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( llBRIS MOOAFAASI İ 
i TAKVİYE EDİLİYOR i 
ı ı 
t n lorıdra : 14 ( A. A. ) - ı 

l'\01oı • ı 
• :ı erırı Kıbrısta bulunan hu· • ı11 • 

Ziraat Vek81etimizin Yaptırdığı Tetkikler 

Bu yıl memlekette 
ekim vaziyeti çok iyi ı la~~· muhabirinden : Giridin ı 

t l)l ~ '!lesinden sonra Kıbrısın ı 
ı g~llrla/aası hazırlıklarına rece ı 
l ~~diiz devam edilmiştir . Şe- ı 
l el r erdeki h•lk hükumetin yar ı 
• ~, 1 t 
t dı 1 

e köylere datıtılmakla· z v k •1 • d 
l IJ,,., Bir taraftan da lngiliz • ı ı·raat e l l garın gur tet l 01"11sturalyalı ve Kıbrıslı kıl- ı • 
l~,,:.·~~~:: :;:::r.-;,,~-:: f kiklerindenAnkarana dönüyor 
~.................... . ~ ' 

~ .. IRiKA YARDIMI 
i~ A. ş. Esmer 

tl~ harbin e!)r rengiz olan safha
~ilı:t•~dan biri de Amerika'nın ln
Çıkate Ye yardımı meselesidir. Harp 

\ 11<1 <;
1 ~u Yardım meselesi hakkın

lcrıdio şey yazıldı. Çok şey söy· 
~vvı · ?aha Fransa yıkılmazdan 
~a·y; llluttefik kuvvetlerin Alman
ilive llla~lup etmek için "n çok 
A.ıtıe:~~ıklcri amillerden birinin de 
~Otd ı a Yardımı olduiu söyleni· 
llı.ı k 

11b Fakat "ıcar ve iare., kanu· 
11 1rıı 1 a :ı1 edilinciye kadar bu yar 
fil. it n Olçüsü hakkında sarih bir 
..,illü edinmc:k mümkün olmadı. 
Cijıtı~ 01.du~ıı üzere, bu kanun, 
liyll't rreısı Ruzvelt 'e demokra· 
Qotar c . y:. rdım için yedi milyar 
tııı 1111 \;ı~sısat vermiştir . Ayni ka
bıı,, .. ~ .hukümlerine aöre de Cüm· 

-- ı sı . e 
hpıla ' .zaman zaman, kongreyi 
tekr 0 Yardımdan haberdar ede-

ır 1 t 
lıı.ırıı.ı ' ~ c Mistc:r Ruzvelt, bu ka· 
~k rı hüküm'eri icabı, yardım 
\t tndal« . k 
trltıiş 1 ıı raporunu kongreye 

~aPıllll bulunuyor. Bu rapordan 
ij Ve ~~'kta oları yardımın mahiye
~t oı 0 

ÇÜsü hakkında pek sarih 
'11irııtı~~sa, ~ her halde bir fikir 
Slcıı1111 ·r mumkündür. Evve1a ra
'lııı p ~ ade tarzı, artık, Amerika' 
cat.1111: harp dışında sayılamıya
tıırı b· anlatmaktadır. Mesela rapo
~tiııinıt Yeri~de .. tecavüz kuvvet· 

1 
lısı.ısun~akıın olmamasını temin 
1 aı.tni da~ Amerika milletinin ka
ht birtı en bahsedilmektedir. Di
tıhtir: Yerindeki sözler daha sa-

''M· ~tlini tıhver devletlerinin mağh1bi"t Cıtıin ' · -1' tltıek ~ •çın esaslı malzemeyı 
\bik_ etuzerc geniş bir program 

Ve ll\eke ba~ladık. ,, 
l'ıUiy0t ~.ene diğer bir yerinde de-

''I ı: 
~t . 112iliz d 
1 ltıılcr d onanmasına mensup a e .. 
~' .haşla suratle vazifelerine tek-

ltıır cct ·~aları için tarafımızdan 
~ 1 lllekted· 

ı.. lllıtıl ır." 
"it . ar a'Ü 1 b tık-· ze sözler. Fakat A· 
tııi... nın kend' 'd ~ . . 'b' Gç ·••Stdi~i . ı • avası ımış gı ı 

\tı a~ ıarr ışte lngiltere'ye son 
bij~k }'et 

1~da yapılan yardımın 
~ 1~ Oldulllış ~eş milyon dolara 
Q~<1ırn1 h t'1 ıorülünc~, Amerika 
t:41tıtttıc:kkında hayal sukutuna 
~~tda M elden gelmez. Çünkü 
d.. %ıd "ı rt, Nisan ve Mayıs ay· 
.:-ıı:ıı e n ·ı ~ rı doı ~ tere'ye yapılan yar-
tıı~tttlir. % ıle ifadesi bundan 
t.ıı~dclcn· art, Nisan ve Mayıs 
~~ 8tıla, ~~4 en n tzik aylarıdır. 
~.. altı ay 1 .. s:nesi zarfında an 
'lıi~ ~arttal\ ~ovuşebilir. Bu aylar 
~I ~eıtc11 • aşlar ve Ağustosta 

Yo ıt. [) . . 
tıırı h" doıatJık eınek kı yetmış beş 
tıuti 'ltbi k Yardım, Almanya' 
~il b·ttıiidd:~.anmak için tahsis 
~. Q ıt ıalll ın Yarısına muadil 
~I\ Ctçt bu a~ zarfında yapılmış
'~la htc:ıırrı1 llluddet içinde yapı· 
b tı . il, 1940 
aq . '<;ind senesinin ayni 

C>ıı 1~lctd c Yapılan yardımdan 
Q ~td' C On · 
lı~11 ~Ve h ınısli, bazılarında 

~rıtsi ~Ylcnrrı~~a d~ksan misli ol-
i~ Yatd le ıse de bu 194 t 

k ıı 'lllını • 
~\ tt erıesi n <,;okluğunu değil, 

( ~eh ;ardımının azlıA-ını is
~Ctj . arar. 

•ı Ü ~ 
'WUrıcu aayf ada ) 

Çif çi, harman ve 
Ankara: 14 (Türksözü muha- mal ederek şehrimize <Jönmüştür. 

birinden) _ Ziraat Vekaleti ta· Heyetin alakadar makamlara ver 
rafından yaptırılan tetkikler neti- diğ-i malumata göre bu yıl yur-
cesinde bu yıl yurdumuzda zeri · dumuzda kışlık 1eriyatın gayet 
yatırı son derece iyi bir durumda iyi bir . durumda bulun~uğu, yaz 
bulunduğu tahakkuk etmiştir. Bun- lık ıerıyatın da son guıı~crd«; ya 
dan bir müddet evvel umumi e- ğan yağmurlar dolayısıyle son 

ı ı . · · • t ' · t tı. · ı . tme'- u- ze <l e rece memnuniyeti mucip bir 
~ım vaııye ını e "ı" e " - . . . 
re orta Anadolu'ya gönderilen durum ıL:tısap cltiğı arıhışılm•ş · 

- h 1 d - k tır. ıiraat mute assıs arın an mure • 
Çukurova ve Ege bölgeı;in-

1 de de buğday ve pamuk zeri ya
tına fevkalade müspet şartlar da
hilinde devam edildiği haber :ılın· 
mıştır. Bundan bir hafta evvel 
Adana'da iaşe müsteşarı B. Şe
fik Soyer'in riyasetinde, Çukoro
va ' nın büyük müstahsil çiftçileri
nin yapmış oldukları toplantıda 

istihsalin tehif edilmesi ve mem
leket ihti_yaçlartnı fazlasiyle kar
şılıyacak bir miktara getirilmesi 
etrafında alınan kararların bu 
devreye ait ekim vaziyeti üzerin
rle fevkalade müspet ve1 hayırlı 
neticeler husule getirt'Cf'~İne şüp· 
he yoldur. 

Diğer taraftan Trakyada tet
kik ve teftişlerde bulunan Ziraat 
Vekilimiz B. Muhlis Eıkmen pa
zartesi günü şehrimize avdet e-
decektir. Ôğ'reııdi~imize göre, 
Trakya bölgesinde de son yağ

murlar yazlık meıruatın inkişa
fında son derece müessır olmuş 

ve müstah~il köylüyü sevindirmiş

tir. Bu arnrln pancar mahsulünün 
bereketli ya~murlar dolayıs yle 
gayd ivi hır .durumda bulundu
ğ'uııa işaret edilmelcted r. 

Şurası da zilı:redilmiye de~er 
(Gerisi üçüncü sayfada) kep biı heyet araştırmalarını ik· 

~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Yirmi iki bölgede 
YENi BCYCK --

ambarlar kurulugor 
-------. -------

Ofisin geniş hazırhğı 
------..:......---....:....-----\ Ankara ; 14 (Türhözü Mu· 

1 Sur•ıyede lnglı'zler habirinden) - Toprak mahsulleri ofisi memlekette mevcut silo ve 

ambarlara ilaveten bazı yerlerde 

kan dökmeden ~a~~a~~~ubat ambarları yaptır· 
Akşehir, Akçalcale, Beylik· 

l·ıerlemekted'ırler ahır , Çelikli, Çardak, Çankırı.Çay, 
Çorlu, Dinar, Diyarbakır, Ere~li, 

Erzurum, Fakılı, Kayst' ri, Kırk· 

Sariye balllına _ 
beyannameler 

A •keri vaziyetin blançouı 

lareli, Mürşitpinar, Şefaatli, Sarı · 

kışla, Tekirdağ, Yıldızlı, Yahşıhan 

ve Zilede 1500 20CO ton hacminde , 
ambarlar inşa olunmaktadır. Bu 
abmarların _bi()ısmının inı ası ik

mal edilmiştir. Diğer bazıları da 

ikmal edilmek üzeredir. 

Venedikte 
toplantı 

Hırvatlara üd ü pak t 

imza ettirilecek 

Ankara : 14 (A.A)- Alman 

Hariciye Nazırı Rbentrop, İtalya 
Hariciye Nazırı ile buluşmak 

üzere Venedike gitmiıtir. Hı rvat 

mümessilleri de Venediğ'e hareket 

etmiştir. Hırvat mümeııı.illeri üçlü 
paktı imr.alayacaktır. 

SO VYE TLER-ALMANY A, 

SOVYE T MANEVRALARI 
Ankara : 14 ( Radyo Gaze

tesinden) - Sovyetler yakinde 
manevralar yapacakır. Tas ajan
sına göre, bu ihtiyatları har.ırla

maktan ibarettir .• Tafsilit Radyo 
Gazetesinde-Londra: 14 (a.a.) - General 

Dögot'un kurmay başkanı gen~ral 
Pet bir mülakat esnasında Sunye
de lng-iliz ve hür Fransız kuvvet
lerinin karşısında bulunan Vişi 
kuvvetlerini otuz bini yerli olmak 
üzere cem'an 45,000 kişi tahmin 
etmiş ve bu kuvvetlere Almanyada 
bir üsera kampında iken Alman
yaya kar~ı hiç bir yerde fiili ha· 
rekette bulunmamak şarl iyle ser
best bırakılan general Vevillac ile 
diQ-er bazı generallerin kumanda. 
ettiklerini söylemiştir. General Petı 
müttefiklerin hiç bir surette ne 
Fransızlarla ne de Suriyeli 1 erle 
döğüşmek arzusunda olmadıkl~rına 
işaret ederek demiştir ki, "Surıye 
deki Alınanları kovmak ve yenile· 
rin gelmesine mani olmak için Su
riyeyi istilaya karar verdik. Yalm.z 
Almanlarla harp ed iyoruz. Ve nı· 

Balkanların -nihai teşkilôlı hakkındaki haberleri üçüncü sahife · 
mizde bulacaksınız. Resmimiz General Antoneskoyu bir f~çid resminde 

(Geriıi üçüncü aayfada) 
göstermektedir, 

Coğrafya kongresi 
umumi toplantllara 

yarın başhyor 
Komisyonlar raporları hazırladı 

Ankara : 14 ( Türksözü mu
habirinden ) - Bir inci Coğrafya 
kongresi teşkil etmiş oldu~u ko
misyonlar va~ ıtasiyle çalışmala 
rına devam etmekted ir. 

Teı.bit edilen proğram dair~in-

de tetkiklerini yapan coğrafi te
rimler komisyonu , o l..ul cl ers ki
tapları komisyonu ve Türki) e 
coğrafya. ı komisyonu bugün de 
çalışmalarına devam ederek , ka
rar altına aldıkları nokta ları ihtiva 
edecek olan raporların ı ikmal e
deceklerdir . 

••••••••••••• 
BAY EO[NİN IRAKA 
V[RDiGi J[MİNAT 

Ankara : 14 (Radyo Ga1.ete
sinden) - Bay Edeıı Irak Hariciye 
Na1.ı rına bir mesaj göndererek 
lngilterenin Irak ist i k liilı nı tanı
d ığını. bütün vaidlerini tu tacağını 
hi l dirmişti r. 

Kongre Pazartesiden itibaren 
umumi toplantılarına başlayacak 
ve komisyonların müstakil mesa-

:~•:!c:t:.:ı~da müzakerelerde bu· , Roben Moor mes-
1 Bazveıt rahatsız 1 

Bay Ru:welt 
Vaşington: 14 (a.a.) - B. 

Ruı.velt boğazından hafif rahatsız
dır. Bu sebeple kabinenin cuma 
günkü mutat toplantısı ile gazete
ciler toplantısı yapılmamıştır. 

ALMAN lKTISAD NAZIRI 

Doktor Funkun 
dünkü beyanatı 

Ankara : 14 ( Radyo gaze
tesinden )- Alman iktisad nazırı 

doktor Funk bir nutuk söyliyerelc. 
Almanyanın diğer memleketlerle 
iktisadi işbirliği faal iyetinden bah
setmiştir. Funk bu nutkunda altın 

esasında olan paraların aleyhinde 
bulunmamış ve Almanyanın bu 
ölçüye düşman olmadığını anlat
mıştır . 

Doktor Funk , markın bngün 
Avrupaya hakim bulundu~unu , 
harpten sonra da markın itibarda 
olacağını lc.aydetmi~tir. 

• 

elesi kapanmadı 
A imanların batırdığı bu 

Amerikan gemiai Amerikada 
büyük bir mes' ele oldu 

Siyası mabllller ve 
Amerikan matbuatı 
Vaşington : 14 ( A. A. ) -

Robt"n Moor vtı purunun bir Alman 
dt"nizaltısı tarafından batırılmış 

oldu~u 'haberinin tevlid etti~i ak-
4'Ülamel ifrat ile tef ricl nrasındo 

temevvüç göstt> rme\:tedir . Bazı
ları harb gemilerin in ticaret va
purlarına refakat etmesini ve top
çu ateşi ne baş lanı l ması istemek
tedirler. Bazıları ise hadisede Al
manyanın mes'uliyeti olup olma
dığı hususunda mütereddidclirler . 
Hükümet merkezinde kati bir 
diplomatik teşebbüste bulunma
sına veya Almanyaya karşı en 
şiddetli tedbirler:n alınmasına in
tizar edilmektedir. 

Hükumet meseleyi büyük bir 
ehemmiyetle tetkik etmektedir . 
Gazeteler ise, Amerikanın geçen 
umumi harbe girmesini intaç eden 
Vüı.itanyanın torpillenmesi harti
sesini hatırlatmaktadırlar. 

Mebusan Meclisi ordu encüme
ni reisi Mey şu beyanatta bulun
muştur: Harb gemilerimiz ticaret 
vapurlarına refakat etmelidir . 
< Topçu ateşi > başlamalıdır . llk 
atanın mı daha iyi attığını göre
lim 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

(lJ~~Qf:\Id O-ltikô~ . " 
Viıi: 14 ( A.A.) - D.N. 

B. ajanaı bildiriyor: Fran•ız 
donanması Tulon'dan deni· 
ze açılmıftır. 

I aşe teşkili.tının 

bir gıllıkfaaligeti 
Ankara : 14 ( Türksö:z.ü Muhabirinden) - laıe teşki

latının bir senelik kadro ve idare masraflarına dair yeni 
bir k ararname dünden itibttre meriyete girmiftir. 

Bu kararnameye gör e 1 Haziran 1941 den itibaren mil
li k orunma kanununun muaddel 43 üncü maddesine tevfi
kan laıe teıkilatının bir senelik k adro masraflarına karıı
lık olmak üzere 263,580 lira, idare masrafları için de 
86,240 lira tah•İ• olunmuptur. 



Sayfa 2 

1·-------------------·..--··--·· 
' ZARA * HALK t ı p A 1 A R o A N p A : HiKAYELERi : ··-------...... .. ----···--··-·' 
K A ND İL 

Azrail, Cebrail, lsrafil ve Mi· 
kail seı in bir kaya gölgesine otur
muşlar, ötedenn biriden konuşu
yor ve bilhassa Hurilerle gılnıan

ları çekiştiriyorlardı. 

Dağların bahaı ı • gelmişti. Pı 
narlar durulmuı, kirazlar ve Yu· 
nus erikleri çiçek açmış, bahar 
otları yeşermeğe başlamıştı. 

Aıatıda, dere kenarındaki 
lurmızı topraklı dağ )'Olundan bir 
ko.> un sürüıü geçiyordu. Bir müd
det çobanın yanık SC"sli kavalını 

dinlediler. 
Boğazına düşkünce olan Az. 

rail sürü} ü görünce 'lrkadaşlarına: 
- Bir koyun olsa da şurada 

kebap edip yesek dedi. 
Orada da kebap yenirdi doğ'· 

rusu ... 
Arlı:adaıları da A:r.railin fik

rine iıtirak ettiler. Mikail sordu: 
- lyi amma koyunu nereden 

bulacağız? 

Azrail: 
- lşte aşa~ ıdan bir· !'Üı Ü ge· 

çiyor. Çobandan bir tanesiııi iste
teyelim, dedi. 

Ct brail aya~ırıa çabuktu. 
- Haydi Cehrail arkadaş! 

Dediler. 
Cebrail kanadlandı. Bir anda 

çobanın yanına vardı. 

- Merhaba çoban kardeşi 
- Merhaba! .. 
- Ben Melaikeden Cc:brail 

Aleyhiaselimım. 

- Ne iş yaparsın sen'? 
- Ben Allahın muhabere ser-

visini idare ederim. Pt•ygamberlere 
vahyi ben götürürüm. Allahla Me
lekler ve diğ~r mahluklar aruın
dald bütün muhaberat benim 
elimden geçer ... 

- Hoı geldin, aafa geldin. 
Buyur otur, şu karanfilliden bir 
cigara yap! 

- Cigara filan içmem ben. 
Senden bir koy un istemeğe gel· 
dim. Arkadaşlarla kebap edip yi 
ycceğiz.. 

- Cebrail olmazsan, kim olur
san ol.. Ağanın izni olmadan ben 
kimseye ko} un moyun veremem .. 

Cebrail ne kadar söyledise de 
çobanı razı edemedi. Eli boş dön· 
dil. lsrafilt>: 

- Bir de sen git bakalım! De
diler. 

Çoban lsrafilin kim olduğunu 
Öğrendikten sonra: 

- lıin gücün nedir? Diye 
ona da sordu. 

- lsrafil cevap yerdi: 
- Ben kıyamet gönünü bek-

liyorum.O gün kalk borusunu ben 
öttüreceğim. Bunun üzerine bütün 
ölüler dirilip mezarlarından çıka
caklar, mahşer kurulacak, lstersen 
boruyu en evvel srnin kulağına 

üfleyim. 

- Peki şimdi buraya niçin 
geldin? 

- Bir koyun istcme~e geldim. 
Demin arlı:adaşımız Cebraili gön
dermiıtik. Ona vermcmiısin. Şim
di de beni gönderdiler. 

Çoban koyunu yine vermedi. 
Milciili gönderdil .. r. 

Mikail kendini takdim etti: 
- lSen Mikiilim.. Vazifem 

yağmur yağdırmaktır deyince, ço
ban gerisini dinlemedi: 

- Çukurova çifçisini bu sene 
inim inim inleten sensin demek?! 
Niçin reldiğini biliyorum amma, 
avcını yala Mikiil efendi! .. 

Mikail de boş dönünce: 
- Bu it sana düttü Azrail 

ağabey.. Çobandan koyunu ancak 
ıen alırsın, dediler ... 

Karıısındakinin Aı.rail olduğu

nu anlayan çat-anda şafak attı. 

Eli ayağı titremeQ'e batladı. 
- Kırk yılda bir, gönlümüz 

bir koyun eti çekti. Arkadaşlara 
vermedin de beni neye buraya 
kadar yordun? •• 

- Kusura bakma Azrail em
mi •. içlerinde senin olduğunu 
bilmiyordum. lstediğin Koyun ol
IUD • Al ' sürüıüylcı aötür iıter-

YAZAN 

SAllHADDhl SEPİCİ 
sen!.. 

Azrail süı üden körpe ve se
miz bir koyun seçti. Çobana : 

- Al sırtırıa da gel aı kanı

dan 1 dedı . 
Karşısındaki Aı.raildi . ltiraz 

etmek haddine mi düşmüştü . 
Çarnaçar koyunu sırtladı ve Az
railin arkasından dağı tırmanmağa 
başladı . 

Yol dik, yük <tğırdı . Bu ağır 

yükün altında çoban buram bu· 
ram ter döküyordu . 

Bir ma~araııın önüne varmış· 

lardı. Çoban Azraile : 
- Kerem et de biraz dinle

neyim, çok yoruldum, dedi . 
Durdular. Çoban koyunu sır

tından indirdi. Yornuk almak için 
bir tümseğe olurdu ve terli göğ
sünü çam kol.ulu rüzgara çevirdi. 

O sırada mağara gÖ7.Üne ilişti. 
Mağaranın dibi, bucağı görünmü
yordu. O kadar derindi ve tava
nında sayısız kandiller yanıyordu. 
Bu acayip manzara tuhRf ına gitti. 
Azraile : 

- Bu ma~nra ve bu kRndil 
ler nedir ',> diye sordu . 

Azrail cevab verdi : 
- Bu mağarada gördüğün her 

lı:andil bir insana aitdir . Birinin 
canını alacağım zaman bura.ya 
gelip kandilini söndürürüm, o in
san derhal ölür ... 

- Benim kandilim de bunla
rın arasında mı ? 

- Tabii 1.. 
Çobnn Azraile yalvardı : 

- Ne olur şu kandilimi bana 
göste~sen ? .. 

- Bir ŞC) olmaz , gel göste
reyim l 

Ma,araya daldılar. Azrail eliy
le koymuı gıbi çobanın lı:andilini 
çabucak buldu : 

- İşte 1 dedi. Senin lcandilin 
budur ... Bak üstünde ismini yazı
yor ... 

- Peki bu kandilleri ne zaman 
üfleyeceğini nereden bilirsin ? 

- Üstünde o da yazılıdır. 
- KurbEı n olayım Azrail em-

mi, benimkini okuyuver hele . . . 
1 

Bakalım daha kaç sene yaşaya

cakmışım ? 
Azrail çobanın kandilini okudu: 
- Y dm işine kadar yaşaya

caksın . . Senin kandilin sönme
sine daha l.:ırk sene ister ... 

- istesen şimdi söndüremez. 
misin? 

- Allah emretmezse üstünde 
yazılı olan vakıt ve saatinde bile 
söndüremem ... 

Mağaradan çıktılar. 

Çoban koyunu tekrar sırtına 

aldı. Fakat Azrail in aı kasından 

gideceği yerde, geldiği yolu tut
tu. Azrail seslendi : 

Sur iye Jdoaaı 

Suriyede lngilizler askeri hare· 
katı durdurarak siyasi tcıebbüsle 

bu memleketi ele geçirmek iste
mektedir. Jngilizler Suriye i~in<le 
hiç acele etmiyor. Çünkü Alman-

ya bu işe karıımıyor ve Viti hü
kumeti Suriyeyi mevcud kuvvet-

l~rle müdafaaya karar vermiş 
halde. 

Hür Fransızlara mensuh kuv
vetler bir ellerinde Fransız bay-

rağı, di~er ellerinde beyaz bay
rak olduğu halde Şam kapılarırıa 

kadar ge lmiıtir . Şam kumandanı 
ile Hür Fransızlar ve lngilizler 

arasında müzakereler yapılmak

tadır. Bertin artık Suriyenin kay b-

TORKSOZO 

DUYDUKLARIMIZ 

Çeneıı lleıueı 
Bir Mlıterl 

11 ı ı 11 11 ı Ad d H t ş ikago tacirlerindtn; 

Turkıyenın tutun •• ana . an a., aga ı ~~:~~1~:~~;~~;.:~:~:::. ·~ 
isfihsaıatı ! gonderılen bugdag ~~:b;:,~;·:~·~;~İı~ı:t~~;~:.! 

\atıyordu. Bir gün traf e~ 
da kendiıiııe hikaye anlatı. t, 
o kadar dalmış ki, ustur"' 

Bu seneki tütün mahsulünün 
fevkalade iyi olduğu mahsul üze
rinde yapılan tetkiklerden anlaşıl· 

maktadır. Bu sene lzmir ınıntaka
sında ekim geçen seneye nisbetle 
çok daha fazla olmuştur. Tütünle· 
lerimiz hem verim ve hem kalite 
itibariyle iyidir. Samsun ve Mar· 
ınara ınıntakalaıında da mahsulün 
mükemmel olduğu bildirilmektedir. 
Bu sene gerek ekimin ve gerekse 
mahrnlün bol olmasının sebebi 
geçen sene tütün satışlarından 

müstahsilin eline fazla para geç 
ıniş olmasıdır. 

KİLOSU OH BİR KURUŞTAN SATILACAK çenesini kesmiştir. ,,ıl aı 

.......................... 
' ı ı 
ı Yarın All••• ı 

Müstahsil bu sene de hükıime· 
tin kendi el emeklerine iyi bir 
para verilmesinin teminini arzu 
etmektedir. 

Diğer taraftan hükumet şim

diden tedbirler ala ı ak tütün müs-
tahsilini koruyacaktır. 

Bu sene harp yüzünden bütün 
Balkan memleketlerindeki tütün 

f Şa TlrlllJI f 
f 6ıremroraı i 
i Oy Giresun Kayıkları i 
ı Hep geliyor kazından ı 

Sevdim de alamadım, ı J Ölüyorum efkarımdan. ı 
ı Nakarat : ı 

i Ağam haydi yar haydı, i 
ı Kunduram taşdan kaydi; ı 
ı Elin bir tanesine (de) ı 
ı Nasıl diyelim haydi'? ı 

ı Oy Giresunun evleri ı 
ı Şıma ile kaynama: ı 

mahsulü hasara uğramıştır. Hun- ı (Ah) Benim ile oynadın ı 
lar ara,ında en fazla hasara uğ· ı Başkasiylen oynama. ı 
nyan Yunan tütünleridir. Bu ili· . ı ı 

barla bu sene Amerikadan sonra ı ........................ .. 
en fazla tiilün mahsulü elde edi- · -----------
lc:bilen bir yer Türkiye olacaktır. 
Tıc.uet Veklıleti bu müsttsna va
ziyeti nazarı itibara alarak bu se· 
ne tütün piyasasının daha erken 
açılmasını tenıin edecektir. Bu 
seneki mahsulün geçen sene mah· 
sıılünden takriben 10 milyon kilo 
kadar fazla olacağı tahmin edil 
mektedir. 

&alil tlplDdelll 
arallllabdar 

lstanbul: 14 (Sürk~özü muha· 
birinden) - 660 kuruş fiat konan 
halk tipi ayakkabıların imalatına 
henüz başlanmamıştır. Alakadarlar 
fiat mürakababe komisyonuna mü· 
racaat ederek, bu fiata satılacak 
kunduranın imaline imkan bulun· 
nıadığını bildirmişlerlerdir. Ticaret 
odası, 660 kuruşluk kundura hak· ' 
kinda tedkikat yaptığı sırada mal· 
zeme fiatları da göz önünde tu
tulmuştu. O zamandanberi kun-
dura malzemesi fiatı hissolunacak 
derecede artmıştır. Yapılan müra 
racaab nazarı itibare alan fiat 
müralCabe komi~yonu, kalk tipi 
kundura fiatına yüzde 15 zam 
yapılmasını kabul etmiştir. 

- Yanlış gidiyorsun çoban ... 
Bu tarafa gel 1 .. 

Çoban durdu. Başını Azraile 
doğru çevirerek : 

- Gittiğim yeri biliyorum 
ben Azrail efendi . Madamki Al
lahın emri olmadan o kandilleri 
üfleyemiyorsun , sana da koyun 
moyun veremem . . . Kırk sene 
sonra geldiğinde görüfürüz inşal • 
lah l .. Hadi şimdi yolun açık 

olsun 1 dedi . 

edileceği kanaatindedir . 
Vişi hükumetinin Londraya tev

di ettiği ikinci protesto notası 
da neşredilmiştir. Buna göre, Vi 
ti İngiltere ile Suriye için silahlı 

ihtilafa girmek niyetinde detiJ
djt. 

Vişide müstakil s~aset hakkın

da hararetli münakafalar yapıl· 
maktadır. Darlan çok ileri gitmiş, 

bazı nazırlar bu takdirde istifa 
edtceklerini bildirmişlerdir. Keza 

V eygand da lngiltere ile silihlı 
Lir ihtilata girmeğe muarızdır . 

Mihver telakltileri 

Mihver devletlerine göre , ar
tık Avrupada harb bitmiştir . Ve 
Avrupayı tanzim etmek lazımdır. 

ANADOlUYA GElEMIYENlER 
lstarıbul: 14 (TürksÖ7.Ü muha

birinden) - Mazeretleri dolayı 

siyle tesbit olunan günlerde Ana 
doluya gidemiyt>nlerin miktarı 

tesbıt olunmuştur. 

Bu vatandaşlara aid sevk lis
teleri ha1.ırlanmaktadır. Devlet 
Demir yolları idaresi bu ay içınde 
istasyonlara gidcct"kler için hu· 
s\,lsl katar tahrik edeceUir. De· 
nizyolları idaresi gidt'cekleri nor· 
mal posta vapurlarile sevked~

celı.tir. 

sıvaı çimento 
rallrlllamada 
lalla meni 

Milli Korunma kanununun 1 Q 

uncu maddesi mucibince Sivas çi
mento fabrikası inşaatında günde 
üç saate kadar fazla mesai yapıl

ması icra Vekilleri Heyetince ka
rarlaştırılmıştır. 

Bu katara müsteniden fazla 
mesai yapan işçiye her bir saat 
munzam mesai için iş kanununun 
tespit etıi~i azami munzam ücret 
verilecek tir. 

YENi NEŞRiYAT : 

GÖRÜŞLER 

Adana Halkevinin çıkarmak
ta olduğu <.Görüşler> mecmuası
nın 35 inci ııa}'ısı zengin münde
ricatla intişar etmiıtir. 

Fakat lngiltere A lmanya.)'I bu 
işinde serbest bırakmağa asla ta
raftar de~ildir . Nitekim Londra 
'konferansı bunu teyicl eder . ln
gilte;eye göre metrO hükumetler 
bugün Londrada bulunmaktadır. 

Sooyetler • Almanya 

Şarkt Avrupadaki tahşidat 
Sov}'etleri sinirledirmiıtir. Bunun 

üzerine Tas ajansı bir tebliğ neı
rederck bu tahtidatın Rusyaya 

karşı değil , bafka sebeblerden 
ileri geldiğini bildirmektedir . Al
manya ise bu işte sükut ediyor. 

Londraya göre , tahşidat ha
beri üzerine Moskovan ın değil , 

Berlinin tc::blit nefrdmesi lazım 
gelirdi • 

Antakya: 14 (Tüıksözü muha- Faht hikim, tacirin ' • 
ve ziyan iddiasını şu esbabı 

birinden) - Şehriw.iz buğday bir 
cibe ile reddetmiştir: . ~ 

liği tarafından valimizin müsaadesi cUmumiyetle sabittir kı 
üzerine Aeana ve havalisinden ye- herler, gevezedirler. Müşte:ilel 
di vagon buğday ile bir vagon traş ederlerken onlara tuhaf 
un getirtilmiştir. Adanadan 9,S kayeler anlatmak adetleri~ir~ 
kuruşa alınan buğdayın kilosu hal teriler, bu hıkayeleri dınl 
kın müstacel ihtiyacını karşılamak ansızın kahkahalar ~tıyor~ 
ve muvakkat bir zaman için 11 usturanın hymasına se 

veriyorlar. 
kuruş üzerinden satışa çıkarıl· Tacirin iddiasında da 

mıştır. halin vuku bulduğu aıılafıld 
ihtiyaç devam ettiği müddetçe. 

ve orta Anadoluda yeni mahsul 

çıkıncıya kadar bu suretle: halkJn 
mübrem ihtiyacı karşılanacak ve 

hiç bir sıkıntıya meydan verilmi· 

yecektir. Hükumet bu hususta 

icabeden bütün tedbirleri almıştır, 

Badud1r111 saçları 
Berberlerde nedu 
r•••allta _ .... , ., 

lstanbul: 14 (Türksözü muha

birinden) - Belediye makine şu· 

besi memurlarının berber dükkan

larında yaptıkları kontrollarda mev

cud permenant makinelerinin 1J O 
voltla çalıştırıldığını ve bu yüzden 

son zamanlarda 9 Bayanın saçla 

rıı ın yanmış olduğunu tcsbit d· 

nıi~lerdir. Bunun üzerine perme
nant makinelerinin 24 voltla çalış-

maları muvafık görülmüş, berber

ler cemiyetine bu hususta teblijtat 

yapılmıştır. Permenant makineleri 

nin 24 voltla çalışabilmesi için 

bazı tadilat yapılması İcab ettıtin 

den berberlere bir av mühlet ve· 

rilmiftir. Bir ay zarfında bu tadi

latı yaptırmıyan berberleı in maki

neleri müsadere olunacaktır. 

Makineleri kullananlar da İm· 

tihan edileceklerdir. ttfuvaffak ola· 

mıyanlar için bir kurs açılacaktır. 

ltaıradaa lpllk 
getlrtllecell 

lstanbul milli sanayi birliti 

çorap encümeni dün sanayi birli

ğinde toplanmııtır. 

Çorapçılar, ltalyadan vaki tek· 

lif üzerine ltalyaya zeytinyağı ih 

racı mukabilinde bu memleketten 

iplik getirtmiye karar vermişlerdir. 

Bu hususta ticaret vekileiinden 

emir istenecektir. 

Memurlar İfİn aplan ahf 

kurau neticelerdi 

Ankara: 14 (Türhözü- muha
birinden) - Beden Terbiyesi U

mum-Müdürlüğü tarafından kendi .. 
memurları için açılan atıcılık:mu
allim kursu hitama ermif ve kurs 
tan maksada muvafık iyi netice-

ler elde edilm'ştir. Sır buçuk ay 
devam eden bu kursta atıcılığa 

ait nazari dersler, atıfların ida
resi, siperdeki mtmurların vazi· 

feleri, siperdekilerle atıcılar ara· 

sında anlaşma, defter tutma, bilfiil
vazife ifası gösterilmiş ve netice
de bir de müsabaka yapılmıştır. 

Müsabaka neticesi 60 puvan· 
dan 54 puvanla-muhaaebeden iz
zet Ôzgül birinci, 53 puvanla 

Su Sporları· federasyonundan Or
han Saka ikinci, 51 puvanla mu
amelattan Kemal Satlık üçüncü 

olmuflardır. 

zarar ve ziyan iddiası redded 
ve mahkeme masraflarınıJI 
müddeiye tahmiline karar 
miştir.> 

Yahudilere karıı tahJİJJ 

B elgrad'da bombardı 
dan sonra sokaktarı 

lıyan enkaz kaldırılmış, traJll 
lar iılemeğe başlamıştır. />o 

baıkumandanlığı, halka aid 
!eri Almanca ve Sırpça 
neşretmektedir. Herkeı ak 
Alman saatiyle saat yedide 

1 rine girip sabah saat beıe 
dııarı sokağa çıkmıyacaktır· 

Yahudilere ait talimat• 
fıkan Belgraclda bütün .)8 

celbedilerek yeniden kayd~ 
ler ve yahudi oldukları be 
sun diye kollarına bağlarna~ 
her yahudiye birer sarı şt 
birer beı köş.!li bir yıldıı 
verilmiıtir. Bu yıldııda «Y 
kelimesi yazılıdır. Bundan 
Belgradda toplatılan yah 
gruplar halinde şehir enk•~ 
dırtılmış ve ıehir temiıletl1 

tir. Gene Belgradda yah 
tramvaylara binmeleri ,,e 
ları ı;aat 10,5 dan e,,,,el 
yerlerinde alışveriş etrnel~~ 
ıak edilmitlır. Ayni :ıarnaP 
ğaza ve dükkan önlerinde 
halk arasında yahudiler, Y 
irilere terkederek en a0ıır' 
verit edeceklerdir. 

TÜRKiYE Rad~osu 

8.30 

8.33 
8.45 

9.00 

9.'JO/ 
9.45 

ANKARA 

PAZl\R 15.6.1941 

Program ve mef'/J~ 
at ayarı JI 
Müzık : Haf ıf pırV'" 
Aj ANS haber teri 

Müzik : Hafif 
Prorramımn De"' 

Evin saati 

12.30 Program ve 
at ayan of'. 

12.33 Müzık : Şarkılı 
vatan. . 

12.45 AJANS haberle" 

13.00 Müzik : Zeyt>t-1' 

Ve Sirto'lar. de' 
13.30 Konuşma (Dere 

peden). 
13.451 

14.80 Müzik : 

1800 

18.30 

18.30 

18.40 

19.oo 
19.30 

19.45 

kestrası 
Aşkın) 

Program 

at ayarı f!'~ 
Müzik : RodY0 (YI . . 
kutrası (lbrahidl 
Ateş Böcekleri ) 

·t/I 
Zıraat TakviJOI 
Mahsülleri Bo ....... ; 
Müzik : RadY~ 
kestrası proff~ 
Müzik : Solo "/ 

Memleket -~ 
AJANS haberi lif 
Müzik : iki °'e 



, ... lllBA YABDIMI 
' ( 8 0 frnakalecf .. n artan ) 

lı.ı~~~ diter bir noktayı da is
CÇc" tı kabul edilmelidir: O da 

&eneye nazaran yardım tem-
. UI\ h11.l d .. . r, 8. · an •tını gostermesı-

'ı.ı ır sene zarfında, muhtelif 
.. eşya üzerinde on mislinden 

~dt:·ı rnisline kadar bir tereffü 
ili ... 

1
bebiliyorsa, ve bu artma ... , r 

4ııy,• e ı muhafaza ederse, Al-
tllltt Ya karıı uzun zaman muka-

t, ~Qı~·Cbilmek şarliyle, lngilte
rıka yardımının bu müca

,(1 Ol ~ 2İltikçe daha müessir bir 
ı . lllrnası - . d b·ı· ç· " ı~ 1 nı umıt e e ı ır . un· 

Yıa senesinin Mart, Nisan ve 

IJll' ıı ayları gibi en nazik bir za 
t'y, ~rfınrJa Amerika'nın lngilte
t L_ 

8P1 ıQ-ı yardım "icar ve ia· 
~ ~ ' 
i~•r nuniyle derpiş edilen yedi 
·~, d.olarlık yardımın ancak 
iıııt,, bır nisbetidlr. Amerika 

•• .. rr · · . İare kcısının nutuklarından, icar 
t Vtrd' ~nunu hakkında kongre

i ta~tı rapordan ve bu kanun
n. •ının ifade ettiği mana 

d~ t' uırleı.'k A . 1 . 1 Yt b- vl merıka'nın, ngılte 
ıP I tııak 11Y.ük ölçüde yardımda bu-

.~... 01Ytlinde olduğuna şüphe 
" 1tz 

'y •lnzı iş b'I . . . Yard !': yaray<.ı ı mesı ıçın 

llıdır ırrıın süratıe yetişmesi la· 
tı ·i .194 t senesinin ilkbahar 
ıı Ç~nde ileride yapılacak yar
lc~~zde biı i yerine, daha faz-

~11 Va~ ~dilebılseydi, İngiltere, 
'tıirı clı Yardımdan sekiz on 
'•i ınahsubu yapılmasına 
le ~ ınuvafakat ederdi. Mü-

~ltd~Y!e kali bir safhaya gir · 
it k' 

c I 1• b<.ı yardım mesele· 
)' hu _ ngıltere'nin Amerika'ya 
tliıı ,tun, Ya hiç,, demesi, vazi· 
li oı: do~ru ve en samimt ifa-

taktır. 

A. Ş. E•mer ....__ ________ _ 
~' Moor ••se· 
~kapanmadı 

( ilırin · 
~ cı sa} fadan artan ) 

(lt~ ~;;r~ : 14 (A.A) - Nev-
11tıdaki ~11 aazttesi Roleu Moor 
ltııltı . rncrihn vapurnun tor-

1· '•ınd . · A.ırı en bahsederek dıyor 
"'·• ttikıın h~k- . . t . "" İç' u umetını ta mın 

ıı iı ~rı naıiler acebl\ hadiseyi 

't a6:ı Cd~bileceklerdir. Bu ha
t'btıer~tlhıftir ki, Denizaltı mu-

11 b\I 
10

de riayet edilmesi icap 
l't bü~\lılar hakkında muahe

bn~ct C~t:Cl'Q'ine dair Al
S <la lhetınin ikinci teşrin 
1 l'()kf 'lltıtı vadin hiç bir kıy
ııı,. İlk Ur, Hıtler; Amerikan bay 

ıı.ırı,t 1 ... attfi açmıştır. Ticaret 
.. •Ilı ·1.ıı.h 

•ıııtı aı a !andırmak ve 
Qı 'n1ıı1n h· . tk 1 ımayesı altında 

~'"" &rnanı gelmiştir. 
: .T Otk Lı 

Qll h· .,crald Tribün diyor 
)tt' 8diac '-

ırı b· ıı;orsanlığın ve ci-
l'ıı,lıtı· ır Cürüm meşhududl'r. 
'tk ,,,, " 
t tti h 1 anunların hiç biri bu 
'l'"ll •ıı;tı o - t ~-""t Cd' o 0 s ert'Cek surette 
'"il h ılcrneı 
'v ldise A . 

tti t et, . mcrikan alddele-
lle ııııter· u
11 

l,, ın manevi hürri-
l<t dııhrı 11 

nazilcr tarafından 
ı~tırı, ~-Ve bunla•ın hiçe sa-

1Qı eOıterm 't . 
Ilı ltııı b h edır. Maruz 
~~1ka0 u h~re kt"tten ı1onra 

'ıııık Utjhtin!:nulcrinin yapmak 
't~ harelcti kalacakları muha
<t· 'titr h ne olursa olsun bu 

ı.. 1<le.. ukulı.an ve manen 
'"I'~ •ı rrı 

tııdır. 'ttuiyct iktiıap etmiş 

ÜOo h, c 
·ls l\orıuaı Parçalan (Pi.) 

1 Oo ._,\iıi~~a , (Yurt Saati) 
1\01\ • Fasıl. Sazı. 

uırn ( 
l.10 la._) a Memleket Pos-

't.1ulik . 
-3o ~·) • Meşhur Operalar 

h trtılckct 
·1s '~rl . saat ayarı ajans 

A; Ctı ' 
,( () lilrıs S · 
. 'Is ._,\i~:ıL Por Servisi. .. , "': D 
·lo ans MüziQ'i (Pi ) 

'y iltıl\k' 
Qıt 1 Proıram ve kapa-

Balkanların 
nihai teşkilatı 
Roma - Berlin ara•ında 

müzakereler yapılıyol' 

Beı lin: 14 (a.a) - lsviçre 
ajansının milaıı mulıaı riri bildiri· 
yor: Berliıı 'den Corriere Della 
Sera gazetesine vt•rilt-n bir habe· 
re göre ltal) an ve Alman hükü
met şeflerile Avrupa'nın cenubu 
şarkisindeki dcvldlerin zimam· 
darları arasında Saikan muhare
besinin neticeleriyle sıl:ı bir su· 
rette alakalı temaslar yapılmak· 
tadır. Bu temaslarda cenubu şarki 
Avrupasıııdaki toprakların nihai 
teşkilata bağlanması ve buna ait 
siyasi ve iktisadi mtselelerin hal 
suretleri görüşülmektedir. 

Sarlyede lngWıler 
kan dikmeden 

uerıemektedlrler 
(Birinci sahifeden artan) 

Balkanlarda 
yeni inkişaflar 
Münih mülakatı akisleri 

Bükrtş : 14 (A.A' - (Ofı): 

Cent'ral Antoncskunun Münihte 
yaptığı seyahatin Romanyanın is
tikbali ve Avrupanın cenubu şar-
1.:isindeki yt'ni vaıiyt>t üzerinde 
bfı) ük ehemmiyeti haiı. hir tesir 
yapacağı 1annedilnıektedir. 

üniversal gazetesi diyor ki: 

TORKSôZO 

. 1 

1 Alman deniz 
1üslerine hücum 

Londıa : 14 ( A. A. ) - Dün 
gece Brest üzerine yapılan hü
cumda limana sığınmış olan Şan
hors ve Cnayzanors ccb kruva
zörleri ile diğer bir kruvazöre 
bombalar atılmıştır . Rur Ü7.erine 
yııpılan hücumlarda sana) i böl
gelerinde pek çok hasar olduğu 
görülmüştür. 

SEYHAN DEfTERDARLIGINOAH: 
j Muhte'if seneler muamele 

1 

vergisinden hazineye Bordu 
Münib mülakatı, Romıınyanın Fabrikatör Esat oğlu Asım 

haklarıuırı tanınacagı hal.:kında k 

l Ôzbilenin Kadı köyünde va i 
bes'enilen ümitlerin ) erinde oldu· 2 8 d f 

tapunun Haziran 8 inci e -
ğunu göstermt'ktt'dir. Bir hafta 1 
süren hararetli faali) et sona er- terinin 2 inci cildinin 5,6, 7, 1 O 
miştir. Bav Hıtler ve Cent'ral An· ve l l inci yapraklarında ka
tont>sko Avrupaııın cenubu şar ı yıtlı 150, 1500, 400,_200, 300 
kisindeki vaziyeti görüşmüşlerdir. 

1 
dönümden ibaret olan beş 

Önümüzdeki günlerin alakalı ola- parçada (2550) dönüm tarla-

cağı tahmin edil~bilir. nın 48 hissede bir hisse itiba-

Romen milleti, General An· rile 53 dönümü ilan tarihin-
toneskonun çizdiği yoldan itimatla den itibaren 21 gün müddetle 

}Ürüyehilir. _ .. 1 satışa çıkarılmış olduğundan 
Memlekl'timize ait ve bu} uk i alıcıların defterdarlığa veya 

müttefıklnimiz tarafından teslim 1 Vilayet idare heyetine müra

edilen hakların c~nNal A.n~ones~o caat etmeleri ilan olunur. 13157 
tarafından tahakkuk dtırıll'ceğı 
mu hak kaktır. 

hai zafere kadar buldbilirsek ora· 
da onlarla harbe devam edeceğiz. 
lngiliz ve hür Fransız kuvvetlerini~ 
Suriyeye girmesi Fransada ve şı· 
mali Af rikada çok büyük akisler 
yapacaktır. Veygand'ın mütareke 
şartları çerçevesini aşan bir hare-
kette bulunmıyacağı tahmın edıl· Durentul gaıeksi di)·oı ki: 
mektedir. Amiral Daılan Fransız General Antoneııko bir ııeııe· 

SEYHAN DEf IEROARLIGINOAN: 
Muhtelif seneler muamele 

vergisinden hazineye borçlu 
Fabrikatör Esat oğlu Mustafa 

donanmasından müzaharet göre- den az bir müddet içinde memle-
miyeceğini biliyor. Çünkü donan- l.'.etimiıin üzerine çöken sisi da-
ma mürettebatının yüzde altmışı f(ıtnııştır. Romadra şimdi mihver ı 
Britanyalıdır. Britanyalılar dahi c.levletlerınin "anıbaşındaclır. Ve 

Asım Ôzbilenin Döşeme ma
hallesinde kain tapunun 783 

milli his kuvvetli ve Almanlara Avıupanın ce;ıubu sarkisinrle ken-1 
karşı duyulan kin derindir. Şayet disine terettüp edt>n vaı.if eyi ifa 

1 sahife 354 ada ve 1 parselde 

kayıtlı 485 metre murabbaı 
arsa ile ayni mahallede tapu-iarlan donanmaya hücum emri 'ı etmiye hanı laıımaktadır. 

verirse bir çok Fransız harp ge· 
mileri lngiliztere iltihak edecektir. 1 Ziraat Vekaletlmlıln mın 784 sahife ve 354 ada ve 

2 parselinde kJyıth 115 metre 

murabbaı arsa üzerine mebni 
bir bab kerpiç evi ilam tari· 

Amiral Darlan Dakarda bulunan J 1 

Rişliyo zırhlısına Brest limanına 
1 
Jlptırdıil t8tkllll8r 

dönmek emnni vermiştir. Fakat 1 
zırhlının mürettebatı bu emre ita· 
at etmemiştir. Bunun üzerine de 

1 

Rişliyö Dakarda kalmıştır. 
Londra: 14 (a.a.) - Royter 

ajansının şimdi Makanyon. şimali~de 
ilerliyen İngiliz kuvve.tlerı. n~~dın· j 
deki hususi muhabirı bıldı~ıyor: 1 
Kan dökülmemesi için lngılızler 
tarafından sarf edilen bütün gay- 1 
retlere rağmen salı srünü Metulla 
bölgesinde Fransızların mukave· 
met ile karşılaşan, Fransızların ça
buk teslim olacaklarını ümit ede· 
rek harekata başlıyan Avusturalya 
piyadesi şimdi oldukça mühim bir 
düşman karşısında bulunmaktadır, 
Klair istikametindeki mitralyöz ve 
havan topu yuvalan hala muka · 
vemet etmektedir. Kaim istihkamı 
şimdi elimızde bulunmaktadır. Fa
kat kalenin altına tesadüf eden 
Kaim köyünde göğüs göğüse mu· 

harebe olmaktadıı. 
Londra: 14 (a.a.) ·- Surıye

deki vaziyete dair Vişinin verdiği 
ikinci nota hakkınde edilen son 
malumat Vişinin protestolarına ül· 
timatom mahiyeti vermekten çe 
kindiği hissini teyit etmekt~dir. 
Filhakıka Fransız efkarı umumıye
sinin vaziyeti hala İngiliz - :ran· 
sız münasebetlerini daha zıyade 
fenalaştırmaya müsaade eyleme· 

mekledir. 
Resmi Fransı7. radyoları efka· 

rı alevlemeQ-e çalışarak çok sert 
bir dil kullanmakta fakat protesto 
notaları ise oldukça yumuşak bir 
dille müttefik kuvvetlerin Suriyeye 
duhulünden evvelki statukuya av· 
det lüzumu üzerinde israr etmek· 
te ve Suriyede Alman kıtalanna 
ve düşman malzemesinin bulun
madığı hakkındaki resmi tekzible· 
rin lngilterenin kabul etmemesi 
hakkında tehdidkar olmaktan zi· 
yade müteessir bir ifade ile tees 
süflerini bildirmiştir. 

Loudra : 14 (A.A) Suruyede 
ki Fransız. kuvvetleri Kiıre.Yİ tısh· 
!iye ettileı. Hilen Şama çok } a
kin bir yolu tutuyorlar. Merkez 
mıntakasında lnailiz kuvvetleri 
Nabatyayı tutmakta ve MerculuDJ 

(Birinci sa} fadan artan) hinden itibaren 21 gün müd-

ld, istihsal işlerinde tabiatın yur- detle satışa <_.ıkanlmış olduğun· 
dumuza mebzulen ihsan ettiği dan alıcıhrm defterdarlığa ve· 
nimetlerden başka modern ziraat ya vilayet idare heyetine mü· 
tekniğinin haiz olduğu büyük ro- racaat etmeleri ilan olunur. 
lü de gözden uzak tutmıyan Cüm-

1315
8 

huriyd Hükümdi bu hususta da 1 
lazım gelen tedbirleri almaktadır. 1 Aslalt Caddede ki· 
Amerilca'da sipariş edil~n ve bir rabk bir eV aranıyor: 
kısmı Basra'ya vasıl olan ziraat 
aletlerinın bir an evvel mcmleke· Asfalt caddede veya ona 
timize getirilerek temmuz ve a- çok yakın yerde, iki seneliği 
ğustos hasat devreaine yetiştiril- paşin - mümkün ise derhal . 
mesi için Ziraat Vekaleti ıaı.ım girilecek - hiç olmazsa 6 
gelen tt-şı::bbüslere girişmiştir· odayı muhtevi bahçeli asri bir 

Vunanistanın 
Bulgaristana 
harb ilanı ! 

Londra : 14 ( A. A. ) - Yu
nan hükumet re:si nrşrdtiği bir 
deklarasyon ile Bulgar kıtaları 
Yunan topraklarını işgal ve istila 
ve halka bir sıra şiddet ve bar· 
barlık gösterdiğin<lenberi Yuna
nistan ıle Bulgaristan arasında 
harb halinin mevcud oldu~unu 

ilan etmektedir. 

şimalinde lngiliz ta.}.} arelerinln 
kuvyetli müzaharetiyle Vişi kol
larıyle temas halindedir. lngiliıler 
Süveyda yakininde bazı muka· 
yemetle kaı şılaştılar. 

Kahire : 14 (A.A) - lngiliz 
tayyareleri Berut üzerine şu be· 
yannamcleri attı: 

" Sekiı Haziran sabahı lngi
liz tayyareleJi sabah saat üçte 
Berutu bombardıman edecekler· 

dir. Kurmay karargahı, sair he 
defler bombardıman edilecekler-

dir. Arapların burada bulunma
ması için haber veriyoruz ... Er· 
tesi sabah lngiliz tayyareleri gö 
zükmüşl"r ve tayin ıdilen hel:tf
lcri bombalamıflardır. 

ev aranıyor. Garajı . olan . ~v 
tercih olunur. Teklıfıer ıçın 
Yeni Otele müracaat rıca 
olunur. 13147 

Almanya Başkonsolosu 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1-.lt• \il,uıd 

1'lr.\land il 
~Parlağı 
P. Temizı 
Kapımalı 

KiLO FIATI 

--- 50,00 
46,00 48,oo 

Y. Çiğidi 5,00 
K. Çiği~ 5,0U ı _ 6,50 
SüSam - - 34,50 
K. Buğday 9,00 9,50 
BüğdayT0. 1 ___ 9.75-

Buğday yerli 7 ,20 7,75 
Arpa 5,30- 5,75-

-Yulaf 6 43 6 50 '-1 ' 
14 - 6 • 1941 

KAMBiYO VE BORSA 
I ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransı~z 
(Frank) ısviçre 

-(Sterlin) İngiliz - 5.24 
(l50i'a'r) Amerikan 132.20 

Sayfa 3 

Fabrikamızrn SaylR 
Müşterilerine 

Fabıikada malları olanlar aızu ederlerse kendileıi sigorta 
yaptırırlar. Pamuk ve çiğill<.>rini, Pirinç \e kırıntılarını imal edil· 
dildikten azami 15 giin kad:ır kaldıkları takdirde çuval, haraıla 
tından istif, haınınaliye ve ardiye parası alır ır. Kmşar.ık küflen 
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşoıasından 

evsafının bozu 'masıııd:ın hiç bir güna fobıika sahibi ınesuliyel ka
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan darı, kepek fabrikanın mahrukalı olarnk 
ötedenberi bila bedel fabrikaııın malı olııp bunn karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden aııbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri· 

den birşey alınmaz. !maliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraklı ve kılçıklı çt'ltiklerden ayrıca 

fark alındığı gibi pirincin rayicinden } üzdı: on maliye hesabına 
muamele vergisi \'e Ct'yhrııı Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye rıaın ve hesabına işgaliyc parası alınır. 

15-15 Ga. Ceyhan : ISMAIL ZALOCLU 

ORMAN ~EYİRGE MÜOÜRlOGONOEH: 
Orman Emvali Satı, İIAnı 
Cinsi Mikdarı 

M3 03 
Katran 

Köknar 
85 onoo 
30 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazası dahilinde hududları 
şartııamede yazılı çepni devlet ormanından 85 Metreküp gayri 

mamul Katran ile 30 M3 küp köknar ağacıııın ( 12) ay içe

risinde çıkarılmak üzere 2 611941 laribin<len itibaren 15 gün 
müddetle açık arttırmaya koııulmuşturr 

2 - Arttırma 17 6/ 1941 tarihine müsadif Salı gürıii saat 

15 de Orman Çevirge Müdürlüğünde yapılacaktır. 
3 - Beher gayri . nıamiil met remi kabın muhammen bede i 

katranın 780 kuruş, köknar 370 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat 58 lira 5 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Or. U. M. Seyhan O--. 

Ç. Müdürlüğü ile Kadirli Orman Bölge şefliğinden görülebilir. 

6 - Teklif mektuplan 17-6 1941 günü saat ne kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 

7 - isteklilerin ticaret odası ve.:ıikasi e birlikde 

Gün ve saalla ihale komisyonuna müracaatları (bu 

lülerden istenmez. 3-6-11 -15 
---------

belli oları 
vesika köy-

13103 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 

(Tashih edilmiş niifus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. ılk. mektep şehadetnamesi. ( Uzerinden bir sene geçme

miş bulunmak) 

C. Kendisinin ve a:lesinin hüsnü hal eshabmdan bulundu

ğunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. 
E. Birinci sınıf için 1 / EylUI 941 de 12 yaşım bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 

F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 

2 - Kayıtlara 1. Haziran 1941 gunu başlanacak ve 10/ 

Ağustos 941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ

rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/Ağustos/941 Cuma giinü 

saat 9 da yapılacaktır. (2847) 
l -3·5-7-8-11-13-1517192123-25-27-29 1310l 

I LAN 
Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıf . arına okur kaydü kabulüne 

1-Haziran- 941 de baş'anarak 10-Ağustos-941 tarihine ka
dar devam edecektir 

Mersinde bulunanların oku komutan ığına, başka şehir:erde 
bu'unan'arın bulundukları mahallin Askerlik şubelerine müraca-

caat etmeleri ilan olunur. 3-6-8- 12-15-17 13104 

- ------------
ADANA OOtUM YE ~OCUK BAKIMEVİ BASTABiBliGiNDEN: 

Müessesemiıin 941 Mai .} ılı yiyecek ve yakacak ihti) acı istekli
si ne ihale edilmek üze.re Açık eksiltmeye çıkarılmıştır. lhalesi 
17 _ Haziran - Salı güııü saat 10 da Sıhhat Müdürlü~ünde .} apı-

lacaUır . 
isteklilerin Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları, ve daha önce· 

den teminatlarını vezneye yatırmaları ve ~eraiti öğrenmC'k isti.> enle
rin de her gün doğumevine gelmeleri lüıumu ilan olunur. 

1 - 5 - 10 - 15 13099 



c 

L 

Sayfa 4 TORKSôZO 

,.---~~~-------------------------------' 
ı ........................ ı 
ımmetçl Aramyor ı 

i Eo iılerini • iJrebilecek ı 
bir /tadın hizmetçi ara· ı J y or. Matbaamıza müra· 1 

ı caat etmeleri ı 

ı ........................ ı 
1 ' 

' 

.. . ' . ... 
• -. • • i.. .. . .. · ..... 

Tiril Ba11D Blrllll 
Adana mıatakaıı 

Belılllladea 

9 Haziran 941 günü saat 

dokuzda toplanması mukar· 

rer olan Basın Birliği Adana 

mıntıkası kongresi ekseriyet 

olmadığından 17 Haziran 941 

Salı günü saat on bire talik 

edilmiştir. Kongre o gün ve 

saatte Adana Halkevi salo· 

nunda yapılacaktır. 

11 - 14 - 15 - 17 

Kirahk ev 

BaMt .. 1111 ve sesıaıa temızuıırıe llır kesi hayrete 
da,area radyo 

İtfaiye sokağında 125 numaralı 
hane içerisinde elektrikli ve müs· 
taldl üç oda bir mutbah ltiraya 
verilecektir. lsteklileı iıı idaremize 
muracaatları 

Muharrem Hilmi Remo Nlbetçl eczane 

Tlcaretbaaesladea alınız TAHSİN ECZAHANESI 

ABİOİNPAŞA CADDESİ NO. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TELEfON: 112 
Yeni Otel Yananda 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE iNGll TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRITANYA IMPARATORLUGU , 

::== YAZAN: ====s MÜMTAZ FAiK FENiK ==: 

TORKIYE CUMHURİYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t arih i : 1888 

1 
Sermaye•i : 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşatJdaki plana göre ikramiye da~ ıtı'acaktır. 1 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Ura 
4 • 500 2000 " 
4 

" 
250 " 1000 " 

40 
" 

100 " 4000 " 
100 " 50 " .sooo " 
120 " 

40 " 4800 " 160 il 20 " 3200 " 
DlKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene iç;nde 50 

liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 f azlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

r---------~-------------------------·-_..--..._...__... _______ ,..,._~ 
) MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTALARINI HER 60N MUSTAFA RIFATECZAHAN!SI 

~~J .... ~ .. ~ .................................... ~1 

! Alloae ve Ub TÜRl<SÖZÜ 1 
ı ,artları OOPIDEL~ ~e • A04NA 

lı Sahip ve Başmuharriri 
S enelifi · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
T Aylıfı • • . 125 • --

ı -- Umumi Neşriyat Müdürü 

ıı lılnl•r için ld•r•v• MACiD 80ÇL0 
ı , ~ 
ı mUrecaat etmelldlr Bosıldı~ı ~er : TORKSOZO Mottıoosı ı ...................................... .. .. ı 

YUVANIN SAADETi 

ÇAPA MARKA 
Sıhhatinizin, neşenizin, sofranızın hadimidir • 

~******# 

= N " " " " M 

n 
~ 
M 

= " " 
= ~ 

EZLE 
Kınklık,S 

Diş ve ade 
ağrıları 

G R 1 Pt 
ile geçer ~ 

Havaların serinleefil' 1 
günlerde alacatı"'• 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundurı.ıak olmaııd•'· 

• 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekle'• 
yormadan ıstırapları dindirir. 

sak•"'"' Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taktitlerinden 

her yerde pullu kutularım ısrarla isteyiniz. 

A#'U2E2Cw=-,g#*M### 

• 
iş Bankası 

Klçlk taıarral lleıapıarı 

1941 
lllramlye plilll 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Aiullo•, 3 lkinciUfı
tariltlerinJe yapılır 

1941 arUdyelerl 
1 Adet 1000 Liralık 2,000 Lir• 

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, Bank••tna par a yatı rmakla yatfll~ 
biriktirme o lfn•z, aynı zamand• t• llttlll 

d9fte m .. olursunuz 


