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Büyük Millet 
Meclisimizde u harbin kati neticesi Atlan· 

a· tikte alınacak . Artık bütün 

6 ~n~a bu kanaattedir . Almanya 
u!un fayretini bu denize naklet· 

;ış. ve ümidini burada dolaşan 
enızaltı tıe kor san gemilerinin 

:; hava kuuvelle.r:inin faaliyetine 
"' llamıştır . Filhakika , lngilt•re 
uz erin l d e yapı an hava hücumlarının 

f a harbin nelicesi üzerirule çok 
t müessir bir amil olacaRı düıiinül

mektedir. Fakaı Büyük Britanga 
jda~ının citerleri Atlanlilctedir . 
ngıltere bu denizde münakale im· 

.ıinlarlıu kaybettiti gün nefesi h
ecek ~ belki de lıarbi kaybede· 
ktir, Aksi ıakdirde, gani Aılan-

likte dolaıan ve bugün sayıları 
ala,,. olmayan Alman denizaltı· 
/' hu .IJaz içinde tahrih edilecek 
.ur.sa Almany anrn, zaferden ümi-
ın; k . 1. / ,_,. ç - esmesı azım ge ece,,;ıır . 

, ~rıkrı. gün geçti/..çe haı döndü· 
huca bir süratle artan Amerikan 
.arcJ 
194/""' 1941 Sonbaharında , ve 
l . !kıJı esnasında lngiltere'ye ve 

0';:
11terenin müdafaaya mecbur 

J,, ~lu !}erlere sel iİhi akacak ve 
G/ ııltere matlüh edilemez bir hal 
lı ocaktır, Alma11ya'nın bir kış da· 

~ f01ııarak lıazırlagacatı deniz· 
ı arının 1942 gaz aylarında ya· 

1c0Rı f aa/(IJele artık çok geç kal· 
1 olacaktır 
8Gtıüı d~. içinde bulundutu· 

11.t y 
ik. az ay/arz esnasında Ame· 

an !Jardımının geniı bir mik-
ıto 1 ·ı d ngı tere!ıe vasıl olmaıın a-

Bir knr .. J J 'l' J -,.. gun evtıe nıı ız er 

1 On ayı içindeki gemi lcayıpları• 
rı m .,_, 
'l lqarznı neşrettiler . Yarım 1Yon t ona balfl olan bu kaybın 
tıliz bii -k t l yu • lıarpte Alman deniz-
i arın '1 • 

1 m vır ay :%arfında batır· 
l O.tam; • •1. d b' Yl' gemı mı~tarın an ır 

r 
1 

noksansa da korku wrec.lc 
ftiph;a'lıig~t alrıµ.ş oldujıına da 
~" JJokJur . Bwıun içindir ki • 

ı Ribılerde Amerikan matbua-
,.,,, "e .-a/<ihi11etli detılet adam

"llı 1 · • rrı 1tgıltereye görukrilen mal-
ab;l ~ sücihların yerine vasıl 
ın~ Ole.si için radikal tedbirler 

er~ll&l İ&l.edik1erini i#LiJl.aruz . 
l ı an harbiye ve bahriye na· 
arını 
erıcJ· n .son beyanatları bu cüm-
en ır, Kati tedbir alarak iste 

,. ley, lngiftereye yardım gö
t!ll ıem·ı · 

aa1 t ı erm Amerikan 3onan· 
,. . ara/ından h.imaye edilmesi 

a., ,~. 
'li 'G!cd· ır kabul ve tatbik edil-
e,. d ırde Amerika ile mih· 

lce4l;letleri arasında harp,içtina
rrıan olmayan bir ış~ olacaktır. 

flolc !lanın da b "t.. --':-- · hu ta • u un ..,~sı 
.._ Uzt' • d 
""'O'li rın e lop/anıyor. Buna 

İl! fe!/t olmak için elinden gelen 
ha,.icFapı9or . Nitekim Japon 
Arrı,,.;re N-ırı Bay M~okıı bir 
lrilcaıta :n gazetecisiyle yaptıfı mü· 
tiilte,.e~er Amerikan donanması 

re ,. ,ç ye Yardım götüren gemi· 
L. "eıak t 
r""a bi,. 0 t>cl•r.se J apon.yanm 

er;Jc one kalamıyacaRmı ı.ıe 
.lo 

0 Ya harp ., • ~ı . . -
"ı. N • ıuın «ueccfını 60!j• 

~İlıcle t' bu 'tehdidin Amerika üze-
e YaPacox, t . • d . . 

1le ele " esırın erecesını 

Y "a'-· }aponyanrn böyle bir 
ICl O{ 

"'orrı ur •a -'>zünde durup 
,_uiıqkı~aRını bilme9oruz. Fakat 

,..!Jet (le mu o4uı bir fe!J var.sa, em-
111 .ıof er. kadderatını lngiltere· 
~"' ıha, illle hcıllı ,,gören Amer:i· 

ciQ Al, :ıııftrin kazanılması go· 
e ç hir ç~-'. lı'· k' Ytee ı. lı , ı.~qr, 1etGn ıÇt ın-

11: ır · 
cı~r. t1azwete girmiş ol· 

13u ı. . 
lı · ualcırnd--.ı ,_. 
ın ö,.._ .. ...,1<1ır "''· Bay Ruz• 

Yle114c.e ~~eki Çarşanba günü 

IQY~k "/~ nu~un hu har.hin en ... cl,._ı,,. ... J Yatı ehemmiyeti haiz 
""''lcJ· 1•tqen ı., • lm 
~ ır. ~ . ucrı o ası muhte-
fl,. 11 

ile ~ 1 rik.czn Cpmhur Reisi· 
Qıelc ;: .. fW~eRinilimcliden kts· 
~ ~ildir, Fakat 

1 il Al Y l AlMlNYAOAN l i EHOl$E EDIYDB İ 

CEBELOTTABIKA 
ALMAN llCCUMU 

f RANKO AlMAH ASKER
lERINiN iSPANYOl TOP
RAGiNOAH 6[ÇMESİNE 

M~SAAO[ (TMİ~ 

1 ·~~ne tekUDer 1 L telldldler 

Cebelütiarık Kumandanı Gort 

Bu tebliğin Maretali tazyik 
maksadı ile yapıldı~ı anlaşılmak· 
tad ır . Frarıkonun hareketinden 
kuvvet alan Amiral Darlan Ma
ı tşata , Hitlerin Fransız. toprakla· 
rından ltalya} a bir ş~y ~e.rlc~dil: 
miyeceği hakkındaki wadını ılcn 
sürerek Suriye üslerinden ve is
panyaya geçecek lcuv~et.lerin fran· 
sız demiryollarınden ıstıfade et-
mesine inhisar eden Alman ta
leblerini artık reddetmiyccej'ini 
bildirmiştir. Bundan başka Fran-
saya Alsas Lorene 111uka~il harj)· 
ten evvelki Fransız topraklarına 
mücavir yerlerden Fransızca ko
nuşan halkla me.kün araz.i veri

ı Londra : 12 (A. A.) - ı 
ı Bitaraf siyasf mahfillerin Be!- ı 
ı linden aldıklar~ Jtıtberlcre a-o· ı 
ı re , Hitle.rle Mussolini'nin ya· ı 
ı kınd.& yeniden mü!Akat yap ı 
ı malan ihtimali vardır . Epir ı 
ı ordusu teslim olmJQan evvel ı 
ı ltalyanlann bir ııtroın YHnan ı 
ı hududunu ıeçememiş olmasına 1 
ı ra~men bu muvaff akiyetler ne· 
ı ticesinae Alaaanya . ıın Süv.ey 
ı kanalına ~ar" ve umumı)ICt ı 
ı itibariyle bua"ün yakın farkta ı 
ı yapılacak harek:it için kendisi ·ı 
ı ne kıymetli üs'er temin etmiş ı 
ı bulunmuı Mussoliniyi Hitlerin 
ı temayülleri hakkın~a bazı en· 
ı diıelcre sevkeylemiıltrdir. 
ı Filhakika Avutucu bazı sözler 
ı bir taraf·• b rakılırsa hu te~ıa · 

yüller hal yaya ispanya ve F ran· 
saya verilen ehemmiyetten 
fazla bir 'hemmiyet verilme· ı 
dikini ıösterml'ktedir. DiQIQ· ı 
matik mahfiHcrdc 56ylenditine ı 

i göre MussoUni f t.Jyayı üçüncü ı 
µlanda bırakacak olan bir i 

ı Sovyel - Alman Yakınhtmdan 
ı da korkmaktadır. MülAfaUan 
ı maksadın, Amerikanın fittikçe 
ı daha açık bir tarzda vaziyet ı 
ı almasandan dotan vaıiyetia ı 
ı de tesbiti Olabilir. ı 
ı ........................ ı 

\ .. 

Sovyetler üçtü 

Londra: 12 ( A. A. )- Tay
mis gazetesinin Fransa hududun· 
dan aldığı husust malümata isti· 
naden yaptıiı neıriyata göre , 
General Franko Hitlerin İspan 
yaya yiyecek msddeleri temin 
edeceği hakkındaki vadi üzerine 
Alman kıtalarının lspanyadan ge
çerek Cebelüttarıka hücum etme
sine müsade ettiğini tahriren bil
dirmiş ve bu vesika Mareıat Pc
tene tebliğ olunmuştur . 

lece~i de aöyJenmelttedir . M.are- -ı•••••••İlll•!ml•• 

~~:k~c;.~=~~n~;o:·~·m redde p8 kf a gı recekmi§ 
Toprak mahsulleri 
Of isinin mübagaatı 
MÜSTAHSıLE y ARDIM lÇlN MACŞUŞ AFYONLAR DA ALINIYOR 

Polony a Barvekili 
Amerikadan döndü 

Londra: 12 (a.a .) - Polonya 
Başvekili General Sk~oski _Ameri 
.le.adan lngiltereye gondenlmekle 
olan p merikan boınbardınan tay· 
yarelerinden biri ile Londraya 
dönmüştür. 

Ankara : 12 ( Radyo gazete

! sinden )- Top~ak mahsulleri O· 
fisi mağşuş afyonları da satın al

maya "8rar vermiıtir . Bu karar 

bir defaya mahıuı olmak üzere 

afyon müstahsıline yardım için 

yapılmıştır . 

lö ı gede tetkik 1 er 

VALi GELDi 
--

BM.ae ııral , 8111eu ıurln•• vau we 
maat mldlrlab ıaptata etı.u. 

Ankara : ~2 (Radyo gazete
sinden) - Bazı razetelere göre 
SovyeUcr üslü palda 'iltihak ede
ceklerdir. Ve Sovyetlerin ıon ha
rekltı buna bir delil a-österilmek
tedir. ..... ,, ... ,. 

Awüt itti 
Viji: .12 (A. A~ - ~ir müd· 

dettenberi Vilner'de istirahat et
mekte olan Marep,l Peteo Vit iY.e 
avdet etmiftir. 

· Milli Müdafaa Bütçesine 13,5 
milyon fevkalade tahsisat 

Ank&ra: 12 (1 ürk:ıfüü muha
birinden) - Bü} ük Milld Meclisi 
bugün toplanmıştu . 

Türkiye - Alman) a araııinda 
imzalanan ticari mübadelelere 
mütedair hususi anlaşma ve ticari 
mübadelelere ait teqiye anl~ma
sında mevzuubahis bazı hüküm
lerin tavzihi hakkında teati olunan 
notaların tasdikına dair lcanun la
yihası ve hariciye ve iktisad en
cümenleri mazbataları Türkiye -
Yunanistan arasında 26 eyliil 1935 
tarihinde imza edilen kliring an
laıması ile merbutlarının tasdikı 
hakkındaki kanun liyihası ve ha
riciye ve iktisat encümenleri maz. 
batalım, Türkiye - Yunanistan 
kliring anlafmasının bir ay müd
detle uz.atılması hakkında, Tür
kiye Yunanistan )diring anlaşması 
hükümlerinin 10 mart 1940 tari
hine kadar 10 gün müddetle tem
didi hakkındalci kanun layihaları 
v hariciye ve iktisad encümen
leri mazbataları Vilayet idaresi 
kanunuaun ikjnci ve 71 inci mad 
delerini değiştiren 3001 sayılı ka
nunun 1 inci maddesini tadil eden 
3451 sayılı lcanünun birinci mad
desinin .E fıkrtyıpdaki (Belediye 
kanununun 7 nci maddesinde ya
plı usule riayet edilmelc fiıere) 
ıPydımn tefsiri hakkında Başve
kilet te~ercsi ve dahiliye encü
meni maz.bataıı.· 

Askeri ceza kanununa ek ka
nun liyiha11 ve Millt Müdafaa 
ve Adliye encümenleri maıbata· 
lıtrı Askeri muhakeme usulii lca
nununa ek kanun liyihası ve milli 
Müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları. 

Dahiliye memurlarının bir kıa
mının tahdidi sİQlerine dair olan 
2169 sayılı kanunun 2 inci mad. 
desinin bırinci fıkrasının değişti
rilmesi hakkında, kanun layihası 

ve dahiliye encümeni mazbatası . 
inhisarlar umum müdürlü~ü 

tcıkilit kadrolarına müteallik lta
nun liyihası ve bütçe ve gümrük 
ve inhisarlar encümenlerı maz. 

(Geriı üçüncü sahifede) 

Hitf erin muavini 
Hes tayyare ile 

kayboldu 
Berlin: 12 (A.A.) - Hitlerin 

muavini Adolf Hesin seneden şe· 
neye artmakta olan bir hastalığı 

1 dolayısi}'.le Führer, kendisinin bir 
tayyare kullanması nı kati surette 
menetmişti. Son zamanlarda bu 
yasağa r; kmen bir tayyare ele 
geçirme~e muvaffak olmuştur. 10 
mayıs cumartesi günü saat 18 su
larında Bay ;Hes bir tay) are ile 
hareket etmiş ve şimdiye kadar 
geri dönmemiştir. Bıraktığı bir 
mektnp, maalesef Bay Hesi cinnet 
hayalatına kurban gitmiı olmasın· 
dan endi,şe ettirmektedir. Führerin 
bu yasa~nı bilmelerine reğmen 
bu uçuşlara mani olmamış bulu· 
nan ve yahud icabettiği takdirde 
bu uçuştan ihbar etmemiş bulunan 
yaverlerinin tevkifini emretmiştir. 
Bu vaziyette Nasyonal Sosyalist 
partisi Bay Hesin Tayyaresiyle 
bir yere düşmüş oldukunu veya· 
hud bir kaz.aya kilrban gitmiş bu · 
lunduA'unu sanmak mecburiyetin· 
dedir. 

IHAK HAREKATI 
iKi ALMAN TAYYAR ESi 

MUSULA iNDi 

Berut: 12 (A.A.) - Irak teb
liAi: Garp rnıntakasından iş'ara 
de~er bir şey yoktur. Cenup 
mıntakasında 10 mayısta bir lngi • 
liz tayyaresi düşürülmüş, bir di~e
ride hasara utratılmıştır. Hava 
kuvvetlerimiz keşif uçuşları yap
mışlardır. Düşman hava kuvvetle
ri Rutbayı bombardıman etmişler· 
dir. 

Ankara : 15 (Radyo gazetesin· 
den) - Henüz teeyyüd elmiyen 
bir habtre göre, iki Alman bom· 
bardıman tayyaresi Musula inmiş· 
tir. 

Sovyet • Irak 
llyaıı mlaaıebatı 

teeıııı etu 
Moskova: 12 ( a.a . ) - Tas 

ajansı bildiriyor: Irak hnkOmeti 
1940 senesi sonuıtda Ankaradaki 
elçisi vasıtasile Sovyet hü~ümetine 

ısiyasi münasebetler kurulması için 

Vali B. Faik üstün ile Zir~t 
müdürü B. Nuri Alıcıııın Ceyhan· 
da bir tetkik sey•hatine çlktıkla
nru yaı.mıştık. B~ .sey~ha_tte e~~e
la Kıroııt nahiyesı koy erındekı ık· 

mal edilmiş ve ~dilecek ilk .,Qkul· 
!arla pamuk ziraatı ekimi vaziye• 

ti üzerinde etüdler yapılmış diter 
iki günd~ Ceyhanın merkez nahi

yesi ile Ayas mıotaka.sı civarı tct· 
kik edilmiştir. 

L
~-li-..;,ı·ı..,.: I Irak ile Sovyetler Birlij'i arasında 

müteaddid müracaatlarda lJulun· 
muştu. Irak hükumeti bu münase
betlerin tesisi ile birlikte bir dek-

Esir alınan ita/yanlar 1 (Gerisi üçüncü sayfada) 

Afrika vaziıeti --K-ır_k_p_ı-na_r_.:,__g__..;ür_e_ş ___ i_ 
h halde Amerikan mall>uatının er ~ 

ve ~Ui b!Jslı şah•igetlerinin gı.m 

lerdenbeii taltp .ellili, gemilerin 
Amerikan donllnması tarafından 

himayesi meselesine temas ıde 
cekür . JJay Ruzveli {)9r.şa11ha 
günü bu tedbirin alınac.alını söy
lediti takdirde bunu mıhtıer ckt.ı· 
letleritte bir lıarp ilanı telakki et· 
mek lcisım 1.Jcc•ktir. 

Hububat Jiı:çen seneye oaza

ra:ı ;nak~n e~ilmiısc.de mevcut 
hasılatın vaziyeti ve ofisin yük~k 
fiatla sabn alması .aradaki .zararı 

telafi edecektir. 

P.amuk ek.imi fazlaca fakat 
çıkış vaziyeti dörte bir ruşpetin

de zayiftır. 

HAB~lsT ANDA lTALY ANLAR· 

DAN~ KISiM J:SIR -.AUNDI 

Kahire: 12 (A. A.) - Nctre
dilen resmt teblite göre mlltte
fik kuvvetler HahCfıstanda miihim 
ilerlemeler ka;ydetmiı ve bir mık. 
t ar esir almııtır. Cenupta bQ. 
tün bölrclerde ilerlenı~ler muvaf. 
fakiyetle dc:vıtm etm~ktedir. 

müsabakası bitti 
Taldr.dalb mbabüayı kazandı 

Anlıara : 12 (wıl.A) - Trakyada Kırkpınar 6 Ür e' m ü

•abalriı/arı _yapıltpıfhr. Atatürk AnıJına bir f • lenk lıonul
mar. Vali 6ir nutulı •öylemiıtir. Müıabaka heyecanla tak ip 
edibniftir. TeAirdallı Hüıeyin müıabalcayı ka~anaralc "k• · 
ma,,i lıGM111mııtır. 
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Sayfa 2 TORKSOZO 
&± E :e:z&L E2!El--- ?!&E$22. 

Amerikanın 
Donanması 

VE 

Çok enteresan bir rekor 

Ktlba naııl zaptedllmı,tır 
Tarih son Amerikn • İspanya 1 

harbinde o vakte kadar eşine rast
lanmamış bir rekor kaydeder. Bu 1 
rekor, cidden meraklıdır. l 

uba adası lspan; anın idaresi r 

YAZAN 

P.P. 
altında idi ve isyan etmişti. İs- •------------ -' 
panya, buraya Avrupadan asker 
sevkettiği halde bir türlü isyanı 

bastıramıyordu. 
Başkumandan Veyler, neşrettiği 

bir beyanname ile ahaliyi askeri 

Zirai Bahialer: 

mevkilere gelmeye davet ederken 
adada müthiş bir açlık da başla
mıştı. Kmse, hiç emre kulak as
miyordu. 

Amerika, tebaasını muhafaza 
için bir mayn gemisi göndermişti. 
Bu gemi, esrarengiz bir şekilde 
ve bir infilak neticesinde batınca 

Ktlçtlk bir iş değişti. Amerikalılar, geminin 

topraktan batırıldığını iddia ederek deniz 
altında tam bir ay tetkikat 

neler oluyor ? yaptırarak raporlar hazırlattılar. 
Verilen raporlarda ieminin batı-

Fransada büyük bir yiye- rıldığı bildiriliyordu. 
cek sıkıntısı çekildiği ma- ispanya hükumeti de ayrıca 

EGİTMEN YETİŞTİRME 
YOLUNDA f AALİYET 

Düziçi köyünde açılan köy e
ğitmenleri yetiıtirme kursunun 
altıncı dairesine vilayetimizden 
eğitmen namzedleri gönderilme
sine devam edilmektedir. Altı 
aylık kurs devresini müteakip bu 
namzedler kendi köylerine tayin 
edilerek faaliyete:g~çecelderdir. 
Çukurovanın her köyünde bir e
gitmenli olcul açılması ve askerli
ğini yapmış okur yazar gayretli, 
fedakar köy coculdarımızın kendi 
köylerine kalkındıracak eğitmen 
yetiştirilmesi maarifin gayeleri 
arasındadır. 

Ballarda oturan 
llallun dllell 

Her yıl bağlara sefer yapan 
otobüsler sayısı üçten aşalı düş
mezdi . Bu ıene bağlara çıkan 
halkın daha büyüle bir yekun tef
kil etmesine rağmen bu yola iki 
otobüs tahsis edilmiştir . Bu iki !Umdur. Vichy hükumeti bu yiye- bir tahkikat yaptırmış ve Ame· 

cek sıkıntısını hafifletmek ve ana rika raporunun tam zıddı bir re- otobüsün ihtiyacı karşılamadığı 
Vqtanda yiyecek, sebze ve saire por hazırlamıştı. Fakat Amerika, ve çok izdiham olduğu ve hatta 
Yetictirilmesini kolayla ctırmak için b' k k' 1 · oelmek v v kendi raporundan başkasını nazarı ır ço ımse erın yaya • 
bir çok tedbirler alınmıştır . Bu dikkate almıyordu. " Amerika mecburiyetinde kaldı~ı söylen-
-tedbirler arasında, ikiyüı. metre k b h k b- ı · Amerikalılaınrdır,,düsturunun mü- me te ve u atta i oto us erın 
muı abbaından daha büyük bah- dafıi Reisicumhur Mak Kinle;· Is- arttırılması temenni olunmakta-
çeler ihdas edeceklere prim ver-
mek de vardır. Yapılan tetkiklere panyaya bir not( verdi ve Küba- dır. 
ve istihsal edilen neticeleı e göre nın Brest limanını isteriz, Jspan- Belediyenin ve otobüs Şirketi· 
küçük bahçeler, daha ilk seneden yada aynı zamanda prote:.to etmiı nin, halkın bu dileğini yerine ge· 
itibaren bahçe amatörlerinin sar- ve harp başlamıştı. j tireceğini ümid ederiz. 
fedecekleri emekleri tatmin edi- lspanyollar, kendilerinden çok _;......_ __________ . 
yorlar. Günde bir . aat çalı$mak üstün bir kuvvetle ve büyük bir bir harpte görülmiy~n bir fey 
suretiyle, 300 metre murabbalık şecaatle harp ediyordu. İngiliz yapmıılardı. Hemen hiç bir za-
hir bahçeyi işletmek ve bundan konsolosu hatıratında şöyle di- yiat vermeden harbi kazanmış· 

b
- -k · t'f d 1 t · t k yordu: lardı ve hiç bir harpte burada uyu ıs ı a e er emın e me 

kabildir. Yalnız yaz mevsiminde < Amerikalılar, çok büyük lrnv- olduQ'u gibi bir filo tamamiyle 

k d 'k vetlerle icab eden mevkileri ala- tahrib edilmemiıti. İspanyol filo-
bahçeyi sulama iç in su te arı · 

k k b h madılar. lspan\.'alıların mu''dafaası sunu teıldl eden gemilerin hepsi 
etmek la1.1md ı r. Bu üçü a çe- J 

k? K Cidden kahramanane ı'dı' . Mu-d•- mahvolmuştu . Bu harpte lapan-ler nasıl vücuda getiı ilece ı-. .. 
saca anlatalım: faaya iştirak eden l~panyolların yolların gösterdikleri mücadele 

Yabani otları sökmek ve za- yarısı aç ve çıplak olmasına ra~- örne~i ise, Amerikalıları da hay-

ı h l · 'tlı:f t k · · men . ~ ı an bırakmııtı . · rar ı aşere erı ı cı _e me · ıçın 

d Adanın merkez"ı olen eski ls- Batan bir geminin Ôlit adlı 
toprağı otuz santimette erinli-
ğinde kazmalıdır . Sonra kazılan panyol şehri Santiyago yılmadan miralayı esir edildiği valut Ame-
verleri düzeltmeli, bahçeyi üç müdafaa ediyordu . lspan.vol ami- rika kumandanına silihını teılim 
kısma ayırmalı, bu üç \mmın ara- rali Çervcro, buradaki limanı ha- ediyordu · Muhatap : 
sında ara yolları bırakmalı ve şa- reket üssü yapmak istiyordu. Fa- - Dört gemi ile muharebe 
yet bahçe uzun seneler idame kat Amerikalılar muhasara etmiş· ettiniL. Teılim olmadınıa. Binaen 
edilecekse kenarlarına da meyva terdi. Amiral da mahsur kalmıştı. aleyh kılıcını alamam .. cenbını 
fidanları dikmelidir, Bahçede ze. Çünkü boğaz ancak bir gemi ge- verdi. 
riyatın nöbetle yapılması lazım- çebilecek kadar dardı ve burası Amiral Çervera da ateıler 
dır. Çünkü aynı şeyler, üç sene Amerikan deniz. kuvvetlerinin teh- içinde yanan gemiıindcn çıkarılıp 
ara ile ekikbilir. Bahçenin yuka- didi altında idi . Amerikan gemisine alınmııtı . A· 
rıda söylediğimiz üç kısma ayrıl- Amerikalılar , amiralin orada merikan gemisinin kumandanı ona 
ması bu nöbetleşme zeriyat için- oldu~unu biliyorlardı ve onun da şöyle diyordu : 
dir. için nefes aldırmıyorlardı. Bokaz - Denizde yapılması müm· 

300 metre murabbalık bir bah-
çenin 100 metre murabbalık sa- sabahlara kadar projektörlerle ay- kün en ceıurine müdafaayı yap-
haııı, patates ekimine tahsis edi- dınlatılıyordu.Çervera,her ne pa· tı~ınız.dan dolayı siı.i tebrik ede-
lebilir. Patatesin ekilmesi gayP.t hasına olursa olsun çıkmaktan riın . 
kolaydır. Pişirilmek için bakkal- başka çare olmadığını biliyordu . * * * 
dan satın alınan patates , soyu- < Ya ı.afer ya ölüm . > Bu meşhur harb 1898 yılı 16 
!urken filizlenecek göz kısımlarını Donanmasını hazır vaziyete temmuzunda vukua gelmitti. San-
biraz derince kesmelidir. Bu göz- getirdi. Kumandanlara : tiyago teslim olmuı ve Kılba ada-
1 t ~ k"l' k k - Seri bir zafer temenni ede-er, opraısa e ı ır ve sı sı su- 11 Amerikalıların eline geçmiıti . 
lanırsa kolavlıkla patates yeti• . rim ... Dedi ve şu emri ilave etti: 4 h b d A 

J v 1 gün süren ar esnasın a me-
tirilebilir . - Alabanda sancak ... Tam 

; ·ol. Ne ;·azık ki Amerika gemi- rika 102, 462, 116 dolar sarfet-
Bu yüz. metre murabbalık sa- · t' 1 ı d 2300 !erinin sür'ati daha fazla idi . Si- mıı 1• 'panyo onanmasının 

hadan altmış metresi kışlık pa- " tt b t d 1600 " · d"l lalı ve vekun bakımından da ls- mure e a ın an u esır e 1 
-

tates ekimine tahsis edilebilir . J miş • 350 si ölmüı ' 150 ıi yara-
Kışın ekilecek patates için mu- panyollara üstündüler. 

'·te deniz tarihinde müdhif lanmış, 150 si yüzerek sahile çık-
kavemetli nevini tercih etmek ~ 50 · k b l • .. rekor kırıldı . Amerikalılar hiç m•ı ve sı ay o rsu •• u. 
gerektir . 60 metre murabbalık 

• 
l dlıalô.t eşyası 

için geni gol 
TORKİYE - MISIR - AMERİKA YOlU A~llOI 

Adana • Tarıaı 
latbol maçı 

Tarsus :: 12 (Türksözü muha
birinden) - Adana Demir Spor 
Kulübü gençleri, başlannda B. 
Kenan olduğu halde, büyük bir 
kafile halinde dün Tarsusa gel· 
mişlerdir. 

Misafirlerimiz, Tarsusun görü
lecek yerlerini gezdikten sonra, 
saat 17 de Tarsus idman Yurdu 
ile hususi bir maç yapmışlardır. 

Oyuna, Demir Spor, şöyle bir 
takımlı çıkmıştı : 

Ferit 
Mehmet Tacettin 

Ç. Kemal S. Kemal Hasan 
Bedri Enver Refet Hasan Muharrem 

Tarsuslular da Mersbden iki 
oyuncu alarak takımlarını takviye 
etmişlerdi. 

Adanalı gençler, daha üstün 
bir oyun oynadıktan sonra, Tar
susluları 8 - 2 golle yenmişler
dir. 

Maçtan sonra Adanalı i'enç
ler, akşam üzeri, Tarsustan ayrıl· 
mışlardır. 

P. T. T. M•murlar 
lıuraunv bitiren/er 

t Ankara : ll (Türksözü mu
habirinden) - Posla Tdgraf ve 
Telefon Umum Müdürlüğünün me
murları arasında sicilleri ve mesai 
leri itibariyle şef olmıya liyakat 
iÖsterenlerden ayrılan 48 memur 
tahsil derecesi bir sene olan ve 
Ankara'da bulunan P. T. T. Me 
murlar kursundan bu sene mezun 
olmuştur. Bu memurlar Posta 
Telgraf ve Telefon hizmetlerinin 
her şubesinde şeflik yapacak bil
giyi bu kursta tatbiki ve nazart 
olarak ikmal etmif bulunmaktadır· 
lar. 

Kurs diplomaları kendilerine 
MünkalAt Vekaleti ve Posta Telg
raf Umum Müdürlüğü erkanı hu
zurunda tevzi edilmiş, Münakalat 
Vekili Cevdet Kerim lncedayı ve 
Posta Telgraf Umum Müdürü Kad
ri Musluoğlu tarafından yeni va 
ıifelerinde muvaffakiyet temenni 
edilmiş ve lazım gelen öğütler 
verilmiştir. 

Mlılıte kly 
Kadınları karıa 
17 Mayıs 1941 Cumartesi gü

nü Nisis köy kadınları dikiş yur
du törenle açılacaktır. Bu Törene 
vilayetimizden bir heyet iştirak 
edecektir. 

Önümüzdeki sene kursun Ka
dıköyünde açılacağı haber alın· 
mıştır. 

İstanbul : 12 (Türksözü mu
habirinden) - lstanbul Ticaret ve 
Sanayi odasına gelen malumata 
nazaran, Mısır - Amerika yolu 
yeniden vapurlara açılmıştır. 

Bu yoldan istifade edecek ta
cirler, alakadarlara müracaat ede
bileceklerdir. 

ilk vapurun Mayısın 4 ünde 
Amerikadan Süveyşe mütevecci· 
hen yola çıkanldlğı haber veril
mektedir. Bu vapurlar, Süveyşe, 
tercihan inşaat malzemesi, mevad
dı gıdaiye ve tıbbi ecza getire
ceklerdir. 

Tınlı rınaı 
maçı netlceıı 

Pazar günü kalabalık bir se
yirci önünde bir haftadır devam 
eden tenis final miisabakası ya· 
pılmıştır. Halkev"nin tertip ettiği 

bu müsabakalarda singal'da lbra
him ve Oabl'da Receb Tümerkan 
ve lbrahim şampiyonluğu kazan· 
mışlardır. Davetliler huzurunda 
kendilerine birer iÖmlek verilmiş· 
tir. Gençlerimizi bu muvaff akiyet
lerinden dolayı tebrik eberiz. 

TiFTiK SATIŞI 
İstanbul : 12 (Türksözü mu

habirinden) - Almanlara satılan 
200 bin liralık tiftik partisi hazır
dır. Bu ayın 12 sinde yüklenecek
tir. Bedeli Türk .Ticaret bankası 
tarafından ayın 13 ünden itibaren 
ödcnecktir. 

lngiltereye 40 bin balya tiftik 
verilecektir. Bunun 34 bini teslim 
edilmiştir. Geriye kalan altı bin 
balye de hazırdır. 

Adliyede 
yem terU 
ve nakiller 

Adliye Vekaleti tarafından ha
zırlanan hakim ve müddeiumumi
lere ait tayin ve nakil listesi yük· 
sek tasdika iktiran etmiştir. Liste· 
yi aynen yazıyoruz : 
Boyabat hukuk hakimliğine Kadir
li hakimi Tevfik Güç, Foça müd
deiumumi muavinliğine Kadirli 
müddeiumumi muavini Osman U
lukurt, tayin kılınmıştır. 

DÜNKI iHRACA T 
lstanbul : 12 (Türksözü mu

habirinden) - Bugün ihracatın 
yekunu bir milyon liradır. Mutıd 

memleketlere mutad mallar satıl· 
miştır. 

NiKAH TÖRENi 
Bayan Fatma Nahide ile Bay 

Ahmet Kemal Akdoğanın nikah 
törenleri cumartesi günü kalabalık 
bir davetli kitleıi huzurunda ya
pılmıştır. Gençlere saadetler di
leriz. 

yer. normal bir surette 150 kilo 1 
patates mahsulü verir . mahsuller idrAk etmek mümkündür 1 

Bu yüz metre murabbaından Nohut ve f asulya yetiştikten 
onar metre murabbalık üç şerid sonra bunların yerine frenk liha-
araziye çabuk yetişen patatesler nası ekmek çok iyi olur . Bahçe- __ 
ekilebilir. Çabuk yetişen patates- nin geri kalan kısmına sebze eki- · 

--==~~~:~~~~~~~:~ 
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ler, hastahkl'tra daha müsaid ise le bilir . Sooyetl• rin kararı 
de dikkat ve ihtimam sayesinde Sebzelere tahsis edece~iniz Günün mühim hadiselerinden 
bu hastalıkların önüne geçilebi- sahaları onar metre murabbalık birisi, Sovyetlerin küçük devlet-
tir ve otuz metre murabbaından kısımlara ayırmak gerektir . Bir ler siyasi vaziyetiyle alakadar 
30 kilo patates elde edilebilir · kısmına ispanak, ispanak toplan olmasıdır . Resmen bildirildi~ine 
Patates mahsulü idrak edildikten dıktan sonra yerine kereviz eki- göre, Sovyetler Irakla siyasi mü-
sonra bu yere havuç , bal tebilir. Gene bu tarhlardan bi- nasebetler tesise karar vermiıtir. 
kabağı , lahana ekilirse iyi bir rinde salatalık, kırmızı pancarlar ve bu suretle R8fid Ali hüldlmeti 
mahsul elde etmek işten değil- yetiştirmek hıyar ve saire müm- ni tanımıetır . 
dir . kündür. Görülüyor ki, 300 metre Eğer Sovyetlerin bu kararı 

Bahçenin iki yüı. metre mu· murabbaında bir bahçe, bir evin bu günlerde olmasaydı pek o 
rabbalık yeri her biri onar metre kuru ve taze sebzelerini yetiştir- kadar dikkati çekmezdi . 
murabbalık tarhlara ayrılmalıdır . meğe kafidir. Ira lı vaziy• ti 

---~---.ı..~ - W .-' ---0.-Un.i .'LA.n:uın hu halıc.eden ll--!-m.A . .ut Ali hiildime.-

leyhine harekata devam edildikçe 
fraka yardım edemiyeceğini bil
dirmiıtir. Raşid Alinin Irana gön
derdiği mümessilin de bir netice 
alamadığı anlaşılmaktadır . 

A lmanya - ltalya 
Almanya Fransayı kandırmak 

için İtalyanlar hesabına Vişi hü· 
kumetine bir çok vidler yapmıe· 

tır. Bunun için bugünlerde İtalya 
endişededir. Ve bütün bu mese
lelerin görüşülmesi için Hitlerle 

Haoa Muhar•belm 
Almaııya ile İngiltere arasında 

hava muharebesi çok büyümüş

tür. Her iki tarafta büyük 1ı:uvvet-
ler kullanmaktadır. Bilhassa ln-

giliıl.1r geniş hava kadrolariyle 
Almanyayı bombardıman etmek
tedir. Londranın bombardımanı 

Almanyaya 32 tayyareye mal ol-

muştur. Son 11 gecelik taarruzda 
Almanlar 132 tayyare kaybetmiş
tir. İngilizler isi 17 tayyare lcay-

Musolininin bir_.~.-- ..._ __ b.;:...e:....:t~m.:_iştir. Bu rakam Alman kay-

13 mayıs 19'4 

DUYDUKLARIMIZ 

Sinir llarb 
melelderl 

Lond rada kadınlar ar 
yeni teşekkül vücuda getiril 
Bu teşekkü le girenlere: cSin 
binin melekleri > radı veril 
dir. Sinir harbi~iıı melekl 
vazifesi halk arasında dol 
yalan şaiyalara karşı onla 
etmek, bombardımanlar esll 
onların soğuk lcanlılıldartP1 

hafaza etmelerini temin eyi 
tir. Bu vazifeleri görecek 
larln ~on derece soğukkanl 
olmaları lazımdır. 

Sinir harbinin melekler 
bardımanlar esnasında çok 
him rol oynuyorlar. Bunla 
kuneti heyecanın önüne·g~ 
herkese itimad vermektedır 

Saat yerine 6i'ıtılf 

Afrikanın garp sahili~ 
beria adında müstakil bır 
cümhuriyeti vardır. surad 
kimse ıaat kullanmaz. Birİ5 
ati soracak olursanız bat• 
vaya kaldırır, gökyüzüne 
tan sonra tcreddüzsüzce 
verir: <Onu on geçiyor. 
beşe on veri> 

Yerli halk bunu söyler 
dakika bile yanılmaz. Li 
herkesin müşterek bir sa 
dır: Güneşi Burada serıe 
tından sonuna kadar gün 
gün sabah saat altıda d 
şanı altıda batar. Ôğle 
marn baş üstünde bulunu 
iup batma zamanı değif 
den halk güneşe bakar ak 
ıaati bulmaktadır. 

Hey•candan dili 

Romanvada Pierre 
J 'l 

adında 28 Y8fında bir d~ 
denbire dili çözülmüıtu~; 
vitz 16 yaşında iken geÇ~ 
hastfilık ve bunu takip ~· 
ranlar esnasında birden 

1 

kaybetmiı, konuşoıa~iP 
lamışhr. Orsovitz kendı 1' 

. ço 
doktorlara göstermıf, r 
mış fakat bir türlü tekr• 
şamamıştır. 

Bunun üzerine artılc 
keserek havata atılrrı1f• Jd. 

• k " lışkanlığı sayesinde ef k 
mevki yapmağa muvaf 

8
b1 

tur. Bu sıralarda genC ,1 
tanışmış ve kızı çıldıra 
miştir. Fakat dilsiz 01~ 
yatını tamamiyle anıatrll 
oluyordu 

Bir ıYÜn OrıovitJ i 
6 -tilll 

yalnız bulunurken bu. dj 
tini topluyarak kıza ~:,ııl 
etmek istemiıtir. Deh , 
rada okadar büyük ht) di 
pılmıştır lci birdenbire 1' 
züldüğünü görmüf ve ·sdi 
başlamıştır. Genç kıZ ~i 
lifini kabul etmiş ve ~itJ 
lenmiştir. Şimdi Or•0 

gibi konuşmaktadır. 

il em ar 
,., tall 

rıar 
Dahiliye aıe~Uıeri 

kısmının tahdidi ~111 
8

cJd 
lan kanunun ikinc• ~tiril 
rinci fıkrasının d~A°1~1 
lcındaki l<anun ııyıb 
namesine alınrrılltır· 

Layihanın enc8 
son ıekit şudur: ,.ııı" 

-dürte 
· Nahiye rnu 55. 

dereceleri için Y~rıı•". 
müf etti•leri ve ka~ ·ıı 1 

v 1 rıPI 
emniyet müdür. e uk,rı 
celeri için 56. bır ~ıll 
leri için 58 burılar ... aı 

' ·ıe w 
tün derecelerı. 1 60 d•'' 
müfettişleri içın izflletl 

Bunlardan h
1
dur.. 

vamında fay~a 0 o-bil' 
rinin vereceği ven·~ 
!etinin kabul eY Ve)ıl 
anlaşılanlar, lçra h• 
. . . le da . 



RUZV[l T AM[RİKAYI 

1
; flVKAliDE BİR VAZiYETE 
8~ HAZIRLAMAKTADIR 
~ 
-' AMERiKA CUMHUR RElRl YA-

etıİ' RIN BlR NUTUK SÖYLEYECEK 

k~ Londra : 11 (A.A) - Lond-
JV tanın h . 

ı, va şıyane bombardımanı 

;.c Amerika Devlet Reisi Ruı.vel-
. ~ ın Çarşanba günÜ söyleyeceği 

..a. nutuk 1 · ı· b .k. ~ ngı ız asınının ba§\ıca ı ı 

rtJI ~ ~cvıuunu teş\dl etmektedir. Oey
.,,e~ ~ Telgraf gazetesi: baş makale· 

••ndc d" . · l ıyor kı : Cumartesı gecesı 
, bı 0~dra Üzerine yapılan ve bir 
• V e~·ılcam akını uretiı.de telekki 
e ,,el_ •len akın hava bombardıman 

ltrı harbidir. Alman hava kuv· 
' I ~~tlcri gecele} in limanları ve de
iPe ~ lht tezgahlarını bombardıman ede 

~tek Atıantilc muhareresine i şti-
~"' ~."k etmektedir. lngıliz hava lcuv
c"~ •ctı · ,.- b erı de buna mukabil Ham-
y Urg, Bremen, Emben ve diğer 

den· 
d ~zaıtı ve vapur yapan i nşaat 

eli,;/ 1rı"~ılerini bombardıman ederek 
b~ ~ t u nbcle etmiştir . Bizim zayia-
tı 1trııı Al 
• 
11 

ti hs k mantarın zayıatından kı · 
n• abuı dmı-z derecede azdır. 

f A. D~yli Telgı af : Ruzvelt Birleşik 
h trıerıkayı fevkalade bir vaz.iyete 
A.lllı rl~maktadır. Bugün Birleşik 
•I trıerılcada bir birine zıd iddi -

ar ve kt . iti l no ft} ı nazarlar çarp-
ltı a tadır. Bu vaziyet devam ede-
cı v . 

takt e mutlak bır şeyler ola· 
,; ır. Demektedir Yine bu ga · 

Jil':. let · r .enın aynı muhabiri şunu ilave 
. ili tdıyo A 
ı. ~ <lo r: ceba Ruzvelt Amerikan 
ifİ A.t~an~asının şu veya bu suretle 

d "./ı c ~r~tık muharebesine iştirak ede· 
C~ını · 

llın ~ 1 • yoksa "ariece abluka-

~tl, ailt lledıklerini kapamak için ln-
• ercye . 
i 4te V . Y aı dım mı edecektır? 
~ led'r.· ll.Şıngtonun merakla bek;!' 1

«> 1 budur. 

~ sovm - IRAK SİYASI 
~ M~~SEBATI TEESSÜS ETTİ 

1 ( ırınci sahifeden artan) 
atas 
Oltrıa~o~ neşrederek Irak de dahil 
istikl~ı·u~ere Arap memleketlerinin 
tusu •nı tanıdığını ilin etmesi ar· 
hükQnu ~zhar eylemiştir. Sovyet 
Irak nıetı, Sovyetler Birliii ile 

ç;,J' lesisi'~asında siyasi münasebetler 
hatek ususunda müsbet bir hattı 

-'1ı1 herha~t . a!makla beraber bunu 
ıı rıc ba il hır dı-klarasyonun neşri

'I trıişu, ~ tutmayı muvafık görme-
ıı bu \, 

1 
zaman Sovyet hükumeti 

,,o da b' • 
ıı lı it ilzak ır cevap vermiş ve 
"; Creler kesilmemişti. 

1 hüka
3 Mayıs 1941 tarihinde Irak 
illeti Ank d k' S b .. 

f 

~ilk ara a ı ovyet u· 
el · · }'ctı Çısı vasıtasiyle Irak ile Sov 

er BirrJ\.· 
llasebe 

1 
1
&1 arasında siyasi mü· 

tckr it er kurulması teklifini 
1 ar arrıı 
tkcu . ş ve bunu Arap mem-
dckı erı hakkında her hangi bir 

arasy 
·trıarrıışt on . neşrine bağlı tut· 
birljJ\.i .1t~· Bınaanalcyh Sovyetlcr 
S g ı ırazın . . 

ovyetler . 1
• ~erı alarak lrck ıle 

llıü bırlığı arasında siyast 
naseb 1 

teklifi k et er tesisi hakkındaki 
abul etmiştir. 

I. MIUET MECLlliMİZDE 
(Bırinc· 

bat 1 sayfadan artan) 
aları 0 terfiine .trdu subaylar heyetinin 

3 Gn ... ": aı 2162 sayılı kanunun 
d ~" madd · · ~ittiril . esının (E) fıkrasının 
Yıha81 Vem~.' hak~ında kanun la
lllatbat •ili Mudaf aa encümeni 

ası . 

~ Milli Mü •snıına 
5 

dafaa bütçesine deniz 
Yon v ,5, ka.ra kısmına 8 mil-
b '" toprak h · . . eı trıil ma sullerı ofısıne 

~'buı e~~ı° .1ita fcvkalAde tahsisat 
tasınct 11 ~ ~ış ve b.azı daireler a
>'llpıtrnı t O.OOQ lıralılc münakale 

O ır. 

- Dokuz gecede 
91 Alman 

tayyareıl dl,tl 

Londra : 12 (A.A) - Mayısın 

ilk dokuz gecesi zarfında büyük 
Britarı) ayı bombardımana gelen 
Alman bombardım an tayyarele
rinin 91 i düşürülmüştür. Bu ra
kam uzaktan dahi yaklaşılama
mış olan bir. rekor teşkil etmek
te<'.ir. Londrada havacılık tekni
siyenleri "Göringin filolarını tensik 
ederek bu bombardıman tayya
releri gece avcıların teşkil ettiği 
desiseden korumak için yeni bir 
tabye hazırladı~ı kanaatinde · 
dirler. 

BOYÜK BİR AMERİKAN 
AKO[NİZ KUVV[Tİ HİNT 

OKYANUSUNA A~llOI 
Ankara : 12 (Radyo gazete

sinden) - Verilen bir habere 
göre büyük bir Amerikan deniz 
kuvveti Singapura ve Hint Ok
yanusuna hareket etmiştir. Bun· 
lar Mısıra harp malzemesi götü
ren lngiliı gemilerini himaye 
edecektir. 

AfRİKAOAKi iTAlYAH 
ZAYİATI 380.000 Ki~i 

Kahire : 12 (A. A.) - Emin kay
naldardan bildirildiğine göre Af
rikada esir , yaralı , ölü ve ka· 
çak olmak üz.ere umum ltRlyan 
zayiatı 380.000 İtalyan ve yerli 

as kerden ibarettir . 

YER DEGİ~TİRECEK 
MUAllİMlER 

Sıhhi ve ailevi sebeplerle vi
layet dahilinde yerlerini değiştir

mek isteyen ö~retmcnlerle, başka 
vilayetlere nakillerini isteyen öğ
retmenler 20 haziran 1941 tari
hine kadar maarif müdürlü~üne 

müracaat etmeleri ve ayrıca baş 
öğretmenlik isteyenlerin de aynı 
tarihe kadar müracaatları lAıım

dır. 

TÜRKiYE Rad.11o•u 
ANKARA Radyosu 

Salı 13.5.1941 
8.00 Program ve memleket sa· 

at ayarı 
8.03 AJANS haberleri 
8.18 Müzik : Hafif program 

8.45/ 
9.00 Ev kadını - Yemek 

ı 2.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

ı 2.33 Müzik : Türkçe pla lar 
12.50 AJANS haberleri • 
l3.0.5 Müıik : Türkçe plaklar 

proıramının devamı 

13.25/ 
14.oo Müıik : Kanşık program 

18 00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

18.03 Müzik : Cazband . 
l8.30 Konuşma {Çiftçinin saatı) 
18.45 Müzik : Çiftçinin saati 
19.00 Müzik : Trio ve sololar 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri . . 
l9.45 Konuşma : Ziraat Takvımı 
19.50 Müzik : Fasıl Heyeti 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrası 

20.30 Konuşma 
21.45 Müzik : Klasik Tü1k Müzi· 

ği programı . 
22.30 Memleket saat ayarı, aıans 

haberleri; Ziraat, Eshıım -
Tahvilat, Kambiyo - Nu-
kut borsası (Fiyat) 

22.50 Müzik : Dans 
23.25/ 
2J.30 Yarınki proıram ve kapa· 

nış 

TORKSôZO 

-
BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

o:;o=-a 

KiLO FIAT/ ı: 

Çin -Japon 
muharebesi 

CiNSi En az 1 En çok 1 

K. S. K. S. 

Şhanghay: 12 (A. A.) - Çin 
Japon kuvyetleri arasında muha
rebeler devam etmektedir. Çın 
kuvvetleri Sarı nehrin Cenup sa
hillerini tutmuşlardır. 

İNGİLTEREYE 
YAPllAN AKIM 

-
·Koza 
Klevıand 1 
Klevland il 
M. Parlağı 

P. Temizi 
Kapımab 
Y. ÇitJdi 
K. Çitidi 
Susam 
Butday 
Bukday To. 
Buğday yerli 
Arpa 

4,00 
5,00 5,00 

5,125 

5 - 1941 

Londra: 12 ( ~. A.) - lngiliz 
Hava ve Dahili Emniyet nezaret
lerinin tebliği: Pazar akşamı bir 
miktar düşman tayyaresi Dorse 
sahiline yaklaşmıştır. Düşman tay
yarclcrini avcılarımız önlemiş ve 
ancak bunlardan:küçük bir kısmı 
memleket içine dalabilmiştir. Bu 

~ 
KAMBiYO VE BORSA 
/ş bankasından alınm11tır. 

taarruzlar esnasında üç düşman 
tayyarasi tahrib edilmiştir. 

Bombalar atılmışsa da inunca 
zayiat olmadığı gelen haberlerden 
anlaşılmıştır. Hasarda pek azdır. 

(Frank) Fransız 
{Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 
~ 

~<Dolar) Amerikan -

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

5.24 
132.20 

TORKIYE - INGILTERE ITTlf AKI VE 

BOY OK BRİTANYA IMP ARATORLUGU 

1 LAN 
SEYHAN Ylll YETi DAiMi EHCOMEHIHOEN: 

Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı 3155 lira muhammen 
bedelli aşakıda müfredata yazıla malZemesi tıbbiye J S gün 
müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 29 5 '941 Pcrşenbe günü Saat 10 da Encümeni
mizde yapılacaktır. isteklilerin Şartnameyi görmek üzere hor
gün Hastane idaresine ve Eksiltme günü de evvelden yatır
mış oldukları muvakkat teminat akçası makbuzlariyle Vilayet 
Daimi encümenine muracaatlan ilin olunur. 

600 Metre Tarlatan sarıı 13-16-20-2S 13007 
4000 ., Gaz Saf 

350 Kilo Pamuk Saf 
3500 Metre Sargılık Bez. 

I LAN 
SEYHAN VİLAYETi DAiMi ENCOMENINDEN : 

Adana Memleket Hastanesinde mevcut müfredatı aşatıda 
yazılı 256 lira muhammen bedelli röntgen filmleri 15.5.941 per· 
şembe günü saat l O da pazarlıkla ve artırma ıuretiyle Encüme· 
nimizde satılacaktır. 

Taliplerin satış şeraitini öğrenmek ve filmleri görmek üzere 
her gün Hastane idaresine ve artırma günü de Vilayet Daimi En· 
cümenine müracaatları ilin olunur. 13006 

120 
72 

120 
132 

Adet 
.. 
" 
" 

30 x 40 
24 x 30 
24 x 18 
18 x 13 

Kodak Röntıen filmi 
.. " .. 
.. .. " 
" .. " 

• 
·ilan 

ADANA İNHiSARLAR iDARESiNDEN: 
Kapalı zarf usuliyle ihalesi 21 /41941 günü yapılacatıitin 

edi en Gaziantep inhisarlar Başmüdürlütünün Fevzipaşa ve 
Narh yoliyle 941 Mali Senesinde yapı1acak nakliyatı talip zu· 
bur etmemiş olduğundan ayni şartname dairesinde bu nakliyat 
26 4 941 gününden itibaren 20 gün müddetle Açık Eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 16/5)941 tarihine tesadüf eden Cuma 
günü saat 16 da yapılacakdır. isteklilerin vaktı muayyende Gazi· 
antep Başmüdüriyetinde müteşekkil komisyona ve taşrada Ma· 
halli inhisarlar idaresine müracaattan ilin olunur. 

8-10-13 12993 

5ayla 3 

........................... 
ı1 DabW, mlteaddlt vantılatlrlerıe İ 

J&JI& gibi ıerlnlettlrllen 

ASRi SiNEMA 
NIN VASi SALONUNDA 

SUVARK 1 
8.45 • 

SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 
Se~onda Bile Te•adüf Edilemiyen iki büyük 

Şahe.er Birden 
-1-

1 
Dünya Sinemacılıtının En 

Parlak iki Yıldızı 

BIDY ROBERT 
lAMARR TAYlOR 

Tarafından Şahane Bir Sureti~ Yaratılan 

1 Seven Kadın 1 
Bügı1k aık t.ı• hakiki hayat filmi 

-2 -

iLABI D t L 
YlLDIZ o r o y a m o u r 

RAY MlllAHD - AKIM TAMİROf 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 1 

• DiŞi TARZAN
1 ! 

1 Tlrkçe Sizli İ 
Alrilıanın balta girmemiı ormanlarında 1 

binbir heyecan, binbir macera • 

içinde g•ç•n bir aık ef •ane•i 1 ........................ 
****************~ 

Devlet Havayolları Umum j 
Müdürlüğünden n 

15 mayıs 1941 gününden itibaren Ankara - Adana 
arasında yolcu, posta ve Baiai nakliyatına başlanacaktır. 

Tayyarelerimiz aşağıda yazılı saatlerde hareket ve 
nıuvaaalit edeceklerdir. 

" " " " " " " " (Pazardan~ maada ber gtln) 
Ankaradan hareket 

Saat Dakika 

Adanaya muvasalat 

Saat Dakika 

45 

~ 
" -15 3G -17 

Adanadan hareket 

Saat Dakika -8 30 

Ankaraya 

Saat -10 

muvasalat 

Dakika 

45 1 
" " Ta11are 1oıc11ıarım meydanlara N 

nakledecek otobtlılerln hareket ~ 
edecell mabal ve ıaat n 

ANKARADA : Adana yolculan Merkez P. T. T. N 

Bin:~~~~~: ~aa~ ::i d~tel önünden saat 8. 10 da in 
hareket edecek otobüslerle meydanlara iİdeceklcrdir. (2478) 

12999 10- 13-] 4 

i .... ~·--·~·eı.· ... ._, ............ ~.-· ... ·~•'49ı'• .... ~.-.·-eı-· .... .., .... .., ...... ..,., 

i DOKTOR i 
i i 

! Yalçm Mustafa özel ! 
i Dahili Baıtabldar Mtltebaııııı i 
! Kızılay Ulucami caddesi lstiklil ilkokulu karşısın· ! 
ı daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ı 

i S. P. Cs. 6-30 i . . 
!-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-J 



Sayfl? 4 T0RKSôZ0 

···- .. _........,_ -...... ---.... Ticaret ve Sanayi 
Odası ıntlbap Heye
tinden: 

Ticaret ve Sanayi Odası 

idare meclisinde inhilal eden 
iki azalık için intihap yapıla
cağından mütehibisanilerin 15 
Mayıs 194 l Perşembe günü 
saat 16 da intihap mazbatal~
riyle birlikte Ticaret Odasına 
gelip reylerini kullanmaları ri· 
ca ve ilin olunur. 13008 

.......................... 
i HER HEYİ MATBAA ! 
İ İ$LERİHİZİ GAYET TEMİZİ 
i VE UCUZ OlARAK i 
iTÜRKSÖZÜi 
i MATBAASINDA i 
f YAPTIRABllıRSINIZ f 
.......................... 
--------------------Nlbetçl eczane 

MUSTAFA RİFAf ECZANESi 
Kala Kapuunda 

Kalitesiyle ve sesinin temlzUtlyle ber km ll•Jl'•t• 
düşlren radyo 

ı ........................ ı 
fllımetçlAranıyor f 
ı r • [, · ~ · b"l k ıı MUHA REM HiLMi REMO ı r.v f'f arını gore ı ece 
ı bir kadın hizmetçi ara- ı 
ı yor. Matbaamı~a müra- ı 
ı caat etm•leri ı Tlcaretbanesliıden allllız 

ABİOİNPAŞA CADDESİ O. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 112 ı ........................ ı 

Diş Tabibi 

Celfaı Qalapöver 
ASKER1 HASTAHANE Di~ T~BIBi 

Her gtn ötleden sonra dl' tabibi 
tsmaıı Hakkı Somayın maayeneliane· ı 
sinde haıtalarmı kabul eder. 12· 15 

, __________ ........ .._.i ________ , 
FEMiL 

Bayanlar.ın sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hats12lık ve hastalık

lara yol açmıştır. İşte 
bundan dolayı, her sa-
ym bayan, adet za-· 

manlannda bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

[CZANElEROEN YE TUH Af .İYE, ITRIYAT 

MAGAZAlARIHDIN ARAYINIZ 
Cenup Mıntakası deposu : 

L 

Devlet Demlryolları 6. ıncı İşletme Sa
tınaıma ionilıyonandan : 

Muhammen bedeli 11516.50 lira olan 632 takım yazlık 
elbise ile 309 kasketin dikimi 19 Mayıs 941 Pazartesi saat 
] 5. de kapalı zarf usulü ile Adanada işletme Müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 863, 75 ıiralık ımuvakkat temi· 
nat akçaları ile kanunun tayin ettiği vesika1arı ve tekliflerini 
ayni gün ve saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la-
zımdır. 

Şartname ve mukaveleler ~da~a İşlet~e .. Ko~isyonundan 
Adana, Konya, Mersin Gar Şeflıklerınden gorulebı:ır. 

3 - 8 - 13 - ı 7 12984 

GONOELIK GUElE - AD.r.Nı\ 

1 
. Sahip ve Başmuharriri 

Senelifi ... 14()() Kr. FERiD CELiL: GÜVEN 
1 Aylıfı ~ 125 

• Umumi Ne~rı'gat Mii.dfirü 1 

l
lılnlar için idareye MACiD OUÇLU j 
mUracaat etm•lldlr BcısıldıOı yer: TORKSO~l~aosıJ 
.... " .... " ................................ ff .. .. 

13 mayıı 19~ 
xzz 

~·H++~ 
En nefis salebi 

En halis ve sıh

hi baharatı yal

nız ÇAPA 
MARK~ 

müstahzaratın -

da bulursunuz. 

Beşiktaş Çapa· 

marka 

Kuruluş tarihi: 

1915 

Bitin Aftrıların panzeblrldlr· 

Beyhude ıstırap çekmeyirıiı 
BiR TEK KAŞE 

ft NEVROZİN 
n Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla· 
~· nnı sür'atle izaleye kafidir. Ro-

matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessır ilaç : 

N E V R O Z t N 'dir 

= NEVROZiN TERCiH [Oİ~ i lcab.nda Günde il Kaşe Alınabilfr. 

DİKKATi .. 

_Saatçı 

DiKKATi. DİKKAf1'' 

Vehbi Çömelel< 
Saat kalesi karşısmda 

~ 

~ 

1 

r 

Zenlt, arlon, nelker,nacar, blıloll 'd'et r. 
ve erkek son model saatlerimiz "18 

0 
t•' ~ 

ıerlyle beraber gelmiştir. Her ttırl tf k 

mlrat kabal edilir... 12749 4 .. 
21:#'*####*#######**#.~'11 

SEYHAN ViliUTI DAİMi ENCOMENİNDEN : . i• ~vı1 ' 

Adana Memleket Hastanesi yatak ve yastıkları •t011ıılıP 
görülen 3000 kilo Dağ Malı pamuk açık eksiltmeye tl 
tur. ıariJ~ t 1 

Beher kilosunun muhammen fiyatı 53 kuru-? 0 .. s•,ıı 
•• otJ 

edilen bu pamuk eksiltmesi 22.5.941 perşembe gu 
da Encümenimizde yapılacaktır. ffliıı't 

Eksiltmeye iştirak edebilmek üzere muvakkat te ı11 ~ 
lira 25 kuruşun eksiltme gününden üç gün muka.dd~Jlce 
Muhasebe veznesine teslim edilmesi ve eksi tmeden 'flt' 

nameyi görmek isteyenlerin her gün Hastane lda.resı ııı~r 
me günü ve saatinde de Vi'ayet Daimi Encümenıne 
ları ilan o!unur. 12996 9-13 ıs-20 

SEYHAN VilAYHi DAİMİ ENCOMENIHDf~~,~ 
Adana Memleket Hastanesi ihtiyacı olan 2000 ıJllt' ' 

mi Bezi açık eksiltme suretiyle alınacaktır. Beher. zZ .;1 

muhammen fiyatı 35 kuruş olan bu bezin eksiltıneS~tıf· ~ 
941 Perşenbe saat 10 da encümenimizde yapıla~a t 0111~/ 

Eksiltmeye girebilmek üzere Muvakkat teını~deıtl ~ 
lira 50 kuruşun eksiltme gününden üç gün mu~a (jrtJlt~; 
Muhasebe veznesine teslim edilmesi, şartnameyı ~ 0 ~e 
yenlerin Hergün Hastane idaresine ve Eksiltme gurııııııııf• 

·rn ° te de Vilayet Daimi encümenine muracaatları ı a 
9-13-15-20 12997 


