
., 
CUMARTESl iDARE YERi •• 8 ADANA • Abıdın oz MART PoJO Caddesi 

1941 Telefon : 315 

S.yıaı her yerde 5 kuruf GÜNDELiK SiYASi GAZETE 

,r~~"\ 

EDEN KAHlREDE 
Kahire : 1 ( a. a. )

Eden ve General Dil An-
lıara ve A tina ziyaret
lerinden Kahireye dön· 
müflerdir. 

"Jeolacak? 

HE OlURSA OlSUN 

Bil HAZIRIZ l 
Nevzad OUven 

B
ulgari$lanı da işıal eden Al

man kıt' aları Yunan hudutla
rına dotru ilerliyor. Harp a

telinin aleuleri Balkanların göbe
lin; .sarmış demektir. Alman pro
Pagandaıı, Almanya, bu yeni 
İstila /ıareketinin Balkanlarda iul
lıa idame gayesinden doRdutuna 
dünya,yı inandırmak için harıl ha
rıl çqlıınıaktadır. Gıiya. lngilfe· 
tenin Balkanlarda harbi tutuş/ur· 
makta men/aati balıındulıından ya· 
lcındu lnıiliz kıl' olarının Yunanis· 
luıwı çıkması ~·e yeni bir istilci 
cephtsi Aurulması muhakkak olılu· 
lundan Almanı, a bu tehlikeyi Örı· 
lenıek için Hulgarislunı işgul r.lnıi~ 
imiı .. 

Alman f ülı'ilıal metodunun son 
senelenle danııaya verdiRi der /er 
o kadar taze f.le sonra birbirine n 

lw lor btnumektedir J.i, böyle bir 
iddıaya. sahih de olsa, dünya e/· 
karı umum(rJesi ve Balkan millet· 
leri inanma'ktu mazurdurlar. Bal· 
kanlarda ıulhurı ic/timesincle Al
many011111 hıigıik menfaati oldugu 
llONrıJtki propaf and{Jt)ın mqhiyeti 
R""'~" sonra Bulıaristanın 
ista1igle büsbtilıin meydana çık
mı,,ır. 

Almanganın Balkanlarda Ma
mesini istedlli •ulhun Naz.i sulhu 
yô.ni, Rumanyanın lcmJuştutu ve 
Bulgaristarun da kavuşmak üzere 
buiundufu esaret tte zincir sulhu 
oldufÜnu artık anlatıyor. 

Almanyanın B u 1 g a r i standan 
_,nra ne yapacafını, Alman kıl'· 
Q/aruun Jıanıi i&tikamet de yola 
çıltacaf ını yakın bir zamanda öt
renecefiz. Bizi alcikadar eden şey 
Je hudur. 

Memleket davaıarınm halli yolunda çalışma 

Ormanlarımızdan 
istifade çireleri aranıyor 

A 

azamı 
• 

YURDDAKI ORMAN KOMiSYON GRUPLARI ANKARADA TOPLANDI 

Ankara : 7 (TUrkaözU muhabiri bildiriyor.) 
- TUrklyenln orman wıntıkalar1nde or· 
manlarımız1n kadostrasunu yapmakta 
olan orman mesaha komlsyonlarmdan 
birer grup Ankarada toplanmıf bulunmak
tadırlar. Bu gruplar iki mUhedlz ve bir 
hukukçu azadan mUrekkeptlrler. iki gUn· 

den beri Orman umum mUdUrlUAUnde 
çahfılmaktadır. Bu meöalnln gayesi or· 
manlarımızm tahdidine dair kanun hU
kUmlerlnl dah• kısa bir zamanda yerine 
getirmek için mesalbe va.1llecck istika
meti teablt e:mektedlr. 

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

Almanyanm 
Ankara ve 
Moskovayı 

tehdid alameti 
Buliar ordu•u 

seferber et/ilmekte 

l.ondra : 7 ( a. a. ) - ~oy· 
ter a~keıi ıntılııtbıri yauyoı : Alman 
kılalıırının Bulgaıı lana ~ırmcsi ne- 1 
tkesinde tdılıke yakın kalkan üze· 
rıııde toplaıınıııkladıı . 1 

Karade1111. lıınanlarının Alman· 
far tarafından ·~~ali denizaltıları 

Türklere kar ı ta arı uıi bir hazır · 

lıta alamet olabılcccfi gı6ı Rus 
seyrıscfainınc karşı da tehdid ola· 
bılır. Bulgar ordusu seferber edil 
mekte ve pek muhtemel olarak 
Türk hududuna doğru yürümek· 
tedır . Edirneden Karadenize ka
dar yüz elli kılometrelık hududun 
tamamen tehdıd edılip edilmediği 
henüz sarih ·değıldir . Fakat son 
haberlere göre, Alman ilerı kuv
vetleri şimdiden bu hattın sathın· 
da, yani Svilnii'rad önündedir . 
Fakat Bulıar ordusu iyi teçhiz 
edilmiş değildir. Ve tayyaresi pek 
azdır. 

Peten - Veygand 
görüfmeleri 

Yu!..."rlrıda : Yunan - ita/yon harbinde /ngili•, -"Yunan iş birlifinin 
güzel biı: semboli : Bir lngiliz. bir lskoçyalı ve bir yunan tayyarecisi 
düşürdükleri bir ita/yan tayyaresini muayene ediyor. 

Aşalıda : Kuvvetli bir Jiiımana ve tabiatın bütün şiddetlerine kar
şı miicacleleden kahraman Yunan askrleri her daR topun .sırtlarrndr çe

kiyorlar. 

Vunanhların 
ilerleyişleri 

Bazı mü.tahkem 
mevziler alındı 

YUNANISTANA BiR KANADA 
FIRKASI ÇIKTIÖI ASILSIZ 

Atina : 7 (a. a.) -- Yunan 
teblığı: Cephelerde muvartakiyetle 
neticelenen topçu faaliyeti olmuş· 

BORİSIN AlMAN ASK[Rf 
Ş[f i il[ KONUSMASI 
Sofya : 7 (a. a.) - D. N. B. 

Bildiriyor: Bulgaristandaki Alman 
kıtaları kumandanı General List 
dün Sofyaya gelmiş ve Kral, baş· 
vekil. Hariciye Nazm larahndan \ 
kabul edilmiştir. 

•• Sahip ve Başmuharriri 

FERiD CELAL GÜVEN 

Kuruluş Tarihi: l Kanunusani 1924 

Onyedlncl yıl - Sayı : 4972 

Diyanet işleri reisinin cenazesi 
dün büyük törenle kaldmldı 
MECLiS REiSiMiZ, BAŞVEKiLiMiZ, VEKiLLER 
VE MEBUSLARLA HALK TÖRENDE BULUNDU 
Ankara : 7 (A. A.) - Vefat 

eden Diyanet işleri reisimizin ce
nazesi bugün büyük bir törenle 
kaldırılmışlır. Merasimde Meclis 
reisimiz, Başvekilimiz, Vekiller ve 
Riyaseti Cümhur baş yaveri ile 
mebuslar ve on bini bulan halk 
hazır bulunmuştur. 

Bir Bulgar muharririne göre 

BUlGARİSTANIN TORKIYEYE 
KARSI VAZİYETİ DEGiSMEMiŞ 

(yazısı üçüncü sayfada) 

Milli Piyango 
Tam llste aşağıdadır 

15,000 lİRA KAZANAN NUMARAlAR 
4:W77 56720 130235 175648 195644 260679 

5,000 liRA KAZANAN NUMARRlAR 
34573 100855 164847 172884 194579 238384 

2000 LiRA KAZANAN NUMARALAR 

4726 28943 79317 107394 134037 149885 263214 269811 

1000 LiRA KAZANAN NUMARALAR 

680 10223 16457 :l9107 47487 51989 

70000 75052 76729 76896 83433 85126 93799 

94581 95094 98992 99237 101684 102.~75 109689 
118278 124622 127262 128570 128897 131974 136434 
136738 138606 143267 145925 165172 165522 174569 
179498 179515 187107 192824 193123 195932 195940 
208424 214995 223572 228899 230223 230678 245069 
247681 251914 258026 262478 263042 266854 276580 
292656 294508 298791 299306 

Son "dört rakkamlar (3226) - (4626) - - (4805) ile nihayetlenen 
biletler 500 er lira 

Son dört rakamlari (0597) - (0829) - (1991) - (9495) olıuı bilet-
ler 250 şer lira 

Son üç rakkamı (003) - (198) olan biletler 50 şer lira 

Son iki rakamı (i6) olan biletler onar lira 

Son tek rakamı (J) veya (4) olan biletler 3 er lira 

Büyük ikramiye kazanan numaralara benzeyip bir numarası başka 
olan bileli er plan mucibince teselli mükif atı alır. 

Bir kaç gOn nıttel Alman dev
let reisi Adol/ Hiller Milli Şefi
m ize şa~si bir masaj gönderdi. 
Bu masajın malıiyeiini lıenüz bil· 
m.iyoruz. Balkanlardaki son vaıd
yet karşısında ne yapacaRımızt, B. 
Hitler'in mesajına ne cevab ttere· 
cefimi:ıi Türk milletinin mukadde· 
ratıru elinde tutan ve bu milleti 
bir zamqnlar lnönünde kılıcı ve 
askeri dehasiyle en korkunç bir 
uçurumdan çtkib çıkaran Milli 
Şefimiz. herbsten iyi bilir. Türk 
milletinin ona inanı hudutsusdur. 
ve mutlaktır. Yalınız bizim bildi· 
fimi:ı bir şey uardır: istiklal vt 
hudutlarımızın emniyeti vt milli 
men/ aatlerimiz icab ettirditi gıln 
silaha sarılmak üzere haphaztr 
bulauaJufumuzdur. Girecefimiz mü
cadelede diiımanların en çetinini 
'kQrıımızda bulmayı, topraklarımız 
t1e hiirriyetimiz. için son damla.sına 
kadar kanınu:ıı akıtmayıda gözü· 
müze almış ve kafamıza koymu· 
ıuz.Jur. 

Vichy : 7 (a. a.) - Havas 
bildiriyor: General weygand, dün 
Mareşal Petain ile uzun bir konuş
ma yapmıştır. Maraşal Pctain, Ge
nerale itimadını tekrarlamıştır. 

Alman mahkemeleri 
uıum cezası veriyor 

Amestram : 7 (a. a.) - D.N. 
B. Bildiriyor : 16 Hollandalı As· 
keri muhakemenin kararı ile ölü· 
ıne mahkum edılmi~lcıdir. Bunla· 
rın suçları, casusluk ve Alman as· 
kerlerine suikastır. 

tur. 
Emniyet Nezaretine iÖre mem 

lekette sükün vardır. 
Atina : 7 (a. a.) - Basın 

nezaretinin izahatına göre Yunan· 
lılar arnavutluk cephesinde muvaf · 
fakiyetli keşif hareketlerinde ve 

--1 Ankara Radyo Gazetesi j--

Kadınlı, erkekli. çocuk «Jt ihti
Yar milletçe çoklanbtri verdilimiz 
6u karar o kadar sarsılmaz tte o 

kadar mutlaktır ki en kork;;;;; 
tehditler Türk milletinin kirpifini 
bile oynatdmaz. 

Bütün arzumuz sulhu korumak 
•ldufunaan hiç bir toprak emeli
rrıiz, /'1fiihat ve men/ aal gayemiz 
010todıfındc-ı da yapılacak vaad
lar ~· · h • uızı ta r ık edemez. 

Sorı yılların tecrü~ ve dersle· 

rtni 0 kadar dikkat tte ehemmi· 
yeile takib etmişizdir ki, milleti· 
mizin istiklal aşkı ue mehmedcik
lerimizin süngüsıinden başka hiç' 
bir şeyde emniyet ue garanti ara
mıyacak kadarda gözümüz açıl· 
mıştır. 

Hadiseleri sabırla, teyakkuzla 
bekliyoruz. Kendi huzurumuz ue 
komşularımızın sükun ve rahatı 
. . •limizden nelen lıer şeyi yap-
ıçın .. • . . 
tık. Türk ordusu kahredıct bır yıl· 

d m gibi karşısına çıkanları vur· 
ırz l J H 

mala ve yakmala baş a ıRı g~n 
insaniyet ue tarih huzurıı~da vıc
danlarımız rahat olacak ışe baş· 
lamış olacaRız. 

Dökülecek kanların günahı on-
lara ait ve cezaları çok alır ola· 

caktır. 

ilerleyişlerde bulunmuşlardır: Yu· 
nan topçusunun ateşi teşirli olmuş 

tur. Merkez mıntıkasında mevzii 
bir çarpışmada düşmanın müstah· 
kem mevzilerinin işialine müncer 
olmuştur. 

Atina : 7 (a. a.) - Atina a
jansı, Seliniğe bir Kanada fırka· 
~ının ihraç edildiğine dair bir hal 
yan gazetesinde neşrolunan habe· 
ri tekzib etmektedir. 

·1·'·(·1·131:<·1 
Bertin: 7 (a. a.) - Alman -

Fan ticaret itilafı imzalandı. 

• Sofya: 7 (a. a.) - Buliar hü-
kumeti demiryolları mensuplariyle 
luzumlu diQ'er bu.ı memurlaı ı se
f erberliQ'ini ilin etmiştir. 

Sinir harbi de\ am ediyor. Al· 
manya bu çeşid harbi bugün mü· 
essir bir şekilde yapabilecek hal· 
dedir. Çünki hemen bütün Av
rupa radyolan almanıarın elinde 
bulunuyor. Keza Avrupa Matba
tıda. 

Bir radyo prens Pol'in Hiıler 
tarafından çağırıldığını, Diğer bir 
radyo Sovyetlerin Romanyaya 
ü:timaton verdiğini söyler, diğer 
bir radyo bunu tekzibe kalkışır. 
Velhasıl hu sinir harbi devam 
edip gitmektedir. 

• • • 
Alman askeneri Buliaristanda 

Yunan hududuna doğru ilerlemek
te ve bu hudutta toplanmaktadır. 

Şimdilik Almanya Yunaniıtanı taz· 
yik etmiş detildir. Fakat hudutta 
toplanan Alman askerleri pckila· 
bir tehdit demektir. 

• • • 
Yugoslav Devlet adamları ha-

raretli bir faaliyet içinde bulunu· 

Hltler Prens polU Berııne 
çaOırmı, 

• •• 
Sovyetlerln Romanyaya no· 

ta verdlOCfalyaaı . 
• * • 

Yunanlatanı tehdit 

* "' • 
Yugoslavya Almanyadan bir 

tekllf almı, 
... . • 

Fran•aya tazyikler 
yor. Yugoslavyanın sofya elçisi 
Belgrada geldi. Prens Polde köş
künden merkeze inmiş bulunuyor. 
Bir habere göre mihver YuiOS· 
lavyaya ehven şartlarla mihvere 
iştirak tek:ıt inde bulunmuştur. ve 
söylenilditine nazaran şartlar şun
lardır. 

l - Yugoslavya gıda mad
deleri istihsalini arttıracak ve bun· 
lan mihvere alacak. 

2 - Yugoslav matbuatı mih· 
ver lehine neşriyat yapacak. 

3 - Yugoslavyada düflllan 
propagandasına nipayet verilecek 

Birçok Yua-oslavlar, bunu yu
goslavyayı avlamak için oldutunu 
bildirmektedir. 

• • • • 
Almanya Vifi'ye tekrar tazyik 

hareketine geçmiştir. Berlinin iı

tediti Laval'ın mutlak surette ka· 
bineye alınmasıdar. 

"' "' . 
Almanlar yahudilere yeniden 

iş vermeğe baılamıştır. Haber çok 
şayanı dikkattir. Muhakkak olan 
birşcy varsa alınanlar mühim teş· 

kilita öz Almanları yerleştirmete 
ve açık kalan işlere yahudıleri 
yerleştirmekte ve bu suretle ma· 
kanizmayı takviye eylemektedir. 

• • • 
Son gelen haberler, Roman· 

yadan Buliaristana gelen asker· 
!erden çotunun Nevrekop, Petriç, 
yanı Yuioslav ve Yunan hudutta· 
rına yıtıldıtını anlatmaktadır, 



Sayfa 2 TORKSôZO - LE XE - 3 y 3 !& 

BU HARPTE TAYYARE 
GEMİLERİNİN ROLÜ 

Bu Gemilerin Zaaf ve Kudretleri 
lngiliz Tayyare Gemilerinin Kazandığı Taranto 
Zaferinin Büyük Netice Üzerindeki tesirleri 

Nasıl ki, denizaltı sıemileri 

ıeçen umumi harpte vazife 
göı meğe başlamtŞlarsa, tay-
yare sıemileri de bu harpte tec
rübe edilmektedirler. Bu gemile
rin faydaları ve hataları yeni ye
ni meydana çıkıyor. Hiç şüphe 
)Ok ki, geçen harpte tecrübe edil

dikten sonra Üzerlerinde bir çok 
tadilAt yapılan denizaltı gemileri 
sıibi, bugün de bir çok tecrübe
lerden sonra, tayyare gemilerin
de birçok tadilat yapılacak ve 
tekemmül etme:-.rine çalışılacak
tır. 

Fiihakika bügüne kadar elde 
edilen neticeler tayyare gemileri
nin müthiş bir harp silahı oldu
ğunu meydana koymuştur. Kara 
tayyarelerinin faaliyet sahalarının 
çok genişlemiş olması bu gemile· 
rin ehemmiyetini azaltmamış bil
akis, bnlara büyük bir ehemmiyet 
vermiştir. Çünkü, kara tayyare
leri açık denizlerde harp ve ti

caret filolarına taarruz imkanını 
ne kadar fazla bulursa, bu filola
rı himaye ihtiyacı da o kadar 
fazlalaşmaktıtdır. 

Oiger taraftan kara tayyarele
ri filoları sahil yakıplarında ne 
kadar müessir bir surette himaye 
ederse ebin tayyare ile gemi 
arasindald bü.> ük sürat farkı bu• 
himayenın uzun müddet devamı
ne imkan bırakmamaktadır. işte 
bu sebeplerden dolayıdır ki gemi
lerin himayesi için başka vasıta
lar üzerinde nekledilen tayyareler 
vardır. 

Filhakika bugün~ kadar elde 
edilen neticelerden tayyare gemi
lerinin deniz inşaatı politikasında 
büyyük bir detişiklik yapılacağı 

netice~ine varılamaz. Fakat şura
sını derhal ilave etmek lizımdır 

ki, tayyare gemileri büyük bir 
istikbale namzetdirler. Netekim 
bu hükmü Amerikanın son bahri 
inşaatlJ>rogramı da teyid ediyor. 

Son Amerika krogramına na
zaran 35 zırhlı ve 20 deniz tay
yaresi inşasına karar verilmiştir. 
Amerikada veya lııgilterede yeni 
bir tip tayyare gemisinin inşa 

edildiğini görürı1ek hayret de et
miyelim. 

Bu yeni (tip gemi her halde 
sürati az, nisbeten zayıf, fakar 
denizaltı gemneri ve düşman tay
yarelerile mücadeleye kifl silah
lara sahip ola~ak ve sadece de
ni& kafilelerininin himayesine tah
sis edilecektir. Bittabi taşıdığı 

tayyarelerin sayısı da az olacak
tır. Yani, geçen harpten alınan 

dersler nasıl ki bir çok tipte de
nizaltı gemisinin inşasına ııebep 

• olduysa, bugün alınan neticeler
de bir kısmı faaliyet sahaları çok 
geniş, büyük ve taarruza diter 
bir kısmr da 'küçük, 11üratsiz ve 
sadece müdafaaya tahsis edilecek 
muhtelif tipte tayyare gemilerinin 
inıasına yol açacaktır. 

• • 
Bugünkü t,crübeler yalnız bir 

taraflı olmaktadır, Yani İngilizler 
yapmaktadır. Çünkü, mihver dev
letlerine ait olan ( Graf Zeplin ] 
inşası bittiği halde henüz deniz
lerde görülememiştir. lık lngiliz 
tecrübesi kötü bir netice vermiş-

tir. 
[ Kurajus] adında"i lngiliz tay· 

yare gemiııi harbin İIAnından iki 
hafta sonra yani 17 Eylül 1939 da 
torpillerek batmıştır. Bu lnailtere 

1 YAZAN 1 

I_ P. P. 
ic;in bü) ük bir ziya olmuştur. Çün
kü, en pahalı harp gemileri bu 
cins gemilerdir. Netekim ikinci 
derecedeki devletlerin donanma
sında tayyare gemisi yoktur. 

Bundan bir kaç hafta sonra 
en yeni tayyare gemisi olan [ Ark
Ruvayyal ] kruvazörü şiddetli bir 
düşman taarruzuna muvaffakıyetle 
mukavemet ettıkten sonra yanın
da [ Renovn l muharebe kruvazö
rü olduğu halde cenubi atlas de
nizine gönderildi. Eter Almanlar 
[ Kraf Şpee J kruvazörü üç İn
giliz kru, azörünün topları altında 
can vermemiş de olsaydı Ark -
Ruvayyal ve Renovn'un elindt>ıı 

kartulmaya İmkan bulamıyacaeağı 
şüphesizdi. Çünkü, Ark - Ruvay
yal'ln dört)Üı kilometrelik faali
yet sahasına sahip olan tayzare
leri onu bir gün mutlaka keşf ..:
dt cckler ve Kraf Spce Renovnın 

381 milimetrelik toplarına muka
Vt met edemiyecekti. 

Bu tecrübe , tayyare gemileri
nin. düşman korsan gemilerine 
karıı yapılacak mücadelede ne 
'kadar müessir ve faydalı olabile
cetini meydana koydu . 

Norveç muharebesinde ü.;üncü 
bir tecrübe yapıldı : Tayyare ge
milerine müttefik kuvvetlerin ih ... 
raç hareketleriııin himayesi ve ih
raç mevkilerini mütemadiyen ra
hatsız eden düşman tayyareleriyle 
mücadele vaıifesi verildi . Fakat 
mücadelede karşılıklı kuvvetler a
rasında muvaz~e yoktu. Evvela; 
tayyare ıemllerinin üzerindeki 

tayyareler kara tayyarelerine na
zaran daha kudretsiı ve sonra 
bizzat tayyare gemisinin kendisi 
de düşman tayyareleri için mü
kemmel bir hedef teşkil ediyor
du. Bu müthiş mücadele lngiltere 
( Kurojus ) un eşi olan ( Klor
yus ) u kaybetti . 

Kara tayyareleriyl~ yap"8n bu 
çok mütkül mücadeleden aonra 
İngiliz tayyare gemilerinin mühim 
bir kısmı Akdenize gönderildi . 
Bunlardan üç tanesi Mersel-Kebir 
ve Dakor da Fransız zırhlılarına 

klırşı yapılan harekete iştir!k et
tiler. Bundan sonra muvaffakıyetle 

başardılcfarı rollerine başladılar . 
Yani gemi kafilelerini ltalyan tay
yarelerinin hücumlarından muha
f aıaya memur edildiler. Çok şid
detli muharebeler oldu . Fakat 
denilebilir ki maruz kaldıkları ba
zı hasarlara ratmen zafer daima 
tayyare gemilerinin tarafından kal
dı . 

Nihayet 'Faranto hadisesi oldu. 
Bu ıemilerden ikisi ( lllistrius ) 
ve ( Eğl ) bu mühim ltalyan de
niz 6ssüne genit ve mühim bir 
taarruz yaptılar. Muvaffakiyet tam t 
ve kat'i oldu. ltalyanın sahih ol
dutu altı zırhlıdan üçü uzun müd- ' 
det için kullanılamıyacak bir hale 
getirildi. Limana bir hayli yakla
ıan gemiler yeni ve eskilere na
zaran çok kudretli torpil tayya
relerini ansızın İtalyan donanma 
sının üzerine saldırdılar. 

Elde edilen bu muvaffakıyetin 

sonradan vukua gelecek hadise
ler üzerinde esaslı surette mües
sir olduğu ve olacağı muhakkak
tır. Nitekim, bu taarruzun Şimali 
Afr iLu' ı..Li h &iliı tııaııvaı a bir 

başlangıç olduğunu anlamakta ge
cikmedik. Üç zırhlısını kayıp ve 
Taraııto üssünü terkeclen İtalya 
bu yüzden bir taraftan Afrika , 
digeı taraftan Arnavudluktaki kıt
alarına yardım ve yiyecek gön
dermekte büyük güçlük çekmek
tedir. Ve nihayet bu muuaffakı
yet lngiltereniıı Akdeniıdeki de
niz kuvvetlerinin mühim bir kıs
mının serbest kalmasını intaç et
miştir. 

•• 
Tedafii ve taarruzi muhtelif iş 

lerde kullanılan tayyare gemile
rinin müessir ve fay dalı bir harb • 
vasıtası ölduğu meydana çıkmış 

tır. Bu cins harb gemilerinin nam 
zed olduğu başka bir rol daha 

· vardır ki Almanların bunu Graf 
Zeplin gemisine tevdi etmeleri 
beklenmektedir : Korsanlık . . 
Tayyare gemilerinin bu sahada 
diger harb gemilerinden fazla bir 
avantajı daha olacaktır: Ta) yare
ler i vasıtasiyle uzun mesafeler
deki ticaret gemilerini keşfede
bilmeleri. Malik oldukları kudretli 
topları vasıtasiyle bir kruvazöre, 
hatti bir grup kruvazöre karşı 

koyabilecek kabiliyetleri de ola
caktır. Bu korsanı imha için yine 
karşısına bir kruvazörün ref aka
tinde diger bir tayyare ıemiııi 
çıkarmak lilımdır. 

Aiaf Bayramı 
21 Martta yapılacalr 

Ağaç dikme bayrnmının şeh

rimizde 21 Mart cuma günü ya-
pılması takarür etmiştir. 21 Mart 

ayni zamanda beynelmilel toprak 
bayramına tesadüf etmektedir. 
Bu münasebetle o gün bütün ilk 
ve oıta okullarda ağaç dikilecek 
ve bayram köprü köyündeki ilk 
okul bahçesinde yapılacaktır. 

Orman kanununun 85 inci 
maddesine göre her: sene yapıl

ması İcab eden ağaç dikme bay
ramının şehrimizde bu sene haha 
büyük bir alaka ile tes'id edile
ceti haber alınmıştır. 

Harcirahlar ve 

yevmiye me•ele•i 

Ankara 7 (Türksözü muhabi
rinden) - Bazı memurların har
cırah, yevmiye ve sair alacakla
rında ı dolayı karşılıksız borç ha
line gelen matlübatın iki seneden 
beri ödenmesine çalışıldığı halde 
halen mühim bir yekun tutan 
borç bulunduğu ve l:iunlaı ııı kar
şılıksız borç olarak kaldığı anla
şılmıştır. Dahiliye Vekaleti bu 
borçların ödenmesine karar ver
mif ve vilayetlerden bu borçlara 
ait muameleli tahakkuk evrakının 
bir ay içinde vekiletçe gönderil
mesini istemiştir, Bir ay içinde 
istenilen evrakı göndermiyenleri 
Vekiletçe tecziye edilecektir. 

Demir•por talrımı 

Mer•ine •idecelr 
Haber aldığımıza ğörc şehri~ 

miz Demir Spor gençlik kulübü 
futbol takımı pazar günü Mersine" 
gidecektir. Gençlerimiz Mersin 
şampiyonu İdman Yuıdu futbol
culariyle bir maç yaptiktan S'1n
ra geri şehrimize döneceklerdir. 
Muvaffakiyetler dileriz. 

Domuz miicaJele•i 

Kadirlı kazasında 
ay içinde552 Domuz 

1 haber alınmıotır. 

geçen bir 
öldürdü~ü 

2 

~~r HAB 
KİMLER OLOUGUNUN AÇIKÇA 

SÖYLENMESi iSTENiYOR 
OSMANIYEDEN ALDIOIMIZ 
ŞU MEKTUBU, OLDUOU 

OIBI ~ŞAtllYA KOYUYORUZ 

Adanada Türksözü gazetesi 
müdüriyetine - Adanada il'tişar 

eden Y..eni Adana gazetesinin 28 
Şubat 941 tarihli ve 5314 sayılı 

nushasının ilk sahifesinde ve 

(Dikkat edilecek mesele) başlığı 

altındaki yazıda Osmaniyede bazı 
günahkarlardan ve bunların geç
mişteki ahvallarından ve haliha
zırda temiz ve saf vatanperverler 

arasında fesat ve nifak tohumları 
ekmekte old~klarıoının vesaireden 
bahis olunuyor. Vatanperverane 
savaşlarn lüzum hasıl olan işgal 

günlerinde müstevli ve kahir dü~ 
manlara karşı mücadele kapısını 

ilk evvel açan Osmaniyemiz ve 
Osmaniyeliler oldutunu her za
man iftiharla beyan edebilecefimi:ı 
gibi bu hal ve seciyemiz herkesçe 
ve makaleye imza koyan Ahmet 
Remzi Yüretirce de malumdur. 

Osmaniyelilerden bazıları iş
galde memuriyetlerine devam et
miş olmaları itibarile 854 No. lu 
kanunla ve heyeti mahsusa kara· 
rile bidayeten mahkum edilmişler 
ise de, bilehare teşekkül eden A· 
li karar hey' eti tahkikalile dahilde 
kalanların bir haylisı çete rüesası 
ve askeri kumandanlar tarafından 

bil iltizam dahile gönderilditi ve 
içeride kalanlarında hariçteki çe
telere yardım yapmak için kaldık
ları anlaşılarak bu gibilerin lema
mile masumiyetine karar verilmiş· 
tir. 

Ben osmaniyede istirdattan 
evvel lieledıye reisi idim. Çete 
kumandam olarak mücadeleye iş
tirak ellim ve hey'eti merkeziye 
reislitinde bulundum. Vatanımın 

istırdadından sonra yine aynı va
zifeye geçtim. Ve on seneden faz· 
la Fırka riyasetinde bulundum. 
Küı t isyanı şapka dedikodusu sui
kastler ribi vqkuab salif elerde Os
maniyeHleritt bir müdahalesi bu
lunmadıtı giö'i her zaman ebedi 
ve milli şeflerinin izinde yörümek 
ve tarakkıperver ve serbest Fırka 
gibi teşekkülleri de memlekttimize 

kat'iyen kabul etmemek gibi par
timiz etrafında toplanmış hakiki 
bir vatan perver oldukla mı isbat 
etmekten geıi kalmadıklar.nı gör 
düm Yeni Adana sahibinin mu
harriı i henüz meydana çik"l ayan 
bir yazıya islinat tderek ulu orta• 

vatandaşlar hakkında dil uzatmas 
ve bu gibilerden iş başına geç
miş ve vatanın hizmetlerinde ya
rarlık göıı.tcrmiş olanlan lekedar 
göstererek bunlar hakkında ma· 
fuvk idare amirleri üzerinde müs
sir olmak yolunaki yazıları vatan, 
bir hizmet Sayılamaz. bil'akis le· 
essüs eden ahenk ve kuvvetin 
bozulmasını istihtaf eder bir pro
paganda maqiyetindc görülmekle· 
dir. Mezkür gazete sahibinin bu 
yazısına karşı şu arizamın gazete· 
mize dercini ve pnahkirlar tabi
ri umumisiyle vatanda~lara leke 
sürmek isteyen yazı sahibi ile Ye
ni Adana gazetesinin makalede 
kast eylediği zevatı "tasrih ve iza
ha davet olunmasını rica edf'rim . ..:_ 
Osmaniyede Eı'd Vilayet Fırk.a 
Reisi Ahmet Çalak otlu. 

Şehir ve lıa•aba 
itfaiye ıe,kilatları 

Ankara: 7 ( Türksözü muha
birinden - Dahiliye Vekaleti pa
sif korunma işlerinde mühim va
zifeye alan ıehir ve kasabların 
itfaiye teşkilatlarının organize e
dilmesini ve bu tcfkilitların ge
nişletilmesini temin için vilAyet
lerin 1941 bütçelerine lüzumlu 
tahsisatın konulmasını vilayetler
den iıtemiıtir. 

Yurdumuza dön 
talebenin askeri' 

Ankara ·: 7 (Türksözü muha
birinden) - Milli Müdafaa V~ka
leti yedek subay kanununa iki fık· 

ra ek!enmesi hakkında bir kanun 
drojesi hıızırlamı~tır. Vcka'et pro
jenin hazırlanması sebeplerini şöy
le izah t tmektedir: 

"Yabandı memleketlere yük-
sek mühendis ve mühendis yt ti~
tirilmek üzere gönderilip siyasi 
vaziyet sebebiyle memleketimize 
celbedilerek diğer bir yabancı 

memlekete gönderilinciye kadar 
memleketimizdeki fabrika ve sanat 
müessese ve mekteplennde hazır. 

lık stajına tabi tutulmuş olanlar 
esasen ilk defa olarak yabancı 

memleketlere gönderilmezden ev
vel ikı ay hazırlık kılaı»ı ve 6 ay 
fabrika ve müessese stajlannı ık

mal ederek yedek asteğmen ol· 
mak hakkını ihraz etmış oldukla
rından 2 senelik tahsilin nihayeti
ne talik edilmiş olan yedek subay 
lıklarının stajyer olarak memleke
timizde tamamlıyacakları işbu iki 
senenin sonunda tasdik edılmesi 

kanunun esas hükümlerine muha
lif düşmiyeceğindcn ve subaylıkla· 
nnın daha zıyade tehiri ise mağ

d.ıriyeti mucıp olacağmdan bu ta· 
lebenin stajlarını mem.eketimizde 
tamamlıyarcsk liyakatleri usulen 
tasdik edılince yedek asteğmen 

rütoesine h:rfilerinin ıcrasiylc tah
sillerine devam ettJrilmesi ve Harp 
Okuluna iade edilenlerin de emsal
lerınden gen bırakılmamaşı zaruri 
gönilmüştür . ., 

Kanuna ııave olunacak iki fık
rayı yazıyoruz: 

"Yabancı memleketlerde yük

sek mühcnoia.ik ve müherıdislık 

tahsılme talebe olarak gönderilip 
siyasi vaziyet seoebiyıe memleke
te celbedi&enlcrın ecnebi memle
ketleı de yedek subay olmak ıçin 
göreceklerı tahsıl ve staja tekabul 
eden iki senelik müddetin müte
bakisini memleketimizde tamamıı
yarak liyakatleı ı usulen tasdık c· 
dilenler yedek astetmen nasbedi
lirler .,, 

"Genel siyasi vaziyet sebebiy· 
le memlekete celp edilenlerden 
mühendislik tahsilinden sarfınazar 

ederek horp okullarına iade edil 
miş olan talebelerin subaylık nasp
lorı askeri liselerden haı p okuluna 
geçen emsallerinin nasıplarına ve 
sanat lisesi mezunlarının memur· 
luk nasıp'arı sanatkar olarak yetiş
tirilmiş olan emsallerinin nasıpla• 

rına göre tashih tdilir.,, 

Ceyhan •enflerinin 
mii•amere hazırlıiı 

Ceyhan : 7 ( fürksözü muha
birinden) - Halkevi temsil kolu
nun "Kızılay,, çıkarına bir müsa
mere hazırladıaı ve müsamerenin
de 22 Mart'ta verileceti memnun
niyetle haber alınınışdır. Bu müsa
merenin verilmesi için gençler bir 
müddettir çahşmakda ve intihap 
ettikleri ve Halkevleri açılış yıldö
nümünde oynanması takarrür etti
ti halde o günde oynanamaya{l 
·•Paradel ısi" adlı vodvilin temsil 
edilmesi için rol alan gençler gi
celeri provalarına devcsm etmek 
dedirler. 

Kızılay menfeatına verilecek 
olan bu müsamerenin h.ayli alaka 
göreceti ve Kadirşinas Ceyhan
hlann böyle bir hayır müessesi 
namına tertip olunan müsamere 
için aıami yardımda bulunacakla
rını ummakdayız. Ceyhan Kızılay 

Başkanıda bu hususda kayda de· 
ter şekilde çabşmakdadır.M. Selçuk 

Adana atletleri dün 
Hataya •iti 

Pazar günü Halayda altı böl-
ıe koıucuları arasında yapılacak 
olan "büyü" kır koşusuna iştirak 
etmek üzere Adana atletleri dün 
Hataya aitmiolerdir. 

YENi BiR Pli 

Memurlar 
talebe Hl 

Ankara: 7 (Türksoz.il 
rinden) - Hükümet, 111 

nın tahsil müesseselerin 
olamıyacaklarına dair 
projesi haz.rlamıştır. 

nen yazıyoruz: 
"1 - Devlet daire 

esscseleı inde memur ol 
vazife gördükleri müd 
hangi bir tahsil müess 
taleba olarak devam 

2 - 2 1 1941 tarih 
numaralı kanuna göre 
tim müesseseleriQde yar 
allimlik edenlere mün 
susi mekteplerde ya 
zınlık mekteplerinde Ol 

lunanlar birinci madde 
lüne g.irmezler. 

3 - Devlet daire ~ 
selerince kendi memur 
çılmış olan kurslar biri 
dede bahsedilen müe 
değildir. 

4 - Bu kanunun 
hinde her hangi bir 
retim müesseselerinde 
yarı müddetini bitirnıif 
ların tahsillerini tam 
mensup oldukları vek 
saade edilebilir." 

Çocuk Ter 

E 
!andığı şeyden va 
hattA hoşlandığı hi 
ması için terbiyeci ne 
Böyle bir terbiye · 
iki tekilde olabilir : 
biye usulleri dahilinde 
sı lizım olanları nı 

ması icap edenlere 
çocuk hoşlanmasa da 
madan, kendini bildi 
rici olarak alıotırllJ
ve yahut eğer çocuk 
lh\mken hoşlandıtı 
itlerden kültürel teh 
çirmek lazımdır. 

Mesela çocuklar k 
karıda bildirdiğim gi 
yere habersizce küç 
abdestini yaparlar; 
aydan sonra artık bll 
rümüze göre tet'biye 
iptidai hallerini ist 
göre alıştırarak düz. 

Eğer çocuk mukav 
anne bu hali çoc 
mek ile düzeltebilir· 
cuğa bir memnuni 
vermek demektir. 811 
aeriya dib.elebilir ve 
ta ihtiyacanı defet 
bunu bir muvaffak 
yine aJ ni mahiyette 
muını bekler. 

Artık çocuk intİ}: 
de annesi tarafındd 
vilmek ve mükifatl 
ret ve hevesiyle bu 
şır. Ve bundan iP 
ğa başlar; bu ıek.d 
ve sıhhi bir ah• 
olmuş olur. tft 
memnun olmad.tı b 
memnun olucu halİ 
hususunda bir nıi 
dum. Bu suretle bd 
tekerrür ede ede 



bir rcalite}e alışmış olur ve 
!lemnun kalır. 

lkincı ş~kılc.le; anne, ~·ocugun 
pmanıası kap t>d!'tı hali 
hur ı;oeuUa görüı se mesela 
ln~ıııa İŞİ} en çocuğu, mürebbisi 

8) lar veya döver, Çocuk bittabi 
ınceleri bunun ne demek nlrlu-

eruııu anlamaz. 
Ya!ı11ıca acı his duyar, hagı

tl ır. Lakin zaınuııla işemek le ela· 

gak h~disesi arasındaki mümıse
tlerı al'ı du} du~u için anlar. 

ani u.\ anınca } atak kuru ise cla
ak } ok, yaş ise var olduğunu 
nlaranlamaz, iptidai bir hal 

•lan yatag-a işemekten terlri
en vazgeçmiş olur. 

ı~ 8 u suretle çocuğun içtimai 
ha} atım11.da iyi görülmiyen 

• emnuııiyet hislerinden vazgeçir-

' 

tek ic;ın terbiye usullerimiz ve 
asıtalarımız, çocuğu yapması 

ıil i olan işlere ve hislere müka
eıııd !ltlandırarak alıştırmak veya mem
e uniyebiılik hissi ile yani hoş
ir ınmıyacağı va1iyetlere sokula
rvie agını tehditle alıştırmaktır. 

Çocuklarda bir de sevdiği \'e 
a;, ran oldugu şahısların hareka
ını taklid etme hassası vardır. 

'ocuklar bu gihilerin yanında ( ah 
en de bu gibi olsam ) hevesiyle 
nun harekatının bir kısmını ken-
1 şahsiyeti olarak kabul ederek 
msil eder ve çocukta o şahsın 

11ıı :teali tebarüz eder. Bu hassa da 
lemnuniyet hissile alakadardır. 
ıkkat ederseni1. çocuklar bu his· 

in tesiriyle ekseriya O} unlarında 
na ve babasını, hocasını veya 
oktorunu .... taklicl eder. 

Bundan başka bir de insanları 
timaileştireıı tesirin de çocuk 
rbiyesinde ehemmiyeti vardır. 
.} ni içtimai müsbet terbi} e ile 
etişen çocukların di~er bir ço

e~rı uk Ü7.t!rinde yaptıitı tesirdir. Ço
k' lılgu kendi alışkanlıklarına ben
tıt elmeğe yarar. Terbiye usulleri 
b kadaı çok ve o ıı isbette de 

ıafll ~k ) orucu ve ~ıkıntılıdır, müş-
1el iildür. Çünkü bo sahada çocu

tııı hoşlandığı hislerden vazgeç
lesi, sabır ve tahammül etmesi, 
.aat etmesi U} ması bir haylı müş-
latıa karşılaııacak hadise neti
sintle olur. Her ne olursa olsun 

•16'J .rolclan şaşmadan yürümek, 1 ~1 biyeyi planlı hale sokar. Yal
ız terhiyede ne faz.la sürat ve 
edt• gevşeklik göstermemelidir. 

ıf Terbiye edenlerin de itimada 
8) an, bilgili ve sıhhatlı insanlar 
lnıası lazımdır. Bilgisizlik ve fe
a terbiye çocuklarda çok fena 
e vahim neticeler verir Terbiye 
atalarının çocuk tedavisinde ele 
hemmiyeti bü) üktür. Zira çocuk 
davisi kadar tıbbın çocuk ter
} esiyle de alakadar olduğu aşi-

lr<lıı. Bundan dolayı içtimai kr
ıyenin en büyük esası sıhhi ter
i} erlir. Bu sebeple terbiye edilen 
ocuklar<la evvela sıhhi alışkan
klar yaptırılır. Bu suı etle nor-
Dal terbi) evi realitelere uyan 
ocuk her hususta tekamüle ve 
i )Üksek bir kJ...fünüle ~·abuk 
tr. 

Çocuklar 3 - S yaşları ara
nda iken mdin ve azimkfır hir 

11~~ 81 • ullında bulunclurulmalıdır. 
b fa ak edilen şeylere karşı çocu

!lı menetmelidir. E.ğer mukave-
~1~ ne~ ederse, çocuguıı ruhi kahili
lll etıne göre cernlandırılınalıdır. Bu 
ed iaha ziyade çocuğu hir eğlence-

.leıı v · 1 b' Jaııı memnun olı ugu ır şt>y· 
< n mahrum etmek sureti} it• \ a-
ılmaltdır. Cezanın şt•kli ve t~rıı 
'>k nıülıimdir. 
Çocu~u irabedip azarlamak 

611ın gel· 1- ··1 l' ı · · ;..ı ırse as a gu meme ıc ıı . 
•-ıcr uygunsuı: harekette çocugun 
abahat· d k .. .. ı aranma an te errurune 
cyclan vermemeğe çalışılmalıdır. 
ocuk da asabiyet ile cezanın 

t raber oldugu fikri yerleşmeli
ıil~ ır. Ve rlayak atmak pek a1. vak

llanıa tatbik edilmelidir . 
Al Dayak atan kimsede hiddetine 

flglfıb olur karakterde olmama -
dır l ·l·ğ-. yı ı m de daima mükafat 
ı~· rıe.ticelenecegini de öğrenme
( ır ve ayni bir kabahati bir gün 
e· l ... ıa anuırıµ <liger bir gün gör-

.. ıeın l'k 
h l.' 1 len ~elmenıelidir . Vel-
a~ıl ç • . 
. 0 cugu realılelere alıştırmak 

k~n ter:bi)eniıı çocuğun başına , 
rakteril\e ve tatbik kabiliyetine 

gö:e uydurup onu tekmülea her 
hususunda alıştın rken sıhhi alış
kanlıkları da ihmal etmemesi . 
M ., ·15 ) atın;ı:-.ı, ka l~ nwsı, y~mesi. 
ııı:: \emesi ve nu'>ıl süt iç mcsi ve 
ııe zaman ne şekilde içmesi, na
sıl oyun oynarna~ı gibi bir sürü 
sıhhi hallere al ışt ırma~ı ve feıın 
itiyadlardıın çekiııclirilmesi lazım

dır. 

Ç 
ocukların ,limağı ve vücud-

larının inkişafı muayyen me
torl la kabil oldugu gibi yine esas 
bu ilk do~um anından itibaren 
sıhhi ve tripüs alışkanlık ile ka
bildir . Bu hususta terbiyeciler , 
Doktorlar, aileler \'e içtimai te
şekküller \'aıifedardır . lyi yetiş
miş sağlam çocukların her a}·daki 
} etişikligin dereceleri şöyle olma
lıdır : 

1- Yeni doğan çoçuk dört 
tarafı bükük vazİ) ette , her şey
den habersiz yalnız meme em
mek, hava almak • tabii ihti_; aç
ları ddiclen başka hayati faali}et 
yoktur . 
· 2- Birinci aydan sonra ted
ricen mühim inkıtablar göze çar
par. Parmaklarını ağzına götürür, 
başını aktif bir halde tulamaı . . 

3- }kinci ay içinde vücudu 
biraz enerjik olur. Nitekim başını 
kaldırabilir. Ziyaya gö1ünü çc•vi
rir, yani aydınlığı farkeder , ken
dine bakanın sözüne güler gibi 
yapar . 

4- Üçüncü ayda başını tuta-
bilir. Sesleri işitir . 

5- Dördüncü ayda hareket 
itibariyle başına hakimdir . lyi o
luram~z , el , kol ve ayak hare
ketlerine de hakimdir . 

6- Beşinci ayda kollarından 

tutarak ayak üzeri bastırılınca dik 
durur. lstinad erlerek ayakta du
rabilir. 

7- Altıncı ayna climagi neş
vünema başlar, etrafı tetkik eder, 
işitt:ğini tutar ve otura bilir. Tı
kırtıları ve sesleri farkeder . Hoş
landığını } akalamak ister . 

8- Yedinci ayda çocuk .,artık 

serbest oturabilir . Bel ve bacak
ların hareketi serbestleşir. Bilerek, 
anlı yarak güler ve sever ve ağlar. 
Yaşıi1a göre söı.ler ve sesler çı • 
karır. Oyuncaktan anlar. 

9- Sekizinci ayda başını aktif 
har~ket ettirir ve selam bile ve-
rır . 

10- Dokuzuncu ayda dik du-
rur . 

11- Onuncu ayda herşeyi ya
kalar, ayakta durabilir,adım atar, 
mini yürüyebilir ve hicalarla ko
nuşur. Mesela anne, baba, adda, 
~·işi ... Kelimelerini söyliyebilir. 

12 - Onbirinci ayda yürür, da
ha fa:tla konuşur, yabancıları ta-
nır ve kaçar . lşte bu yaşta ço
l'ugu terbiyeye alıştırmak lazım

dır ve bu ) aşta çocuk meseıa is
tt:cliği bir şeyi vermedigini1. zaman 
almak ister, bu da verilmeıse. ıs-

rar eder, işte bu zaman eline vu
rarak ihtar yapılır . Bir daha da 
çocuk korkar, yani çocugun an
la} arak realitelere U) acağı baş 

buragırlır . 
1 ~- Çocuk oıı iki aylık olunca 

· artık bütün hayali kabiliyetleri 
kanuıır \Je izhar eder . Bu yaşla 
ruhu. dimağı nt'şvünüına artar . 
Bundan dola) ı çocuk ile ruhu in
kişaf noktasından fa1la meşgul 
olmak lazım ve arzu edilen rea
liteye çocugu bilerek alıştırmak 
için en müsait 1aman olmak ili . 
bariyle de çok mühim hir andır . 
Görülüyor ki çocugu realitelere 
memnuniyet prensipleri dahilinde 
alıştırmak için her an kerırlisine 
mağsus bi; n:~vün~ma devreleri 
göstermesı ıtıbarıyle çocukluk 
terbiye tatbiki bakımından çok 
müsait bir safhadır ve çok mühim 
ha} ati ve içtimai bir iştir ve va-

zifedir . 
Or. Ekrem Baltacı 

ZAYİ NOfUS CÜZOANI 
Elazığ vilayeti Palo kazasın

dan almış olduğum nüfus cüzda
nımı zayi eltim. Yeni.~ini ~lacağım· 
dan eski cüzdanın hukmu olmadı-
ğını nan ederim. 

Tekekurbu mahallesinde 40 
numaralı hanede Süleyman 

oğlu 328 doğumlu 

127s7 SABRI ŞOYBEN 

Yugoslavya 
tehdid altında 

VUGQS L AVVADA NEFRET ! 

YUGOSLAV BAŞVEKİL! DÜN 
BEYANATTA BULUNDU 
Londra : 7 ( a. a. ) - Deyli 

Telgraf başmakalesinde diyor ki : 
Alman ve ltalyan gazeteleri üçlü 
pakta girmediği takdirde Yugos
lavyanın başına neler geleceğini 

ileri sürerek bu memleketi tehdid 
hususunda birbirleriyle rekabet et
mektedir. Yugoslavyada bir be
şinci kol yaratmak' için mutad u
sullt!re müracaat edilmektedir. Yu
goslavyaya tahkim Yunanistana 
karşı yapılacak bir Alman taar· 
ruıunun maruz kalabileceği bazı 

zorlukları izale edecektir . Fakat 
Yugoslavlar Alman militarizminden 
ve Alman ırkçılığından haklı ola 
rak nefret etmektedir. 

Belgrad : 7 ( a. a. )- Prens 
Pol, dün başvekil ve hariciye na
zırlariyle uzun müddet konuşmuş

tur. Hariciye nazırı Markovitch , 
dün Sofyadan gelen elçi · Milanoviç 
ile konuşmuştur. Prens Pol , baş-
vekil muavini Maçek ile devlet 
naw ı Kulöviç ile konuşmuştur . 

Belgrad: 7 ( a. a. )- Stefani 
ajansı bildiriyor: Başvekil gazete 
cilere verdiği beyanatta ezcümle 
şunları demiştir : 

" - Devlet, milletin, istiklal ve 
tamanıiyelini gözeteçektir . 

BİR BUlGAR MUHARR lR İN[ 
GÖRE 

( Birinci sayfadan artan ) 
Sofya : 7 ( a. a. ) - Hüku

metin naşiri efkarı olan Veker ga
zelesi Türk - Bulgar münasebet
leri hakkında tanınmış Bulgar mu
harrirlerinden Spkareskinin bir ma
kalesini neşretmiştir . Muharrir iki 
memleket arasındaki münasebet
lerden bahsederek diyor ki : Tür
kiyeye karşı hattıhareketimiz de
ğişmemiş olarak kalmaktadır . Bu 
hattıhareket şudur : Son deklaras-
yonun teyidettiği daimi dostluk 
muahedesı çerçevesi dahilinde da
imi sulh ve dostane komşuluk 
münasebetleri içinde yaşamak,Bul
garistanın Türkiyeden hiç bir ta
lebi yokrur. Tarih göstermiştir ki, 
Bulgar harbinden sonra bizi ayıran 
davalar ortadan kalkmJştır. Bugün 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 
ebedi bir dostluk devresi başlıyor. 
Bu dostluğu aklıselim iki memle· 
ketin siyasi , coğrafi vaziyeti ve 
nihayet müşterek ticari, ekonomik 
menfaatleri dikine inmektedir. 

Şurası memnuniyetle kaydo· 
lunmalıdır ki, müstakil münasebet
lerimizi her iki memlekette ayni 
tarı.da anlamaktadır. 

A frikada'ki 
İngiliz faaliyeti 

VE Ni BAZI MEVZiLER 
Z APTEDILDI 

Kahire : 7 (a. a.) - Orta 
Şark İngiliz Umumi , karargahın
dan: Agila'nın garbında bir zıhlı 
otomobil müfrezesi tardedilmiştir. 

ltalyan somalisinde Perder işgal 
edilmiştir. Şimdiye kadar alınan 
esirlerin sayısı onbini aşmıştır. İş· 
gal edilen bu mev~i. ltalyan ;o· 
malisinde Bulodel fının 160 kılo
mctre Şimal garbisindedir. 

Kahire : 7 (a. a.) - Libyada 
motorlu kuvvetlerimiz Ageila ci· 
varında bir düşman zırhlı kolunun 
hücumuııu tard etmiştir. Habeşis
tanda Habeş vatanperverleri Ver
beri işgal etmişlerdir. 

ileri hareketlerimiz memnunı-

yet verici bir şekilde devam et
mektedir. Şimdiye kadar 10 bin 
kişi esir alınmıştır. 

SATIUK TARlA, BAG. YAYlA 
YURDU. 

ı - Abdi o~lunda iyi bir 
mevkide 150 dönüm tarla var. 

2 - Yılanlı mezrasında Kurt 
tepesi şosası üzerinde 15 döı.üm 
bağ ve meyve ağaçları Bağ evı 

ve müştemilatı. 
3 - Bürücekte Yoğurtçu yur

dunda müftü yurdu yolu üzerinde 
parsellere ayrılmış haritası muci· 
hince menba suları evleriyle gerek 
ayrı ayrı gerek toptan satılıktır. 
Almak istiyenler sıhhat vekaletin
de doktor A. Remzi güvence mü 
racaatları. 12771 1-15 

~--------------..,....----

BO RS A 
Pamuk - Hububat 

KiLO FIATI 
CiNSi En az En çok 

K. s. K. s 
Koıa -

-Mil." Pai-ıa~ı 49,00 50,00 
I =Ma. Temizi- ·-Kapı malı 
' -y'":" Pamuğu 

Klevland ı- 61,00 61,00 
-Susam ----
-K-:-Buğ"day 

Buğday To. .. Yerli 
-Arpa 6,25 
_r.uıiif-- S,625 

1 / 3 / 1941 
Kambiyo v e Borsa 

iş Bankasından alınmıştır 

--

Urel - , -
Ra; işmark -- ---
Frank(Fransız)------
StCrlin{iilğiliz}-- - 5- 24-
Dolar (Amerika) 131 50 

..,.--..--,.,.__..,.__,.._.!.-- -----
Frank (İsviçre) 

SEYHAN P. T. T. MODÜRlUGÜNDEN 
Adet Cinsi Uzunluiu teslim yen 

65 Çıralı Çanı 8 Metre Adana 
25 8 - Ceyhan 
10 8 - Erzin istasyonu 
55 7 - Osmaniye 
34 8 - Bucak istasyonu 
25 8 - Yenice 

500 6 - Pozantı 
500 7 - Pozantı 
545 8 - Pozantı 
500 9 P0zantı 

2250 
1 - Yukarıda cinsi. mikdar ve teslim mahalleri gösteri

len ceman 2250 adet telgraf direği kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (12600), muvakkat teminat (945) 
liradır. 

3 Eksiltme 13 - 3 - 941 perşembe günü saat 15 de 
Adanada Seyhan P. T. T. Müdürlüğü binasındaki arttırma ve 
eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler bedelsiz olarak her gün - mesai saati 
dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine müracaatla alınır. 

5 - Taliplerin, teminat makbuz veya Banka teminat mek· 
tularmı ve ticaret odasından ahnmış bu seneye ait vesikalariyle 
- Kanuna uygun olarak tanzim edecekleri - teklif mektupları
nı ihtiva eden kapalı zarflarını 3 ncü maddede gösterilen ihale 
günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonuna tevdi etmeleri 
ilan olunur. 12735 25 - 1 - 4 - 8 

........................... • • 
İ ASRi SiNEMA İ 
• • e suvARE BU AKŞAM suvARE e 
: 8.30 8.30 : 
• Slnemanm kazandığı eşsl.z: rağbet Uzerlne iki • 
• muazzam ve emsalslz fllm birden e . - ' ·- . • • • Giileceksirıiz .. Ve doyııncuya kadar kahkahalarla gıileceksiniz. • 

: DÜNYANIN KOMİKLER KRALI : 

1 HARO lD lOYD : 
• taraFından görülmemiş derecede zengin ve harikulfıde • 
: gülünç sahnelerle dolu : 

• •• i FIRAVN'IN Kili i 
• • • TÜRKÇE SÖZLÜ ve TAKLiTLi KOMEDl • • • • -2- • 

: Dedikosu bütün dünyayı saran, romanı beş milyondan : 
• fazla satılan bir eser • 

• ROBERT ROSAL/ND • 

1 DONAT RUSSE l l I 
: iN YARATTIKLARI : 

• • i=P H ATA g= İ 
: Bugün gündüz matinede : 

1 A~KA Y[DA - HATA : 
1 Pe~ ya!Kon<Qlaı 1 • • 
: Ronald Kolman : 

1 Serseri Kral ! • • • 12754 • . ......................... . 
HALKEYİ REiSliGiNDEN: 

(Seçim) 
Evelce yapılan ilan mucibince Kütüphane ve yayın. Müze, 

köycülük komitelerinin intihabı ekseriyet olmadığından 13131941 
tarihine tehir edilmiş olmakla aşağıda yazılı ıün ve saatlarda 
alakadar arkadaşların Halkevine teşrifleri rica olunur . 

Komite ismi Tarih Saat 
Kütüphane ve yayın 13 31941 11.30 

Müze. tarih 13/3/941 İB.30 
Köycülük 13/3/941 19.30 

8-9 12786 

S[YHAN HUSUSİ MUHAS[BE MüDORlUGUNO[N : 
1 - Aşağıda evsafı yazılı gryri menkul açık artırma ile 

satışa çıkarılmıştır. 
2 - Artırma 941 Nartınııı ( 13 ) üncü perşembe günü sa

t onda yapılacaklar. 
3 - Şartnameyi Hususi Muhasebe kaleminde görebile

cek isteklilerin ihale saatinde vilayet daimi encümeninde bulun
maları ilan olunur. 

Mahalle ve mevkii Cinsı No. 

Tepebağ-Kayalıbağ Medrese 160 

28-4-8~ 12 

Muhammen B. Pey P. 
Lira 

700 

Lira 

53 

12784 

OÜZİ~İ KÖY (NSTİTÜSÜ MÜDÜRlÜGÜND[N : 
~o 7 ,5 teminat 

Cinsi Miktarı Fiatı Muhammen bedeli Tutarı 

Grızet 2000 90 1800 Oo 135 00 

1 - Yukarıda yazılı gırzet 20 · 3 - 941 
saat 10 da Bahçe Malmüdürlüğüncl_e aç k 

Perşembe günü 
eksiltmeye kon-

muştur. 

2 - Şartname Düziçi Köy Enstitüsü MudürJüğünde g,ö
rülebilir. 

3 - Talip ol.ftnların ihale saatına kadar teminat akçasını 
yatırabilirler. 

4 - Taliplerin ikametgah ve hüviyetlerini gösterir birer 
vesika ile gelmeleri iazınıdır, 

12765 4-8-12 - 18 



Sayfa 4 TORKSOZO 
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VILDIZ lM Ö B LE EV İ VE ATE L YE S İ i ı 
Abidinea°Ş_a ·~~_y akıflar apar~manı_ altında ı u Z Un za ffi andan ı 

VILDIZ'I Ziyaret ediniz fberi beklenen yeni! 
i radyolarımız J .... _ 
1 gelmiştir İ 
11 RADYO MESHEHİMİZİ MUTLAKl GÖRÜNÜZ 1 i 
~ . i i En iyi radyo ile en ıyı servısı bulacağınız 

L~R 1 f Ev Eş y A·'S-1 J i müessese şudur=-

Salon takı~•~. ~a~d~r~p~r. Y~ı~k~a~ın~la~ı. ~a~menjer\er, 11 Muharrem Hilmi Remo . 
Koltuk, Sandalya, Tabure. Büro takımları. Maruken takımlar v • ZEVKiNİZE UYGUN HER 1 ÜRLÜ MODEL 

fY1 L i5 ı Z Atelyesindeı 
~- Kısa bir zamanda, arzu ettiğiniz ıekilde' yapılır 

TAŞRADAN SİPARİŞ KABUl EDiliR 
ADRES : Adana J\bidinpaşa Cadde~i Vakıflar Apartmanı 

Altında "YILDIZ,, Mobl~ Evi L 12759 Sahibi: Kadri •. Talip ı 

-----~ 

iŞ BANKASI 
KÜ~ÜK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞlOELER: 

4 Şulıat, 2 Mayı .. , 1 Agıı .. tos, 3 lkincit .. ş ı·İn 

tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELER! 

l AJt't 2000 Liralık - 2.000 Lira 
s ti lOOO ti - 3.000 ti 

2 ti 750 il - l .öOO il 

4 ti 500 il - 2.000 ti 

8 " 
250 

" 
2.000 il 

85 ti lOO 
" - H.500 

" 80 
" 

öO .. - 4.000 ti 

300 
" 

~o 
" - 6.000 ,, 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz, aynı zamanda talihiniı.i de denemiş olur sun uz. 

ı Abidin paşa cad. No. 112 Telgraf: Remo ·Adana 

-0- · Telefon : 110 

• 12755 

ıeH-+~+++++++++++++++o-+++••• 
( ,_. -------------

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 
sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterJikleri a
lakasızlık. mühim ra
hatsızlık ve hastalık

lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için~yalnızt: 
(FEMIL} kullanmalıdır .• Rahat, .. sıhhi, pratik, bir;köl;ry:
lıktır. (FEMIL) in hususi BAGLARI . da:vardır. 

ECZANELERDEN YE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZALARINDAN ARAYINIZ 

1 
Cenup Mıııtakası deposu : Bahri Diril Ticarethaneıi 

Y ağcamii civarı No. 71 
~- __ J 

.M~MMMM~MM~MM~ 

I~ ' İMOFÜJ l 
~ / - ~ 1 [ABDEST BOZAN DEOİGİMİZJ SERİ TUH 
1 

---------------- ı~ l~ 

Bunların uzunlukları. dört metreden on metreye kadar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
ser, karında ağrılar. sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman· 
sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedavi ile vü
cuttan atılmazsa. insanı~ölüme:kadar götürür. 

___ _..._. ................................ ~ .............. ~ 
MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HA~TAlARINI ff[R GON MUSTAf A Rif AT 
ECZAHAN(Sİ OSTOHO[Kİ MUAYEN[ff ANESİNOE 

KABUl EDER 
••• w .................. w .................................. . 

D. Muzaffe lokman 
Dahiliye Mütehassısı 

HASTALARINI HER GÜN MAYENEHANESİNOE 
KABUl EDER 

••• ne o· .. ·o ·o ·o o· 00 o· .... o· •• on o· •••••.•• o 

l~ 
I~ 
l~ 
ı~ 
ı~ 
I~ 
l~ 

TİMOfÜJ 

l< , .. 
~~ 
I~ 
ı~ 
l< 
l~ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
<?.LA~(AŞpEST BOZAN) OEttiLEN ŞEl\İTLERİ 
OLDURUP V.UCUOTAN Dl$ARt ATAN 
TAM TESiRLi ,eh~ MÜSTAhl.ARDIR. 

s. ve /. M. v.~ô.'•~V>'" 8/14 N~ /u .. ' 
24- 4 • 9.ftJ l•rıllı ruA8,.hnı &.,.~,.., 

- REÇE.TE İLE SArJ"ll( - ' ı 

CAN LABORATUARl·/STANBUL-l<ulu.su?SKı. 

J~ Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul-

l:
amş tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile· 
in müsaadesini haizdir. 12761 

ww w ww 

HER ECZAHANEDE BUlUHUR J 
----1 

12756 

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
1 Ziraat Bankası 

Kurulu• l•rihl : tl!88 

Sermaye•i: 100.000.000 Türk Lira" 

Şube ve ajans ıtdedi : 265 

Zirai ve ticari her n~vi hanka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kuınbualı ve ihbarsıı. tasarruf hesa 
az 50 lirası hulıınanlara senede 4 dda çekilrcek kur'• 

aşağıdaki pUina a-öre ikramiye daQ'ılılacaktır. 

4 Adet ıooo Lirıtlık 4000 Lir• 
4 .. öOO 2000 ,, 
4 .. 250 

" 1000 
40 ti 100 

" 4000 " 100 
" 50 

" 5000 " 120 
" 40 

" 4800 •• 
HıO 20 

" 3200 ,, 
~ 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir -sene · · 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdi~ 
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa. 1 - Eylul. 1 Birine' 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

-- .. ·· - ·· ·· .. · -~ DOKTOR _ __A 

Ziya Rif at Tümgören 
BİRİNCİ SINlf RONTGEN VE ElEKTRll 

ı Her ~ün h!~!~!!.~~ ~~~~~~~'~!JM• ıl 
ı. 2~~3~ -~~~~r~/::~;:~~n5~"~.:~:;<6n/) 
~~~~~~~~--~ 

~DOKTOR~~~ 

Mazhar Cemil E 
SİNİR HASTAUKlARI MOTEHASSll 

Re,adbey mahalle.i Savatlı Bay HJ 
12678 2S 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneliği 1200 Kr. 
Altı aylığı 600 ,. 
Üç aylığı 300 ,. 

Aylık ta abone edilir. 

lıınıar için idareye 
mUr•ca•t etmelldlr. 


