
•• •• ÇAllŞAM&A 

30 
NiSAN 
1941 

IDAll•Y ... 
ADANA • Abidl" 

P0tcı Ccıclffll u KSÖZ Sülp ft •1111 o 1 ••• ...... ~ .... 
T eleforı : 315 

.. , •• , her , ..... a kuru• GÜNDELiK SIYASJ GAZETE 
Kuralut Tarihi: t Ktnunmanl 19'J4 

OnJedlncl ,., - .. ,. 1 ••• 

Türkiye harbe girmeye 
mecbur edilecek mi ? 

B u ... .ıın ceva/ıc 6lr ......... ı--SD&~ nwçhullen J.gamgor. nmv• .. 
Ma4im olan tele nolcto ,.Jur: n 

Türlcigenin ltar6etmege mec6ar kalması galnıa. lteft~l :arsu w kararı· 
na ballı delildir. Tarldgege ıelecelc muhtemel ili,. lft:aflbil Türkiye
nin siyaseti def il, Ballconl•a ~ar inerek ltud-~ ~len. ta~ru~ 
ordularınm mDstaUel planı t119uı eJecelaJT. Bu plan. lıitüra ÇUJfılerı· 
le etJvelden Jıazırlanmı,tır. Slgtui delil. sırf oalceriJir. Siyasi mulcad
dimiler, bu planın tatbikine ancalc oesi/e wui/esini ıörebilir, yahut 
harbe lrüum bıralcılmıyacak ıekilJe /ff4l imlciıtlarmı htnırlar. Demek 
oluyor lci Tarkiyeyi harbe mecbur lalMoJı dmlN.,.;, 61.nt T~ki~enin 
sigıueli Jııında aramalc lhmtılır. Tecaua.tı hudutlarımrco getir~l~k 
sebepler o~a behaneler ltarıılılclı liri -'!!metin çarpışmasında Jefil. 
ilnceden hazırlanm11 :askeri bir planın tat6iJcatmJa mündemiçtir. 

Tarlciyenln sigami malumdur. 
lnıiltere ile ittifalamua. ,imiJI· 
ye kadar olJufu ıibi, şimdiden 
sonrada baflı kalacafız. Hiç bir 
hadise bu f!azigdi defiıtlremez. 
Düşünerek . bilerek, tartarak seç· 
lifimiz bu lıarekel tarzına, dünya· 
!Jı sarsan kasırga ortasında, bizim 
İçfo yalnız miUi seciyemize yak11an 
bi,. ıeref ve lıa_qsiget davası o/du
lu için baflı kalıyoruz, bu yolun 
mili; men/aallt!Timize en uyıun 
bir basiret eseri oldufu l.anaatini 
daima muhafaza ediyoruz. 

Siyasetimizin ikinci flas/i harp 
harici olmamızdır. KuflfJetlerimizi 
mUI; müdaf aanuza hasretmek za· 
ıureti bizi bu karardan ayırma• 
mııtır. Bu isa~tli kararımızda 
rtıütte/iklerimizle lıer hanıi bir 
ayrı/ılc goklur, fikir bir/ili vardır. 

Fakat bu si9asetimizin sarsıl· 
l'llaz tek hede/i, istiklal ve tama· 
miyelimizin masun kalmasıdır. 
Bu kararımır111 hf& bir aiyaut w· 
Ya askeri bir planla tearuz el'me· 
meıi far Itır. Hi, bir emelin ta
lı~lclculc arzusu, t1cga her lıtll'6i 
hır planın tatbiki zarureti tilrkige
yi bu aah.Ja en u/ek- /edalcdrlıfa 
razı •demu. Bu yoldalci üte/eler. 
İilrkiyegi ancak harbe rmchur e
der . 

Yunanistan harbi bitti. Alman 
lcuvvetlerl ne tGl'a'a dönecek ? 
İı" u I' 

ur'«gege kar,ı da bir tecavüz 
- aigıui olsan alcerl ol••• iki· 
•i ele ayni ıegdir - Al~ın 
Planı oarmıdır? 
/,AJ_Harp - Almanlar için bile -
--., 6ir lı *""'"· Tl,r/clerln 
~ ,.,.e/ ile ~ ..p..wları· 
';; ne lcaJar 6aflt o!dtıfUnu. ütilc-

li "lrrında öltntHlen ala gılma
'llak tıaeaigetlni lwr/caten igi bil· 
;:-• ica6~eJeı. AbıtaıtJ.rrn ,..m-
~ize tecaoıı.a fi• .u-Jarı 

içba, Tarlcige u. h.r6in /e.,./JJeri· 

ALMAN TALEPLER/ 

Allallfa, l'rumz 
Doaaamaııaı 

Petelldea ı ı t e d ı 

Daha bazı 
istekler var 
Ankara : '19 (R.ulyo Kaı<· le· 

sinden) Almanya Vışi hüı.. u ıııc

tinden mut.ılt•bntta bulunmuşlıır. 

Bunlar ara"ırıd.ı b lhasşn Fr.ı .sıı 

donısnmasının Alrnanyaya tt"slim 
rdilınt'~İ vardır Pr teııin blınıı ka
bul etsnemtkl• oldtıtu ve fakat 
Darlanın Alınaııya ile sıkı lıir i~ 
bir iği ta~tan olduğu hah< r vc
riliy,or. Alnut~~umı, Ce~Jütınııka 
yapılacak harekette Alnıarı kuv 
vetlerine yol veriJmui yolunda da 
Vifiden iltektc bulu11dutu ilave 
edilmektedir. 

t.aDterıre ı••• 
,... latalar 

Londra : 29 ( A. A. ) - ln
giltereye son ıünlerde gelen Ka
nada -~J fiQldiye lledar gön 
derilmfrotan kafilelerin en kala
baltl'Jlıl we • iyi edilmif 
olanını tcıkil etmektedir. Bu ka
filede piy~e. topçu. zırhlı ve 
i.tihkAaı kıtaJarı bulunduıu tibi 
d1f doUorları, papazlar da var
dır. Zarhb cfi&it .. lar lnıilia tank 
tefekküUerile biıüllte çalJfaC8k
lardır. Bunlarm yol İDf811 için de 
her tirli levuamı mevcut bulun
maktadır. 

1 KIZILAY KONGRESi 
D N TOPLANDI 
Başvekilimiz, Vekiller ve Mebuslar 
Yılhk Kongrede hazır bufundular 

Anlara : 29 (T4rlıı6zü Malaa6irinılen 
tcdelonla). - .Kızıl(l;Y Umumi merkezi kong· 
resi bu6ün Doktor Mazhar Germen'in r•i•
liiinde toplandı. Bu f•llıat mtieue•emüin 
bir ydlık faaliyet raporu umumi /aeyetce o· 

hnmuıtar. Hew blan90.., da an etliMllt· 
ten •onra yeni yıl btitfe•i tesbiı etlllmi,tir. 
KonveJe Baıvelrilimi:ı Soyılam, Parli p· 
nel Selıreterimü, V elıiller N Wfoi me6aş· 
larımuı /Huır ,,_lrınmt1flarılır. 

ltt•ilialeri11 Reıııaoıa __., Sc.lıl~ı~ •••Üİ 6om6arclunan unaantla 

Londra : :l9 ( A. A. )-Çör• 
çil, !ıuyatl mücadelenin Atlantikte 
cereyan eden mücadele olduğunu 
söyloditi sırada Amerilcadan Lon 
draya çok mühim haberler geli· 
yordu • Bu haberlere göre , 200 
Amerikan harb gemisi Mihvere 
aid gemileri araftırmak üz.ere de
niıler• •9'l•ıt bulıulauyor . Des
troyerler, deniıaltı avcıları, mayn 
tarak reaıfüıri ve bu yolda deniı 
tayyareleri lngittereye mal ıötü· 
ren vapurların mtittd olarak tut
tukları deniz yolunda devriye 
geıiyorlar . Bu gemilere diger 

Aaerllla JaarlJ ....... - .. 
gemDerlal anıor 
YolJalıi lıolilel.ri a 
l>ü.1•• J.,.;. .. ,..,,. 

lıaooetleri IJma,,. .ıq., 

Londra : 29 ( "· A. ~ - Jıla. 
va •ezaretinclen : Tayy.,.......iı 
Holtanda .... ili 11Çıidanadaı i9fe 
remilerine refakat •• iW dit· 
maa muhribiae Wcum etmitler
dir. Birn IODra dlfıun pmite· 
riain kalın bir dılmm tablılr .. na 
blrlndOlderi lirliilllfllr. S. hl· 
camdan d&t taryarelllis d&une· 
miftir. Prama ve liollande mili 
açıldannda ıörillen dJI* illi cilt· 
ma PJPİIİM de lllcıı• milmif 
ve iMbet kaycledilmiftir. Bil re-

harb ıemileri de iltihak edecek- mi&erin battıldan Uliaediliaelfte-
tir. dir. 

Mısır'daki 
Muharebe' 

ıou .. A••••lmıa ........ 
Londra: 29 (a.a.) - Camaer

tesf günO ilti kd1 halinde Mıaır hu· 
dudunu apn Alaıatllann ileri ba· 
rekAh şimdi tavzi etmektedir. Ka
hlttdeki selltflyetH klynaktMdan 
dün Londraya bilcflrildlttne r&'e, 
Solfum düfm8nın eUndedtr. Bu 
haber mfilitleria dbtu Afrikmft. 
daki ltalyan bakayeslriln mahire· 
be harid bhnak tçfn japldd .... ha-

(Geri.t lçhct Myfade) 

Almanyarvn 
Sömürge işi 
Müı.m~W..r N....-di 

ilidu etlllecelıntl, 

VIY ANA KONUŞMALAR! SONU 

Berlin : 29 C A. A. ) - Y•rı 
rami bjr 11.aynakt. bildidliyoı : 
Alman siyut müıfillçrindc bir 
Alman mtittemleke neı.-.retinia 
ihdas edilip edflnriYeeefine dair 
gaıetecilerin ıorduldarı auale 
c E.vet » cevabı vai~ifıw fU ci
heJ ~llllitdr. ~İi' Almanya 
hiç bir vatcıt mlsteıa .. emelle· 
rinden vaage9111em~r. 

11erı111 , :ıt < A. A l - v .,., 
resmi tM- ltWyntılt..,._. blldiriliyor : 
Bugün Alman hariciye neıaretin· 
de bir U,c dM~ ...... ettiril· 
•ittir ki baıı ec:oebi ...-eıerde 
~id~_._,..,..,...~ 

Ri~~~--· 
da V..rauda y..._ p ..... 

~· ..... 1.... c,.. $lrkl 
Av""*"'m y.ai 9"1iae d• laa· 
zarbldar ~ia ~ ofm ..... r. 
Bir kıderapa. ~ GMV ,-. 

mu. ~n ~-bir ~ 
oı.a. için 8*p de y~tar. 

Belırad : 29 ( A. A. )- 1nk 
hariciye ,uarı beyaaatta bor..
rô , Ge'JllD1 blklmetlnin lf'lkı 
harb haricinde bırmnak PJ•· 
ıinde oldufVaa • llriltere He iyi 
mbaeebettere devam ohm~ 
anlatmaftır. 

ili, "-' harp ı.l.rlne erlPilıcelc 
Yakı.a ..,_ lrıllag """ gol tlÇllOllfı· 
~ a'!'itl etme/eri ltUınulır. El•r 
1.ı_ 'ilerde •aklıHlirn• hokimH, 
~· 6'- ı.ı..s,.. 1c9 •• etmek 
lilçtıı,. "-"'""' Nwrıı Tilrkiye
Ye ÇotacaJctarıtı p~u/cleri kanlı 

Yenigılbütçemizde lngilt11reye l Şeker /igatınazam 
d!'!:~ı T•·~~~ç~.~.~!~.ck~~i- it;~~ SAj~~~;~ZU ( !~!11~~ •. a~!!.:~:~:!-llaacere le/aWe ol.arıtalc ~-

6it ~ell/er6. •Balkan luırlılnde 
6i "'" l'ltızarile 6alct,,ını• bildiren 
,: hcı6er neıredlldf. Metinlerin 1-

redrte ~ Aalh vereme 

:· Bilen B.tluın har6l. YaıoJao-
8 "- YunanUıan har6i olo6ilir. 

tıllco,. harbinin bitip bilmet/Jlinl 
~akında ıöreceflz. Alinango. 
dı 6ir hareketin ba,lanpında· 
~· lilıler. öniJmildelci lc11 için 
d, "'Cila milletine za/er ve m//a od· 
lc~ıtti. ElhtJelcl hatiln ""'1oeti CIO• 

. ıeçirmeden lcullanmalc mıcbu
,.'Yetbad.-'~-rinde uır. Hedefler çok. 61r6l· 
nk ~ u.ıaltır. IJtııan için Altde· 
o/ııy halcltniyetl macaJeleae ,alalı 
fa le ora.. Ba mleall.le, Wa 
~ ta 1-de/ler orıgor ,..., golua 
ede hetJ./i olan ıarl» mi tecaab 
'lıoWlctlr. henilz belli defli. Her 
.. .: 6iıtan ihtimallerin lcarıımua 

lflt ......... 1 .. gaıı•-· r11z M,..1~ - ~-
• _, ve """'""' luuırlılı-1'1ız • .,,. 

dır~ıw • lft/Utffe tamam
. SifaA 6a,u.ddyız. htuıru. fl
(Geriti IÜtile 1f ll&un bir) 

h•birin<k• telefonla ) . 7 Devlet rilecektir. Her yıl oldutu ıibi bu habirindi!lt telefonla ) - Ş4*er j kikata f6re ba haber •1-dar . 
btitçesinin Millet Mecli•~nde IDÜ· yılki bütçemiz de <Denk bütçe> BAZI HASAR VARSA DA fi'8l4ar111a aa• yap.l9t4'1 hak- Ve böyle bir feY mevuu Wail 
ıakere•İ , milli hfiku~etın teı~- olac-'-tır . iNSANCA lA YlAT YOK lundaki tayiaUtr fl&ıerine •lthi- deflldir. hürlerindcndir . y enı bütçenın ıu 

Grup Maçları 
Devam Ediyor 
.. tar T•lllWI Bl•mn 8allp &eldi 

Frıdlol Crup 6aincililı miı•abalt.alarına ıelarimi~ .ta· 
JınJ• derHUn eJiın.elıtedir. Tabit edilen pro.,-ama ~tw_•• 
diin IJ.ndli • Hatay lalıımları lıarfıl"facalıtı. F altat Denı~-
li tJnlıa• ••lın.Jilinıl•n Hatay 6u m"'i' laiJlımen lıazanmıı· 

1 

s,,.an .,,,,, 11 Je /apmta ile Ela~g talıımları lıar,.la· 
::aAlarclır. Ma'ilar 6nim6~Jelıi pa•ar Pıaiın• lıaılar Je
"°"' •ılecelı 11• patır pnii final tnafları )'apılacaAtır. 

l,..;tia tayyar.ı.rl 
- Yu111 lçflncGde -

Parti grup 
Hariciy 

ver 
"'-k•• ı » (Tıillk+0 ,...a· 

laabiAnclor.) - PM$1 Cil1ap'a bu· 
ri1a Ywn S11ka•11 ~e 
toplallda. Warjabııt Vaki~iı ~c.,..u SC)D tki Juıfta ~ lifaıf 
•• aıkıerf ._.,.ler: ~.-da mu
ıf ........ lalpaatı ,,.~ • 

S#lıtJCd'h• tondan ....U..-ede 

D 
• 

zın 



ı ~ D i Ş POLiTiKA 
~ ~ 

Avrupa arbi 
ve Amerika 

Birleşik Amerikanın harp kar
şısındaki vaziyeti şöyle tarif edil· 
mişti: 

- Harbe girmemek şartiyle 

lngiltereye her türlü yardımda 

bulunmak. 
Fakat Amerika'nın harp karşı

sındaki programı yavaş yavaş 

değişerek yeni bir istihaleye gir
miştir. Bu yeni istihale içindeki 
vaziyet şöyle tarif edilebilir : 

- MağlOp olmasına mani ola
cak derecede lngiltere'ye yardım
da bulunmak. 

Aradaki fark vazıhtır : Ameri
ka, yakın zamanlara kadar harbe 
girmemeği esas prensip olarak 
kabul etmişti. lngiltereye her tür
lü yardımda bulunacaktı. Fakat 
İngiltereyi mağlubiyetten kurtar
mak için harbi göze almayı asla
düşünmüyordu. Harbe girmekle 
lngiltere'yi kurtarmak şıklarından 
birini tercih etmek mecburiyeti 
karşısında kalacak olursa, Ame
rika harbe girmektense, lngirtere
yi mağlup görmeği tercih edecek
ti. Amerika'nın harp karşısındaki 
bu vaziyeti bir takım amillerin 
tazyiki altında yavaş yavaş değiş-

lKTlSADl BAHiSLER 

Ham madde 
; 

meseleleri 
Ş imdiki harp yalnız silahla 

de~il ayni zamanda ham 
madde kaynakları ile yapılıyor. 

Ham maddelerden en mühimi, bil
hassa harp sanayii için, demirdir. 
Almanyada ham demir istihsali 
1918 senesinde 7 milyon tona ka 
dar inmişti. Tam yirmi sene bu 
miktar de~işmemiştir. Ancak 937 
senesinde Almanya topraklarının 

ham demir istihsalinin artırılması
na başhınmışhr. Bu suretle Salz. 
gilter havalisindeki zengin demir 
madenleri azami verimle işletilmiş
tir. 

Avusturyanın ilhakı ve (Sar) 
havzasının iadesi ile Alm; oyanın 
ham demir menabii bir kat daha 
genişlemiştir. Çekoslovakyanın Bo
hemya ve Moravya parçalannın 

Almanya himayesi altına girmele
ri üzerine Alman demir madenleri 
tekrar zenginleşmiştir. 

Norveç ile Hollanda, Belçika
nm işgal edilmeleri ve Fransanın 
bilhassa demir madenleri bulunan 
aksamının işgali ile Almanyanın 
ham demir istihsalalı fevkalade 
artmıştır. 

Bugün Almanyanm demir is
tihsalatı harpten evvelki istihsal 
miktarının bir buçuk misli artmış 
bufonuyor. 

İngiltereye gelince İskandi
navya Almanyanın kontrolü altına 
girdiğindenberi İngiltere sanayiinin 
ham demir menbalan yüzde 40 
azalmıştır. Buna mukabil Amerika 
lngiltereye ayda bir milyon ton 
ham demir vermeği taahhüt etmiş· 
tir. 

Demirden sonra, en mühim 
ham madde maden kömürüdür. 
938 senesinde · Almanya 187 mil
yon~ ton made""n kömürü ve 194 
milyon ton linyit istihsal etmiştir. 
Südet arazisinin ilhakiyle Alman
yanın maden kömürü istihsali se
nede 15 milyon ton~ ve linyit is
tihsali 2 milyon ton artmıştır. 

Lehistandan yukarı Silezyanın 
alınması üzerine Almanyanın kö
mür istihsali senede 38 milyon 
ton artmıştır. Belçika, Hollanda 
ve Fransa kömür madenleri Al
manyanın hesabına çalıştıgından 

f\lmanyanm kömür istihsali alman-

r:-- YAZAN 1 

1 A. Ş. Esmer 
miştir. O kadar yavaş ki amerika
lılar bile bunun farkıııda olma
mışlardır. Bugün artık harp dışın
da kalmak ikinci plana atılmış ve 
İngiltereyi mağlubiyetten kurtar
mak ön plana geçmiş bulunuyor. 
Bu değişikliğe hususi bir sebep 
aramak beyhudedir. Amerika, bir 
defa lngilterenin davasını benim 
siyen bir siyaset takip etmeğe 

b~ladıktan sonra, Alrnanya'oın 
zafer kazanmasına mani olmak 
için harbe kadar sürüklenmesini 
tabii görmek lazımdır. 

Amerikalılar şimdiye kadar 
harbe girmelerine mahal kalma
dan lngilterenin zafer kazanabi. 
leceğini ümit ediyorlardı. 1941 
senesi ilkbaharının birinci ayı, 

bunun şüpheli oldu&unu anlatmış
tır. Bu vaziyette Amerika, lngiliz 
mağlubiyetinin neticelerine kat
lanmakla harbe fili olaı ak müda. 
hale etmek şıklarından birini ter
cih etmek vaziyetinde kalmıştır. 

Halbuki aylardanberi Amerika 
devlet adamları, lngiltere'nin mağ-
lubiyeti Amerikanın da mağ

lubiyeti demek olacağını tebarüz 
ettirmektedirler. Bu sözler o ka
dar çok tekrar edilmiştir ki, İngil
tere mücadele ederken, Ameri
kanın harp dışında kalması aykırı 
görünmeğe başlamıştır. Mademki 
lngilterenin varlığı, Amerikanın 
da varlığı demektir; o halde müş
terek varlığın korunması için yal- ( 
nız lngilterenin kan dökmesini 1 

beklemek amerikahlar için egoizm 
olur. Amerika efkarı umumiyesi 
tedricen böyle bir .istihaleye gir
mektedir. 

Bu istihale) e girinceye kadar 
Cümhurreisi Ruzveltin yapmaya 
çalıştığı, harbe fili olarak girmek-

1 
le beraber, girmemiş g:bi görün
mekten ibarettir . Filhakika Mih
ver devletlerinin harb hukuku et
rafında meydana getirdikleri anar
şi de buna müsaittir . Bir devlet 
ne ıamao bitaraflıktan ayrılarak 
fili olarak harpte sayılır? Mihver 
ölçülerine göre bunu tayin etmek 
kolay değildir. Almanya , Yuna
nistanın lngiltereden garanti ka
bul etmesini bile harb vesilesi 
telakki ettiğini üç hafta evvel A
tina hükumetine verdiği bir no
tada bildirmişti . Diger taraftan 
Japonya dört senedenberi Çinle 
dövüşürken , hala bu memleketle 
arasında harb vaziyetinin mevcut 
olduğunu kabul etmemektedir . 

Amerika da anlaşılıyor ki ken
disine mahsus bir ölçü kabul et-

yanın İngiltere ile nisbet kabul 
etmez derecede artmıştır. 

Şu kadar var ki ltalyada ve 
Almanyanın yardıma mecbur bu
lunduğu birçok memleketlerde 
maden kömürü bulunmadığından 

Almanya bu ham madde istihsa
latının mühim bir kısmını bu 
memleketlere ayırmağa mecbur 
bulunuyor. 

Üçüncü mühim ham madde 
kauçuktur. Bu nebati maden Av
rupada vetişmeyip Okyanusların 

ötesinde istihsal edilmekte oldu
ğundan Almanya bu maddeye o 
lan bütün ihtiyacını Buna adı ve
rilen suni kauçukla temin etmek
tedir. 

Almanyada yalnız petrol ve 
benzin ırzdır. Bunlar kısmen ma
den kömüründen çıkarılan suni 
petrolle, kısmen Almanyanın eli
ne veya kontrolü altına geçen 
memleketlerin hasılatı ile temin 
edilmektedir. Fakat bu miktar 
tam ihtiyaca kafi gelmediğinden 
hariçten, Sovyet Rusyadan da 
petrol alınıyor. 

TORKSôZO 

Yeni Ders 
Kitapları 

Önümüz.deki Yıl Gramer 
Tedriaah Yapılacak 

Maarif Vekilliği 1940 - 41 
ders yılı başında okullarda gramer 
dersleri için öğretmenlere bir kıla
vuz olmak üzere hazırlatıp gön
derdiği (ana hatlarla Türk grameı i) 
adlı eser hakkında, Türkçe ve 
edebiyat öğretmenlerinin müt.ılea
lannı nisan sonuna kadar bir ra
porla Vekilliğe bildirmelerini ala
kadarlara tebliğ etmiştir. 

Öğretmenlerin ve dil mütehas
sıslarının gramer hakkındaki mü· 
talealan tasnif edilip nisbi mükem
meliyette bir gramer ana kitab 
elde edilecek ve bu esas dahilin· 
de müsabaka ile orta kdrisat mü
esseselt:rinin muhtelif sınıflarına 

mahsus ders kitapları hazırlatıla· 
caktır. 

Bu suretle Türk dılinin tabi 
olduğu öz kaideler bir taraftan 
ciddi bir tetkike mevzu olacak, 
diğer taraftan Türk gt"ııçliğini milli 
şuurun bu cephesinde bilgi sahibi 
edecek ve uyandıracak klasik ki
taplar vücuda gelece-ktir. Yeni 
gramer kitabının 1943 ders yılı 
başına kadar hazırlanmasına çalı 
şılacaklır. 

Önümüzdeki ders yılında da 
gramer tedrisatı, bu yılki gibi 
Vekaletin hazırlattığı kılavuz esas 
tutularak tecrübe şeklinde yapı· 
lacaktır. 

ON DERSHANELi 
OKUL INŞAA Ti 

On dershaneli İlk okulun dün 
eksiltmesi yapılmış fakat talip 
çıkmadığı için Nafia dairesi bu 
okulun inşasında kullanılacak mal
zeme fiatları üzerinde halihazır 
rayice göre tadilat yapıldıktan 

sanra yakında t ekrar eksiltmeye çı
karıcaktır. 

miştir: Bu da lngilterenin mağ
lubiyetine mani olacak miktarda 
yardım . Bu şımdiye kadar yedi 
milyar dolarlık harb malzemesi
nin İngiltere için Amerikada ima-

li haddine varmıştır. Bundan son
ra bu malzemenin lrıgiltereye nak
li gelecektir. Belki de onu, < gö- 1 
nüllü > Amerika kıtalarının lngil
tereye yardımları takibedecektir. 
fcabettikçe bu yol üzerinde başka 
adımlar da atılabilir . 

Fakat bunları yaparken, Ame
rikanın, kendisini Mihver devlet
leriyle harb vaziyetinde telakki 
etmesi için ortada sebeb yoktur. 
Mihver devletlerinin , hangi mer
halede Amerikayı kendileriyle 
harb vaziyetinde telakki edecek
leri de kendi bilecekleri bir me
seledir . işte harb karşısında A
merika, böyle bir yol üzerinde 
yürümektedir . _: Ulus 

1 

J 

Orta tedrisatta im
tihanlar devamda 

Devlet Orta okul ve Lise bi
tirme imtihanlarına devam olun
maktadır . Eleme imtihanlarında 
muvaffak olanların sözlü imtihan
larma bugün başlanacaktır. Lise
lerde sözlü imtihanlar altı Mayıs
ta bitecek, müteakiben devlet ol
gunluk imtihanlarına başlanacak
tır . 

BiR SORO, TREN 

Al TINDA KAlDI 
Ceyhan: 29 \Tüıkso:ı.ü muha

birinden) - lbrahim özkoruklu 
ve ortağı Kasap Yusufun iki sü
sürü koyunu, pazar günü Veysi
ye istasyonu civarında ve demir 
hattı kenarında çobanları tarafm
dan, kuyuda sulamak üzere geçi
rilmekte iken, toprakka\edeo ha
reket eden ve Ceyhana gelmekte 
bulunun makinist Mehmedin ida· 
resinde ki marşandiz treni koyun
lara yaklaştığı sırada sinyal yap
mış, koyunlar ise derhal ürkerek 
trenin önünde ve hat üzerinde a
ladildiğine kaçmağa başlamışlar~ 

dır. Ayni süratle yoluna devam 
eden maı şandiz treni, nihayet ko
yunlara yetişerek -73- ünü ezmiş 
ve 24- nüde ağırca yaralamıştır. 
Keyfiyetten haberdar edilen zabı
ta mahalli vakaya gitmiş ve ge
rekli tetkikat ve tahkikat yapmış-
tır. M. S. 

KJRM/T MEKTEBi 
TEMEL/ A TILDI 

Ceyhan: 29 (Türksözü muha
birinc'.en) - l:iu pazar günü Kır
mıt nahiyesinde, yeni hazırlanan 
ve kısmen malr.emP.si ikmal olu
nan köy okulunun tema! atma 
merasimi yapılmıştır. Merasim
de, kaza kaymakamı, arkerlik şu
besi reisi, muallimler ve bir çok 
köylü halk kazır bulunmuştur. 
Evvela bir kurt-an kesilmiş, mü
teak~ben temele ilk harcı koyan 
kaymakamımız kısa bir nutuk 
söylemiştir. M. S. 

Yol ıaıaatı 
Adana - Tarsus yolunda şose 

inşaatına çalışılmaktadır. Kahya 
oğlundan itibaren iki kilometre
lik şose ikmal edilmiştir. 

ÔLÜM 

Ceyhan: Dava vekillerinden 
Osman Selçuk'un oğlu ve Ceyhan 
Muhabirimiz Mehmed Selçuk'un 
kardeşi Mustafa Selçuk'un kızı 
Nevin Selçuk pazar günü, yaka
landığı hastalıktan kurtulamıyeı ak 
öldüğü haber alınmıştır. Ölüye 
tanndan rahmet ve efradı ailesi 
ne başsağlığı dilerizr. 

Ceyhanda çeltik 
ekilecek 

Çeltik ekilecek •ahalar 
dört parfadan ibaret 

Bundan bir kaç ııün evvel, 
Osmaniyede bu yıl çeltik ziraati 
yapılması hususunda alakadar ve
kaletlerden izin geldiğini yazmış· 
tık. Dün ö~rendiğ"imize göre Cey
han kazasında da bir kısım ara
zide çeltik ziraati yapılması mu-
vafık görülmüş ve buna dair emir 
vekaletten vilAyete gelmiştir. Bu 
emre göre Ceyhan bölgesinde 
10282 dekar arazide ekim yapı
lacaktır. Ve bu sahalar dört ar
çadan mürekkeptir. 

VilAyet ziraat müdürlüğü Ve
kaletin bu emrini dün mahallf 
kaymakamlığa tebliğ" etmiştir. 

llerılndekl İaglUz 
koaıoıoıa 

Mersin : 29 (Türsözü muhabi
rinden) - Senelerdenbeıi Mersin
de lngiliz Pro konsolosu olarak 
bulunan Bay John Catton'm ı lü 
kumeti nezdinde yüksek bir rütbe 
ve vazife alarak buradan ayrılaca
iını haber aldım. 

Ceyb.anblarıa 

Slrek avı 
Ceyhan: 29 (Türksö:ıü muha

birinden) - Pazar günü Misis 
civarında ve havraniye da~ında 
yapılan sürek avı pek .neş'eli ol
muştur. Akşama kadar devam e
den bu avda -6- domuı:, öldürül
müs ve birde tavşan avlanmıştır. 
Sürek avına kazamız Ziraat mü-
cadele tekı.isyeni ve ziraat mual
limi ile Havraniye, Vayvaylı ve 
kızıldere köylüleri iştirak etmiş
lerdir. 

iki cirlbla 
mab.lltmırau 

Bundan üç ay evvel Alidedc 
mahallesind~ Zeynebin evine mü
sellehan girmek, Mehmet Yalaz 
Emine Güleri ve ayrıca tekrar 
Mehmet Yalazı, eczacı Ahmetli, 
Gani oğlu Mitadı yaralamaktan 
suçlu Alidede mahallesinden Yu
suf oğ'iu Mehmet Arsel ve Meh· 
met Arseli, Emine Güleri yarala• 
maktan suçlu ayni mahalleden Ali 
Galip oğlu Mehmet Yalaz hakla
rında Adana ağ'ır ceza mahkeme· 
sinde mevkuf olarak yapılan du-
ruşmanın sonunda suçluların sabı~ 
kalan da nazarı iti bare alınarak 
bunlardan Mehmet Arselin (l 2) ay 
(8) gün ve Mehmet Yalazın (2) ay 
(14) gün müddetlerle hapisleri ne 
karar verilmiştir. 

Ankara Radyo Gazetesij ._ --
Balkan Harbinde Alman

yan1n Zayiatı 

Romanyadan verilen haberlere 
göre, Balkan muharebesinde Al
manların Romanyaya naklettiği 

yaralılar adedi otuz bindir. Gö
rülüyor ki Almanlar Balkan mu
harebesinde oldukça mühim za
yiat vermiştir. Bilhassa Çörçil 

son nutkunda bu vaziyeti tebarüz 
ettirmiştir. 

İngilizler Yunanistandan bü
yük bir kısım kuvvetini çekmiş 

bulunuyor. Şu halde artık Balkan 

muharebesi kapanmıştır; diyebi . 
liriz. 

Viyana Konferansı , 
Viyanada bir konferans top

lanacağı haberlerini Alman hari
ciyesi tekzip etmiştir. Şu hale 
göre Almanya bütün kararları tek 
başına verecektir. Ve gelen ha-

berler anlatıyor ki Almanya İtal
yayı da bu işlere karıştırmıya
caktır. 

Alman Ordularınm MUs· 
takbel Hedefleri 

İngiliz gazeteleri, Almanyanın 
müstakbel hedefleri hakkında 111-

rarıa Cebelüttarık ve ispanya üze· 
rinde durmaktadır. 

Son gelen haberlere göre is
panya üçlü pakta iltihak edecek 
ve Cebelüttarıı}ı İngilizlerden is
tiyecektir. Eğer İngiltere bunu 

verme1.se ispanya harekete geçe
cek ve Almanya ispanyanın yar

dımına koşacaktır. 

Mlaır hududunda ••• 

Mısır hududunda çok şiddetli 

bir kum fırtınasının hüküm sür

düğü, hududu geçen Alman kuv

vetlerinin büyük müşkülata uğra

dığı ve Sollumun Alman kıtaları 

tarafından işgal olunduğu haber

leri verilmektedir . 
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'Oç şGBBB'I' 
. .. ıer B 

1940 sı:ııesınde olen 
da birinci yılın yüzüııde;Jır· 
kazaı.mış insanlar da va & 

Los Ancelosta ölell ,~ 
Waigt "Gadsby,, ismıodedrf' 
kelimelik bir roman ya~ıı c 
meşhur olmuştu. Fak~t, ıe~ rı 
kelimelik romanda bır 1~ 
harfi yoktu. d ı>ı it 

Sir Frederik Holv3_~ d 
Jorjun köpeğine, her gıı icı' n ı 
kotletini rahat yiyebil~es! ,jj r• 
ettiği bir nevi yemlık ) bi 

ti şöhret sahibi olmuştu. dÜ .,.. 
Ve nihayet Alfred 5' 6 ' 

de bir aileye yetmiş be~ ls 
şaklık ettiği için ıne;llıl lQ 

miştir. 

• eP 

Bu sene Fransada LI~~ 
··soıı rağbet gören şarkı 1111ıi 

mİ)'orum,. isimli şarkı 0daoı 
Bir istatistikçi de seı 

rulalıdanberi en çok .
1 

e 
söylenen şarkıyı tesbı ~ 
muvaffak olmuştur. Bu ş:ır 

t~ 
ın 

r 
r 

mi "Crede,, dur. ~~ı 9 
Kompozilör, telif ha 1 (tıf lı 

k alnı, on beş milyar fran . b 
d·~ırı 

işte . sükse de ız; 
malı! .. 

• d~~ 
1 Jurııııı 
ş adamlaıı, . ·efl 

lenmeden mütemadı)' e~ 
ettiklerini ileri sürere"d,,ıer 
hayatlarından şikayet ~eıııifi 

Bu insanlar, evve ·eıeı 
k'k ets !arın hayatını tet ı 

fena olmaz. ·ı.ssl . tııı 

Yarım kilo bal 15 ·ı~ 
d ııı• 

mek için bir kovan ~ ~i 
tün arılar altınıŞ bıllbıırİ)f 
mesafe katetmek mec nııı 
dirler, Çünkü, her aıır 
ceg-i bal 0.0001 kil~dıı i; oM 

Bu misal, en faal bİıect+ 
yüzünü bile kızartaba 
hiyettedir. _/ 

YENi NEŞRIYe 
~,.;k 

Fen v• tı .ııı 
• ]llfL 

Fen ve Teknılc ştıf· 
onuncu sayısı Çıkrfll deıiı 

. e e 
damlarımıza tavsıy ,ı 

"'"~ Çocuk mıc ,, 
sını:ı 

Çocuk mecıuuıı k'~ıı 
Ç0cıı 0 sayısı çıkmıştır. Jll~rı 

l 
1 

yısı pek zuıgin bir 3,ıı! 1ııı 
çıkmıştır Bayilerdell .-.'' Hs 

Din Balll1 eti 19 

verilen 1ıoof fJ~'~ 
Dün Halke11i11defııı~ 

retmen okulu B. A· ııl' ,, 
(çoc 1ı oğlu tarafından rı \ıt& 

mevzulu bir konfera afi~ 
ta'" · yüzlerce yurddaş t' 

· .. tir· ~' ka ile dinlcnını,. ıı~c 2ı 
muteakib (Mısır parfl ~ 

1 
mi gösterilmiştir. ~ 

İlkokal Dl ,tı 22 

lmtlb••1 ı~"l 
· e7.ııfl· t 

ilk Okulların ıtJ 11ı b 
hanları bu gün skŞB •

1
, 

ti"'' . Memle/t' 1,ı~ 
•ut /ı.oıtilı ) 

(A p. 1 
Ankara : 29 . · tJe~ ıc 

ret Vekaletindefl· 851rı06~ 
ihtiyaç sahipleri .. 8~re vt;t. 
taksim edilmek uı .,ışS'~ 
ce Ziraat Banka~ ce1 
. koııtılc 'f' rıçten Sut 5 ıı ~l~ 

Bu malların fJaY' 0ıJl1 

ihtiyaç sahiblerine 11-ı.ırıd~~ 
ldllı> w 

rarlaştmJmış 0 rv1arıs ·ıeti 
bulunanların :ıo • 'e~B • 

t v ~r· 
ne kadar Ticare Jllıı 

"d"' 1ii11-u11e ıı' .Jt mum mu ur & ve ıcı 

t d .kl · miktarı . d·rfll' 1\ı. e ı en .. bıl ı .. 
için istediklerını ~J J 7 
dır. "- ·r1 

N6betfl '~ı9 ~! 
HALK [~l~~l 

""p Tarsu• 
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ISVIÇREYE 
TEHDİTLER 

Berlin : 29 ( A. A. ) - Yarı 
lea.mr bir._kaynaktan bildiriliyor : 
svıçre gazet~leri , Almanya ile 

lt.alyanın · izzeti nefsi kırmayı ken· 
d~lerine giye edinmif kibi göril
nuyorlar. Alman hariciye nexa
ret i mahfillerinde Almanyanın 
~ir gün lsviçrenin hattı hareke
lınden mütevellid meselelerle mef 
gul olmak fırsatını bulacağı ve 
lsviçre gazetelerini derin düşün
me~e mecbur edecek baıı nok
taları tebarüz. ettirec~ğ'i ilave edil
miştir. -.,... _____ _ 

Tlrldye llarbe 
girmeye mecbar 

edllecellml 7 
(Birinci sayfadan artan) 

'ek/erimizi sadece sonsuz bir gu· 
,.ur, sarsılmaz bir itimad dolduru
!Jor, Sakin olaşumuzun, serin kan
lı duruşumuzun sebebi budur. Te
rtıinatlara il ti/ atlara verdilimiz de
aer, istik/ül ve hürri11etimiz için 
öliima fÖze almak ~zminden üs-
t " 
Un olamaz. Her şeyden fazla 

kendi kufJvetimize inanıgoruz. 

8.0() 

8.03 
8.Jij 
8.45/ 
IJ,O() 

ıı,30 

l~.50 
13.05 

l ;,i.25/ 
11.00 

Hsoo 

18.03 
18,30 

18 45 

19.3() 

19.45 
19.so 
~.15 
20.45 
21.10 

Çarşamba :l9.4.1941 

Program ve memleket sa· 
at ayurı 
AJANS haberleri 
Müz.ik : Hafif proanm 

Ev kaıJını - Yemek 
ProKraın \:e memleket sa· 
at ayarı 
Müı.ık : Karışık şarkı ve 
lürkü!t:r 

AJAN.S haberleri 
Müz.ik : Kanşak prka ve 
türküler proa-ramının de· 
vamı 

Müzik : Radyo Salon Or
kestrası 
Pro2ram ve memleket sa
at ayan 
Müzık : Melodiler 
Konuşma (Dış politika ha
diseleri) 
Çocuk saati - Radyo Ço· 
cuk Kulübü 
Memltket saat ayarı ve 
AJANS haberleri 
.._,onuşma : Ziraat Takvimi 
Müzik : Geçit konseri 
RADYO GAZE J ESi 
Müzik : Fasıl Heyeti 
Konuşma (Çocuk Haftasa 
münasebetiyle Burhan 8el
ıc tarafından) 

Müzik : Saz eserleri 
Mu:cik : Riyaseticumhur 
Bandosu 

Memleket saat ayarı, ajcans 
haberleri, ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo . nukut 
borsasa (Fıyat) 
Müzik : Dans 

Yarın ki program ve kapa· 
....__ naş 

A0D0AHATıcARu YE sa•Hi 
ASINOAN: 

le İn Gaz, Benzin, Mazot ve Ma
.. 1 c kY•ğları ticaretiyle iştigal 
"'ınc ·· 
f h' uzcre 27- ı - 1939 ta-
~ ınddc teşekkül eden ve Oda-

ız a Qnrı. • 
ik·ı • ~ sıcil numarasiy'e 

ncı 1 f Yak ını ta kayıtlı bulunan 
n ° Beııyeş ve şeriki Abdo'-
1 ~n Odamıza tevdi ettikleri 
·r· - 4- 1941 tarihli tezkerede 
ıca th 

ni b' re. anelerinin feshedildiği-
ıldırh'o l . .. . k yf" Ü" •ue erı uzerme e ıyet 

an olunur, 12973 

f iNGiliilERIH-·i 
• BRESTE HOCUMU t 
ı londro : 29 ( A. A. ) -1 
* Bu ıece on lngiliz bombardı-

1 
man taygaresinin Bresie hü- * 
cum ettikleri ötrenilmiştir ' ı 

··-----..--··----·· \'anan Ba,weklU 
bir aatall verdi 

<GİRIDI MÜDAFAA EDECECIZ> 

Hanya : 29 ( A. A. )- Yunan 
Başvekili, Hanya halk teşkilatları 

mümessillerinin önünd~ söy !ediğ i 
bir nutukta Yunan hükumetinin 
harbe devam a7.mini ve hürri} d 
kuvvetlerinin zaferine olan itima
dını beyan etmiştir. Başvekil Gi
rid halkının inı.ioat v~ alı~nk 
duygularına müracaat ettiktt"n ve 
bizzat kendiııırıin de iştirak dtiği 
Girit hürriyeti savaşlarını ve fe
dak5rlıklarını hatırlattıktan sonra 
sözlerini ıöyle bitirmiştir: Mede
niyetin kalesi oları ve beşer hür-
riyetinin tekrar !"eıış~i . olacak 
Girid düşmana çığnetılmıyt'.cek-
tir. Yaıasın millet 1 Yaşasın G i
rit , Yaşasın Kral . 

Amerikanın Yunan 
alacaklarını bloka•ı 

Vafington : 29 ( A . A. ) -
Ruzvelt Yunanistanın Birleşik A 
merikadaki kredi ve alacalıtlarının 
derhal bloka edilmeııini dün emir 
etmittir . 

Mısırdaki 
muharebe! 

(Birinci aahif edeıı artan) 

raretli faaliyet ve Fransız sonıali· 
sini müttefikler davasına iltihak 
ettirmek üzere müzakereler cere· 
yan eltili hakkıııdaki şayialarla 
birleştirildiği takdirde Çorçil'in 
dedıti gibi Alman steratejisinin 
şimdi şarka dönmekte olduğu ve 
İngilizlerin bütün mukavemet kuv
vetlerini düşmanın yolunu kesmca 
için daha büyük imkanlara malik 
olmak üzere Süveyş kanalına en 
az uzak bölıcede tahaşşüt ede· 
ccklcri anlaşılır. 

Kahire: 29 (a.a.) - Selahiyelli 
mahfillerde beyan oıunduğuna gö· 
re Mısınn hudud şehri olan Sol
tu:Oun düşman elinde bulunduğu 
zann.adiliyor. 

Londra: 29 ( a.a. ) - Garp 
çölündeki Royter muhabirinden: 
Sollum civarından hareket eden 
düşman kuvvetleri kıtalarımızın 
mühim kısımlannı ordudan ayır· 
mak ümidilc yelpaze şeklinde v.a· 
yılmaya ve sol cenahımızı çevır· 

meğe çalışmaktadır. _ ~ 
Londra: 29 (a.a.) - Hur Fran· 

sız kuvvetleri umumi k~r~ı ga!ıı~
dan tebliA' edilmiştir: Vı~ı. !ıuku· 
meti hür Fıansız kuvvetlerının ln-
iİIİZ kıtalarının da müzahareti .ile 
Cibuti Fransız müstemlek~sıne 
karşı hücumlarını bildiren şayıala~ 
yaymışbr. Hür Fransız kuvvellerı 
ni Londradaki umumi karargahında 
bu hususta hiç bir malümat. me~· 
cut değildir. Umumi karargah Vı
şi hükumeti tarafından ortaya alı · 
lan haberlerin büyük bir ihtiyatla 
karşılanacaQ'ı kanaatindedir. Ha
yatı halkın hayab gibi uzun za
mandanberi hür Fransaya çok 
müsait olan Cıbuti Fransız garnı· 
zonunda kendiliğinden vukubulan 
baıı hareketler mevz~ ba~is olsa 
ıerektir. Hatırdadır kı! m';ltareke· 
nin akdi esnasında Cıbulı muka-
vemet için müracaat ed~~ ilk 
Fransız topraklarından bırı ol· 
muştur. I 

Kahire : 29 ( A. A. ) - n 
giliı Qrtaşark tebliği : Soll~mda 
düıman müfreı.eleri yerlerınderı 
ilerileyememiflerdir. Bunlar ~eşif 
kollarımız tarafından hırpalan 

maktadır. 

TORKSôZO 

Tobrukta 
mukavemet 

Londra : 24 ( A. A . )- Tob
rukta düşman , Auustralyalıların 
harekatını tahmin ettiginden daha 
kuvvetli buluııca civarda tedafüi 
mevziler inşa etmiştir. Tobruk'un 
muhasara edilmiş bir kale olma
dığı t ebarüz ettirilmektedir . Ve 
Veyvl düşmanın cenahında bir 
diken olması için orada mahsus 
kıtalar bırakmıştır . Deniz müna
kalatı daima açıktır . Ve kara 
mevıii de tuınumiy le çevrilmiş 
deği l di r . 

İspanyollar da 
--- Yakında ---

Mihvere giriyor 
Londra : 29 ( A. A. ) - l!i

pan} anın vazi} t:ti hakkında Loıı

dra gııLt'ldt ıi u i ıı mülaleaları muh 
teliftir. Ta mis gaı. t•te siniıı dip
lomatil muhnrı irine göre . Almaıı
yanın şiddetli taL) ıkin~ uğrıwaıı 

General Franko ) eni mahsul alın

madan harbe girerse nıilldin aç· 
lıktan öleceğini sÖ} !emek suretiyle 
vakıt kazanmıştır. Halbuki Sinyor 
Kronik! ve Deyli Herald ga7.ete
lerinin Lizbon muhabirlerine gö
re, ispanyanın Mıhver~ iltihakı 
artık bir gün meselesidir . 

lngiltereye 
iki ıaat 

Hava taarruzu 
- Başta rafı birincide -

Londra : 29 ( A. A. ) - İngi
liz hava nezaretinden : Dün gece 
düşrııuıı ta, yareleri lngilterenin 
cenubu garbisinde bir şehir üze· 
rine iki saaat kadar devam eden 
bir hücum yapmışlar. Bir kuç yan· 
gın çıkmışsa da insan zayiatının 

çok olmadığı aıılaşılmaktad ır. ln
gilterenin cenubu garbisinde bazı 
yerlerle Gal e}aleti ve Eatt Ang
lia ve cenub sahilleri üzerinde de 
biraz faaliyet olmuıtur. Bazı ha· 
sar olmuşsa ela iııSl'nza zayiat aı
dır. Gece avcı tayyarelerimiz bir 
düşman bombardıman tayyaresi 
dtişürmüşlerdir. 

.~ -- ---- -
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 KiLO FIATI 
CiNSi En az iEn çok 

' 
K. S K. S. - -- ı==ı Koza 

Klcvland l 
ı ıı. Klevland il 

M. ParlaQ'ı 

P. Temizı 
Kapım ah • 
Y. Çiğidi 4,50 5,00 

--.r.-çığidi ı-----
5,00 6,625 

"- -Susam 
Buğday - --
Buğday To. 

'--= Buğday yerlı 

_Arpa 
Yulaf -

·-
29 - 4 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
lı bankasından alınmıştır. 

,_ - - -- - . ·~ -

(Frank) Fransız 
1-' 

(Frank) ısviçre ,_ 
5.20 (Sterim) İngiliz ,_ 

132.20 (Qolar) Amerikan 

ilan 
BAH~A İCRA 

MEMURlUGUNOAN: 
Gayri menkul malların açık 
artırma ilanı madde: 126 

D. No. 941·91 
Açık artırma ile paraya çev· 

rilecek gayri menkulün ne olduğu: 
Dükkini havi fırın 

Gayri menkulün bulunduğu 
mevki, mahallesi, sokağı numarası: 
Bahça Karabası Kapu önü çarşı 

Takdir olunan kıymet: 350 li-
radır. 

Artırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: Bahçe Parti binası önünde 
27-5-941 Salı günü saat ıs de: 

ı - işbu gayri menkulün ar
tırma şartnamesi 28-4- 941 tari
hinden itibaren 941196 numara ile 
Bahçe icra dairesinin m ayyen 
numarasında herkesin görebilmesi 
için açı~ tır. ilanda yazılı olanlar
dan fazla malumat almak istiyen
lt'r, işbu şarlnanıeye ve 941 96 dos 
ya numarasiyle memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Aı tırmıya iştir Ak için yu• 
karda yazılı kıymetin ° o7,5 ni,be· 
tinue µr-y ııkçasiyle veya millr bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
~dıleceklir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
d iğc r alakadarlıırın ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayıi nıeııkııl üze· 
rindf.ki hnklarını hususiyle fo İz ve 
nıasrııfa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren orıbeş gün 
içinde c vrakı nıüsbiteleriyle birlik
te nıcmurıye timiıe bildirmeleri ica· 
beder. Aksi halde haldarı Tapu 
siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaşmasından hariç kalır! r. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştiıAk edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malü
mat almış ve bunları temamenka
bul etın ş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa bağrıldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 
yııı satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan aiğir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmu 
undan fazla ya çıkma ısa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be 
deli satış istiyenin alacağına rüc
hani olan diğer alacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş a
lacaklan mecmuundan fazla ya çık· 
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil· 
mezse ihale yapılmaı. Ve satış ta 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimse derhal veya
verilen mühlet içinde parayı ver· 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvt'l en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu
A'u bedelle almaQ'a razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he
men 10 gün müddetle artırmaya 

çıkarılıp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diA'er za· 
ratlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

yukarıda gösterilen 27-S-941 
tarihinde Bahçe icra Memurlutunca 
Bahçe Paı ti binası önünde: 

işbu ilin ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde satılaca~· 
ilin olunur. 12972 

1 ........................ 1 
ı Satııt11 Tarla 
ı 
ıı Tarsuıun Yaramıf köyün-

de boyacı Abdullah a~a ve i :usuf" ağa tarlalarına yakın 
uç drot parçadan ibaret olan 

ıı tarlalar satılıktır. Almak iıti
ı yenlaı in i<larehaı.emizde Meh
ı nıcdGörene müracaatları. C. 

ı........................ ' 

Sa • 3 

_.... .................. .... 
İ ASRi SiNEMA 1 

• • 1 

1 
1 • 

• 1 
1 • 

DA 

BU AKŞAM 
SUVARR SUVARE. 

8.30 8.30 
Sinema Aleminde Bugüne Kadar Yapılan En Komik 

Ve En Çok Taklitli ıahe&er 

TbBÇB S0ZLfr 

z 
o 
R 
L 

TAYYARECi 
o-

Filmi Görülmemiş Bir Muvaffakiyetle Devam Ediyor 

• 1 • • • A\'BIC.R. : 
SERGÜZEŞT FILMLERINIM 

BÜYÜK BiR KAHRAMANI TOM TYLBB'la 1 
Esrarengiz iftlik 1 

Son derece meraklı, hegecanlı &ertüzeıt f ilml 

I• Bagla gladlı matlaıdı ıoa dela 

• ESRARENGiZ cımıı - ZORLA TAYYARECi 

1 
1 
1 

i 1 P[I YAKINDA 1-1 YIYIAM ROMANS 

1 1 Yarı geceden sonra 
FiLMiNDE 

MiLLi MENSUCAT f ABRllASI MOOORLOGONOEI : 
lp1111 naoan 1 

1 

Numara: 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
Kuruş 315 335 470 490 530 56S S85 610 635 

Bıı ftatıan: 
Tip E. 85 E. 90 8, 75 B. 90 
Kuruş 854 891 125 945 

Yukandaki fiatlar, iktisat V ekiletince teıbit edilen 
satış, sipariş, sevk ve kabulu, Fabrikamızın 1 Mayıs 931 
tarih ve fiatlarıdır. 6 sayılı tamimi esuına müstenittir. 

12151 ı-t5 

-ıerlwl Tapa sıcu-•a11•111ıı1o1 .... : 
Mahallesi Cinıi Miktarı M2. HUDUDU 

Sucu ude ( Kerpiç hane ) (139) Sarkan pastacı Mahmut • 
Garben tarikiam, Şimalen 
Hasan vereacleri ve kısmen 
terıi Zekeriya, Cenuben it
bu mahal ile Ama ıaa Kü
peli otlu evi arasında iki 
metre ıeniflitinde mlfte 
rek rcçittir. 

Yukarıda evıafı yazılı Değirmenci Mahmut otlu Şlban veraele
ri Selim ve lbrahim ve Esme ve Küpeli ve fatma tarafından intlka
len tescili istenilen evin tapu sicillerinde kaydı bulunmadıQ'ından ıe-

:netai:ı tasarruf hakkındaki ahkama tevfikan tahkikat yapılma~ 61.ere 
10/51941 tarihine müsadüf cumuteıi rünfl saat onbef de yerme me
mur gönderilecektir. Bu aayri menkulle aJAk.,ı olanlar varsa bu müd
det zarfında ellerindeki veıaikle beraber muhafııhQ'ımıı.a veyahut 
keıif aünü yerinde kctif memuruna müracaatları ilin olunur. 12974 

HALKEYI REISLIGINDEN : 
(Boa .. r • Te•lll) 

Eviıniz Sosyal Yardım Şubesi çıkanna 30-4-941 çar1ambı rünü 
akşamı Alsaray Sinemasında zengin bir müsamere verilecektir. 

Namarab rırlır 31, dllll.U,1 il llara1-
tar. Biletler Halkcvi Bürosunda satılmaktadır. 

ı - Halk türküleri 
2 - Konser 
3 - Büyük Şair Himid'in Nesteren'inden bir tablo 
4 - (KAVGA SONU) Vodvil 2 perde 

12057 7-29-30 



! Diş Tabibi 

Celal Çalapöver 
ASIER1 HASTAHAN[ DİŞ l~BİBİ 

Ber glD 6fileden sonra diş ta'blbl ! 
lımaD Hakkı Somayın muayenehane- ~ 
sinde baıtaıannı ka'bul eder. 2 • 15 j 
~~ 

TORKSOZO 

---- ··--- li-"-----... SEYHAN VillYETİ DAİMi 
ENCÜMENİNDEN : 

Adana Memleket Hastane
sinin Haziran 941 Bidayetin
den Mayıs 942 nihayetine ka· 
dar bir senelik Yiyecek, ya
kacak vesair ihtiyacı Açık ek

siltmeye konulmuştur. 
Eksiltmeye iştirak edecek-

lerin Ticaret odasında kaytle
rinin bulunması gerektir. Talip
lerin ihtiyaç miktarlarını • ve ev
saf ve şeraitlerini anlamak ü-

zere münakasa : kaymalarım 
görmek için her gün Hastane 
idaresine ve Eksiltme günü 
olan 815/941 Perşemde günü 

saat 1 O da da Eksiltmeye gire
bilmek üzere daha evvelden 

yatırmış oldukları muvakkat te

minat akçası makbuzlariyle Vi
layet daimi encümenine müra
caatları ilan olunur. 

25-30-2-4 12946 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizliklı.:
rinde gooterdikleri a
lakasızlık. mül.im rc.
hatsızhk ve hastalık

lara yol açmı,stır. lşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlannda bu gibi :hastalıklardan korunması içiıı~yalnız 
(FEMıL ) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik. hir kolay
lıktır. ( FEMLL) in hususi2AGLARI da,~vardır. 

ECZANElERDEN VE TUHAfiYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARIHOAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Bcahri Dirı1 TZcarı.sthaneai 

L Yajcamii ciotırı No. 11 1 
m•llİİlll--Iİllİllİll __________ r ____ _. 

' a·şel~ri 

ı--~---------------------
1 A bone ve İl an TUR!~/SÖlZU. 

Şa r t l arı I ' ÇIM>f• •ı'""an -!~-
Seneli~i 1200 Kr. ı Sahip ve f8aşmuharriri 
Altı aylığı 600 ,, FERlD CEl.AL GÜVEN 
Üç aylıjp 300 ,, 

Aylık ta abone edilir. Umumt Ne ~riyat Müdürü 
MACiD G0ÇL0 

llAnlar için idarey e --
mu.,.acaal atmalldl.-. ı Basıldı~ y er: T'ÜRKSÔZÜ MatbaaıJ 

~--- .. ~~ .......... ~ ;:.xaw ı u~~-

T l M OF Ü J 

(ABDEST BOZAN) DEOIGiMiZ ~ERİTl[R 
Bunlann uzunluklaırı, dört metreden on metreye ~~ 

'bar olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek \ştıd rJlll' 

~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Zafıf, kansız, · ·~e ., 
~ sız bırakır. Tehlikeli Hastalıklara yol açar. Tedavıı 

l~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

1 TIMOFÜJ 

NEZ L e 

r.et 
il t~ ge., 

ıı41 
scıır• 

Havalaıın 111cııJ · ı · cııı· 
günlerde a ıı ııdır 

tedbir evinizde birkaç GR1P1N bulundurrııak 0111111 

. 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbr:" 
lefl 

d. ıt· yormadan ıstırapları din ır 111ı; 
~ıll1 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitle rinden 5~~ 
' f'll•" N her yerde pullu kutularını ısrarla iste~/. 

~=xua ~ 

1 
1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Banka61 
Kurulu• tarih i : 1888 

Li'"" Sermayeai : 100.000.000 Tfırk 

Şube ve ajan! adedi : 265 r 
ıelt 

Zirat ve ticari her nevi banka muaırıe '(if 
Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye ve r/ 

• f ııe.sıı •ı 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarrLI e" ~ıı' 

k· ıec az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çe 1 8"ııt· 
a~ağıdaki plana göre ikramiye dağıblac 

ı,itll 

4 Adet 1000 Liralık 4000 ,, 
4 600 200o ,, 
4 : 250 : tOOo ,, 

40 " 100 .. 4000 ,. 
t 00 " 50 " 5000 ,, 
120 40 4gOO •' 

" " 3200 y 
160 " 20 " i~ıı 

. seııe. Je) 
DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bır ta~dı' 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı ~ı 
20 fazlasile verilecektir. 5i~~ı:ı 

Kuralar senede 4 defa, t1 - EyJUl, ı:tit· 
11 Mart ve 1 t Haziran tarihlerinde çekilece 


