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Zonguldaktan yılda 3.285.000 ton kömür alaca vız 
: ................................................... : 
1 Bu harbin uzak 1 
ı l . i i yakın netice erı ve ı 
İ Türkiye politikası i 
ı ı 
ı........ Yazan : Necmeddin Sadak ........ ı 

L 
ondrada çıkan " Daily Tel· 
ııraph '> gaır.teıi dünkü yaıı· 

11nda Mısır muhart-bt'sinin Tür· 
kiyedc uyandırdığı tt~•irlerden bah 
sediyor . lngilız nıeslt"ktaşınııza 

göre, Türlcire dkarı, çöl harbinin 
ııidiıinden hoşnut olmamakla be
raber, İngiliLlerin gcrilt'mr. haber 
lrri karıısında sükunet ve itidıt· 

lini boımamakta , dt'A°İfmiyeıı bir 
serin1'anlılık göstermektedir . Ga· 
&ete , Mısırın tehlil.eJ'e düımesi 
ihtimalinden memnun olmayışı 

mııı haldı buluyor . 
SüveYfin , Türkiye alıfvcrişi 

için en elverişli yol olduQ'unu be· 
lirtiyor . 

Böyle naıik ve heyecanlı gün
lerde bir lngiliz gaıetcsinin , Mı-
11r mu har ebesi kıtrşısında Türk 
düşüncesine ehemmiyet vererek 
buna yer ayırmasına çok duygu
landığ-ımııı söylemek isteriz . Bu 
yazı, en buhranlı zamanlarda da
hi lngilterede, memleketimiıte ve· 
rilen de~crin biıi sevindiren bir 
delilidir • 

Hiç şüphe yok ki, Mııır mu
harcbeıi Türkiyede derin ilgileo:r 
uyandırmaktadır . Bunun ilk se· 
bebi , çöl harbinin lngilterenin 
düımanla karıı karııya geldiği bu 
tek cephede 11kedik kudreti ve 
Şarktaki uıtun haıu lıkları bakı

mından bir imtihaıı olmaıı, ikinci 
sebebi de lngillcrenin Mıaırı hy
betmesile Orta Şarkta ehemmi
)"l'tli <lc:~itikliklcr ihtimalidir. 

Mısır harbini , bu ıebepleılc. 
dikkat ve heyecanlı takip ediyo· 
ruL. Hatti, fimdiye kadar harbin 
giditinden hiç memnun olmadı 
Q'ımııı açıkça yazarak, ahvali uıak · 
tan ıörebildiQ'imiı derecede ten
kit etmekten de çt-kinmiyoruı . 
Afrika hu.imetinin lngilterede , 
gerek Avam Kamarasında, gerek 
anetcleıde yarattıA-ı sert tik4yet
ler ıöı önünde tutulursa, burada 
beliren dostça , hafif kızmaları 

tabii görmek llıım gelir • 

Yalnız şu noktaya İfaret et
mek iıteriı : Hiç ıüphe )'Ok ki , 
Süve}'tin kapanma11 TQrkiye ti
careti bakımından yeni ııkıntılar 
doğurabilir . Fakat , çöl harbinin 
gidişini tenkit etmemize tek se· 
bcp, lngiliılerin Mıaırda yenilme· 
ıile , itimiı.e yarayan bir yolun 
kapanaca~ını düşünmemiz. deQ'il 
dir. Dünyanın ıeklini deA'iştirecck 
bu kıyasıya dövüşün , sonucunu 
aadece kendi maddi çıkarımız ba
lomından ölçecek kadar benci 
de~iliı . Su muauam ve kanlı 
dava ortasında asıl büyük neti
ceyi if ve cm< 1 ~dinerek bugünkü 
aıkıntılara, yarınki daha ııkı dar
lıklara katlanma~• çoktan göze 
almıt bulunuyoruz • Çöldeki be 
cerikıiılik biz.de hoşnutauıluk uyan
dırıyorsa bu, kendi alııveriıimiıe 
bir deniz yolunun kapanmasından 

daha derin ve geniş - biıden 

fazla lngiliı.leri ilgilendiren -
'kaygılardan çıkıyor . 

Fakat, lngiliz guetesinin de
di~i gibi, Mısır yenilgisi karıııında 
sükünetimiıi, itidalimizi bozmu
yoruz. Çükü buna ıebep tör· 
müyoruı. 

Nekadar ıürece~i, daha nere· ı· 
tere 11çrıyacaQ'ı belli olmıyan bu 
cııiz yangın, etrafa kol saldıkça, 

felaketin içinde ve dışında kalan 
memleketler her gün yeni yeni 
çatırrlılur , umulmadık yıkıntılar 

bckliyeccklr.rdir. Ru 8{'8)-ıp men· 
ıaraların bize cı1ürpriı~ olmarııım 

için bütüıı ilıtinıttltf'ı i Örı<•ederı 

altlıımııa l"ıydu". heı gün şaşıp 

kalmadan vsıgeçtik. Bundan do· 
lı.ıyı yarın lngilteı e mı sırı kaybe
dene .sükünct ve ilidalimiı:dc:n 

gene hiç bir Şc\' t·kıilmiyecek 

tuttuQ'umuı yolda biı dc~işiklik 

olmıyacaktır. 

Geçen yaı rerp ııınırlarımııda 
gürüldeyen kasırga, bu yaz cenup 
huriutlarımıza yaklaıabilir. Geçen 
yıl, karşı karfıya geldi~imiz teh· 
likeden dolayı hiç telaıa düşme· 

dik. Bilakis, dürüıt politikamız 
dumanları ve Bulutları en duru 
bir havaya çevirdi. Bu duru ve 
sakin havanın süreltli oldu~una 
inanıyoruz. Buna inanmayanların 
zaman ı.aman ortaya attıkları 

rivayetlerin yanlıflığı aşakıda ve 
yakarıda mrıharebe sellerinin tut
tuğu, bize aykırı yollarla meydana 

çıkmıf bulunuyor. 
Mıaırdaki muharebeyi, bu 

muharebenin şaı kta do~uraca~ı 
uzak yakın neticeleri, di~er bü · 
tün cepheler gibi. h'p bu ilci 

· taraflı dostluk ve ıatmaı. bitaraf· 
hk politikasi göıüyle scyrediyo · 
ruı. 

Harp ilerleyip geliıtiltçc, 

ıimdiye kadar luttu~umuı yolun 
iıabetine her tarafta daha fazlı 

ınanıldı~ına da emioiı. 
Bu yoldan ayrılmıyaca~ız, ve 

hiç kimıe biıi, bu herkese fay· 
dalı yoldun ayrımak istemiyccek· 
tir. 

Necm•ddin Sodalı 

Almanya'nm 
bir politika 

hücumu 
Mihver bütün 
yakın şark 

milletlerine 
istiklal vadinde 

Ankara : 4 (Radyo Clazetesl)
Bu gün Almanya ve ltalyadan 
gelen haberlere göre, yalnıı Mı· 
mın istiklali dc~il, bütün yakın 
oark devletleri istiltlali de mihver 
tarafından a-aranti edilmektedir. 

Anlatılıyor ki mihver Mıaır 
halkı üz.erinde tesir icra etmek 
istiyor. Verilen haberlere göre, 
eski Mısır bafv,kili Alimahir 
Kudfüıe nalcledilmiştir. Söylendi-
~ine iÖre, Mısır halkı mihverin 
ıözlerine inanmamaktadır. 

Bay Çörçilin itimat 
kazanışı Ameril;cada 
sevinçle karşılandı 

Ankara: 4 (Radyo Clazete•l)
Çörçilin büyük ekaeriyetle itimat 
reyi alma11 Amerikada büyük ıc· 
vinç uyandırmıştır . Almanyaya 
göre, •İngiltere ıonuna kadar im
paratorlu~un mezar kazıcııı ar
kaaında gidecektir . • 

Bir /ngili~ bomba tayyare.inin arka topu 

Medeni kanunda 
yapılacak tadiliit 

Mtltebaııııların çalışmaları 
Ankara : 4 (Türksöı.ü Muhabirinden)- Ncıcbi sahih olmayan 

çoculıdarm vaziyetini ıslah etmek ve meşru olmayan evlenmelere 
mani olmak için ne gibi tedbirler alınması liizım geleceği hakkındaki 
tetkiklere devam edilmektedir. Hazırlanmış olan raporun profesör ve 
mütehassıslar tarafından incelenmesi bitmek üzeredir. lıi'ili vekalet 
memurlarından teşkil olunacak komisyon kanunlarda yapılacak" a-erekli 
detifiklikleri tesbit edecektir. 

--------------

GARiP BiR TESADÜF 
Napoleon · da blrbaçak aıır evvel ba 
tarlblırde lıkenderlyeyı ıaptetmı,tı 
Düne kadar lskenderiyenin 1 ---

80-100 kilometre batısında Mih· UZAKf Aff KTAKI" 
ver ordusiyle lngiliı. kuvvetleri a- Y 
rasında büyük bir muharebe cere· MUHAR[Bfl[R 
yan ediyordu. El-Alemin müdafaa l. l. 
mevziini ordularının yarıp ta iler
lemiyc muvaffak oldukları doğru 

ise bu saatlerde harbin lskende· 
riyc önlerine intikal etmiş olması 

da mümkündür. 

Garip bir tesadüf olarak, Na· 

poleon Bonapart da, 1798 sene· 

sinin 2 Temmuzunda lskenderiye· 
yi zaptetmişti. Henuz Mihver or· 
dusu bu şehre girmemiş olmakla 
beraber, onun pek yakın bir işgal 
tehlikesine maruıt bulunması tari· 
hin hayret verici tesadüflerinden 
biridir. Eğer Rommel bugünlerde 
lskcnderiyeyi almıya muvaffak 
olursa tarihte Napoleonun şöhre· 

: tiyle yarışa çıkmış ta olacaktır! 

Amerika' daki 
gemi inşaatı 

Ankara : 4 (Radyo gazetesl)
Amerika geçen bir ayda 66 gemi 

inoa etmekle büyük bir re1'or 
lınrmıştır. 

Tarihin en 

büyük bütçesi 
Ankara : 4 (Radyo Gazetesi) 
Bay Ruzvelt dün 10.000.000.000 
lngiliı liralık harp tahıisatı büd· 

çesini imzalamııtır . Bu, tarihte 
en büyük btüçedir. 

Tokyo : 4 (a.a.) - Seçkin 
Japon birlikleıi 1 temmuz sabahı 
Kaoıiao kalesini zaptetmiılerdir. 

Diğer taraftan cenup çin cep· 
hesinden Nişi Ni~i gazetesine bil· 
dirildi~ine göre Şiaku ve Kutung 
dağlarında bulunan Japon kuv
vetleri Puşong istikametinde bir 
yıldırım taarrzuna gcçmiılerdir. 
Bu Japon kuvvetleri dağlardaki 

ı · Çin lcıtalarını yok ettikten ıonra 
1 

1 temmuz sabahı Saiting'i ele 
geçirmişlerdir. Japon ilerleyişi 
ehemmiyetli bir ştratejik mevkie 
dokru devam etmektedir . 

1 Almanların batırdıkları 
veya hasara uğrattık· 

ları müttefik harp 
gemileri 

Berlin : 4 ( a. a. ) - Alman 
orduları baş kumandanlığının bil· 
dirdi~ine göre , Haziran ayı zar
fında Alman deniz ve hava kuv
vetleri tarafından iki kruvazör , 
yedi torpido muhribi , iki deni· 
zaltı, 11 seri "bot~,'~bir mayn ta· 
rayıcı , bir denizaltı avcı gemiai, 
yedi devriye ve himaye gcmiıi , 
bir uçak11var gemisi batırılmış 
ve iki kruvaıör , dört torpido 
muhribi ve bir çok hafif harp 
g~miıi d~ lıaaua uğrıtılmııtır . 

I stihsal çok arttı 
A nlıara : 4 (Türlı•Ö%Ü muhabirinden) - Zonguldakta 

kömür iatilıaali gittikçe oıtmaktaJır. latih•al günde 9000 to
nu aımıı bulunuyor. Elde m•vcut direk •tokları ela geçen 
•ene bu valıta Pazaran yüzde 30 fa~ladır. lıçi meulesi tle 
gittikçe iyi bir duruma girmektedir. Mükellefiyet usulile 
çalııtırılanlara yevmiyeden baılıa ayrıca bir Je prim veri
lecektir . 

~vyet cephesi 
- ...... ....-. 

Sovyetler 
dayanıyor 

Almanların kaybı 

oldukça büyük 

Alman akınları 
bap plıktlrtlllltl 

Ankarll: 4 (Radyo Gazetesl)
Sovyetler, bütün Alman taarruz· 
larının püskürtüldüğünü, bir gün· 
de 250 tank tahrip edildi~ini ve 
15,000 almanın öldürüldüğünü ıöy 
lemcktedirler . 

Bu günlerde Almanların Mos· 
kovaya ciddi bir taarruzda bu
lunacakları bir ihtimal dahilinde 
görülmüyor . 

Moıkova : 4 ( a. a . ) - Al · 

msnlarıo Kurak hücumu durdu

rulmuş ve marcıal Timoçenko 

mukabil taarruza geçmi~tir . 

Bertin : 4 (a. a.) - Kursk'un 
doğ-usunda dün sabah ba~lıyan 
tank muharebesinin henüz başlan
gıç safhasından ileri ıeçmemiş ol· 
Juğu kaydedilmekte ve bu muha
rebe Rommel'in ilerlemesinden ön· 
ce Libya'da yapılan Knightsbridie 
muharebesine benzetilmektedir. 

Bununla beraber, Alman mah · 
filleri Kursk harckittının daha güç 
olduğunu ve Alman ordusunun bu 
bölgede toplanmış olan ve bütün 
hücumlara karşı koymaQ-a azmt:l· 
miş modern silahlı taıe kuvvetler· 
den mürekkep bulunan Sovyet bir· 
tiklerinin şiddetli mukavemetiyle 
karşılaşmakta bulundu~unu gizle· 
miyorlar. iki tarafın hava ve zırh
lı kuvvetleri aşatı yukarı denktir 
ve şimdi bütün gayretlerini muha· 
rebenin akıbetini tayin edecek O· 
lan hava ve kara üstünlüi\inü sağ· 
lamak için sarfcdiyorlar. Bu ilk 
hedefe varılmadan önemli hiç bir 
toprak kazancı beklenmemelidir. 

............. 
Başvekilimizin 

İstanbul tetkikleri 
lıtanbul : 4 ( a . a. ) - Baı

vekilim i ı. Refik Saydım bugün 
lstanbul C. H. Partisini ziyaret 
etmiş, temaılarda bulanmuştur . 

••••••••••••• 

~FRIKAD~ 

Elalemeyn'de 
duraklama 

Ohinlek geriden 
takviye alıyor 

İıkendarlyedekl 
Fransız gemllerı 

Ankara : 4 (Radyo Gazetesl)
lskenderiyede bir çok Fransız ge· 
milcri vardır. E~er lskenderiye 
düşerse lngilizlerin bu gemileri 
Almanlara bırakmayacağı muhak· 
kaktır. 

Vişinin bu gemiler hakkında 

Londra nezdinde teşebbüste bu

lunduğu söyleniyorsa da bu haber 

sonradan teyid edilmemiştir. 

Elalemeyndc mihverciler hiç 

bir inkişaf kaydedememiştir. Her 

geçen rün Ohinlenk için geriden 

takviye almak imkanlannı arttır· 
maktadır. 

Londra : 4 (a.a.)- Royter a· 
jansının askeri muharriri yazıyor: 

2 Temmuz tarihli Kahire tcb-
liQ-i elverişli bir intiba bırakmıştır. 
Meydan muharebesinin ilk günü 
pek açık olarak lngfüzlerin lehine 
i'eçmiştir. Mihverin yeğine muvaf
fakiyeti muvakkat bir gedik açmak 
olmuş ve bu gedik çabuk kapa· 
tılmış ve düşman geri atılmı~tır. 

I• 

Tebliğ-de tasrih edilmiyorsa da 

lngili1. kıtalarının yeniden savaşa 
katılmış olduğuna şüphe yoktur. ı 

Durumun hülasası şudur: in· 
gilizlcrin Elalemein'de acele kur· ı 

dukları müdafaa hallan Rommel 
tanlıclarının ilk hamlesine dayımmış· a 
tır. Bu taarruz her halde büyük 
ölçüde olmuştur. Çünkü Rommel 

vurdu mu tam vuruyor. Muharebe 
dün de devam etmiştir. ileri İngi-
liz mevzilerine takviyeler gelmek· ı 

tedir. Bu takviyeler lngilizlere ted- ı· 
ricen taarruza geçmek imkanını k 
temin edebilecektir. ı · 

Wellington : 4 (a. a.) - Yeni • 

Zellanda başvekili, general Frey- ı· 
ııı 

berg'in bir mermi parçasiyle boy· 
3 

nundan yaralandıtını bildirmiştir. 

Yaranın ağır olmadı~ı sanılıyor. rı 

Freyberg'in tümenine şimdi tugay ç 
komutanı general lnglis kumanda a 
etmektedir. J 

Vekalet emrine 1 
kaymakamlar alınan uı 

il 
ANKARA : 4 ( TÜRKSÔZÜ MUHABiRiNDEN ) - RESMl GA- n 

ZETEDE ÇIKAN BİR KARARNAMEYE GÖRE, LAPSEKi KAYMA· k 

KAMI OSMAN NUR! YILMAZ , ULUBURLU KAYMAKAMI HA- "' 

LIT AKKUTAY, YEŞiLOVA KAYMAKAMI FAiK ÖNÇIKAN VE

KALET EMRlNE. ALINMlŞLARDIR . 
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Hububat mübayaa 
işlerinde sürat 

Hububat mübayaasının her 
banii bir şekilde geciktirilmesi 
için toprak ofisi teşkilatının bu· 
Junmadıtı yerl~rde ve elkoyma 
ıelahiyeti valilere bırakıldıtı vi
llyetler haricinde kalan bütün 
vilayetlerde mübayaaya sevk ve 
arzedilecek hububatın vakit ge· 
çirilmeden Ziraat bankası şübele
ri tarafından Toprak ofisi namına 
mübayaa edileceii Ticaret veka· 
letinden vilayete bildirilmiştir • 

Ziraat bankasının bu müba
yaası içinde hububatın az ve ya 
çoklutu alıma mani olamıyacak· 
tır. Toprak ofisi t~kilalının bu· 
luqdutu yerlerde bile bu 11lıw 

yapılacatı gibi teşkilat olwıy1111 
lra:ı,.lardada Ziraat bankası, wü · 
bayaaya ar:ıedilecek hububatı ·der• 
bal alabilecektir. 

Kazma ile yaralama 
Kadirli kazasının yeni köyün· 

de Süleyman o~lu Kamil adında 
biri ayni köyde Melımet o~lu 

Hasanın tarlasın<la sı ~ırlarını ot 
lıttmaaınrJan muQ-ber ulan Hasan 
o~lu Kamil ile birlik olarak Sü· 
leyman o~lu kamili başından kBL· 
ma ile yarılamışlarc.Jır. 

Suçlular hakkında kanuni 
muamele yapılmıftır. 

Bir hırsızlık 
Oiyarbalurın Kemaliye ma

halleıinden Battal o~lu Fa:ılı, C~y 
han otelınde miıafir bulundu~u 
aırada orada misafir buluııan ar· 
tist Hüıeyin kızı Hasibe Tutarın 
bir adet altın göğüs i~neııini ve 
20 lira parasını çaldığından hak
kında kanunt muamele yapılmış

tır. 

Travers hırsızı 
lcadiye mahallesinden Hüse

yin o~lu Muıtaf a Tclun , Yeni lı
taayon ambarı civarında ve Dev
let Demiryollarına ait iki parça 
travHs demirini çalmış, fak at suç 
üıtü yakalanmıştır . 

TORKIYE Radyosu 

ANKARA RadyoJıı 
Pazar - 5.7.1942 

8.30 Program ve memleket saat 
ayarı , 8.32 Müzik : Hafif 

Proiram (Pi·) 
8.40 Ajanı Haberleri , 8.55 

Müzik : Hafif parçalar ve 

Marşlar ( Pi. ) , 9.20/9.35 
Evin saati. 

12.30 Pro2ram Vt'. Memleket saat 

Ayar , 12.33 Mü:ıik : Kür
dili hicazkar Makamı. 

13.45 Ajanı Haberleıi , 13.00 
Müzik : Şarkı ve Türküler. 

13.30/14.30 Radyo Salon Orkestrası. 
Trası • ( Violonist Necip 
Aşkın). 

18.00 Pro2ram ve Memleket saat, 
Ayarı, 18.03 Müzik :Radyo 
Orkestrası. (Nihad Esengil 
idaresinde) , 18.40 Müzik : 
Fasıl Heyeti. 

19.30 Memleket Saat Ayarı ve 
Ajanı Haberleri. 

19.45 Serbest 10 Dakika , 19.55 

Müzik : Şan Konseri -
Necdet Demir (Me:ızo-Sop 

rano), 20.15 Konuşma (Tu
tum ve Bakım) , 20.15 Mü-

zik : Karışık Şarkı ve Tür
küler, 21.oo Konuşma (Ziraat 

saati) , 21.10 Temsil Kim· 
iil ailesi , 21.30 Müzik : 

Opera Parçaları (Pi). 

22.30 Memleket Saat Ayarı ve 

Ajans haberleri 
22.45122.50 Yarınki Proanm ve 

Kapanış 

Bir dolandırıcı 
takip ediliyor 
Antalyanın Korkuteli kazasın· 

dan ve sabıkalılardan Mu"tafa 
o~lu Kemal Göra-ülü, lspartulı 
deri tüccım Salih nğlıı Aliniıı 

satmak ü:ıere har içi< n Adana} a 
getirdiği '.105 parçadan ibaret de
rilerinı satın almak hblıanesıle 

derileri köşkcı llıııan adında bi · 
riıine satarak 100 lira µaı asını 

dolandırarak firar et nıittiı . Hır · 

aı:ıın yakaloııması huıu uııda ta · 
kibat ve tahkikata ba~laııınıştır . 

Ceyhanda paınuk 
Kooperatifi ~ongresi 

Ceyhan : 4 ( TürksÖ7ü nıu

habirindeıı ) - Ceyhoııı pamuk 
tarım utış Kuoperatıfı yıllık koıı

iresini C. H. P. biııaııındu yap· 
mıştır . 

Konııreyc 'l'icarct Vekaleti 
mümeısili olaralc. ka111 kaymaka
mı Bay Sadi Cidal riyaset etıniş· 

tir. }{iyaset mevkiine gelen ka}'· 
makam yeni yıl için hayırlı işler 

başarılması hakkında kısa bir hi
tabede bulunmuştur . Ruznamede 
mevcut ulan meseleler görüşül

müş , samımi münakaşa ve has
bihallerden sonra yapı1an seçimde 
Nuh Oatok, Hasan Yeşil idare 
heyetine, Matuk Partal, Abdullulı 
Erzin mümeuilli\ı:lere ve hakem 
heyetine ele Gayyur Sarı bay ,Mt"h· 
mel Baş seçilmişlerdir. 

Yeni seçilen arkadaşlara mı.:m 
lcket için hayırlı itler ba$armft
larını dileriz . Rü) üklcı ımize 
lwngre tarafından taıim telgraf
ları çekilmiştir . 

Bir tehdit suçlusu 
Doşeme mahallesinden Dur

muş Ali kızı ~life il~ Cemalpaşa 

mahallcıiııcle oturan ve Elifenin 
kocası bulunan Cemal oğlu ına· 
kinist Muıtafa araııında nafaka 
mueleıinden hosıl olan a-eçim
si:ılik neticesinde Elife dün kocR · 
sını çarşıda raslayarak hakaret 
etmiş ve tehditte bulunmu,tur . 

Elife hakkında karıuni mua
mele yapılmıştır. 

ADANA BİRiNCİ İCRA 
DAİR[SİNO[N : 

2004 Sayılı kanuna göre 
Gayri Menkul •atıf ilanı 

D. No. 942· 649 
Alacaklı, ölü l lamit Şadi ve

rt'selerinden Mustafa dolar ve On
du Dolar. 

Borçlu , Hallaç oğlu Hamit 
oQfo Hamit Ôzcandan. 

Gayri Menkul , Tapunun kü· 
tük 45 ada 566 parsel 15 de ka 
yıllı Cemal paşadd vaki 275 met· 
re murabbaı arsanın 2448 hisse 
itibariyle 336 hissesi olup beher 
metre murabbaı na ın Kuru~ 
kıymet takdir olundu 

Tapunun kütük 45 ada 566 
parsel 16 da kayıtlı :cemal pap
da vaki 925 M. M. Arsanın 2448 
hisse itibariyle 336 his.esi olup 
beher metre murabbaına 175 Ku 
ruş kiymet takdir oİunmuştur. 

Tapunun kütük 46,S3 ada 566 
parsel 23 de kayıtlı Cemal paşa· 

da vaki 4340 M. M. Arsanın 2448 
hisse itibariyle 336 hissesi olup 
beher melre murahbaına 150 ku · 
ruş takdir edilmi~tir. 

Tapunun 247 kütük 571 ada 
ve 7 parselde kayıtlı Cemalpaşa 
kayıtlı 7895 M. M. Arsanın 2448 
hisse itibariyle 336 hissesi olup 
beher metre M. 175 kuruş kiymet 
takdir edilmiştir. 

Tapunun kütük 71 ada S72 

TORKSOZO 

Adana Elektrik Türk Anonim tirketinden : 

Odun ahnacak 
Açık eksiltme ile 30-· 40.000 kilo kuru meşe ve çam 

odunu alınacaklır. Şerait anbar memurundan ögrenilebilir. Ek
siltme 8 temmuz sabahı saat 10 da Şirket idare binasında 
yapıl<tcağından isteklilerin o tcırihde Şirkete müracatı ilan 
olunur. 3 5 14330 

i 1 an. 
BEl(OİYE RİYASETİt DEH : 
1- Mali yılı içinde şehir fakir halkı ilt- Belediye memur 

ve müstahdemlerine verilecek ilaç ve tıbbı nınlzeme açık eksilt· 

me surt>tile satm alınacaktır. 

2- Muvakkat teminatı 72,5 liradır. 
3- Şartnamesi Belediye Baştab ıbetindedir. lstiyenler ora· 

darı görebilirler. 
4- ihalesi Temmuzun (Yedinci) salı giinü saat (10) da 

Belediye Eucümenind ... yapılacaktır. Taliplerin o gün muayyen 

saatte muvakkat t~'minal ınakbuzlarile birlikte Encümene mu· 
racaatları ilfin oluııur. 21 25-1-5 

Şartnamede icabeden talilaat yapılmıştır. 14280 

S[YH t VilAYETİ DAİ ~i ENCÜMENİNDEN : 
1- DilLP-rler st>kisi konglmera ocaklarından (1500) M.3 

konglmera ihraç ve istifi (4360) liı a (80) kuru~ıla nçık eksiltm~ye 
koııulnıuştur. 

2- Eksiltmt' 1617 94ı lurilıiııe ıııiisaJif perşembe günü 
saat orı<la Vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lstİye!nler bu işe ait keşif evrakını görmek için Nafıa 

müdürlüğüne müracaat ed~bilirler. 

4- lsteklilorin (327) lira (06) kuruş muvakkat terninat ve 
meleri lazımdır. 28-2-5-10 14305 

ada ve parsel 2 de kay tlı 2760 
:M. M. Arsanın 2~48 hisse ilibariy· 

le 336 hissesi beher M. M. 175 
kuruş takdiı cdılıniştir. 

Tapunun kütük 78 ada 573 
parsel 2 de kayıtlı Cemalpaşa va· 
ki 1230 M. M. Arsanın 2448 hisse 
itibariyle 336 hissesinin beher met
re M. 175 knruş takdir edilmiştir. 

Tapunun kütük 228 ada 575 
pıııfi.~J 19 da kayıtlı Cem~I paşa 
vaki 57~ M. M. Arsanın 2448 his
se itibariyle 3l6 lıi sesine beher 
m~tre muıabbaına 175 Kuruş kiy
mct '\ kdir ol~nmuştur. 

Taµunun kütük 92 ada 576 
µarsd ikide kayıtlı olup yola veri
lenden mütebaki 2190 M. M. Ka· 
lan arsaııııı 24~8 hisse itıbari} le 
336 hissesin in beher M. M. 150 
kuruş kiynıet takdir olunmuştur. 

Tapunun kütük 94 ada 576 
parsel 4 de kayıtlı Cemal paşada 
vaki lOŞS nıclre murabbaı arsanın 

2448 hissesi itibariyle 336 hissenin 
beher metıc nıurabbrıına 150 Ku· 
ruş kiymet takdir olundu. 

Arllırmnııın ya,pılacıı_ğı yer, gün, 
saat, Adana 1 ra da'resincle 7-8-
942 Cuma günü ikinci arttırması· 
da 17-8-94'.l Pazartesi ~ünü sa· 
at 11 - 12 de yapılac:ıktır. 

1 - işbu gayrimenkulün aıt
tır ma şartnamesi 10/8/94'l latihinden 
itibaren 94~/649numnra ile Adana 
Birinci icra Dairesinin muayyen nu· 
ınarıısında herkesin görebilmesi 
için Y42/13o dosya numarasiyle 
memuriyetimize müracaat etmeli· 
dir. 

2 - Artırrnıya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin ° o7,5 ni be
tinde pey akçasiyle veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakada•lnnn ve irtifak hak
kı sahip1 "ı inin gayri merıkul üze
rindeki hakl.ırını hususiyle faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını işbu 

ilan tarihinden itibaren on gün 
içinde evrakı müsbiteleriyle birlik
te memuriyetimize bildirmeleri ica
beder. Aksi halde hakları Tapu 
siciliyle sabit olmadıkça satı.ş bede 
linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırma 
ya iştfrak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu malü
mat almış ve bunları temamen ka
bul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda 
gayri menkul üç defa ba~nldıktan 
sonra en çok artırana ihale edilir. 
Ancak artırma bedeli muhammen
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve 

ya salış istiye.rıirı alacağına rüclıanı 

olan aiğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
emin edilmiş alacaklarının mecmu
undan f aı.laya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalırıak 

üzere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada be· 
deli S«lı~ istiyenin alacaktna rüc· 
hani olan diğer alaca~lıların o 
gayri menlrnlilc temin edilmiş a
lacakları ınecmuundan fazlaya çık-
mak şartiyle, en çok artırana iha
le edilir. Röyle bir bedel elde edil 
mezse ihale ynpılmaz. Ve satış ta· 
lebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine 
ihale olunan kimıc derhal veya 
vcrileıı ınµ.hlet içinde parayı ver 
mezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek· 
lifle bulunan kimse arzetıniş oldu-
ğu bedelle alınağil razı olursa ona 
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 
men 7 gün müddetle artırmaya 
çıkarılıp en çok artırana ihale 
edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beş<len 
hesap olunacak faiz ve diğer za· 
rnrlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memuriyetinıizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) 

Gayri menkul Yukarıda gösterilen 
718 942 tarihinde Adana l inci lcıa 
memurlu~unda işbu ilAn ve göste 
rilen arttırma şartnamesi dairesin· 
de satılacağı ilan olunur· 14301 

••• o OKT OR ••• • • • Mavallak Emsen• 
•• Asker hastahanesi dalıi/ige •. 
• Mütehassısı f 
t Hastalarını hergün sa· f 
: at 15 tem sonra Kızılay ci· : 
• varında 18 numaralı evde • 
• kabul eden. 1433' t ............... 

KAYIP - Askeri terhis tez 
kiremi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilan ederim . 

Osmaniye: Orhaniye kö· 
yüıı<len lbrahim oğlu 

Feyzullah Aynacı 

KAYIP - Adana ~ubesinden 
aldığım terhis tet.kiremi kaybettim. 
Yenisıni alacağımdan hükmü yok· 
tur . 

Elazizin Sült!ymaniye kö• 
yünden Rrşit oğlu 

Oıman 325 doA"umlu 

5 Temmm 1~2 

Matbuat Umum 
Müdürlüğünden : 

'\nkara Radroıu Türk Musikisi Heyeti kadrosundaki münhallere 
imtihanla scı ve sa:ı ve imtihanda gösterecekleri iıtidat ve liyakate 
göre artist namzedi ve stajiyerler alınacak ve bu ıtajiyerler yetiştiri
lerek müteakip imtihanlarda muvaffak oldukları takdircir kadroya 
reçirilmck üzere muayyen bir ücretle çalıştırılacaktır. Bu heyete :ar
tist veya stajiytr olarak çalışamk iıtiyenlerin Temmuzun on befinci 
çarşambe günü saat 10 da Ank;\ra' BaşvckAlct Matbuat Umum 
Müdürlüğü Radyodiffö yon Müdürlüğünde mütehassıs bir Jüri heyeti 
huzurile yapılacak imtihana girebilmek için aşağıda yazılı vesaikle 
en güç 13 Temmuz. 1942 pazartesi gününe kadar Ankara'da Utuı 

Meydanıuda Koç Apartmanında Matbuat Uumurn Müdüı lügüne mü
racut ederek kuyıt numarasını almaları lazımdır. 

Mufassal imtihan talimatııamesi Ankara'da Ulus Meydanında Koç 
Apartmanında Matbuat Umum Müdürlüğünden ve lstanbulda Bele· 
diyede Çeııberlitaş Palasta 6 numarada Matbuat Umum Müdürlügü 
lstanbul Büroıunda alınabileceği gibi telgrafla talrp vukuunda bu 
talimatnameler ger~k Matbuat Umum Müdürlü~ünce gerek İstanbul 
llürosunca isteklilere gönderilir. 

Radyonun Türk Müıi~i lmmıııda artiıt veya ıtajiyer olarak 
çalışmak üzere !"VVelce müracaat etmiş ulaııleı ın <la isteklerini aşaRıda 
yaıılı vesaıki de göndt:rn1ek veya gttirmek !iUrctile tdnarlamalatı 
rica olunur. 

'I'alip olanlardan istenen hususlar şunlardır : 
1- Dılckçe, hu dilekçede Türk Müzik He:vetinde hanıi hiune· 

tin i1terıdiği at;ık<.'11 bildirilecektir. 
2- Nüfus hüviyet cüı.daııı, 

3- Doğruluk kağıdı, 

4- Bulıışık h11~talı~ı bulıııımadı2'ıııa vr, vetifesini rııuııtaıamaıı 

ifııya mani he den ve akıl §rıtıt ve lı stahklaıı olnıadığın1t dair ra· 
por. 

5- Hal tercenıesi, IJu yanda }'1tkııı akrabası, talııil derrcesi, 
!"Vvclcc bulunduğu hizmetler, halen ne gihi bir işle meşgul nldu~u 
kısaca }' azılacaktır. 

6- 6x9 boyuudıt :ıçı'k başla çıkarılmı.$ 6 tane fotoQ-raf, 
7- Haklarında malumat alınabilecek kimı.el.:r ve a<lreıleı i. 

1- 3 - 5-9 14318 

SEYHAN ORMAN ~EVİRGE M000Rl0~0NOEN : 
Orman Emvali Satış ilanı 

Cinsi 
Mikdarı 

Hac mı 
Mı3 D/3 

Beher metre mikibını 
Muhammen vahit fiyatı 

Lira Kuruş 

Köknar t!şçarı 352 000 3 70 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazasi dahilinde Arpalık 
Devld ormanından çürük dahil Gayri Mamul 352 metre mi· 
kap miktarında kerestelik Köknar eşçarı satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 131711942 günü saat 11 de Seyhan Orman Çe
virge Müdürlüğü dairesinde arttırma ile yapılacaktır. 

J - Beher m~tr~ mikabının muhammen fiyatı :i Llra 70 
Kuruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Seyhan Orman 
Çevirge Müdürlüğünden, Ankara Orman Umum Müdürlü~ün-

de, KaJirli Orman Bölge Şefliğinden alınır. 
5 Muvakkat teminat 97 Lira 65 Kuruştur 
6 - Satış umumidir. 
7 - Orman 2716/942 gününden itibaren on beş gürı müd 

detle satışa çıkıırılmışt r. 
8 - Ormıın bir sen~ müddetle verilecek ve bedeli dört 

taksitt~ ü<len~ctktir. 
9 - Talipleı in il icaret Odası vesikalariyle birlikte bt'lli 

edilen gün ve saatte ihale k.umisyonuııa müracaatları (Bu ve· 
sika köylülerden istenmez). 

10 - l:füun1Um Mt:sarlf nıüşt~riye aittir. 
27-1-5-10 14294 

i LA N 
Devlet Demiryolları Adana 6. ıncı İşletme 

Müdürlüğü Arttırn1a, Eksiltme Komisyonu 
Reisliğinden : 

Muhammen bedeli 15.000 lira tutan muhtelif eb'adda 120 
M/3 çam kereste şartnamesi veçhile 17/Temmuz/942 cuma 
günü saat 16 da kap<tlı zarf usulile Adanada 6. ncı işletme 
müdürlüğü binaıımda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125 liralık muvakkat ltminat 
akçaları veya teminat mektupları, kanuni ikametgah vesikaları 
nüfus cüzdanları ve Ticaret Odası vesikalarile yukarda tayin 
edilen günde 2490 No . lu kanunun emrettiği şekilde hazır· 
lamış oldukları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat .. 
evvel Adanada Devlet Demiryoliarı 6. ncı işletme müdürlüğU 

binasmda toplanacak Arttırma, Eksiltme Komisyonu Reisliğint 
tevdi etmeleri lüzumu ilan olunur. Şartnamaler komisyona 
müracaatı bedelsiz olarak verilir. 1-5-10-15 

Umumi Neşriyat Müdürü : Maoit Güçlü 

Basılciıiı yer : Türksözü Matbaası 


