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tiirkiye - Almanya arasında imzalanan dostluk 
ltıuah·edesi tam ittifakla tasvip edilmiş bulunuyor 

Nevzd GÜVEN 

D ~n Ankarada 7 ürkiye ile 
k 1rnanya arasında bir 

eı;rn_~~ohedesi aktedildi. Hü-
lıırı b 1 ~Q,. ugünkü dünya buh· 
Şısınd ·k· k • ~'>lan a ı ı seneye ya ın 

~ b,·,. darıberi sadakatle ve 
, il<Qsı kıyosetle takip ettigi sulh 

tıırı l kA eti d norma ve mantı ı 

ıtlJitı oha olan bu ahidname· 
· ç duynıam~la imkan yok· 
~ii,.ı. 

lıı. " 1Ye · 'Ilı fo. nz!l bugünkü dünya buh-
sat b ·ı 

, ~Q~ı hi '. erek ,tahakkukuna 
l; Yok çbır emel ve hiçbir 

tu,.. B""t- 1· 'k ot
0 

• u un po ıtı amıza 
~QQt/ 11

, esas istiklal ve milli 
e,.ırn . . 

. tiirı 1.. lZın, toprak bütünlü· 
~ı,,., .

1 
Oı-unmasıdır. Netekim 

/Joiı'tik 1 
e akteililimiz ittifak da 

~ıı ı .anın mahs l "d ·· B ü-~ rııç 6. u u ur. u 
~1111 ıt devlet aleyhine ol
~ktı0 Otodan geçen zaman için· 
.i!Je k gcielen bir çok hadiseler 
IJt• Q Ot 1, ~/· d d • h /:'· ''. "Uı ı erece e ıs af 

~lhokiko 
Ilı tUrıı • oramızda müsbet hiç 
~'% i;et>.z~u olmadıAı halde 

/Qlttıq el ntunasebetlerimi:z ba 
~ ~ııcı ko~ ıklar yüzü~den bu son 

r ~· Qf'>ıış r bir sarsıntıya ma· 
. · ~ ~kQt ulunuyordu. 

dığ1 
'"'' • bu .. il~ . cı o[1tı .gun Almanya hiç bir 

oıı ,tıqtll'ıı:dı~ını söyliyerek bize 
1 '"trtı bulunuyor. Uzanan 

il '>ı <ıntak · · . . 
11 'tıcut ıçın ıse hiç hır 
.~Q'1o11 1 de~ildir. Dostum di 
'rıı· ou ı · 1Yete e ın hareketindeki 

~ ~e/ı'rıce' aksi tezahürleri vu· 

4jQrıt11crb .kadar inanmak ka-
'lıq lr şey kt 

lıık "'Ya . yo ur. 
'tıtıa/ı ıle aktetiilimiz bu 

11 
rlcı,.uz edesi etrafında üze• 

ın°_~tQy0 '>ıb~sı çok lüzumlu olan 
·'Ilı,. rllıa . 
ı . ssa rşaret etmek 

· ' 8 
~etitıi~ nt_uahede ile Tarkiye 

~ı~°!<Qt 'tJ~rn~~ye kadar büyük 
6;/11kqda tıt~likle takip etti· 

l1q1e olaca:n kuçük bir detişik
r 'h ~rnı t 

fe • 'r;,,. k. asavvur etme-
q~ııe.,di~i ı~enin çok evvel mil· 
~tqk bi,. iiyük kararda en 
~ IQ,.,..,.saı-aırıtı bile olamaz 
Q ... ,ıa . 
~a{elecefc hşu 'fJega bu şekilde 
Qıt, 4rı-ı,.an[ı~ıer tearruz istiklal 
~~ !Jop1ı ntıza şu veya bu 
t 'tl ocak t 
~ı · '"i1tı. . ecavüz, hattı 
' 'Pıı· ııı ta . 
't ııe k Yın hususundaki 
· 'ıı k aı-ş1 IQ ti.çak Yapılmak isteni· 
<, ~"kobe/entii~ahale mutlaka 

tıı lıqJı d gorecektir . 
.ı 'tı e en; 
'li 1t Ctıq t h n mukaddeme-

"llj ao h "dl 
'~ı· "Qzf k u ere dair bir 

ı~ k on 
'>tııQh i, irn muştur . Bu şu 
1ıııı '<lesi za edilen bu d~t· 
~le~ Q'l.\IQ'lın ~e Tiirkigenin ne 
~ieı 'tle,.ıe . aha evvel diger 
· .r gıri t' · 
it • 0ztete ş i~ı taahhütlere, 

8;.. zarar · eq, . ~1Qell 1 t1eremıye-

fiı.. ~171detı 0 
eyh bu dostluk 

'~ " 1rii sorıra d' lle,. :'le kad ıger millet-
Q1, '"' • ar ol . . 

1 .ıQcQ · ·ı~de . an ıyı mü· 
~ /il ktı,., l3u hıç bir defi#klik 

ı; ııı~ıı,}ilte,.e .rneyanda olmak 

,~ I «tırtı ıle l . . 
~ Q~0 tız. itt . 0 an ıttif ak 

~' eıqi,. edilrrıekif akın bütün ruhu 
,., fli,.~ suretiyle devam 

1' ik/1Yle rrı" 
O tcı~ lrJQ~Q"afz11 tıc;,de/e halinde 

O 
Q tı .. e tıe ostlufunu bir 

to,.,'l l !laıatnıakta b · e,. 6 l ır 
e ki bulunabilir. 

Bay Şükrü Saracoğlıı 

Sar acoğlu'nun 
dünkü beyanatı 

Ankara: 19 (A.A.) - Türki
ye - Almanya muahedesinin im
zası münasebetiyle Hariciye Vekı· 
li ŞüJuü Saraçoğlu matbuata ati
deki beyanatı yapmıştır. 

Birbirlerine karşı vaziyetleri 
her vakit açık ve dürüst kalmış 
ve dünya hadisatının asırlarca 
süren temevvücatı esnasında mua
nz mevkide bulunmamış olan Tür
kiye ve Almanya, metni bugün 
neşrolunan muahede ile, dostluk
larını en sağlam temellere istinat 
ettirmekte ve atiyen de muarız 
vaziyete giımiyeceklerini teyit et· 

mektedirler. 
Türk' ve Alman milletleri bu 

muahede "ile yeni ve kaU bir em· 
niyet havası içinde yekdiğerine 
bir kere daha el uzatmış oluyor· 

lar. 
Metinde görülece~i veçhile, 

tarafeynin mevcud ahdi vecibele· 
ri mahfuz tutulmakta ve böylece 
de bu vecibelerin muahedede mün · 
deriç mefhumlarla tearuz et~e
mekte olduğu teyid edilmektedır. 

Tarihi ve mühim bir dosth,ık 
vesikası olan bu muahedenin im· 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Tlrklye BllltmatlalD l 
klJasetll siyaseti 

Bir /ta/yan Gazeteai 
neler yazıyor 

Berlin: 19 (A.A.) - ltalyan 
gazetelerinden gazetta del Popo
lo'onn mı.ısolininin nutku hakkın· 
kmdaki makalesi, Berlin mahfille· 
rinin nazarı dikkatini celbetmiş· 
tir. Makale, Türkiyenin garp dev
letleriyle yaptığı . anla~malara ra~
men kiyasetli bır sıyaset takıp 
ettiğini. ne Almany~, n~ de lt~l· 
yanın Türkiyeden hıç bır şey ıs 

temediklerini, Musolininin ?e lta~
yanm 1928 deki dostluk sıyasetı· 
ni takibetmek arzusunu tekrar et· 
tiğini kaydetmektedir. 

::z::=ız . _...,..-- f 

Fakat takiheWtimiz politikanın ana 
prensı'pi istiklal c.ıe milli men/ aat· 
lerim izin halel törmemesi şartiyle 
dahilde 'Ue hariçte sulhun teessü· 
sane ve devamına çalışmak o/dutu 
göz önünde tutulacak olursa bir 
taraftan lngiltere ve diger taraf 
tan A lmanya ile dost olmamızda 
en küçük bir garabet bile olma· 

dıtı meydana çıkar . 
Dün Ankarada SaracoJlu ile 

Fon Pap_enin imza ettiti bu dost-. 
luk muahedesi hiç şüphe yok kı 
Almanyanın Türkiyeye karşı olan 
iyi niy(!tlerini isbat eden bir vesi· 
kachr. Bütün temennimiz bu fJesi
kanın hadise ve vakıalarla da te· 

kididir . 

Ankara : 19 (A. A.) -
C. H. P. Meclis Grupu dün 
18.6.941 Çarşamba günü saat 
17 de Reis Vekili Trabzon Me· 
busu Hasan Saka'nın reisliğ'İn
de toplandı : 

Ruznamede yalnız Alman· 
ya ile müzakeresi bu defa ik· 
mal ve intaç edilmiş olan dost 
Iuk muahedesi vardı. 

Bu maksatla söz alarak 
kürsüye gelen Hariciye Vekili 
Şükrü Saraço~lu bu muahede
nin bidayettenberi geçirmiş 
ol doğu müzakere saf aha tına 
ait beyanatta bulunmuş ve im· 
zası takarrür eden muahede 
metnini okuyarak bu vesika
nın mahivet ve gayesi üzerin
de etraflı izahat vermiştir. 

Hariciye Vekilini müteakip 
söz alan bir çok hatiplerin 
beyanabna ve sordukları sual· 
lere bizzat Başvekil Dr. Refik 
Saydam tarafından verilen ce· 
vaplar dinlendikten sonra mu· 
ahedenin imzası teklifi reye 
konul muş ve Umumi Heyetin 
tam ittifakı ile ve sürekli alkış
larla kabul edilmiştir. 

Rurnamede başka bir mad· 
de olmadığından saat 19 da 
celseye nihayet vermiştir. 

Ankara : 19 (A. A.) - C . 
H. P. Müstakil Grupu Umumi l 
Heyeti, 18-6 1941 Çarşamba 
günü, Reis Vekili lstan,bul ~c:
busu Ali Rana Tarhan ın reıs· 
!iği altında toplanmıştır. 

1 

Hariciye Vekili t~raf~n~a~, 
Parti Grupunun bugunku ıçti
maında ve onu müteakip Müs· 
takil Grup Umumi Heyetinde, 
harici siyaset hakkında veri· 
len malumat ve izahat üzerine 
müzakere cereyan etmiş ve 
neticesinde hükumetin hattı 
hareketi ittifakla tasvip edil ~ 
miştir. ~ 

Fon Papen 

Papenin dünkü 
beyanatı 

Ankara : 19 (A. A.) - Al· 
manya :Büyük Elçisi B. Von Pa· 
pen, Anadolu Ajansı vasıtasiyle 
Türk matbuatına aşa~ıdaki beya
natta bulunmuşlardır: 

imza edilen muahedenin meiut 
bir: tarzda akti Hariciye 1Vekiline, 
matbuata dikkate de~er bazı söz
ler söylemeğe vesile oldu. Bundan 
dolayı kendisine bütün kalbimle 
teşekkür ederim. 

Bu muahede, asırlardanberi 

memleketimizi birbirine bağlıyan 

ve ancak Avrupa'ya yeni, daha 
iyi bir nizam ve devamlı bir sulh 
temin etmek istiyen siyasetin he
defleri hakkındaki anlaşl\mamaılık
lardan dolayı muvakkaten muhtel 
olan eskı, itimath ve dostane mü
nasebetleri yeniden teyit eylemek· 
tedir. 

Binaenaleyh bu muahedcnin 
ehemmiyetini, devrimizin tarihi 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

Hür Fra~sız kuvvetleri bir çöl yolcululunda 

İngilizler din 
sabah şama 

taarruza geçti 
Kantire ve E-zrea 

İf gal edildi 
Ankara : 19 ( Radyo gazete

sinden )- Suriyede Vişi kıtaları· 
nın ileri hareketi durdurulmuş ve 
dün istirdad edilen kasabalar tek
rar Müttefik kıtaatın eline geç
miftir. Kudüsteki fnııiliı Generali 

Vilsonun bu sabahki beyanatına 
bakılırsa Müttefikler şimdi Şam 
şehrine akın etmektedirler. 

Kudüs : 19 ( A . A . ) - Şa
mın dört mil garbinde olan Mez
zeni'lı Hür Fransıı kuvvetleri ta
rafından işgali üzerine Müttef ık 
kuvvetler Şama taarruıa başla
mışlardır. 

Vişi : 19 ( A . A. ) - Başve· 
kil muavini Amiral Darlan Suri· 
yede harp eden General Dögol 
taraftarlarına radyoda hitap ede

( Geriıi üçüncü aayf ada ) 

Tapulama K anunu 
Meclise sevkedilgor 

Ankara 19 ( Türksözü muha· 
birinden ) - Adliye Vekaleti bir 
tapulama kanun projesi hazırlamış 

tı, bilahere bu projede yeni bazı 

tadiler yapmak lüzumu hi ssedilmiş 
projeye bazı esaslar ilave edilerek 
da.ha mükemmel olmasına çalı 
şılmıştır. 

Layiha başlıca dört fasla ay
nlmıştır. Birinci fasıl tapulama mu-
amelesinin kimin yapacağ1nı ve 
hangi haklann tapulanacağmı, ikin
ci fasıl, tapulamanın nasıl ha?lıya

cağlnı ve hangi usulün tatbik edi 
leceğini, üçüncü fasıl, hakimin 
tapulama tetkikatını ikmal ettikten 
sonra gayrimenkulün hak sahibi 
namına tapulanmasına karar vere
ceğini, dördüncü fasıl, tapulama 
teııkilatını ve bazı mali muafiyetler 
ve muvakkaten talbiki icap eden 
hükümleri ihtiva etmektedir . 

Layiha mütea\ealan ahnmak 
üzere alAkadar vekaletlere gönde
rilmiş bulunmaktadır. 

finlandiya'da 
Romanya'da 

fevkal'adelik 
askeri hazırlık 

Ankara : 19 ( Radyo gazete
sinden )- Romanya ve Finlandi
yada fevkalade tedbirler alınıyor. 
Romanyada askeri haurlıklar de
vam etmektedir . Finlandiyadr da 
seferberliğe yakın bir hareket var
dır. Petsamo limanı kapatılmıştır. 

Londra : 19 ( A. A. ) - Fin
landiyada Patamoya giden vapur
lara seı\risef ain ruhsatiyeleri ve· 
rilmelerinin 14 Hazirandan beri 

(Gerisi üçüncü sayfada ) 

Ankara 

Radyo gazetesi 

Ankara - Berıın 
paktı akisleri 

Berlin 11 Roma 11 Sofya 
Mo8kooa ne diyor ? 
Türk - Alman dostluk mua-

hedesinin imzası bütün dünyada 
akisler uyandırmıştır . İngiliz rad
y osu bugünkü neşriyatında anlaş
madan bahsetmiş ve bu paktın 

İngiltere için bir sürpriz teşkil 
etmediğini , Türkiyenin taahhüt-
lerine tam bir sadakat gösterdi
ğini tebarüz ettirmiştir . 

Alman radyosu da bugünkü 
E.misyonlannda anlaşma hakkında 
gayet müsait tefsirlerde bulun-
muş, Saracoğlu ve Fon Pepenin 
beyanatlarının tam metinlerini ve 
keza muahede metnini neşretmiş
tir . 

Atman mahfilleri , Atatürk 
mektebinden çıkan bütün Türk 
siyaset adamlarının çok realist 
ve doğru olduğunu , bu anlaşma
nın mana ve kıymetinin büyük 
olduğunu mütalea etmektedirler. 

D. N. B. ajansı, Türklerin Al
manyada daima hüsnü telakki 
edilmekte bulunduğunu , Atatürk 
ve lnönünün Almanyada çok se
vilen iki şahsiyet oldu~unu söyle
miştir. 

Bulgar radyosu da , bu anlaş
manın Türk - İngiliz paktından 
daha az ehemmiyetl i olmadığını , 
Alman kıtalarının Suriyede bu
lunmayışı, ve yine Alman kıtala

rının Bulgaristandan çekilişinin 

bu anlaşmaya zemin huırlamış 

olduğunu kaydetmektedir . 
Sovyet radyosu ise an\aşmarıın 

tam metnini vermiş , fakat hiç 
bir mütaleada bulunmamıştır . 

Yeni mahsullerimizi 
mübayaa kararı 

dün meriyete girdi 
Ankara: 19 (Türksöı.ü muha

birinden) - Koordinasyon heye
tinin yeni mahsul buğday, çavdar 
arpa, yulaf, mahlıit ve mısırlar

dan 1941 senesi mahsulü idrak 
mevsimleri başlangıcından 1942 

mohsul idrak mevsimleri başımı. 
kadar 39 vilayetimizde bu vila· 
yetlerin tamamı veya bir kısım 

kaıaları idart hudutları dahilende
ki hakiki ve hükmi şahıslar elle-

rindeki mallara lüzum gördüğü 
zamanda ve Toprak Mahsulleri 
Ofisinin yapaca~ı mübayaalara 
ait fiyat ve şartlarla bedelleri 0-
fisce teslim edildikce ödenmek 

üzere el konması hususunda Ti
caret Veldiletinçe salahiyet veren 
kararı, dünden itibaren meriyete 

ııirmiştir. 

Halkevimizde ikmal kursları 
Adana Halkevinin ikmale kal

mış talebelere açtığı ikmal kursfa
rı büyük bir rakbet görmüş ve 
bir çok talebelerimiz bu kurslara 
kaydolmuşlardır. 

!!"!!!!"~~~~!!!"!""'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~----

.ie]gi(are]3J!aJ 
Vqington : 19 (A. A.)- Bah

r;ye nezareti bütün bahriye ihti
yatlarına hazır bulunmalarını bil
dirmiştir. 

* 
Berlin 19 (A. A.) - Hitler 

Cenubu şarki kıtaları kumandanı 
mareşal Lindzi kabul ederek iza-
hat almış ve kendisine teşekkür 

etmiştir. 



Sayfa 2 TÜRKSOZO 

t -. HAB Suriye işgalinin 
gecikmesine sebeb 

olan amiller 
VE 

BU60NK0 ASKERİ DURUMUN MUHTEMEl İNKİ~Af lARI 

Yeni kurulacak 
iş yerleri 

Ziraat Odasında 
dünyapılan içtima 

lngilizlerin Suriye hareketine 
başlamalarından bir gün evvel ln
gilizlerin Suriyeyi kolaylıkla nasıl 

işgal edebileceklerini tetkik eder· 
ken şöyle demiştik : 

"lngilizlerin bir işgal hareke
tine teşebbüs etmeleri için hiç ol· 
mazsa dört firka ile harekete 
geçmeleri iktiza eder. Eter lngiliz· 
ler ilk hamlede Uzkıyeye bir ih
raç hareketinde muvaffak olabilir
lerse bir taraftan Suriyenin işgalini 
kolaylaşbrmak diler taraftan Kıb · 

ns ve L..azkıye üsleri vasıtasiyle 

Almanların Suriyeye yardım gön
dermelerini imkansızlaştırmış olur· 
lar. lngilizlerin bir de Berut ile 
Sayda şehirleri araıındaki sahil 
mıntakasından ihraç yapmaları 

beklenebilir. Bu kısım, bilhassa, 
Sayda civarı ihraç hareketine çok 
müsaittir. 

"Irak tan hareket edecek lngi · 
liz kuvvei sef eriyesininde kolay
bkla hareket edebilmesi ve Suriye 
topraklarına firmesi mümkündür. 

"Filistin hududuna gelince: 
bu mınbkadaki tahkimat arazi 
şekli hasebiyle bu mıntakada bir 
lngiliz taarruzundan sür'atli bir 
inkişaf beklemek doğru olamaz. ,, 

Yazımızın intişar gününe mü· 
sadif sekiz Haziran sabahı şafak· 

tan önce lngiliz kıt'alarının Suriye 
üzerine harekete geçtiklerini işit· 

tiğimiz zaman lngihzlerin Suriye 
işgali için kafi derecede bir kuv
vetle Suriye işgalini sür'atle ta 
mamlıyacaklannı zannetmiştik, fa
kat bu güne kadar cereyan eden 
Suriye harekatı bize gösterdi ki 
Suriyeyi işgale başlıyan lngiliz 
kuvveti üç fırka dahi değildir. Ve 
bu lngiliz kuvvetlerinin de bir fır~ 
kası Ceneral Gentilhomme'in ku
mandası albndaki hür Fransız fır

kası· ki iyi mücehhez ve talim gör
müştür. Bir fırkasi çotu Avustu
ralyalılardan müteşekkil mücehhez 
ve orta derecede bir fırka, artan 
kısmı da iki alayı tecaviz etmi· 
yen Milis talim görmüş askerleri 
olması çok kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. 

Yalnız lngiliz kuvvetlerinin 
tank, zırhlı otomobil vesair techi
zatlan Lbakımından Suriyedeki 
Vichy kuvvetlerine tefevvuk ede
cek derecede kuvvetli ve mükem· 
mel oldutunu ve aynca da buna 
mütefevvuk lngiliz hava kuvvet
lerini ilave etmek lazım geldiğini 
söylemek lazımdır. 

Binaenaleyh lngilizler elle· 
rindeki bu kuvvetlerle de Suriye
deki Vichy kuvvetlerine tekaddüm 
edecek bir vaziyette olmalarına 

rağmen Suriye işgalini sür'atle 
halledecek bir mahiyette değildirler. 
Kafi derecede kuvvetlerinin olma· 
masından dolayı da işgalin kolay· 
taşmasında en büyük amil olacak 
sahillerden ihraç ameliyesi yapıla
mamııtır. Bu ihraç ameliyelerinin 
yapılamaması ise askeri harekatın 
çok ağır bir tarzda cereyan et 
mesini intaç kılmı~tır. Çünki sahil 
ile mesela Şam arasında müvazi 
bir hat çizilirse arada kalan kısım 
çok arızalıdır. Aynı zamanda as · 

keri harekib kolaylaıbracak olan 
yollarda bu iki müvazi hat ara
sında pek çok ve sıkbr. Halbuki 
cenuptan şimale dotıu pek mah
dut yollar mevcut olup bunlar
dan başlıcalan; biri sahil boyunu 
takip eden asfalt yol, diteri de 
Kuneytradan aynlan Zahle·Banyas 
yoluyle yine Kuneytradan Şama 
giden yoldur. Bunlardan başka 

Der'adan Şama giden yol da as
k eri bakımdan ehemmiyetlidir-

lıte, harekatı cenuptan ıimale 
dotru yapmak mecburiyetinde 
bulunan ln,Uiz kuvvetleri bu yol· 

Yazan : Remzi A hl 

ları takip etmekte olduklarından 
Fransızlar bu yollar üzerinde mu· 
kabil kuvvetler bulundurmakta
dırlar. 

Müsaade iıtihıali meaele•i 

lş kanununa bağlı İfÇİlerin sağ
lığını lcoruma ve iş emniyeti ni-

Zahire Mübayaası Meselesi 

Böylelikle de askeri harekat 
lngilizler lehine zorlukla inkişaf 
ediyor. Sahil yollarından ihraç 
ameliyesi yapılmış olsaydı hem 
Lübnan dağlarının hakim noktala
rına daha kolaylıkla sahip olunur 
ve hem de Fransız kuvvetleri mu
hasara edilmek suretiyle teslime 
icbar edilirlerdi. Fakat lngilizler 
Suriye işgalinin halline vakıt geçi· 
rilmeden, başlanılması zaruretinin 
doğması yüzünden istenilen nok
talara kafi derecede kuvyetler 
tahşit edememeleri ve yahut, bu 
gün için, fazla kuvvet celbine im
kan bulamamalarından dolayı aşa· 
~daki şikları tercihe mecbur 
oldular: 

1 - Elde mevcud kuvvetlerle 
bir an evvel harekete geçmek ve 
Vichy kuvvetlerini kendıleriyle 

harp ettirmemek için her türlü 
propağanda usulüne baş vurarak 
Suriyey: işgal etmek . 

2- Kendi taraflarına geçiri
lecek olan bu l uvvetlerden isti
fade etmek imkanını bulmuş ol
mak. 

Bereket versin ki Almanların 

ve Vişi hükumetinin Suriye üze
rine harekele geçmemeleri lngi
lizlerin harekatı üzerinde bir güç
lük doğurmasına mahal bırakma
dı . Aksi takdirde Suriyedeki harp 
safhasının baıka şekillere inloUib 
ettiği görülecekti . 

Suriyedelci Fransız kuvvetle
rinin ekseriyetini teşkil eden Tu . 
nuslu, Cezairli ve Faslı askerlerin 
çok mutaassıp Lircr Müslüman 
olmaları hasebiyle lngilizlerle harp 
etmeği kendilerince bir nevi 
< Cihad > telakki edeceklerini 
kabul etmek lazımdır . Bununla 
beraber bu askerlerin Fransızları 

sevdiklerini söylemekte bir hata
dır. Almanlar da bunu bildikleri 
için Suriyedcld Fransız olan as
kerleri Fransaya gönderttirip xal
nız Tunuslu , Cezairli ve Faslı 
Müslüman askerlerin Suriyede kal
masını istemişler ve isteklerini 
is'af ettirmiılerdir . 

Umumi vaziyeti böylece hü
lasa ettikten sonra biraz da bu
günkü askeri durumu ve doğ

ması muhtemel neticeleri inceli
yetim : 

Sahil boyunu donanmanın mü
zaharetiyle takib ederek Saydaya 
varmış olan ve hattA Saydadan 
da Berut istikametinde ( Sayda 
ile Berut arası 45 kilometredir ) 
İlerlemekte olan A"ustrl\lya kıta
atı burıdan sonra daha kolay ve 
süratle hareket etmek imkanına 

ıamnamesi, iş yerlerinin sağlık r ...................... , 
durumlarını ve iş verenlerin bu ı ALTIH ooe bakımdan taşıdıkları mükellefiyet- ! ı .,MEKTE ! 
leri esaslı şekilde tesbit etmiş, ıı DEVAM [Ol.YOR ı* 
bulunmaktadır. lş yeri olmak ü-
zere yeni infa edilecek yerlerle ! ı ı 

mevcud herhangi bir bina iş yeri 1 ı Aldığımız malumata göre ı 
açmak istiyenlcr, mıntaka iktisad ı lıtanbulda altın fiyatları dün ı 
ınüdürlüğüne bir beyanname ve- ı de düşmekte devam etmiıtir. ı 
recek, bu yerl~rin planlarını da ı Dün, bir altının fiyatı 26 lira ı 
beyannameye ekliyeceklerdir. ı 10 kuruş idi. ı 

ıktisad müdürlüğü plin ve be- L ...................... J 
yannameyi, nizamnamenin esa~ıarı ı' 
dahilinde tedkik ederek, müsaid 

ve muvafık görürse açılma mezu 

1 niyetini verecektir. 20 gün zar· 
fında müsbet veya menfi cevap 
verilmezse, beyanname sahibi, iş 

ıaaat 011:aııanaa 
para11Z talebe 

Milli Müdafaa lVekaleti kendi 
hesabına ve parasız okutalmak 
üzere Ankara inıaat ustası ve 

yerini kurabilecektir. 

Maamaf ıh kurma bitince işle· 

meğe baılamak hususunda da ye· 
niden lktisad Vekaletind4tn müsa
ade istenecek ve müdürlük tetki-

• bölge Sanat Okullarına talebe 
1 alacaktır. İlk okul mezunu veya 
1 orta mektepte okuyan yqları 13 

kat yaparak, if yerini mevzuata 
uygun görürse, tn kısa zamanda 
müsaadeyi verecektir. Müsaade 
hilafında açılan ış yerleri kapatı

lacaktır. 

maliktir . Hele bu Avustralya 
kuvvetleri mühimce bir miktarda 
iseler Fransız kuvvetlerinin daha 
kolayca muhasara altına alınma

ları mümkün olduğu gibi Cebeli 
LilbDanın bütün hakim noUaları 
:süratle ele geçirilebilir . Çfinllil 

Saydadan sonra Cebel köylerine 
sahilden bir çok yollar ayrılır ki 
bu yollar vasıtasiyle Cebeli Lüb
nanın muhtelif istikametlerine müş 
külitsızca vasıl olunur. Fransızlar 
da buralarda kafi kuvvetler bu
lunduramazlar . 

lngiliılerin de bu tibiyeyi ta
kip ederek sıradan ilk it slarak 
hakim ve ehemmiyetli bir mınta
ka olan Diızin üzerine }'Ürüyüp 
bu kariyeyi işgal ettikleri bildi
rildi. Diızinin işgali Zahle ve Be
rutun işgali üzerinde de büyük 
tesiri vardır. Diııin'den Banyas -
Zahle yolu katedilip böylece F
ransız kuvvetlerinin arka cenah· 
larına düşecek nlan İngiliz kuv 
vetleri Fransız kuvvetlerini hem 
arkadan tazyik eder, yani Mer· 
cayun havalisindeki Fransız kuv· 
vetleri mahzur kalmağa mahküm 
olurlar ve hem de katedilen Ban· 
yas-Zahle yolundan ayrılacak di-
ğer bir lngilizler kolunun da Zah· 
leye kadar kolayca hareketi bek
lenebilir. 

Oiıı.inden diğer bir kolda Bey
teddin - Aley istikametinde yü
rüyerek sahil boyunca Beyruta 
doğru ilerliyen kıtaatın hareUtını 

1 

den aşağı ve 17 den yukarı olmı. 
yan talebeler bu okullara kabul 

l 
edilecektir, 

Okula girmek için 20 ağuıtos 

ta bir imtihan yapılacağından arzu 
eden talebeler bu günden itıbaren 
Maarif müdürlüğüne müracaat ede-
bileceklerdir. 

çabuklaştırır. lngilizlerin Dinin
den pek ileri gitmemeleri kafi 
derecede kuvvet t ecemmü etme
ğe çalıştılcları anlaşılıyor. 

Kaniter yolile Şamın şimali 

garbi eteklerine varmış olan lngi
lir. kıtalarının Şamın itıali için 
güçlüklere maruz kalacağı söyle
nemez ve artık Şamın. işgali bir 
gün meselesi denebilir. Şamın ln
giliıler eline düımesi ise umum 
Suriyenin iıgalinde büyük bir rol 
oynar ve Berutun işaalini de ta
cil kılar. Zaten Şam ve Berutun 
i1gal edilmelerini muteakip artık 
Suriyenin umum işgali tamamlan. 
mıı sayılır. Franıııların tutunma
larına da imkan kalmaz. 

Şarkda, Cezire üzerinden yü. 
rüyüp de iıtikamet Halep olmak 
üzere Akçakaleye varmış olan 
Kolla Abu-Kemalden Frat nehri 
boyunca Deyrizor ve oradan da 
Halep ve Humus istikametlerine 
yürümeğe çalışan lnailiz seferi 
kıtaatının zaif oldu~ anlqılmak· 
tadır. Yoksa bu lutalardan ıüratli 
ileı leyiş ve bu ıüne kadar çoktan 
hedeflerine varmıı oldukları bek
lenebilirdi. Binaenaleyh bu kolla· 
rın da ilerlemekten ziyade ora· 
larda Fransız kıtalarını oyafamak 
yolunu tutmalctadırlar. 

Netice itibarile İngiliıler geç 
olmakla beraber Suriyeyi işgal 
edebileceklerdir. Buıünkü durum
ları ,amamile hAkim bir çağda· 
dır. 

llE:::=E:JMB 
Çamur Saçan Volkan - ilan Verme Usulü 

Azerbaycanda Baku civarında Apşeron ada
sındaki eski bir volkan tekrar indif aa başlamıştır. 
Fakat bu volkan lav ve ateş yerine .çamur saçmak
tadır. 

muhakkak sayılıyor. • 

••• 
On yedinci asnn başında Pariste Tedfrast Re-

no isminde bir doktor yaşamışbr. Bu doktor, dok
torluk mesleğinden ziyade boş veya mobilyeli ada
lan kiraya vermenin kazanç getirecetini difünmüş; 
bu sebeple Variste " Bureaux d'adresse ,, isminde 
iş ve kiracı bulmak için tavassut edici bir büro 
açmışbr. Sonra müessesesini genişletmiıtir. 1639 
yılında iş bulma, iş tavsiyesi hususunda aylık bir 
almanak çıkarmıştır. 

Sovyetler Birliği ülum akademisi azalarından 
profesör Fiodorof Lok Batan ismindeki bu volka-

nın indif aata başlaması münasebetiyle şu beyanatta 
bulunmuştur : 

Sovyetler Birliği dahilinde çamur saçan volkan
lar çoktur. Ekserisı Azerbaycandaki arazide ve 

Bahrihazar adalarındadır. 

Gazlı çamur saçan volkanların bulunduğu ara· 

zinin albnda zengin petrol madenleri bulundutu 

işte bu, Avrupada ilk matbu ilAnlar olmuştur. 
Demek oluyor ki ıazetelerde ilinlann mentei 300 
seneliktir, 

Dün Ziraat Odasında Toprak 
Mahsulleri Ofisine faıla miktarda 
zahire vermek için büyük çiftçi
lerden mürekkep bir toplantı ya· 
pılmıştır. 

Bu toplantıda buıün için 147 
ton, yarın için büyük çiftçilerden 
ve batozla harman yapan çiftçi
lerden daha faıla zahire alınmaıı 
için harekete aeçilmiıtir. 

Adanadan istenilen bu turfan
da buğdayın yayla memleketlere 
sevki için vaz'iyet muamelesi b31 · 
lamııtır. 

Pazarda aatııa müsaade edil· 
melde beraber de~irmenciler de 
ihtiyaçlarını Ofisten almakta ol
du~ndan ayrıca mübayaa yapıl
maıaına müsaade cdilmiyecektir. 

Bütün kanallarla Ofiıe buğ
day ıevkedileceldir. Bunun hari· 
cinde bu~day nakliyatı dahi kont
rol altında bulundurulacaktır. 

Tarlı &uın Birliii 
Konfl'e•i miinueh tiyl• 

BIJlldert••sdea 
ıeıea Telgrabar 

Türk Basın Birlil'i Adana 
kongresi münasebetiyle Milli Şe
fimize ve meclis reisimize çekilen 
telgraflara büyüklerimiz ıu cevap· 
tarı vermiflerdir: 

N. Oral - Basın Birliği Konı· 
resi Reiıi - Adana 

Konırenin necip duylfUlarına 
teşekkür eder. bqarıtar dile· 
rim - ismet İnönü 

Bay Nihad Oral - Seyhan 
Basın Birliğ'i Kongre Reisi - A· 
dana 

Seyhan Mıntakaıı Basın Birli
ği Kongresinin içtimaı münasebe· 
tiyle izhar erli len hissiyata trşck. 
kür ederim. - Büyiik Millet Mec• 
liıi Reisi - Abdulhalik Renda 

Basın Birliğ'i Kongre Reisliği
ne - Adana 

Birli~e çahımalarında muvaf. 
fakiyetler diler sevgiler auna
rım. - C. H. P. Genel sekreteri 
erzurum mebusu Dr. Fikri Tt.ızer 

YUMURTALARIMIZll 
iHRAÇ YIZIYETI 

lıtanbul : 19 ( TürksözO mu
habirinden )- Son gilnlerdc yu. 
murta ihracatımız memnuniyet 
vericı bir şekil almıştır . Dün de 
ltalyaya 8,000 liralık yumurta 
sevkeciilmiftir. 

Talebleı in fazla oluşu yumurta 
fiyatları üzerinde müsbet tesirler 
yapmııtır. Alman ve İtalyan fir 
malarının başta gelen isteklerini 
karşılayacak şekilde hazırlıklar 
yapılmaktadır. Ancak iç Anado
ludan, nakil vaııtalarının kifayet
sizliA'i yüzünden, süratle mal ge· 
t irilemeyifi bir mesele olarak or
tada durmaktadır . 

Bu sene yumurtanın fazla ol· 
dutu, fakat toplayıcı az. oldutun 
dan , elde edilen yumurtalarm 
köylünün elinde kaldıtı a6ylell
mektedir . Bu vaziyeti '"önlemek 
için, ihracat mevsimi geçmeden 
tedbirler alınmaaı üzerinde düşfl 
nülmektedir. Diter taraftan , yu. 
murta sandıklarına konan ve ge
çen sene, bulunmuı oldukça ıüç 
olan talq vesaire için ııkıntı çe
kilm iyeceğ'i anlqılmaktadır. 

•aurerı •••••oü 
•e•arlana ....... . 

Maliyeye alınacak memur-
ların imtihanı bu,On yapılacak· 
tır • 

• 
Uçan Yenı 
Bombalar 

CANLI KUVVETTEN TA 

Amerikada , son ıalll 
b·r 

fevkalade enteresan yeni 1 

yapılmı~tır. Amerikalı doktor 
Forest ile televizyon rnü .-' 
rinden Sanadriyanın yaptık 
tomatik bombardıman ta~ 
ri, veyahud < Uçan b<>lll 
tabir edilen bu tayyareler, 
auz olup , diter bir t•Y"f 
idare edilmektedir . 

< Uçan bombalar , rt 
edici tabir edilen bir tayY' 
rafından ve f evkalide 
meziyetlere malik rady~ 
fından sevk ve idare ed1 

dir. ~ 
< Uçan bombalar > ı 

idare eden kontrol t• 
40 - 50 kilometrelik bir 
fede bulunmaktadır • 

Otomatık bombardıl!l8' 
yareleri , veyahud < Uç•s. 
balar > tek motörlüdür. 
yareler, ya bir tek büyilk 
ile , veyahud müteaddid 
bombalarla mücehhez~i~ 
tayyarelerin içinde, ver~ 
levizyon cihazı ile, tayY , 
ve idare etmeğ'e yarıy~ 
manda edici > bir radY(Jll"'" 
dır . 

c Uçan bombalar > 111 

ki verici televizyon cih•sı' 
yarenin önünde veyahud 
bulunmakta olan arazini•..J 
tini mütemadiyen kontf'I" 
tayyarenin pilotuna ve ",/ 
ler. Kontrol edici tay~•~ t 

lotu ise , saniyesi sanı)' 
dığ'ı bu hayallere ( ReP" ~ 
istinaden , otomatik ta~ 
hedefine dotru sevket~• .,, 

Otomatik tayyareY1 
""' 

idare eden kontrol t•~_,ı 
!otunun eli altında 10 •"
bulunmaktadır. Bunl 
1i kuvvetli radyo cihaJI 
siyle otomatik tayyared~ 
!ardan birini ıevk ve 
mcktedir. Meseli bu ci_., 
biri : Otomatik tayy~ 
törilnil, biri dümenini , .'rl._ 1 
lize ayarını , biri tele"'~ 
nasını , biri televizyoD 
hazını ıevk ve idare e __j 

<Uçan bombalar> ~ 
dine hareket ettikleri r .. 
deki bir radyo cihaıt . 
iıtenilen iıtikameti al~ 

Ot~matık bomba , 
yarelerı < Uçan bo111bl 1, 
hedeflere bomba atoıak 
lanılabih..li~i ıibi, hu..,ı ,fi 
yeti haiı bir tek ~il 
bir bomba atmak iç•ll 
nılmaktadır. aı'.ı 

c Uçan bombalar' d ~ 
rafından atılan .tayyare 
ları vasıtasile düıüı 61111-
ıi mevcl•t olan, alçakl~ 
mesi matlub mıntak• f. 
için de lcullanılmakt•d• ' 
vaıiyetlerde, otomatik~ 
dütürülmeden önce, )'~ 
re defi topunden,.~at 
onu düıürmete vakit 
aeriden gelen kontrol 
de icap eden bütün k• pi 

lumatı vermek imkAP
1 

mektedir. .,!'. 
Büyük hava harekltt l 

rol edici tayyare bir :,i. 
tik bombardıman t•Y~ 
de, müteaddit otooı• ... ;r. 
ler idare edebilmekl"'-

Bir diğ'er tayyare 
ıevk ve idare edileli 
tayyare:projeıi yeoi ~ 
nu lngiliılcr de, Allll ~l 
ttlnmemiı de~illerdİ~~ 
projeleri tekiaıül e 
veden fiile çıkaraD 

oldu. -, 
< Uçan bombalaf' 

mikyasta tatbikatıo• -
tayyarecilik aahaııo~• .ti 
bir unsur olan canlı ifP"'"" 
tasarruf edebitec~~l41' 
vaı.iyetlerde dfrflru 
tayyareıinin bütlll 

( Gerai lçlDCI 
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Avrupa Trenleri 
~ lşliyecek 

bitiııd •rıbul: 19 ( Türksöıü muha
ıtbrj ~n ) - Bir müddettenberi 
~'e lllııde bulunan Nafia Vekili 
~i 16raı Ali Fuat Cebe•oy evvel
~.11. Ankaraya gitmiftir. Vekil 
)tQ ıtıle aörüıen gazetecilere be-
16y~1 bulunarak ezcümle şunları 

llliftir: 
(- T 

'ddit ıakyada yaptığım müte-
letıtilı. aey~hatlerde yol faaliyetini 
tiı ettıaı. Yalnız. Trakyada de-

' lll 'ltaı ernıeketin her tarafında 
~i 1 

Yol faaliyeti vardır. Bütün 
Ytııid YoUar tamir edilmekte ve 
~ır.tn bir çok yollar yapılmak· 

~~~ıupa ile fİmendifer mina· 
~tını temin edecek Uzunköprü
' 

11
1tad arasındaki köprülerin 

~llet~e tamiri ile Münakalat Ve
ht.-,~ llletaul olmaktadır. Bununla 
~t r bu köprülerin tamir edil· 
~1:/ld~ğunu ve pek yakında 
'6tli ırı ışlemeğe başlıyacağını 

Jebilirim. 
)\ aıırlamakta olduğumuz. bü
~11tllıma programı etrafındaki 
beye:r bitmiştir. Proje, vekiller 
' •ne arzedilmiıtir . Projeye 
lte;tan faaliyet üç milhim nokta 

llld t 
1 e oplanmaktadır. 

2 Sulama iıleri, 
'i - Su rejimlerinin düzeltil· 

1 

lıtt! - Su feyeıanlarının tahri· 
'1ııı .. • mani olmak için tertibat ...... 
lı~,tıl tlı.trik işleri de 'vekilete in· 

et · • 
liııyitı ~·· .bulunuyor. Kütahya 
)' b~tınden iıtifac!e edilerek bü· 
ttrd' 1"3ıantral kurulması mukar· 
~it. ır. Proje haı.ırlanmak üıere· 

[)· 
t'r,11

1
hr taraftan memleketin her 

~'rı'i' b_oı elektrik enerji ~em· 
lı~ltr ttluk edilmekte ve haı.ır· 
"-~aktadır.> 

~-.ıa;-,,-7-.-.-
roR/(/ 

YE Radyosu 

ANKARA Radyosu 

7-3() CUMA 20.6.1941 

Program ve memleket sa· 
)-33 at ayan 
7.45 :iiıık : Hafif Parçalar (Pi.) 
8 oo JANs haberleri 

'1ib:ik : Uvertür ve enler· 
&-3(),ı ıneııolar 

'·1s 
ll3Q e.vin saati 

Pro 
1 

ıram ve memleket sa· 
~-33 at ayan 
·~·1S Müzik : Oyun türküleri 
13.00 ~!A.Ns haberleri 
13 IYIU .k 
1 

·ls .., .. zı : Kaııoık prorranı 

13-loı uıık : Saz. eserltri 
1.0() 

MiiZik : Kanmk 
18 O() devama .,.. prorramın 

Proo 
ı.. .ram ve memleket sa· 
"·03 ~ .. ayan 
lg~ "IUZik 

"" ... : Fasıl Saıı 
"Onu• ıe.~ ~) .,ma (Memleket Pos· 

Muı&k 
rta I: Radyo swinr orkest· 

l~ t 
1 

( bruum Ôzrfir ve A-
19·00 ~! Böcekleri) 

19·ls Mit~•rna (iktisat saati) 
·3c:> h zık : Yeni film müıikleri 

IYltınl k 
19

1 
A.J~ et saat ayan ve 

· S M- S haberleri 
'},.. Uıik . Ki . 
'."1,

15 
1(0 ,

0 
• isık program -

~·1S ~Dy Şef : Mesud Cemil 
~l.~ t.lüıUt ? GAZETESi 

Zira.t · Saz eserleri 
~ı.10 ~sQO T~vimi ve Toprak 
~~ lt:~ILerı Borsası. 

t.tnıik . 
lttatr'8; Radyo Salon Or-

~-3() Cip At~~f: Violoniat Ne· 

Meın1eıt > 
~rlt ~t saat ayan, ajilDS 
~bi ''; Esham· Tahvil&t 

~ (Piy,t)Yo • Nukut Borsa.a 

"'lilt . ~·ls lttıtrll · Radyo Salon Or-
~~ t-t\iıiıt ~ Prorramı devamı 
""V,3o • Dana Müaiti (Pi.) 

't "'"ki "'t Prorram ve kapa· 

TORKSOZO 

ıaracoaıaaaa dllllll t.amzıer dla ıama 
BORSA 1te1uatı taarrua geçti 

(Birinci sahifeden artan) 

zasını büyük bir memnuniyetle 
telikki eder ve bu münasebetle 
memleketimi iyi tanıyan dostum 
M. von Papen'in neticeye vusul 
için vaki olan kıymetli mesaiıini 
bilhassa zikretme~i vecibe adde
derim. 

Muahede müı.akeratının inta
cı üz.erine Almanya murahhası ve 
Büyüük Elçisi M. von Papen ile, 
memleketlerimiz matbuatı ve ı ad
yo ıervisleri neşriyatının Türkiye
Almanya münasebatını tavıif eden 
dostluk ve mütt-kabil itimad zih· 

niyeti dairesinde vukubulması ar· 
1.uıunu izhar etmek hususunda 
mutabık kaldık. 

roa Papeala dlalll 
1te1aaatı 

( Birinci sayfadan artan ) 

büyük hadiselerinin çerçevc::si için· 
de de mütalea etmemiz li21mdır. 
Bu muahede ayni zamanda Alman 
ya'nın ve müttefik devletlerin Av· 
pa'da adalete dayanan yeni bir 
nizam utrundaki mücadelelerinde, 
istiklilini korumatı harici siyase
tinde hakim esas ittihaz eden Tür· 
ki'ye, Türk milletine, ıanlı uzun 
bir tarihin mirası olarak ve Garp 
ile Yakınşark arasinda bir rabıta 
teşkil etmek sıfatiyle layık olduğu 
mevki ve nüfuzu temin eylemeğe 
azmetmiş bulunduklarının da bir 
delilidir. 

Çok muhterem dostum Hari· 
ye Vekilinin bu muahedeyi iyi bir 
neticeye iktiran ettirmek yolundaki 
mütemadi gayretlerini burada teb· 
cil ve en samimi teşekkürünü ken· 
disine arzederken Alman Devlet 
Reisiyle Hariciye Nazınnın da ba 
na bu tarihi vesikayı imza etmek 
imkAnını vermiı olmalanndan do · 
layı pek memnun oldupmu beyan 
ederim. Çünkü bu suretle ben 
Osmanh ordusu saflannda bu 
memleketin evlatlariyle büyük bir 
mütterek davl utrunda yanyana 
harp ettikten sonra bundan böy
le de bu işe sulh sahasında se. 
batla devam edecek vaziyette bu· 

lunacatJm. 
Bu memleket ve bu millet da

ima sarsılmaz adalet hisleriyle 
meıbu olagelmittir. Binaenaleyh, 
neslimizin şahit oldutu tarihi .kal
kınma ve ihya davasmın mücbir 
zaruretleri için yeni bir anlayı11n, 
her türlü fesatçı propagandanın 
üstünde olarak, gelitccctini, ümit 
etmete ictisar :ediyoruz. 

Biraz evvel Hariciye Vekilinin 
de dediti gibi, Alman hükumetiy· 
le Cumhuriyet hükumeti, muahe· 
denin mesut bir tarzda akti mü
nasebetiyle, iki memleket rodyo· 
larının neşriyatında daima Alman 
_ Türk münasebetlerini tavsif 
ttmiı olan dostluk ve karoılıkb 
itimat fikrinden mülhem olmaları 
arzusu~u izhar eylemegi kararlaş-
tırmışlardır. 

BIJllmlı lçlD 
el teıgthlan 

lktisad Vekiletinin l:ımir ve 
Ôdemiıte yaptırmakta olduğu el 
tez.gihlarından şimdiye kadar ~ 
bin tane teslim alınmıf ve tesbıt 
edilen mıntakalara ıönderilmiş
tir. T ezgAhlar ensh tekilde ıslih 
edilmif ve bir metre eninde bcı. 
dokuyabilmektedir. Bunlar gayet 
kullanıtlı ve otomotiktir. 

Vekalet, çıkrık ta imal ettir· 
mektedir. 

Uça Yeal Bomllalar 
( ikinci sahifeden artan ) 

beraber ıömmeıi ihtimali ortadan 
kalkacaktır. Çtlnkü alellde bir 
kefif tayyaresinin aldıtı mRlunıatı, 
çektiti fototrafları salimen üaaü: 
ne dönmesine htlıdır. Halbukı 
cUçan bombalar> da, bu mahıur 
mevcut detildir. Tayyarenin al· 
dıtı resimleri, almasile verm~.si 
bir Qlur, Binaenaleyh otomatı~ 
tayyare ıukut etse bile, verecetı 
malQmlb çoktan vermif bulun· 

maktldır. 

( Birinci sayfadan artan ) 
rek, mütarekeden sonra düftük
leri hatayı izah etmiı , bütün va· 
1.ifeyi kavramıyarak vazifelerini 
ifa etmiyenlerin mesul olduklar mı 
söylemit ve şunları illve etmiş

tir : Dögol taraftarlarına Alman
ya ve İtalyayı karıı muharebeye 
devam etmeleri söylenilmiştir . 

Halbuki öı. Fransızlardan baş 

ka karfılanna kim çıkarıldı. Şim
di Suriyede karşılarında bir tek 
Alman veya İtalyan var mıdır . 
Dögol taraftarları kendilerine ya
pılan vaadler hilafına Fransızlara 
kartı_ mücadele için kullanılmak
tadır . Amiral:Darlan Dögol ta. 
raftarlarını Fransız hayratı altında 

toplantıya davet etm•t ve hata
ları affetmete hazır oldutunu 
söyliyerek bu aftan yalnız ıcf. 
lerin istifade edemiyerek kanunun 
bütün şiddetivle cezalandırılacak
larını ilave etmiotir . 

Amterdam : 19 (A. A.) -
General Denz general Vilson'uo 
ültimatomunu reddettiği için lngi. 
lizler hu sabah Şama taarruı.a 

b8flamıılardır. Kantire ve Ezreay
da müttefikler iıgaletti. 

naıaa1111a•da, ••· 
maa1ada lellalAdelllE 

· (Birinci sayfadan artan) 
kesildiğini bildiren iktisadi harp 
nezareti diyor ki: Biı.e gelen bir 
habere göre , Haziran başından
beri Alman kıtaları o kadar faz.la 
Finlandiyaya gelmete baılamııtır 
ki bunların sadece memleketten 
geçmeyip orada mevı.i aldıkları 
anlatılmaktadır . 14 Hazirandan· 
beri üç Fınlandiya vapuru tevkif 
edilmiştir. İngiliz hükumeti Fin
landiya vapurlarına ruhsatiye ver
di~i zaman kabul etmif oldu~u 
şartlara Finlandiya hükumetini ar
tık uymaya muktedir bir vaziyet
te telakki etmemektedir . Geçen 
son baharda Finlandiya hükllıneti 
Alman kıtalarına Norveçe gitmek 
üzere Finlandiyadan teçsnek mü
saadesini vermiıtir . 

Bir lıa~anın yaraluı 
hıutalaanede 6ldti 

Geçenlerde Sülüklüpanar bat· 
larında av tüfeğiyle yaralanan 
Sabri otlu Vahdettin Kumal, dün 
hastahanede ölmüftür. Bu hadise 
etrafında b8flanan adli tahkikat 
devam etmektedir. 

PAMUK- HUBUBAT 

KiLO FIATI 
CiNSi En az~ çok 

=== 
K. S. K. S. 

Koza 
Klevland 1 62,50 
Klevland JJ 
M. Parlağı 50,00 
P. Temizi 46,00 48,00 
Kapamalı 

Y. Çiğidi 5,00 
5,00 6,50 K. Çiğidi 

Susam -34:50 

K.Butday - 9,00_1_ 9,50 

Butday To. 9,75 
Butday yerli 7,25 7,75 
Arpa 5,25 5,75 

-Yulaf 6,43 6,50 

19 - 6 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ı banlctuından alınmqtır. -= 

(Frank) Fransız 
(i!'rank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz -5.24-

7Dolar) Amerikan 132.20 

PoUı Boıe11ae 
taıelte llardl 

Ankara Polis Koleji birinci 
sınıfına bu yıl orta okul mezunla· 

' rından talebe abnacakbr. Bu kole
je r•tmek iıtiyen gençler, kayıt 
ıartlanru ötrenmek için Emniyet 
müdürliitüne muracaaı etmelidir
ler. 

ilan 
BELEDiYE RIY lSETINOEN: 

Belediyemizin (260) lira 
aylık ücretli Hukuk işleri mü
dftrlüğü münhaldir. 

Kanuni vasıf .an haiz bulu· 
nan isteklilerin evrakı müıbi
teleri ile birlikte Riyasete mü· 
racaatlan. 131 73 

Nlltetçl ecaa• 

ALI IASIBI ECZlHANESI 
Y•I C•ml Yanınd8 

11 An 
BELEDiYE RiYASETiNDEN : 

t - Temizlik iş'eri mel• ve müstahdemini için (90) takım 
yazlık elbise kumaı ve dikişi müteahhide ait olmak üzere yap
bnlması a~k eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Beher takım elbisenin muhammen bedeli (7) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (47) lira .SO kuruıtur. 
4 - ihalesi Temmuzun 8 inci Salı günü saat l.S te bele-

diye encümeninde yapılacaktır. 
.S - Şartnamesi belediye yazı itleri müdürlüğündedir. is

teyenler orada görebilirler. 
6 - ihale günü muayyen saatte isteklilerin muvakkat etmi

natlariyle birlikte belediye encümenine müracaatlan ilin o-
lunur. 20-25-29-4 13171 

11 an 
SEYHll VlllUTI HUSUSi MUHASEBE MODOR

LOGOHOEI: 
t - Aşağıda evsah yazılı gayri menhul açık arbrma ile 

satışa çıkanlmıştır. 
2 - Artırma 941 haziranının 26 ıncı perşembe günü saat 

on dörtte kaza artırma, eksiltme komisyonunda muvakkat iha· 

lesi yap,ılacakbr. 
3 - Şartnameyi hususi muhasebe kaleminde görebilecek 

isteklilerin ihale saatında Osmaniye satış komisyonunda hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Dönüm Beher dekar Mevkii Mahallesi 
muhammen kıymeti 

28 ıs lira Dikilitq Oımaniye 
RızaiyeM. 

14-17-20-23- 13154 

Sayfa 3 

i 1 an 
SEYHAN VilAYETI DAİMİ ENCOMENİNDEN: 

Adana Memleket Hastanesinin bir senelik ihtiyacı 2600 
Kilo Kepeğin evvelce ilin olunan vakitte isteklisi çıkmadığın· 
dan eksiltmesi l O gün müddetle temdit olunarak 2616194 l Per
şembe gününe bırakılmıştır. 

Muhammen beher kilosunun bedeli 3 kuruş 50 santim olan 
bu kepe§in eksiltmesine gireceklerin şartnameyi görmek üze
re hergün Hastaneye ve Eksiltme günü de Encümenimize sa-
at 10 da müracaatları ilan olunur. 13170 

11 an 
SEYHAN VllAYETI DAİMİ ENCOMENİNDEN: 

1 - Adana Reşatbey mahallesinden on dershaneli ilk o· 
kul ~ina~ı ikmali inşaah keşif tutun olan (30434) lira (22) ku
ruş uzennde~ kapalı zarf usulu ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksıltme 17/7/941 Perşenbe günü saat (15 30) da vi
layet daimi encümeninde yapılacağından kapalı zarliar engeç 
bu saatden bir saat evveline kadar saat (14.30) da bu encümen 
reisliğine verilmiş olacaktır. 

3. -:- lstc7enl~.r .~u .. iş~ ait keşifname ve şartnameleri gör
mek ıçın Nafia mudurluğune müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (2282) lira (57) kuruş muvakkat teminat 
vermele~ ve ehliy~t ve_sikası ~lmak üzere bu miktar iş yaptık· 
lanna daır bonservıslenyle Tıcaret ve sanayi odası vesikasını 
iki aded vesika fotoğraflannı, bir aded (38), bir aded (8) ku_' 
ruşluk ~a?1ğ~ ve bir aded de bir kuruşluk tayyare pulunu 
Y_Ukarda ıkmcı maddede yazılı günden üç gün evvel dilekçele
nnc bağlamak suretiyle vilayete müracaatlan lazımdır. 

S - Posta ile gönderilecek mektupların dış zarfı mühür 
mumu ile iyice kapatılacaktır. Postada olacak gecikmeler ka-
bul edilmez. 20-25-30-5 13172 

i LAN 
Deniz gedikli erbaş orta 

okul müdürlüğünden : 
1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı-

nacaktır. İsteklilerin aşağıda yazılı evraklarla müracaatları. 
A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 
B. ıll mektep ıehadetnamesi. (Uzerinden bir sene 

mit bulunmak) gcçme-

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 
tunu gösterir polisten musaddak hüsnü bal ilmühaberi 

D. ~z~ri?den ~i~ sene geçmemiş çiçek aşı kağıdı. . 
E. ~1!1ncı s!nıf ıçın l/Eylul/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yqını b1tirmemış bulunmak. 
F. S adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 

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

Deniz Gedikli Erbq Orta Okul Müdürlüğünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatlan. 

4 - Musabaka imtihanlan Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 1 S/ Ağustos/94 t Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (2847) 

1·3·5-7-8·11·13·15-17-19·2123-25-27-29 13101 

• 
iş Bankası 

BIOlll taıarral beıapları 

1941 ...... ,e plilu 
KEŞIDELER 

4 Şahat, a Mayı•, 1 Al•.to•, 3 /Jıincitefrin 
tariMerinde yapılır 

1141 11sr ... ,.. rl • 
1 Adet '.2000 Liralık - 2,000 Lira 
3 > 1000 > - 3,000 > 
2 > 750 > - l,500 > 

4 > 500 > - 2,000 > 

8 > 2~ > - 2,000 > 
35 > 100 > - 3,500 > 
80 > 50 > - 4,000 > 

300 > 20 > - 6,000 > 

TUrklY• lf a.nlr••ına P•r• Y•tırm•kl• J•lnız P•r• 
lllrlldlrm• olm•z, •rm z•m•nd• tallhlnlzl 

denemlf olur.unuz 



Sayfa 4 TÜRKSOZO 

ı 
• 

2Q Haz\rJD 1941 

Eşsiz bir muvaf Jakiget: 
Muhtelif veya 

toplu aile gezintile· 
rinde, şehirde, köy
de, da~da, bayırda 
velhasıl her yerde 
ve en gayri müsait 
şartlar altında (içe· 
risinde hariçten hiç
bir madde ilave et
meyi düşünmeksizin) 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 
lezzetli: 

ÇAPA 
marka 

ÇOaBALIB 

komprime ve 
pürelerini 

Beş on dakika , 
zarfında huırltyabi

lirsiniz. Bir kompri-
me evsaf ve yüksek ) ~ 

bir 'kalitesi itibariy· W~..t.. - ··',,;. / 
le bir günlük kalori '~.rr«/~ ~ 
sarfiyatınızın karşılı· ;ıı11ıN1''' 'o/I'~~ ~ 

1 
ğıdır. Her yerde 
bulursunuz. 

••Hteslyle Ye ....... temlzUttyıe ber ilesi bilfl'ltl •••••••• ·- Beıilıtaı ÇAPAMARKA 

da,ırea radıo ı ........................ ı 

Mulıa'.PP.o.., Hı.imi Remo ımzmetçlAr1U11.Jor ı 1 M-••••·••••••"'m~ I • 'I ~ 1 M 1 f Eo iflerini 11örebilecelı i il N E Z l E ! 
Ti ~• •-d 1 ı bir kaJın hfamebçi ara· ı M '-

.. car ..... aaeı ... 88 a iDii ı yor. Matbaamıza miira- ı " Kırıklık,Baft 
ABIDINPAŞA CADDESİ NO. 112 - TEL68Af : REMO ADANA - TELEfmt : 112 l.::~e!".:':~~ ...... f = Diş ve adete 

·--------------·-- N ağrıları 

1 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

5.r.maye•i: lqQ.000.000 Türk Lirıuı 

Şube ve ajans aderli : 265 

Zir 1 ve ticari her nevi banka muaıııeleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar11z tascaruf hesaplaruıa en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa Ç•!kilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye da~ıblacakbr. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 t.ira 
4 • 600 • 2<W .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 •• 4000 .. 
100 .. 50 

" 5000 .. 
120 .. 40 il 4800 il 

160 .. 20 .. 3200 .. 
DIKKA T : Hesaplarındaki . paralar ~ sene içinde 50 

liradan aşatı dütmiyenlere ikramiye çakhtı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 def~ 11 - Eylul, 11 Birincikinun, 
1 Mart ve 1 l Hazir.an tarihlerinde çekilecektir. 

)~~~~~ 

) MÜTElf_JiSSP 

0 . IEkrern BaHaeı 
HASTALARIN' HER GON f~USTAfA RİFATECZAHAl!SI 

1 

" " 
a 
" 

En seri ve en kati şe 
kilde yalnı7. kaşe 

GRIPIN f 
ile geçer • 

• ~ Havaların serinledigi bil ' 
. . ·--·· günlerde alacağınız nı- f 

tedbir eviDizde Wrkaç GRIPIN b ılundurı.1ak olmalıdır. 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakınınıı 

her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyiniz. 

eaooooaoaoaoooooooooooaaO 

~TÜRKSÖZ~ 
o 1 1 

g Gazete ve Matbaası 
o 
g Türksözü Gazetesi 
g OllaJ11calarıaa ••rı••• bar tar 

Yeni ~tı 

Bu Harbin Kitabı 

~~J 
-----

"""""".............................. .. .. _ i Abone Y8 llb TÜHKSÖZÜ 1 

g ...... • ........ . 
o glabe nrlr 
o • 
g Türksözü Matbaası 

TORKiYE - iNGİLTERE iTiif AKI VE 

BOTOI BRIT ANY l İM PARA TORLUGU 

YAZAN: MÜMTAZ f AIK FENiK = 

ıı· prtlan i Sahip vıe Başmuharriri i Sen~lili ... 1400 Kr. FERi:> CELAL GÜVEN 1 

ı 1 
Agl•l• · • · 

125 
• Umamf Nqrigm Müdürü ı 

ıı lllnlar için idareye MACiD GÜÇLÜ ı 
ı müracaat elm•lldlr~ Basıld•O• yer: TORKSOZO Matbaası ı 

ı; .. ~ •• ~ .. ~·~··~·~·~·~ .. ~ .. ~·~·~··~·~·~·~·~ .. ~ .. ~ .. ~·~·~~.. .. .. , 

g Kitap, me•u, ç$, ltlletl allş, ~ 
g barlta, bUam .. •atbaa ltlerllll· -~:,ı 
o ldrede mevcat matbaalara rellV' ~ 
g eder denoede talt811er 0 eaccoooooaaoaaoooooooaoO 


