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Mılli Şef yarışları takip':ederken ~ 1t= 
Ankara : 30 (Türkaöz.ü muhabirinden) - ReiaicümhuP 

/amet /nönü dün Ankara'ya dönmüfler ve Ankara ,arında 
B. M. Meclisi Reiıi Abdülhalik Renda, Ba,vekil Doktor 
Refik Saydam, Vekiller, C. H. Partiai Genel Sekreteri oe 

Genel idare Heyeti azaları, Mebuslar, Vekaletler Erkanı ve 
Milli Müesse&eler Umum Müdürleri ile Mevki ve Merlıez. 
Kumandanları, Emni1et Direktörü ve garda bulanan kala· 

balık bir halk kütleai tarafından aelamlanmııhr. 
Milli Şefimiz dün Hipodrumda koıuları da takih buyur· 

mu,lardır. 

Büyük Millet Meclisi 
müzakerall 

ÇifTÇİ MAllARIHIH 
KANUN lAYİHASI TEKRAR 

KORUNMASI HAKKINOAKİ 
REYE KONACAK 
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ı e.. ·ı "1e/c de . d . 

Boş toprak ve topraksız köylü le 
zaclını süratle, ve yüksek istihsal 
menf9atini her türlü endişenin ıis 

1 
tünde tularak,fizale etmeliyiz. 

Nüfusum:Z büyük bir hızla 
artıyor. Bunnla beraber eski os· 
manlı Rumeli'sinde henüz bir mil· 
yonu çok aıan Türk nüfusu vardır. 
Onları daha ameli tedbirlerla ve 
daha kısa zamanda bu memlekete 
yerleştirmeliyiz. iskanda bazı ku· 
sur/arımız devam ediyor; köy mi· 
marisi ve toprak lev.zii tadil edil· 
mek ve getirilecek nü/ usun artma 
sına müsait bir hale sokulmak la 
zımgelır. Milli şuurları, şu veya 
bu tesir altında. bulunan bölgelerde 
muhtelit tas/ iyeci bir iskan m•todu 
da tetkik edilmek icabeder. 

Anlıcara : 30 (Türksözü muha· 
biı inden) - Bü} ük Millet Meclisi 
bugün saat 15 de toplanarak, İs· 
viçreye $attığımız fındıkların be· 
delleri meselesini ve Türkiye· Al· 
manya ticari mübadeleleri müd
detinin temdidini konuşmuıtur. 

o; ~ " ı k d vrın eyız, 

"'· "Ygıaıdı efedilecek kaı•gt 
"rı11 r. Fk. ~ , 

6/~i flııdır. Oç ~e~, bir su· 
~. ~rlu,. O buyuk işimiz· 

1 • J.~ • n 
ıe lıcı "«l!Jiik u tedrice bıra· 
1~ı~ . tcı,.QcQ~ Ve toplu hamle· 

~ıe, b~ cız. 

\.QI li.!Jiik • . 
'C~ 11ırn · ~Q/l Q!Jıp . ız, yani ted-

~~ 'dece~· ın.kı/cipçı hamle· 
rl_ rı «1"1zz d • 
"Q t d • cıva, toprak 
~ op,.Qk Ovasıdır An 

lco ~ .tız kö f"• O · 
bt;!liiJc '!Jı; :gib · y u, ekmeksiz 
ı. <l,,~ b;,. ~ ':elki ondan 
" -ı . ı acıadır A . 

'tırıl '~len . · razı 
il bt; e~erı lıa:ıy"en lopratı 
~"ı ~"k lıo rrıu •. mülkiyet 
'>ıiilJı.· Q/cJ1,./:;ıetırnizi gös 
i le '!Jet; ı : fol..at bu
la Qlri,,. 

11 
tJq:tif e " 

~ 1l~Q11 "tış 
1 

e mesu. 
cırı 6 o arrıa u 'tıilt· ;,. yız. ner 

l • Sa/ı ·6 • 
lir.~ 11e,, 1.tfilı 1 ı var sa, 
"'>ıllı ..,o o •ale b' 

't tı 'Po ır avuç 
'"ttıek !alı~t birkaç ko

ozi/esi •vardır. 

Üçüncü büyük işimiz .ııoldur. 
Onu da demiryolları gibi devlet 
eligle ve topyekun halletmek çare 
sine bakmalıyız. Hususi idarelerin 
yOJ vazife ve bütçeleri, teselliden 
ibarettir. Eter hususi idareler ikin• 
ci üçünı·ü derece yolları yapmak, 
haJtci, .11apılan yolların miitema<Ü 

Gerisi ikinci sahifede) 

Çiftçi mallarının korunması 

hakkındaki liyihada rey ekseriyeti 
bulamadığından gelecek celse 
tekrar müzakereye bırakılmıştır. 

Meclis çarşamba günü toplana· 
caktır. 

ViSi SOVYETlERlE SİYASI 
MONASEBATI DON KESTi 

Ankara ; 30 (Radyo Gazete 
sinden) - Bugün gelen hab8rlere 
töre, Vişi Hükumeti Sovyetler 
Birliti ile siyasi münasebetlerini 
kesmete karar vermiştir. An/aşı· 
lıgor Ki, Vişi Hükiımeti artık mu· 
kadderatını tamamiyle Almanyaya 
ballamış bulunmaktadır. 

Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

SiYASi GAZETE 
Kuruluş Tarihi: 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 505 ı 
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Alman -Sovyet ı 
muharebeleri 
Allllaalar Lem • 

lleflgl ı,gal ettiler 
KANLI ÇARPIŞMALAR 

Alman teblljlne gire 
bir Sovyet kuvveU 

muhaaarada bulunuyor 

Sovyet: tebliğine göre : 
Sovyetler 850 Tayyare 
Sovyetler 900 Tar.k 
Sovyetler 15000 Asker 

t Almanlar 2500 Tarık 
t Almanlar 1500 Tayyare 

l Almanlar 30000 Asker 
Kaybetmişlerdir 

··--··--·· 
Moskovs : 30 ( A. A. ) -

Sovyet istihbarat ofisinin akşam 
tebliği : 29 Haziran günü Fin ve 
Alman kıtaları Barent denizindt"n 
Finlandiya körfezine kadar bütün 
cephe üzerinde taarruza geçmiş· 

lcrdir. 
Bu kuvvetler hu<lud boyun· 

<lalli talıkimatımızı yarmağa çalı

şıyorlar. Alman ve Fın kıtalarmın 
mükerrer hi:icumları kıtalarımız 
tarafından tardcclilmiştir. Düşman 
gündüz cereyan eden muharebe
ler neticesinde cephenin bir çok 
noktalarında yüzlerce ölü bırak
mıştır. Topçumuz tarafından ta
kibedilen düşman kendi müstah
kem mevz.iled gerisine çekilmiş

tir . 
VilnoQ'rintı iatikametindc Şile 

Fin askerleri hir mevzide bomba almada 

Sovyet toprakları üzerinde uçtuk
ları halde ayni müddet zarfında 
Sovyet tayyarelerinin geçici arı
:talar yüzünden ancak Alman top
r aldan üzerinôe uçmuş oldukl ı\ · 
rını kaydetmiştir. Lodoski bundan 
sonı a demiştir ki : 

-ikinci nokta şudur: Ribben
bun 22 Haziranda verdiği notada 
Mart 1941 de Sovyetler tarafın
dan Türkiyeye verilen garantinin 
Almanyaya~ karşı hasmane bir ha
reket olduğu bildirilmiştir. Bu 
Deklarasyonun metni neşredil
miştir. Bu deklarasyon acaba ni
çin Almanlara karşı hasmane 
bir hareket teşkil etmektedir. 
Sovyetler birJiği, Türkiye bir te
cavüze maru7. kaldığı takdirde 
Sovyetler birliğinin bitaraf kaJa. 
cağını bildirmişt i r. Ş i mdi Alman
yanın Sovyet birli~ıne harp alin 
etmesi üzerine bir çok memlekete 
ve bu meyanda Türkiye, İran ve 
Efganistan bitarafhklarını i18n et
mişlerdir, Amerika da bitaraftır. 
Bu izahata naz.aran bitaraflı~ını 
ilan eden memleketlerin hepsi 
Almanyaya karşı hasmane bir 
vaziyet almış demektir. 

Üçüncü nokta bo~azlar me
selesidir. Hitlerin musikiye ne 

derece vukufu oldu~unu bilmi. 
)Orı.;m , Fakat Hitleı bu mesele
den bahsederken son derece tiz 
bir ses çıkarmıştır. Hitler, Molo
tof Berlini ziyaret ettiği sırada 
boğazların Sovyetler birliğine ve
rilmesi hakkırıdakı beyanatım pek 
iyi anlaşıldığını söylemiştir. 

Sovyet hülclımeti bu beya . 
natırı hakikata hiç bir suretle uy· 
madığını beyan etmiştir. Hitlerin 
bu beyanatı Sov.> et siyasetinin 
esas prensiplerini anlamıyan ve 
aldanmaya müsait kimseler için 
uydurulmuş iftiralardan biridir. 

Bundan maksat Türkiyeyi Sov
yetler birliğine karşi tahrik etmek 
ve Türk efkiirıumumiyesinde na
hoş tesir yapmak ve her ne olursa 
olsun Almanyaya taraftar kazan· 
maldır. 

Hdsinki : 30 (A. A.) - Ma
reşal Mannerheim bu sabah Fin 
askerlerine hitabed aşae-ıdaki gün
lük emri neşretmiştir: 

"Kış harbimiz elim bir sulhla 
neticelenmiştir. Sulha rağmen mem
leketimiz mütemadiyen düşmanın 
şakice tehdidine maruz kalmış ve 
tecrim edilmişti. Başlangıçtan be
ri düşman devamlı bir sulh isteme-

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Kedani , Ponoje ve Krodno mın
takalarında yapılan muharebeleri 
mütukib yeni mevzilerine çekilen 
kıtalarımız.ı cenahlardan ve arka
dan vurmak maksadiyle seyyar 
düşman cüzütamlarının yaptıQ'ı te
ıebbüsler akamete uğramıştır . 
Kıtalarımızın şiddetli mukabil hü
cumları bu seyyar dilfman kıta
larına insanca ve 1:-ilhassa mal
zemece büyük zayiat verdirmif· 
tir. 

Ludik istikametinde kıtaları· 
mızla tayyarelerimiz bir gedik 
açmağa muvaffak olan motörlü 
düşman kuvvetlerini durdurmuş
lardır. Kıtalarımız tarafından Üs· 
!erinden ve piyade kuvvetlerinden 
irtibatı kesilmiş bulunan hava 
kuvvetlerimizin fasılasız ateşi al· 
tında son derece müşkül bir mev
kide bulunmaktadırlar. Hududdan 
bir geri çekilme hareketi yapan 
piyade kıtalarımız kanlı muhare
beler vererek düşmanın piyade 
Vf! mötörlü kollarını Lida Volke
viç hattında durdurmuşlardır. 

1 Adana kadınlarının 
dünkü toplantısı 

--------·-------
Yardım Sevenler Cemiyeti Adana 

· şubesi daha faal bir hale getirilecek 
Moskova : 30 ( A. A. ) _ 

tık gazeteciler toplantısı dün 
1 

Sovyet istihbarat bürosunda ya
pılmıttır . Sovyet istihbarat bü
rosu şef muavini bu münasebetle 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki : 

- c Sovyetler Birliğinin Al
ınan Naz'.li~i tarafından tahriksiz 
bir tezavüıe u~radığı malumdur . 
Naziler hücumlarını haklı göster
mek için bir çok uydurma sebeh· 
lere müracaat etmişlerdir. Alman· 
yanan Sovyetler Birliğine harb 
ilanı münasebetiyle Hitlerin söy
lediği nutukta büyük çapta bir 

ve muhtelif çaplarda da doksan 
dvkuz. yalan vatdır . Bu yalanlar 
havayı ifsad ettiği için bu hura
feleri arasıra cerh etmek umumi 
sıhhat bakımından iyi olacaktır.> 

Lodoski , bu yalanlardan üç 
misal getirece~ini söyliyerek Hit
lerin Sovyet pilotlarının Alman 
toprakları üz.erinde buralarını be
nimsediklerini göstermek için uç
tukları iddiasını ele almıf ve bir 
Kinunuaaniden 21 Haziran 1941 e 
kadar Alman tayyareleri 324 defa 

Adana Yardım Sevenler Ce
miyeti dün saat 17,30 da, Sayın 

Bayan Güzide Üstün 'ün reisliğ'İn 
de, Halkevi Salonunda bir top· 
Jantı yapmıştır. 

Şehrimizin birçok ileri gelen 
bayanlarının iştirakiyle yapılan bu 
toplantıda, Cemiyetin daha mun
tazam bir şekilde çalışması ve 
daha çok aza kaydının temini için 
bazı kararlar almıştır. Bu kararla
rın daha hızla ve intizamla başa
nlmaSJ için muhtelif bayanlarımız 

tavzif edilmişlerdir. 

Toplantı çok hararetli olmuş 

ve iki saat kadar sürmüştür. 

İSPANYADA INGIL
TEllE ALIYBINDEBİ 

ıd'MAYİŞLIB 1 
Frankonun beyanah 
Londra: 30 (a.a) - Royterin 

diblomatik muhabiri bildiriyor: 
1ngilterenin Madrit büyük el

çisi Samuel Hoor Cumartesi günü 
General Franko ile uzun müddet 
görüşme yapmı§tır, 

Hariciye nazırı Bay Suner'in 
de hazır olduğu bu görüşmede, 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Türkiye - Avrupa 
Seferleri Başladı 
Ankara, 30 (Türksözü muhabirinden) - Avrupa ile posta münaka· 

lesi Edirne posta mübad~le merkezi tarafınclan temin edilen ~esait/e 
buıünden itibaren başlamıştır. Bu servis Mustafapaşa- Pityos arasındaki 
köprüler tamir edilip Avrupa trenleri işlemiye başlayıncıya kadar Mus. 
tafapaşa • Edirne kara yoluyla devam edecektir. 
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iKi YENi lskenderun'a 
gelen eşya 

Milli Sanayi 
sergisi lıazırlığı 

- Baımakaleden art~ll ,,J 
bakımlarını kısmen temlll il 
hizmetini başaracak olur~~"~ 
dilerin• teşekkür etmelıgts-~ 
gol/ar, mtmleketin~iktisadl~ :ı; 
oe sair ihti~lannı karpllrı 
cek büyük şebe/..e. dolrııtlol' ~ 
ruga bir deulet:dauasıdır. 8!~-M' SİLAH 

Son zamanlarda İskenderuna 
mühim miktarda manifatura eıya
sı gelmiştir. Bu eşyaların te11ellü
mü için şehrimiz.in bazı tanınmıf 

manifatura ithalatçıları lskende
runa gitmiılerdir. 

Torpido (torpil) silahı icad 
edilince evvela torpidobot son· 
ra torpido muhribi donanma 
camiasına dahil oldu. Bu sıralar

da: harp gemileriııe mürettebatı 
götürüp getirmeğe mahsus küçük 
çalanı.ta: ın yan taraflarına (kar
kas) denilen iistüvani çerçeveler
den torpido (torpil) atmak çare· 
si de bulundu. Torpidobot ve 
muhriplerin hücum tabiiyesinde 
gece karanlığından istifade etmek 
esası kabul edildi. Haddi zatında 

torpido bir fırsat silahı olduğun· 
dan düşman gemilerine görünme
den saplanması lazımdı. Fakat 
atim makinesinin kuvvet menbaı

nı teşkil eden kazanın mahrukat 
olarak kömür veya mazot yazmak 
mecburiyeti bir taraftan duman 
intişarına diğ-er taraftan süratin 
ini tezyıdi için muayyen bir za. 
man beklenmesine sebebiyet ver· 
di~inden ve bu mahzurdan başka 
kazan ve makine tesisatının ge· 
rek sıklet ve ger• k hacim itiba
rile fazla yer işgal etmesinden 
inşaiye mükendileri torpidobotla
rı haddinden z;yade küçültcmedi
ler. 

Hiç şübhe yok ki, toı pidıl 

silahım taşıyan tekne ne kadar 
küçük ve seri olursa hücumunda 
muvaffak olması ihtimali o nis 
bette çoğalacaktır. Bu fikir ancak 
yühck devirli ve küçük hacimi 
motör makinesinin mevkii tatbike 
vaz.ı ile ile tahakkuk etti ve bu 
sayede hücumbotu deniz. harp 
vasıtaları ttraıına girdi. 

Hücumbotunu harple ilk de
fa muvaffakiyetle kullanan ltalyaıı 
bahriyesidir. 1914 harbinde b~r 
İtalyan hücumbotu Adriyatik de
nizinde Avusturyanın Sent lsteyan 
dritnotunu batırmış ve bu muvaf • 
faldyet bütün dünya bahriyelerinin 
nazırı dıkkatini bu sınıf tekneler 
üz.erine celbetmiştir. Geçen umu
mi harpten sonra her bahriyede 

bu tip küçük teknelere ehemmi· 
yet verildiği görülmünür. 

Bugünkü hücumbotları birden 
dörde kadar tirpido taşıyım de
mir veya ağaçtan mamul 20 • 40 
ton arasında ve 30 milden 45 
mile kadar sürati haiz, müteaddid 
motör makineleriyle mücehhez 
sert teknelerdir . Bunlara ayrıca 
bir kaç makineli tüfek ve küçük 
el bombaları da verilmektedir. 

Botların mürettebatı pek az 
( takriben 10 kişi ) olup teknenin 
küçüklüğünden dolayı normal ah
valde botta mürettebatın ıbateıi 

mevzuu bahis değildir . Bu mak
sad için hücumbotu birliğine bir 
ana gemisi tahsis olunur . 

Hücumbotundan torpido ( tor
pil } ya hususi bir atma cihaziyle 
denize düşürülür . Yahut bir ko
vadan barut tazyikiyle atılır. Bo
tun üzerindeki hücum sürati aza
mi olduğu halde denize düşen 

torpido muayyen derinlikte kendi 
kuvvei muharrikesiyle nişan hat
tını takiben seyreder . 

Hücumbotlarının düşmana ta
arruz fırsatı gecele.{in olduğu gibi 
bıw ahvalde gündüzün de hü 
cumlarını inkişaf ettirebilirler. Hü
cumda düımanın top ateşi altında 

fazla kalmıyarak torpido ( tor
pil ) atış noktasına çabuk varmak 
mühimdir. 

Hücuma maruz. kalan gemi 
tekmil borda toplarını kullanarak 
hücumbotunun önünü baraj ate
ıiyle keseceA-inden bu barajı yar 
mak çok müşküldür. Bottan atılan 
torpidoların isabet ettirilmesi düı-1 
manın ıürat ve rotasını ve me
safesini iyi tahminle mümkündür. 

Hücumbotları küçük olduk
larından harb kifayetleri denizin 
haliyle tahdid edilmektedir • Bu 
tcbeble bunların açık denizde ha-

relı:at yapmaları mev1uu bahis 
değildir ve faaliyetlt>ri ancak mah
dud sahalara inhisar edebilir. Ha
len hücumbotlarının faaliyet mer
kezi Manş sahilleridir . Burada 
muhtelif nolı:talara üslenen Alman 
hücumbotları Marış boğazını ge
çerek lngiliz vapurlarına ve ka
rakol gemilerine sık sık gücum 
etmektedirler . 

lngillereye karşı istila hare
ketinin tekrar ortaya atıldıAı bu 
sıralarda yüzlerce Alman hücum
botunun Manş denizi sahillerinde 
üslenmiş olması şayanı dikkattir . 

Bundan başka Hindistan ve 
Mısırdan yapılacak ma11ifatura it
halatı için de alakadarlara ahe
ditifler açılacaktır. 

Orta tadrlu t 
maalllmları ara~da 

Ankara: 30 (Türlcsözü muha
birinden) - Maarif Vekilliği orta 
tedrisat öğretmenleri ararında ye· 
niden bazı tayin ve nakiller yap
mıştır : lstanbul erkek lisesi tabi· 
ye öğretmeni Rauf Ankara Gazi 
lisesi müdür ve tabiiye öğretmenli-

ğine Sivas orta okulu müdür muavini 
ve tarih coğrafya öğretmeni Züh
tü Karadeniz. F.rt.ğli orta okulu 
müdür ve tarih coğrafya öğret~ 

menliğine, Kastamonu lisesi alman
ca öğretmeni ve baımuavin Faruk 
Derimer Zonguldak Çelikeli lisesi 
müdürlü~üne, lmir maarif müdürü 
Halit Ziya talim ve terbiyesi he
yeti azah~ına tayin edilmiştir. 

Denizde süratli tekne idaresi 
hususi ve fıtri bir istidad işidir. 

Bu itibarle hücumbotunun sevk ve 
idaresini deruhte edecek persona
lin soğuk kanlı, seı i kararlı ve 
iyi bilgili olmak üzere tam bir de
nizci karakterine sahip olması şart-
111. Deniz inşaiycciliğ'indc; hücum· 
botu dizayn etmek başlı başına 

bir ihtisas olmuştur. Çünkü yük
sek sürat temini için tekneye şe- 1 

kil ve metanet vermek, ~akire'eri 
tekneye en az ihtizaz verecek 
tarzda monte etmek pervanelerin 
piçini tayin etmek vesaire gibi in
ce lt kniğe istinad eden husu sat 
ancak uzun tecrübelerle temin o
lunur. 

l laglllz kablaallade 
dat1111ıı• 1apddl 

Deniz harbinin di~er modern 
ve müessir silahı torpido tayyare· 1 
sidir. Torpido silahını deniz üstün· · 
de giJen en seri küçük bir tek
neye koyarak bu silahın harp ki· 
fayetini yükseltmek nasıl düşünül

düyse tayyarenin tekamül devre· 
sine girmesiyle beraber torpidoyu 
denizden havaya kaldırıp uçan bir 
vasıta ile düşmana tevcih etmek 
de ideal bir fikir olarak ortaya 
atıldı. Gerçi bu f ıkir geçen umumi 
harpte meydana çıkmıştı. Fakat o 
zaman yüksekten denize düşen 
dorpidonun sukut sadmesine mu· 
kavemet edecek derecede sağlam 
mekanizmalı olarak imali mümkün 
olamamıştı. Buna umumi harpten 
so ra oldukça muvaffak olundu 
ve ilk muvaffakiyeti Fransız bahri· 
yf'si kaydetti. Fılhakika 1926 se
nesinde Fransızlar 30 metre irtifa· 
dan emr iyetle atılaitilecek evsaf ta 
torpido vücude getirdiler. Bu si
lahın ehemmiyetini takdir eden ln
iiliz bahriyesi birkaç sene zıırfın· 
da tayyare ile torpido atmak işini 
ilerleterek bunu donanma manev· 
ralarında atış talimleriyle de tak· 
viye etti. Fakat ş yanı dıkka!t!r 
ki; müteakip manevralarda lngılız 
donanmasında tayyareden torpido 
atmak talimlerine raslanmadı. Şim 
di elde ettikleri muvaffakiyetlerden 
anlaşılıyor ki; lngilizler bu silahın 
tekemmülüne gizliden l'İzliye de-
vam etmişlerdir. 

Londra : 30 A. A. - Res
men bildirilditine göre , Lord 
Beaverbrook levazım naz.ırhQ'ına 

tayin edilmiştir . Ditcr taraftan 
Sir Andrev Dumcan da ticaret 
rıaıırlığına getirilmiştir . Ticaret 
nazırı Bay Lyttelton 'a deniz.aşırı 

memleketlerde huıuıi bir vaı.ife 
verilmittir . 

Tayyareden atılan torpidonun 
çelik zarfı, dahili aksam ve me· 
kanizması ve bilhassa dümen yel· 
pazeleri ve donanımı itibarile ba· 
sit ve çok metin olmak lbırr dır. 
Bu cins torpidolar umumiyetle 
küçük çapta olup kutru 45 san
timetre, sıkleti 700 kilo raddesin· 
dedir. Mesafeleri takriben 3000 
melre ve barut şarjı 180 kilo ka· 
dardır. Bu torpido da en ıiyade 

aranan vasif sürat olup takriben 
45 mil yapmaktadır. Torpido tay· 
yarenin ortasına ve tekerlekleri 
arasına ösılmaktadır. Torpidoyu 
deniz tayyaresile de atmak kabil 
ise de tayyare gemilerinden ve 
uçuş meydanlanndan havalanabil
mek için ekseriya kara tayyareleri 
torpido atmata tahsis olunmakta
dır. Tayyareden torpido atmakta 
mühim nokta torpidonun başa 

doğru az meyille denize düşme~
ni temin etmektir. Suya kuyruğu 

üstüne düşen torpido umk dü
menlerinin zedelenmesi ve umkani 
hareketi tanzim eden cihazın fiili
ııi icrada gecikmesi ekseriya tor-

IHCIRLll GENÇLERiNiN 

SPOR f AALIYETLERI 
Puar günü, Ulukıılaya giden 

İncirlik Gençlik Grubu Ulukışla· 
lılar tarafından hararetli bir ıe
kilde karıılanmıı ve sporculanmız 
Halkevinde misafir edilmif!erdir. 
Ulukışlalılar, bilbaua belediye re · 
isi başta olmak üzere, etsiz mi-

safirperverlik göıtermiılerdir. Genç
lerimiz kendilerine hrıı gösteri
len yüksek atakadan dolayı çok 
memnun kalmıılardır. 

Spor hareketleri şu ntticeler· 
le bitmiıtir. 

Pinı - Ponı maçını İncirlik 
gençleri, voleybol maçını yine 
incirlik gençleri, kaz.anmıılar 
6000 metrelik.kır koşusunda in· 

cirlikten Halil birinci, Turan ikin
ci, uz.un atlamada Ulukıılah bir 

genç birinci ıelmiıtir. Futbol ma
çı da 3 - 3 beraberlikle netice· 
lenmiıtir. 

Bütün ıpor hareketleri samimi 
bir hava içinde cereyan etmiıtir. 
Gençlerimiz Ulukıılada iyi bir 
intiba bıraktıktan sonra köylerine 
dönmilflerdir. incirlik köyünü 
tebrik eder, kendilerinden yeni 
muvaffıkiyetler dileriı. ................. 

Maarif Midflrflmflı Elcı em 
GClr.el'in mUfi 50 liraya çıkarıl
mattar. 

pidonuo batıp kaybolmasını intaç 
etmektedir. 

Yüksek ıüraUe aeyrcden ve 
ayni zamanda toplarile kendisini 
müdafaa eden gemilere tayyareden 
torpido atarak isabet ettirmek 
büyük meharet:işidir. Bu silahı 
kullanan tayyarecilerin denizcilik 
mesletinden·yetiımiı olması ter
cih olunur. Hülisa; bugünkü deniz 
harbinin bu ikilmodem silahı yek
diterinin mütemmimi olarak mü· 
essir rol oynamaktadır. Denizler· 
de hlkimiyet ~davası güden büyük 
bahriyelerde oldutu kadar yurdu· 
nun deniz cephesini müdafaaya 
memur küçük bahriyelerde de bu 
iki silahın tedarik ve istimali ön 
safta nazarı itibare ahnmağa de· 
ter • Denebilir ki: hücumbotile 
torpido tayyaresine ihtiyacı nisbe
tinde malik olan ve bunlan harp 
maksadına göre kullanmayı iyi bi· 
len bir bahriye sahillerini düıman 
denanmasının '"'taarruzundan masun 
bulundurmak .imkanını elde etmiş 
o'ur. 

----ıı~ U ZAKLABDAN BABIB 1 -------· .... t=.:: ______________________________ ::...•_ .... ______ ~ 

Deniz dibine .inmek modası - lnsanm beyni 
Okyanusların diplerinde yaptığı araştırmalar ile 

büyük bir şöhret kazanmış olan Amerikalı ilimler
den Willia Beeb Vaşingtonda verdiği bir konfe
ransta birkaç sene sonra denizler dibi kaşiflerinin 

kara ve hava kaşiflerinden daha çok olacaklarını 

söylemiş ve demiştir ki : 

" Deniz.in dibine inen bir alimin etrafı kalın 
cam pencereli bir madeni hücre içinde olarak sey
rettiği manzara, yeryüzünün her hangi güzel man· 
zarasından daha sehhar ve göz alıcıdır. ,, 

Birkaç sene sonra denizin dibine inmek için 
kafi mikdarda madeni hücreler temin edilince, de· 
ni:ı kenarlarında yaz mevsimini geçirmekte olanlar, 
hiç şüphesiz bu misli srörülmemiş manzarayı seyir 
ve temaşa etmek için madeni hücreler içinde de· 
nizlerin diplerine inmekte tereddüt göstermiyecek
lerdir. 

• • • 

Pekin üniversitesi profesörlerinden doktor Wan· 
derblit, tarihten evvelki insanlar üzerinde yaptıtı 

tetkikler ve elde ettiAi şayanı dikkat neticeler ile 
dünya ilim Aleminde büyük bir töhret kazanmıştır. 

Profesöre sröre insanct,ki bet hassanın zaman 
ile beyin le hinde olarak küçüleceklerine ve beynin 
büyüyecetine dair olan nazariyenin asal ve esau 
yoktur. 

Bugünkü insanın beyni hacim itibariyle tarih
ten evvelki insanların beyni büyüklütfinde olup, 
maymun insanlann beyninden üçte bir nisbetinde 
daha büyüktür. 

300,000 senelik devirler zarhnda insan beyni 
ayni hacim ve büyüklütü muhafaza etmiftir. insanın 

bilgileri düıünce ve muhakeme kudretini arttırmak· · 
ta ise de fikrf kuvvetleri daim~ ayni malzeme ile 
iflemcktedir. · 

• üstünde merkezlerden l~ 
Jstanbul : 30 (Türksözü Mu • tJega demirgolıı islasyenlar~ __J 

habirinden) - 1941 milli sanayi ru nakliyat dahi. ancalc. tllJ".,. 
sergisi hamhklarına devam edil· münakale VeJcôletl tor 1

__,._._. 

mektedir. ıarılabilir tJe bellci de-
Dün, bu maksatla toplanan Is· 'inhüar yol inııuı masraf/art' 

tanbul milli sanayi birliAi idare ıılıyabilir. ....t t 

heyeti, serginin açılmasına kaı ar Şehirleri yıkılıp batall f(lll',ı 
vermiştir. ·fitil 

Dünkü nüshamız.da da yazdı· ketler, harp sonrası için 1 

Qımız fibi, bu seneki lstanbul ser· jelerini şimdiden hazırlattı'! 
gisine iştirak edecek fabrikatör lar. Biz harbe rafmen 1 11' 
ve sanayicilere, iz.mir Fuarına da ıeleni yapıyoruz. Fakat ı 
iştirAk imkinı vermek maksadiyle esaslı işi kati ve tam hattı "1-
sergi, fuardan evvel açılacak ve kısa zamanda baıarmak ..:il 
gene fuardan evy~ı kapanaca~tı~. ıibi çareler düıünmek. nı r 

Birçok sanayıcıler, sanayı hır· birler alınmak icabediyor"'jill 
liAine müracaat ederek sergiye /ara ait ciddi tetkikleri lfllf 
iştirak etmek istediklerini şimdi· nuna kadar bitirmeliyiz. 
den bildirmiye başlamışlardır. ·.ı Memleketimizin her ır 

Diter taraftan lzmir fuarında tür: mühimdir; ancak bo 
bu sene kurulacak olan iş Banka· 

öyleleri oardır ki onları 
sı pavyonunun geçen senekileı in· zamana bırakmak zarıır• 
kine nazaran daha mükemmel ol· iri 

terbiye gibi! Bin kilom• 
ması için bir müsabaka açılmıştı. 'bi 
Bu müsabakayı dekoratör Vedat bir senede yaptıf ımız I' ;.., 

köyil terbiye edemeyiz. vf 
Ar kazanmıştır. i,imiz. sulama, toprak~"' 

Vedat, lzmir fu m iş Bankası 
yol. ba memlekette e 

pavyonunun dekorasyonunu ya· temel tak~i~e~i gapm~~ ~: 
pacaktır. bütün mıllı ınfG, iıti~ 

HlLIEVI GEIÇLERllll ::.~::.ak .. l•cd. onuıJI ,I; 
YAPTIGI IOY 6UISI , ..... Rlftd 

Hftlkevinin Köycülük komitcıi 
bir köy geziıi tertip ederek pa
ıar pnü incirlik köyüne ıidilmit 
ve orada 30 dan f aıla baata mu
ayene edilerek illçları verilmif, 
içtimai ve sıhhi konuımalar yapıl-
mıı, köyün aQ'açlandırılması üıe· 

rinde aöriltülmüıtür. .......... 
latltol maçı 

Pazar ıünü Adanaya ıelen 

Mera· n gençleri Adanalılara ıüıel 
bir aün geçirmiılerdir. 

Saat 16.30 da Stadyomda 
Mersin mükellefleri, baılarında 
boru ve trampet o d JQ'u halde bir 
geçit reımi yapmışlardır. Geçit 
reımini müteakip iki bölgenin 
şampiyonları olan Millt mensucat 
ile Mersin idman Yurdu sahaya 
çıkmıılardır. Mutad merasimden 
bOnra bq1ayan oyun, heyecanlı 

fakat sert bir hava içerisinde ce
reyan etmiflir. MilU Menıucatlılar 
ilk dakikalarda kaz.andıkları pe· 
naltı ile yaptıkları gole muka· 
bil Mersinliler de buna cevap ve· 
rerek birinci haftaymı 1-1 bera
bere bitirmiflerdir. 

ikinci haftaym, daha canlı i · 
di. top iki kale ara11nda ıidip 

geliyordu. Bu haftaymda da ev
veli Merıinliler, sonra da MilU 
Menıucathtar birer gol atarak o· 
yunu 2 - 2 berabere bitirmifler
dir. 

İlll ldtlJI traa 
çlpedl 

latanbul : 30 ( Telefonla ) -
isimleri henüz. tesbit :edilemiyen 
iki kiti Yeıilköy ile Bakırköy a
rasında• i Ayazma köprüsü üze-
rinde trenin altında kalarak öl
müılerdir. Tahkikat y11pılıyor 

Bla ADAlll 
BIÇAIU.ADI 

Ceyhanın KurtkulaQı köyünden 
Muıtafa otlu Hilmi Ôntemel , 
bir münaıaa neticeıinde ayni köy· 
de çallfan Dörtyolun Rabat kö· 
yünden Hüseyin otlu Hıcı Per
çini bıçakla karnından yaralamış· 
tır. Yar ıh~ Adana Memleket haa
tabaoeıine- ıetirilmif, suçlu Hilmi 
Ôntemel Adliyeye teslim edilmif
tir 

Pamulı Jenem• 
filtliii lı•Jre..,.Ja 

Pamuk deneme • lalAh ve Ü· 
retme çiftliti aıiatanlanndan Ce
IAI Olcay ve Bekir Y aııcıotlunun 
maqlan 30 liradan 35 liraya çı

karılmlflır • 

7.30 

7.33 

7.45 
8.00 

8.30/ 

8.45 

12.30 

12.33 

12.45 
13.00 

13.15/ 
14..00 
1800 

18.03 

SALI 1.7.1941 

~ Prorrarn ve. ınelll 

at ayarı """ 
Müıık : Hafif pa 

AJANS haberleri 

Müzik : Senfonik 

Evin saati 

Proıram ve ıne~ı 
at ayan ... 11.'tl 
Müzik : Türkçe pi"" 

AJANS haberleri .Nİ 
Müzik : Türkçe ~ 
programının de\'• 

kın) ~ 
18.30 Konuşma (Me 

tası) ~ 
18.40 Müzik : Radyo~ 

kestraaı proi"1 

va mı ~ 
19.00 Konuıma (Yu\'• 51' 
19.15 Müıik : RadY0 _J 

kestrası pro,,......-

,1 
19.30 Memleket .aat . 

kısmı 

AJANS haberlefl 

19.45 Müzik : Fasal Si~ 
20.15 RADYO GA~ 
20.45 Müzik : Şan . ..A 

·mı •· 21.00 Ziraat Takvı ,,; 
Mahsülleri Bo ~ 

21.10 Müzik : Saı ete ti>~ 
ıimler ve oyo" 

21 .30 Konuşma . ~ 
21.40 Müzik : ~, 

Şef : Meaud I' 
Memleket saat ' 1 

,1, 22.30 - .. adi' ,, 

haberleri ; ~ 
Kambiyo • Nult 

(Fiyat) "" 
22.45 Müzik : Oalll 

22.55/ -- ~ 
23.00 Yannki proı•-

Dil·. 



~ 

--..!., 1'enınıuz 1941 
Ze 
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Sooyef • A iman harbi 
le Japonya , /•panya 

b 111 
• Alman harbinin bir haf. 

Q ~lılt inkişafı hakkında Alman
'ttr~ ve Sovyetler tebliğler 
't!tit· 1

• Bilhassa Almanların neş
dildi 

1 tcbti~ parça parça ntşre
llı"ı t Ve saatlerce süftlü . Al
l.1111' cbti~indc şayanı hayret ra
Stıvy ~ zilt~edildi . Bu rakamlar 

C c tayıatına aittir . 
Sovy c;tlt ln"iliı.ler ve gerekse 
Pt~ :.er bu tebliğdeki rakamları 
hr lt Ubalfiğalı bu lmaktadır . Di
dı,ı •. taftan da Almanlar Rus id-

...-ını Y 1 
~I a anlamaktadırlar. 

t, lr hlan tc:bliklerine göre, Rus
~an hakkında fena niyetler 
~~ektedir . Fakat Moskova 
~~d~ti bunu şiddetle reddet
~~~r. Keza Ruslar Boğazlar 
.~ • Almanya tarafından çı
~ p ~. fllyiaları tekı.ib etmekte 
L •ıı:at A 
'Cttj11d imanlar bu mesele 
~ld c tarar ederek Sovyetlerin 
"'11it en böyle bir talebi olduğunu 

~. cylcmeldt'<.lir 
L "Qv • 

. "'ttıı Yet • Alman muhasematı 
liııi bt~~a şimdiye kadar va~iye

-"' '-Patı lı etmiyen yegane devlet 
"' ltıtti Yadır· Bir çok Japon gaze· 

--~.:Uhtelif tefsirlerde bulun-
I ır. 

'y:~nyaya gelince : ispanya 
~~ Qı Alman muharebesinden 
'lttiıaı,~hlnundur . Ve Sovyetlerin JI ~~tcct ·c U~ramasını temenni et-
'tb .. •r · Çünkü Franko dahili 

llıı "''ma ııcı,11 nında Sovyet yardı-

~p Çok mütecasir olmuıtur. 
~la :nYada şi mdi halk heye· L' cv!:"•.anmış haldedir . Nite
~-ttt lkı g~n lspa.."yada hail 
~. Vt lnal~~hıııde numayiıler yap 
.... ııtarı Kılız sefareti etrafında 

ltılftı . 

'•ar11ta Bava 
~eı 1.o Zırtatı 

''4 lldra. 30 . 
~1 tGnü · . (a .a) - 26 Haıı· 
~ı:lt A.ı nıhayete eren hafta 

P; ~' ku inan, ltalyan ve Viti 
'f }''tt ""etleri Orta Şarkta 61 
)'r 1- içincı kaybetmiflerdir. Aynı 
~ k, . e Yalnız 11 İngiliz tay

Yıptir. 

'-tada lagUtere 
(llirinc· eld alm&JI• 

' llilrn, ~ sa.> fadan artan) 
~cıı Y•tlcrden bahsedilmiş 
~ trat F 

\ ı.~a fi .r~nko kargaşalıklar 
~~11.Yollt~ı~ı açıkça bildirmiş 
~ı 1 kat" ulcumetinin bu ha-

t111· 1Ycn t · . . . ıltir atvıp etmedı~ını 

~}tirı · HükGmet bu hare-
~ blcı•uıı . . 
~ Vt b crını cezalandır· 
L..~ '' . Unların te'· - - . 
"\ il IÇi _ Kerrurune manı 

ll. · 11 hız· 
~•kt umıu bütün tetbir 

ır. 

,f ~,.. ___ :-
t.~ 
ÖJI( 

t~~tN lttECMUASI 
~ 1'ı lııcn:. d 

1 ~ bitin . a lı edebt bir mec-
l'ı<t Cı l8 ,_ 
t a Sacı . yısı çıamıftır. 

• \ t~ ~Yncrı Ertem, Ercüment 
~ J t» ' · tıb·&alti S~kkoç, A. M. Kı· 
., ~~ 1 irrı1 1 

uha, Ziya ilhan 
~lar1bl 8 ar bulunmaktadır. 

) • •ı.a tavsiye ederiz. "''rt ...._ __ 
ta - 23 - -_--·---

~ ~tlınd uncu alayın bi-
"c i ~n aldıtım 4/ 3 /'J.7 

lll 1 kayb numaralı askeri 
d._ tltiın y . . . 

'tı ~ Cık· . . · enaaını a-
llı ilall ••ının hükmü ol-

l' Cderioı, 
arau 

licn ~n .Kargılı köyün
h. · ahı ru1.1u Bahri 
uırıı 3 "5 
ı ~ 19 dotumlu 
~.cıo 

TORKSôZO 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KiLO FIATI 

Alman • Sovyet 1 lngiltereye 
akınlar tavsadı 

CiNSi En az l En çok 
_ K. S. K. __ S. 

Koza ( 
Klevland Ç. 00,00 

· muharebeleri 
( Birinci sayfadan artan ) 

miştir. Aktedilen sulh bir mütare· 
keden başka bir şey değildi. Bu 
mütareke de şimdi nihayet bul· 
muştur. Düşmanımızı biliyorsunuz. 
Bu düşmanın, yuvamızı, imanımı

zı, vatanımızı imha etmiye ve mil· 
)etimizi esaret altına almayı istih
daf eden emellerini de biliyorsu· 
nuz. Şimdi karşımızdaki düşman 
ayni düşmandır. Şimdi hudutları · 
mızı tehdit eden tehlike de ayni
dir. Ortada bir sebep yokken, 
düşman, şiddet kullanarak halkı · 
mıza hücum etmiş ve memleketi· 
mizin üzerine bombalar atmıştır. 
Memleketin istikbali sizden hare
ket bekliyor. Milletimizin düşma 
nına karşı açılan bu mukaddes 
harpte sizi, beni takip etmiye da· 
vet ediyorum. Eğer Finlandiya'nın 

Almaya lıtlaa 
lngtUz blcamları 

Londra: 30 (a.a) - İngiliz 
hava ve dahilt emniyet neıtaret
lerinin dün akşam neşredilen 

tebliği: Paı.artesi günü akfam 
saat 18 e kadar İngiltere üzerinde 
hiç bir düşman:tayyaresi uçma
mıştır. Aynı nezaretlerin bu sa· 
bahki tebliğinde de 'şöyle deni
liyor: "Dün gece lngiitere üze
rinde az mikdarda düşman tay . 
yaresi uçmuştur. Bunlardan birisi 
düşürülmüıtür. Şarki İngiltere üze
rine bir kaç bomba atılmıf, hasar 
ve zayiat olmamııtır. ,, 

Londra: 30 (a .a) - lngiliz 
bombardıman tayyareleri dün gece 
Almanyanın fimal garbisindeki 
hedeflere hücum elmiılerdir. 

Klevland 1 00,00 
Klevland il 00,00 
M. Parlağı 00,00 ı 00,00 
P. Temizi 00,00 1 00,00 
Kapı malı 

1 Y. Çiğ-idi 0,00 
K. Çiğidi 

-Susam 
1 Butday yerli 7,67 7,75 

Arpa _5,69_1 5,75 
Yulaf 6,37 6,50 

... 
1 

~· 

30 - 6 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ı bankasından alınm11tır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.20.2Ç 
(Dolar) Amerikan !29.08.75 

1 L'AN 
istikbalini temin etmek için kudret· ııııııııııııııııııııııııııı 
li Alman ordulariyle silah, arkadaş- l . 

•. , ............ . 
baıeba Mldlrllll•· 
de•: 

lığı yaparak düşmana karşı cesa- M_alatya Bez. 11e plık 
retle bir haçlılar seferi açarsanız Fabrıkaları T. A. Ş. Adarta 
kahramanlarımız mezarlarında tek- Men•ucat FabrilılJ•ı müdür
rar dirilecek ve yanı başımızda bu- lüiünden: 
lunacaklardır. 

Fabrikamızın sıhhat memurlu
ğu münhal oldutundan bu iıe eh
liyeti olanların vesikalariyle müra-
caat etmesi. 13213 

Silah arkadaılarım, beni takip 
ediniz. Kareli ahalisi tekrar ayak
lamyor. Finlandiya'nın yeni fecri 
bizi çağırıyor.,, 

Macaristan'ın Sovyetler Birliği- ııııııımıımıuıııımıı 

1 - Yemeniciler çarşısında 
Hususi idareye ait 32/36 ve 
35170 numaralı dükkanların 
açık artırmalarına istekli çık
madığından müddet 941 Tem
muzunun 3 üncü perşembe 
günü saat 10 a kadar uzatıl
mışbr. ne karşı harbe gitmesi münasebe· 

tiyle Finlandiya Reisicumhuru Ma
car naibine bir tebrik telgrafı 
göndermiştir. 

Berlin : 30 (A. A .) - D. N. 
B. Litvanya ve Letonyaya karşı 
timale dotru ilerleyen Alman te
şekkülleri Balbk denizi sahilleri ci
varındaki bir bolşevik kıtasım ta
mamiyle muhasara etmitlerdir. Bu 
Sovyet kıtasanın imhası muhakkak-

tır . 
Bertin: 30 (A .A.) - Alman 

Orduları bqkumandanhğmın fev
kalade tebliği : Lenberg bugün al· 
man kıtaları tarafından zabtedil· 
miştir . Alman harp bayrağı bu 
sabah saat 4,20 denberi kale ü · 
zerinde dalgalanmaktadır. 

Cebelibereket Saib 
&akak Maldleme· 
llade•: 

133/105 
Davacı Ali beyli mahallesinden 

muhacir Yusuf oğlu Hüseyin ka· 
rıaı Fatma Biçer ve oğlu Mehmet 
Biçer Osmaniyenin değirmen oca· 
ğı köyünün Bostanlık mevkiinde 
doğusu Mulla batısı Karakaş Veli 
boyrazı hendek kıblesi yol ile çev 
rili 20 lira kıymetli ( 4 ) ve mağ'· 
ra mevkiinde doğ-usu Mulla batısı 
Veli poyrazı Gazali kıblesi Sait 
oğlu Ali çevrili ( 15 ) lira kıymet· 
Ji 3 ve deve yatağı mevkiirıde do
ğusu Veli batısı Molla boyraıı 
köy ve Kaş kıblesi Ahmet oğlu 
Mustafa tarlalarile mahdut 50 lira 
kıymetli 10 ve yine Ceyhan ke· 
narı mevkiinde doğusu Mutia ba· 
bsı kiracı Mehmet boyrazı Sait 
kıblesi ta; Ali tarlasıle mahdut 20 
lira kıymetli 4 ve yine doğusu 
Mulla batısı Karakaş Veli poy· 
razı yol kıblesi yol ile çevrili 40 
lira kıymetli 8 ve yine köy kena · 
n mevkiinde dotusu Mulla batısı 
Karakaı Veli boyrazı yol kıblesi 
yol ile çevrili 100 lira kıymetli 20 
dönüm ki ceman alb parça tarla· 
nın namlarına tescilini talep ve 
dava etmeleri üzerine Cebelibere· 
ket sulh hukuk mahkemesinde ya· 
pılan duruşma sonunda yukarda 
hudur ve mevki ve dönümleri ya· 
zıh altı parça tarlanın namlanoa 
7-5-941 tarihinde 133-105 numrolu 
karar verilmif olduğundan bu ye· 
re alakası olanların ilan tarihinden 
itibaren bir hafta zarfında kanuni 
yollarına müracaat etmedikleri tak 

dirde hükmün katilefeceti ilin 
olunur. 13208 

i 1 an 
ADANA BELEDiYESiNDEN: 

1 - Belediyemizde mün
hal bulunan maaşlı bir zabıta 
memurluğu ile ücretli bir inşa
at kontrolu için 5.7.941 Cu
martesi günü saat 10 da müsa· 
baka imtihanı açılmıştır. 

2 - Askerliğini bitirmiş 

ve en az orta tahsilini haiz 
bulunmuş olanların ve keza 
ayni şartlan haiz kalfalık işle
rinden anlayanların müsbit ve
sikalariyle Belediyeye müraca
atları ve yevmi mezkurda mü
sabaka imtihanına girmeleri. 

13211 

2- isteklilerin ihale vak
tında vilayet daimi encüme
ninde bulunmaları . 13212 

SEYHAN VllAYETI DAiMi 

EHCOMEMllDEM: 
1 - Nafia dairesi için sa· 

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

2 - Eksiltme 1017/941 ta
rihine müsadif Perşembe günü 
saat onda vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

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

25-29-2-6 13188 

···············~·······~··········· 

Bez fiab: 

Tip: ı. 85 
Baraı:l54 

N Siparış sevk ve kabulü Fabrikamızın 1 Mayıs 938 

n tarih ve 6 sayılı tamimi esasına müstenittir. 

~ 1-15 13139 

MA#A#*##AAMHH+********•***~ 

ilan 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE , MOOORLOGOHOEN: 

1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri ırenkullerin bir senelik be· 
deli icarı açık artırmaya çıkarılmışbr. 

2 - Arhrma 941 temmuzunun onuncu perşembe günü sa· 

at on~a yapılacakbr. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin Vilayet Daimi Encümeninde bulunmaları ilin olu-

nur. 

icar bedeli 
Lira Mevkii 

Cinsi 

49 Hükümet C.Seyban M. altında Dükkan 
ı ıo " ,, ,, ,, ,, ,, 
20 Kapalı çarşı bedestan ,, 

13195 27-1-3-6 

Teminat B. 
Lira K. 

3 
8 
1 

75 
25 
50 

Sayla 3 

ı ı an 
SEYHAN VillYETi DAiMf ENCOMfNINOEN: 

1 - Adana - Kozan yolunun 54+ 108 kilometreleri ara
sında yapılacak tesviye ve şosa inşaatı ( 40156) lira (5 7) kuruş 
üzerinden kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur, 

2 - Eksiltme 22/7/94 l tarihine müsadif Perşembe günü 
saat onbirde vilayet daimi encümeninde yapılacağından kapa
lı zarflar en geç bu saatten bir saat evveline kadar saat on
da bu encümen reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 . -:- lste~enler bu işe ait keşifname ve şartnameleri gör· 
mek ıçm Nafia müdürlüjüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (301 J) lira (74) kuruş muvakkat teminat 
ve~meler~ ve ehliyet vesikaları almak üzere bu işi yapabilecek
lerıne daır bonservisleriyle ticaret ve sanayi odası vesikala
rını, iki aded fotoiraflarını. bir aded (38), bir aded (8) kuruş
luk da?1~a .ve bir aded de bir kuruşluk tayyare pulunu yu
~arda ıkıncı maddede yaı:ıh günden üç gün evvel dilekçele- · 
rıne bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazımdır Posta ' 
ile gönderilecek mektupların dış zarfı mu"h ·· ·1' • • ur mumu ı e ıyıce 
kapstılacaktır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1-5-12-18 13209 

11 an 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORlOGONDEN: 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gayri menkullerin açık artırmala

rın~ muayyen vakitte istekli çıkmadığından müddet, 94 t tem
muzunun 7 nci pazartesi günü saat ( 10) na kadar uzatılmıştır. 

2 - isteklilerin ihale vaktinde vilayet idare hey'etinde bu· 
lunmaları ilan olunur. 

Satış bedeli 
Cins Kapı N. Mahallesi 

Pey P. M. 
Sahibi lira K. L. K. 

Hane 14 Nacaran Arap oğlu vere-
sesi Fatma ve Is-
mail 1600 00 120 

" 40 
" Faful oğlu Mus-

ta fa 5600 00 420 
13207 

iLAN 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORlOGONDEH 
1 - Aşağıda sahipleri'e cins, mevki ve muhammen bedel

leri yazılı gayrimenkuller, borçlarından dolayı açık artırma ile 
satılacakbr. 

2 - Açık arbrma 941 senesi temmuzunun 1 1 inci cuma 
günü saat 10 da ·yapılacaktır. 

3 - ihale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazımielen 
pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakitte Vilayet idare Heyetinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Cinsi Kapı No. "Mahallesi Sahibi 
Satış bedeli Pey p. 

Lira K. Lira K. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hane 4 Hankurbu Çiftçib"fı Hasan 284 ()() 21 30 
veresesi 

,, 8 Taşçıkan Hasan oğlu Arif 880 ()() 33 ()() 
Tarla Celil çavuş Mesut eşi Zehra 1420 ()() 106 50 
Hane Hankurbu Hüseyin oğlu 600 ()() 45 50 

Bekir 

" 
14 Alidede lsmail oğlu Rıza 720 ()() 53 25 

" 3 Döşeme Nahh Eb .. us 1440 ()() 108 ()() 
Dükkan 35 Sarıyakup Hafız Nuri ve 960 ()() 72 ()() 

eşi Zehra 
,. 55 Karasoku Mehmet Fatma 900 ()() 67 50 
., 3 Kara soku Ahmet oğlu Hü- 800 ()() 60 ()() 

seyın 

Hane 62 Kan taran Mustafa oğlu Ah- 2800 00 210 00 
dullah 

13167 - 19-25-1 - 8 

i .......................... ~ ........................... , ............................... ; 

i DOKTOR i 
• • 
1 Yalçm Mustafa Ozel l 
i Dahili Baıt•••••ar Mltell111111 i 
i Abidin Paşa caddesi Namık Kemal ilk İ 
i okulu karşısındaki Muaeynehanesinde her gün! 
! hastalarını kabul eder ! 
• • 
'·-·-·-···-·-·-·-·2~ı.._<:!·.-·-·-·2!.=.~·-·-·-·-·-·-·-j 



Sayfa 4 

ZA Yl - Merıin , 23 üncü a

lay , 2 inci tabur , 5 inci öö • 

lü~ündcn 1934 aenesin.:ie askerlik 

yaptıaıma dair aldıiım terhis tcz
ldremi kaybettim . Yeniıini ala

ca~ımdan eskiıinin hükmü yoktur. 

Kırf«f.b.ir vi~cijı)in A
vanos kazasının Oçkuyu 

~öyüoden Selim oğlu 

326 doğumlu 

Ahmed Demir 

13205 

ZA. Yt - 16 ıncı Fırka 44 üncü 

Alay, 2 T~bur, 8 Bölüğünden ls

tikl41 harbinde aldık1m terhjs ka· 

~ıdımı kaybettim. Yeniıini alaca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Adan!nın Havutlu bu

cıWı ~öyünd~n lbrahim 

oA-lu 305 doA-umlu Rıdvan 

13206 

ZAYl - 7. nci tümen 23.ncü 

alay 2. nci tabur 7. nci bölükten 

almış olduğum terhis tezı...eremi 

zayi ettim. Yenisini alacağıından 

eski&inin hükmü olmadıQuıı ilan 

ederim. 13204 

Kalite.Glyle va sesinin temlzUğlyle ber kesi llilyrete 
düşüren radyo 

Ka,>l§h K. den hl.a)'.dar 

ot]u. 32~ doğumlu 

-~it in~ 

Muharrem Hilrni Remo , N'lbetçl eızue 

TMI ~~ZMlli TlcaretbaneslDden allnıı 

ABİOİHPA~A CAOil[Sİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElfffJN.: 112 
Yeni Otel r~n•rt!• .. 

-- -- --___;,..;,.;._;_~..:.;. 

• Gramafonln rı ol<Jııl.ua d a kolaylı k yapmak için gıaınafon 
ı ile de de~iştirebiliı iz. 
ı 
; Yüksek raudıınaıılı ANOT bataryalarımız geldi. Fırsatı 
ı kaçırmayınız .. 
ı .. • 
ı 

Adana Umumi Acentesi: 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl l[RE İTTif AKI YE 

BUYOK BRİTANYA iMPARAIORlUGU 
=== YAZAN: === MÜMTAZ FAli< FENiK === 

' . . 

ı- T~RKIYE OUMHURİYETI 

1 

r ~ • 

1..iraat B.aOk·aşı· 
l(ur.utu~ ı.rihi ı 1888 

Sermaye•İ : 100.(Jl>O.OOO Tfiiı~ Li!acı 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirat ve ticari ~~r nevi ba~a DJ~el~ 

Rara biriktirenlere 28.800 lira ikramiy.e, veriyor-

Ziraat Bankasında kumbara.1,ı ve ihbarsız t~.sarrufı h~plal)!1ı8 ert 
az 50 lira~ bulunanl~il senede 4 defa çekilece~ k\lr'a ile 

aşaQ°ıdaki plana göre ikramiye da{ ıtı ' acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 400Q Lira 
4 • 500 2000 

" . 
4 

" 250 " l~ ı •• 
40 il 100 " 

4000 .. 
100 " 50 " s~ .. 
120 

" 
40 " 

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

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde .SO 
liradan aşağı düşmiyenlere i&cppıif'- ç~ı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

1 
Kuralar senede 4 defil1 1l - Eylul, 11 Birincikanun, 

Mart ve 11 Haziran tari~lerinde çe!cilecektir. 

-~-----
~~M-0 ...... r: ...... 'EH.._...A ...... S. ...... 'S-1S.......,.....__,._~ ........ ,.._,,.,._,_ 

1Dr" Ekrem a, tacı 
H~STALARINI. HER Gb 'UUJtl~fATlCUHAJSJ 

USTONOEll MUAYEMsJIJ~ Nil; EDER· 

UmumF Ne~riyat Mildfiril 

MACiD· &OçL~: . - ~ 
Bosıld o:_yer : TORKSOZO ~I 

-...... 
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n 

1 Temmuz 19.41 1"" 

En Büyük Hakikat 
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.. ~ 
N oıs MACUIUIN YARATTIGI SIHHAT. 

CAZİBE VE G0Z[LlİKTİR ! 
"Radyolin,. harikulade mües· 

sir terkipi, daima tazelig-i ile 
tema.yüz ~tmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih etti~ yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

bıfzı5$ıhhasmda ve güzelliAin· 

de parlak neıiceler veren 

"Radyvlin,. s izi terkibi meçhul 

ve birkaç mi ıili pahalı ecnebi 

müstahzarlann-:lan da müstd" 
ni kılm ıştır. 

• 
n RADYOLIN 
L ...•••• -· ""'* ••• """""". "" :ııc:c-·~~ 

i LAN 
SEYHAN YilAYETi DAİMİ EMCOMENİNOEN: 

1 - Adana Reşatbey mahallesinden on dershaneli ilk 
kul binası ikmali inşaatı keşif tuturı olan (30434) lira (22) 
ruş üzerinden kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2ı - Eksiltme 17/71941 Perşenbe günü saat (15,30) da 
layet daimi encümeninde yapılacağından kapah zarflar eııi 
bu saatden bir saat evveline kadar saat ( 14,30) da bu eııcüıP 
reisliğine verilmiş olacaktır. 

3 - isteyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri 
mek için Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. . 

4 - isteklilerin (2282) lira (57) kuruş muvakkat tepı• 
ver.meleri v.e ehliyet '!losikası alınak üzere bu miktar iş yaP 
lanna d~r IM>nservisleriyle Ticaret ve sanayi odası vesik~ 
ilci aded vesika fotoğrciflanm, bir aded (38), bir aded (8?1 
ruşluk damğa ve bir aded de bir kuruşluk tayyare puı11 

yukarda ikinci maddede yazılı günden ü~ gün evvel dilek~ 
rine bağlamak suretiyle vilayete müracaatları lazımdır. . 

5 - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı 111 

mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikıne•er 
, bul edilmez. 20-25- l -5 13172 
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Oll•JDGalarıaa dlnya••a bar tara •ü.• bala• b•dlıeıarı glal 
glnl~e varı. 
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g Türıksözü Matbaas! 
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