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•• ıe Blıdlıtaaıa 
•aı: Bariye 

Nevzad GÜVEN 
İrirJ 
6;, rn~kharebesinden sonra yeni 

"" . ~ b": unet devresi baş/adi • 
.... receı· d 

. ~red ın e #iphe olmıyan 
'~'tıi bireİ her zaman oldufu gi· 

""makt aarruz ~areketinin ha· 
etıcu1 • a oldutu muhakkaktır. 
"" 'la retle - . ··•cın h re gore bu yenı 
Ye rn ~ areketi kıbrıs veya Suri-

uteve 'h Al ccı olacaktır. 
• trıanJ tılcı,.111 arın Akdeniz muharebe 
u • '" seyrindeki mantık da 

r 'Ccıbetr . "" biit - ırıyor. Binaenaleyh 
"~İlı un dünyanın gözleri Ak 

~arkına d- - S . 
ltıukad onmuş ve urıge-

cıtcı1cad deratı dünyayı ön plan· 
Cl/ttı 1•1 ar eden bir mesele hali· 

"? ır F"ih / 
tr .. 'l · 1 akika SuriıJe tı· 

Türkdili Kongresi 
hazırlıklar • • 

ıçın 

Kongre önümüzdeki ay toplanacak 
Ankara: 5 (Türksözü muhabirinden)

Uzun zamandanberi Türk dil ve grameri 
etrafında vaki olan dedikodulara son ver· 
mek 11e baı me11zuu üzerinde ilmi a"afhr· 

malar yaparak mevcut kaide ve ıshlahla
rı tayin ve tesbit etmek üzere Macı.,,if Ve

kaleti bir dil kongreıi toplamaya karar 

vermiftir. KoPgrenin toplanma tarihi henüz 

teıbit edilmemiı olmakla beraber onumüz
deki aylar içinde inikat edeceği haber ve
rilmektedir. Dil kongresine ıimdiye kadar 
ilmi ehliyet ve liyakat/eriyle tanınmıı mü-

tehassıs kimaeler davet olunacak bunların 

çalı,arak hazırladığı kaidelere iıtinat ede

rek Türk dili ve gramerinin tedvinine ça· 

c;alııacaktır. 

Sahip ve Başmuharriri 
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Mahsullerimizin 
mübaga şartları 

Meriyete giren kararname 
Ankara : 5 (Türksözü muha

b~rinden) - Dün meriyete giren 

bı! icra Vekilleri heyeti kararına 1 Roma Temaslari_ I 
gore Toprak Mahsulleri Ofisinin 
iştigal mevzuları arasında bulunan 
buğday, çavdar, arpa ve yulaf 
mubayaa yerleriyle fiyat ve şart~ 
lan, ayni zamanda buğdayla çav~ 

darın tanzim satışlarına müteallik 
kararnameler lağvolunmuş ve bun
ların yerine ofisin iştigal mev7.ula· 
rı arasına sonradan ithal edilen 
mısır ve mahlüt hububata da şa-

tGerisi üçüncü sayfada) "'re A • . ıy0 el. lmanya arasında can ----
ltıuJı;;'am eckn Akdeniz mey-

IQ%. ''besinin neticesi üzerin· 
'ltt.iik '

6 
~er ecede müessir olacak 

· e Alır mevki vaziyetindedir. 
İrde !J ~anların eline geçti~i 
Cl/c b. a nız Mısır üzerine ya· 

ır Al · rtlfi}ı. man taarruzu içm 
il, Q1t~ bir hareket noktaşı 

'7111 .ı d h 'fierı aman a /rakı da le -
İttan tıe binnetice Almanlara 

1 
yolunu açan bir kapı 

r. M. I 
cır i . u.su petrollarının Al-
be,s : olan cazibesini de ay· 
iç; ad· katmak lazımdır. Bu

rı ır k. 
hcırı . . 1• muhasım taraf /ar• 
ıe ,,i~sı daha önce hareket 

• "Oııt -L 
''>ı;. nıurıim bir kozu ele 
. .. ola k 
'al D ca lır. 

l• arlan'ın ı· b' /"Jf" po/ı'tı·-
~.,riye . ş ır ı,.ı 

1 yı Almanlara teslim 
uerız· 

Sur· '.'lor. Irak isyanı esna-
lc '!Jecleki üılerin Alman 

. "tlt.iet/e . , . k ifitt · rının emrıne ter 
J, l gördük 

~ 11iilizl e . · 
·tı k t'>lesu rın Irak meselesini 

4 
, 'clec ~ Almanların Suriyeyi 

I• l elf./e .. d 0 ur. S rınz üşünmek safdil· 
d· '4/'>ıatı on gelen haberlere gö

iy, 1· kıtaları yava" yavaş 
'trıanı "'' r. ,_, arına çıkmaJfa devam 
17aft. ,. 

tıler; 0 zırhlı ve motorlu 
d;,. n

8
geldili bile iddia edil

• il h lcQc/
0 

aberlerin ne dere· 
• t. /;'~ dolru o/dutunu bilmi
~a,.eeı ~- .bu ihraç ve sessizce 
cfe11ue~.'11 bugün delilse bile 

tanı ılecek kadar yakın 
anda 

1 ~ lri.ı vukua gelecetine 
. ~rrn:;ıdır. Belki de, Alman 
1 

'•- • .'/l Suriyede hava üs· 
İq :""IZttn 

L - etti't ve hava kuvvetlerini 
"\Ofa 1C en k !J b · .sonra daha ya ın 
'lttıeJı·ır Yerden kıbrısa taar
A.t cı ltı 4ır1rı ııtıafık bulmaktadır. 
Çok tehl~k ~rakın müdafaası 
~ole · . elı olacak bu vazi· ka '!Jı -

C iiirıloren .lng;fiz matbuatı 
~tdıısu en.berı Surigenin ln-

~letaıep tarafından derhal i,ş· 
t,. IJ 1c.0 ,_ttmektedir. Çok haklı 

'le el- ıısında General Vey· 
. .s U.Şii1rdlı- - . b'l . 

11 llriye . :-xunu ı mıyoruz. 
<ızarq yı ışgal için Almanla· 

j ~ttJlc;c1 ~ daha çok müsait 
c"' 1Q!lcıt; e bulunan Inıilizlerin 

l rıoJcı h ,,e e 
0 

• ayı asım/arından 
ıt 6 !!S=ırm•/ . . l 

tı:; ''.!Jin. d "' erme manı o a-
t 'la arıı e ne olabi/ecetini 

ile':e ıo9~!~ıyoruz. Filhakika, 
6 'asz.n.dQ bı~ ?preketin Fran· 

o/rrı sılahlı biz ihtilafa 
Qci ası.n.d 

fl bekı an ve ş i m a I i 
orc1 e9en Fransız müs

"ıı lls'111 U AJ 
rı enı,.. n man kuman· 

etJ.'kirıebiınl. e ler.k edilmesin· 
'le b ır B" k l tı.ı ugıı • ıze a ırsa, 

!J z bt,. ·,," Grtık mancisız ve 
1 cfelilc1· 

1 tigatkcirlılctan başka 
ııer, ır. A . l t arıat mıra Darlan'ın 

Cfttıo 1 lli,; u-k. . . 
Q cl •"1.igle Al nu umetının 
&ı ilıtrı.;ı manganın ku-
iıb~ltrıa~y~l~uf unu ve ergeç 

/jô 1'/i~; ıle lngiltere aley· 
tı~le 01!,,7acafını bildirmiş
.... te1eb1J-tına göre, bekle-
··celc lı ıısü . 

• ngilter fJ~ne hasmına 
41c e ıçın /ata/ ola-

cferı . 
e ~in 
•ol1Q/ıiller '!2ukadderatı şimdi 

ı ı ıne . t'k 
eı '"e lıan "! 1 al etmiştir. 
ı,. lco,..ı0 Al gı taraf daha 

Q'1Qh,ı 1~11" ve Hindutan 
arllla salıip olacak· 

GONON OÇ 

MOHIM HABERi 

İki Fransa 
çarpışacak mı? 

Sulh teklifi! 
İngiltere Amarllıadaa 

vaziyeti soruyor 1 -iSTiKBAL HAKK1RDA 
AMERIKANIN VAZiYETi 

Ankara : 5 (Radyo Gazete
sinden) - Verilen bir habere gö
re, Amerikanın Londra elçisi Va
şingtona Bay Hessin sulh teklif· 
}eriyle geldiğini bildiriyor. 

Sellnlkten bir görUnUf 

İkinci bir habere gôre, İngiltere 
Amerikanın harbe girip girme)'e
ceğini anlnmak istiyor. Yani Amc 
rika harbe girmezse lngiltere Al· 

Kahire: 5 (A.A.) -ı ___. -....-\ men boşaltmağa baş· 
Selahiyelli bi.r .k?y· _!aaa~IM~ta_nda _ !ıamış ~ım~sıdır .. Bu· 

naktan öğrenıldığm.e veni tevldlat nun uzerıne . hır kı-
göre Alman po\ıs J yam harelreü :vuku 

memurları Atinanın l ~ bulmuş ve Alman 
yüz kilometre kadar A ki nma kumandanı tirene ve· 
batı şimalindeki Li· ya a ya antrepolara_ ~ak-
vadya şehri halkına !aşmak teşeb~usunde 
ateş açarak araların· ~ bulunacak kımselere 
da kadın ve çocuk da bulunan ateş edilmesini emretmiştir. Atina-

1 
• . ı 

manya ile sulh çare erını araya-

caktır. 
Bir tefıire göre de, İngiltere 

müstakbel sulh dünyası hakkında 
amerikanın fikrini anlamak isti-

bir çok kimseleri öldürmüşlerdir. da fevkalide tedbirler karar altı-
Bunun sebebi halkın bölgede mü· na alınmıştır. Ve yüzlerce Yunanlı 
sadere edilen yiyeceklerin yüklen- harp divanlarına verilerek idama 
diği treni Alman tehditlerine rağ- mahküm edilmektedir. yor . 

( Geni Gçüncü sahifede ) 

1 ·MEMLEKET SPORUNDA ÇALIŞMALAR 1 

Şehrimizde yapılacak 
80LGELEB ABASI 

A t ı e t i z m m ü s a b a k a 1 a r ,· 
Ankara : 5 ( Türksözü muha

birinden )- B. T. G. D. A~letizm 
federasyonu bu sene Hazır~nın 
üçüncü haftasında başla~ak uze
re, Ankara, İstanbul, lzmır, ~da
na ve Zonguldak merkezlerınde 

33 bölgenin iştiraki ile. atıeti~m 
grup müsabakaları tertıb etmış-

tir . . . · 
Bu müsabakalarda puvan ıtı-

bariyle birinC'ilik kazanan bölge-

---

ler Temmuzun dördüncü haftası 
zarfında Ankarada toplanarak 
( bölgeler arası atletizm şampi
yonası ) müsabakasını yapacak
lardır . 

AyrıC'a Ağustos a) mda , bu 

gruplarda iyi derece kaıanan 
atletlere milli atletler ara ında 
( Türkiye atletizm bir inciliği ) 

yapılacaktır. 

.................................. : :................ ı 

İ Başvekilimizin f 
İ neşrettiği tebliğ f 
ı ı 
ı ı 
ı au-.adea itibaren bitin yardda ı 
i ellmeıe arpa ve çavdar katı,tırdacall f 
ıı A k . 5 ( Radyo gazetesinden ) - Başvekaletten ıı 

n ara. d ı · 'b . h 
ı . d"ld'ğ' go"re altı kaziran an~ ıtı aren yem a- ı 

teblığ e ı 1 ıne ' ·· 
ı d kad memlekette ekmeğe yüzde atuz arpa ve yuz- ı 
ı ua • ı ı d~ y1rmi çavdar katıştırılması kararlaşmıştır. ı 
ı ........................................ . ............ 

Hırvatflideri Bay Maçek 

Bırvat Uderl 
nezaret· aıtıada . 
Kudüs : 5 (A. A.) - Orta , 

şark'taki lHırvat mahfillerinde öğ· 
renildiğine göre bir müddettenbe· 
ri kendisinden haber alınamıyan 
ve öldüğü zannedilen köylü parti-
si lideri B. Maçek, Kupeniç'te ne
zaret altında bulundurulmaktadır. 

Partinin reis muavini B. Koşu-: 
tiç de tevkif edilmiştir. 

Son günlerde Hırvatistan'da 
huausi askeri mahkeme teşkil edil· 
miştir. Bu mahkemeler şimdi kuk· 
la hükümete :karşı cinayet suça 
ile mevkuf bulunan birçok kimse

leri muhakeme etmektedir. Bu "ci· 
nayet., Yugoslavya krallığına kar
şı sadakattir. 

İcra VekWerı 
Beyeu lctlmaı 

Ankara : 5 (Türksöı.ü Muha
birinden) - icra Vekılleri Heyeti 
bugün,.ba~vekitettc Ba~ekilimiz 
Refık saydamın riyasetinde haf· 
talık toplantısını yapauftır. 

Vlfl Dö gol UstUne yrUU
meOe hazırlamyor 
Fransız hududunda bir yerden 

bildiriliyor: 5 (n n) - Siyasi nıü· 
şahitler Alman tnı) iki altında 

hareket eden Vişi hükumetinin 
General Dögoln iltihak ctıniş bu-
luııan Fransız. mü tem lekelerini 
kkrar ele geçi rmek için ) npılan 
ha1.frlıkları tacil etmekte olduğunu 
ıadnediyurlar. Vişi aynı zamanda 
lngilidcr hücum ettiği takdirde 
Suriyeyi müdafaa için de ham-
lıklar yapmaktadır. General Vey· 
gandın Çat gölü bölgesinde şim· 

:dideniasker tahşit ettiği ~zanno· 
lunmaktadir. 

MiDi Şelfa Algan 
Krallyle mllllaberesl 

Ankara : 5 ( A . A. ) - Rcisi
cümhur İsmet foönü 27 Mayısta 
dost Afganın istiklal Millt Bayra
mı münasebetiyle Majeste Afga
nistan Kralına telgrafla tebrıkle

rini ve müşarünile) h de cevaben 
mütehassisane teşekkürlerini bil
dirmişlerdir . 

Roma: 5 (A.A.) - Macar 
Başvekil ve Hariciye Naı.ırı B. 
Bartlo~sy bugün saat 9 dn Ro
nıaya muvasalat etmiştir. Başve
kil garda B. Musolini, Kont Ci
yano, parti umumi katibi ve diğer 
lıükümet fiza~ı tarnfından karşılan

mıştır. 

B. Bardossy, öğleden sonra 
evvela Kont Ci) ano') u, bilahare 
Kont Ciyano ile birlikte B. Mu· 
solini'y1 :iiyaret etmiştir. B. Muso
lini bu akşam, B. Barılos y şe· 

refine bir ziyafet vermiş ve ziya
feti bir kabul resmi takip eyle· 

miştir. 

ISKENDERlYEYE 

BÜYÜK HÜCUM 
Ankara : 5 ( Radyo gazete

sinden )- Dün gece lskenderiye 
harb başlangıcından beri ilk defa 
büyük bir taarruza uğnmıştır . 
Bir çok yangınlar çıkmııtır . Bu 
taarruzun Almanlar tarafından 

yapıldıtı tahmin ediliyor. 

ZELZELE 
Ankara : 5 (Türk sözü Muh a

birinden) - Buraya•gı; len habcr
lera göre, Mu~lacia hafif 1clıeleler 
devam etmektedir. Halk evlerine 
hala girememektedir. Şimdiye ka
dar bu bölgede beşyüz kadar ev 
harap olmuş, üç kişı ölmüş, on 
kişi yaı alanmıştır. 

Mıaır Kablneel dUn 

istifasını verdi 

Ankara: 5 (Radyo gazetesin· 

den) - Mısır'cia Sırrı"f Paşa ka
binesi istıfa etmiştir. -

l aşe müsteşarımız 
Adana'ga geldi 

Antakya: 5 (Türkıö%ü muhabirinden) - laıe Müıteıa· 
rı Şefik Soyer dün akıamki ekspreıle Ankaradan lıken· 
deruna gelmif ve l•kenderunda valimiz tarafından ltarıı
lanmıfhr. Dün geceyi lıkendaunda gec;iren Müsteıar bu· 
ğün de lskenderunda tetkiklerine devam edecek oradan 
Kırıkhan ve ReyhaTtiyeye uğrayarak yamr.. ıehrimiz.e ge· 
lecelıtir. - Gerisi ikincide -

Resim :.!J!_petro_!._.s._~hasında petrol tankla_r'.!!ı_g~steriyor. Musul 
peirollarına aid taf süat i1çüncii sayfada 
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ARJANTİN 
Avrupa açlık içinde yanarken bu 
memleket bolluk içinde yaşıyor 

Avrupa memleketlerinin çoğu, 
harp dolayısiyle başgösteren yiye
cek kıtlığ( içinde kıvranırken Ce
nubi Amerikanın en büyük Cum
huriyetlerinden biri oıan Arjantin 
memleketi zirai mahsüllerini ihraç 
edememekten doğan iktisadi bir 
bı•hran için· de çırpınıyor. 

Harbin başlangıcında İngilte
re, Fransa, Belçika ve Hollanda 
hükumetleri, Arjantine zirari mah
suller ve mühimmat imcttinde kul
lanılan ham maddeler üzerinde 

Umumi bi,, bakı,la : 

SURYE 
Yazan : Remzi Atal 

V irmi Nisan 1920 de vukubu

lan San Remoa konferansın
da lngilizlerle Fransızlar arasın · 
daki Sykes • Ticot ( 16 Mayıs 

1916 ) anlaşması tadil edilerek 
bugünkü Surye arazisi Fransız 
mandasına tevdi edilmişti. 150,000 
kilometre mesahai sathiyesi olan 
Suryeye Fransızlar Milletler Ce
miyeti mümessili sıfatiyle yerleş

tikten sonra bu memleketi baş

lıca dört idari mıntakaya ayır

dılar. 

Bu mıntakalar nüfuı. ve me
!iahai şathiye itibariyle şöyledir: 

Surye 1,142,814 nüfus 127000 
Lübnan 793,396 > 10500 
Laı.kiye 277 ,948 > 6500 
Cebel Dürüz 51,328 > 6000 

Kilometre murabbaıdır . l 
Yukarıdaki nüfusa 279,898 Be

devi camiasını da ilave etmek la
zımdır. 

Suryede umumiyetle Arapça 
konuşulur. Bu memlekette şimdi
ye lı:adar yaşamış olan Etiler , 
Fenikeliler , İbraniler , Asuriler , 
Mısırlılardan başlayarak Yunanlı

lar, Romalılar , Araplar, Türkler 
gibi muhtelif devirlerden kalan 
tortular sebebiyle ırk ve cinsler 
birbirlerine pek karışmıştır . Ay
rıca 29 muhtelif din ve yahut 
mezhebin mevcudiyetini söyle
mekte alakayı caliptir . Din ve 
mezhepler bakımından mezkur 
dört mıntakadaki anasırı şöylece 
tasnif edebilirsiniz : 

Surya ( 2 Mayıs 1928 
lstatlstl§lne göre ) 
Müslüman sünni 904,844 , 

Müslüman Şii 74,964 , Hıristiyan 
K<ıtolik 44,435 , Hıristiyan gayri 
Katolik 91,221 , Musevt 13,165 , 
muhtelif 6,922 kişidir . . 

LUbnan (t932 yıl1na göre) 

Müslüman sünrıi 178.100, Müs· 
lüman şii 155.035, Dürzü 53.334, 
Maroni 227 .800, Rum Katolik 
46.709, Rum ortodoks 77.312, 
Ermeni 31,992, Musevi 3,568, 
Protestan 4.256 . 

Lazklye (1932 yıllna gör&) 
müsEiman Sünni 59.689, An

sari 179.285, lsmaili 4.451, Maro· 
ni 4.430, Rum Katolik 725, Rum 
ortodoks 33.903, Ermeni 2.202, 
Protestan 1.612. 

Cebel DUrUz (1932 yıllna 
göre) 

Dürzü 43 .360, Müslüman sün
ni 674. Rum Katolik 4.639, Rum 
Ortodoks 4.236, Protestan 217, 
Yakubiler 217. 

Bu dört mıntakadan Cebel 
Dürüı: ve Lazkiye hususi bir ida
reye malik-olmakla beraber hü
kumet merkezi şam olan Surye 
Cumhuriyetine bağlı idiler. Ma
mafih bu dört mmtakadada halk 
bidayettenberi Surye namı altın-

(Gerisi üçüncü sayfada) 

mühim siparişlerde bulunmuşlardt. 
1943 senesinin ilk altı ayında Ar
jantinin harici ticareti büyük bir 
olçüde artmış ve hatta harici ti
caret müvazenesi lehte 100 milyon 
pezoluk bir faı.la göstermişti. 

Halbuki 1940 senesinin son 6 
ayında vaziyet, bunun aksine ol
muş, Fransa Belçika ve Hollanda 
alıcı piyasa~indan silinmiştir. ln-
giltere, ablokayı bütün Avrupa 
kıtasına teşmil etmiş, Almanya da 
mukabil ablokayı ilan etmiş, de
nizle münakalat kesilmiş ve İs
viçre, lsveç, Finlandiya gibi bi
taraf memleketlere de mal gön
dermek imkansız bir şekle gir
miştir. 

940 senesinin illı: üç ayında 

508, ikinci ayında 419 mil} On pezo 
tutan Arjantin harici ticareti , 
üçüncü üç ayda 253 ve son 3 ay 
zarfında 248 milyon düşmüştür. 

Bu suretle 1940 senesinde Ar
jantin ihracatı, kemiyet itibariyle 
yüzde 26,4 ve kıymet itibariyle 
yüz.de 9, 2 nisbetinrie azalmış, it
halat yüı.de 17 nisbetinde eksil
miş, fakat kıymetçe yüzde 12 art
mıştır. 

1940 senesindeki Avrupa ha
ciiselerinin Arjantin için diğer elim 
bir neticesi de Arjantin serbes 
dövizli memleketlerle ticareti 230 
mil) on pezoluk bir pasif ve mü-
badele ile iş yapan memleketlerle 
ticareti de 120 pezoluk lehte bir 
fark kaydedilmesidir. 

1940 senesi Haziranından beri 
vaziyet fenalaşma le.tadır. 1041 se
nesi için tahminler daha bedbina 
nedir. Arjantinde depolara yığılan 
yumurtalar bozulmaktadır. Satıl

mıyan dürtyü1. ellibin tonluk buğ
day, mısır, arpa, yulaf ve çavdarı 
depo etmek için silolar lazımdır. 
Zirai mahJullerin fiatları düşmekte, 
buna mukabl hariçten ithal edi
len emtianın f iatlari yükselmek
tedir. 

Çiftçinin altın alma kabiliyeti 
vahim bir ölçüde azalmıştır . Şi
mendiferler , mahrukat stokunu 
korumak , kömür ithalatını azalt
mak ve· mahsulatın bir kısmını 

tasfiye etmek için lı:ömür ile ka
rışık mısır yakıyorlar . 

ispanyaya 35 milyon pezo de
ğerinde 380,000 ton buğday ve 
3,000 t.on donmuş et satmak için 
bir anlaşma yapılmıştır. 

Arjantin, Avrupa deniz nak
liyatı yapılmasını büyük bir me
rak ve heyecan ile bekliyor • 
Çünkü Arjantin harici ticareti 
kısmen felce uğramıştır . Malını 
satmıyan müstahsilin , mal satın 
alamıyan müşterinin vaziyetine 
düşmiyeceği muhıtkkaktır . Bunu 
anlamak için Buenos - Aires'de 
oturan bir ecnebiden gelen bir 
mektuptan şu fıkraları okumak 
kafidir : 

c Arjantinde , Avrupa kasır
gasının tesiratı , hayatta umumi· 
yet itibariyle pek aı. hissedilmek
tedir . Muhaceret müstesna , bu-
rada tahdidat ve takyidat yoktur. 
Yegane fark, memlekete girmesi 
istenmiyenlere ve tufeyli eşhasa 
karşı kapıların daha sıkı bir su
rette kapatılmasıdır . Burada gö-
rülen yegane sarsıntı , limanlar
daki faaliyetin hissedilecek dere
cede azalmasıdır. 

Fiyatı iki misli artan kömür 
müstesna, diger ithalat maddele
rinde yüzde yirmi nisbetinde bir 
yükseliş göze çarpmaktadır . Kış 
günlerinde pek az hissedilen ısıt
ma ihtiyacı , Şako'dan getirtilen 
odunlarla, Rivadavia petrolleriyle 
ve Pampa mısırlariyle temin edil: 
mektedir. Ekmek , et , yemiş fi
yatları artmamıştır. Sebzelere ge
lince, bu ihtiyacı bahçelerde ye
tiştirilen sebzeler bol bol temin 
ediyor • > 

EREGLİ KÖMÜRlERİNDEN 
AUNMAKTA OlAN RESİM 

Reıim indiriliyor 

Ereğli kömür havzasındaki o
caklardan:istihsal olunan kömür
lerden yüzde üç olarak :alınmakta 
olan nisbi resim miktarının yüzde 
bire : indirilmesine icra Vekilleri 
Heyetince karar verilmiştir. 

İstanbul Valisi 
Ankaraya geldi 
Ankara : 5 (Türksözü muha

bir inden) - lstanbul Valisi Bay 
Lütfü Kırdar Ankara'ya gelmiştir. 

Ceybanın azıb bir 
hırsızı tatalda 
Ceyhan : 5 (Türksözü mu ha· 

birinden) - Ceyhanın Büyük Kı
nm mahallesi sakinlerinden olup 
bundan önce mağaza açmak, hay
van çalmak gibi müteaddid suç
lardan dolayı m aznunen aranan 
ve üç senedir bir türlü ele geç
miyen meşhur hırsız Kırım Selim 
nihayet yakayı Hatayda ele ver· 
miştir· 

Bu adam, Ceyhanın Civanta
yak mahallesi halkından İbrahim 
Ôıkon:kluyu gece vakti çardakta 
uyuduğu bir sırada öldürmek kas
diyle ve çarda~a çıkarak iki el 
tabanca sıkmak suretiyle sol aya
ğından yaraladığı ve tabanca se
sini duyan zabıta ve mahalle hal
kının kendisini yakalamak üzere 
icap eden tedbiri alarak faaliyete 
geçmiş olmalarına rağmen yine 
firare muvaffak olduğu ve soluğu 
senelerdir banndı ğı Halayda aldı· 
ğ'ı tahmin edilmekle, peşisıra ha· 
rekete geçirilen Ceyhan emniyet 
sivil memurlarının takibinden kur
tulamıyarak kısa bir müddet zar· 
fında yakayı ele vermiştir. 

Kınm Selim, ikamet ettiği ts
kenderunun Akçay köyünde tu· 
tulmuş ve mavzeri de Antakyanın 
Kuruyer köyünde ele geçirilmiştir. 

Ceyhana getirilen bu yaman 
ve azılı hırsız, dün adliyeye teslim 
edilerek, ilk sorgusunu müteakip 
tevkif edilmiştir. - M. Selçuk 

Hatayda Aslalt . 
Yolları İnşaatı 
Antakya 5 ( Türksöı.ü Mu

habirinden ) Vilayet dahilindelı:i 

asfalt yollar inşaatı süratle ilerle· 
mektedir. Asker çayırından lllice
ye kadar olan 25 kilometrelik 
asfatlama işi sone ermek üzere
dir. 

Diğer taraftan şehir dahilin
deki yolların da tamir ve inşaası
ilerlemektedir. Yalnız Kışla Or
haniye caddesinin asfalt inşaatı 

için belediyece yapılması zaruri 
olan kaldırım bordürlerinin inşası 
henüz başlamadığından bu kısmın 
asfaltlanması biraz. gecikecektir. 
Belediye muveklı:at bordür ınşaa
tının keşfini yaptırmıştır. Pek ya· 
kında faaliyete geçilecektir. 

Surye vaziyeti ve 
vı,ı . lnglltere 

Surye Vişinin alakasını celbeden 
mesele olmalı:ta devam ediyor. 

Almanların siyasi ve askeri ha
zırlıkları anlatıyor ki Sure yakında 
bir askeri hareket sahnesi ola· 
caktır . 

İngilizlere göre, her gün Surye 
ondan fazla Alman tayyaresi gel-

mekte ve ~ denizden de balıkçı 

gemileri vasıtasiyle sevkiyat ya
pılmaktadır. Diğer taraftan Vişi 

.... 

Ankara a'tı c ılar ı 
» 

M ersin' e geliyorlar 
Abdllbak &Amit 
eserini 1500 Uraya 
karısına satmış 

.... lık 

Abdülhak Hamidin 

kızının Dfhiı dava 

lstanbul : 5 (Türksözü muha
birinden) - Büyük şair Abdülhak 
Hamidin veresesi arasında zuhur 

eden ve üç senedenberi İstanbul 

asliye üçüncü hukuk mahkemesin
de bir türlü karara bağlanamıyan 

dava, enteresan bir safhaya girmiş 

bulunmaktadır. 

Mahkeme son celsede Hami

din eserlerinin kıymetini tesbit et

mek üzere bir ehli vukuf tayin et

miştir. Vukuf ehli Üniversite ede

biyat fakültesi profesörlerinden 

Ali Nihat Tarlan, Güzel Sanatlar 

Akademisi profesörlerinden Ahmet 

Hamdi Tanpınar. Maarif Vekaleti 

derleme müdürü Selim Nüzhetten 
mürekkeptir. 

Söylendiğine göre vukuf ehli
nin ilk iki azası, şairin gayrimün
teşir eserlerinin beher sayfasına 3 
lira kıymet takdir etmiş, Selim 

Nilzhet ise bunu muvafık bulma
mıştır. 

Merhum Abdülhak Hamit, 
bundan tam on bir sene evvel no
terce tescil ettirdiği bir senet ile, 

bütün cşyalan ile henüz neşredil
miyen eserlerinin telif hakkını re-

fikası Lüsyen (hanıma) devretmiş
tir. Bu devrin, Lüsyenden alınan 

1500 lira mukabilinde yapıldığı da 
senette tasrih edilmiştir. 

Abdülhak Hamidin kızı Emi· 
ne Hamit ise üç sene evvel mah
kemeye müracaat ederek bu sene· 
din bir muvazaa eseri olduğunu, 

binaenaleyh iptalini ve kendi mi· 
ras hakkınm tanınmasını istemiş· 

tir. Emine Hamit, merhumun eser
lerinin 1500 liradan çok fazla et· 
tiğini ileri sürmektedir. 

Mevzuurıu hülasa ettiğimiz bu 
şayanı dikkat davaya dün de İs
tanbul asliye üçüncü hukuk mah· 
kemesinde baltılmıştır. Dünkü celse 
kısa ve nisbetı:n münakaşasız ge-ç
miştir. 

Dinlenen bazı şahiller, Lüsye
nin Abdülhak Hamide paraca 
yardımda bulunduğunu, eğer yar 
dım etmeseydi (Şairi Azam) ın Ja. 
akal yirmi s~ne evvel ölmüş bu· 
lunacağını sôylemişlerdir. 

Lüsyenin avukab senedin ölü
me bağh bir tasarruf senedi ol· 
madığını iddia etmiş, Emine Ha
midin avukatı ise müekkili ile bu 
hususta temasta bulunmak üzere 
davanın talikini istemiştir. Bu ta
lep, son olmak şartiyle hakim ta
rafından kabul edilmiştir. 

hükumeti ile Londra hükumetinin 
manevi mücadelesi devam etmek· 

tedir . lngilizler Vişi hükumetini 

Almanya elinde oyuncak olarak 
telakki etmektedir. 

Londra radyosuna göre , Ge

neral Veygand daha bir kaç gün 
Vişide ka.lmağa karar vermiştir. 

Bugünkü Surye vaziyeti İngil
tereyi olduğu kadar Amerikayı 

da alal,adar ediyor, Bilhassa Da

kar • 

Ankara : 5 (Türksözü muha
birinden) - Ankara artıcılık ihti
sas kulübü azalarından bir ~kafile 
bugün sabah saat 10 treniyle Mer
sin'e hareket edeceklerdir. Altı 

Sporcudan mürekkep kafileye An
kara Beden Terbiyesi atıcılık aja-
nı B. Mükerrem Keymen reislik 
etmektedir. Kulüb reisi Dr. Refik 
lmra de arkadaşlarına refakat et
mektedir. 

Mersin Atıcılık ihtisas Kulübü 
azalariyle müsabaka yapacak olan 
Sporcular şunlardır. Kaptan H. 
Rıza lçöz, Dr. Kazim Köylü, Nuri 
Vural, Ferit Koper, Muslihittin Me
te, Fahri Uğurlu, Sami Ertansel. 

Sporcularımıza iyi seyabatlar 
ve muvaffakiyetler dileriz. 

iaşe Mlsteşar11mz 
Adan aya geldi 

(Birinci sahifeden artan) 

iki gündenberi Hatayda tetki
katta bulunan iaşe Müsteşarı Bay 
Şefik Soyer dün saat 19 da İs
kenderun treni ile şehrimize gel
miş, istasyunda başta Vali olmalı: 
üzere memleket büyükleri ve de
vair rüesası tarafından karştlan
mıştır. 

uevıete alt binalar 
Devlete ait ve devlet binası 

olmak üzere kiralanmış binaların 

yangından korunmasına dair tali
matname hakkında Adliye Veka· 
leti Cumhuriyet Müddeiumumilik-
lerine gönderdiği bir tebliğde bu ta
limatname hükumlerine riayet edil· 
memesi yüzünden vaki olan yangınlar 
bahis mevzuu edilmekte ve Adliye 
binalarında vukua gelen yangınla
rın iras edeceği zararın ehemmi· 
yet ve şümulünün daima göz ö. 
nünde bulundurulmast lazım gele
ceği bu gibi müessif hadiselere 
mahal ve verilmemek üzere mez
kur talimatname hükümlerinin ta-
mamen tatbikine azami surette 
dikkat ve itina gösterilmesi lüzu-
mu ehemmiyetle tebliğ olunmakta· 
dı r. 

YENi NEŞRYAT: 

Çığır Mecmuaıı 
Çığır mecmuasının 101 ıncı 

sayısı istifadeli yazılarla dolu bir 
halde çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Havacılık ve Spor 
Türk Hava Kurumu tarafından 

çıkarılmakta olan bu mecmuanın 
287 inci ıayısı pek dolgundur. Bir 
tane alıp okuyunuz. 

Amerlkada İngiltere 
için pilot yetı,ecek 

Vaşington: 5 ( A. A. )- Kno
ko ga7.eteciler toplantısında , A
merikan bahriyesinin ordunun yap 
tığı gibi İngiliz pilotlarını yctiş
ti rmek için Büyük Biritanyaya 
teklifte bulunduğunu söylemiş, ilk 
gelecek kafilenin 3000 pilot nam
zedi olacağını tahmin eylediğini 
söylemiştir. Nazır, İngilizlerin ye
niden destroyer istemediklerini 
fakat yülı: vapurları ıçın azami 
yardım beklediklerini ilave etmiş
tir. 

Atlantlk vaziyeti 

Son günlerde anlaşılıyor ki , 

Alman denizaltıları üslerinden 
2000 mil uzaklaşmaktadır. Nitekim 

bazı ajans haberlerinden anlaşıl

dığına göre, Atlantikte böyle uzun 

mesafelerde lngiliz gemileri batı
rılmaktadır . 

Gelen malumattan anlaşıldı

ğına göre, Almanlar denizal~ı in-

şaatına süratle devam etmekte

dir • 

DUYDUKLARIMIZ 

Te,rııatçı kadoal' 
V aktü haii yerinde olan 

1 
r 

kimstler ederinde ziyafet ~;o • teri'( 
nıekten, kabul resimlerı bit ~ 
mekten zevk altılar. Yalnıı ) lı;. 
canlarını sıkar, o da kapı_)'~ 
duruı ak her gelen nıisafırı i 
sıkmak, onlara yer gösterııt~ 

Brezilyalı l ar bu i~in .ı.,re 
bulmuşlardır. Burada. ı{~ıe~ 
kabul resimleri için ınısa ~ e ~i 
tikbal edilecek, kendiJerıfl 
gösterecek, eğlenceleri~i r ,J t t 
edecek mütehassıs kadın 8 'Ş iller 
lyi tahsil ve terbiye görlfl.11 daı 
bu kadınlar yemek listesin• •tıb 
ederler, sofranın hazır!~11~ lcrj 
ve süslenmesiyle meşgu ~· ftııı 
sonra her geleni kapıdan ,, 

• çO" 
yarak herkese tatlı bır e' 
söylerler. Bu esnada asıl ~ 
bi, davetliler gibi, koll 
yan gelirler. 

Bir nevi teşrifatçılık -~ 
gören bu kadııılar, gördıl f 
için yüksek ücret alıyorlar· 
buna rağmen boş kaldıidatl 
tur. l~' 

90yafında yün b 
ören bir kadın t 

Kadınlar arasında yün ·o~ 
ri son seneler zarfında ı1'1 

bettedir. Yün örme blU 
11 

örme elbiseler, mantolarda~ 
ka bugün eldiven, çorap ' 
de örülüyor. 

Kadınlardan yün örıne 
yonunun Bayan Steenbur~ 
da Cenubi Afrikalı bir kB 
duğu anlaşılmıştır. Bay~r 
burgh şimdi 90 yaşında, · 
buna rağmen her gün Y~~f' 
le birkaç saat vakit geçıt1eD 
yan Steenburgh seneı~rd 0~ 
mütemadiyen yünden bıtÇ 
ter örmüştür. Kendisiyle • 
bir gazateciye demiştir ki: r 

"- Yün i~ini çok seVj 
kişiye baliğ olan aileın 1,r, ~Gd 
her sene sveterler, çora? :tıı; 
tolar, bliizlar örerim. ~u 

1 
ta 

. • t' 
yet beni yormaz, bilak•5 

0 ~ 
rir. Şimdıye kadar neler~· h~t 
rimi hesap .etmedim. f~c ~ııı 
halde bunlann yekunu b 

01
'1, ~~ld 

maktadır. Yalnız çorap tıDl1' t'tc 
bin çorap ördüğümü ta "k 

yorum.. - ~ı.,, 

tr;m·~l~~: 
. ç 

TÜRKiYE Radi/osu 1<J 

ANKARA 8 

Cuma 6.6.194\~ 
7.30 Program ve rne111 

at ayan r 
7 .33 Müzık : Hafif pr~ 
7.45 AJANS haberle~~ t 

8.00 Müzik : Bando l'Gk 
8.30/ ' 
8.45 Evin saati ıl 11 

12.30 Program ve rnefl'I 'lld 

12.33 
12.45 
13.00 
13.15 
13.30/ 
14.00 

at ayan tııı'I' ~tv 
Müzık : Oyun j A 
AJANS haberıer~r;~ ~k 
Müzik : Karışıle t\I~ v 
Müzık : Karışı1' "ıı 

. pre' ti~ 
Müzik : Karışık 
devamı eti"' 

18.00 Program ve rne tııj 
at ayan ıı / ~1, 18.03 Müzik : Fas~! 5!' ye 1 ~ ~ 

18.30 Ziraat Takvırn• sı 
Mahsülleri B~rsJ r" 

18.40 Müzik : KJasık P111u ltı 
Şef : Mesud .c~ 5" \ 

19.00 Konuşma (lktı511 ııl 
19.15 Müzik : Rurneıı J 

lan t 11' 
19.30 Memleket saa · 

AJANS habetlefls\i 

19.45 Müzik : RadY0 ııJıiıı' 
orkestrası (lbtıeri} V..tt 
ve Ateş Böcele 1? !i 

20.15 RADYO GAZ~ ~e~ 'h 
20.45 Müzik : Saz e;el'~ t, 

21 .00 Konuşma (Me l> 
tası) .~ti 

21.10 TEMSiL ıı~ :~ 
Müzik : Oda 111 · . ..ıt ıJ 

at ıır {' . 
Memleket sa ıJ1 • 
haberleri ; Estııs1'11t a-ıı 
Kambiyo • Nıı 'rı 

22.00 
22.30 

(Fiyat) 
22.45 Müzik : Dans 

23.25/ ııı ' 
20.30 Yarınki progrıs 



~mir Abdnllah .......... 
S •• Askeri teftiıte -

ovıediği nutuk 
l\ud-

tıniri A.~s : 5 ( A. A. )- Erdün 
t resmi duıı.a~ Umman'da ıafer 
llıeras- geçıdı > adiyle yapılan 
d ırndc Gt asıncıak· ub paşanın kuman-
'llb kıt 1

1 
Arab lejyonuna men-

le · 8 arı t ft· . rınc h· e ış ed~rek kendı-
tı. ıtab t . _ l 
t4tıları .. e mış ve ezcum e 

80.Yleıniştir : 

llıGt~fi~ ~ll~hın inayeti ve büyük 
ı\rab rn ngılterenin yardımt ile 
1
'tini ta~tnleketıerinin millf emel-
llıenni ak.kule ettirmderini te-
ııı Cde . 

ele y run . Bize dost mua-
~e 8Pan 1 · · 
1 clii - ngıltereye karşı bız 
t<ıktaki~st harelcet etmeliyiz > 

l'ılıııasıııdısyan hareketinin bastı· 
(jl a .... -h· 
b'aıı bu _ : .. u ım rol oynamış 

t ır halk t~zıde kıtalar kalabalık 
etıc Ik Utlesi tarafından hara· 
\'ekili 

8 ışianmıştır . Erdün Baş· 
ııı · Ve N 
ıııdc h azırlar bu geçit res-

azır bulunmuştur . 

SURYE 
" ( lkiııci . 
~a b· sahıf eden artan ) 

ır t k 
~'vcut '

1 
müstakil hükumetin 

~'Ye \ı \.J Olası taraftarıdır. Cerek 
lltjYt~t ~ gerekse lübnanda Cum· 

deJI Vcı · ismi it . . r ~ 'tıc k a ında ıkı sene ev-
·rço ~'"°cut ~:.a~ birer kukla hükumet 

: •. tlltıaııı 1 ıse de 1939 senesinde 
J<ı: q,, ar ta f h 

1~ ~·'etler 1 ta ından bu cum u-
eve ~ 18İtıclc ahedi!ip yerlerine es-

e/ ~- ıı f k 
ııırı n q~Utlükı ar . lı olmıyan umumi 

P ı1l ~.cııın N:r •hdas edildi. Bu se
. , ~~lltısıııa •sarı ay1 başlangıcında 
: o~ b~llclcrı htırı boıuk idarecileri yü-
) ı it &lk h 

11~• ~i llcvi is er tarafta grev ve 
jıılC ~ 11cleıı b Yan hareketine geçti-
0ıl b~l<lıtılıp u umum müdürlüklerde 
bı!l~ t'ter Ye . Surye ve Lübnanda 

ıs il~ ıı1 hüko. .. . 
tıt at hu met teşelıdrnl ettı. 

0titcaj nlarında muvakkat ve 

,1 ~~'Yelilc: ~ldukları muhakkaktır. 
ı, ._1~er b~t~ tak ve Filistinde ve 

"~ u un etlerde arapça konuşan mem-
ç •cvlll Olduğu gibi Fransızları 

o . ~ele istı;ı~er. Çünki Harbiumu-
~ ııı . ıt al ve h .. . . . t 

~ ıçirı ~ urıyetlerım e-
1 ~el (;'ta.119 llluttefiklerle yani lngiliz 
111ıe :111ı lrnıııarıa ittifak yapup Os-1 t ete Pa.ratorluğu aleyhine ha· 
ro :tıl aticçen ve müttefiklere 
ri j'J'f Yll~ f t~tcjisi bakımından çok 
pi t ha...._ llıdcıeri dokunan Arap-

ijk . .., Umu ·d -
1 llclaıet . rnı en sonra en bu· . li . sıırx. 

ıl lir uıııard •ıse maruz kalmışlar-
111 l,11rYi Ilı an ba~ka Fransızlar 
~ ~ aıı &o andaları altına aldıkla-

bJ\ :~cilt u:ra hlcmlekctteki bütün 
P.r it '-'e surları birbirine düşür-
~,~ il. \>1: r-a~emleketi Tunus, Ceza-

0 '1tı~1"4tır .... a Oidu~u gibi hıristi-
()r •le . -ah 1 
r Q~ tı, k Ça ıştıklarından sur· 
_ıll'~ 11leYhıcn~i ellerile daha ıiya· 
"" 1)) erın e , 

~i ehlncJ Çevirmiş oldular. 
ıı { ~'lk l))llaıne~ en ~ok sui idare 've 
ve 

11 
()l~u e goren müslüman 

illa ~tur. M :- . 
sı ~h tda b ·· tü a~mafıh son za· 
?~ _" ~ f:Pteıı u 

0 
n muhtelif unsur ve 

eıı>ıl '<:i ~etin :o l~nlar aralarındaki 
şt si' ~~ ıt t._h~~nasııtığının ve ha· 
~I ııu A. 1 

ten mütcvellid ol-
t nladlkl f t~ . evhidi anndan araların· 

t . ' 1{' Oldu~u mesai ihtiyacının 
efl,l 'r. ııu hissetmeğc baş
~ ı~ S1ı 
·ııı t~~lıı "Yetileri 

ıılV.) )~te tı tam b·n ~eğane emel ve 
ıer1:d , 1. ~avu~ ır ıstiklal ve Hüri· '1'V. la yUp k 
f. 1 ~ ll.h .. ~tllt ve . omşu devletlerle 
~e " \ı sıyasi . b ' 

sej.~ t. S e huzur . .,~ş ırliği yapup 
'!) ı.ııyeliı ıçınde yaşamak-

ttı er ve h 
()rtı 'tnlekctı . Ya ut diğer a· 

·~~ hllt c:li\J erı Almanları isti-
ııSI ilk· Jt Şa . 

111 ·/' Qe ıkat h· Yıalar oluyor ise 
ş • ~ i;e iistıer~ç~ böyle olmayıp 

atıl 1 ~lllı <icvıetı n. e bulunan mün-
1'0 ~'ıı ~~ ve h erın ellerinden kur-

•rıt · ı atta " 11lıy 1 1latııla mumkünse onlar 
•bi btlar. y:~nı almak için çır· 

f tli ectbaht S atıda söylediğimiz 
şJ11 ~tıuau . urye halkının asıl 

l•tiklil ve hüriyettir. 

. ı ........................ ı 
f iHGilTEREYE i 
i YAPllAH HDCUMlAR İ 
f Londra : 5 (A.A)- Ha·ı 
ı va ve dahlll emniyet ?e- ı 
ı zaretlerlnln tebllAI: DUŞ· ı 
ı mamn lnğlltere üzerinde ı 
ı dUn geceki hava faallye· ı 
ı ti geniş bir sahada cer· ı 
ı yan etmiş ve ehemmi· ı 
ı yetll olmuştur. Mltland ı 
ı ile cenubi şarki btllge· ı 
ı sine bombalar atılmıştlr.ı 
ı Ölenlere dair verllen ra·ı 
ı kam yUksek dejlldlr. Ha·: 
ı sarda azdır. Bundan ba•ı 
ı ka ~umall garbi, •ark veı 
ı Londra mlntakalarmda ı 
ı bazı yerlere de bomba· ı 
ı ıar dUfmUştUr. Bu böl- ı 
ı gelerde bazı hasarlar oı-ı 
ı muf ve bir kaç klfl ya- ı 
ı raıanmıftır. Uç dUşman ı 
ı tayyaresi tahrip edllmlş·ı 
ı tir. J : ........................ -

Fransızlara 
açık mektup 

Londra : 5 (A.A) - N~yoz 
Kronıkl gazetesi baş makalesı~de 
Fransa milletini Vişi hükumetın
den temamiyle . ayırmakta~ır. Fr~n 
yaya hitaben~yazılmış~ bır nevı 
açık mektup olan bu makalede 
ezcümle şöyle deniliyor: 

_ Size karşı harekata giriş-
mek artık ictinabı kabil olmayan 

bir hal olmuştur . 
Bunun müsebbipleri sizi idare 

edenler, kendi şahsi menfeatlari 
uğrunda sizi bugün bulunduğnnuz 
noktaya getirenlerdir. lngiltereye 
karşı sevgili Almanlarla y~n yana 
harp etmeniz görülecek ?•.r ~~n· 
zara olsa gerettir. Musolınının ıs
tihfaf ettiğiniz askerlerile arka
daşlık etmek aceba size yak~şacak 
b . rolmüdür? Fakat muhterız ve 
ır . t 

antrikacı Darlan sizi bu vazıye -

lere mahkum ediyor. 

ARTIK DEMOKRASi DÜ$· 
MANLARINl: EZECEK MIK· 
TAR TAYYARE YAPIVORUZ 

AMERiKA HARBiYE 
MÜSTEŞARININ BEY ANA Ti 

Vaşington: 5 (A.A.) - ·.?ü~ 
akşam radyoda bir nutuk soylı -

h b·ye müsteşarı Lovar ez· 
yen ar ı .k 

.. 1 .. le demiştir: Amerı anın cum e şoy . . Ar 
. h ı· de harp malzemesı ıma ı 

sen a ın . b "r 
il . bu gün o kadar genış ı 

usu erı · k' 
. t t tb"k ediJmektedır ı 

mıkyas a a ı 

artık demokrasi düşmanları~ı ~
zecek kadar tayyare yapabılme -

tedir . 

'Oç mflblm baber 
(Birinci sayfadan artan) 

Zürih : 5 (A.A) - lyi h~ber 
V

. . mahfilleri müttefıkaıı 
alan ışı d 
Htıerin yeni bir sulh taarruzun a 

1 • "" cayıalarını tekrarla-
bulunacaısı ._ . A ri 
maktadır. Bunun sebebı me . -
k müdahalesini birtaraf edebıl· ::k ve Almanyanın •· müttefikle

rini takviye etmek .teşkil edecek· 
tir. Almanya lngıltereye karş~ 
h be devam için artık nıenfeatı 

ar k. 
olmadığını bildirece tır. 

Mabstlllerımızın 
mtlbaya şartları 

(Birinci sayfadan artan) 
milolmak üzere bu hububatın mu-

b mahal fiyat ve satışlarını 
ayaa, • 

tesbit eden yeni bir karar alınmış· 

tır. B karara ilişik cetvellerde 
u . l 

Toprak Mahsulleri ofisinin işt~ga 
mevz:ulan arasında bulunan bılu
mum hububatın satın alınacağı 
yerler, haiz .olması i_cap eden va
ııflar i'östenlmektedır. 

TORKSôZO 

Bay Ruzvelt 
- /NGILTERE iÇiN -

vapur topluyor 
Nevyork : 5 ( A. A . )- A

merika Transatlantiğinin Ameri
kan bahriyesinde servisine girdi
ği gün deniz komisyonu 9300 
tonluk Hedıden ve 7978 yeni Or
leon;vapurlarına da muavin kru
vazör olarak kullanmak üiere hü
kumetçe el konulduğunu bildir· 
mektedir. Bu suretle bu komisyo. 
nun bir haftadan az bir zamanda 
bahriye hesabına el koyduğu va
purların adedi yirmiye baliğ ol
muştur. 

Vaşington : 5 ( A. A. ) -
Deniz komisyonu Atlantik Ent· 
goltunşik ve Gol Tungşik hatları 
kumpanyalarından vapurlarının ya 
rısını milli müdafaaya tahsis et
melerini istemiştir . Bu kumpan
yalar muvafakat ettikleri takdirde 
Ruıveltin milli müdafaa ve lngil
tereye yardım için toplamakta 
olduğu iki milyon tona 375,000 
ton daha ilave edilmiş olaceptır . 

PORTEKiZLllER VE 

ASOR ADAlARI 
Ankara : 5 ( Radyo gazetesin 

den ) - lngiltere ve Amerikanın 

teşvikiyle Portekiz Asor adala· 

ıına takviye kuvvetleri gönder

mişlerdir . 

Tlrk milleti ve 
Amiral Darlan 
Mısır gazetelerinin 

göru,ıerl 

Kahire : 5 (A. A.) - Bütün 
Mısır gazeteleri amiral Darlanın 
beyanab hak.kında Türk gazetele
rinin neşriyatını iktibas ekmekte
dir. Elmukattam gazetesi Darlan'ın 
tecrübesizliğini tebaruz ettirmekte 
ve Amirala Fransız hariciyesinin 
vesaiki arasında Adana'daki zafe
rin tamamile bir Türk zafori oldu· 
ğunu ve Fransızlarm burada b~
yük miktarda ganaim terk etmış 
bulunduğunu, burhanlannı arama· 
sını tavsiye etmektedir. Ejepsiyen 
gazetesi de Darlan'ın geçici bir 
devre olduğunu tebaruz ettirmek-

dedir. 

MUSUlOA PETROl 
KUYULARI SAGLAM 

Kahire : 5 (A.A) - Askeri 

mahfillerine gelen haberh:re göre, 

Jngilizler Musulu kara ; kıtaları ve 

tayyarelerle. naklettikleri askerler le 

işğal etmişlerdir . lngilizlerin 

mukavemete karşılaşıp karşılaşmadık 
!arı hakkında malumat yoktur. Ayııı 

mahfiller petrol kuyulan tulum· 

balarında hasar izi görülmediğini ve 

kuynların sağlam bulunduğunu be

yan etmektedir. 

-
' 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

1 -==-
KiLO FIATl 

. CiNSi En az ' En çok 
J K._ Ş. .J.lS s. 

= -

Koza 
Klevland 1 '1 62,50 

Klevland il 
M. Parlağı 52,50 

1 P. Temizi 
j Kapımalı 

Y. Çiğidi 5,00 

1 K. Çiğidi 5,00 6,50 
Susam -34)0 

K.Buğday 9,00- - 9,50 
Buğday TO. 9,75 

Buğday yerli 9,20 

Arpa 6,00 5,625 
Yulaf 6,50 

===ı 
1 i 

ı ı = 1 

5 - 6 - 1941 : 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınmıştır. 

ı= ='7 

(Frank) Fransız i 

(Frank) İsviçre 
ITsterlin) İngiliz 5.24 
1 (Dolar) Amerikan 132.20 ! 

-

Romen ~1~Talebelerı
nln mabktmlyet 

kararları 
Bükreş::s (A.A.) - Resmi 

bir tebliğ; Pazar günü, Romanya
Almanya maçında memnu ~ar

kı söylemeğe teşebbüs eden 
üniversite talebesinden mahkeme
ye verilmiş olanların üç seneden 
on beş seneye kadar mahkum 
olduklarını bildirmektedir. 

Amerikanın: Londra elçisinin . 
getlrdlil rapor 

Vaşington : 5 (A.A) - Sela
hiyettar kaynaktan öğrenildiğine 

göre, Amerikanın Londra elçisi 
Vaynın Büyük Britanyanın askeri 
müşahitleri tarafından tespit edi
len vakalara göre, harp esnasında 
elde ettiği tecrübeyi ihtiva eden 
tam bir raporla dönmüştür. Ra
porun yalnız askeri vakılara de
ğil, aynı zamanda Brilanya eko
nomisi iaşe vaziyeti ve ictimai 
şartlar hakkında} tafsilfitı da ih
tiva ettiği bildirilmektedir. 

Vaynın bir mülakat esnasında 
gazetecilere, ~ ~öyle demjşıtir: 

- lngilizler ıefaretimiz vası
taıııiyle Bifleşik:Amerika hükfime· 
tine harp zamanına ait tecrübe 
ve vakıları ~ bildirmiştir. Bu ma
lumat Birleşik Amerilıı.a Demokra
sinin müdafaasına hazıtlamak için 
büyük bir askeri ehemmiyeti ha
izdir. 

ZA Yl - Ceyhan askerlik şu
besinden aldı~ım askerlik terhis 
tezkiremi kayıp ettim. Yenisini 
alacağımdan eskinin hükmü yok-
tor. 13120 

Ceyhanın Tumlu köyün
den Cumali oğlu 318 

doğumlu Veli 

ZA Yl - Noterden tasdikli 
imza mührümü 1 Haziran 941 de 
cüzdanımla birlikte kayıp ettim. 
Hiç bir kimseye borcnm yoktur. 
Yenisini yaıdıracağımdan eskisi-
nin hükmü yoktur. 13121 

Ktanoğlu köyünden Ali 
oğlu Mehmet Şen 

'\ 

i 1 an 
BElEDIYE RiYASETiNDEN · 

ı - Nümunesine göre üç bin adet esnaf ve işçi cüzdanı 
tabettirilmek üzere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Beher cüzdanın muhammen bedeli 15 kuruş olup 
muvakkat te'minatı % 7.5 hesabiyle 33 lira 75 kuruştur. 

3 - İhalesi Haziranın 13 üncü Cuma günü saat 14 de 
Beledive encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi Belediye muhasebesindedir. isteyenler o

rada görebilirler. 
S - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte yatırmış ol

dukları te'minat makbuzlariyle Belediye encümenine müracaat• 
lan ilan olunur. 29-3-6- 10 13081 

Sayla 3 

Fabrikamızm Saym 
Müşterilerine 

Fabrikada mallan olanlar arzu ederlerse kendileri sigorta 
yapbrırlar. Pamuk ve çiğitlerini, Pirinç ve kırıntılarını imal edil
dildikten azami 15 gün kadar kaldıkları takdirde çuval, hararla
nndan istif, hammaliye ve ardiye parası alınır. Kızışarak küflen
mesinden, yanmasından, avarya olmasından, noksanlaşmRı>ından 
evsafının bozulmasından hiç bir gı1na fabrika sahibi mesuliyet ka· 
bul etmez. 

Çeltiklerden çıkan dan, kepek fabrikanın mahrukat! olarak 
ötedenberi bila bedel fabrikanın malı olup buna karşı fabrika 
çeltiklerin imaline kadar beklemesinden anbar kirası, vezin ücre
ti, kınnap parası, arabaya yükleme hammaliyesi olarak müşteri
den birşey alınmaz. lmaliye ücreti, temiz çeltiklerden 25 para 
alınır. Yaş ve hasarlı ve topraktı ve ktlçıkh çeltiklerden aynca 
fark ahndığı gibi pirincin rayicinden yüzde on maliye hesabına 
muamele vergisi ve Ceyhan Belediye hududu dahilinden gelen 
çeltiklerden belediye nam ve hesabına işgaliye parası alınır. 

9-15 Ga. Ceyhan : ISMA/L ZALOCLU 

DİKKATi.. DİKKATi. _ DİKKATi •• 

Saatçı Vehbi Çömelek 
Saat kaleıl karşısında 

Zenlt, arıon, neker,nacar, blslon kadın 
ve erkek ıon model saatlerimiz yedek· 
ıerlyle beraber geımı1t1r. Ber türlü ta-
mirat kabal edlUr... 12749 12-15 

l LAN 

BElEDİYE RİYASETİHDEH : 
( Baı lllale Edilecek ) 

1 - Belediye Kanarasında istihsal edilmekte olan Buz 
1. Haziran. 941 tarihinden 31. Mayıs. 94! tarihine kadar ol

mak üzere bir sene müddetle ve kapalı zarf uıulilo satı~a çı· 
karılmıştır. . 

2 - Muvakkat teminatı 250 liradır. 
3 - ihalesi huiranın 10 uncu salı günü .saat on beşte 

belediye encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi belediye muhasebesindedir. isteyenler o· 

rada iÖrebilirler. 
5 - Teklif mektupları ihale günü saat on dörde kadar 

makbuz mukabilinde belediye riyasetine verilmiş olması şarttır. 
6 - isteklilerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklif 

mektuplarını< ihale günü muayyen saatte belediye riyas~tine 
vermiş olmaları ilan olunur. 24-28-3-6 13054 

ORMAN ÇEVİRGE MOOORlOGONDEN: 
• Orman Emvali Satış llAaı 

Cinsi Mikdarı 
M3 03 

Katran 85 0000 
Köknar 30 000 

1 - Seyhan Vilayetinin Kadirli kazası dahilinde hududları 
şartnamede yazılı çepni devlet ormanından 85 Metreküp gayri 
mamul Katran ile 30 M3 küp köknar ağacının ( 12) ay içe
risinde çıkarılmak üzere 2/6/ 1941 tarihinden itibaren 15 gun 
müddetle açık arttırmaya konulmuşturr 

2 - Arttırma 17,611941 tarihine müs~if Salı günü saat 
15 de Orman Çevirge Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metremikibın muhammen bedeli 
katranın 780 kuruş, köknar 370 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 58 lira 5 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavele projeleri Or. U. M. Seyhan Or. 

Ç. Müdürlüğü ile Kadirli Orman Bölge şefliğinden görülebilir. 
6 - Teklif mektuplan 17 -6 - 1941 günü .saat 11 e kadar 

komisyon reisliğine verilmesi lazımdır. 
7 - isteklilerin ticaret odası veıikasif e birlikde belli olan 

Gün ve saatta ihale komisyonuna müracaatları (bu vesika köy-
lülerden istenmez. 3-6-11-15 13103 

' 

Deniz Harp Okulu ve Lisesi 
Komutanhğından : 

Deniz lisesi birinci ve ikinci sınıflarına okur kaydü kabulüne 
1-Haziran- 941 de başlanarak 10-Ağustos-941 tarihine ka-

dar devam edecektir 
Mersinde bulunanların okul komutanlığına, başka şehirlerde 

bu:unanların bulunduktan mahallin Askerlik şubelerine müraca· 
caat etmeleri ilan olunur. 3-6-9-12-15-17 13104 
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f HER NEYi MATBAA i 
İ ISURINİZİ GAYET TEMiZ ,ı 
t YE UCUZ OLARAK ı 
i TÜRKSôz(J i' 
i MATBAASINOA i 
J YAPTIBABILiRSiNiZ J 

~ 

' 

.. 
.· 
. . 

.......................... 

Tiril Baıın Blruıı 
Adana 111111ta1ıaıı 

Belılllbıden 

Türk Basın Birliği Adana 

mıntıkast kongresinin 9 Hazi

ran: 941 • Pazartesi günü saat 

dokuzda (öğleden evvel) top

lanması kararlaşmıştır. Değerli · 

meslektaşlarımızın o gün ve 

saatte Türksözü gazetesi ida· 

rehane&indeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

21 - 22 - 6 

Kallteılyle ve sesinin temlzdflyle llar keıı b•yrete 
dlşlren radyo 

ı ........................ ı 
f Blzmetçl Aramyor l 
i Ev iflerini görebilecek i 
ı bir kadın hizmetçi ara· ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı J ccıat etmeleri i 

Muharrem Hilmi Remo 
Tlcaretllaneslnden abDıı 

ABİOİNPA~A CADDESİ NO. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TELEfON: 112 : ......................... : 

. . . '. '-~ .1. ··~ 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGil TERE iTTif AKI YE 

BÜYÜK BRİTAHYA iMPARATORLUGU 

YAZAN:=== MÜMTAZ FAiK FENiK :== 

I,' 

TORIİYE CUMHURiYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• t•rihl : 1888 

s.,.maye•İ : 100.000.000 Türk LirtHI 

Şube ve ajans adedi : 265 

. Zirai ve ticart her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat:Bankasında kumbaralı ve ihbarstı tasarruf hesaplana-a en 1 
az 50 lirast bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile: 

a~atıdaki plana iÖre ikramiye da~ıblacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 .. 
4 

" 250 
" 1000 

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

160 il 20 il 3200 il 

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

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

ı·~~~~ 
) MÜTEHASSIS ~ 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI HER GON MUSTAFA ·Rif ATEC1AHANESİ 

OSTONOEKI MUAYENEHANESİNDE KABUi . EDER 

............................................... ~ .. ~----·· 

ıı Allone ve lliD TÜHKSÇ;zü 

ı 

.-ruarı GONDELIK GAZElE • A DANA 

Senelifi . .. 1400 Kr. 
1 Aglılı . . . 125 • 

Sahip ve Başmuha rriri 
FERiD CELAL G( tVEN 

ıı llAnl•r için ld•rmıı• MACiD GOÇLI U i mUr•caat etmelldlr eo .. ld•6• ,., , r"CiRKsozo Moıboo" }! 
............ ff.,tt!ftttttt!t .. " ........ f.ü ........ ~ı 

Umumi Neşriyat ME tdürü 

En nefis salebi 
En halis ve sıh
hi baharatı yal
nız ÇAPA 
MARKA 
müstahzaratın -
da bulursunuz . 

Beşiktaş Çapa

marka 

Kuruluş tarihi: 

1915 

En Büyük Hakikat 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 l 

' 
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N oıs MAcuNuMuN uR&mGı sıuun. 
CAZİBE VE GOZELLilTİR ! 

"Radyolin,, harikulade mües
sir terkibi, daima taıeliA'i ile 
temayüz etmiş ve on~inlerce 

kişinin tercih ettiti YCJine diş 
macunu haline relmiştir. Diş 
hıfzıssıhhasında ve güzelliğin-

de parlak neticeler ve_~ 
"Radyolin., sizi terkibi mq~ 
ve birk~ç misli pahalı ocf 

müstahzarlanndan da PliisJ 

ni kılmıştır. 

• 
RADYOLIN 

• 
iş Bankası 

Klçlll tasarral lleıaplan 

1941 
lkramre plAlll 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 M11yıa, l Aiuatoı, 3 litinciteıritt 
tmilalerinJ.e yapılır 

1141 lnı•IJ•l•rl 
1 Adet 2000 Liralık 2,000 Lira 

3 > 1000 > 3,000 , 
2 , 750 > 1,500 ) 

4 , 500 > 2.000 > 

8 , 250 > 2,000 , 
35 > 100 , 3 ,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 

300 , 20 > 6,000 > 

"' TUrklY• it Bank••ın• par• yatırmakl• yalnız .' 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnl:ı 

denemlf olursunuz 

c 


