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f Yarın şehrimizde ~ 
ı M b . . ı 1 e us seçımı var ! 
İ ıKıNcı MüNTEHiPLERE DON DA VETiYELER GÖNDERiLDi J 
ı ı 
ı ı i Seyhan Mebusluğuna Ahmet Kutsi i 
i Tecer namzet gösterildi i 
f M4nhcıl bulunan Seyhan mebuıluiu İfin ycırın saat onda Parti Vilayet i~are heyeti i 
ı •alonurada seçim yapılacaktır . Dün bu husuıta müntehibi ıanilen davetıye/,.r ~ön- ı 

ı Jerilmiıtir . ı 
ı ~n•ara : 29 ( Türkaözü muhabirinden ) - Münhal bu/uran mebusluk/ardan An- ı i iaroyo Nihat A~ılmıf , Buraaya Taliıı., iz.mire Hüseyin Hulki, Kar•a Cevad. Dur- i 
ı •un , Kaatamonıye Hayrullah, Kocae/ıye Suphi Araf'l, Seyhana Ahmet Kutıı Te- ı 

ı c•r , Zon.aldaia Mehmet Emin Partimiz tarafından namzet gösterilmifle:rdir · ı 
ı ı .................................................................................. 

fRANSA - iTAlYA 

~ARPISACAK MI? 

Fransız hükumetinin 
ınihim toplantısı 

Aııknra : 29 (Radyo Oazeteal· 

Franıııs • ltalyo arasındaki mese· 

leler günün en mühim mevzuu 

olmuştur. Mareşal Peten ViŞ!YC 

dönmüştür. Ve kabinenin mühim 

bir toplantısına ı iyaset ecieceklir. 

Diğer taraftan ltnlyarı Krnlı ve 

Veliahti de Romaya avdet d
mi~tir. 

Söylendiğine göre, ltalya Al 

manyayı Rusyada meşgul görerek, 

Fransayı tehdit etmeğe başlamış 

lır. Bazı tahminlere göre, ltalya 

ancak politika vasıtasiyle Fransa

dan toprak koparmak istiyor. Di

ğer tahminler ise İtalyanın silahlı 

bir harekete geçmey e kadar gi
deceğini anlatmaktadır. 

~~~~~--~--~~~~~~-~-~~~~~-~-~-~==~~~~~~~~-------~----~~~-~ 

1 ~ovyet oephe_•_i_I 

Harkof'un 
cenubunda 

Kafkas ya için 
yeni bir hamle 
yapılacak mış ! 

Ankara : 29 (Radyo G~zeıeal)
Alman kaynakları, ııon lıaftıt için· 
41. Ruaların atır bir Jarbe yt"di · 
tini bildir111ekte ve Kafkasyayııt 

var .. k içiu yeni bir hamle ya · 
pılacaiıaı ka1detmck te ve Har · 
kof ceaubunda teıoiLlemeye de· 
Hm edilditini ilive etmektedir· 
ler . 

Londıı : 29 (A.A) - Ukranya 
<Ja Sovyet ve Almanlar arasınd• 

ki dev harbi tiddetle devftm edi· 
yor. Almanların Harkof cenubunda 
bü}·ük Ruı kuvvttleri çevrildi~i 
bakkındald haber muhakak ki pro 
pıiandadan bath bir ıey de
lildir. 

Londrı: '}9 ı.ı. - Kartı kar· 
tı bulunım inıan kütlele
rioio büyüklüQü sebebiyle ingiliz 
ıuetcciltrinin Verdün muharebe
ıine benıettikleri büyQk bir mu· 
huebeye aahne olan Ukrayna 
cepheıinde Hvaılar henüı iki ta· 
raftın hınaiıinin daha iyi duıuQı • 
da oldujunu söylemeie imkan 

vcrmiyecek surpriıler verebilir. 
Açık olın bir ıey varsı, o da al
manlırın ruı kuvvetlcriui çevir· 

mek için müthif bir aayrct göı· 
l termck olduklarıdır. 

Sovyet yanına yapılan bu 
kartı tiilcumun nt>t ict'ıi ne <ılıır:ırı 

•lıun, blrfc) fimdiden muhakkak· 
tır l.i, o <ta alman tııımuz planla· 

r ının d~liftirilmeıi 1ıt.rekcce~ i · 
dir. ÇünkQ llu ph1ı1\ıuı tefebbüıtü 

aatlımak için ıamırnınrla huır 

olm111111tır. 

V1tinaton: 29 t .ı. - MııslıLo· 
vadan aelcn lıabcr lere aöı e bir 
tank tetkili:ı Iarkof cepheıiııin 150 
mil u~ı~ında lmılorriuouıı çöken 
düımın baalmırıı duıdutma~a mu 
vaffak olmuıtuı-. İzyum cephesinin 

b121 kuimlerinde sovyctler taar · 
ruza ıeçerek bir nehir üzerinde 
alman iqali altınôa bulunan bir 
tehri ıaptetmit lerdir. Ruslar mü
teaddit birliti ileri ıürmilılcr, 

taıık bimaı)· t1i11c1e Lılu;lıa hücum 

1 

ı 

.. 

... 

. 
Afrika cephesinde düıürülmü' olan bir Alman 

PARTİ GRUPUNDA 
ANKARA : 29 ( A.A] - ( TÜRTSÔZÜ MUHABlRlNDEN ) -

C. H. PARTISl:MECLlS GRUPU UMUMİ HEYET! BUGÜN SAAT 
11 DE TOPLANMIŞ, KONUŞMALARDA BULUNMUŞTUR. 

HAR!ClYE VEKiLiMiZ ŞUKRÜ SARACOCLU BU TOPLANTIDA 
SON HADiSELER HAKKINDA iZAHAT VERMiŞ VE BU BEYA
NAT TASVİP EDlLMISTIR. - -
Sıhhat nıüdürleri 
arasında terfiler 

Ankara: 29 (Türlc!özü Muhabirin-
den) Erzurum merkez hükümet dok· 

toru B, Rıfkı Olgun 60 lira maaşla 
Muş sıhhat ve içtimai muvanet 
müdürlüğ"üne, Mnğla sıhhat ve İÇ· 
limai munvt>ntt ıııiirliiıii Dr, Nazmi 
Ôıbd Aydın sıhhat ve içtimai 
ınuavenel miidiirlilliine, V:ııı ~ılı · 

hal ve içliııı;ıi 11111awntl miidiiıü 

Dr. kifat Rasııt 70 liıa maaşla 
Mu~la sıhhat ve içtimai muavenet 
ırıüdürlü~üne, füındırma hiikümet 
doktonı B. Ztkai Arkıını 60 lira 
maaşla Van sıhhat ve i~liınui mu· 
ttvenet müdiirlüğiine ter fi etti.rilerek 
tayin edilmişlerdir. 

eden kaıaklar düşman lıatlaı ırıa 
37 mil girmişlerdir. 

-

Afrika vaziyeti 
Taak mabarıbeıl 

devam ediyor 

El' ad en bölgesinde 
Ankarn: 29 (Radyo Gazetesl)
Tobruğun 24: mil cenup dotusuda 
büyük bir tank muharebesi ~e · 
rey an etmiftir.~Bunu Londra rad · 
yosu bildirmektedir.• Romelin in· 
gilizleri çevirmek teşebbüsü bu
rada ıuya düımuştür • lnıili:der 
El'aden bölgesine kadar çekil· 
miştir . 

Kahire : 29 .(AA) - Büyük 
!Gerlal 1 üncü aal'lıul&l 

Stoklıolnl: 29 11.a. - Ruılar 
Doneç havza!5ırıda alman paraşüt 
çü kıtalarına kaışı ço1' tesirli ye· 
ııi bir ıilah 1'ullanmaya başlamış· 
ltıdır. Bu, dakikaıltt bef bin ınt:r
mi atuıı lıiı 111tıki11cli tnf t"Uiı. 

Sovyıt cepheıinde çalıfan tanklardan 

1 

lı-Y-eni hazırlanan layiha 
--~--------~ 

ASKERi c ·EzA 
KANUNUMUZ 

BUNA AiT LAYIABNIN ESASI.ARI 
Ankara: 29 (Türksözü muha- l 

birinden) - Askeri ceza kanunu-• 
nun bazı maddelerini değiştiren• 
yeni bir kanun layihası hazırlana· 
rak: Büyük millet:meclisine veril· 
miıtir. Milli müdafaa ve Adliye 
encümenlerinin tetkikinden geçmiş 
olan bu layihanını esaslarına göre 
ceza hükümleri, örfi idare ilin 
olunan bölgelerde harp hükümle· 
ri tatbik olunacağına lcra vekille· 
r~ heyetince karar verildiği tak
dır de bunun devamı müddetince 
o bölgede bulunanlar hakkında 
da tcttbik edilecektir. 

Bundan başka, kabul edile
cek bir öıürü olmadan hazerde 
bakaya olanlarla yoklama kaçağı 
saklı olanlar, ihtiyat erlerden ça: 
ğırılıpda mazeretsiz gelmiyenler 
bir a}dan altı aya kader hapis 
ce7.ası giye<'eklerdir. Bu suçları 
seferberlik zamanında işliyenler 
çok daha a~ır ceznlara çarptırıla
culdnrdır. St:vk gününden üç ay 
!onra kendiliğinden gelenler beş

ııl'rıedı-n a7. olmamak üzere t~ır 

Londra büyük elçimiz 
bir denıeçtc bulundu 

Londra Bilyrik Elçimiz 
Rauf Orbay 

:hepi", keııdilcıi gelmeyip de ytı. 
kalananlaı ifüiın {'c!tru•ına mahlı.ü111 
olaoeldaı dıı. 

Lrıııdr:t : 29 (A.A) - Türkiyt 

Bü}ü\t Elçisi Rauf Orba\' bir top. 
lantıda, Hintli '•ubay ve ukcrlerc 

kendi dilleıi •le hitap etmitleı ve 
uıı!&r ı t~br ik etmişlerdiı. 

Büyük Millet 
Me liıindc 

Aııkar11 : 29 ( a. ıa. ) - Bü· 
yük Millet Meclisinin bug-ilnkü 
toplıtnlıaında Beden Terbiyesi kı. · 
ııunuııun birinci maddeııi şu fe· 
kilde~~deltiştirilwiştir : 

1- 3530 sayılı kanunun bi· 
riııci maddesi hükmüne göre , 
Başvekalete batlı bulunan Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğü ka · 
nunda Başvekalete ait olau va· 
zife ve salıihiyetlerlc birlikte Ma · 
arif Veidllitine baj'lanmışhr. 

2- Bu kanun Haziran 1942 
tarihinden itibaren mer'idir • 

Meclii J>ugünkü içtimaında 
mülhak daireler bütçelerini kabul 
ve inhisarlar teşkilatı kanununa 
bir madde eklenmesine ve buna 
ba~lı cedvelde değişiklik yapılma
sına, sinemıt ftimlerinin gümrük 
resminin en<iirilmesi hakkındaki 
kararın tastikine ve fevkalade 
hallerde haks11. mal edinenlerle 
memur aylıklarının tcvhid ve te
adülü kanununa bağ'lı cetvelin ma. 
arif vekilliği kıamırıda tadilat ic
rasına dair kaııun Uiyıhalarını mü. 
ı.akcre ve tasvip eylerrı iştir. Mec
lis pazartesi günü toplanacaktır. 

Tokyo bilyük dçi&i dcniı 

•fırı cemiyf'ti .Jarafındarı aakeıler 

şerefine· yıspılar( haftalık toplan

tida Hintli ' aııkeılerden mfirckkep 

bir gruba: kcndi:dillerile hitap et
miştir. Hintliler kendilerinden bir 

ihtiram kıtası teşkil etmişlerdir. 

İigilterede konuşmalar 
Londra : 29 (A.A) - Birleşik 

Amerika _ iaşe şefi lngilterede le· 
maalarına devam etmektedir. 

Meksikanın harp 
ilanı meselesi 

Berlinin vaziyeti henü~ 

malum deiil 

Aııkara: 29 (Radyo gazeteal)
Meksikanın Mihvere karıı harı 
ilan edifİ Romada likaydane kar 

şılanmııtır. Roma ıazeteleri böy 
yazıyor. Bu hususta Berlinde n 

ler düfünüldütil hcnüı. mal&l 

dej'ildir. 

Maden havzasında 
ücretli iş mükellefiye 

Tatbikat daha müessir hale kondu 
Ankara::29 (Radyo Gazete•I
- HükOmetimiz ücretli iş mükel
lefiyetinden istifade ederek Zon
guldak ve di~er maden havı.ala· 
rında ücretli İl mükellefiyetini koy· 
muştu. Şimai:bu havzada ".tatbikat 
daha müe11ir bir hale konmuş· 
tur. Bu: mül.:ellefiyet ücretlidir. 

İngiliz iıçi partisi 
çalışmalarını bitirdi 

Londra : 29 (A.A) - İfçi par 
tisi kon2resi çalıımaıını bitirmiş 
v~ baıvekile milli birliti göster~ıı 
pulık bir telgraf görıdcrnıiıtir. 

BOYOK HiKAYE .......... 
• • ! aranlilli Kö 
i Bu~~:; ~:~: .......... 
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yaprak ------!_Tarihten 
Yeniçeri Kılıncı Top~kiarımız Ekmek kartlarının 

---------------------
İkinci Selim bu kılıç altından 

bir türlü geçmiyordu ... 

R 
omalılar uasıl Samnitlcrin 
nııualdarı altından geçmeğ'e 

mecbur olmuşlarsa , Fatihten
)eri Osmanlı padişahları da kapı 
ullarına cülus bahşişi vermeden 
ahtlarına oturamamışlardı . ikin 
i Selim bu mecburiyette bir is· 
itna teşkil cdemiyecekti . 

Sultan SeJım ordu ile birlikte 
ııtanbula dönüyordu . Hallı.alıdıs 

ir ieCe geçirilmişti . 
Bir şeyden haberi olmıyaıı 

)ultan Selim 5 Kanunuevvel 1566 
rünü sabahleyin alayla lstarıbula 
rıareket etti. 

O sabah güneş doğarken 

nüftü Ebüssuut Efendi ile lstan· 
;:>uldaki vezirler , rical ve ulema 
:dirnekapısı haricinde padişahı 

;arşılamağa çıkmıılardı . Yalnıı 
ezirlerdcn Mustafa paşa «tema. 
uz..> edip alaya iştirak etme· 
nişti . 

Hare!tet işareti ve ri lince der· 
ahı uli çavuşları alkışl11rd11 bu
ndular . 
Haşmet ve debdede ile abes 

e Edirnekapısın<lan girildi. Alay 
iraz ilerledi . Ancak Yeniçerile· 
m ilk safları Şehzade camisi 
nünde eski odalar başında dur 
ular . Biribirlcrine : 

- Dur al Dur a! ... 
Diyerek bütün alayı durma· 

a mecbur ettiler . Devlet erk5· 
ının: 

- Nedir aslı ? Yürüyün yol 
atlar l 

Sualine evvelden hnıırlanınış 

evaplarını verdiler: 
- Ka\ı\cm oUul.r. orAh:\~ı vRr! 

Bu duruş , hoşnutsuzluğun 

e fesadın işareti idi . Padişah 

dirnekapısı · cihetinde bir saat 
ekledikten sonra alay biraz iler 
di . Bayazit hamamı önünde 
inci bır tevakkuf oldu . Bu de· 

a vc1.i r Pertev paşa , Yeniçeri · 
~re nasihat etmek istedi : 

ri ham Mehmet,: paşaya~ 
ve veziri sani Pc!rlev pa~aya tüfek 
yetiştirip her birini bir rlükkfina 
karçırdılar ve birkaç tüfek kunda · 
ğı darbını içirciiler.) 

Yeniçeri ağası Ali ağa men· 
dilini dolayıp: 2 

- Hay medet yoldaşlari Ba· 
na kıycJınızl Niçin bö}•le edersi
niıl Liitfedirı lh sıın edin! 

Dedıkçc, yeniçerilerden: 
- Sen bizP. ıcf er yolunda 

sükkeri peksimetler ver<iin ammo, 
yeni padişıılıa ve Mehmet paşa}"a 

- SokollU}'& - hazine arttırmak 
istersin! Olmul Belki seıı ıle 
kurtulmaı~ınl 

Yolunda cevaplar :ılıyor<iıı. 
ltaatteıı ç ıkan ukare süz din 

letmeğe ar tık kiınııede iktidar 
bulunmadığı anlaşılmıştı. Yeııiçe

ril~r istedikler ini \'apııbile~d:leı -
di. 

Alayın ilerisindekiler devlet 
erkanını >erlerinden a~ ırıp bölük 
bölük saroy avlu'luna girdi iN . 
Kimseyi dışarı çıkaı tmıyarak ka · 
pıları kapn<lılın . Dışarıdakiler de 
atlarına tekrar hinmiş ol arı vezir· 
teri sardılar. 

Padişah ayasofyada lıaseki 

hamamı önüne gelince, yeniçeri
ler. vez.irleri atlarından indirdiler; 
önlerine katarak pad işahın yanına 

ğötürdüler. 

- Geri eski kanurıu vire! 
vire! 

Diye ça~rıştı\ar. Sokollu ve 
vezirler: 

- Şevketli hürıkarımııl Bun -
ııır ıııtH.ıııı t:\ \', '"''" .... ~ı; ... ~ .. ,ı .. n 

vergilerin işitmeyince müteselli 
olm87.larl lnayet eylen! Fitne de· 
folsunl Buyurun 1 

Diye rica ettiler. Aczini ve 
Sokollunun nasihatlerini dinleme
mekte hatasını idrak eden Sultan 
selim. boyun eğ'di: 

IGrrlAI 1 llncü sayfadal 
- Layık değil yoldaşlarl 

Dı!r demez , bu söz kendi 
rine pek ağır gelmiş gibi , Ye· 
çeriler : 

- Bıre vaslık fitne 1 Bunlar 
!K 

•nin lcölen midir '? Sen ıer<lar 

ı ısın ki böyle söylersiı.-? 

Diye bağrı$hlar ; içlerinden 
ıri de sopa ile çarptı : fakat 
ldüreıiye vurmadı • Pertev paıa 
ttan yıkıldı . Mücevveze i yu· 
arlardı . Kaptanı derya Piyale 
aıa araya girmek istecli : 

- Neylersiz yoldaflar 1 Ayıp 
tğil midir '? Yol mudur böyle 
tmek? 

Diyecek oldu . Berikiler luz· 
ılar : 

Bize 
ndur? 

bir gemici Aıab ağa 
söylemek ne yo 

Diyerek üıcrine atıldılar; onu 
a atırıdan yıktılar . Kaptan pa · 
ı ancak Bayaıit hamamının küt. 
an avlusuna yaya kaçıp kendini 
urtarabildi . 

Yeniçeriler Ferhat paşanın 

ı8 atına ve kendisine tüfek kun 
ağı yetiıtirdiler . 

Artık fasat rüıglrı iyice t'S · 

ı eğe başlamıştı . Veıir Ahmet 
aıa ile Soltullu Mehmet paşa , 
•plerinden avuç avuç altın çı· 

ırıp : 
- Lfıtfeylen yoldaşlar 
Diyerek cırıların satın aldı-

r • > 
Ancılc bu c ırı ıatın almanına 

~k kolay olmadığı müverrih 
asan Bey zadenin şu ifadesinden 
ılaıılıyor. : (1) j 

(Sultan Bayezit camisi civa· 
:ı• acldiklcrinde yeniçeriler mey· 1 
mı hile gihi ikişer kat kuıatlı· 
r. Padifahı ve erkanı ortaya a-

1 > bir adım ileriye gitmeğe ko-
adılar. Harp ve darp al atı ile 
ıirler üzerine hücum edip vezi· 

boş kalmıyacak kontrolüne başlandı 
Ankara : 29 ( Türksöı.ü mu· 

habirinden ) - Ziraat VekilimiL 
topraklarım1:1 hakkında şu beya · 
natta bulunmuşlardır : 

Daha yapacak çok işlerimi.1, 

başaracak çok davalartmız var· 
dır. Buna inananlardanım. Ancak 

arkadaşım , harekete geçmediler 

dediler ve bir de bu yolda çalı· 
şan ınesai arkadaşlarımın orman · 

cı, veteriner ve ziraatçı mesll'k 
arkadaşlarımın hakları alarak şu· 

nu da katiyetle ve inanla iddia 
ederim ki, köy ve köyliinüıı asır · 

!arca ihmal ve istilıtaf edildiği 

göı: öııüııde lııtulur ve zirant iş· 

!erine esaslı ohsrak ancak Cüuı · 
huriyet devrinde başlımwı~ ol· 

Juğu düşüııiilürse bu yolda atıl· 

wış olan adıu.ılıar mülıiuıJir, ümit 

vericidir • 

Halil rkadaşıw gene teuııt!l 

eltiler ve decliler ki, iki etap var· 
dır, biri teknik lıaziuesini lıaı:ır· 

lamak, diieri de onu köye gö 

türmektir. Bunlardan bilhassa bi · 

riııcisiııde mühiıu adımlar atılmış 
tır, mühim eserler vücuda geti· 

rilmiştir. Bugün Ziraat Vekaleti 
emrinde haralar , serom evleri , 
çiftlikler, istasyonlar , mektepler 
ve fidanlıklar olarak hemen he· 
men hepsi büyük meclisin yüksek 
direktif ve kararile kurulmuş olan 
iki yüzü ~an müessese çalışmak· 
tadır . Bu müesseselerin bütün 
çalışmaları neticesi köye münte · 
hidir , köye gitmektedir , köye 
ulaşmaktadır . 

Sonra Ziraat sahasında nebat 
hastalıkları, hayvan hastalıklarile 
mücadele, pamuk işleri, Merinos 
işleri ve ~endilerinin yakından 

bildikleri zeytin bakım işleri, çay 
ve fidanlık ve diğer işlerdeki bü · 
tiin çalışmalar köy içindedir ve 
köylü ile beraberdir . 

------·. -------
1 
Yeril batday ekmejl pazartesi glnl çıkıror 

Halkımı1a ( dün için ) yerli .......................... 
i srninli ı ! 
: Yaz sebzelerl artık f 
f hem bollandı hem ucuz t 
f ladı. Kış için sebze ve f 
f meyve kt1ruları hazırla· f 
• 
mayı ihmal etme ! f ....................... 
Yarın yapılacak 

futbol nıaçı 
Yaıııtki pe:t.ar güııü şehir ı;tıı· 

dında ve saat on yedide Milli 
Merı&Ul'a t • Malatya Meııııucut 11ra· 
sıııda lıir futbeıl ıııaçı yapılncuktır . 

Şehir yiizme havuzu 
Ş~lıir } üı me lıavuzuıııl;ı mu tor 

tamir işi bir iki güne kad11r bit· 
mek iizereılir. HavuL haLiranııı ilk 
lıartasındu fooliyt-t~ geçecektir. 
Bn senede gt"çen sene olduğu bü
yük } üı.me nıüo;abakaları hu lıa· 
\ u1.da yapılacaktır . 

Tenis müsabakaları 
Hatay tenisçileriyle yapılacak 

olan terıis müsabakalarına hazırlık 

olmak üı.ere teniscilerinıiı lıu 

gün nıuntaı:am surette antere
m;ın yapmeğa başlamışlardır. 

Toprak Ofis Şubeleri . 
Şimdiye kadar yalnız lsken-

llcruıınıs lllC\f~U\ u\Qll \vpr al.. ınoh 

sulleri ofisi şubesi, tt-ıkilatını ge
ni~lctmeğe karar verm iştir. Yeni 
teşkttata göre, biri Antakyada ol
mak üıere üç şube daha kurmak
tadır. Bu şubeler el konan mah· 
sulü satın almak üzre faaliyete 
geçecektir . 

buğdaydan ekmek verilmeııi husu
!!llnda çalışıldığını }aımıştık. Haber 
aldığım11.a göre elde mevcut mah· 
lut un iki gün daha kifayet ede
cek derecede oldu~undan yerli 
undan ekmek paıarte!li gününden 
iti haren çıkarılacaktır. Bu huauı· 

tnki hazırlıklar ikmal edilmiş hu
hııımaktadır. 

Di~t'r tareftanda 
rkmek kaı nt:leı irıiıı 

ha4lanrıı ıştır. 

. 

şdırinıitrle 

kontrolüne 

ilkokul son sınıf 
imtihanları 

Şelıı inıi1. ilkokul ııon ıunıf im· 

t i lıHııl:ırı bugüıı surıa t"l l"('ek höy
lelıL:lt' olrnlloı tııtil olmuş ola· 
ca ... tır . 

Karadeniz seferlerinde 

harp rizikosu Ücretleri 
Haber aldığımıza göre, Kara· 

deniz Kabotaj seferlerinde tekne 
barp rizikosu ücretleri, bu ücret· 
!erin eşya fiatları üzerindeki tep· 
kisi nazarı itibara alınarak gitme 
yüzde 50 ve ıridip gelme yüzde 
75 den gitme yüzde 15 ve gidip 
ielme yüzde 30 a indirilmiştir. 

Diğer taraftan Karadeniz bu
lgar limanlarına sefer yapan mo· 
törlerin mecburi sigortaya tabi tu· 
tulrnası hususunda hükumetce alı· 
nan karar ii7.eriode halen tatbik 
"J;ı ..... t.lo obn harp t't7ikosıı fi• 
yatlarının yükseldiği nazan itibara 
alınarak, motorlerin sigortalanmasını 
lcolaylaştırmak maksadiyle harp 
rizikosu fiyatları g-itme yüzde 7,5 
ve gidip gelme yüzde 12,5 tan git· 
me yüzde 3 ve gidip gelme yüzdf" 
6 ya indirilmiştir. 

Portre •• 
Albay Knoke 

8 ugünlı'.ı. en ıoeşhu~ ad:ımların. 
dan bırı de Amerıka Bahriye 
Nazırı B· Knox'lur. Knox da 

halktan yetişmiştir. Babası Baston 
şehrinde istirityeci idi. 1874 tc 

doğrnuş ilk tahsilini bu şchirdt 
yapmıştır. Bu sırada baba!lıntn iş. 

leri bozulduğundan, Grand Rapids 
şehrine Çf"kilmişlerdir. Annt!li kf"n · 
disini papaz yapmak İ!ltiyordu . 

Knox bir taraftan mektebe ri· 
derken, diğ'er taraftan sokaklardı 
gazete satıyordu. 

Bu çetin mücadele ıcncin ze· 
kasını son derece keskinleştirmiş, 
Konx papaz olmamaı?ı karar ver
miştir. Amerika, ispanya ile harbe 
girdiğ'i zaman Knox, general Roos
evelt'in teşkil ettiği suvari alayına 
girmiştir. Knox 1898 de Kuba ad. 
asından dönmüş ve Grand Rapid~ 
şehrinde çıkan Herald gazetesine 
muhbir olarak ıirmişlir. Fakat al· 
<lıtı para kendisine az ıreldiQ'indeıı 
muhbirli~i bırakarak gazeteyi da-
~ıtma işini ü1erinc almııtır. Bunda 
o kadar muvaffak olmuş ve o 
kadar çok para kazanmıştır ki, 27 
yaşında iken bir gazete tesis et
miştir. Bu gazetenin başında 12 
sene çalışmış bütün rakiplerini 
ortadan t;ekilmeA-e mecbur etmiş
tir. 

Gl!çen Umumi harpte Fransa· 
ya ıönderilen Amerikan kuvvet. 
leriııde topçu binbaım olarak bu· 
lunmuştur. Fakat ondan sonra rüt· 
hesi yülcselmediğ"i halde kendisi 
•ılbay Knox diye şöhret kuanmı~ · 
lır. Fransıdan döndükten sonra 
çıkardığı gazetelerin aayısı ve SÜ· 

rümü artmıştır. Knox Cumhuriyet. 
çi partiye de girmiştir. Amerika 
ga7.ete kralı Hearst, Knox'un ıe· 
kaiını ve nüfusunu takdir ederek 
kendisini sene de 300 bin dolar 
maaşla tevzi işleri ı~fi tayin 'elmiş 
tir. 

Knox bir müddet bu itle 
mt>şgul olmuş, fakat sonra Chicaıo 
Dai~y Ncw!il gazet~sini eline alarak 
bu ışl~n ç•l~ihııi:aırr. 

1936 da bugünkü Cümhur· 
reisi B. Roosevelt'in yeni islaha t 
proğramma karşı mücadele açmış · 

lır. Fakat 1940 da Roosevelt ile 
anlaşmıf, kabineye Bahriye Na. 
ıın olarak girmiştir. Demokrat 
partisine mensup biı Cümhurreiıi 
ile iş birliğ"i yaptıtı için Cümhur· 
iyetçi parti kendisini fırkadan çı· 
karmıştır. Fakat bu zatın nüfusu 
o zamandanberi ırittikçc arttı . 

' TORKIYE Rad~oşu 
ANKARA Rad,11osu 

CUMARTESi -30.5.1942 
7.30 Program ve memleket saat 

ayarı 

7 .33 Müzik : Karışık Proanm 
(Pi.) 

7.45 Ajanı Haberleıi 
8 30/ 
8.00 

13.30 

13.33 
13.45 
14 00 

Müzik : Senfonik Proıram 
(Pi.) 
Program ve Memleket s11t 
Ayarı 
Müzik : Türkrçe Plıtklar 
Ajanı Haberleri 
MüLik : Riyaseticumhur 

Bandosu.(Şr:f Ihsan Künçer). 

Proa-ram ve 
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Afrika vaziyeti Zira:ü::;:dele 1 BBT?iRUL i 
ltnk muhare~:.:~·~i~:~~:~~::n• ~e •

1 
SA Dl TEK 1 

Q11bunda hila·· clevam•ediyor. Ziraat mücadele müdürü Sa __ 
Londra : 29 (A.A) _ Libya<la dcttiıı Sanlcaya mücacldt. yepıl-

L b . ı. "dd ti ması aerdcen sahalarda tetkiklerde 1 • 1ı•va· muharc clerı çoa tı e en · 6 T 1 YAT R OSU 1 
lllittir. Romcl en kuvvetli silahı bulunmak üue Dört} ola gitmiıtir. 

tayyare olarak görmektedir. Ro· k • ~ BU GECE .. • 
"elin Tobruk mukavemetini kır·: Tarihten bir · yapra •• •• 
lıata çalıımak aıbi bir hataya bu· - (Baştarafı ikincide) - • UÇUZLER • 
defade dütmeytceii:aanılı}or. 1 1 

Merkezde Almanlar biraz te· - İçlerinde Türkçe bilir var 
tckki hydetnıitlir . Almanlar F.I· iıe gelsin (3) söyJCyelim. Vodvil 3 Perde Ya.zan : SELAMI iZZET 
•dene varmıştır. Dedi. Yeniçerilerden kafileden 1 •••••••••••••••••••••• •• 

Londrı : 29 ( A. A. ) - rıyrılan olmadı. Nihayet sultan • Saat 19 don itibarrn SAZ t 
Reuteı ajanımın ıılthiyetli malı Selimin a~zındarı: • « 21 « <' VAR YETE t ı 
fıUeıden ötrcodi~ine göre , Rom - Cümle hahş'ş ve lc:raltki· 8 f « 22 « « Ti YA TRO • 
ltlclin Libya taarruzu lnriliı ıol leıi verilsin! Makbulümdüıl • ••••••••••••••••••••• • 
Cenahı için bir tehdit teşkil etmek Söı.leti du\ uldu. Vr.ıirlt:r kk· • . .. Giriş 50 - 40. k~_ruş_ - - s.-26 •• 
ltd" ş· d ' b t • uu ol•n rar atlarına binerek sar ay kapısı • _ 1 ır · ım ı a us n

1

cvı ., ı ... A•le.ler.ı<,~.ın .num8a.rııl.ı m.a-sıı.ır_tr.ıs.trk .. uze.rın.e ij.un.du.ı.d.en.a).rı ı .. r .• harekc:t mühim devriye faıali}'C· rıı açtırmağ-11 gittil~r. Oışar ıclaıı 
tir.den ıi)••de bü) ük hir taar· bavırıiılar: 
ıuıdur . - Açın kapıvıl Sıtaıletlu pa· 

Kahire : 29 ( A.:A. ) - diıah lıuretl~ıi eümle ıicalaıı (1) 
Reuter bildiri} or: inayet buyuruµ elhıtmdülillih hep 

Salahiyetli bir kaynaktan ıöy· ma~lihatlar bitti ve cümle yol 
lenildi~ine~göre umumiyetle göı daşıar işi tti. Allıth padıtııhımııı 
ÖnQnde tululan hatlarda geliferı çok yıllar muammer eylevinl açın 
Libya muharebesi için memnuni· kapıyı! 
Yetaiıliie düıec.~1' hiç bir ıebep Fakat içeridekilrr: 
YoUur • - f fayır, ulınul Bi.t ifitme-

Zırhlı kuvvetler araııında\d e~aa diki 
Çırpııma Birfıaşe} m ve Bırelide· Cevabını verdiler: Padişahı 
ttıi ~\mal de2uıunda ve uQfam ikindi namaı.ına kadar Ayafsofy11· 
bir halde duran müttdık cephe ela intiıarcht bıraltılar; ancak hir · 
hattındaki mevzilerin aıkasında çok niyazlar ve yrııiçeı-i u~tıılaı ı -
teniş bir bölgede cereyan etmt:~ nın ıahadetleriyle saıay ~apmnı 
tcdir • açmağa raıı oldular. 

Londra : 29 ( A. A. ) - · lıte ikinci Sultan Sdiın ıi•ıı a • 
Britanova ajansının aekeı i mu hı- yına böyle girebildi! 

biri yhıyor: (1) Yazma nüshada. 
Rommelin el~ ııeçirmete tc (2) (Elinizdt-yi ıııl 1 .. teneni:ı. '" 

tcbbüs edecej'i ilk hedrf Tob- hatı sıkabilirsiııiı.) manaııına. 
ruktur... Çünkü mihver • fİmdi (3) Şaıkınlı\..la (sÖ7.cit"tı anlıtr) ye~ · 
daha kuvvetli bir ı.urctte tahkim rine böyle dr.m ştil 
eı1ilmiı olan Tobruk'u uptetmelc 
ııuretiylf'dir ki Mıtırı ciddi bir ÔLÜM 
t,.tıdit altını alabilir . Ceyhan Jarıdarma bölük lw 

Buıün Rommelin ııkadaki mutan vekili başçavuf haıail 
kuvvetleri Tobruktaki kıtaların Hakkının eşi bayan Emine vtofat 
tehdidi altında lııralarak bir ke· etmiftir. Ölüye tanrıdan rahntf'l 
re daha ileri atılma11 ihtımali dıler. 11ilcıine baı sağlığıııdıt bu 
pek aıdır . Hava muhart'belcri · lunuruz. 
ııin Rommel taarru1unun irılı.işa · 
fını müvaıi olarak çok ieniı 
ölçüde reliıoıeei bekleniyor . 

Bu bölgedeki lngoiliı. hava 
kuvvctleı i ıimıii hf'r zamandan 
f ula kuvvctlidırlcr . lık hat tcıy· 
Y•rclerinin say111 çok arltırıldı~ı 
(ibi bir çok ihti)•at pilotlar da 
v;u.ife alma~ı lıaıır bir lıalue bu 
lunma\ı:tıdır . 

Römmelin elinde 450 tarık bu 
lundujiu tahmin edilmeldcdir . 
Bunlar :Jl inci ve 15 inci tanlt 
tümenleri ile Arricte ltalyan ııı h 
lı tümeninin mevcudunu t<'okil 
ediyor . Bundan bıışka Rommelin 
elinıte 194 tanksavar topla 120 
•ahra top V4' 6 piyade tümeni 
vardır • 

Geueral Auchinl<'c\ı: hava Üs · 
tünlü~ünü temiıı elmif bulunuyor. 
Tan1' ve tanklara kartı lı.ullanılan 
müdafaa vasıtaları bakımından 

11c Rommele mü ·evi bir vaıivct 

tedir • Yalnıı Rommel piyade 
bakımından daha üstün bir du
ı ı.ımda bulunmaktadır . 

DiQ~r taraftan Almanlar Gi · 
rittc külliyttli perafülçü tahşit 
etmişlerdir . Bunların Rommel 
turruıunı rardım ctmeıi müm· 
•ündür . Bu paraıütçülerin Girit . 
ten retiri:erck ; müna\ı:ale hatıaıı 
nı ·keımek için müttef ık kuvvet· 
lerin ırkalarını indirilmesi müın 
kündür . Fakat Rommel ilk fÜıı· 
terde bir muvaff akiyehiıliğe u~

ı ıyı'1;k olur1a der hal hareket et 
tiQ'i noktaya dönmek. ıoıunda ka 
lıcıktır . 

Dualepe motörü 
Ankara: 29 (Türksfü.ü ınuha · 

biridden) - Geçenlerde Karede· 
oiıde bıtıı ılmıf oları Dua tepe mo· 
töı O, Miinıbllt vekilli~i tarafın· 
dan ılının cs111ı:~ tedbiı ler saye· 
lliQde yüıdürüluek laneadaya ae· 
tirilmııtir , Motör yarın lıtarıbulı 
i önd tı ilacıktir . 

ZA Yl - 7448, 7449 Büyük 
ve 929 numaralı çocuk o\m~k 

üzere 3 adet ekmek karnemi ıa· 
yi ettim. Yenilerini alacağımdan 
zayi olan karnelerin hükümleri 
olmacfı~ını ilan ederim. 

Ceyhan maliye nıulıuc-be 
katibi 

Zılıni ltık 

i L l N 
29 Mav11 942 gün ve 5322 ııa · 

yılı Tüak sözü gazetesinin 3 ilncü 
uhifeıinde Cevheri bura~ı çifçif · 
çilerinden Abdullah o~lu Mustafa 
Bucak imıasiyle verilen ilAnda 
940 senesinde vcrılmiş olduğu ve. 
kalet mucibince kardeşi Veli ve 
babası Abdullahdan 4 de 1 ola
rak kendisine mevı us bilcümle 
ara:ıinin idareıini kendi t'line ala· 
cııQ-ındao bu huıusda bana ver· 
miş olduğu vekaletrn hükmü kal · 
madıgını beyan tylemt'ktedir. 
Mezkur vekalt"tnamede tarihi tan· 
ziminden itibaren beş sene müd· 
detle idarerne tevdi ettiği arazi · 
deki hissesini hıçbir suretle idare 
etmed i ğim gibi ıuf vekili olmak 
tığım :.ebe bile laı deş!ik ve insa 
niyet hissi; le nam ve lıcaabına 

bankaya ve şahsına verdiiim 
(489) lirayı tarafıma öıJedili gün· 
den itibaren bu fahri v<'kalelten 
1'codimi aıltdeceaimi beyıuı ede· 
rim. 

Abdullah oğlu Ni;· aıi 

Cevheri Bucak 

HAlKEVi REİSlİGİNOEN : 
Adana Halkevinde açılacak 

aile iaıinosunun şartnamesi lddil 

edilmittir. 
En mühim demirba~lar lemin 

edilecektir. Taliplerin Adana Hal· 

ke\ti Bürosunıt siiıAtle müracaat· . 
tın. :i-~ 14191 

i LAN 

Belediye Riyasetinden : 
1 - Kanara Gazozhanıinde kullanılmak üzere 300 bin a

d~t Gaıoz kapsolu numunesi ve şartnamesine gört': alınmak 
üıert': açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Beher adedinin muhammen bedeli 1 kuruş 42 santim 
olup muvakkat teminatı 32t) liradır. 

3 - ihalesi Huiranın 5 inci Cuma günü saat on beşte Be· 
ı~<liye dairesinde Belediye t ncümenlnde yapılacaktır. 

4 - İitekliler mezkur gün ve saatta yatırmış oldukları te· 
minat makbuzlariyle birlikte Belediye encümenine şartname 
ve nümunesini görm~k istiyenlerin her gün yazı işlerine müra· 
caatları ilin olunur. 14165 21-24.-28 - 2 

--------~-

lLAN 
İN TiHABI MEB'USAN HEYETİ TEfTİ~İYE RiYASETİNDEN: 

Münhal bulunan Seyhan Meb'usluğu için Mayısın 31 inci 
pazar günü saat 10 da Atatürk ( asfalt ) cadde üz.erindeki 
Cümhuriyet Halk Partisi salonunda seçim yapılacaktır. 

Sayın müntehibi sanilerin ellerindeki müntehibi sani maıba· 
talariyle birlikte muayyen zamanda reylerini kullanmak üzere 
parti salonuna t~şrifleri rica olunur. 30-31 14202 

ilan 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1 - İnhisarlar Ceyhan idaresi Anbarlariyle Şimendifer istas· 
yonu arasınd ı tahminen (250) ve Yumurtalık idar~si anbarı 
arasmdıı tahminen (50) ton tuzdan gayri maddelerin nakli işi 
Adana Basmüdürlüğüyle Ceyhan Baş Memurluğunda mevcut 
şartnamesi mucibince mukavele akdi tarihinden bir sene mü<l-· 
detle muteber olmak üzere açık eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme 616/942 tarihine raslayar. pazartt-si günü saat 

l 4 de inhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapılacaktır. 
:{- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isliyenler 

Adana ve Ceyhan idarelerine müraccat etmelidir . 
4 - Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin O/o 7 .5 

güven parasını eksiltmeye iştirakten evvel makbuz mukabilinde 
idare veznesine yatırmalıdırlar. 15-24-30 14143 

i l l H 

BElEOİYE RİYASETİNDEN : 
1- Temizlik işleri hayvanahnm bir yıllık nal ve kayar ihti· 

yacı açık eksiltmeye konulmuştur. 
2- Beher ayak müceddct nalın muhammen btdeli 60 ve 

beher ayak kayarın 25 kuruştur. 
3- Muhammen bedeli 113 liradır. 
4- İhalesi huiranm 12 inci Cuma günü saat on beşte be· 

lediye encümeninde yapılacaktır · 
5- Şartnamesi Yazı işleri kalemindedir. lstiyenler orada 

görebilirler, 

6- İhale günü muayyen saatte taliplerin muvakkat teminat 
makbuzlarıle birlikte belediye encümniııe müracaatları ilin 

olunur. 26-30-3- 7 14 ı 78 
------

i l l N 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Ş. 
Adana Menıucat Fabrikası Müdürlüğünden : 

Fabrikanın günlük sığır eti ihtiyacı (tahminen 100 kilo) 
açık eksiltme suretiyle şartnamesi mucibince ihale edilecektir. 
Taliplerin 1 - 6 - 942 günü saat 16 da fabrika müdüriye-
tiijde bulwnmaları, · 22 • 24 - 30 14172 

:""""""""""""""""""""""""": 
f Bilgenin en ııbbl içme ıuya f 
t + 

! ACI DERE i • ı l Bu yıl yeni müstecir elinde i 
i AÇILDI i 
İ YATAKU, YlMEKli TEMİZ YERlER, MUHDİL TARifE İ 
İ Acı dere ! 
: . . 
i içmesine gidiniz İ 
ı Çok memnun kalıcakııaız ı : : 
ı 6-10 14173 ı 
ıH .. ••H••••HH•• .... HHH ...................... ı 

• 

l lan 
İnhisarlar Adana Başmüdürlüğünden: 

1 - inhisarlar Ceyhan idaresi ambarlariyle şimendifer istasyonu 
ve Kozan ve Kadirli idareleri anbarları arasında mütekabilen 
rıaklonulacak idar~ye ait tuzdan gayri 200 ton ağırlığında bil
cümle m~vaddııı nakli işi Adana BaŞmüdürlüğüyl~ Ceyhan Baş 
Memurluğunda mevcut şartnanı~si mucibinr.e mukavele akdi 
tarihinden bir sene müddetle muteber olmak üzre açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- EksiJtme 6/6/942 tarihine raslayaıı pazaıtesi günü saat 
14 de lnhisarlar Ceyhan Baş Memurluğu binasında yapıl acaktır. 

3- Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak istiyenler 
Adana ve Ceyhan idarelerine müracaat etmelidir . 

4- Eksiltmeye iştirak edecekler muhammen bedelin % 7,5 
güven parasını eksiltmeye iştirakten evvd makbuz mukabilinde 
idare vezn~sine yatırmaları ilin olunur. 15-24 30 14142 -- ----

il l N 

Seyhan Daimi encümeninden: 
1- Adana- Tarsus yolunun 21. nci kilometrt-sindeki bir 

menfez inşaatı keşif tutarı olan (923) lira (76) kuruşla açık eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 4j6}942 tarihine müsadif perşembe günü saat 
1.30 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır . 

3- lstiyenler ke~if evrakını görmek için Nafıa müdürlüğüne 
müracaat edebilirler. 

4- isteklilerin (69) lira (28) kuruş muvakkat teminat ver· 
meleri laznndır. 14156 17- 23- 26 - 30 

iNHİSARlAR ADANA BA~MOOORlOGONOEH : 
Çay ve Kahve hakkında ilan 

1 - 1/Haziran/ Q42 tarihinden itibaren Kahve ve Çay inhisar 
allına alınarak Umum Müdürlüğümüzün vazifeleri meyanına ithal olun· 
mu~tur. 

'2 - Bu maddelerin ticaretiyle iştiğal edenlerle licarel makıadiy
le bıı maddeleri bulunduranlar veya imalatında iptidai madde olarak 
kullaoarılar Kahvehane, Ga1ino, Lokanta ve Otel gibi pişirilmiş Kahve 
ve Çay salanlar memleket dahilinde ellerinde bulunan veya sipariş 
edilmiş olup da yolda olan veya akreditifi açılarak sipariş yapılmış 

bulunan Kahve ve Çay mikdarlarını ayrı ay rı göstermek suretiyle 
1 Hazirandan itibaren 2 Ha7.İran akşamına kadar bir beyanname ile 
mahalli inhisarlar idaresine bulunmayan yerlerde en yakın lnhiıaılar 
idaresine gönderilme 'k Üzere mülkiye amirli~iııe bildirmeQ'e ınrcbuı'· 

durlar. 
3 - Beyannameler 3 nusha üıeri nrlr:n tllnıim ediler<'.k iki nusha· 

sı inhisarl ar idare~ine tevdi edilecektir. 
4 - Halen Kahve ve Çay sahşıyle işti ğal edenlerden b~yanna· 

mel erini vererek bu işe devam etmek isteyenler iki fotoğrafla bera· 
her inhisarlar idaresine 3/Haziran/ 942 akşamına ltacJar müracaatla 
alacakları beyiye tezkereleri mukabilinde iş'arı ıılıire kada r satışa hu 
günkü fiyatlarla devam edeceklerdir. 

5 - Tezkereler pul ve resimden muaftır. 
6 ·- Beyanname vermiyenlerin veya hilafı hakikat be} anııame 

verenlerle 4 Hazirandan itibaren tezkeresiz satış yapan!ur hıtkkınd ıl 

Kahve ve Çay kanununun cezai maddeleri tatbik olunacaktır. 
29- 30- 31 14198 

DENİZ HARP OKULU VE lİS[Sİ KOMUTAMU~INDAN: 
1- Deniz Lise6i 9 ve 10 cu sınıflarile Deniz Gedikli Erbaş 

Orta okulu 6,7,8 inci sınıflarına talebe kayıt ve kabulüne 
l /Haziran/942 de başlanarak 201 Ağusto6/942 de son verilecektir, 

2- (5teklilerin Deniz Lisesi ve Deniz Gedikli Erbaş orta 
okulundaki kayıt ve kabul komisyonlarına müracaatları 14149 

16- 19- 23- 26- 30-2- 6- 9 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 

B•mhh~ı yet : Tüı kiözü Mitba111a 

• 



Seyhan Defterdarlığından • • 
Mükellefin adı 

ve soyadı 
Mahallesi 

Hüseyin oğlu Mustafa Kartıvaka 
Halil o~lu lsmail Hakkı Mirzaçelebi 
Yuıuf o~lu Mustafa Tepe ba~ 
Mustafa o~lu Ali Rıu " 
Tevfik o~lu Kara Bekir ,, 
Mehmet otlu Veli Günler " 
Ahmet oX"fu Mehmet Ulu Cami 
Lutfi o~lu Sabri Çevik ., 
Abdulkadir oilu Hüseyin .. 
lbruhim oilu Zakir ikiz .. 
Ahmet oğlu Akıl Hantcbn 
Mustafa o~. Abdulcabbar ., 
Süleyman oğlu Abdulcelil ,. 
Salih oilu lsfendiyar .. 
Süleyman o~. Kemal Mehmet .. 
Hasan o~. Ali lsmet Ôzdin ,, 
Mehmet oğ. Seyit Serinler .. 
Hüseyin oğlu Mehmet koz ,, 
Abdullah ot. Ahmet Ender Kayalıbat 
Mehmet o~lu Behlül ,. 
Mazlum oğlu Mehmet ,, 
Ahmet Sahir ot. Mehmet ,. 
Abdullah ot. Mehmet Ser ,. 
Mehmet Şahhut oğ. lbrahim Sucu1.ade 
Salih oğlu Recep " 
Yusuf oğlu Mahmut .. 
Abdullah otlu Arif .. 
Mahmut Oğ. Bilal .. 
Mahmut oilu Mehmet .. 
Mehmet oğlu Bahittin " 
Hasan oğlu Mustafa Koca ve1.ir 
Muharrem oğ. Rasim Döşeme 
Ali otlu Şerafittin ,, 
lbrahim otlu Hüseyin .. 
Ali Kürü O. Hasan Adıyaman Adarıa fehir 
Osman oğ Ali Bingöl ,. 
Mustaf (oQ-. Halil Girişmen " 
Halil ağ. Sahit Aydın ,. 
Mehmet otlu BilAI Kara!ioku 
Mehmet Nuri oğ. Ômer Yalıya Çınarlı 
Yusuf oğ Hasan .. 
Derviş 02'. Mehmet Cökçen ., 
Cemil uf. Ahmet Retalbey 
Hakkı oQ-lu SelAhittin .. 
Raif oQfo Kızıltut· Alldtde 
Bekir o~lu Abdullah Al~aç ,, 
Hıdır o~ Hasah ,, 
Osman oQ-lu Selahıtt;n ,, 
Yusuf o~lıı Ali .. 
Ahmet o~. Hilmi Demiıci Ocak 
Niy!lıi o~fo Sndık " 
Hii.seyln oğlu lhrahim •• 
Talıir o~lıı Yusuf Ziy:ı .. 
Ali o~lu Muhittin .. 
Mustafa oQ-lu Mehmet Ali " 
Hacı Mustafa o~. Nazım Sarıyakup 
Adem oğ. Mehmet Nuri " 
Yahya o. Haydar Satlamtunç ., 
Bekir oğ. Şaban Tekinaslan ., 
Oııman ot. Mehmet Sevket ., 
Cumali oğlu lbrahim ,. 

Abdullah o. Ahmet Turan Özsoy ,. 
Ramazan oğ. Mehmet Pekaydın Hüriyet 
Ali oğ. Emin Kayalar ,, 
lbrahim oğlu Ahmet 11 

Raşşo oğ. Mennan Yılan 11 

Abdulkadir o. Mustafa Ôzdüç ,, 
Mehmet ot. Abdurrahml\n Mcstanzade 
Mahmulot. Süleyman ., 
f smail otlu Sülahi Raif ., 
Mehmet otlu Suphi ,. 
Rif at o. Burhanittin Ekmekçi ,, 
Mustafa oğlu Murat ,, 
Ahmet oğlu Hayri Ôz~ül ,. 
lbrahim oğlu Mu11taf a Kuruköprü 
Ahmet ot. Osman .. 
Fuat ot. Hikmet .. 
Fevzi otlu Niyazi .. 
Abdulkadir ot. SelAhittin ., 
Hasan otlu Necati ,. 
Ali oğlu Ahmet Çelik Sırıyakup 
Mehmet oğ. Kemal .. 
Mehmet ot. Necdet ,, 
Mustafa o. Tahsin Şen gezer ., 
Memet ot. Bekir Bıçakcı Adına şehir 
Abdullah ot. Emin Baytekin Çınarlı 
Hüsnu oQ-. Hüseyin Cenıiı Tepebet 
Tahir o~" Nadir Demirel KıyalıbaQ-

Müfredat Taallük 
defteri)ıra ettiti 
numarası stne 

6 
7S 

150 
151 
1S2 
153 
209 
210 

~· · 212 
271 
27S 
276 
277 
278 
279 
282 
283 
341 
342 
343 
344 
345 
37'2 
) ı3 

374 
375 
376 
377 
379 
415 
514 
515 
518 
557 
558 
559 
560 
608 

~' 
66.f 
665 
704 
705 
775 
781 
782 
713 

70:> 

a30 
8'.l1 
831 
'833 
'8'.H 
835 
887 
898 
~ 

900 
901 
902 
903 
951 
952 
953 
954 
955 

1002 
1003 
1005 
1006 
1007 
1010 
1011 
1055 

1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
2454 

24S7 
24SS 
2451 

941 
n 

" .. .. 
,, 

" 
" 
" 9 9 

940 

" 941 

" 
il 

il 

" 
il .. 
il .. .. 

940 

" 941 

il 

" 
" 
" 
il 

9'40 
il 

941 

" .. 
" .. 
.. 
,, 

" .. 
.. 
" 940 

941 .. 
" 

940 

" ,, 
9·U 

ti 

" 
il 

il 

" 
" ,, 

" 
" 9'40 
il 

941 

" 
" 
" 
" 
ti .. 
" 
" 
" 
" 

" 
" .. 
tt 

ı• 

il 

" 
" .. 
" 
" 
" Osman ot. Mehmet Sevıi Retatbey 

Muıotafa ot. Ali Alpgiray Mutan iZadc 
Abdulkadiı o~. Ali Gökalp Kuru Köpıü 

863 
203 

2747 
1937 
2531 
1060 
1585 
1582 
154& 
886 

l lüııeyin ot. Mehmet .. 
Mehmet otlu Murat Kclt4 ,. 
Beşir ot. Abdulkadir .. 
Cumali Ôzdcmir ,. 
Karabey ot. Mehmet " 
Hüseyin Ot. Nasil Ünal Ali dede 
Ahmet Ot. Kel Cemil > 

Recep Oğ. Ekrem Kar4ıyaka 
Yusuf O~. Mehmet Alidede 
Mustafa kızı Zeynep > 

Nazif kızı Azime > 
Bekir OQ'. Mustafa > 

1S94 
1583 
1343 
1247 
28S7 
1337 
1357 
2673 
1443 

> 

.. 
" .. 
" 
" ., 

9-tl 
938 
> 

941 
> 
> 

Muhakeme Askerlik Kıyafet Yekin 
P. cezası P. cezası P. cezası 
Lira K. Lira M. Lira K. Lira K . 

l 25 
35 00 

1 00 
30 00 

t ou 
30 00 

'J so 
2 50 
s 00 

80 
7 00 
1 00 
ıo oo 
J 00 
2 00 

3 00 
ı• 60 

42 00 
2 50 
1 00 

6 00 
1 00 
1 00 

ıs oo 
\5 00 
ıs oo 
1:5 00 
15 00 

15 00 
ıs oo 
ıs oo 
ıs oo 
5 00 
5 ()() 

15 00 
15 00 
15 00 
15 00 

15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
5 00 
5 00 

15 00 
15 00 
15 00 
5 00 

15 00 
5 00 

15 00 
15 00 
5 00 

s 00 
.s 00 
ıs· oo 
15 00 
ıs oo 
ıs oo 
ıs oo 
ıs oo 
10 00 
15 00 

15 00 

1.5 ou 
ıs oo 
5 00 

15 uu 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
ı5 00 
30 00 
ı5 00 
ı5 00 
30 00 
15 00 

ıs o.:. 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 

15 00 
15 00 
15 00 
ıs oo 
15 00 
15 00 

5 00 

5 00 
5 00 

5 00 

5 00 

~ 00 

5 00 
5 00 

5 00 

15 00 
15 00 
ı~ 00 
ıs go 
15 00 

.5 00 
ıs oo 
15 00 
15 ou 
15 00 
s 00 
5 00 

u 00 
15 00 
15 00 
15 00 
s 00 • 
5 00 
ı5 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
5 00 
5 00 
ıs oo 
15 00 
15 00 

5 ()() 
5 00 

15 00 
5 00 
ıs 00 
15 ()() 
5 00 
5 oa 
5 00 
5 00 
ıs oo 
15 00 
ıs oo 
15 00 
lS 00 
ıs oo 
10 ot 
ıs oo 

5 00 
ıs ou 
~ 00 

lS 00 
1S (U 

o uo 
ıs üo 
15 ou 
ıs oo 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
30 00 
15 00 
15 00 
30 00 
ıs oo 
5 00 
5 00 
ıs 00 
15 ()() 
ıs 00 
15 00 
15 00 
15 Oo 
5 00 
ıs oo 

15 00 
15 00 
15 00 
15 00 
15 00 

1 25 
35 00 

1 00 
30 00 

t 00 
30 00 

2 50 
2 ~o 

5 00 
80 

7 00 
1 00 

10 00 
1 00 

2 00 
3 00 

16 60 
42 00 
2 50 
1 00 
6 (0 
1 00 
1 00 

Mükellefin adı 
ve soyadı 

Mahatltıi Müfredat Taallük Mahkeme Alkerlik Kıyutt Yekin 
defteri sırı ettjji P. Caıası P. Ccaaaa P. Ceıua 
numarası aene Ura K. Lit. ıK. IJ• K. Lira IC. 

Ali kızı Nezihı > 

> Salim kızı Fatma 
Şemsettin Ot. Yuıuf 
Ôm~r k121 Hatice > 

Muıtnfa Ot. lbrahim Çalbıo Kacave.dr 
Ali Ot. M~hmet Adını şetıir 
Mustafa Ot. Mehmet 

Mehmet Ot. Şakir 
Atımet Ot. Ahmtt Göçer 
Kiryako Ot. Debsine 
K ırıatolaki 
Tahir Ot. Mehmet 
Hacı Hadı Of. Vecihi 
Azir. Ot. Sami Hıran 
Kadir Ot. Muharrem 
At recep 

> 

> 

> 

> 

> 

Harun Kızı Suriye > 

Müslüm Ot. Ahmet Muhtar > 

Mustafa Ot. Ahmet > 

Ahmet Kızı Fethiye > 

Hasan Of. Memik Yorulmaz > 

Hamit Ot. Mehmet Dere > 

Eyyup Ot. Cabbar > 

lsmail Ot. Mehmet Tunçer > 

Ali Ot. Abdullah , 
lbrahim Ot. Osman Osandı > 

Salih Ot. Hamdi > 

Mehmet Ot. Zülfikar > 

Mustafa Ot. Cabbar 
Sılih Of. Mehmet Nayim > 

Mehnıet Ot. Çolak Halil > 

16 Yıka Polis 
Şaban Alpaydın 
jozef Ot. Muiı Sislen 
Mustafa Polat 
Ahmet A•11m Ot. Sarı 
Hamza Ot. Adem 
Hakkı Al 
Tahir OQ'. A:ıiı 

Mehmet OQ'. 
Mehmet Fehmi 
Ali OQ'. Colah 
Ahmet Dalııç 
Sabri Ot. Durdu 
Ati Ot. Ali 'Kekeç 

Pqa Ot. Kasım f'ektq 
Otveci f'tlehmet 
Denıiç Kw Fethiye 
M .. hmct ~l· 
Muatafa Akbaş 
Mr.bmtt Ot. Hatan 

> 
> 
) 

Ocak 
Sanyakup 

Çınarlı 

" Hanedan 
,, 

Hanedan 

" 
il 

Mebmtt OQ' lbrahlm 5ucu ude 
Abdullah ot. 
Mehmet lıyaz il 

Asaf Ot. Tevfik Güle' " 
Hasan ot. K~mal ô:ı:bilek " 
Hıltl ot. Muıtıfa A~ 
Hamit ot. Faruk 
İbrahim ot. Ali Yatan 
Reşit ot. Acem 

> 

> 

> 

1•~2 
1418 
1342 
14ll 
864 
950 
904 
2'94 
176 

17S 
us 
8IO 
193 

90'1 
896 
900 
889 
813 
180 
871 
854 
9ı8 
911 
804 

909 
859 
88ı 

917 
865 

~ 
869 
156 
300 

217 

2:11 
211 
361 
36'1 
342 
l7'J 

:160 
'lS9 

1783 

1787 
1782 
179S 
1789 
178-t 
1785 

> 

• 
940 
941 

!*40 
941 
• 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 
> 
.. 
J 

940 
941 
> 

> 

> 

941 
> 
> 

> 
) 

> 

> 

> 
> 

9-40 

941 

" 
" " 
" ... 

940 
941 

" 
il 

,, 

.. .. .. 
> 

> 

> 

otlu Cabuk > 2366 " 
Ahmet ot. Muıtaf a 
lsrnail ot. Bekir 
Sefer ot. Mehmet 

Hüriyet 
> 

> 

Ömer Ot. Abdullah > 

Süleyman ot. Ali lzrin > 

Mehmet ot. Abdul· 
lah Gülek 
Mehmet ot. 
Mecit Aç8r 
Abbas ot. Süley· 

Ulucami 

• > 

22811 
2281 
3201 

2356 
2215 

57 

56 

man Ali Mirza çelebi 2574 
Haıanot. Aziz Denizli Hurm ah 3069 
Mehmet Of. Hüseyin Aftı Hacı bayram 3S8 

kuyusu 
Hasan ot. Kemal Ôıbilck Sucu zade 
Şıho ot. 336 lı Remzi Döıeme 
Kadir ot. Mehmet Yıldız " 
Hillil hl'· Zekeriya " 
lbrahim ot. Osman Ôzhan > 

Panavut kızı Teodurı 

1795 
2098 
209t 
2090 
2096 

Panayuti > 2100 
lbrahim ot. Ahmet Arpacı Hanedan 362 

> 

> 

.. 

> 

> 

940 
!:141 

.. 
> 

> 

.. 

> 

lbrahim ot. Mehmet > 338 940 
Ali ot. lımail .Avıar Adana Jrhir 91S 9-tt 
Aıiz ot. Abdurrahman Hanedan 350 

Abidin ot.,.Ktzim Kntcular D6ıeme 2092 
Mehmet ot. 'ZGlfükar Adana ıehlr '859 
Yusuf Ayas Adanı ıehir 878 
Sabri ~. Zeki Uyanık > 913 

Dede ot. Cemil Tahtanıf Tepe bat 27"6 
Mehmet km Fatma Cırit > 2765 
Mehmet Ot. lsmıil 
Görrü!ü > 

Ali ot. Mehmet Yıldız Kıyılı baf 
Cumali Ot. Fehmi 
Ômer Hulisi Kızı 

> 

315'.J 
1868 
1938 

> 

> 

> 
> 
> 

• 

> 
94S 
940 

1 00 
1 OQ 

~ 00 
l 00 
1 2S 
1 00 
t 00 
1 QO 

14 00 

s 00~ 
l 00 

16 00 
1 00 

s 53 
2 50 
1 00 
s 00 
1 00 
5 00 
1 00 
l 00 
1 00 
1 00 
1 00 

11 00 
1 00 

35 00 
2 50 
5 00 

' 2-t 
7 00 

50 C?I 
1 00 

.5 00 
2 00 

ı ıo 

16 00 

1 "° s 00 
s 00 
~ 00 
~ 00 

70 00 
1 00 

10 oP 

2 so 
ıg3 30 
l 60 
1 00 
1 00 
2 00 

29 10 
15 00 
15 00 
15 00 
1 2.5 
3 00 

1 00 

1 00 

5 00 
16 60 

1 00 

1 60 
2 ()() 
s 00 
1 60 
ı ıs 

s 00 
3 00 

10 00 
1 00 
1 60 
1 10 
ı 00 

16 00 
2 50 
1 00 

10 00 

1 00 
• 00 
l 00 • 

1 00 
l 00 
~ eo 
l 00 
ı ıs 
l QO 
l oc 
1 Oi 

l• 00 

~ 00 
l 00 

16 00 
1 iQ 

5 53 
~ so 
1 00 
s 00 
1 00 
5 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 

11 00 
1 00 

3S 00 
~ so 
5 00 

9 24 
7 00 
~ 00 
l 80 

5 00 
2 00 

ıo 

16 00 
ı '.10 
~ 00 
s 00 
2 00 
:ı w 

70 QD 
l 00 

10 00 

2 50 
33 30 
ı 60 
1 00 
l 00 
2 IO 

29 00 
15 00 
ıs 00 
15 00 
ı 2j 
3 00 

ı 00 

1 00 

j 00 

16 '° 
J 00 

1 68 
2 00 
5 Ol 
1 60 
1 25 

' 00 
' 00 
~o oo 
1 00 
1 60 
l 10 
l 00 

16 00 
2 so 
1 00 

10 00 

1 00 
4 00 

00 

Hikmet Akcı Reşat bey 2764 > 1 25 ı .:H 
Yekun 731 82 973 00 3ô 00 173612 

Yukanda yazılı 185 mükellefin ikametıih adreıleri meçhul bulundutundan ilhaleri biPIPlt 
müfredatı gösterilen "1756" lira (82) Kuruş Para eczası borçlarmı ilin tarihiDden ililt"-> lS fiiA ur· 
ftndo Maliye tahiil tubesi veznesine teslimi luı.umu teblit yerine kaiaı olmık:tMre MI• • \llU1İ ıuhk• 

meleri kanununun 141 inci maddesine tevfik.tıı ilineu tcbli& olunur. 1~194 . ~ . 


