : RadY0 

bü <Ciftçi~'t 

13.25/ 
14.00 
18 00 

18.30 Konuşma iftçirıi~ ~ 
18.45 Müzık : Ç 0olı~ ~ 
19.00 M.. 'k . rJafl (O~ 

UZI • kSO ,, 
19.20 Müzik : Sa 53ııt . 
19.30 Memleket berıefl 

AJANS h~ ıir''1 ,ıı 
19.45 Konuşma · jll ııei~,. 
19.50 Müzik : f ~At~1S' 
20.15 RADYO d'fo 
20.45 M"zik · f(a u . ~ 

kestrası (Ço'~ 
21.30 Konuşma tiYI~ ~} 

münasebe _,,rıJ' 
taflJI 

Tarcan "oro 1r 
21.45 Müzik : ~ ı ı.ıi t 

t sııı.ı ı 
22.30 MenıleJ<e ·rı.ı' ' . ı• . o 

haberleri• ..,pı) 
"8'" 

tahvilat, fi'fııt) 
borsası ( arı' 

22.50 Müzik : D \" ~ harareti ile inficar eder. Sürfeler 
teşekkül eder. Sürfeler de 8 - 10 
gün ıarfmda kahil , uçkun şekle 
girerler . Ve meskun mahallere 
tıücum ederek kan emmek ister· 

Yakın zamanlara kadar Ame
rikanın düşüncesi şu idi. Harbe 
girmemek şartiyle lngiltereye her 
türlü yardımda bulunmak. Fakat 
şimdi bu düşünce değişmiş bulu
nuyor. Bugün Amerikada yapılan 
anketler neticesi, lngilterenin 
mağlup olmaması için Amerika
nın derhal girişmesine taraftar O· 

lanlar yüzde 64 tür. 

lsviçrede durum 

ibtidai madde ve iaşe maddeleri 

sıkıntısı olduğunu anlatmaktadır. 

B~na sebeb isviçrenin muharip 

devletler tarafından ihata edil

miş olmasıdır. Harp dolayısiyle 

memlekete Turist de gelmemekte. 

ve bu suretle memleket iktisadi 

hayatında mühim. bir tahavvül baş 

göstermektedir. Yani c ami yamnda 
23.~5/ pro1'11111 

~·l 23.30 Yarınki 
Gelen haberler, son günlerde 
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Çin Zaferleri 
Boy,.,. Çan· Kay• Ş.lıln 

•6yledifi bir nataı 
Şanahay : 28 ( A. A. ) - Ab· 

~an maUimata göre Bayan Çan • 
~~ • Şek bir nutuk söyliyerek 

Çının dört senedenberi Japon t,.. 
~rruı.una mukavemet ettitini ve 
~ Dnilcavcmetin devam edecefi'· 

nı~ ~ harp esnasında 60 milyon 
Çı~lınin muhaceret etti~ ini, Çiain 
~~ıltereye kartı biiyilk bir sem· 
tısı otduQ'unu anlatmıtlır. 

Şanghay : 28 ( A. A. ) - Çin 
kuvvetleri Niıu limanını ve Veu
fU ıchrini itgal etm~lerdir. Şimal· 
deki Japon tcıarruzlan da tarde
dilmiftir. Bir çok mevkiler istit
dat olunmuıtur. 

1ra11 ll~•lerl 
98 Alwıwra 

Bern : 28 ( A. A. ) - La
•uiı gazetesinin Berlin muhabiri 
Y.•zıyor: Alman siyut mahfille
~~de Irak haiiaeleri dikkatle ta
l •b .• edilmektedir . Bu mıntakada 
~aılız kıtalarının takviyesi Bet· 

lı . 
nı 80n derece alAkadar eyte-

IJJekte , Almanya bu mıntakada 
da lafil avlanmayacaktır , denil
IJJcktedir . 

la .. ll•rt• tallrllt 
ı11ıcı ltlr alr•• 

p (Birinci sahifeden artan) 
I' azar gecesi Hamburga da ingi
n~ hava kuvuctleri tarafından )e-

1 ve çok kuvvetli bombalar abl· 
~•Itır · Bombardımanın netiecte~ 
•ndcn bahseden bir pilot bir 
~olkan in<l ifaınA; beıut~)'CD bir •· 
ev sütu" • - •-- 1 b'l ııu ııu.ı yflue ditini ve 

11
1 
iharc kırmızı bir alev halini 

arak en·-~ . . 
liti nd . ..,....ı yama mıl ıocııı· 
leıa. t bu Nlıaya yayıldıtanı .ciy
fiıa ~ ~r. Bombalardan bi.-inin in· 
ııı - ını ıs kilometre uzak~ tör• 

llf olan bir ı.-ilot da t.r.ıaa..: .. 
Y•ldırım - . _..,. '6 

1 
•uratıylc vukubulduP.uu 

Y emi••ir --...:.... ,.. . 
.. , • • • MeoUll•~· 
·~lçlb ....... 

14 (Bırınci tahifeden artan) 
Yet ida . ,_ 

d resa "IDJnunun albncı mad· 
T~~ tadU&t na, Tfitkiye - Belçika 
Buıaret atı18fmuı temdidini, Türk· 
İic!,ar bakas müddetiPi, Türk- Fin 
Türk et Paktmua tasdiki işleriyle, 
tı, r --k lnfiliz tediye anlaşmala· 
1 enu:• - lıveç Kürink ve 25 
men :Z 1940 tarihli Türk - Al· 
tııüt~ıuar ticaret anlqma11na 
da ka notalarııı tasdiki hakkın· 
iltiaatnun ~Ayibası ve hariciye ve 
lraii~k encurnenlcri mazbatalarını 
la1,,ib ere ile metaııl olmuf ve 
~emiılir. 
~ 

a~a~R~S~A~ 
-~uk - Hububat 

KiLO FIATI 
En az En çok 
K. S. K. S 

MiDiLLi ADASININ iŞGALi 
HEN0Z TEEYYOO ETMiYOR 

ElEH lllOMEJI BilD'IE 
MOCIDElEYE DEVAM EOECEI 

Sovyetle~n 
Tedbirleri 

ftrll - lew,et 
Delllaruroaa 
1'eıa: 28 (a.a.) - Ofi: Arri 

a~i lıaı_.,. mecmua •tret
titi makalede Sovyet Ruıyanın 

Ankara : 28 ( Radyo Gazete· Almanya ile hemhudud olan IDID• 

sinden ) - Atinanın sukutu, müt- takalarda bir takım tedbirler al-
tefik kuvvetlerin fırıat bulup Mo- makta beraber fimdilik harbe ıü-
raya athyamamıf olması Yunanis· rükltnmek iıtemeditfni, fakat ta· 
tanda askeri bareUtı ıona erdir· kibettiti siyasete bakılacak oluna 
mittir. Artık anlaıılıyor ki İngiliz. gayesinin yeni ihtilatlar çıkarmak· 
lerin elen topraklarım terkedip tan bqka bi11Cy olmadıjımn an· 
çekilmekten bqka yapacağ'ı if latılmakta buhındatunu tebarilz 
kalmamııtır. ettirmektedir. ltalyan mecma• 

General Papagos, vazifesini şunlan illve ~tmetedir; 24 Martta 
hakkile bafardıktan sonra tekaüt- Türkiye ile Sovyetler birlili ara-
lüğünü talep etmif bulunmakta- sanda aktolunan ve TGrkiyenin 
dır. Harp tarihi Papaıos adına beynelmilel bir ihtilaf baUnde Sov· 
muhakkak terefli yapraklar vere· yet Ruayamn bitarafbjına pvone 
cektir. bilecetine mütedair bulunan be· 

MkiiUi adasının i11ali henüı yannamenin Türkiyeyi harbe tetçi 
teeyyfld etmemi.tir. Yunan Baı· eden bir eser oldutunda ıüphe 
vekili Giridden bir nutuk söyliye yoklüt. 
rek mOcadeleye sonuna kadar _._ ________ .._.__ 
devam edileceğini bildirmiftır. -

Sovyet - Japon B. ÇÔRölLIN 
1ener1 ara11Bda ON NUTKU 

MATSUOKANIN SOVYET · JA
PON PAKTI HAKKINDA TOK
YODA YAPTICI BEYANAT 

Vifi : 28 ( A. A. ) - Moıko
vedan bildirildiğine göre, b itaraf. 
1tk paktının tasdiki münuebeti}le 
Stalinle Matauoka aras.nda yeni· 
aen fo\gr~Jt t'.eati edilmiştir. 
Matauoka telgrafında diyor ki : 
c P.aktıo ~ ıuıd• ıppeiyete rir
~ olmasl ~bc"enmiıin 
dtizofıditinia bM.iz bir delili oidu
,Pna kaniiaı. > 

Ma~okanan Yolotofa ı&ıder
difi telrrafta da f6yle denUm~k
tedir : V ~rilen iöıe soriuna kWar 
sadık kalmak 1Ju.ulundaki daıtu
runu burada teknarl.mikta bahti· 
yanm. Sitlnlf' afbt tanda haretet 
edeccfimiıden fflphe ebnemekto. 
yiz. 

Tokyo: 28 ( A. A.) - Hari 
ciye naıJn Matsuoka teyalıatten 
avdeti münuchetiyle tertip edi· 
len toplanbda demi~ir ki : Eter 
imkln o"8ydı y~ndan itibaren 
milli bayabmısın Almanvada ya
pddıt• ribi bir kontrole tabi tu· 
tulmuını isterdim. Falı.at böyle 
bir nriirakabe bizim için kltad 
üzerinde bir projeden ibaret bu
lunmaktad ar. Matsuoka Sovyet • 
Japoll paktına temaı ederek tun
ları ilAve etmjftir : ' Bu pakt Ja· 
ponyanın halen karıılqmakta ol
dutu zorlukları izale etmif deril
dir. > 

haglllsMatltaab 
.,. •eVm••ar 

l..Ondra: 28 (a.a.) - Londra 
gazeteleri Balkanlarda cereyan 
eden barekltm son safhalan bak· 
kında reJen haberleri ve mütala· 
alan bir cok sütunlar tahsis ede· 
rek ade<lee on defa üstün bir 
düşmana kaqj ~paratorluk kuv· 
vetlerinin dündar kuvvetleri tara· 
tından röllf!ileQ tiddetli mukave· 
mele if81'et etmiflerdir. Gazeteler 
Yunan millemin uzun ve kahra· 
manca mukavemetini ve Vunan 
hük6metinin adalannda mücadele· 
ye d~vam etmek karanm alkııla · 
mak bUIUSUDda müttefiktirler. 

(Birind uyfadan artan) 
gilterenin hayliyet ve ferefini 
feda etmekıizin ölilm tehlikeıi 

karı11ında kendiıinden yardım is
teyen Yunaniıtanın imdadma kot· 
ınamaz.hk edemiyecetlni beyan 
etmiı ve bugün Akdenizden ln-
riltere için Mııırı tehdid eden 

neticcler'9.}. bqb tehlikelerde 

&at ıfeteioebilecethü &ltve ede· 
~k d~lr •• ı c Hubia J.paa. 

aya • FIM , ,....,,.,. ve Ru-
yaya ................... 
Alma.._. OW.ya ı...bllbat an
bannı ve ~ p.trol byu· 
farını ele ~ mlm•ln· 
dflr. Fakat bir fe1 muhakkaktır ı 
Hitler ne Şarkta. ne Ortaprkta , •e de Usal&prkta mlntakim ada· 
(etten yaka11Dı 11yır~ıyacaktır • 
Bu harbi kulDIDÜ lçln ya istllA 
ie bu adayı fethetmeal , yahut 
f?izi Amerika Birlefik Devletlerine 
batlatan ı.a,.tt deniı yollanat 
lemıeli IWmdır. ifa)' atta kalma· 
mıı için f nıiltere meydan muha· 
tıe~İ' .-a: .. u ~ l&uandı 
i.e, Atlaritik liieydan muharebe· 
9ini do o derece bU olarak b· 
ıamnamıı IA:ıımdar • > 

Bqvekil, •unzam ve mlbim 
Amerik• yardunlQdan bahwl•tlı: 
1ör.lerini fC)yle bitirmiftlr ı 

c lnfiliz ve Amerikan azmi 
-karııaında ihtiyatla ve buiretıl 
hiç bir kimee Hitlerin ve MUIO-
lininin nihai matl6biyetinden fll>· 
he edemez . lnriltere Okyanuta 

itiraz ıöttrmer. bir bel imlyete 
aahlb ..,..mayor. Ve yalımda._. 

valarda da kaU WlnlQlal elde 

edecektir • lnriltere , bitin dln
ylllflf ~ lniaıar.dakİlldell 
fazla madenlere ve teknik by• 
naklara malik balanmatadır • 
Niıbet 61çlltln0 kaybederek oe• 
saretimlai kırmıyahm ve tellp 

dClfmiyelim. Burtn olup bitenle· 
rin hiç biri reçen sene lnıiıte
renın reçirditi tehli~.... .., .. 
edilemez. Şarkta olup bitealerin 
Wç biri Garpta olanlarla .... 
yese edUemea • 

:··--·(~ ...... 
ıinden )- Çörçil , IOll nutkunda 
Muaolini için atır clmteler kal· 
lanmıf bilhaua Duçe için fU tef· 
ıirleri ıık aık kullanmıttır : c So
pa yemif çakal > , c Bu ,a.ı1nç 
sahtekar > 

ilin 
uııı ıııııcı ıcıı 
MEIURLUIUIDll: 

Gayri ınenlıal malların a9ılı 
arlır•a lldnı ınaJJ~ IB 

••••• 141-1117 
Açık artlrma ile paraya çev· 

rilecek pyri menkulün ne oldutu: 
Aclanamn Şeyh Mustafa. M. Bir 
bap ev. 

Gayri menkulün bulundutu 
mevki, mahallesi, sobjı numana: 
Aclmanın Şeyh MuıtafL M. ve 
Tapeanun. K. ani 931. Tarih ve 
82/lba Nolu ahtabdan iki odah 
bir kap Hane. 

'rakdir olunan lqymetı 100 H· 
radır. 

Arbrmanm yaplacafl yer, lfln, 
saat: Adanacla Birind icra memur· 
lufubda birinci ..... 3161941 
Sala tlnil saat 10-·12 ele ikinci 
Arbrmasa 14-6-941 Cumartesi 
rünl .... 10-12 • 

1 - ltbu pyri menkulln ar· 
luma ..,. ....... 26-4-941 tarl· 
binden itibarm ll17numııra ile Ce· 
belibereket icrı daireainin m ayyen 
numara11acla herltesin ,&ebilme.si 

için aça~ tir. lllncla ya11h olanlar· 
dan fazla mathmat almak iıtiyen· 
ler, ifbu _.rtnameye ve 1117 dos· 

Y.• n..-.Mtfht memtnl,etimize 
mürac.at etmelidir. 

2 - Arbrmıya itürAk için yu
karda ya11h luymetia • , 7,5 nitıbe• 
tinde pey akçasirle veya mUlf bir 
bankanm teminat mektubu tevdi 

edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklalarta 
diter alakadarlann ve irtifak bak
la '8hiplerinin pyri menkul üze. 
rindeki haklanm hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan lddialanm itbu 
ilin tarihinden itibaren onbeı rQn 
içinde evraka mG.aetelJyle birlik 
le ...... ı,. ..... blldillilellri ••• 
be*r. Akli luılM Mkwn Tapa 
....,._ _.. a'' 't• bedt-
Unla .. ,..,.. .... ...,..,.._. 

' - GGlterlea ... ai1anm-,. ...... ...... ...... ıtartna· 
........... V9 llaumlü ..... 
.. ı abıİllf ve bualan t..._nka· 

bul etmlf ad ve itibar Cll•urlar. 
5 - TaJin edllen 11manda 

pyri menkul iç defa ,btirlldıktan 

IODl'a en çak arbrana iblle edilir. 
Ancak arbnna t.dell • ...,men 
kıymetin y6zde 75 tini -..u Ye· 
,. ..... iatiyenln alacatına r6cbana 
.._ dilir alaClkblar Wunupta 
becW ......... o pyri ... ul Be 
tcmla cdflmlt allcaldanliin :mecmu 
UQdan fazlaya çakqaam en çok 
arbrwn ~ baki ...... k o 
zere artırma 10 ,on daha· temdit 
ve 2-6-941 Puarteli pni ayei 
mtte yaplacak artar..cta be 
deli labf iatiyealn alaclflna rilc· 
hani olan diter alacakhlann o 
PJrl menkul Ue temin edllmlt •· 
ı.c.klan mecmuundan fazlaya çık· 
mak faltiyle, en çok arbrana iba· 
le eclllir. 86yle ~ bMel elde edil
me11e ihale y~. Ve •lif ta· 
lebi diiter. 

6 - Gayri menkul kendisiae 
Jllilleo1 .... ..._ ..._.ver•· 
verilen aajblot .._ .,.,.,. ver• 

aaezsc ihale karan f8lholuftarak 
qnctielnda evvel • yübek tek· 
lifle bulunu kilDM metmlt oldu· 
F '9deue ahaat• rm oluna ona 
ı-.za olma, veya bulunmam he
men 15 ,.. aaGddllle arbrnaaya .. 1ca..,. •ti ...... npatçe

dillr. iki iMie .......,.. fark ve 
""" ...... itin ,.. befdea 
hesap ohmaCak ,. wı ....... 
rulu .,.. ........ t kÜDlk· • ... ...-n,...ı_ ..... tala sil...... (m) 

Cayıı ~· 1'1f· 
terilen s - &. .- ... ....._ 
Birinci icra ........ , ... od•--
ltbu Ua ve ...... ....,.. 

eartm...... ...... •blacat" 
.... 12HŞ 

Sa s 

\ 

••••••••••••••••••••••••• , 1 111ew11, b ...... De ... , . d•J• 

1 
gllmell lıtlJ8alere • i lde ı .. 

BU A KŞAM 

· ASRi SiNEMA 
DA 

SU..ma Aleminde Buf{lne Kadar Yapılan En Komik 

Ve En Çok Taklüli şaheur 

p ıozıo 

z 
o 

ı , 

R 
L 

TA Y YA R ECi • 
Bir Kalılcalto. Kasırıa.,. Bir Neıe Men6aı 

ADICA : 
Bltla artlıtlerl (lla,.u) ._ 

K ovlJog Aşkı 
------~= 

AMIUA"ıre ı .. cı ··•·llhwllllad• 
Adan ada Hacıf akı mahaUelin• 

1 • 

de S numarala evde oturan Receb Ad a M l k t H rtan · 
ötlu Şükr6 Datl~ otıunon Hacı· oin 497ttra s0°br:ı muham::~ 
bayram ~ahallesınct. . Y~ U1ta l bedeU birı kıad maalece ve mal· 
Mebmediıı yanmcllt Huan bla teme'i' tıbb1ye · ihtftacı pazarlıkla 
Leyla -1eybi~ •fi botuma satın alınacaktır. 
daytendiıe dalıiya ~apelmakta olan Pazarlık 8 S 941 tarihine te-
dun..-ad• ..... l.ayll nanuna eadlf eden pazartesi rlnl saat 

çakarm da~ p.terilen adıJpte 10 da Seyhan vil&yeti daimi en-
bulunmacbfl ve mahalli i~eti ClmeniJ?de yapı~kbr. • 

mechul oldutu terhile bllt te~lit muv:::!tıtn;:.ı ~l~L ~ 
iade kllaadl...,. UAnea davetiye aa .paw ... .._.... 
ttbUtfne ve durut•anın 2/61941 aGııden iç aGn illtbddem Hlai4 
pazartesi saat 9 tallfdne karar el M~huebe vezneaine teılim e• 
verildili cihetle o rün ve dtlmıı ol~as! lh~dır. 
mtte clavü Loyllnın mahkemede . llteklılerm L11te ve prtname· 
haıır bulunmua IGzumu davetiye yı gör~ek dzere herfin Hutane 

k 
L...ıı ..... • ldare•me ve paıJrtffi rtnl "-

ma amına -.m usmalt uzere ilin Daimi eaıelllteb t.lrOluaa ~ 
olunur. caat eylemtıMri Mb .. anur. 

12"6 12967 29-1 - 3-6 
~~~~~-~~~~--

11111 llfll M8DORL0- IELEDll llYllTl•I: 
IOIDEI : llOITAllB •••• 

IAIQ.ACA& 12·5·941 tarihinde ihale edil· 
mek üzere (3000) Ura üzerinden 
aç1k eksiltmeye konulan ve istek· 
li çakmadıtından müddeti 23-4-940 
tarihine kadar uıadıtı halde istek
li çakmayan Adanamn Abidin pa· 
p caddesinde Maliye tahakkuk 
tubesl ittibu edilen eıki Türk 
kllf'I .~n•ncla Y•ll•cak tadilat 
ve tamirat 23· 4·94 t tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlıkla 
verilecektir. 

lsteldOerin Nafia m0d6rlütüne 
miracutlan illn olunur. 

12970 

IUllF ı•ıtlOl
IEI: 

Divan yolunda ve c~ 
riyet mektebi kutumda yol 
tevsü dolayıaile yıkbnlmakta 
otan bina enkuındaR çakan 
ah .. p kapa, pencere. penceN 
demiri, pencere camii çiQko 
leyha ve ~ aibi nı~e•olf:" 
Nısanm 30 uncu ~bap 
nQ saat dokuzdan Oll ikiye S 
dar yerinde arbrma uaulile sa-
blacaktir. 12968 

Almak isteyenlerin o 
ve saatte Mbf yerinde 
...ı.n•allııur., 



-
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TORKSOZO 

( 
1. 

HAlKEYI REISliGINDEH 
Konleranı-rıum 
29-4-941 Salı günü akşamı 

saat 20,30 da Evimiz konferans 
salonunda Bay Ahmet Fadıl 
Demirci oğlu tarahndan (Ço
cuk terbiyesi) mevzulu bir kon-
' ferans ve müteakiben de bir fi-
lim gösterilecektir. Bu konfe
rans ve filimi bütün ana ve ba
balara, Vatandaşlara tav~iye 
ederiz. 

Giriş serbestir. 

SEYHAN DEfTEROARll
GINDAN: 

Adalı Bebeli otlakiyesinin 
1/5/941 tarihinden~30/4/942 tari
hine kadar bir sene müdddetle 
icarı 300 lira , ,..muammen :bedelle 
ve peşin para ile 1514/941 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle 
açık arıırmağa çıkarılmıştır. J.s. 
teklilerin O/o 7 ,5 teminatlariyle 
birlikte 215/941 cuma günü saat 
on beşte Deftf"..rdarlıkta müteşek

kil Komisyona ve şartnameyi o
kumak isteyenlerde her gün Mil· 
li emlak dairesine müracaatları 

ilan olunur. 12926 
19 - 22 - 25 - 29 

_.,......:'i""'_. _____ .. -·----·•4 ---

ZAYi TERHİS KAGIDI 
Kallteılyle ve ıesinln temlzllOlyle ber kesi hayrete 

di,Clren r.adyo 

MUHARREM Hil · . 

SEYHAN DEf Tf RDARUGINDAN: 

Kapu 
Mahallesi Mevkii No. 

Vergi kıymeti 
muhammen 

Mesaha mik. bedeli 
Cin~i M. MU. ada parsel L. K. Hisse mik. 

Kurtuluş Asfalt Arsa 260 554 13 260 00 
12 96 00 
11 174 00 
14 180 00 

Tamamı 

" " ,, 320 " 
" ,, " 580 " 
" ,, " 180 " 

Karuoku :Ahidinpaşa98,, 151 188 
,, Musaballı ,, 75 195 

Tepedağ Hasan paşa ,, 11 O 252 
HC\nedan Vezir 105 Kerpiç 130 315 

Oğlu Ev 
Tapu 

8 604 00 
11 40 00 
11 110 00 
4 300 00 

Yılanlı Müftü 00 Bağyeri7782 Eylül/938181/32 240 00 
Yurdu 

Kayarlı Köy 00 ,, 
civan 

5676 Ağus/938 179/72 74/45 

" 

" 
" 
" ,, 

" 

" 

Yukarıda evsafı yazılı on parça gayri menkulün mülkiyeti 
2490 sayıb kanun hükümleri dairesinde peşin para ile on beş 
gün müadetle açık arttırmağa çıkarılmıştır. isteklilerin % 7,5 
t~minatlariyle 2/5/941 Cuma günü saat on beşte Deftardarhkta 
müteşekkil komiiyona müracaatları ilan olunur. 

17-20-24-29 12925 
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MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GÜN MUSTAf A Rif AT 
ECZAHANESI OSTONOEKİ MUAYENEHANESİNO[ 

KABUl EDER 

Abone ve ilan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Alb aylı~ 600 ,, 
Üç aylığı 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. -lllnlar ıçln idareye 
murecaat etmelidir. 

Sahip ve Başmuharriri 
FERiD CELAL GÜVEN 

Umumi Neşriyat Müdürü 
MACiD GUÇLO 

Basıldıtı yer : TÜRK.SÖZÜ Matbaas 

[1 

REMO • 
1 

iLAI\! 
HAlKEVi ' REiSti~iNOEN : 

(Konser • Temsil) 
Evimiz Sosyal Yardım Şubesi çıkanna 30-4-941 çarşamba ıünü 

akşamı Alsaray Sinemasında zengin bir müsamere verile~ektir. 

, Numaralı yerler 30, dabuUye ıs karaı· 

ı tar. Biletler Halkevi Bürosunda satılmaktadır. 
1 - Halk türküleri 
2 - Konser 
3 - Büyük Şair Hamid' in Nesteren'inden bir tablo 

• 
4 - (KAVGA SONU) Vodvil 2 perde 

12957 27-29-30 

29 Nisan~ 

l ı. AN 

BElEDIYE RiYASETiNDEN : 
1 - Belediye emlakinden aıatıda cinsi ve numaralarile : ı 

men bedel icarları ve muvakkat teminatları yazılı kasap diikk~ 
Haziran 9:41 tarihini:len 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene ılt 
le açık arbrma suretile ve şartnamelerine göre kiraya verilece~ e ·, 

2 - ihaleleri 13 Mayıs 41 salı günü saat l4"'Öe B~ted•Y 
sındaki Belediye Encümeninde yapılacaktır. ~ 

3 - ls.tek~iJerin i~ateden ev~el muvakkat teminatlarına y~UaJe f 
şartnamclen gormek uzere Belediye Muhasebe Kalemine ve ıh -ıııe 
yatırmış olduklan teminat makbuzlariyle birlikte Belediye Erı~ 
rnüracaatlşn ilan olunur. 29-3- 7- 11 J29 

Mııhş 

Mevkii 

Bucak Ma. 
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" .. .. .. 
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Sakatat 
Kasap 

" 
" 

" 
" 
" 
" .. 
" Sakat 

Kasap 

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

29-3-7-11 

Muvakkat dtti f 
teminatı be ~iV 

No. --r Lira Kr. ~I 
69 97 60 t;ii .. 7l 45 .. 73 33 75 

" 75 22 50 

" 77 33 75 

" 79 30 

" 81 24 LO 

" 83 15 

" 85 15 

" 87 15 

" 89 37 50 

" 
67 54 40 
34 52 50 
36 51 ' 0 
38 37 50 

•• 
" .. 

40 '4.7 5 ' 
42 22 50 
44 4 1 '..!S 
46 26 2') 
48 ~2 ıo 
50 11 t5 
5) 15 

.. 
" 
" 
" 
" 
" ,, 

54 '16 25 .. 321.87 112 50 .. 89 90 
" 91 33 75 .. 93 41 25 

95 )2 50 
97 4L 25 

" 
" 

99 3 ~ 75 
101 37 50 

" 
" 

103 30 -" 
" 

l LAN 

AOAHA BELEDiYE RiYASETiNDEN: 
· ıe /ı 

1 - Belediye emlakinden aşatıda cinsi ve numara\arıYIİ,,o~ 
men bedeli icarları ve muvakkat teminatları yaııh sebıe ~11 ~ePei 
kanlar 1 /Haı:iran/941 den 31/Mayıs/942 tarihine kadar bı:eril~·. 
detle açık artırma suretiyle ve şartnamelerine göre kiraY~·te b' 

2 - ihaleleri 16/5/941 Cuma günü saat 14 de bel 
1 

daki belediye encümeninde yapılııcaktır. 01 y3 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat tc: ın i ıatls!' ;ııe ~.J 
ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe ~atelJl IJl(j(J" 

giiqü teminat makbuılariyle birlikte belediye encilmenıne 
ilin olunur. 29-!t-8-12 12961 & 

hllııııı' 

Mevkii Cinai 

Bucak M. Sebzeci dükkAnı 
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Muvakkat t,-1ıı e~ 
No: ~ 

Temin:_ ı,io/ 
Lira. ~,O 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
J3 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

26 25 ~ 
22 50 ı~ 
9 . l~ıı 

50 l"' 

~ fo 
6 . . ı(l(l 
6 50 ıifJ 7 50 1ı' 7 40 q~ v 
~ 40 ~ 

16 ;O j~ 
?6 ~ I~ 

5 50 ıO 
7 50 jl 
7 50 l(Q 
1 

50 ı~ 7 50 Jl' 
7 ı,O 11~ 
7 ;o ~-

7 50 ~ 
7 ;o 1i 
7 f>O ~ 

~ ~~ ı~ 
6 50 ıO' 
1 50 !~ 
7 50 >~ 
7 50 ı~ 
7 50 ır: 
7 
6 5Ô 
7 '° 7 
6 
6 
6 
6 
5 
6 
7 
7 

18 
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