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Ankara : 30 ( Türksözü mu· 
habirinden ) - Almanya'nın Tah· 
ran ataşemiliteri Erzuruma gel· 
miştir. 

BERlİNE GÖRE 

· SoVyet hücumu 
Püskürtülüyor 
ıaıarabyanın 
. Kurtulması 
Tamamlandı 

Odeaaya Doğru .• 

Amerikan ajanslarına göre , 
Sovyet orduları bütün cephede 
taarruza geçmiştir . Bu haber 
diğer kaynaklardan teyid edilme
miştir. Almanlar da Rusların bazı 
noktalarda taarruza geçtiklerini 
bildiriyor. Fakat bütün bu taar
ruzların püskürtüldüğünü kayde· 

diyor. 
lsviçrede çıkan Nasyonal Zay· 

tung gazetesi , Almanların Mos
kovayı işgal ederek Rusyada de· 
rinliklere varmak istt"mediğini , 
Alman planlarının değiştirilmiş 
bulunduğunu yazıyor · 

lsviçre gazetesinin yazdığı bu 
yaıı bir bakımdan şarki Avrupa 
cephesindeki harbin duraklama· 
sım izah etmiş bulunuyor. 

Nevyork : 30 (a.a.) - Ame
rikan ajanslarının Moskovadan 
aldıkları haberlere göre, Sovyet
ler şimdi bütün cephe üzerinde 
mukabil hücumlara geçmişlerdir . 

Moskova : 30 (a.a.) - Sovyet 
istihbarat bürosu tebliği : 29 tem · 
muı günü kıtalarımıı Novgorad 
N e v e 1 , Smolensk ve Zito
mir istikametlerinde muharebeler 
yapmışlardır. Muharebeler bilhas
sa Smolensk istikametinde çok 
şiddetli olmuştur . Ve düşman 
biribirini takip eden mukabil hü
cumlarımızla mevzilerinden çıka· 
rılmışt ır • Düşman ağır zayiata 
uğramıştır . Diğer mıntakalarda 
keşif faaliyetleri ve mevzii mu· 
harebeler olmuştur . Hava kuv• 
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Suriye ve Erdünü ihtiva 
edecek bu devletin ba,ına 

Emir Abdullah geliyor 

Son ·günlerdeki siyasi vaziyet dolayısiyle ecnebilerin toplandıtı Singapurdan bir görünüş 

Ankara : 30 ( Radyo Gazete
sinden ) - Hindistan hükı'.imeti;de 
Japon alacaklarını bloke ettiğin · 

den Hindistan ile Japonya arasm-
ldaki ticaretin duracağı anlaşılıyor. 

Singapur: 30 (a.a) - Nasıl 

geçenlerde Hindiçini 'ye karşı Ja 
pon matbuatı neşriyatta bulun· 
muşsa, şimdi de Tokyo radyosu 
Siyam hakkında buna benzer neş
riyata başlamıştır. Son 24 saat 
içinde Tokyo radyosu şu iddia-
larda bulunmaktadır: 

1 - İngiliz kıt'alan Siyam 
hudutlarına doğru ilerlemektedir. 

2 - lngiliz harp gemileri 
Siyam sahili açıklarında dolaşmak-
tadır. 

3 - Siyamda bulunan düş

man Çin unsurları vasıtasiyle şid • · 
detli bir anglo-sakson teklifi yapıl· 
maktadır. 

4 - Siyamda oturan İngiliz-

vetlerimiz kara kuvvetlerimizle 
işbirli~i yaparak muhtelif nokta
larda düşman birliklerine darbe
ler indirmiştir. 27 ve 28 temmuz 
günleri hava kuvvetlerimiz 74 
Alman tayyaresi düşürmüşlerdir . 
Bizim zayiatımız 51 tayyaredir . 
28 temmuz gecesi Moskova üze-

rine yaptıkları hava akınında Al
manlar evvelce bildirildiği üzere 
dokuz değil 10 tayyare kaybet
mişlerdir . 

Bertin : 30 (a.a.) - D. N. B. 
ajansı dünkü Alman resmi tebliği 
hakkında askeri mahfillerden şu 

malumatı almıştır : 

Şark cephesinin cenup mınta· 
kasında Akkermanın işgali üzerine 
Romen kıtaları Basarabyanın kur
tarılmasını tamamlamışlardır. Beş 

haftalık bir müddet içinde Alman 
ve Romen lutaları Romanya Ge-

nerali Başvekil Antoneskonun 
kumandası altında olarak Ruslar-

Tokyonun 
Siyamı 
tehdidi 

Siyamda bulunan 
/ngiliz. tebaası 

Singapura gidiyor 

Jerin Singapura gönderilmesi baş· 
lamıştır. Siyam her an Suriyenin 
akibetine uğrayabilir. 

Bütün bu iddialar Singapur'da 
manasız olarak tavsif edilmekte 

ve İngiltere ile Siyam arasında 

dan bütün Basarabyayı geri al
mışlardır. Ukraynanın Karadeniz· 
de başlıca limanı olan Odesa ile 
Akkerman arasında kuş uçuşu an
cak elli kilometre mesafe vardır. 
Binaenaleyh Odesa artık harp 
sahasından uzak değildir . 

Esasen daha yirmi temmuzda 
resmi tebliğ Alman - Romen kıt
alarının Basarabyadan kalkarak 
düşman mukavemetini kırdıktan 

sonra Dinyeııterin sağ sahilinde 
düfmanı takibe başladıklarını bil
diriyordu. Cenubi Ukraynada Al
man, Romen , Macar ve Sloven 
kıtaları çekilmekte olan düşmanı 
şimdi öyle bir tarzda takip edi· 
yorlar ki, cenup cenahı geniş bir 
cephede Karadenize yaklaşmak
tadır . 

Moskova : 30 (a.a.) - Öğle 
üzeri neşredilen Sovyet tebliği : 
Sovyet kuvvetleri Nevel, Smolensk 
ve Zitomir rnıntakalarında anudane 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

1 KÔSTENCE j 
ı Sovyet Rusya ile Alman- • en mühim iskelesini teşkil e· ı 
ı ya arasında harbin başladığı den 55 bin nüfuslu bir şehir· ı 1 il_k. gündenberi Rus tayyarele· dir. Orta Avrupayı Atlantik ı 

rının en çok bombardıman Okyanusuna ve Akdenize bir· ı i et~ikleri _şehir .. Köstencedir. leştiren . uzun demiryolunun ı 
ı Kostencenın boyle sık sık Karadenız kı}'lsına doğru gi- ı 
ı bombardıman edili- den parçasının son ı 

ı şi bir taraftan Rus 
1 

kısmıdır. ı 
- 1 • Harp Sahne erine ı 

ı hava us _erme en d Romanyanın bü-
k h 1 Coğrafi Yön en ı 

ı ya ın şe ır o ması Kı~aca Bakışlar tün ihracatı Kös- ı 
ı diğer taraftan da tencede toplanmış- ı 
ı Romanyanın Kara- tır, denilebilir. Ro-

deniz kıyılarında en mühim manya Seyrisefain şirketinin ı 
ı ithalat ve ihracat iskelesini yolcu vapurları Köstence _ ı i teşkil ~tmesi yüzündendir. lskenderiye hattı ü~erinde ça- i 
ı Kostence Romanyanın lışır. Romanya denız tarikile ı 
ı Oobruca kısmında olup bu • yolladığı bütün petrol ve ı • 
ı devletin Karadeniz kıyısında - Gfldıl 2 ncl sayfoda - ı 

:""""""""""""""""""""""""": 

uzun zamandanberi mevcut olan 
dostluğa işaret edilmektedir. ıngi· 
liz hattıhareketi şöyle hulasa edi· 

. lebilir: ıngiltere başka devletlere & . 
verilmiyen hiçbir hak ve imtiyaz . 

: istemiyor. Fakat lngilter~ye veril- 1 / . ~f 
miyen hak ve imtiyazların da baş· rt .il". ,,~ • 
ka devletlere verilmesini istemi- ,. 
yor. Siyamın diker devletlerle ak· · / 
dettiki ademitecavüz muahedesine 
benzer bir muahede de İngiltere 
ile. akdedilmiş ve bu cihet mez · 
kiir muahedede tasrih edilmiştir. 
Binaenaleyh bu esassız şayiaları 

çıkarmakla Japonya mutadı üzere 
Siyamdan muh.lebatta bulunmak 
için yol mu arıyor'/ 

Şanghay: 30 (a.a) - Gümrük 
idaresi bugünden itibaren Japon
ya, Mançnko ve Japon işgali al
tında bulunan Çin mıntakalarından 

( Gerisi üçüncü sayifde ) 

MOSKOYAYA GÖRE 

Sovyet ordusu 
taarruza geçti 

Smoıenskte 

Muharebeler 
Devam Ediyor 

A iman zayiah aiır 

surette döğüşmeğe devam etmiş

lerdir . Kara kuvvetlerimizle iş

birli~i yapan hava kuvvetlerimiz 

dü§manın zırhlı cüzütamlarına ve 

topçularına darbeler indirmişler

dir. 

Zürih : ( a.a. ) - Bund ga
zetesinin Berlin muhabiri, şark 

cephesindeki Alman askerlerinden 

biri tarafından yazılmış olan mek
tubun bazı parçalarını vermiştir. 

Mektupta ezcümle şöyle deniliyor: 

"Bu harp, bütün harpler iç!n

de en ziyade susuzluk hissedilen 
bir harptir. 

Muharebesiz geçen bir saa
te susadık. Yanık veya ölüm ko

kusu hissedilmeyen bir yol par
çasına susadık. 

Fakat bütün bu susuzluk iç· 
me suyuna ve elimizi, yüzümüzü 

yıkayacak derecede temiz su ihti· 

yacı karşısındaki sususluğumuzun 
yanında hiçbir şey değ-il. Bu harp 

Almanyanın yaptığı bütün harp· 
!erden daha çetindir. Bu harp, Ü· 

mitsiz vaziyette dahi nevmidane 

bir israrla dövüşen askerlerin kar· 
şısında kazanmak veya ölmek için 

yapılan bir harptir. 
Rusyadaki harp, bütün başka 

yerlerdeki harplerden daha tüyler 

ürpetibi muazzam bir dehşettir .. , 

Emir Abdullah 

Ankara : 30 (Radyo Gaze· 
teslnden ) - Havas ajansının 
bildirdi~ine göre, İngilizler Suriye 
ve Maverayı Erdünden mürekkep 
ve Emir Abdullahın reisliğinde 

bir Arap birleşik hükümeti kura
caktır. 

An karo 

Radyo gazeteşi 

Bay Vilki'nin 
son beyanatı 

Sovyetıer eylile ka· 
dar dayanırsa Bltle
rlzm nihayet bulacak 

MAISKININ NUTKU 

f RANSIZ MOSTEMlEKElERi 
TEHlİKf Of DİR . Vi~i 

HÜKUMETİ OEGiSMEliDiR 
LAVALİN TESİRLERİ 

V 
ilki dün beyanatta bulunarak, 
Sovyetler eylıile kadar dayan-
dığı takdirde Hitlerizme niha

yet verileceğini anlatmıştır. 

Sovyetlerin Moskova elçisi 
Maiski de LCJndrada bir nutu1' 
söyliyerek , zaferin Rusların ola· 
cağını, bütün Rus milletinin Sov
yet hükumeti arkasında yekvücut 
bulunduğunu kaydetmiştir. 

( Gerisi ikinci sayifede ) 

• •••••••••••• YARIM MiL YONLUK 
POLONYA ORDUSU 
Ankara : 30 ( Radyo Gazete-

sinden ) - Polonya hükumeti ile 
Sovyet Rusya arasında bir anlaş
ma olmuştur. Yakında Rusyada 
bir Polonya ordusu teşkil edile
cektir. Bu ordu Rusyadaki Polon
ya esirlerinden ve Rusyaya iltica 
eden Polonyalılardan mürekkep 
olacaktır. ~ay Eden de bugün 
bir nutuk soyliyerek bu anlaşma
dan eliemmiyetle bahsetmiştir. 

••••••••••••• 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

Cemiyet Meseleleri Ostünde • 

Günahk8rlar 
Ve Çocukları 

HALKEVIMIZDE 

Halk Gecesi 
güzel oldu 

Şehirdeki ekıneğin 
formülü değişiyor 

Bu mesele ahlak bakımından 

olduğu kadar nüfus bakımından
da ehemmiyetlidir. Ve üzt:rindc 
durulmağa değer eaaslı bir menı· 
leket meselesidir de. 

Bir genç kız veya kadın, ıu 

veya bu . ailde bir erkelde mü· 
naıı.ebette bulunur ve onun tara
fından terk edilir. Yahud da bir 
taraf ve ya diğeri her hangi bir 
ıebebe bu münıtsebetlerinin dün . 
ya } üz.ünde bir iz bırakmasını is· 
temezler . Netice : Kadın hayatı 
pahasına , tehlikeli bir ameliyat 
geçirir ve memleket bir çocuktan 
mahrum lı:alır. 

Bir annenin , meğer ki bir 
canavar olsuıı , karnında taşıdığı 

ve büyüttüğü bir yavruyu, hattA 
o dünyaya gelmeden evvel bile, 
sevmemesi , tasavvur edilemez. 
Onu yavrusundan ayrılmağa sevk 
eden sebepler muhtel:ftir: 

-Ya evlidir, gayri meşru ço
cuğunu kocasından gizlemek is
tiyor. 

- Ya havaidir , çocuğu ile 
uğraşmaktan. vaktini ona hasret
mekten korkuyor. 

-Ya fakirdir, çocuğunu be•· 
liyemiyeceğini anlıyor. 

-Ya evlenmemiş bir kızdır, 
çocuğunu ai~esinden gizlemek İs· 

tiyor. 
Bu sebeplere diğer bir çok· 

!arını illive etmek mümkündür. 
Amil ne olursa olsun, ortada ço
cuğunu dünyaya : getirmiyen bir 
kadın vardır ve dünyaya gelmi
yen bir çocuk endişe mevzuudur. 

Biz bu yazıda daha ziyade , 
çocuğunu beslemiyeceğini anlı

yan ve evlenmeden gayri meşru 
çocuk sahibi olan kadınlardan 

hah. etmek istiyoruz. 

Fakir bir kadın, meşru çocu
ğunu dünyaya getirmekten kor
karsa, bunun kabahati doğrudan 

doğruya cemiyetindir. Cemiyet 
ya o kadına iş bulmak ve yahut 
doğan çocuğunu alıp himaye et
mekle mükelleftir. Bunun için, 
resmi veya gayri resmi bir çok 
müesseseler açmak gerektir. Nü . 
fus siyaseti bakımından bu mese
le başlıca tedkik edilmesi lazım 
gelen meselelerden biridir. Fakir 
kadın, doğacak çocuğunun aç kal
mıyacağını, sefil olmıyacağını bi
lirse, yavrusunu doğurmaktan 

korkmaz, bilakis onu mesud gör
mek emeliyle müsterih olur. 

ikinci mesele, yani Avrupada 
"Kız Ana,, denilen günahkar genç 
kıLlara gelince, bu daha nazik ve 
daha güç bir iştir. 

Avrupada bu gibi kızları hi· 
maye maksadiyle kurulmuş birçok 
teşekküller bulunduğu malümdur. 
Resmi ve hususi öyle müesseseler 
vardır ki , muayyen bir ayda ora
ya müracaat eden kıt, vakti ge
lince çocuğunu burada dünyaya 

ietireceQ'İni öğrenir. 

Bu yerlerde. genç kızın izzeti 
nefsini incitmemek için ona adını 
sanını sormazlar, adet yerini bul
sun diye verilecek her hangi bir 
ismi kabul ederler, araştırmalar 

yapmazlar . Muayyen günde genç 
kız buraya gelir. Gayet nazik ve 
ketum olan doktorlarla haıtaba
kıcılar tarafından kabul edilır ve 
kadın bir kaç gün sonra, çocu
ğunu bu müesseseye bırıskarak çe
kilip gider. 

Çoğu şehir haricinde olan bu 
gibi doğum evlerinde onları kim
se tanımaz . Tanısa da ifşaatta 

bulunamaz . 

Bu müesseselere müra~aat eden 
kadınlar arasında kendi hakiki 
ismini vererek çocuğunu muvak
katen oraya teslim eden ve son
radan gelip alanlaı da pek çok

tur . 
Bizde böyle bir fefkat kuca~ı 

var mıdır? Zannetmiyoruı . Her 
halde varsa da yok denecek ka
dar azdır. Halbuki her büyük şe
hir civarında böyle bir iltica ye· 
ri ve hastahane tesis etmek ah
lak ve nüfus bakımından ihmal 
edilmemesi lazımgelen bir İnem
leket işidir. Hatta bir hastane de 
kafi gelmez. Devletin alacağı bü
yük bütçe feq_alcarlıklarını nazarı 
dikkate alan hayır cemiyetleri e 
çocuk esirgeme kurumu , yardım 
sevenler cemiyeti ilah ... Kendi 
bütçeleri ile , ufak çapta olsun , 
buna benzer teşekküller ihdas et· 
melidirler . Buralarda günahkar 
kadınlar ve kızlar teselli edilmeli, 
şefkat görmeli ve çocukları da 
sıhhi bir tarzda büyütülmelidir. 

Bu sözlerimizden belki de bazı 

kimseler bu günahkar kadırılara 
karıı lüzumsuz bir şefkat arzusu 
sezerek beni tenkit edeceklerdir . 
Hayır, yanlış anlaşılmasın, 1'Ünah
kar kızları himaye etmek demek 
onları fuhuşa teşvik etmek değil· 

dir. Bilakis, yukarıda bahsettiğim 
müesseseler o kadar insani evler
dir ki, buralarda o zavallı kadın. 

ların ahlakı değişir, namus telak
kileri cemiyetin telakkilerine ya
kınlaşır, onlarda iyi yola gitmek 
temayülleri uyanır ve bir kelime 
ile aşağı yukarı ahlak telakkileri 
düzelmiş bir halde tekrar cemi. 
yete iade edilirler. 

Bu kadınlardan çoğunun, ba· 
zı vicdansız adamların veya ha
diselerin zavallı birer kurbanı ol
dukları ve elemli bir vaziyete ar
zu ve iradelerinin tamamiyl~ ha
ricinde Clüştülderi de unutulma
malıdır . 

Günahkar kadınlar için doğum 
evleri tesis etmek başka , onları 
cemiyetin ahlaki gidişine telif et 
mek için kurulacak müesseseler 
yine başkadır. Amma bizim gibi 
henüz geniş teşkilatla bu işe gi
rişmesine imkan olmıyan bir mem 
leketin bu iki işi ayni müessese 
dahilinde görmeıi pekala kabil
dir. Buralara kabul edilecek ka
dınlar, çocuklarını dünyaya ge
tirdikten sonra bir hizmet muka. 
bilinde orada muhafaza edilebilir 
ve yeni inkişaf etmeğe başlıyan 

analık duygularının yardımı ile 
de ahlakça düzelmeleri temin edi
lebilir. Yeter ki , onlarla meşgul 
olacak kimseler bu ruhi vaziyet
ten iıtif ade edebilecek kuvvet ve 
kudrette olsunlar 1 

Günahkar kadınlarla onların 

dünyaya getirdikleri veya •getir
medikleri çocuklar meselesi pek 
mühim bir içtimai meseledir ve 
nüfus işlerinin tetkiki esnasında 

bunun gözden uzak tutulmaması, 
bilakis ehemmiyetle göz önünde 
tutulması ihmal edilemiyecek ka 
dar esaslı bir memleket işidir . 

Dün akşam Halkevinin tertip 
ettiki "Halk Gecesi,, toplantısı, 

Halkevi salonların da kadın, erkek, 
köylü, şehirli birçok yuıddaşları

mızın da iştirakiyle yapılmıştır. 
Saat 20.30 da istiklal marşın

dan sonra Bayan Mürşide Akyol 
samimi bir konuşmada bulunmuş
tur. Konuşmayı takiben Ev Or
kestrası klasik bazı parçalar çal
mış ve Temsil kolunun amaıör 

sanatkarlaıı "Kanun Adamı,,nı mu 
vaffakiyetle temsil etmişlerdir. 

Temsilden sonra Halk Türküleri 
Ekibi günlerce çalışarak hazır· 
ladığı halk türkülerinden müteşek
kil konserini vermiştir. 

Toplantı geç vakte kadar sür
müş ve çok güzel geçmiştir. 

Bir aybk balk 
ticaret biletleri 

lzerlnden tenzuat 
Tür kiye hudutları dışında bu· 

lunan bir memleketten, lzmir fua
rına girmek için, gelen yolcul;ıra 
bir aylık halk ticaret biletleri üze 
rinden yüzde 50 tenzilat yapıla

caktır. Bu gibi yolculara ait mu
vakkat biletler Türkiye'de yalnız 

Meydanıekbe, Adana, Haydarpa
şa, Edirne, Uzunköprü, Siıkeci ve 
Erzurum istasyonlarında verilir. 
Bu tenzilattan istifade etmek isti . 
yen yolcuların pasaportlarını ibraz 
etmeleri lazımdır. Biletler pasa· 
portla birlikte muteberdir. Bu mu
vakkat biletlerin de İzmir fuarın · 
daki Devlet Demiryolları gişesin 

de aylık halk ticaret bileti ile teb 
dili lazımdır. ilk seyahatin yine 
lzmire yapılması şarttır. 

Mersin Atıcıları 
Ankaraya gidiyor 

Mersin : 30 (Türksözü Muha· 

birinden) - Ağustos ayının 9-10 

da Ankarada Beş bölge mükellef· 

leri arasında yapılacak olan atış 

müsabakasına Şehrimiz idman 

Yurdu Gençlik Kulübü mükellef 
)erinden beş genç iştirak edecek-

tir. Bu gençler her gün sab ıh ve 

akşam yüzbaşı Bedrettin Tığrakın 
riyaseti altında atış yapmaktadır. 

Beden Terbiyesine 
gelen sandallar 
Beden Terbiyesi Seyhan Böl

gesinin talim sandalına ilaveten 

yeni yaptırdığı iki kik sandal 

gelmiş bulunmaktadır. Bir haftaya 

kadar nehir üzerinde çalışmalar :t 

başlanacaktır. 

• 

f UAROA EŞYA TEŞHİR 
EDECEK YOlCUlARA 

TENZilAT 
Fuarda eşya teşhir etmek ü

zere lzmir'e gidip dönecek yolcu
lara, l:.ıu maksatla seyahat edecek
lerine dair Milli iktisat ve Tasar· 
ruf cemiyeti merkez veya şubele

rinden ve bu cemiyet şubeleri ol
mayan yerlerde mahalli licaret o
dalarından ve ticaret odası bulun· 
mayan yerlerde de mahallin en 
büyük mülkiye amirinden vesika 
getirmek şartiyle ana hatta ve 
Avrupa hattında umumi tarife ü
zerinden % 75 tenzili gidiş - dö· 
nüş bileti verilecektir. Bu biletle
rin dönüş kısımları, eşya teşhir e· 
dildiğine dair sergi komitesince 
vesikaların vize edilmesi ~artiyle 

muteberdir. Biletler gidiş ve dö
düşte vesikalarla birlikte ınute. 

berdir. 
Bu biletler 1 O ağustoı;; 194 t 

tarihinden 15 eylül 1941 tarihine 
kadar satılacaktır. Dönüş kısım

ları, 25 akustos ile 30 eylül 1941 
tarihleri arasında her hangi günde 
başlanacak seyahatler için mute· 
berdir. Bu bilet hamillerinin 50 ki
loya kadar eşyaları bulundukları 

kompartımanlarda kayıtsızca para· 
sız taşınır. Ayrıca meccani bagaj 
hakları yoktur. 

Siyaaal Bilgiler Okuluna 
imtihanla Parasız Yatılı 

Talebe A lrnacak 
Ankara Siyasal Bilgiler okulu

na müsabaka ile parasız yatılı ta
lebe alınacaktır. Kabul ve müsa
baka Maarif Müdürlüğüne gelmiş 
bulunmaktadır. isteyenler müdüri· 
yete müracaat edebtieceklerdlr. 

Ziraat Müdürü 
Ziraat Müdü ümüz B. Nuri 

Avcı, mezuniyetini bitirerek vazi · 
fesine başlamıştır. 

Bir parti daba 
kabve gellyor 

Bir müddet önce şehrimizde 

baş gösteren kahve sıkıntısı, ala

kadar makamların çalışmaları ile, 
bugün izale edilmiş bulunmakta· 

dır. Halıhazırda bütün tüccar ve 
kahvecilerde çekilmiş, çekirdek 
kahve mevcut olup, önümüzdeki 

iki aylık ihtiyacımı7. için Vekale-t
çe şehrimize tahsis edilen 318 çu-

val kahve de yakınlarda gelec~k-
tir. 

------....... l-_-_u __ z_A_K __ L_A_R_D __ A_N __ B __ A_B_E_R __ -_--1------

Bulutlarm diline vakıf olmak istiyor musunuz ? 
Bir Amerikalı alim diyor ki : Hava hakkında 

tahminler yapılır veya hükümler verilirken büyük 
bir bilgiye sahip olmağa lüzum yoktur. ihtiyar ço· 
banlar ve balıkçılar bile kendi dar sahalarında bu 
nevi hükümleri verdikleri zaman ekseriya isabet 
ederler. Çünkü onlar da ekseriya gayet basit olan 
tecrübe kaidelerinden ist ifade ederler. Bu kaidele
rin belli başlı larından bir iki tanesini bur~da anla
tacağıı.. Yüksekte bulunan sirus bulutları ortaya 
çıktıktan sonra eğer bütün semayı kaplıyacak olur
sa hava rüzgarlı olacaktır. Batı ufkundan yükselen 
sirus bulutları ekseriyetle 24 saat zarfında yağmur 
ieleceğine delalet eder. Aynı bulutlar doğu uf. 
kundan yükselirse hava güzel olacak demektir. 

Eğer büyüle. güme bulutları gökü kaplarsa ve 

güneş batarken ve battıktan az sonra kaybolmaııı.a 
hava bozacak demektir. Gökyüzü kısmen açılırken 
semada iki tabaka bulut bulunursa ve öndeki renk
li bulutlar da enginlerdekilerle aynı istikamette 
hareket ederlen;e hava bo~lacak ve yağmur ge
lecek demektir. 

İlkbaharda. yazın ve sonbaharda gök} üzünde 
münferid bulutlar görünnrlerse daima havanın gü
zel ve kurak olacağını düşünmek icabeder. Eğer 
sabah saatlerinde gökyüzü bulutsuz. olur ve öğleye 
doğru semada bulutlar belırir ve sonra da çoğalır, 
akşamıt doğru tekrar kaybolursa havanın güzel 
olacağına hükmedebilirsiniz. Güneş batarken. gök-

üzü berrak ise o gecenin sabahında havanın gü· 
neşli olacağını anlayarak sevinebilir siniz. 

Şehrimizde çıkarılmakta olan ' 

tek tip ekmeğin istenilen şekilde 

çıkarılmadığını ve alakadar ma

kamlarca tetkikat yapılmakta oldu

ğunu evvelce yazmıştık. 

Bu kere Belediyenin yaptığı 

tetkikat bitmiş ve ekmek nümune 

lerinden birisi kabul edilerek bun

dan böyle bu tip ekmeğin çıkarıl

ması karar altına alınmıştır. 

Bu ekmek, daha az esmer ve 

pişkindir. 

istanbulda Yeni 
Tip Ekmek 

lstanbul : 30 (Hususi) - Be

lediye iktisat müdürlükü yeni tip 
bir ekmek üzerinde tetkiklere baş
lamıştır. Yeni buğday mahsulü pi
yasaya çıkarılmakta olduğu için 
bu tip ekmek yüzde 70 buğday 
yüzde 30 arpadan imal edilecek
tir. Bu suretle daha beyaz ve piş· 

kin ekmek imali mümkün olacak
tır. 

Ticaret ollsl 
Umum Mldürl 
Ankara : 30 ( Türksözü mu

habirinden ) - Ticaı et Ofisi u

mum müdürü Ahmet Cemil Conk 

ofise ait işler eirafında Ticaret
Vekaletiyle temaslarda bulunmak 
üzere Ankara'ya gelmiştir. 

Ziraat Vekiletı 
Mlıte,arblı 

Ziraat Vekaleti müsteşarlığına 

zir.ıat umum müdürü B. Abidin 
Ege'nin tayini tekarür etmi~tir. 

D. Yolları binası 
ın,ası ilerliyor 
Ankara : 30 ( Türksözü mu

habirinden ) - istasyon civarın
da inşa edilmekte olan Münaka
lat Vekaleti Devlet Deıniryolları 

binasının ikmali için faaliyet tek
sif edilmiştir. Binanın İniası önü
müzdeki üç ay zarfında tamamen 
bitirilecek ve 29 birinciteşrin Cum
huriyet bayramı günü müteahhit 
tarafından testimi yapılacaktır . 

KÖSTENCE 
( Birinci sayfadan artan ) 

müştaklarını Köstenceden gemile

re yükler. Romen keresteciliğinin 

Köstence en kuvvetli merkezidir. 
Köstence Türkler tarafından 

kurulmuş bir şehirdir. Romanya· 
nın istiklal tarihine kadar bu şe
hirde Türk nüfusu ekseriyeti teş

teşkil ederdi. 
Köstence 1916 ikinciteşrin ayı 

içerisinde, Romanyanın 1914 har
bine iştirakini müteakip Türk, Al
man, Bulgar orduları tarafından 

işgal edilmişti. 

ANKARA RADYO GAZETESİ 
( Birinci sayfadan artan ) 

Pariste çıkan Nuvu Tan gaze
tesi , Fransız müstemlekelerinin 
tehlikede olduğunu, artık Vişinin 

siyasetini değiştirmesi , kabinede 

tebeddülat yapılması , bir milli 
birlik hükumeti kurulması lüı.u

munu yazmaktadır. 

Şundan anlaşılıyor ki ,bu gazete 
Vişinin lıattıhareketini hiç beğen
miyor . 

Laval Pariste olduğuna göre , 
bu gazete Lavalın fik tini konu
§Uyoı denebilir • 

BUGÜNKÜ CEPHE:!P 

KAR ELi 

Ş
imal buz denizinden 1(3!; 
ze kadar uzanan So\Yebt 
ya - Alman harp ceP 

Fin - Sovyet hududunu teşl:l p 
Kareli mıntakasında da lı 
çarpışmalar olduğunu her 

1 

f ın resmi tebliğleri yaııyof· ~ 
Coğrafya bakımından d 

Ladoga gölü ile şimal ~ 
birbirine birleştiren sah~dırS 
li ayni zamanda Birteşık t 

h · ı · d b. 1' cum urıyet erın en ır 1 
ismidir. Kareli cumhuriyetl·şı:s 
kilomelre murabbaı genılt~ 
245 bin nüfuslu bir meıtl 
Merkezi Pedrozavodsk .~ 
Bu cumhuriyetin şarkı fı 
hududunu teşkil eder. cen 
dudu Ladoga ve Onegıı 
rinden geçer. 

Karelinin şimal buı dt~ 
ki sahilleri kışın donmadı~ 
Sovyet Rusyanın sene0

1 
mevsiminde açık katarı 

buradadır. Burada yaşaY' ~ 
Jar Fin ırkına ır.ensuP 

Vespler, Laponlarla Rus!' 
e 

reller bu toprakların en 
!isidir. 

Kareli ormanlıktır. C": 
şe ve kayın ağaçları bil 
baştan başa kaplar. sol 
makları sayesinde keresi 
ileriye gitmiştir. 

Kareli kara ve deni:ı 
en bol yeridir. Sincaplj 
tabaklanır ve kürk•eri b"' 
gönderilir. Göllerinde 
vardır. 

Topraklarında 
nin dibinde demir mad', 
lunur. Kareli göllerinirı t;. 

londan fazla demir saı-13 ~ 
min edilmektedir. Kare!• il 
cu asra doğru Novgrod 

ideresi altında idi. soıır~ 
D M sı-oı geçti aha sonra o 1 

rine tabi oldu. 1617 de 

veçlileıin eline geçti. Bii, 
bu toprakları tekrar Rııs} 
tadı. " 

Rus ihtilalinden soıı~ 
iki ay müstakil yaşadı 1 

Sovyet birliğine girdi. .tı 
·dv 

Ruslar 1914 harbıll ı 

K 1. • - ı . l.. ı.ısııı 
are ının mu ıım uır ~ 

·oıı 
tere bırakmışlardır. !> ç.a 
harbinden sonra bu 1'8' 
rar Rusyaya geçmiştir· 

TÜRKiYE Radqosıl F 
ANKARfl 

•:ıt 7.~' 
Perşembe ;ı • ııı'' 

7.30 Program \'C ıf1C: 
at ayarı . r•" 

7 33 Müzık : Hafıf 
· ıer• 

7.45 AJANS hab~' p 
8.00 Müzik : Hafıf 

devamı 

8.30/ 

8.45 Evin saati e 
111eıtl 

12.30 Program ve 

at ayarı rl' 
ese 

12.33 Müzik : Sııı · 
ıerı 

12.45 AJANS haber ur~ 
13.00 Müzik : }-lııfif ı 

13.15/ " p 
14.00 Müzik: 

t(ıırtŞI 
cııl' 

ıııe 
18 00 Program ve 

at ayarı ı 
d •O 

18.03 Müzik : Rıı ) tras• 
Tango Or1'es ı.i~~ oa 

18.30 Serbest l O <,ı 
18.4C 

P">'ıısıı • 
Müzik : 

1 
rdle• 

19.00 Konuşma (De C 

19.15 
M- .k . Radyo 

uzı • trll 
O kes 

Tanio r ı 
saat 

19.30 Memleket, 
1 

rı 
bere 

AJANS na 9 y (tıııtl 
19.45 M" 'k · u ~1 uzı · AZ 
20.15 RADYO G 

F sıl 
20.45 M" .k . ıı uzı · · \ 

kVif11I 
21.00 Ziraat T~ · or5'9 

Mabsüllerı 8 
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Cin -Japon 
rnuharebeleri 

Tokyo : 30 (a. a.) - Ofi : 
_ Çin'de bulunan bir Japon üs· 
~den alınan habere göre, Japon 
filonanmasına mensup bir tayyare 
. osu Çunking'i ve Şansi, Liunt:r ~e Luhsin eyaletlerindeki en

trı tesisabnı bombardıman et
illi r f ır. Japon bombardıman tayya-
l'tltri, Çunking'in üzerinde 12 Çin 
:vcı tayyaresine rastlamışlar ve 

Unlardan üçünü düşürmüşlerdir. 
J•Pon tayyarelerinin hepsi üsleri
ne dönmüşlerdir. 

liirad orduaunun Afrika 
'ttalaarebelerindeki zayiatı 

Sirnla : 30 (a.a)-Hint ordusu· 
'un Afrikada muharebelerindeki 
ıtyiatı , ikincikanun ile 8 temmuz 
:asında 6427 kişiye baliğ olmuş-

r. Bunlann 759 u maktul düş
ııı-b 114tür. Maktuller arasında 21 su• 
d~Yl~ umumi Vali tarafından ken-

1 ttıne rütbe verilmiş diğer 26 
~bay vardır. Er ve erbaş olarak
a 712 Hintli ölmüştür. 
~lJ~~mi zayiatı gösteren rak· 
\' ıçınde 40 esirle 1261 kayıp 

t 4367 yaralı da vardlr. 
btHarekata iljtirak eden kllalann 

t lnrniyetine nazaran bu zayiat 
l>tk cüı.i telakki edilmektedir. Ya
:ıların büyük bir ekseriyetini ba
lar Yaralılar teşkil etmektedir. Bun-

faaı serviste kalmata devam 
~iş olup kıtalarına çoktan illi· 

ttıniş bulunmaktadır. 

B•iwrat' da idam edilen 
1' ahadi ve Komiiniatler 

t.t- Bclgrad : 30 (a.a) - O.N.B. 
h Ul~addit ikazlara ratmen, Ya
f lld~·Komünist unsurlara bozguncu 
;:11Yetine devam etmek teşebbü· 

l'ldc bulunmuşlardar. 
f . Bu vaziyet karşısında bu iİbi 
•ttıycu . - - k . . be erın onune geçme açın 

~tedbirlerin alınması lüzumu 
ı. dilmiştir. Dün sabotaj hare· 
11:etlcrj d •u 

1 
n e bulunmuş olmaktan 

bu~~ • oldukça çok miktarda Ya
Qı' 1 ve komünist , idam edil· 

11tir. 

leaeraı Dlgol 
lama geldi 

l (Birinci sayfadan artan) .... , . . 
[) raaım de haıtırlanmıştır. 

le1t t~ Gaulle, bu vesile ile mem· 
o~ •n ~atikbalini temin edecek 
"1nd Y~nı rejimin teıkilitı husu
htı a ıleri Relen Suriyeli ıahsi-' 
ile =~le ve Britınya makamlara 

• 0 riitccekt· [) ır. 

Ola1,k Gaulle'ün buıün muhtemel 
d'_Cet· Suriyelilere hitaben nrıre
QıAL. 1 

llltaajda bu huıuıta da 
"'11Qı b' 
~· ır beyanat beklenmek-

ır. 

,. .• , ...... , ... 
telldldl 'a·. 

''" . ırırıci Sahıfeden Artan -
L .1tı Ye 1 
"ihtı . ~ ttdc yapılacak mal sev· 
~'1ek~ın. ihracat ruhsatiyeai ver
~ıne Cdır. Tedbir bilhassa ma· 

• lrıtlt' tıe1, '1 d •ne akaamı, maden~er, 
)'tt.r a deleri, hububat, nebati 
~lllltı' Pamuk ipliA'i, pamuk ma· 
"'•dd~ı ht111 pamuk ve kimyevi 

ere -111 · ıd· 
2 ~~-~~·;•~r·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 110 
2ı.2s t.!üıik : Fasıl 

~onuşrna (Sanatklrlanmız 
21.40 onuşuyor) 
~-lo t.!iiıik : Opera 

Meıntckct saat ayan, aj11Dı 
~rlcri; Esham-Tahvilat, 

'k (F~ınbiyo · Nukut Borsası 
~'·4S t.! 'Yat) 
~·Ssı iiıik : Cazband 
a:t.ao 

't'a ... hı.· 
..;: .. 1aı proıram ve kapa· 

1 lngilf ere -Kanada ı 
konuşması 

Müzakerat neticelendi 

Londra: 30 (a.a) - Salahi
yetli bir menbadan öğren!l~iğin_e 
göre, Atlantik muharebesın~ b~r 
çok safhaları üzerinde muessır 
olacak mahiyette addedilen ve l~
giliz· Kanada. bahriye neMzaretlerı 
arasında cereyan eden muzakere· 
ler sona ermittir. Kanada sene 
sonundan evvel elli harp gemisini 
kullanacak 25,000 kişilik bir bah
riye mevcudu getirmeyi derp'.ş 
etmektedir. Her noktada tam bır 
arılaşmaya varıldığı sanılmaktadır. 

ltalya'ya büyük 
hava hücumlan 

Bir çoll tanar• mır· 
dalan rallıldl 
Kahire: 30 (a.a) - Ortaıark 

lngiliı bava kuvvetleri umumi "8· 
rargihının tebliği: lngiliz. t~yya~e · 
leri evvelki gün ltalya'dakı duş· 
man tayyare meydanların~ karşı 
mes'ut neticeler veren hucum~ar 
yapmıılardır. Muhtelif tipte d~ı: 
man tayyarelerinin dörtte uçu 
tahrip edilmif, ayrıca birçok tay
yare de haıara uğratılmıştır. 

HareUt eanaaında tıayyare 

meydanlarındaki m~r~ttebata. za
yiat veıdirilmiştir. Sızım zarıatı
mıı yoktur. Katanya'da Makı mo
delinde dört, 79 modelinde 6 ve 
52 modelinde bir olmak üzere 
cem'an 11 dilfman tayyaresi tah · 
rip edilmittir. ı 

Ayrıca Maki• tipinde mütead-
dit avcı tayyareleri ile iki aatıhlı 
bir talim tayyareıi hasara uğra· 
tılmıştır. Siraküzada 511_ mod~
linde yedi deniz tayyare11 ~ahrıp 
edilmiş ve ayni modelde mutead
dit tayyareler de hasara uğr.atıl· 
mııtır. Margalada 51 mode~ın~e 
yedi tayyare tahrip edilmıştır. 
Ayrıca müteaddit tay~are~er. de 
haıara utratılmııtır. Trıpolı cıva· 
randa Boriıo inif sahasında ?9 
modelinde dukuı tayyare tahrıp 
cdilmif ve kara mürettebatından 
2~ kişinin öldüğü veya yaralandığı 
müf8hede edilmiflir. 

VASIHGTOH'DAll SOYYET 
ASKERi HEYETi 

Nevyork : 30 (a. _a.) - O.N. 
B. Associated Press aıansının ya
şinaton'dan haber aldığına iore, 
Birleşik Amerika'daki Sovye! as
keri heyetini takviye etmek uzere 
müteaddit Sovyet subayının Va· 
şington'a muvasalah beklenmekte-

dir. 

HAMSIZ GölOllOllRI 
Marıilya : 30 (a.a.) --:- O. N. 

B. : Bugün Marsilyada bır. top
lantı yapan gönüllü l~JY~~er 
merkeı komitesinin bildırdıtıne 
göre , iıgal altında bulunmayan 
Fransada Bolıeviklere karı• harp 
etmek üıere açılan aönüllü liste
sinde 1500 iıim mukayyet bulun-

maktadır • 

Ylll aa111aes1Dde 
YeDI TadllAt 

Paris : 30 (a.a)-O.N.B. Vichy
den bildirilditine aöre, iyi haber 
alan mahfiller kabinede yeniden 
baıı değitiklikler yapılmasına in· 
tirar etmektedirler. Bu değifiklik· 
lerin önümüzdeki hafta içinde 
bahiı mevzuu edilmeıi muhte· 

meldir. 

Musolini bir 
nutuk verdi 
Mantou, 30 (a.a) - D.N.B: M. 

Musolini şark cephesine gitmekte 

olan cüzütamlara hitaben demiş

tir ki : 

"Karagömleldiler, 

Bugün aranızda bulunuşum si

ze uğur getirsin. Sarsılmu sada

kat ve heyecanınızda milletimizin 

ve Virjil'in cidili ruhunu tanıyo

rum. Şanlı ltalyan milletiyle bera

ber olmak zaferin bize ait olaca. 

ğının muhakkak bulunduğuna ka

naat getirmek için kafidir. 

YUNANISTAN'DA 
ŞiOOETlİ l ElZElElER 

Belgrad : 30 (a. a.) - D. 
Zaytung gazetesinin Atinadan al

dığı bir habere göre, bugün sa

at 10 raddelerinde bütün Yuna

nistanda, Merkezi Korent te olmak 

üzere şiddetli bir zelzele hissedil · 

miştir. Şimdiye kadar alınan h'l· 

berlere göre, az hasar olmuştur. 

Kirahk ev 
Çukur mesçit mahallesinde itfa 

iye sokağındald 125 numaralı ha

ne içerisinde müstakil , elektrildi, 

üç oda ve bir mutbah kiraya ve

rilecektir . lstiyenlerin idaremize 

müracaatları . 

Acele nbl•lr ev .• .. ... ,. 
Osmaniyenin en merkezi ve 

iyi yerinde yarım dönüm por

takal meyveli bahçe ile iki 
oda bir salon ve mutbahı olan 

bir ev acele satılıktır. Seyhan 

P. T. T. müdürlüğü kalem 

Şefi Mehmet Armana müra

caatları . 

Nllletçl eczne 

İSTİKAMET ECZAIESİ 
HUkOmet Yanında 

- --

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

---
~KiLO FIATI 

CiNSi En az 1 En çok 
K. S. K. S. 

Koza \ 
-- - ~ 

1 

Klevland Ç. 1 62,50 
Klevland 1 00,00 
Klevland il 1 00,00 
M. Parlata 00,00 1 00,00 
P. Temizi 46,00 i 48,00 
Kapamalı 

1 Y. Çiğidi 00,00 
K. Çiğidi -0,00 --Susam 1 

Buğday yerli 4,25 7,75 

Arpa 4,06 5,75 

Yulaf -5,03- 1 6,50 

1 -
30 - 7 - 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
1 ı bankcuından alınm11tu. 

(Frank) İsviçre _ 
(Frank) Fransız ~~ 
(Sterlin) ingiliz 5.24 
-(Dolar) Amerikan !32.20 

ADANA BiRiNCi iCRA ME
MURlUGUNDAN : 
Gayri menkul malların Gfık 
artırmp ilanı madde: 126 

D. No. 941-1348 
Açık artırma ile paraya çev

rilecek gayrı menkulün ne oldutu: 
Ev ma Bahçe ve arsa. Ev ve Bah
çesi 1974 m. m. Arsa 6211 m. m. 
Asfalt üzerinde 

Gayrı menkulün bulunduğu 

mevki, mahallesi, sokafl, numara
sı : Kütük 87, Pafta 21, Ada 515, 
Parsel 1, Mahallesi Kurtuluş. 

Takdir olunan kıymet : Ev ma 
bahçe ve müştemilab: lli.000. Li 
ra. Arsa : Metro Murab21 : 4 lira. 

Artırmanın yapılacatı yer, gün 
saat : Adana 1 inci icra Memur
luğu 1 inci artırma: 28-8-941-

2 inci Artırma : 7-9-941 saat : 
10-12 

1-lşbu gayri menkullerin artır

ma şartnamesi 30·7 941 tarihinden 
itibaren 941 /1348 numara ile Ada-

na Birinci icra dairesinin muayyen 

numarasında herkesin görebilmesi 

için açı~ tır. ilanda yazılı olanlar

dan fazla malumat almak istiyen

ler, işbu şartnameye ve 1348 dos

ya numarasiyle memuriyetimize 

müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirAk için yu• 

karda Y,.azılı kıymetin ° o7,5 ni'lbe

tinde pey akçasiyle veya milli bir 

bankanın teminat mektubu tevdi 

edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarlann ve irtifak hak-

kı sahiplerinin gayri menkul üze
rindeki haklarını hususiyle faiz ve 

masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilin tarihinden itibaren orıbeş gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik· 

te memuriyetimizt: bildirmeleri ica

beder. Aksi halde haklan Tapu 

siciliyle sabit oldukça satış bede· 
linin paylaımaandan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malu
mat almış ve bunları temamenka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa batnldıktan 
sonra en çok artırana ihile edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 

ya sabş istiyenin alacatına rüchan1 

olan ditir alacaklılar bulunupta 
bedel bunlann o iayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklannın mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 

artıranın taahhüdü baki kalmak ü 
zere artırma 10 gün daha 

temdit ve onuncu gün ayni 

saatte yapılacak artırmada be· 

deli satış istiyenin alacatına rüc
hani olan diter alacaklılann o 
gayri menkul ile temin edilmiş a
lacaklan mecmuundan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Böyle bir bedel elde edil-

mezse ihale yapılmaz. Ve satış ta· 
lebi dllfer. 

6 - Gayri menkul kendisine 

ihale olunan kimse derhal veya

verilen mühlet içinde parayı ver
mezse ihale karan fesbolunarak 

kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetmiş oldu-

tu bedelle almata razı olursa ona
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 

men 10 ıün müddetle artırmaya 

çıkanbp ençok artırana ihale
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 

geçen ailnler için yüzde beşden 
hesap olunacak faiz ve diğ'er za· 

rarlar aynca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetimizcc alıcıdan tah 

sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkullar yukarıda rös
terilen 28--8 -941 tarihinde Ada-

na Birinci icra Memurlutu oda
sında işbu ilin ve rösterilen arbrma 

şartnamesi dairesinde sablacatı 
ilin olunur. 13'293 

iLAN 
CEYHAI İCRA DAİRESİNDEN : 

No Tarih Cinsi Mevkii Mahallesi 

38 8 4/941 Tarla Hacılar Konak oğlu 
hüyüğü. 

941-338 
Hududıı 

Şarkan Ayas yolu 
Garben Adana tüc
carlanndan Abra-
ham ef. ve si tir ta• 
riki şimalen usta 
Mistan ve Halil ve 
Cenuben sahibi se
net ile mahdut. 

Kaydcn 7 hektar 3 dakar ve 253 metre murabbaı Rumelli Mustafa 

otlu Mehmet, kızı Elmas tarlamn tamami 32 sehim itibariyle 10 hisse

sine malik olup mahallen yapılan takdiri kiymet ve bilmesaha tanzim 

olunan krokiye nazaran tarlanın tamami 148 dönüm 253 metre murab

baı olup 32 sehimde borclunın hissesine düşen 1 O sehimin tutarı 45 

dönüm 740 metre murabbaı olup beher dönümü 15 liradan 10 seb

min tutarı 686 lira oldutunu 

. Artırmanın ycıpılacatı yer, gün, saat : Ceyhan icra dairesi 1 inci 
aıtırma 21-8-941 Perşenbe Saat 10 ila 12 ve 2 inci artırma 2-9-
941 Salı saat 10 ila 12 ye kadar 

1 - işbu Gayrimenkulün artırma şartnamesi 31-7-941 tarihin
den itibaren 941-336 No. ile Ceyhan icra dairesinin muayyen numa
rasında herkesin görebilmesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan fazla 
mahlmat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 941-336 dosya numa-

rasiyle memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin •/ı 7,5 nisbe
tinde pey veya milli bir Bankamn teminat mektubu tevdi edilecek
tir (124). 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla ditcr alikadarlann ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde 
evrakı müsbeteleriyle birlikte memuriyetimize bildirmeleri icab eder. 
Aksi halde haklan tapu .sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırma) a iştirak edenler artırma şartna· 

meıini okumuı ve lüıumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul 
etmiı ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayrımenkul üç defa ba~rıldıldan son• 
ra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muham.-ıen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış isteyenin alacaRına 

rüchanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o gayrimenkul 

ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faı.laya çıkmaz.sa en çok 
aıtırana taahhüdü baki lı.almak üıere artırma on gün daha temdit 
ve 10 uncu günü ayni aaatta yapılacak artırmada, bedeli satıı iste
yenin alacaQ-ına rüchanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile te
min edilmiı alacakları mecmuundan faılaya çıkmak şartile , en çok 
artırana ihale edilir . Böyle bir bedel elde edilmeue ihale yapılamaı. 
ve ıatıı talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feıholunarak kendi· 

sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiı .. olduğu be
delle almağa raıı olurıa ona , raıı olmaı veya bulunmaısa hemen 

on gün müddetle artırmağa çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki 
ihale arasındaki fark ve geçen günler için %5 den heıab olunacak 
faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimtı
ce alıcıdan tahsil olunur. Madde (133) 

İfbu gayrimenkul yukarıda gösterilen 21 8-941 tarihinde Ceyhan 

lcra memurluğu odaııoda iıbu ilan ve gösterilen artırma ıartnameai 

daireıinde aatılacağı ilin olunur. 

• 
iş Bankası 

KlçllE taıarral llesapları 

1941 
lllramlJe plbı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayia, 1 Aia•lo•, 3 llıincilef"in 
tarilalerincle yapılır 

1941 blramrılırl 
1 Adet ~ Liralık 2,000 Lira 

3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 .t 

4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrkl,. ı, Banka•ına par• J•brmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, a1nı z•man• tallhlRlzl 

denemı, olureunuz 



Sayfa 4 TCRKSôZO 

I 

P H 1 LI P S 
K agnak Makineleri 

AZ CEREYAN SARflYATI, SESSİZ İ~lEM(, UZUN öMOR. 

F 1 LI P S 
Kaynak Elektrotları 

Her madene göre ve her işe göre 
en muvafık kaynak çubuğu. 
Mufassal teknik izahat isteyiniz 

Muharrem Hilmi Remo 
ABIOİNPAŞA CADDESi NO. 42 - TflGRAf : REMO ADANA - TElEfON : 110 

"Radyolin,, harikul!de mües
sir terkibi, daima tazeliQ'i ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

de parlak neliceler veren : 

"Radyolin., sizi terkibi meçhul A 
ve birkaç misli pahalı ecnebi M 
müstahzarlanndan da müstağ- M 
ni kılmıştır. M 

kişinin tercih ettiği yegane diş 
ıaacunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzellitin-

• 
RADYOLIN 

" " " .. 
" " ~~~~-~·=·=·~-~-~-~·~-~-~-~-~-~-~-~-~-~·==·* 

Yeal Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKIYE - iN6İl J[RE iTTIFAKI YE 

BOYOK BRITAIYA IMPARATORLUGU 
===: YAZAN: MÜMTAZ FAiK FENiK === 

• 

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

" 
250 " 1000 .. 

40 
" 100 .. 4000 .. 

100 " 50 .. 5000 .. 
120 

" 
40 .. 4800 

" 160 
" 20 .. 3200 .. 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene iç~nde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdiıfde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyliil, 11 Birincikanun, 
l Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-...--.....-........................... ~~~ 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GOH MUSTAfA RifATECZAHANfSİ j 
~llliML!ru 
i"""""""""""""~""""~~""""" 
İl Alloae ve llAll 1 T lJ H u : so z ıO 11 

ıartları GÜN~ELIK ~E - ADANA 

1 
Salup ve Ba>muharriri 1 

Senelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
1 Aylıtı . . . 125 • - i 1 - Umumi Neşriyat Müdürü 

lıanıar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı 
! müracaat e tmelldlr Bgsıldı9ı yer: TORKSOZO Mofbggsı ı 

" ................ " .... """"""""""""J 

31 Temmuz 1941 

~ 
it 
K ~ 
K Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınıı 

: her yerde pullu kutularını ısrarla isteyinız. 

•: at'#"U# # U##XW # #:n::w:X AUm'!!'d/ 

. . . i ! a": o o lııi\Al-j 
1 M~ 'ISARlAR ABANA TUTUN f ABRIKASI M O R uau ,. 

41 t 
} .. abrikamm la yaptırılacak sandıkhane binası 26-1·9ğe ~O' 

ri' binden itibare. n on beş gün müddetle açık eksilt111e 
nı ılmoştur. lif' 

Keşif bedeli 7572.27 lira muvakkat teminat 561·9: isl( 
d ar. Bu işe ait kt !Şif , şartname , ve projeleri görP1~·rle'" 
y enler her gün :fabrika müdürlüğüne müracaat edebı 1 

b' 

k. vsBh ·~• Eksiltmeye gin ceklerin 2490 sayılı kanunda 1 e fabfl 
< >imaları ve ilıale saatinden önce muvakkat teminatı 
· reznesine yahrmalaı-ı şarttır. .. s•' 

.. oıı ..u 
ihale 9-8-941 tarihine tesadüf eden cumartesi g\,sı~~ 

9 da yapılaca.ğından isteklilerin inhisarlar tütün fabr• 
müteşekkil kc.>misyona müracaatları ilan olunur. 

2
90 

26-30-3-7 13 


