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l MUHAREBE· BASlAOI i 

KARASULARIMIZDA 
ı ı 
l Peru lutaları ı t Eltvadora aaldırdı i 
ı,. londra : 7 ( A. A. ) - ı 
ı tt •Pu kıtaları Ekvador ı 
ı , lldud karakollarma hU- ı 
ı 

11 
um etmı,ıır • Peru hU- ı 

1 
J Grnetı ayni zamanda ı 
il •Ponyamn ıe,vlklyle aaı •P lah•lt etmektedir. ı 

~ .................. .. 
lö Tan diyor ki: 

-
.... k ııraıetı artılı 

tamamen beW 
oımaıtar. 

aA.Ş\'EKILI MIZIN NUTKU 

AKiSLERi 

8 ~tlin: 7 (A.A) - Alman mat· 
Uatı Doktor Refik Saydamın 

~Urı Buyük Millet Meclisindeki nut
t..d\ Ve Türk • Alman muahedesi 
t.ı,·: namelerinin teatisine ait 
"ıe~tltı. ilk sahifelerinde nefret-

tdır. 

ltl;i.Yon 7 (A.A) - Lö Tan ga
Dok:ı bllfmakalt'sinde diyor ki : 
>.filı ~r Refik Saydamın Büyük 
ıı,lıe ~ec.lisi huzurundaki beya
'Utett Turlu yenin vaziyetini tam 
"''ıı e aydınll\lmaktadır. Benu
'tlt 

1.rı. Ankarada Fransız menfa· 
"'ıi;ı ~Çin bü} ük ehemmiyette bir 
~ l'~ ıf~ etmiş olduğu şu dakika· 
-t ~~kıyenin hat ve hareketinde 
d0ı_ ılhaaaa Berıuva 'nm vazifesi 
• it Yıaile T- k. . F "'le . . ur ıyenın ıansaya 
"e F tdıtı dostluk tezahürlerine 
llltrj tenaıı • Türk muahedesinin 
~_,,;~~te bulunduğunun teyidine 
'-hitd· 1kkatıi bulunmaklığımız pek 
'İtıde ır. Tuı k Baıvekilinin sözle· 
~'l'd rı, Ankara hükumetinin im· 
•ıııq8

1t. muhtelif muahedeler ara· 
illan, ıç bir tezat bulunmadığı 
t'ille ·~ Çık~aktadır. Muayyen ıe· 
~tıi d-il~kıyenin harbe müdaha· 
1ttırı 1 uıunenler, Türk zimamdar· 
llıiı ~" hakiki niyetlerini iyi bilme· 
~I>~ bu suretle bunların siyasi 
'l'Gtkiy arı Yantıı çıkmıtlır. Çünkü 
d°tru e, milli arazisi doğrudan 
l!itde Ya. hücuma uğramadığı tak
~ttlt •ıliha sanlmamağ• kati 
l'Gr1t.ı: . ~zmetmiı bulunuyordu. 
l!o•llu1t aılız muahedesi, Türk· Rus 
tnrl ~c bitaraflık muahedesi, 
'1\1 di~l Alman muahedesi, bütün 
111}'eı,·rı· om atik vesikalar Türk em-
ti ın t · l:ller tfkıl ettiği esas pren· 
~ nazarı dikkate alınmalıdır. 

dıt l~t 8 halde ·'u cihet manidar
~ktırıırı ~Vekıl Almanya ile olan 

kGırıet ~nd an böyle Ankara 
t.. 1 •nın . ı . i . t' . ~...._ ı bir uaım sıyase ının 
"h,rfi.. l u.naurunu teşkil ettiğini 
't\ .. e\tı · 
~ '"llf rmıı ve Alman • Sov-
h·}'e derhbıaılığı karşısında Tür· 
~~tllflıt at. Berlin ve Moılwvaya 
ı.,,~irı b~ bıldirmiştir. Bu suretle 
~'ll\A~ Ulun h 'l'ıı ""tll 1;: _ udutıarı civarında 
"t'. ..rdu"'u- b' tı "1Ye c- 5 ır zamanda dahi 

ı.11d, laı urnhuriyetinin harp dı· 
-.r~d rnak a . -ı. ı. b' 
l!ır il tey't .zmı yu"se" ır 

• 
1 cdılmiı bulunmakta. 

--
Suriy;'de 
l\1otareke 

Iİeııt'flkar,: 7 
°'erdi ':" 1-tür (Radyo gazetesin
~'lın~ı ırıaıu Fransız ajansının 
lll11t da L · mata göre Suriye'de 

ille 'Jlt rn -t 
~lt tt"ıeıcıir u areke aktcdilmesi 
';eler y · Ve bunun için mü

Olunın 8~11rnakta olduğu da 
llıııotadır. 

• 
BiR HADiSE 

1ag111z tanareıerı Antaıra ıalllllne lladar lllr rruıız geDllllDI 
tAlllbederek batırdı Ant._,. Uman tesisatı biraz llaıara •i!•dı 

Ankara : 7 ( A. A. ) - Ha· yarelerden atılan iki torpille ber- kaldınlmıfbr. Tayyarelerden atılan 
ber aldıbımıza göre , Geçen Cu· hava edilmiştir. torpillerle Antalya limanı tesisa· 
martesi 6 günü Fransız bandıraaı Bu vapurda 205 er, 34 erbaş, bnda bazı hasar vukua gelmişse 
altında seyretmekte olan Ferdin- 25 subay ve 16 vapur mürette- de nüfusça zayiat olmamışbr . 

k 1 h · batı olarak mevcut bulunan 280 Türk hükQmeti, karasulannda vu· 
diye vapuru Türk ara.s~ arhı - arı· kişiden 260 1 kurtarılarak sahile kubulan bu hadiseden dolayı in-
cinde lngiliz tayyarelermm ucum-

k ı A t ı Çıkarılmış • bunlardan beşi ölmüş- ai)tere hükumetini protesto etmiş· 
larına maruz a mış ve n a ya • 

Limanının önüne geWi~~v~a~k~it~t~a~yj·~t~ü~~~15~i~y~u~a~hio~~ir~~~h~as~t~ah~a~n~eiyie~itiiri.~~~~~~~~~~~ 

'\ ~-( ~ ~~~ OMANYA .J... ~ l ,_ _ ______ _... ·-:'.4; - ~ 

Yukardaki haritamız Sooy•I • Alman muhartthelerınin dftlam ıttifi ıalıayı ıoıtermıktedir. fiil • 

Ankara : 7 (Radyo ıazeteain· 
ded)-Macar radyosu Sovvetlerin 
l}jlkiimet merkezlerinin Moskovadan 
Ural arkasındaki Klavroskaya ve 
yah••t Moskovadan 400 kilometre 
kadar ıarUa bulunan Gorta ıeh· 
rine nakledilece~ini haber ver· 

mektedir. 
Alınan haberlere ve her iki 

tarafın resmi tebliğlerine göre, 
Kareli berzahının doğu •ahit kıı· 
mından ilerleyen Almanlar Rus 
müdafaa hattını yarmıı ve Lenin· 
grada biraz daha yaklaımıılardır. 

Diğer taraftan Almanlar Dinye~er 
nehrini birkaç noktadan geçmış· 
ter ve Stalin hattında da bazı 
mevkilere girmiılerdir. 

Leningrad cephesinde bugün
lerde çok mühim muharebeler 
olması ihtimal dahilindedir. Eğer 
bu kısımda Sovyetler mukavemet 
göstermezse Stalin hattının kıy· 
meti azalacaktır. Şimdi Alman 
kıtaları Kiyefe 200 kilometre me· 
aafede bulunuyorlar. Çernoviç ıeh· 
rini Almanlar buailn itaal etmit-

------ Dinyesteri aıtıkları haber veril· 

Sovyet harbi 
SOVYETLERIN MÜDAFAA 
HA TII Y ARJLDI, LENIN

GRAT TEHLiKEDE 

OINYEPER, OINYESTERI 

AlMANlAR GE~TI 
Stalbl llattl•ın 
bazı •••ldl•rl 
ı11a1 edildi 

ÇBBNOVIÇ DGITll 
~ 

tir. Sovyetler ıehri ateıe vermit· 

terdir. 

Almanltrın bir noktadan da 

mektedir. 

Moskova : 7 ( A. A. )- Sov
yet sabah tebliti : 6 Temmuz 
iÜnü motörlü dlıütamlar arasında 
muharebe Ostrov, Lepel ve No- • 
vorrad-Volinsk bölrelerinde bil
yük bir tiddetle devam etmiıtir . 
Oıtrov bölresinde dftfmana kartı 
yapılan enerjik mukabil hücumlar 
düımana atır zayiat verdirmiıtir. 
Bütün rün Visna böliesinde çok 
tiddetli çarpıımalar devam et· 
mittir. Ôtleden sonra tank hü· 

cumlarına maruz kalan dı1fman 
motörlü kıtaları tedafüf vaziyete 
Keçmqe mecbur bırakılmıftır . 
Borisov bölgesinde kıtalarımız 
dilfman motörHl cüzütamlarına 
karıı taarruza ıeçmiıtir. ôtleden 
sonra bu bölgede fiddetli çarpıf • 
malar ~creyan etmiflir • Dobruis 
bölgesinde kıtalarımıı döımanın 
Dinyeper'i ıeçmek için yaptıtı 
bir çok tefebbüsleri tardetmif tir. 
Düıman bu bölrede atır kayıp-

( Gerili ilçClncil aayf ada ) 

Ticaret Vekaletinin aldığı tedbir 

Yeni İthalat 
Talimatnamesi 

Akredltll açılmaıı için bazı 
malların ltllaU ••rt konaıaror 

lstanbul : 7 (Türksözü Muhabirinden) - Ticaret Vekaletinin hazır· 
ladıQı ithalat talimatnamesı alAkadarlara tebli~ edilmiş ve dünden itiba· 
ren birlikler ve Takas limitet şirketi yeni esaslara göre muamele yap
maj'a başlamışlardır. 

Yeni talimatname bütün ithalatçıları alakadar eden mühim hüküm
leri ihtiva etmektedir. Bundan sonra serbest döviz, akreditif tahsisi için 
muayyen malların ithali esas olarak kabul edilmiş ve bu malların liste· 
leri de talimatnameye raptedilmiştir. 

Talimatnamenin en mühim mad-
desi şudur: 

Evvelce birliklere tahsis edil
miş olup da alakadarlara tarafın· 
dan talimatnamenin teblitine ka· 
dar kullanılmıyan akreditifler bu 
yeni talimatnameye göre iptal e· 
dilmişlerdir. Bundan böyle akre· 
ditif tahsisi, ithalatçılarımızın ha
riçte malı satın almış olmalarını 
tevsik eylemelerine batlı bulun· 
maktadır. 

Diter taraftan akreditf tahsisi 
iıile birlik idare heyetleri dctil 
doQ'rudan doQ'ruya birlikler umu
mr kitipliti meşa-ul olacaktır. Bir
likler dünden · itibaren faaliyetleri
ni bu esasa a-öre tanzim edilmiş· 
!erdir. • 

Yeni talimatname ile evvelce 
deri ithali için açılRıış olan mühim 
mikdarda akreditif hariçten mal 
ıretfrilemediti için iptal edilecek
tir. 

Lamba ıı1111ne 
llat koada 

Şehrimize i'elmiş bulunan 150 
düzüne limba camından Kadirli, 
Kozan, Ceyhan ve Osmaniye ka
zaları için 15 er düzüne, Adana 
merkez kazaaına 50 düzüne, Feke, 
Saimbeyli, Karaisalı, Bahçe kaz :1-

lan için JO ar düzüne tev
zi edilmiştir. Bu lamba camlannın 
beherinin fiatı ihtikirdan iri ola· 
rak 10 kuruıa ~blabilecektir. 

Ankara -

Radyo ~azeteai 

TÜRK SlY ASETl HER 
TARAFTA SEMPA Tl GÖRÜYOR 

Edenin nutku 

lngiliz - Alman 
mütareke haberi 

Bil MIBBLEBI 

B 
•tvelcilimiain nutltu büliin dün

ya matbuatını ve radyolarını 
alakalandırmakta devam edi

yor. Londra radyosu ve gazete
leri Türkiyenin muahedelerlne sa
dık kaldı~ınt kaydetmektedir • 
Alman matbuatı da bu nutku 
birinci sahifelerinde büyük man
fetlerle neşretmekle ve iyi tefsir
lerde bulunmaktadır • 

Roma gazeteleri de c Türki
yenin siyaseti açık söyliyclim ki 
Romada memnuniyet uyandırmıı· 
tır > diyor • Keza Macar radyosu 
da Saydamın nutkunun bütün 

( Gerisi üçüncü ıayf ada ) 

Milli Piyanko 
Büyük ikramiye Şehrimizde 

TAii LiSTE 'OÇCNC'D SAYFADA 

. . 

Şimali Garbi Avrupada /ngiliz Alman hava muharebe
leri devam etmektedir. Yukarıdalıi reaim, dü,en Alman 
tayyareleri enlıa%larını g6.termelıtedir. Hava muhaberelerin• 
ait hahrler, Üfüncü ıa)'famı;sdadır. 
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TUDM R 
Köylüyiyeceğini Şehirde, Kasabada 
nasıl ayıracak? Yıktırılan Evler . Vişi kuvvetlerinin on günlük 

bir mukavemetten sonra lngi
liz kuvvetlerine terketmek mec
buriyetinde kaldıkları Tüdmür 
şehri, Suriye tarihinin mühim ve
kayiini yaşamış bir yerdir. Bugün 
muazzam bir harabe halinde olan 
bu tarihi şehir basit bir köy ha
linde olup bedevilerin ikametgahı 
olmuştur. Dcyrizora 250, Şamıt 

230 ve Humus'a 165 kilometre 
mesafede bulunan bu eski harabe, 
Suriye çölünün ortasında bir abi
de gibi tecessüm etmektedir. As
yanın zenginliklerini, Me.ıopotam
yadan Akdenize doğru her cins 
eşya nakleden kervan alayları. 
geliş ve gidişlerinde, Tüdmürde 
mola verirler ve burayı bir mer
kez ittihaz ederler. 

Palmir yahut Palmira ismi 
Yunanlılar ve Romalılar devrindt n 
itibarerı başlar. Daha önceleri 
Tüdmür tesmiye edilen bu şehir 
hata Arapça konuşan ülkelerde 
bilhassa hakimdir. Bu günü kadar 
mevcut tarihi vesikalar bu eski 
şehrin tarihi ve esasları üzerinde 
bize mufas<aal malumat verme
mektedir. Bu şdıriıı tesisi her ne 
kadar Kral Salamon 'a atfedil
mekte ise de hakikatte işaret 

edilen nokta H~bron'un cenubuna 
müsadif Tamar'ı istihdaf etmek
tedir ki bu nokta Tüdmür de~il
dir. Ayni zamanda bir takım 

yanlış vesaik, Bizans müverrihle
rinin bu şehri Nabuşodonosor'un 
Kudüs seferi esnasında kurnuğ'u 
nu ihtimal olarak gösteriyorlarsa 
da kayde değer bir mahiyette 
değildir. Hakikate yakın, kabul 
edilmesi lazım gelen birşey varsa 
o da çok eaki bir deviı de bu va
halarda tesbit edilmiş olmasıdıı . 
Fakat şimdiye kadar do~ru olan 
ve bilinen şudur: 1100-1115 sene
sinde Teglath • Phalosor taraf m
dan iki eserde !~yit edilen bu 
şehrin mevcudiyeti (Amurru mem
leketi olan Ta-ad-mar şehri) diye 
zikredilmektedir. 

Zamanımıza kadar geçen bin 
· senelik bir devir esnasında bu 
şehrin tarihi hakkında pek az şey 
bilinmektedir. lskender İmpara
torluğunun parçalanmasından son
ra Selösidlerin. hakimiyeti altında 
geçen bu şehir, Suriye bir Ro
men eyaleti haline geldikten son
ra da milattan evvel 64 senesi· 
ne doğru Antuvan'ın iştahını 

çekecek derecede zengin bir yer 
olduğur.dan Antuvan burayı yağ 
ma etmek için hazırlanmakta idi. 
Nihayet tehlike haberi belirince 
ahali şehri ihtiyatla tahliye edip 
ganimetlerini Frat nehri sevahili
ne nakletmeği dıişündüler. 

Arkeologların harabeler ve ei
de mevcut kitabeler üzerinde yap
tıkları etüdler devrimizin birinci 
ve ikinci asırlarında Palmiı 'in 
mühim bir adet tutan inşaatları ' 
yapıldığı sıralarda büyük bir re
fah devri geçirdiğini tebarüz et
tirmektedir. 

129 senesinde Hadrien'in şeh
ri ziyaret etmesile şehre Hadriana 
ismi verildi. Roma burayı kontıol 
etmekte idi. Fakat 200 senesine 
doğru Septime Severe zamanın
da Palmir, Romanın bir kolonisi 
sıfatını aldı, Üçüncü asrın ba~
langıcında, şehrin tarihinde birin
ci planda rol oynayan Odeinat 

ismi ortaya çıktı: lık önce, 230 
senesine doğru Odeinat ecdadı
nın ilk siması bir isyan mesele
sinden dolayı Roma imparatorlu
ğunun bir ayan azası tarafından 

katlettirildi. O~lu Hairan'a 251 
de Palmir Emiri sıfatı verildi. 
Hairan 'ın oğlu ikinci Odeinat 
konsoloshane nişanile taltif edildi. 
Bu, meşhur Zenobic'nin zevci idi. 
Valerien'in ricat ve teslimin
den sonra muzafferane bir şekilde 
Sapor ile döğüş ederek Frat nelı-

.ıi nin ötesine atmaya muvaffak 

( Palmir) 

Yazan: Remzi Atıl 

-·--
oldu. Gallien tarafından Suriye
deki Romen ordularının başında 
geçirilen ikinci Odeinat 262 . 264 
yıllarında Ctesiµhon'a kadar Me
zopotamyayı fethederek elinde 
bulundurdu. Mevcut kayıtlar, onu 
<bütün eyaletlerin adaletcisi:.. ola
rak tefrik etmektedir. 

Ticaret VekAletlnden 
gelen bir tamım Dahiliye Vekl letlnln Ml hlm Bir Tamimi 
Ticaret Vekaleti. hububata 

el konma hakkındakı 157 sayılı 
karaı ın tatbikatında bazı tered
dütleri bertaraf etmek maksadiyle 
bütün vilayetlere bir tamim gön· 
dermiştir. Bu tamime göre, her 
çiftçi harmanlarını bitirdikten son-

Dahiliye V~k§leti yıkılacak gibi olan binalar hakkında vilayetlere 
şu mühim tamimi göndermi§tir: 

Bizzat kendisi Roma impara
torluğunun h§kimiyetıne itaat ede
rek .A.nadolu ve Mısır hariç ol
mak üzere bütün Şark Romasının 
hakimi ve kralı sıfatını takınmıştı. 

<Şehir ve kasabaların imarı bakımından bazı belediyeler tarafın
dan maili inhidam kararile vatandaşların ev ve dükkanlarının yıktırıl
ch~ı hakkında nazarı dikkati celbedecek derecede şikayetler olunmak
tadır . 

266 da Emese'de bü}ük oğlu 

Hairan ile beraber katledildiler . 
Dul karısı Zenobie ikiı.ci oğlu 

Vahballatın yerine idareyi eline 
aldı ise de GalbiPn kabul etl'!ledi. 
Kraliçe Zenobie Roma ile harbe 
girmekten korkmadı . Başvekili 

Longin'in müzaheretiyle Palmir
deki kıtaatı takviye etti . Ve 269 
da Claude'in Coth'ların istila -
sına karşı d u r m a k mec -
buriyetinde olduğu bir sırada 
Kraliçe Zabdasın kumanrlası al
tındaki ordusunu Mısır ve Ana
dolunun işgali için harekete ge
çirdi. 

270 de Palmir kıtÜlaı ı Bıthnie 
ve Aurelie kadar ileriledilcr. Bu
nun üzerine Vabballat sıfatı tek 
rar tanındı . Fakat İmparator ta
rafından Kraliçe Zenobie 'ye w
rilen ehemmiyetli imtiyazlar Ze
nobie'yi tatmine kafi gelmeni . 
271 de Vahballat < Auguste > 

sıfatını alarak istiklalıni ilan edip 
kendi ve annesinin namına para 
darbettirdi . 

O vakı!lar Aurelie Palm;r 
üzerine büyük mikyasta bir as
keri sevkiyata geçti. Halbuki Pro
lus Mısırı tekrar fethetmiş , im
parator bizzat Anadoluya nüfuz 
etmiş Thyane'ı istirdatıa Palmir 
ordusunun takibine geçerek An- · 
takya önlerinde birinci muvaf-
f akı yetini kazanmı.ştı . E.mese'dc 
Zenobie kıtaları tam bir hezimete 
maruz kalarak Palmire dönmeğe 

mecbur kılınmışlardı. Her ne ka· 
dar Zenobie İranlıların müdaha
lesini talep etti ise de şehri mu
hasara eden Aurelicn 'in elinden 
kurtulamayıp teslim-' mecbur ol
du ( 272 senesi ortataı ında ) 
Kraliçe es;r ularak Romaya gö
türüldü. Sonra Tıburdaki bir vil
lada müşkül bir hayat içinde 
i'Ünlerini temamladı. 

Aurelien Suriyeyi terkcderken 
Palmirde zayıf bir garnizondan 
başl<a bir şey bırakmadı . Avru
paya vardıiı sıralarda bir isyan 
patlak verüp valii umumi ve as
kerler katliam _edildi . Aurelien 
müstacelen geldi~i yoldan geri 

ra beyanname verecektir. 
Çiftçiler de ekmeklik ihtiyaç . 

!arını ) üzde 50 buğday, yüzde 
30 arpa, yüzde 20 çavdar olarak 
ayıracaklardır. Arpa ve çavdarın 
bulunmadığı veya az olduğu yer
lerde bunlardan birinin yüzde 40 
a çı~arıtması mümkün olacaktLr. 

İkisi de bulunmazsa, ekmf k 
için yalnız buğday ayırabilecek 

lerdir_ 
istihsali olm ıy;ın müstı--lılikle

re ekmeklik, yemeklik ve yemlik 
ihtiyaçları müstahsilin 100 kiloya 
kadar yapahilect'kl~ri satışı pazar
larclan temin edeceklerdir. Müs· 
tahsil dogrudan doğruya müstelı
like satabilecek ve alanın isim 
ve adresini bir kağı<la yazacaktır. 
Mutavassıt tüc~arlara satış yapıl

mıyacaktır. 

Bu pazarlarda hububat satan 
müslah~il satış yaptığı miktarı 

tevsik etmek surttiyle Ofis'e ver
miş olduğu beyannameden bu 
miktarı tt"nzil ettirebilecektir. 

Atıcılık Kursu 
Faaliyete Geçti 
Atıcılık yardımcı 

kursu, pazar gününden 
dersi ere baş lam ıştır. 

eğitmen 

itibaren 

: ........................ : 
ı Müeccel Orta ı 

f tedrisat talebeleri i 
ı ı 
ı Askerlik şubelerince iem · ı 
ı muzun ilk haftasında 337 do- ı 
ı tumlularla daha yaşlı müec- ı 
ı cel talebenin .son yoklamaları ı 
ı yapılacaktır. Bu yaflardaki ı 
ı la/ebelerin tahsil vesikalarile ı 
ı o haf la içinde bizzat mensup ı 
ı olduk/arz askerlik şubelerine ı 

ı müracaatları ve başka yer- ı 
ı ferde bulunanların da bu müd- ı 
ı det zarfında vesikalarını şu· ı 
ı be/erine göndermeleri veya ı 
ı okullarınca listelerinin veril- ı 
ı mesi lazımdır. ı 
ı lise olgunluk imtihanını ı 
ı verip yüksek okullardan biri- ı 
ı ne henüz kaydolunmamış bu- ı 
ı lunan talebeye de kayıt ve ka- ı 
ı bul müddetlerinin hitamına ka - ı 
ı dar ilişilmemesi Milli Müda- ı 
ı faa Vekaletinden askeri ma· ı 
ı kamlara bildirilmiştir. ı 
: ........................ : 

----·-------------
dön<lü. Mukavemete maruz kal
madan Balmire girdi. Şehri hem 
yağma etti, hem ele ŞıAb rin duvar 
ve istihkamlarını yıktırdı ( 273 )
Bununla beraber Pa1mir ticaı i 
faaliyetini muhafaza etmekte de
vam etti . 

Justiııien devrinde abidelt>r in
şa edildi; Roma garnizonuna içme 
suyu ithal edildi ve yeni duvar
lar }'Ükseltildi. Milattan sonrn 633 
de Palmir şehri Abu ibni Ualicl 
tarafından işgal edildi . 745 de 

E.mcvilerin son halifesi olan ikinci 
Maruan isyana geçmiş olan Pal
miri alarak bütün müdafaa yer
lerini kökünden kazıttı . Xl inci 
asrın sonlarında zelzeleden harap 
olan Tüdmür XII inci asırda yine 
bir Yahudi kolonisine malikti. 

Palmir hakkında yeni malü
mat bulmak için xvn inci asrın 

sonlarına inmek lazımdır : 

1678 de iki lngiliz taciri Tüd-

mür harabelerini k~şfederek 1691 
de tekrar avdet ettiler . 1751 de 
Wood ve Dawkins ismindeki iki 
lngiliz Palmirde iki hafta kalarak 
harabelerin plılnlarını çıkardılar , 
abidelerin resimlerini çektiler . 
Bunlardan başka XIX uncu asirda 
tanınmı§ arkeologlardan Vogue , 
Sachair , Huber , Euting , So 
berııheim ; XX inci asırda da 
da Almarı !ardan Tuchstei ve Wie
gand ile Fransızlardan Jussen ve 
Savignac'ın Palmire } aptıkları se
yahatler ve ortaya çıkardıklaı ı 

hafriyat mühim ve kıymetli birer 
tarih mahsulü olmuştur. 

Bı~gün duhi Suriyeye gelen 
bütün t'Cnebi seyyahlar tarihi 
yerler 'meyanındıt Baalbekten son
ra Palmiri de ziyaret ederler. 

işte , bugün lngilizler tarafın
dan işgal edilen Palmir , veyahut 
Tüdmür hakkında elde mevcut 
malumat bundan ibarettir. Bu ha
rabelerde bugün dahi hafriydt 
devam etmektedir . 

------•ı-UZAKLARDAN BABE R -...ı-·----

Asri Robenson - Pirinç ve vitaminleri 
Bundan bir müddet evvel bir posta tayyaresi 

Okyanus denizinde yolunu şaşırarak hasara uğra
madan bir meçhul adaya inmiştir. Bu ada, posta 
hattı üzerinde olmıyan Kernadek adasıdır. Yeri, 
ismi, cismi de yalnız en mükemmel olan haritalarda 

görülür. Şimdiye kadar da insanla meskun olmadığı 
bilinirdi. Tayyare bu adacığa indiği zaman, pilot 
tayyareye doğru garip bir adamın ilerlediğini gör
müş ve hayrette kalmıştır. 

Bu adam, derilere s:ırınmış olarak ortaya çık· 

mış ve senelerdenberi de traş olmadığı için Ro
bensona benziyormuş. Pilota, kendisinin İsveçli ve 
vapur kaptanı olduğunu izaha çalışmış ve 12 ~anu· 
nusani 1912 tarihindenberi bu adaya düştü~ünü, o 

zamandan beri uuracJa sükunet içinde yaşadığını 

şöylemiştir. 

Pilot, dünyada halen neler olduğundan ve harp· 
!erden haberi olup ·Olmadığını sormuş. Asri Roben 
son da, hiç birşey bilmediğini ve alakadar olmağı 

istemediğini söylemiştir. Pilot, Robenson'u memle
ketine hötürmek için ısrar etmişse de o gene red
detmiş, yalnız bir kaç kutu çikolata ile birkaç ki-

tap getirilmesini istemiştir. 

* "' * 
Japonların hayran ve takdirkarı olduğunu 

söyliyen Amerikalı bir doktor, bu san renkli insan
ların hılla niçin pirinç ile beslenmekte israr ettikle
rine şaşıyor. 

Amerikali doktor diyor ki: Vitaminler, bir 
Japon doktoru tarafından keşfedilmiştir. Bir tc:lvşan 
üzerinde tecrübeier yapmakta olan Japon doktoru, 
kabukları soyulmuş pirinç yiyenlerin neşvünema 

bulmadıklaıını, kabuklu pirinç yiyenlerin ise diğer
lerine nisbetle sıkletçe iki defa ağır olduklarını 
müşahede etmiş ve bu müşahadeden pirinç kabu
ğunda o zamana kadar ismi bilinmiyen besleyici 
bir madde bulunduğunu anlıyarak buna vitamin 
ismini vermiştir. 

Bir müddet sonra meyva ve sebzelerin kabuk
larında da vitamin bulunduğu anlaşılmıştır. Halbuki 
pirinç kAbuğu, insanlar tarafından yenmeğe salih 
değildir. Bundan dolayı, insanlar .Pirinci, ayıkhya

rak pişirip yerler. 
Münhasıran pirinç ile beslenen Japonlar bu 

sebepler yüzünden kısa boylu kalırlar. 

Yapı ve yollar kanununun 
44 üncü maddesi ancak tehlike 
arzeden ve bu tehlike izale edil
mediği takdirde herhangi bir mü· 
essif kazaya sebebiyet vermek 
noktai nazarından hüküm ifade 
etmektedir. Yoksa cadde tev:.ii, 
meydan açılması gibi imar ve 
şehrin güzelleştirilmesine matuf 
hususata bu maddeden istifade 
mevzuu bahsolamaz. Mülkiyet 
hakkının kudsiyetini esas kanun. 
larımızla kabul eden cumhuriyet 
hükumetinin bu sarsılmaz prensi· 
pine karşı en basit bir şekilde 
olsa dahi aykırı harekete hiç bir 
veçhile müsamaha edilemez. Ka
nuni salahiyet ve müeyyidelerin 
amme emniyet ve itimadını sars-

mıyacak surette tatbik ve istima 
li idare amirlerinin bılhassa ehem
miyetle ve hassasiyetle göz önün
de tutmaları lazımgelen bir va
zifedir. Mahalli teşekküllerin htr 
hangi bir gaye ile olursa olsun 

ittihaz eyliyecekleri kabı! kararla. 
rın tatbikine geçilmeden nli ve 
kaymakamlarca esaslı surette tet-

kike tabi tutulmasını ve yukarıda 
işaret edildiği üzere sırf ·tehlike 
gösteren gayri menkullere inhisar 

ettirilmesi hususunun temini rica · 
olunur.) 

Çeltik ekimi 
Ziraat VekAletı 

tetkikler yaptıracak 
Zira.ı Vekalctindeu vilayete 

gelen bir yazıda, imzalarda eki
len çeltikleri kanun ve nizamna
mesine uygun bir şekilde ekildik
lerini ve komisyon tarafından 
tutulan evrak ile zararların ma
hallerinde tesbit ve teftişi için 
vilayet ziraat rnüdürleı inin bura 
lara gönderilerek tedkikat yaptı

rılmasını ve alınacak raporların 

Vekalete yollanması bildirilmiş
tir . 

NikAh töreni 
Tapu Grup Mümeyyizi Bay 

Süleyman Adıgüzelin kızı Bayan 
Belı iye Ad ıgiizel ile arkadaşımız 

Seyhan Basımevi sahibi Rıza Şe
nin nikah törenleri dün Belediye 
nikah salonunda akrabaları hu-

zurunda yapılmıştır . Genç çift
lere saadetler temenni ederiz . 

Yardım Sevenler 
cemiyetine yardım 

AClana Yardım Seveal~r Cemiye
ti, kendilerine düşen vazifeleri da· 
ha esaslı ve daha verimli bir şe
kilde başarmak için Adanalılardan 
teberru toplamağ'a başlamışlardır. 
Başlarında bizzat Sayın Bayan 
Güzide Üstün olduğu halde, Ada
na Yardım Sevenler Cemiyetin
den bir heyet, şehrimizin tanınmış 
ticarethanelerini, ma~azalarını do
laşmakta, bunlara Cemiyetin ga
yelerini anlatan birer matbu kağıt 
vererek verebilecekleri yardımları 
tesbit etmektedirler. 

Hamiyetli zenginlerimiz, her 
şeyde olduğu gibi bu işte de kıy· 
metli yardımseverliklerini göster
mekte ve ellerinden gelen yardım
ları yapmaktadırlar. 

8 Temmuz 19~ 

Şehir Meseleleri 

Tephir haneden 
geçmeyen eşya 

Yazan : Kemal Ak~~ 
-- --- d 

H alkımııın sıhhi mahzurunu miİ · 
rik olmıyarak tephirhanede~ 

geçmiyen bir takım kullanılmış ~ .. 
biseleri eskicilerden satın alıp gı) 
dikleri Belediyelerimizin kısrnı aıJ· 
mmın da bu kabil elbise ve eşya· 
nm tephir işini ihmal ettikleri h3Y' 

retle görülmektedir. Tephirh~:; 
den geçmiyen kullanılmış el 1 i 
ile eşya verem, tifüs ve benıe~ 
salgın hastalıklar mikroplarırıı 
mühlik yuvasıdır. 

1 
r 

Bu yuvada baıınan mikrOP aıı 
insanlara salgın h:ıstalıklaıı he111~e 
aşılarlar. Gözle görülmiy.en I>~ 
kendilerine mikrop adı verılen ı1l 
muzir mahlük dağ gibi sağla 

0 
gövdeleri bir anda devirmektef· 
müteessir olmıyacak kada~ in~:n 
sızdır. Her hangi bir mıkr~batı 
insanlar arasında yaptığı tahr1 

1 
fi 

zamanın en öldürücı1 harp afete V 

bile yapamaz. Onun için; Mi~~:b 
denilen nesne ile yalnız ala rıı3• 
memurlar değil halk ta savaş f 
ğa mecburdur. Ucuz elbise . ~d~ 
mek pek aı. bir para mukabılı ~1, 
tedarik edilmiş müstamel yata ı· 
yatmak için hayatı zehirlemek ;an 
her cihet telafisi kabil olıJll a~ 
büyük bir zarar tevlit ederd"l 11e
a-erçeği anlıyaı ak tebbir e. ı 1 

\'e 

miş pis, mikroplu eski elbıse 
··ıu 

eşya kullanmamak gerektir. b· 
N. k. ..k bu aıa ~aı 

ıtt ım; vazıı anun •>"' 
zuru dikkat gözden uzak tutfll o11• 
rak umumi hıfzıssıhha kaoıııı v8• 

bu hususta kuvvetli hüküm ~e ad" 
zetmi.ştir. Bu kanunun 85 j~cı ~ııll'· 
desine te'"'.f ık an her Beled~Ydell f 
nılmış elbıse ve eşyayı etuv . de 
çirtmek ve etüden geçenleri ~~ 

K rıı.ııı damgalamak zorundadır. ak od(' 
bu hükmünü yerine getirme ._ !Jil 
vini benimsiyerek yaç,an arıc3 ıarı 
kaç Belediye vardır ki; ~008,ıe
başında da Ankara ve lım~r ıeıin 
diyeleri gelir. Diğer Beledıye iı 
bu işe layık olduğu ehernrııı gJ· 
vermedikleri o beldelerde da: ,r ~ 
sız müstamel eşya satışının : ,ı 
miyle sabittir. Bilhassa; ÇiM' ile 
amele memleketi olan Ada118 ıııi~' ~3 
Ceyhan'da tephir olunmamış ,-e ~S 
roplu öteb~rinin sokaklardrı5,ıJ {) 
hatta pazarlarda serbestçe -~~ ev• .1,. 
makta olduğunu ve bahis cıı ı~ ~/ 
eşyanın satıldığı yere de bi1P85i~ ıs 
rı adı verildiğini belde sek.elle ~ 
den duydum. Demek oluY0~ed 
bu eşya satışı oralaıJa o ~~' d1 lı 
ileri gitmiş ki: buna ayrıca. ıv~· it 
pazar tahsis edilmiş. Bu ıl<t el' J 

diyenin alakadar memurlatl cf İJ 
pazarda satılan kirli elbise v~ l ıs, 
ya üzerinde yekdiğetiyle yarı 

1
d(ll ~ 

pan bitlerle mikropları g~~oı· ~ 
geriye seyretmekle iktifa e 
larmış. aeır 

Hayret. Halbuki; Adana 
11
1 ı3 

diyesi bundan beş yıl önce ~J' 
çok önem veriyor, damgası~l 
lanılmış elbise ve eşya 53 ri lf 
mani oluyordu. İki yıldan pee5'' 

il • 
beldede yapılması zaruri ş el ~6 

lı ii, bilmem neden miibCJl 11 ııı"' 
mıştır. Bir türlü sebebini ~ M' 
madım. Acaba: Her iki Be111~dıl .(( 
nin etüv makineleri yok ıedll'' J 

Yok ise eskiden Adana 0: gl ·S 
si tarafından yukarda söıll eti' 
eşyaya etüv damgası ne su' ıııe' 
nıluyordu? Bu vasait halefleŞfş~ 
cutsa neden kullanılmış 11ıel' 1s 
etüvden geçmeden satışırıB C~ 1ts 
veriliyor? Yoksa Adana ı~dfl'- ·1 
han Belediyesinin zabıta )'l S 

bu gibi eşyanın kontroliine di\'~ 
yor mu? Yetmiyorsa Bele ~ 
eli, ayak•, kolu ve kan~i·'ı;t #1f 
besinde bulunan bu ter 1 

takviy eolun muyor? s"~ 
Belediyecilik bazılaıı111 11 el'• 

fikirlerine göre borç ödeJJl d~ 
kirlere ekmek daA-ıtrnak ııı61 
değildir. Halkın sıhhatine beıeıl~ 
lik her şeyle ilgilenmek . . eııe ıı' 
ciliğin belli başlı mükellef?1~rı 
dendir. Bundan dolayı, bt.l·de 1~ 

d ıer•ı r.! 
lediyelerin gıda mad e 8~ 'I 
lecek ve giyilip kullan~la~ tııl~~ ~1 
leri sıkı bir kontrole tabııatiflı} 
rı belde sekenesinin sıb 1ıefl1 
rumak bakımından çok ~cıııl~ 
Çünki, bunların insan "ıırııır 
zerinde iras ettikleri ıara 

büyüktür. 



~"Yet harbi 
ıtınc· 

t 1 sahifeden artan) 
hıııın, 

t&iııd ftır .Novograd - Volinıık 
c d-

ltrı h- Ufman motörlü cü-
Ucumlarda bulunmuş-

~~dA . 
111\ıt d~c mukavemet eden kıt· 
tııin Ufınanı durdurmuştur . 
rıırı Basarabya bölgesinde 

11 B 1 • • 'L Ilı td e szı ıstııı;ametinde 

ıııı ~rı düşman piyadesi ve 
dıratıyJe şiddetle çarpış

'ı6ı ... .' 28 düşman tayyaresi ... u,.-
l>tır Ur · Sek iz tayyaremiz 
lıo. . 
~ kova • 7 ~la · ( A. A. )- Sov-
' bo~ tının arkasında bir ta-

2Ur.cu N . -t -t d azı paraşu çu-
12tr t ı1 • &raftan Sovyet as-

•ıvil .. 
~tt . mudafaa teşkilatı ve 

•ıvH t k ı b· ıaı arasında mü-
ır ın -

dir. Ucadele c~reyan tt -

'~ıf Cltıi .. 
d . nıuııakalatı bozmak 

A I f.>o' 1 

"ııı 1111 ıııı berhava etmek 
arı b 

''ile . onıbıırdınıan tayya-
1faretl 

lc
1
• er vererek bunlaı ı 
•ne 

"'1tçüı :anJırmak olan Alman 
~ . Ct, ek · ı . -
"'lirıd . ııerıya ıı;uçük grup-
~tı kc ııımektedir . Bunların 
~~ıJo &dırı elbisesi , bazılaı ı 
~ tdu .. · 

llıcrı ht urı~formaları giymekte 
Psı Rusça konuşmak-

ANKARA Radyoıu 

~SALI 8 7.1941 
to~ra 

ıııt rn ve memleket sa . 
ayarı 
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~JA.N : Hafif Parçalar (Pı.) 

~ l._ S haberleri 
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1 
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: Senfonik parçalar 
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ırı saar flr ı 
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m ve memleket sa 
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lllik . .. 
~ ~JA.Ns Turkçe Plaklar 

S ~İill haberleri 
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: Türkçe plaklar 

..,Ülik . 
flr · Karışık prorram 
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L1uıik 
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~İilik 8 
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k · R ~ tstras~ adyo Salon Or· 
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··•1ekct 
~JA.Ns saat ayarı ve 
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L1u~ik? GAZETESi 
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İtalyan iemlıl 
batırıldı Moskovadaki j ı 1•1r 

Amerl• ka elçı'lı'g'"' ı' den~ı:~~;a~ı: l;al~~;nAİo~~nt~~~ 

En az jEn çok 
K. S. K. S. - - - -

Koza ı 
Klevland Ç. 1 00,00 

Tahliye için tedbir 
Nevyork: 7 (A.A)- O. N. B. 

Vaşingtondan bildirildiğine göre, 
Amerika hülcümeti Amerikanın 
Moskova büyük elçili~inin icabın 
da tahliyesini hazırlamıştır. Şu 
cihet kaydediliyor ki bu tedbir 
Sovyetler Birliğinde cereyan et
mekte olan askeri harekatla alii· 
kadar olmak üzere alınan bir ih
tiyat tedbirinden ibarettir. 

İngWz • Alman 
bava barbl 

Breat ve Rur' a yeni 
akınlar yapıldı 

Londra : 7 ( A. A. )- İn1'iliz 
hava nf:ıaretinden : Tayyarele
rimiz Şimal denizinde bir miktar 
düşman karakol gemisine muvaf • 
f akiyetle hücumlar yapmışlardır . 

Bu gemilerden dört taneıi 
tahrip edilmiş , diger iki v;ıpur 
ciddi hasara uğratılmıştır . Daha 
sonra düıman karakol gemileri 
bombardıman edilmiş ve bir ta 
nesine isabet vaki olmuştur. Bom
bardıman tayyarelerimiz terafın
dan Şimali Fransa üzerine de 
hücumlar yapılmıştır . Lil f abri
kasına şiddetli infilak kudretinde 
bir seıt bomba isabet etmiştir . 
Civardaki demiryolu istasyonla
rına da bombalar atılmııtır . He
deflerden büyük duman sütun
ları yükselmiıtir . Avcılarımıı. 11 
düıman tayyaresi düıürmüıterdir. 

Londra : 7 ( A. A. )- Lon
drada ö~nnildiğine göre , İngiliz 
hava kuvvetleri Pazar ve Pazar
tesi gecesi Brest havuı.larına ve 
Rur'da ve Garbi Almanyada he
deflerine hücum etmiıletdir . 

ANKARA RADYO GAZETESi 
( Birinci sayfadan artan ) 

Macaristanda çok iyi karşılandı 
kını kaydeylemektedir . Oiger ta
raftan Fransızca Lö Tan gazetesi 
de bu nutkun ehemmiyetini te
barüz ett rmekte ve gayet iyi 

karıılamaktadır. 
Eden bir nutuk söyledi. Bu nu· 

tuk mühimdir. Eden , Hitlerle ne 
ıartlar altında olursa olsun kat
iyen müzakere etmiyeceğini, Al
manlar arasında ihtilaflar oldu
ğunu, Hesin lngiltereye kaçma
sının da buna kuvvetli bir delil 
olduğunu beyan etmiştir . Bay 
Eden Sovyet . Alman haı binden 
de bahsederek Sovyetlerin iyi 
döğüıtüğünü ve lngilterenin Sov
yet Rusyaya elden gelen yardımı 
yapacakını anlatmış ve Almanya
nın lngiltereye bir sulh teklifi 
yapmak ihtimalini de ilave ede· 
rek böyle hir teklif üzerinde asla 
müzakere kabul edılemiyecekini 
bildirıuiıtir . 

Mahalli idareler 
UmlllD Mldlrllll 

Antakya: 7 (Türksözü muha
birinden) - MahalU idareler U 
mum müdürü Rükneddin ile Dev
let Ziraat işletmeleri Umum mü· 
dürü Şefık evvelki gün Ankarad~n 
lskenderuna gelmif ve dün Rey
haniyeye gitmişlerdir. Her iki U · 
mum Müdür kendi şubelerini a
lakadar eden işler üzr.rinde tetki-

katta bulunmaktadırlar. Buiün Rey
haniyeden ıehrimize gelecekler · 

dir , 

aır ıaremea 

tüdlraame aldı 
Adana Birinci Orta Okul 

Türkçe öQ-retmeni İsmail Güner, 
Vekillikçe bir takdirname ile tal

tif edilmittir. 

luk Graçya kruvazörünü Akde-
niı.de batırmıştır . Bu kıuvaıör 
Zara sınıfından olanların sonun-
cusu idi . 

Matlada Zelzele 
Muğla : 7 (A. A.) - Alınan 

mah'.imatat göre biri şiddetli ikisi 
hafif olmak üzere üç zelzele ol
muştur. Hasar yoktur. 

Bazaıarımızda 

11bbl muayene 
Vilayet kazalarında hastalık

larla mücadele faaliyeti devam 
etmektedir. Bu arada geçen ha
ziran ayının ikinci onbeş gününde 
Saimbeyli kazaaında 9 köyde bu
lunan 2131 kiıinin sıhhi muayene 
si yapılmış, 814 evde bulunan 

5270 parça eşya etüvden geçirilmiş· 
tir. Yine Kadirli kazasında 6 köy
de 641, Feke kazasında 6 köyde 
23 kişinin muayeneleri yapılmış 

tır. Bu iki kazada 90 evde bulu 
nan 2986 parça eşya etüvden ie 
çirilmiştir. 

Klevland l 1 00,00 
Klevland 11 00,00 

M. Parlağı 00,00 1 50,00 

P. Temizi 43,00 48,50 

Kapı malı l Y. Çiğidi 0,00 

K. Çiğidi 
Susam 

1 

Buğday yerli 7,67 7,75 

Arpa 5,69 5,75 

Yulaf -6~3 6,50 

= 
7 • 6 - 1941 

l ı 
KAMBiYO VE BORSA 
lı bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 5.22 ]Ij 

ı ~Dola,:l ~merika'!_ 129.52.75 

ZA Yl - 3'.l9 ıenesinde Nümu

ne Rüşdiyesinden almıı olduQ-um 

ıahadctnameyi zayi ettim . Yeni 

ıini alacağımdan eskiıinin hükmü 

olmadı~ı ilan olunur . 13235 

Ocak mahallesinde 

Mahmur Bölien 

Milli Piyango 
Tam Liste aşağıdadır 

Numara ' Lira Numara Lira --
161611 40.000 12346 5.000 

53696 10.000 103666 5.000 
221469 10.000 192831 5.000 
249939 10.000 

9262 5.000 208512 5.000 

30783 5.000 264599 S.000 

Son dört rakamı (6674) olan biletler (2000) er lira 
Son dört rakamı (7655) olan biletler (2000) er lira 
Son dört rakamı (1727) olan biletler (1000) er lira 
Son · dört rakamı (9202) olan biletler (1000) er lira 
Son dört rakamı (9228) olan biletler (1000) er lira 
Son dört rakamı (9678) olan biletler (1000) er lira 
Son dört rakamı (0589) olan biletler (500) er lira 
Son dört rakamı (1911) olan biletler (500) er lira 
Son dört rakamı (3892) oltan biletler • (500) er lira 
Son dört rakamı (5337) olan biletler (500) er lira 
Son dört rakamı (9778) olan biletler (500) er lira 

Sonları, 0525, 3192, 6505, 6803, 7852, 8375 olan biletler 250 ıer 

lira kazandı 
Sonları 484 ve 554 olan biletler 100 er lira kazandı. 
Sonları 155 ve 453 olan biletler 50 ıer lira kazandı . 
Sonlar} 59 ile biten biletler 10 lira kazandı. 
Sonu 5 ile biten biletler 4 lira kazandı. 
40.000 liralı~ ikramiye ıehr imiıde Malatya Mensucat fabrikası 

civarında manav B. Hamid'in Hüseyin Polisçi kiıeıinden aldı~ı bi-

lete çıkmıştır. 

Stajyer memur almacak 
Çallarova Pamaa Tarım 

ratlDerl Blrll11Ddea: 

Satı• Boope-

Halen mevcut bulunan ve ileride kurulacak olan Sahş Koo· 

peratiflerimiz için müdür ve muhasebeci yetiştirilmek üzere staj· 

yer memur alınacakbr. Araml~n ş.artlar şunlardır: 
1) En az lise veya ticaret lısesı mezunu olmak, 

2) 20-30 yaş arasında bulunmak, 

3) istihdamına mani kanuni bir kusuru olmamak, 

4) iki ay ücretsiz, dört ay Umum Müdürlüğümüzün takdir 

edeceği ücretle satajyer sıfatile çalıştıktan sonra yapılacak mes-

lek imtihanını kazanmak. 

Talipler arasında lisan bilenleri• Sabş Kooperatifleri ortak· 

lannın birinci ve ikinci dereceye kadar kan hısımlan tercih edile· 

lecektir. 
Bu ve mütemmim şartlarımızı kabul ealecek gençlerin 15 

temmuzun 1941 tarihine kadar bir mektupta Umum Müdürlü

iümüze müracaatları ilin olunur. 
8-10-12 13232 

• 

Sayfa 3 

iLA"J 
SEYHAN HUSUSi MUHASEBE MODORlOGONOEN · 
1 - Aşağıda sahipleri'e cins, mevki ve muhammen bedel

leri yazılı gayrimenkuller, borçlarından dolayı açık artırma ile 

satılacaktır. 
2 - Açık artırma 941 senesi temmuzunun 1 l inci cuma 

günü saat 10 da yapılacaktır. 

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

isteklilerin muayyen vakitte Vilayet idare Heyetinde hazır 
bulunmalan ilan olunur. 

Cinsi Kapı No. Mahallesi 

Hane 4 Hankurbu 

" 8 Taşçıkan 
Tarla Celil çavuş 
Hane Hankurbu 

" 
14 Alidede 

" 3 Döşeme 

Sahibi 

Satış bedeli 

Lira K. 
Pey p. 

Lira K. 

Çiftçibaıı Hasan 284 ()() 21 30 
veresesi 

Hasan oğlu Arif 880 00 33 ()() 
Mesut eşi Zehra 1420 00 106 50 
Hüseyin oğlu 600 00 45 50 
Bekir 

lsmail oğlu Rıza 720 ()() 53 25 
Nahlı Eb-us 1440 ()() 108 00 

Dükkan 35 Sarıyakup Hafız Nuri ve 960 ()() 72 ()() 

,, 
,, 

55 
3 

Karasoku 

Karaııoku 

eşi Zehra 

Mehmet Fatma 900 ()() 67 50 
Ahmet oğlu Hü- 800 00 60 00 
seym 

Hane 62 Kan taran Mustafa oğlu Ab- 2800 00 210 ()() 
dullah 

13167 19-25-1 8 

l ı an 
SEYHAN VllAYETi DAİMi ENCOMENİNOEN : 

1 - Adana - Kozan yolunun 61+ 500 - 71 + 000 km· leri 
arasındaki şosaya lüzumlu (760) m3. kumun nakli (1352) lira (80) ku · 
ruş üzerinden açık eksiltmeye konulmuştur. 

'), - Eksiltme 24/7/ 941 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
(10.30) da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - l!teyenler bu işe ait keşifname ve şartnameleri görmek 
üzere vilayet Nafia Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (101) lira (46) kuruş muvakkat teminat verme
leri ve ehliyet vesikası almak üzere ihaleden 3 a-ün evvel bu gibi iş 
yaptığına dair bonservislerile iki fotograf, bir adet (38) ve bir adet 
(8). kuruşluk dami'a ve bir adet bir kuruş'uk tayyare pulunu dilekçe · 
lenne batlamak suretile vilayete müracaattan lazımdır. 

8-12~16-20 13233 

• 
iş Bankası 

Blçlll taıarral beıapları 

1941 
lll:ramlye plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat. 2 Mayı•, 1 Aiudo•, 3 lltinciterrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 llıramlyelerl 
1 Adet '.lOOO Liralık 2,000 Lira 
3 > 1000 > 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 , 
4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 
300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Banka•1na para yatırmakla yalnız . par• 
biriktirme olmaz, aym zamanda tallhlnlzl 

denemlf olureunuz 

,.~ ............. ~ ...................................... ~~--·--·--................. . 
• • 
; DOKTOR i • • 

' Yalçm Mustafa Ozel l 
Dabtll Baıtı••ll:•ar Mltella11111 i 
Abidin Paşa caddesi Namık Kemal ilk İ 

okulu karşısındaki Muflyenehanesinde her gnnj 
hastalarını kabul eder i 

i i i S. P. Cs. 30-30 · 
~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-~ 



TCRKSôZO 

K•IHeılyle ve ıeııaıa temlzUtlyle ber keıı bayrete 
dtııırea radyo 

Muharrem Hilmi Remo 
Tlcaretllaaeıladea abaıı 

Bir DakUlogral 
Aranıyor 

Çuiarova Pamai Tarım 

Satıı Ko!Jperatifleri Birli
iinden: 

Birliğimizce, eski ve yem 

harflere aşina en az orta tah

sil görmüş bir bayan daktilog-

raf alınacaktır. Lise tahsili gör i 
müş olanlarla, lisan bilenler ter 

cih edilecekdir. Müracaat tari-

hi 10.7.941 perşembe günüdür. ~ 

4-5-8-9-10 

MOEZZİH ALINACAK 
İslleaderaa Vallll

ıar memarıaıaadaa: 
Münhal olan Kaptan Meh

m~t Paşa Camiinin 19 lira 50 
kuruş aylık vazifeli Müezzinlik 
cihetinin tevcihi için 15/7/941 
tarihine musadif salı günü sa
bah saat 11 de lskenderun 
vakıflar idaresinde yapılacak 
olan. müsabaka imtihanına 

girmek istiyenlerin idarei mez
küre Memur'u~una müracaat-
ları i•in olunur. 13234 __ ! __________________ __ 

Nlbetçl eczane 

MUSTAf A Rif AT ECZANESİ 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N Oİ$ MACUNUNUN YARATTl~I SIHHAT. 

CAZJBE VE 60ZElllKTİR ! 
"Radyolin,. harikulade mües· 

sir terkibi, daima tazeliti ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

kişinin tercih ettiA'i yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssıhhasında ve güzelliğin· 

de parlak neticeler 

"Radyolin,, sizi terkibi 

ve birkaç misli pahalı 
müstahzarlanndan da 
ni kılmıştır. 

RADYOLİN 
Kale Kapıaında 

ABlOiNPA$A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfOH : 112 - n 
--~~--------~----~--------~--- M 

NEZLE 

Yıal Çllltı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKİYE - iHGil TERE iTTif AKI YE 

BOYOI BRilANYl iMPARATORlUGU 
=-: YAZAN: 55!& MÜMTAZ FAiK FENiK === 

,- TÜRKİYE CUMHURİYETİ 1 
Ziraat Bankası ~ 

Kırıklık, 
Diş ve ade 

ağrıları 

t(urulu• l•rihl : 1888 , 

S~rmayeai : 100.000.000 Türk Lira•• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankaı;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekil~cek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıb acaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 .. 250 " 1000 " 

40 
" 

100 .. 4000 .. 
100 .. 50 " 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 

" 
20 .. 3200 .. 

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

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

··------~.........,...,.,.,_~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER GON MUSTAf A Rif ATECZAHAN!Sİ 

~!!!J 
• """"""""""""""""" .... "" ...... "l 

'AhUHUb TÜRKsOzü : 
ıartıarı GÜNDELiK ~E. AO~NA 1 

Sahip t1e Başmuharriri ı 
Senelili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

ı I Aylıfı . . . 125 • --
ı __ Umumi Neşriyat Müdürü ı 

1 

. "'" En sen ve en ti 
kilde yalnız ~ 

G R 1P1 
il~ geçer 

. I~ 
Havaların ser111 ... ıııd 
günlerde ala08I'""" 

tedbir eviniztle ~irkaç GRlPIN bulunduraııak o~· 

' 
Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekle'' 

yormadan ıstırapları dindirir. 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden ..~ 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 
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ğTURKSOZ 
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Gazete ve Matbaa~ 
, 

Türksözü Gazete~ 
Ollapcaıarma dlDyama bar t • 

Yalla bala llatUıeıerl gP 
tblae Y8rlr . -

Türksözü Matbaa,!! 
Kitap, mec•aa, ç811, bilet, all~ 
barlta, bUIUaam matbaa ıııerlll"'. 

o ldyede mevcut matbaalara 
g eder derecede talledır 

ıl eaaooaaaaaacoaaaoaacaO 
i llAnlar için idareye MACiD G0ÇL0 i 

müracaat etmelldlr Bosıldığı yer: TORKSOZO Matbaası ı 

!................................... .. .. 


