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GIRIO AOASIHA INEH 

ALMAN PARA~UTCUlARI 
Bunlardan 6ir kıımı 

••ir edildi 

Kahire: 20 (A.A.) - Giride 

İndikleri evvelce bildirilen Alman 

Paraşutçularının bir kıımınm eıir 

edildi~i resmen tebliğ edilmekte· 
dir. 

............. 
Romanya'da 

şimdiden açlık 
Halk yiyecek zor 

teclaTik ediyor 

. Bükreo : 20 ( A. A. ) - Ofi 
aıansı bildiriyor: Ahaliye yiyecek 

Milli Şefin 
Tlrk Milletine 

Teşekkürleri 
A nkara : 20~(a. a.) - Rei•icümhur Milli Şef lamet 

/n6nü 19 Mayı• Spor ve Genflik bayramı münasebetiyle 
memleketin her k6fuinden aldığı telgraflardan fevkalade 
mfıtehaııiı olmuıtur. Milli Şef mukabil tebrik ve tefekkür· 
l•rinin iblağına Anadolu ajansını tavait buyurmuılardır. 

DAKARI IHGiliZlER 

IŞGAl EDECEK 
Ankara : 20 (Radyo gazete

sinden) - Bugün ikinci defa ola
rak Dakar, Dünyanın ve bilhassa 
lngiltere ve Amerikanın nazarı 
dikkatini celbetmektedir. Vişi -
Berlin Anlaşması tatbikine kalkı
şıldığ'ı takdirde [ngiltere Dakarı 
isti!Aye teşebbüs edecektir. 

HAVA MUHAREBELERlNDF.. 

iNGiliZlER BAGDAD 

KAPULARINDA 

/ngili~ kuvvetleri F aluca 

Şehrini Zaptettiler 

!Devlet Denizgollar 
teşkilô.tı g~nişledi __________ ........... ______ __ 

Ankara: 20 (Radyo gazete

sinden) - Ba~dadla Habaniye 

a resında Feluca şebrini ~ - Bak

dada 35 kilometre mesafede -
İngilizler işgal etmiştir. bir köp

rüde tahrip edilmeden lngilizlerin 

Sosyete Şilepin vapurlan da 
Denizyollarma devredilecek 

eline geçmiştir. 
İstanbul : 20 (Türksozü mu· 

habirinden) - Eti Bank, Deniz 
Bank ve iş Bankası tarafından te· 
sis edilmiş olan Sosyete Şilepin 

·• Devlet Denizyollan idaresine dev
ri muamelesi yapılmıştır. Sosyete
ye ait buJunan Demir, Krom ve 
Bakır adlarındaki şilepler Mıntaka 

Liman Reisli~i tarafından Devlet 
Denizyollan idaresi namına devir 
ve tesçil edilmiştir. 

Üçü de yeni olan bu gemi
lerden Demir 6330, Krom 5700 ve 
Bakır 7350 tonluktur. Bu gemiler· 
le beraber mürettebattan da Sos
yetenin diğer memur ve müstah
demleri ile Devlet Denizyolları 
idaresi emrinde vazifelerine de · 
vam edeceklerdir. Şirketin tasfiye 
muamelesine mayısın 30 uncu gü· 

iRAKTAKİ SON 
HAR[KlT 

Bir kısım Alman 
tayyareai harap oldu 

Londra : 20 {A. A.) - Orta 
şark lngiliz hava kuvvetleri umumf 
kararg~hının son tebliğinde bil· 
dirilen ve Surye de Rayak tayya
re meydanına karşı yapılan hava 
hücümuna hür Fransıı:pilotları da 
iştirak etmişlerdir. 

tlltddeleri temini halen Roinen 

lnakamlannın başlıca meşa-aleıini 
teşkil etmektedir. Yiyecek mad
delerinin ço~u vesika usulüne ta

bi bulunmalı.tadır . 

11,500 KilOMETRE 
YÜKSEKliKTE U~AN 

TAYYARElER KUlLANlllYOR 

Bir Amerikan denizaltısı zimandan ayrılırken nünden itibaren başlanacaktır. 

Kudüsten Hür Fransız ajansı· 
na gönderilen bir telgrafta bildi
rildiğine göre, yerde bulunan bir 
mikdar Alman tayyare~i tahrip 
edilmiş ve çıkan yangınlar Han
garları hasara ug-ralmıştır. 

Gazeteler her gün makaleler 
neşrederek halkı bu tahdidatı 
ll'leınnuniyetle kabul etmeğ'e ve 

diıiplinli olmaya davet ediyorlar. 
Haftada iki defa et yenecektir . 
TereyaR"ı , şeker , kahve ve çay 

ancak çok büyük miqkülitla te· 
:a.rik edilebilmektedir. Ekmek de 
k Ulunmamakta ve haftada birkaç 

ere ekmek yerine mısır lapası 

YeniJmektedir. Son mahsulün fena 
olınaıı esasen mevcud uu buhra· 
nını vahimleıtirmiştir • 

Nevyorkta 150 lilll 
tevkil edildi 

Nevyork : 20 (A. A.) - Nev
Yorkıa 150 kiıi tevkif edilerek 
tccnd kampına konumuştur. 

., 
YIŞI AMERIKAYI 

PROTESTO ETTi 

Londra : 20 ( A. A. )- Şimdi 
hava mnharebeleri 9000 metreden 
fazla irtifalarda yapılmaktadır . 
Naıiler Messerşimit 109 tipinde 
ve 11500 metre irtifada çarpışa

bilecek yeni bir tayyare ku!lanı· 
yorlar . Bu tayyarelere mukabil 
lngiliı. Hariken ve diger bir tip 
tayyare kullanmaktadır . Bir ha
vacılık muhabiri Amerikadan ge
len uçan kaleler aayesinde lngil
tere bu hareketin başında gel
mektedir . Bu tayyart:ler 9000 
metre irtifada iki ton bomba ta
ıımalcta ve 400 kilometre saat 
yapmaktadır . Bu kudrette başka 
bombardıman tayyaresi yoktur 
demektir. 

Bir laglllz 
gem.iSi battı 

Londra : 20 (A. A.) - Ami· 
rallık dairesi y: rdımcı gemilerden 
Amison'un batırıldığını bildirmek· 
tedir. 

Bıbrıı ııtlnde 
b .

1 
. V;ş; : 20 ( A. A. )- Resmen 

l dırild'Jf' rr ...... tayyarıl 
1

• ı4ıne göre, Fransanın ya• naua 
ın2ıon büyük elçisi Hanrinin A· Lefkoşa : 20 (A.A) - Resmen 

':'"er//cq limanlartnd"" bulunan Fran· b' d ·· 
.. ~ w bildirildiA'ine göre, ır uşman 

tlapurlaruıın müsaderesini A· . ke4•1ı tayyareai dün öğleden sonra. 
'l'lerikQ h .k 4 .. 

te 1 u umeti nezdinde pro· Kıbna üzerinde görülmüı ve ellı 
~ etm4tir . dakika ada üzerinde uçmuıtur. 

Hür Fransanın 
bir muhtırası 

Viıi Hükumeti kararını ta· 
nımıyoruz. Biz harbe deva· 

ma azmetmekteyiz. 

rranıız .. Mllletble 
lııaaet • E dlUyor 

Londra: 20 (a.ıı.) - Hür Fran· 
sız kuvvetleri umumi karctrgahı 

dün Londrada mümessilleri bulu· 
nan bütün hükumetlere aşaAıdakj 
muhtırayı vermiştir: 

1 - Vişi hükumeti mütareke 
ile kendi kendini müstevliye karşı 

bütün istikl!lini kendisinden alan 
bir vaıiyete koymuştur. 

2 - Bu ayni hükümet iktida· 
rı ele almış ve Fransız milletinin 
reyini kat'iyen sormadan ve mil· 
let mümessilleri en iptidai hürri· 
yet ve vekar şartları içinde rey· 
lcrini vermeden esas kanunları 
değiştirmiştir. 

3 - Vişi hükumeti Fransa 
milletinin hiç bir kontrolü olmadan 
icrai hükJ1met etmektedir. 

4 - Fransa kanunu esasisi 
yerine keyf; olarak ikame edilen 
metinler mucibince Vişi hükumeti· 

(Gerisi üçüncü sayfada) tiri Homba atılmamıştır. 
---=:__, ________________ ~ _ _: __ ~---------------------------~----------~ 

........._ .. . ...... ---.... ---------··---...... _ .... .. .. ............. .. ... .. . 
d' Londra : 20 (A.A) - Royter 

1Plomatik muhabirinden. ltalyan 

~~kavemetinin Ambal!a-ide yı· 
.' ınası ve Dük D'autsanm tes· 
hın 1 b . ~ ınası Habeşistan muhare-
. esının bilfiil bitmiş olduğunu 
ıfad d 
h 

c e er. Şimdi yalnız dağınık 
&ide b' ,_ 

Ç\iJc ırıı:aç gedik kalmıştır. Kil· 
ili k İtalyan teşekkülleri buralarda 
b 'il avemete devam ediyorlarsada 
Unların da taarruı kabiliyet i t e· 

rna.ıniylo kırılmıştır. Ambalaginin 
tabtı d le n an sonra serbest kalacak 
uvvctıer Jraka karşı vo Suriyede 

eYa~ılan harekat üzerinde de mÜ· 
sıır ol b' a ıleceklerdir. 

aj Roma : 20 (A.A) - Stefani 
rnsından: Dük Dautaa Musoliniye 

d&fa~ıdaki nıesaji gönderdi: Mik· 
arı fa ı 

t . 
1 a olan yarabları yerleş· 

ırrne" . . 
hQ- Ve tedavı etmek ımk!nııı· 

l ~e Vaziyetin gitdikÇe iÜÇlef· 
mcsı Ü . 

ıerıne en •kır f edak4rhk· 

ltalyanın 
Habeşistan 
mağlubiyeti ! 

E•ir olan D'autıa 

Muıoliniye mektup yoll<Jdı 

OU~ENİN CEVABI 

Babeşlıtaada 
11atıaık kanetıer 

temizleniyor 
lan yapmak bahasına bile 
uıun müddet mukavemete 
devam edilemiyeceğ'inden düş
mana şerefli bir teılim şartı 
iıtemeğe karar verdim. Düş-

man t a l e b i m i kabul etti. 
Bu hazin saatte beni teselli 
eden şey, insanlarca yapılması 

imkan dahilinde olan her şeyin 

yapılmış olmasıdır. Haiz olduğum 
kumanda) ı elinize tevdi ederken 
bir senenin çetin mücadele esna· 
ııında bana takdirleriniz ve ili· 

madınızla müzaheret ettiğinizden 

dolayı size çok teşekkür ediyorum. 

Vatanın şan ve şerefi uğruna bir 
defa daha İtalyan kaniyle sulanan 

bu mıntakaya yakında tekrar dö· 
neceğiz. 

Musolini şu cevabı vermiştir: 

- u Evet asaletmeab siz ve 

askerleriniz her zaman kahramanca 

harp ettiniz ve insanlarca yapıl

ması mümkün olan teşebbüslerin 

hududunu aştınız. ltalyan milleti 

size hayrandır. Ve istikbal hak· 

kındaki kanartinize iştirak etmek· 

teyJm. ,, 

Amerlkada yeni 
deniz inşaatı 
için tabslsat 

350.000.000 Dolar 
daha sarf edilecek 

Vaşington: 20 (A.A.) - Mü
messiller meclisi, 550.000 to· 
nilato hacminde 58 yardımcı harp 
ge.mis·nin iMaatına ait.il50.0QO.OOO 
do!arlık tahsi:.at projesini kabul 
ederek Ayan meclisine sevkctmiş· 
tir. 

Bay Çörçilin 
son beyanatı 

Ankara: 20 (Radyo gazete· 
sinden) - Çörçil bugün Avam 
kamarasında izahat vererek, Al· 

Resmimiz Boy Çörçlli ( Dürblnle bakan ) 

horek6tı takip ederken g6slermekledlr 

man paraşütçülerinin Giridde 
S~da Limanına indiğini bunlardan 
b~~ çoğunun esir olmadığını. in· 
gılı:ı kuvvetlerinin vaziyette ha
kim olduğunu ve bu kuvvetlerden 
bir kısmının evvela bir hastaneyi 
ele geçirdiğini ve fakat sonradan 
bu _kuvvtıtlerin bertaraf olduA-unu 

(Gcrti_ilçüncü ıahifedc) 

Yeni Polonya 
Ordusu doğuyor 

Sko•ki'nin Amerika 
Şefleriyle Temasları 

Londra: 20 (a.a.) - Polonya· 
Bqvekili Ameriktt ve Kanada sc· 
yahatından Londraya dönmüştür. 
General Amerikada Reisicumhuru 
Hariciye nazınm. harbiye, bahriye 
nazırlarını görmüş ve bu :zevatla 
Kanadada teşkil olunacak yeni 
Polonya ordusunun techizi mese
lesini tetkik eylemiştir. 

Londra: 20 (a.a.) Polonya Baş 
Skoski Amerika ve Kanadaya 
yapbğ'ı son seyahat hakkındaki 

intibalarını gazetecilere bildirerek 
demiştir ki: 

- "Ruzvelt ve Amerika kati 
bir tedbir almak üzeredirler. Ta· 
rihi karar yaklaşıyor. Ruzvelt yal· 
nız kendi memleketinde de~il bü· 
tün dünyanın mukadderatı üzerine 
hak·m olan bir şahsiyettir. Ruz· 
velt dünyanın hürriyeti için açtığı 

muazzam mücadeleden dolayı Çor
çile ve lngiliz milletine karşı bü
yük bir sempati duymaktadır . 

/ r a n Maliye nazırı 
lıtigfa etti 

Tahran : 20 (A. A.) - Iran 
Maliye nazırı istigfa etmiştir. 

Londra : 20 (A.A) - lrakta 
Salluya mevkiinin pazartesi lngi
lizler tarafından zabdedildiği bil
dirilmektedir. Burası hava ve 
kara kuvvetlerinin müşterek ve 
muvaffakıyetli bir hücumu neti
cesinde işgal edilmiıtir. Harekat
tan evvel kıtaatın teslim olması 

için beyannameler ııtılmış ve bir 
cevap alamayınca k1taat şehre 

girmistir. İngiliz kıtaları hiç za
yıat vermedi. Şehir Fırat üzerinde 
mühim lcir köprü b~ıdır. 

EMİR ABDULlAHIN 

OONKO BEYANA Ti 
Londra : 20 ( A. A. )- müs

talc.il Fransız ajansına göre , Ma
verayi Erdün kralı Emir Abdul
lah Erdün halkına yeni bir hita
bede bulundu . F..mir hitabesinde, 
muhtelif adamlardan mürekkep 
küçüle. bir grupun lrakta isyan 
çıkarmakla Arab davasına fenalık 
etmiş olduklarını beyan etmekte 
ve Arabların hürriyetini temsil 
eden bir memleketi itibardan dü
şürdüklerini ilave eylemektedir • 
Irakla Erdünü ba~layan ırk ve 
hanedan rabıtalarını hatırlayan 
lngilizlerin fena niyetler beslemek 

şöyle dursun lrakın istiklalini mu
hafaıa edeceklerini ve İngiliz 
lralc. ittifak muahedesini dürüst
lükle tatbik eytiyece~ lerini söy· 
!emektedir . 

Maliye vekilimizin 
I stanbul tetkikleri 

BU YllKİ VERGİ TAHSlllTI HiSBfTi YOKSEK 
İstanbul: 20 (Türkaözü Mu

habirinden) - Şehrimizde bu
lunmakta olan Maliye Vekili Fu
at A~ralı, mali yıl nihayetinin 
yaklaşması münasebetiyle şehri· 
mizdeki vergi tahsiHitı ile diğer 
mali işler hakkında tetkikatta bu· 
lunmuş ve bu hususta Defterdar 
Şevket Adaldan izahat;;aımıştır. 
Öğrendiğimize, göre, bu yıla ai t 
vergi tahsilatı evvelce tahakkuk 
ettirilen miktarın yüzde seksenini 
bulduğu tahmin edilmiştir. 

/ranın Vifi Elfi•i 
Tahran : 20 (A. A.) - lranın 

eski Berlin elçisi Vışiye tayin e
dilmi~tir. 
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TORKSOZO 

~ lll 
~ ~ 

Ati antikte 
meydan savaşı 

iki taraf için de ihtimaller 
Atlantikte cereyan etmekte 

olan muharebeler her iki taraf 
için hayat , memat mücadelesi 
şeklini almıştır . Filhakika bu mu
harebe; donanmalar arasında vu
kubulan ve galibiyle mağhlbu 
kısa bir zamanda hatta bir gün 
içinde belli olan klbik bir deniz 
savaşı mahiyetini haiz değildir . 
Muhariblerden birinin silahı gö. 
tünmeden torpilleyip kaçan de· 
nizaltı gemisi ve ani bir hücumla 
bombasını attıktan sonra süratle 
aavuşan tayyare , digerinin silahl 
ise taarruzun tesirini azaltmağa 

u~nşan muhtelif müdafaa vasıta· 
landır . 

Binaenaleyh Atlantikte lngiliz 
donanmasına meydan okuyan bir 
Alman deniz üstü kuvveti mev
zuubahis olmamasına rağmen de
nizaltı 1'emileriyle tayyareler Bri
tanya imparatorluğunun bahri kud 
retini mağlub etmek için mey· 
dana atılmışlardır . 

Denizlerde Alman taarruzu
nun asıl hedefi lngiliz gemi zayi
atını çoğaltmak ve bu suretle ln
giltereye hariçten harb malzemesi 
ve yiyecek maddeleri gelmesine 
mani olmaktır . Filhakika Alman
ya buna muvaffak olduğu takdir
de nihai zaferi garanti etmiş o
lacaktır . 

Umumi fikir ve kanaate göre, 
Britanya imparatorluğunun mu
kadderatı Atlantik meydan mu· 
harebesinin neticesine bağlıdır • 
Bu muharebenin İngiltere tarafın· 
dan kazanılacağını kat'iyetle ifade 
etmek için zaman henüz erken • 
dir . Kezalik Almanların da bu 
muharebeyi kazanacakları iddia 
edilemez. Fakat ittihazı icab eden 
bazı mühim tedbirler vardrr ki 
bunlar muharebeyi kazanmak ih
timaline büyük mikyasta müessir 
olacaktır . Bu tedbirleri evvel 
emirde İngiltere için kısaca mü
talea edelim. 

Bu harpte lngiltere düşmanın 
mütemadi surette tayyare bom
bardımanlarına maruz kaldığından 
bir taraftan sanayiini ve işçilerini 
diger taraftan stok iaşe madde· 
lerini kaybetmektedir. Bu sebep
ten hariçten getirilmesi zarurf 
harb malzemesi ve gıda madde
lerinin mikdarı fazlalaşmıştır. Mil
yonlarca tona baliğ olan bu eş
yanın naklinde kullanılan vapur
lar düşman hücumlarından ko
runmalı ve batanların yerine ye
nileri ikame edilebilmelidir . De
niz nakliyatına darbe vuran d~

man silahlarını ve bilhassa de
nizaltı ve tavyareleri tahrib ve 
imha için mücadele vasıtaları ço
ğaltılmalı ve müessir hale geti- ' 
rilmelidir . Atlantikte sevkulceyş 
bakımından ehemmiyetli noktalar 
vakıt geçirilmeksizin işgal altına 

alınmalıdır . 

Bu tedbirlerin icrasına yalnız 

lngilterenin bahri kuvveti kafi 
gelmiyeceğinden Amerikanın do
nanma ve nakliye gemisi ile ) ar
dımı bir an evvel tahakkuk etme
lidir. Bilhassa bu keyfiyet Atlan
tik muharebesinin lngiltere tara
fından kazanabilmesi için çok mü· 
himdir. 

İngiltereyi abluka eden Alman 
kuvvetlerinin muvaffak olabilmesi 
yani Atlantik:meydan muharebe
sini kazanabilmesi için alınacak 
tedbirlere gelince; bu tedbirleri 
bılhassa taarruz silahlerının ke· 
miyet ve keyfiyeti bakımından 
mütalea etmek lazımdır. Malüm 
olduğu üzere Atlantikte ba~hca 
taarruz silahlan denizaltı gemisi, 
tayyare bücumbotıarıdır. Denizaltı 

emisi ve tayyare inşatının vüsati 

hakkında kat 'i bir rakam söyle
meğe imkan olmamakla beraber 
son zamanda Fransız sanayiinden 
istifade etmek çaresine baş vurul· 
muş olması bu silahların imala-

tında müşkülat zuhür ettiğine at
folunabilir. 

Bahusus Almanyada denizaltı 
gemileri inşa eden büyük tersane• 
rin İngiliz hava kuvvetleri tarafın
dan sistematik bombardımanlarla 

tahribata maruz kalması bu müşkü
latı gittikçe artırmaktadır. 

İngiliz resmi istatistiğine göre 
Atıantikteki gemi zayiatı nisan 
ayı zarfında 3.000.000 tondur ki 
bu mikdar bu denizde sefer yap
makta olan mecmu gemi tonajinin 
takriben yüzde beşidir. Müteakip 
yaz aylarında zayiatın yüksel· 
mesi muhtemeldir. Fakat zayiat 
nisan ayına nisbetle iki hatta üç 
misline çıksa bile kışa kadar sü
recek dört aylık en müsait deniz
altı ve tayyare faaliyeti devresinde 
vukuu melhuz beş milyon tonluk 
zayıata bugünkü lngiliz gemi to
najı mevcudunun tahammül et· 
mesi 1:-eklenebilir. Kışın huh1lile 
bt!rabar gemi zayıatı mikdarı bit· 
tabi azalacaktır. Filhakika Alman-

ya nisan ayında batırdığı tonajı faz· 
lalaştırabilmek için harekata daha 
fazla taarruz ııilahı göndermesi la
zımdır. 

Gemilere karşı kullanılan uzak 
mesafe tayyareleri bu yaz içinde 
birkaç misline çıkanlmalı ve deni
zaltı gemisi mevcudu en az bir 
misli tezyit edilmelidir. Şu halde 
Almanya denizalh adedini müm
kün olduğu kadar fazlalaştırmak 
için inşaat bakımından seri ted
birler almalıdır. Bundan başka At· 
lantikte Groenland, Dakar ve A· 
sor adalan gibi üs olmağa elve
rişli noktalar demokrasi devletle
rinden evvel davranılarak işgal e
dilmelidir. 

Diğer taraftan korsan gemileri 
adedi tezyit edilmeli ve bunlara 
mevcut büyük harp gemileri ve 
kruvazörler ilave edilmelidir. ltal
yan denizalb gemileri de Atlanti
ğe sevk olunmalıdır. Mümkünse 
Fransız denizaltı gemilerine de 
vaz'iyet edilerek bunlar da Atlan
tik muharebesine sokulmalıdır. 

Zira Almanya Atlantikte azami 
tesirle iş görebilmek için ancak 
dört aylık bir zamana maliktir. Ve 
bu meydan muharebesini kazan· 
mak ümidini bu zamana sığdır-

Şarki Afrika vaziyeti 

Bugün Şarki Afrikada İtalyan· 
lar ağır bir mağlubiyete uğramış
tır. Çünkü Habe§istandaki İtalyan 

kuvvetleri kumandanlariyle bir· 
Jikte İngiliz kuvvetlerine teslim 
olmuştur. Bu artık gösteriyor ki 

Habeşistanda ltalyan hakimiyeti 
sona ermiştir. Şimdi Habeşistanın 
§Urasında burasında ufak ltalyan 

kuyvetleri kalmıştır ki İngilizlerin 
bunları da yakın bir zamanda 
temizleyeceği muhakkaktır . 

Ve şimdi artık lngili:ıler Şarki 
Afrikadaki kuvvetlerini Iraka ve 
Mısıra nakletmektedirler . 

Suriye vaziyeti 

Suriyedeki Rayak hava mey
danı lngilizler tarafından bom
bardıman edilmiştir. Bu bombar
dımana Hür Fransız hava kuvvet
leri de i§tirak etmiştir . 

Toprak Ofis 
teşkilatı 

Eksper ve memur 
yetif tirilecek 

Hükumetin mısır vesair hubu
bat mübayaatı salahiyet vazifeleri
ni de verdiği toprak mahsulleri 
Ofisi kadrosunun ihtiyacı karşıla

masına imkan olmadığından kad
ronun genişletilmesi takarrür et· 
miştir. Bilhassa toptak mabsül eri 
ofisinin mübayaat merkezlerinde 
çalıştırılmak üzere fazla miktarda 
eksper ve muhasiplere ihtiyaç 
vardır. 

Toprak mahsulleri ofisi, mü. 
bayaat merkezlerinde çalışbrılmak 
üzere alınacak muhasip ve eksper· 
lerin yetiştirilmesi için Ankarada 
iki kurs açacaktır. 

Kurslar Haziranın onunda açı· 
lacak ve Haziran sonunda nihayet 
bularak kurs mezunu eksper ve 
muhasipler yeni mahsulün müba
yaat mıntakalarında hazır buluna· 
caklardır. 

Kurslara ancak Ziraat mekte
bi mezunlariyle zahire işlerinde 

ihtisaslarını vesailde isbat eden 
Orta mektep mezunları ve muha
sebe işlerinde ihtisas sahibi olan
lar kabul olunacaklardır. Kurstan 
sonra müsabaka imtihanmda mu· 
vaffak olanlar vazife alabilecektir. 

Basın blrUll nuntaka 
beyetı din toplandı 

Türk Basın birliği Adana mın

takası idare heyeti dün bürosun· 
da toplanmıştır. ldare heyeti mın
takaya ait muhtelif meseleleri 
tetkik etmiş ve önümüzdeki ay 
yapılacak Basın birliği kongresi 
hazırlıklarına ait konuşmalarda 

bulunmuştur . 

mak zaruretile karşılaşmış bulun

maktadır. Halbuki müdafi lngilte
re bu dört aylık buhran devresi· 

ni nakliyatı felce uğratmadan at· 

!atabildiği takdirde inşa edilmekte 

olan yeni vapurlan seri halinde 
hizmete sokarak zayiatın bir kls
mını telafiye imkan bulacaktır ve 

bu suretle ablokaoın tazyikini hay
li tahfif edecek tir. 

Hulasa; Atlantik meydan mu
harebesini kazanmak için her iki 
tarafın ittihaz etmesi lazım gelen 

tedbirleri kuvveden fiile çıkarmak 
imkanı lngilizler için daha ümit 

verici bir mahiyet arzettiğinden 

bu meydan muharebesinin İngilte-
re tarafından kazanılmasl daha 
galip bir ihtimal olarak göriilmek· 
tedir. 

Berfin • Viıi müzakeratı 
Amiral Darlanan görüşmelerine 

devam etmek üzere tekrar Parise 
gittiği söyleniyor . Almanya yüz 
bin Fransız esirini serbest bırak
mak üzeredir. 

Bugün Girid ve Kıbrıs Mütte-
fikler elinde kaldıkça Almanlar 
Suriyeye asker görıderemiyecek

lerdir . 
Londra ve Vaşington hüku-

metleri artık Vişi hükumetinin 
Almanya ile teşriki mesai ettiği 

kanaat:ndedir. Vişi matbuatı son 
günlerde İngiltere ve Amerika 
hakkında o kadar aleyhtar neş

riyat yapmaktadır ki , bu neşri
yat ltalyan ve Alman matbuatının 
hücumlarını bile aşmaktadır . 

Hırvatistanda ita/yanlar 
Hırvatistandaki İtalyan işgal 

orduları Hırvatistanda kalacak
tır. Bu ordulara " misafir ordu
lar ,, adı eerilmiştir. Berline iÖre, 

Vilô.yet gençlik 
eğitmen kursları 
Şebrlmlzde de bir kurs açılacak 

Beden terbiyesi direktörlüğü memleketin her tarafındaki vilayet 
ve kaza merkezlerinde açılacak gençlik kulüpleri ile beden terbiyesi 
mükelleflerinin teşkilatı ve iş yerlerinde teşkıl olunacak klüpler veya 
grupların mensuplarını çalıştırmak için yüzlerce beden terbiyesi mual
limine ihtiyaç bulunduğunu gözününde tutarak "gençlik eğitmeni,, 
yetiştirmesine karar vermiştir. Bu maksatla Ankarada büyük bir kurs 
açılacaktır. 

ı ........................ ı 
i PAZAR TATiLi i 
ı VE DÜKKANLAR ı 
ı ı 
ı Hatta tatili ruhsatiye· ı 
ı sinden istifada · ederek ı 
ı Pazar gllnlerl~dUkklnla · ı 
ı rml açık bulunduranla- ı 
t rm Belediyeden almı, ı 
ı öıdukıariruiısatiyaıerın ı 
ı mUddetl 1 Haziranda so· ı 
::na erecektir. ·vapllacak ı 
f k-önır·a·İde~yeri'i--meıı yll ı 
ı için ruhsatiye almamıf ı 

.ı oldukları anlafılanlar ı 
ı mahkemeye sevkedlle- ı 
ı cek ve ceza görecekler· ı 
ı dlr. ı 

:. ...................... J 
Ad detlştlrme ko • 
misyona çabşması 

Vilayet kasaba ve köylerinin 
münasip görülmiyen adlarının de· 
ğiştirileceğini ve bunun için bir 
heyet seçildiğini yazmıştık . 

Bu heyet müteaddid toplan 
tılar yaparak bir çok köylerin 
adlarını değiştirmiştir . Dün de 
bu meseleyi tetkik edecek olan 
altı kişilik ikinci bir komisyon 
dün toplanarak çıthşmalara baş
lamıştır . Bu komisyon , Rasim 
Göknel, Salahaddin Sepici, Halis 
Koyutürk , Celil Sahir Muter , 
Vasıf Canbay ve Midhat Köse
oğlundan müteşekkildir. 

Adanada Fare 

mücadele iılai 

Fare mücadelesi masraflarına 
karşılık vilayete 200 lira tahsis 
edildiği anlaşılmıştır. 

Türk Dili Arkadaıımız 

Bahkesirde çıkmakta olan 

Türk Dili arkadaıımız 17 yaşına 

girmiştir. Değerli arkadaşımıza 

uzun ömürler dilerken mesaisin

de muvaffak olmasını • temenni 

ederiz. 

Hırvatistan Jtalyanın hayat saha
sına dahitdir. Ve ltalya burada 
istediği gibi hareket edebilir. 

lzlanda - Danımarha 
lzlanda Danimarka ile alaka· 

sını kesmiştir. Şimdiye kadar iz. 
landa Daimarkaya tabi idi, fakat 
bundan sonra lzlanda müstakil 
yaşayJtca'ıctır. Ve Kral naibi lz. 
landeyı idare edecektır. 

Hulün Beyanatı 
Birleşik Amerika Hariciye Na

zırı Bay Hul Amerika Milletine 
bir hitabede bulunar&k, bütün 

milletler ticari vaziyetine temas 
ederek Amerikanın ticaret pren· 
siplerinin ana hatlarını izah et· 
miştir. Hal bu harbin milletlere 

bir ders olacağını ve harpten 
sonra, Amerika ticaret prensip
lerinin tatbik edilmesini temenni 
ettl~ini söylemi~tir. 

I 
6 ay devam edecek olan An· 

karadaki kurs lise ve orta meptep 1 
mezunlariyle askeri erbaş mek-

tepleri mezunları kabul edile

cektir. 

Haziran başmda başlıyacak 

o]an kursa yalnız erkekler kal:ul 

edilecek ve kursta muvaffak olup 

mezuniyet imtihanı verenler mem· 

leketin mühtelif yerlerinde be
den terbiyesi genelik muallimi 
olarak tayin olunacaktır. Bunlar 
140 liraya kadar ücretle mecburi 
hizmete tabi tutulacaktır. 

lkinciteşrinde ilk mezununu ve· 
recek olan bu kursu ikinci bir 

kura takip edecektir. 

Şu vaziyete göre, K. Evvel ve· 

ya Kannunusani aylarında şehri

mizde de bir kursun faaliyete ge
çeceği anlaşılmaktadır. 

Bilgede çeltik 
kontrol meselesi 

Dün Vilayet Çeltik Komisyo· 
nu toplanarak kaza çeltik sahaları 
kontrol durumu hakkında müza. 
kerelerde bulunmuştur. 

Bir Taılllb 
Dünkü sayımızda bir tertip 

hatası olarak Milli Piyangonun 
beş bin liralık ikramiyelerinden 
üçü elli bin lira olarak çıkmıştır. 

ôıür dileriz. 

Mersinde kamla 
ekmekten tlkAJet 

Mersin: 20 (Türksözü muha

birinden) - 16 mayısta evsafına 
uygun olmadığı cihetle fırıncılar-

dan 124 kilo ekmelc müsadere e· 
dilmiı olmasına rağmen yine ek· 
meklerin istenilen evsafta olma-

dık.tan başka içi kumlu olduğu 

halkımız tarafından şikayet edil
mektedir. Belediyemiz memurları 
ekmek işine fevkalade dikkat ve 
titizce hareket ettikleri şüphesiz 
bulunmaktadır. 

Fabrikanın buğdayları üğü

durken lazım gelen dikkat ve iti· 
na ile temizlemediğinden dolayı 

kumlu çıkmakta olduğu iddia e
dilmektedir. 

Alakadarların bu işe 18.zım 

gelen ehemmiyeti verece~i şüp· 

hesiz addedilmektedir. 

Tlrk ıasıa Blrllll 
Adana mınt.ııası 

BelsUtlnden 

Türk Basın Birıiği Adana 

manbkası kongresinin 9 Hazi· 

ran 941 Pazartesi günü saat 

dokuzda (öğleden evvel) top

lanması kararlaşmıştır. Değerli 

meslektaşlanmızın o gün ve 

saatte Türksözü gazetesi ida

rehanesindeki büroya teşrifleri 

rica olunur. 

·' 21 - 22 - 29 

- ' '·-- ,, ~-.. --· _,,_ .ii -- --

21· mayısffe 

DUYDUKLARIMIZ 

sattın ııbıse .oı' 

S on Zamanlarda AvrııPiıı 
birçok memleketi~'~ 

~ıııu 
muhtelif maddelerden yu del~ 
maş dokunmaktadır . Bu aı~ ve 
arasında köpek kılı, köınur aıt 
ire vardır. En son keşifk ~il~ 
yünlü kumaş dokunması a 
dugunun anlaşılmasıdır. 1. göre 12 

Yapılan hesaplara ()00 ~tıl 
bir inek senede 2 ~ tet" re 
süt verir. Bu miktar sütu~ kal" i 
yağını aldıktan sonra ~erı de . Ye 
kısmi ile 50 kilo yün ıle k ~ 
erkek kostümüne kafi gel~~~,eıe: br 
maş dokunabilir. Kadın e tııklS rn 
na gelince, bunların uıuıı elif ıa 
genişlikleri mütemadiyen dil ~ 
Bir buçuk metre kuo:ıaşt~bi 
kadın elbisesi. yapıldığı g.g# 
beş metre kumaşa ihtiyaç ~ 
ren elbiseler de vardır. B~ il ti ıö 
le 50 kilo yünden kaç kaı 1 

es 
bisesi çıkacağı söyleneo:ıe ~, k 

Sütten kumaşın en yıı ıŞ' d u 
ve en parlağı yağı ahnD18~i'fl e 
le yapılırmış. Fakat bu )s110o1' A. 
kıtlığ1 zamanında tereyağı ıııs11 
dan sütten kumaş dokUll ftıi . ··o'· it hiçbir: tarafta izin verılın•} r 

k Tı /efofl .J teı 
A fl Kalan e toıııot"'. Ci 

C enubf Afıikada 0 
111ot" c:u 

polisler ve bu ot·~i I rei 
ler de polis merke:ıile d~1 

ili ~ ed 
rette temasta bulunmak ~~ır~~ ar 
aiz telefon makinaları va toıı:/• 
gece bir polis memuru ·~sıılıY rn 
devriye gezerken yo)da ~bite 1c . 
rastlamış, onu da otoo:ı k' lrlı 
mıştır. lki nişanlı sab~h~ }~~ en 
birlikte devriye vazifesıııı lı 

oı 
tardır. ııııırll· . 

Sabahleyin polis aıe to' 'fg 
. kt ktarı ter şanlısını evıne bıra 1• 111,ıı "1' 

polis merkekine gittiğı ıa ~6.ı;b.' 
miri kendisini çağırınıŞ~oıııJT ıt 
gece otomobilde, neler dil ~1 ıa 
ğunu anlatmış ve yanııı trft 141k 
bulunduğunu sonnuştııridııgıl f l)• 
hakikati gizlemi_ye~e~ ~Iİ~iJI ku 
bi ~öylemiştir. Amırı, P ğıııı" -ttı 
nında nişanlısı bulu_nd~jCİ f e- re 
renince, bunu haf ıfl~ al' s~,~. 
addederek kendisini b_ır y•P.'jf'lt 
leri piyade d~vriyesı f lı ~;, ,8 
mahkum etmiş, maao:ıa ~ydı 11~ >il 
nin tekerrürü halinde k s6'fıe tfl· 
ceğini polis memuruna ./.ıt 1 

tir. ~oP f. •ld 
polis memuru neıe;,~ııı' ~ 

!arının nasıl haber ah'!.ğı)·• I 
rak etmiştir. Fakat' 8-r;~i JI x 

b. · ett•5 rıı otomo ılı muayene 11 ıııı 
telefonun açık bulund~~ıılı9 / 
müştür. Bu suretle nı'.s 111 

görüşt:::~~:;'~~y~~~} ı.inde~.tı: 

- ·'' trı Adana A••"", ine 
Şabeııad811 '.1 •u 

9 yerlıiııı' te 
1- 327, 328, 32 ıııP !,,ı tt 

ğumlu ihtiyatlardan ° J1l~~I t 
diye kadar şubeye ile 1ıe'. " et 
etmeyen bakayaJ~r ti tM r} le 

gi bir .sebeble bıılfl: \'e ~~ 0 1 
ni yapmamış baka>' 5ş]ı · •. ıı ·ı ef11 ~ Y. ltı lama kaçakları ı e jS-'' f 

1132, ıar ti albnda bulunan .ı ıı1'ıı1 . 
335 336 doğumlu 5 rdl" ~ dıı 

J 1 ışlll ·"' t lah altına çağır• rn 0tııP"' ı9 r 
2- Bunlardall ube~~~ ' 

hangi bir sebeble ş. t~ .i 
d')<let• 1111• racaat etme ı ~ ııı ıf. 

haklarında kan°
111 ,.,tııl' 
·ıarı 

tatbik olunacağı 1 I 

Adana A':8-ı 
ŞabeılO l 

aıı·ı ,,ı ~!tr 
ı - 312 d 'r ve f" 'lll 

doğumlulardan yer 
1 ;sıaf11'1 llrı 

kat ·~<l'J 
cı sağlam, sa ~i ;~tı. (!'., 

gayri islaın ace rıldJ1'l,rıl ıur 
leri askere ?.8ğ1 ı.ıbere ı , 
26/5/941 günu ş 851'er~r' Uk 
hüviyet cüzdanı, .

1 
lfl0 ite 

kası ve raporlar• e ıl 'il 
· lfl1" •n etmelerı. doğıl d' ,,, • e 

2- Bu . 0ııı? ç"ı htj 
ayni şeraiti haıı oıs"11 r' 
ne sebeple otursa ·ıerı ,,e >Ilı . terı• , . .J 
nldığı halde 

15 orır11da~ ~'.!· Oı 
gelmeyip de s ,5ıcer11• 11e r. it 
ler haklannda c1c1esı >at 
nunun 90 ncı rrıapılııc'gı 
re muamele ya 
olunur. 



lngiltereye 
Yapılan akın 

Bar Çlrçlllll 
ıoa lt•r•••tı 

• (Birinci sahifeden artan) 
Yleırıiştir. Çörçilin bu beyanatı 
•nasında Afrikada serbest kalan 

ltfdll19'...lttı 
ıf L \'~etlerin şimAle nakled"cefini 
~r 1l4ve etmiştir. 
Z Londra : ~O (A.A) - Çörçil 

\laırı Kamarasında ezcümle de
. ir ki: Almanlar son :ıaman
da garbi Yunanistanda tayya-
lcr tahsis etmiş ve şimdi de 
tid üzerine muauam bir hü
. il kalkmış bulunuyor. Tayya-

'9d riıniz Yunaniıtanda tahaHiit 
ar;" Alman tayyarelerine ardı 
y11~"• taarruz ederek büyük za. 
ille Vctdirmişlcrdir. Buna rağ'· 
ıe.; b~ ıabah Alman tayyareleri 

~-if;e hır surette Giride hücum et-
~ d' r ve 1500 kadar paraşütçü 

f'Y: ~rlllİflerdir. Bunlar yeni Ze
_ _. Pltr:ıc ~•&ecri üniformasını lAbis 
... ~. 

1 
ınmişler ve bir hastaneyi r:f ctmiılerse de kuvvetlerimir. 

iı •ndan hastane istirdat ec!il· 
hvc bunlar zarar veremiyecek 
~le •olrnlmuştur. 

Sorçil bundan sanra Amba-
1 ıar · erınden bahsederek Dök 
~t&a ve bunun elinde kalan 
Vetıeı in heyetiumumiyeainin te• 
~lJu~unu söylemiş ve bu ha· 

ctın lt 1 k" a yanların Habefiıtan-
v 

1 ınultavetinin sonu olduQ'unu 
c ctm· t· d ıı ır. Çörçil bu mınta-
:, u!ak tefek çapıımalar ola-

·~ 2-ı ve fakat bu zaferin ln
vc İmparatorluk kıtalarının 

:;• kayıt ~eserlerinden birisi 
unu beyan ettirmiştir. 

AOANAOAll ESii 

l
lSERlERll TAMiRi 
SiNE BASLANIYOR 

n ~~anının En eıki Abidelerin
'M. ın <Aaca Mescit> in tami

aarif vekilliQ"i emir buyur· 
r. 

.-\dan d 
tlcf 1 a , Ramaıanoğulları 
r V '~den daha eskisi olan bu 
rtıü: •flar Umum Müdürlütün· 
Ctli eye terk edilmiıtir. Bu 
?tılc&c llllmarl eserin tamiri, 
lund et anıtlarının korunması 

Lı ab atılan ilk adımdır. 
~a er 1 • lllno~uıı a dı~ımııa göre, Ra-

Cdiu arı kona~ı olan ev de 
. ,eve M· 

erek . uze tarafından ihya 
~ I_ fchir :•lcı haline ifraQ' edilecek 

t, amına teıhir olunacak· 

ı Avustralya taah
hütlerini tema

. miyle ita elli 
Yeni hava filoları 

Melbron : 20 ( A. A. ) -
Hava nazırı Mcevven demiştir ki: 
< İmparatorluk pilotlarının yetiş
tirilmesi planında Avustralya şim
di taahhütlerini tamamiyle ifa 
etmiş bulunmaktadır. Hava nazırı 
muhtelif denizaşırı harb sahne
lerinde hizm~t görmek üzere bir 
çok hava filolarının teşkil edildi
~inin bir kaç gün evvel haber 
verildi~ini hatırlatmıştır . 

oı-1-,;g.ı.ım:<·J 
Londra: 20 (A.A )-Bir muha· 

bire göre Şamdaki Fransız üssü· 
nün Alman tayyarelerinin Surye ha· 
va meydanlarından istifade ede· 
ceklerinden haberdar edildiği za 
man Alman tayyarelerinin inmesi· 
ne müsaade etmemiştir. Diğer su 
baylarda Almanlarla işbirliğinden 
inıtinA etmişlerdir. Bazı Fransız 
pilottan tayyarelerile birlikte Dö 
Gol emrine :girmek üzere hududu 
geçmişlerdir. 

Bir l'raaıaaın bir 
malltıra11 

(Birinci sahifeden artan) 

nin otorite kaynağı münhasıran 

85 yaşında bulunan bir ihtiyarın 
şahsında mündemiç bulunmakta· 
dır. 

5 - Bu vak'alardan Vişi hü· 
kılmetinin Fransız hükümranbk hu· 

kukunu temsil ve icra edemiyeceği 
ve buna hakkı da olmadıAı neticesi 
çıkmaktadır. Bilhassa müstevli ile 
iş birliti yapmak için almakta ol
duğu tedbirler ne serbestçe alın· 
mış, ne de kanunidir. Ve buna 
binaen Fransa milletini taahhüt 
altına sokar mahiyette telakki edi
lemez. Fransız milleti düşmanın 
kontrolünden kurtulmuş olan as
keri kuvvetleri ve arazi vasıtasile 
harbe devam etmektedir. Ve buna 
binaen müıterek düşmanla müca· 
dele eden bütün devletler tarafın· 
dan muharip olarak addedilmesi 

lcabeder. 

. 
larlJ•d• , ... 
tedltlrlır alılldı 
Beyrut: 20 l(A.A.) - Suriye 

ve Lübnan fevkalide komiseri 

Emniyet ve Milll.Müdafaaya taalluk 

eden her türlü haberin neşir ve 

teminini yasak etmiştir. pu husus· 

taki Emirııame bugün neşrolun-

muştur, 

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

~ 
Dakar Bölgesi 

[)akar 
re ... k' rarbi Franaız Afrikası namı altındaki müstemleke grubunun 

·••er ezid" Af "k 'tikaya . ır. Atlas Okyanusunda, çok işlek, Cenubi n a ve 
rı bir f :ıd~n vapurlann ugratı, fenni tesisatı haiz, muhtelif üsleri 
G e ırdır. 

arbr Fr •hba ansız Afrikasının hey'eti umumiyesi 4659707 kilometre 
Sen;;d~dır. Nüfusu 14500000 dur. Taksimab şöyledir: 
arı V '

1 
' Fransız Kinesi Fildişi sahili, Dahome, Fransız Sudanı, 

0 ta N·· ' T H -tnin d ' ııer müstemlekesi Moretanya ve ogo. er mustem· 
e a ' kürk J" ayrı merkezleri vardır. Bilhassa istihsalit, hurma ve 

'i'•lin ' •var, kakaodur. ihracat. daha ıiyade Dakardan yapılır. 
· aıı; ınerkezi S tint Lauiı daha yukanda bir limandır ve Senegal 

gZırıdadı G 
Gerek 

0 
r. arbl Sudanın en mühim nehri Nijerdir. 

il vard akardan, gerekse diter sahil şehirlerden içeriye demir· 
hat O ~r. Bu yolluın uzunlutu 2800 kilometreyi bulur. En mü· 
ile dita ardan Nijer nehri üzerinde Kulikoryoya a-iden: hatlır. Da· 

.a~r. Fransız müstemlekeleri mühim tehirleri arasanda tayyare 
~ •fler. 

TORKSôZO 

Bay Hul'in 
yeni beyanatı 

- ........ 
Fran11z müatemlekeleri 

Vaşington : 20 ( A. A. ) -
Bay Hu11 gazeteciler içtimaında 

beyanatta bulunarak : Garb Yarı 
küresindeki Fransız müstemleke
lerinin işgal meselesi hakkında 

diger hiç bir Amerika Cümhuri
yeti ile istişare yapılmamıştır > 

demiştir . Hull sözlerine şunları 

ilave etmiştir : Vişinin Almanya 
ile iş birliğ'i halkında yapılan 

tenkitlere r a ğ m e n Amerika 
yedek ve s a i r maddeler ih
tiyacını göz önünde bulundur
maktadır. 

iNGiliZ KONSOlOSlARI 

SURİYEOEN ÇEKiliYOR 
Beyrut : 20 (A. A.) - Ofi 

Suriye tayyare meydanı arının 

İngiliz tayyareleri tarafından bom

bardımanları üzerine Fransız hü

kümcti Suriye ve Lübnandaki ln

giliz konsolosluklarının faaliyetine 

nihayet vermeyi kararlaştırmıştir. 

Bu karar 19 mayısta İngiliz kon

solosluklarına bildirilmiştir. Kon· 

soloslar Binaları kapayacaklar ve 

bu hafta içinde bütün mensup

lariyle Suri) e ve Lübııaııı terke

deceklerdır. 

Kral Karoı DJ•I 
adalarmda 

Nevyork: 20 (A.A.) -:- E.ıki 
Romanya Kralı Karol yanında , 
madam Löpesko oldu~u holde 
Dyej adalarına gitmiıtir. 

GÖRÜŞLER MECMUASI 

Görüşler mecmuasının·34 ncü 
sayısı temiz bir kaçak içinde ol
gun bir münderecatla çıkmış bu· 
lunuyor. Bu Sayıda Selahaddin 
Sepici, Rasim Göknel, Naci Kum, 
T. Komşu, Vahide Birken, Ahmet 
Fazıl Demirciotlu, Osman Sumer 
Cemal Oğuz Ôcel, Süleyman Şa· 
hin Tor, Kemal Sadık, Mchn:ct 
Deligönül, Şahap Rıza Toy, Ali
Rıza Şimşek ve Mustafa Demirkı
ranın yaıılannı bulacaksınız. 

zarı terblı llAgıdı 
Adana yedinci topçu alayın· 

dan 333 de aldığım terhis ki· 

gıdımı gaip ettim yenisini ala· 

cağımdan e•kisinin hükmü ol

madığım ilin ederim. 

Kayserinin Muammer bey 
nam diğeri Kürtlar F ethul

lah mahallesinden olup 
CeyhanıniKonakoğlu ma· 
hahallesinde oturan 1324 

doğumlu Seyit Mehmet oğ. 
Bekir Ayrancıoğlu 

BORSA 

CiNSi 

1 
Koza 

1

, Klevland 1 
Klevland il 
M. Parlağl 

ı P. Temizi 
Kapım ah 
Y. Çiğ-idi 
K. Çiğidi 
Susam 

4,00 
5,00 5,00 

---Büfcl'.-a-y--
Buğday To. ı---ıı---ıı 

Buğday yerli 1 

20- 5 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
1 ı bankasından alınmıl{ır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 
(Dolar) Amerikan 132.20 

Dün Borsada muamele olma
mıştır. 

•:?~••»7• I 
TÜRKiYE Rad11osu 

ANKARA Radyo•u 

Çarşamba 21 .5.1941 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayan 

7.33 Müzik : Hafif program 
7.45 AJANS haberleri 
8.00 Müzık : Opera rantezileıi 

8.30/ 
8.45 Evin saati 

ı 2.30 Program ve memleket sa-
at ayarı 

12.33 Müzik : Seçilmiş şarkılar 
12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Radyo Salon Or 

kestrasa (Violonist Necip 
Aşkın idaresinde) 

13.15 Müzik : Seçilmit şarkılar 
13.30/ 
14.00 Müzik : Radyo Salon Or

kestrası programının de· 
varm 

18.00 

18.03 
18.15 

18.25 

18.45 
19.30 

Program ve memleket sa
at ayan 
Müzik : Beraber şarkılar 
Ziraat Takvimi ve Toprak 
Mahsülleri Borsası 
Konuşma (Dıf politika ha· 
diseleri) 
Çocuk Saati 
Memleket saat ayarı ve 
AJANS haberleri 

19.45 Müzik : Kadınlar faalı 
20.15 RADYO GAZETESi 
20.45 Müzik : Sevilmif parçalar • 

Trio 

21.00 Konuşma (Memleket Pos

21.10 

21.25 

22.ıo 

tası) 

Müzik : Bir Halk Türküsü 
oQTCniyoruz - Haftanın 
türküsü : BICO 
Müıik : Riyaseticumhur 
Bandosu 

Müzik : Şarkılı ve ıarkısız 
oyun havalan · 

22.30 Memleket saat ayan, aj11nı 
haberleri; Esham· Tahvillt, 
Kambiyo . Nukut Borıası 

(Fiyat) 

22·45 Müzik : Dans 
23.25/ 

23.30 Yannki program ve kapa· 
nıt 

Yeal Çdltı 

Bu Harbin Kitabı 

TORKIYE - IN61l TERE ITilf AKI YE 

BOYOK BRITlNYl IMPARATORlUGU 
= YAZAN: !!EE1! MÜMTAZ FAiK FENiK liiiiiii& 

Sayla 3 

ı················ ......... : 
ASRi SiNEMA i 

SUVAREI. 
8.45 

SUVARE 

8.45 BU AKŞAM 
Şaheserler Serisinden 

Fransız Fi/imci/ilinin incisi ... Dünya Sinemaczlzlznın Şaheıui 

BOY.OK ARTiST 

" ı il N a il ı i N' ıa 

Son 
Büyük heyecan.. Harikulade macera .. 

Hazin ve müessir bir aşk faciası. 

ilaveten : Ser6ÜZ•ft Filmlerinin Kahramanı 

BUK JONES'IN 

• • 

• 1 • 1 
Ateşler Diyarı 1 

En Güzel.. ve En Heyecanb .. BüyüklSerıı;üzeşt Filmi 1 •. 
Bagla Oladlz llatlaada: Boa Olarak 1 
SEVEN KADIM - ATESlER DIYARll 

Gelecek proğram : 1 
Tyron PoWeır 

ı;;::=========I 
Sevimli H agdut ili 

1 

FiLMiNDE 1 
•••••••••••••••••••••••••• 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

S-maye•i: 100.000.000 Türlı. Lira•• 

Şube ve ajanı adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

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

a~aQ'ıdaki plina göre ikramiY.e daA .. lacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 • 600 • 2000 

" 4 " 
250 

" 1000 ,, 
40 il 100 

" 4000 il 

100 " 50 il 5000 
" 120 " 40 

" 4800 
" 160 

" 20 .. 3200 il 

DiKKAT : Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazluile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - EylUl, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 LAN 
iNHiSARLAR ADANA BAS MODORLOGONOEN : 

Ceyhan şimendifer istasyonundan lnhisarlarKozan ve Ka
dirli idareleri anbarlanna ve mezkur idarelerden Ceyhan şi
mendifer istasyonuna mütekabilen sevk ve nakledilecek tah
minen (160.000) kilo mamul tütün., içki, boş zuruf ve bilümum 
mevaddın 941 mali yılı nakliyat işi 12-5-941 tarihinden 22-5-941 
tarihine kadar on gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 22-5-941 pertembe günü saat 14 de 0
/• 7,5 gü

ven paralarile inhisarlar Ceyhan Baş nıemurluj'una müracaat 
eylemeleri ilin olunur. lS-18-21 13014 

' 



, 

.) 

TÜRKSôZO 

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

i flER NEVİ MATBAA i 
f İ$lERiNiZi GAYET TEMİZİ 
i YE UCUZ OlARAK i 
f TÜRKSÖZÜi 
i MATBAASINU ! 
i YAPTIRABllıRSIHIZ İ 
!. ...................... .. 
ı ........................ ı 
f Satıbk Tarla i 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köyün- i 
ı de boyac\ Abdullah ağa ve 
ı Yusuf ağa tarlalarına yakm ıı 
ı üç dröt parçadan ibaret olan 
ı tarlala.r ~atıhktır. A~mak isti- i 
ı yenların ıdarehanemızde Meh- ı 
ı medGörene müracaatları. C. 
ı ı : ......................... : 
: ......................... : 
ıa1zmettçlAranıyor J 
i Ev iılerini görebilecek ı 
ı bir kadın hizmetci ara- ı 
ı yor. l~Jatbaamıza • müra· ı 
ı caat etmeleri ı 

KaUtfflJI• ve ıeslnla temlzllilyle ber kesi bayrete 
dlılren radyo 

: ......................... : 
w 

N6betçl eczane 
MUHARREM HiLMi REMO MUSTAf A Rif AT ECZANESİ 

Tlcaretllanesladea abnız 

ABIDiNPASA CADDESİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEFON : 112 
Kale Kapusunda 

---------------------

11 an 
İNHİSARLAR ADAMA BAŞMOOORlOGONDEH : 

inhisarlar Adana Başmüdürlüğü anbarlarile tütün Fabri
kasından İnhisarlar Karaisalı idaresine 941 mali yılı içinde 
naklolunacak tahminen (50000) Kilo mamul tütün, içki ve di
ğer bit'umum Mevaddm taşınması inhisarlar Adana Başmü
dürlüğünde mevcut şartnamesi mucibince on gün müddetle 
eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 26 5-941 Pazartesi günü saat 16 da % 7.5 

Güven paralarile Başmüdürlüfe müracaatları ilan olunur. 
18-21-25 13031 

, 

Cenup Mıntakas1 deposu : Bahri Diril Ticarethane•İ 

Ya•icamii civarı No. ~ L ____________________________________ ..... __ __ 
• 
iş Bankası 

Klçlk tasarral besapıarı 

1941 
ikramiye plinı 

KEŞlDELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağuatos, 3 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılır· 

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 , __ ..-.., ____ ....:,.;.;;.. ____ ~__,ı~.:....-------,---------'-
TUrklye ı, Bankasına para ya tı .. mnkl• yalmz paf'a 

biriktirme olmaz, aym za,manda tallhlnlzl 
danamı, olur•• muz 

21 maf!S 

********************'~ 
En Büyük Hakikal 
R 
A 
D 
y 
o 

-· 
L 
• 
1 l 

' 

N 01$ MACUNUNUN YARATTl~I sıaıırı 
CAZiBE VE GOZElliKTiR ! " 1,.1 

"Radyolin,, harikulade mües- de parlak neıicel . ~ lar 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin., sizi ıerkibl '- difi 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve birkaç misli ~ ;J "1an 

kişinin tercih etti~i yegane diş müstahı:arlarından d• d

1 

a, 
macunu haline gelmiştir. Di~ arı, 

ni kilmıştır. 
hıfzıssıhhasında ve güzelliğin- etı 

RADYOLİN 
TİMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEDiGIMiZ $ERiTlll 

............ M .... ~ .. ~~ .... ~~ 

fi Abone ve UAn r_ırü:aıi~.'j 
ı ıartıarı GONOEL.IK ~ ~ 
ıı Sahip ve ~a:: lr _ıJ 
ı Sene/ili . .. 1400 Kr. FERiD C~ JJ1[ 

1 Aylılı . . • 125 • ~ a,0 
ı Umumi N•Ş' ,OO 
ıı hlnlar için idareye MACl~aıt' il mUracaat etmelldlr Bosıldığı yer: rOll 
~ ................ .... 


