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GÜNDELiK Si YASi G A ZETE 
Kuruluş Tarihi : 1 Kanunusani 1924 

Onyedlncı rıı - Sayı : 501 g 

Sularımızda 
eşya nakliyatı 
A nkara : 22 (Türlı•öz.ü nıuhabirintlen) - Münalroliıt 

Velıôleti, ahvali haz.ıra tlolayı•iyle, lıömür ve malzeme fi
yatlarını,. yülıeelmeıi mün,,.e6etiyle, 1 Hazirandan itiba· 
r en ckolet tlenizyol/arının yolcu ve yük tarifelerinde ba
zı Jeiiıi•lilıler yapmıya karar vermiıtir. Yeni tarife e.aa· 
larına naz.arar y olcu ücretl.rine takriben yüz.ele on beı nia· 
betinde bir z.am yapılmalıta, birinci mevkilerde mecburi 

A mira l Darlan 
:; olan yemek iic,,etleri bir m iktar a,,ttırılmalıtadır. 

:e;•.ı;0;.;~''°'' .: ~ı 
Yuk navlanlarının he•abrnda r•lri tarifelere göl'e altı 

2!S 

Net.ıgork : 21 (A.A) - Ame
rikan Ayan Mecliti bahriye en
cümeni Reisi Va«1.th Müttehid 
Amerikalılar tqlrilatının bir top
ioplanlumJa bir nutulc söylemiş 

tıe " inanılmayacak gibi fÖ%üldl
gor amma kongre azaları halen 
harp ilanını talep eden mektuplar 
almrıtrr ., demiştir. Reis yeni ka 
/ileler mesele.inin muhakkak .tU· 

rette Almanyaga karşı harbi IÔ.· 

cil edecefi /ikrinde bulunmuştur. 

General 06 G ol bir ge mi teftiJlnde mıntalra üz.erinden ücret alınmakta iken, yeni tarife ile 
bu mıntaka adedi yediye çılıarılmakta ve bazı eıyaların da 
•ınılı Jefİftİrilmelrteclir 

SKANDAL 

TEEYYÜO ETMEYEN 

BiR HABERE GÔRE 

llDEHiZDE BiR IHGIUZ 
f llOSUNA HOCUM EOILMIS 

Ankara: 22 (Radyo Gazete
•indcn) bir mihver haberine göre 
Alınanlar Akdenizde bir İngiliz 
deniz filosuna hücum etmit ve 
~zılarını haı.ara utratmıştır. fa· 
kat buna dair Londradan hiç bir 
tecyyüd edici malumat yoktur. 
8u haberi ihtiyat kaydile Telakki 
etmek lizımgelir. Alman kayna· 
tına göre dört Kruvazöre isabet 
va)d olmuş, bunlardan birisi yana 
Y•tınıı ve bir denizaltı da ba
tırıbnıştır. 

Maltalılera 
yapılan tebrik 
Londra : 22 (A.A) lngiliz bil· 

htlıncti kahramanca cesaretinden 
dol6yı Malta halkına hayranlığını 
bildiren bir meaaj göndermiftir · 
~altada timdiye kadar 650 alarm 
•ıısteti verildiA"i ve bombardıman 
"e avcı k~şif kuvvetleri tarafından 
30o den fazla hava hücumuna uQ"· 
t•d~ı tahmin edilmektedir. 

Londra : 22 (A.A)- Suriye· 
den müstakil FranMz ajansına ge
len bir telgrafa göre, müstakil 
Franııı. kuvvetlerine iltihak eden 
Fransız ala} mın Suriys yüksek 
komiseri General Densin kuman· 
dasındaki lutalardan Filistinden 
gelecek muhtemel bir müdafaayi 
önlemek için Lübnana girmek 
emrini almıf olan mühim bir te
şekkülün dümdarını teıkil ediyor
du. Aynı telğı afıo ili'1e etti~ine 
göro' Viıi makamları hatta Lüb
nana gelmiş olan kıtalar arasın· 

da da hasimane vaıiycUerle kar-

BERLll ~ BOMA 1Hll$MASI 
/kinci ;ydJ6nüma minaH· 

betiYfe bir ll•J'GIUlt 
Berlin : 22 ( A. A . ) - D. 

N. 8. ajansından : Almanya ile 
ltalya arasındaki ittifakın ikinci 
yıldönümü münasebetiyle Alman
ya hariciye nazırı Ribbcntrop 
yabucı ıazeteler mümeuillerine 
ıu \>eyınaUa bulunmuıtur : 

- Jlci hükümet hibnü niyetle, 
sulh yoliylc haltedilemiyecek hiç 
bir Avrupa siyasi meselesi butun
madı~ına kanidir . Fakat iki hü-
kumet kuvvet tehdidine kartı çar
pıımaya ve şevklerini , milletle
rin hayatı haklarını müdafaa 
için bu tehdide ellerinde bulunan 
bütün vasıtalarla karşı koyma~a 
da kati surette aımetmiıtir . Al
manya ile hal) aıı imparatorluğu 
arasında mcvcurl dostluğun bo
ı.ulmaı mahiyetinden dün) ada artık 
kimse şüphe edemez . ~ 

SPOR Milli Kime 
Hazırlıkları 

&akara inçler BlrUll wı Bıkl'81dr 
Demtr Spor dla lıtaabala Gittiler 

b' . Ankara: 22 (Türksöı.ü muha· 
~l'Jndc.n) - Ankara Ge.çlerbirli· 
llliU~s~ıehir D~mirıpor takımları 
~ kuıne m~laranı yapmak Ü· 

~ü trenle lstaobul'a 

... ~ ....... ,.il 
~ ............ ...... 
tea oe1r11me11 ııt•ll 
Lı v.,ington : 22 ( A A ) -
.,aticıy · · 
illet. . e neıareti , Alman hükıl· 
Parj:ın Amerika hiikümetinden 
ırıurı c bulunan bittiln siyasi me-

•rını 10 . 
bu 1 h. Haıırandan evvel 
titint .:d~n çckilmes'.ni taleb et

ldir-ktedir. 

~... hiüu1mef p · · d,n bft 
1 

ı, 81'taı1n bun· 
tcltıt oy c geniıliyecek olan ha· 
lrıcıi ;ah .. ına dahil telakki edil· 
1111, oldolayıaiylc bu tedbirin alın· 
llh. •tunu bildinniftir. Alman 

•Dıetinin d' . de it fı •ıer hOkumetserı 
ttnrıoacy ıyetten haberder ettiti 
ilfuntt~nuyor. Bu tedbir Viti hü· 

ıne lttoıil edilmemiıtir . 

gitmiılerdir. 
iki takım lstanbul'da Galata· 

saray ve Fenerbahçe ile oynıya· 
caldardıt. 

1ıtanbul'dan Beıiktaş ve ls
tanbulspor takımllm da lımir'e 
riderek Altay ve Altınordu ile 
karıılaoacaldardır. 

Türldye maraton birinciliği bu 
ayın 25 inci paı.ar günü Bursa'da 
yapılacaktır. 

Bu müeabakaya bu yıl An· 
kara, lstanbul, Buraa. Eliııt, 
Kayaeri ve Malatya 'dan 19 at let 
iftirllı: etmektedir. Atletler ayın 
23 ünde Burıa'da bulunacaklar 
ve bir ıuhhl heyet tarafından mu
ayene edilerek 42 kilometre me· 
saf eyi kQtllp kQtamıyacalrları 
tesbit olunacaktır . Maamafih atlet 
ler bölgeleri tarafından da mua· 
yene edilmiflerdir. 

KOfu güzergahı, Bursa - Mu: 
daoya yolu üzerindedir. Aynı gun 
Bursa bölgesi Galatasaray, Balı· 
kesir atletlerini dAvet ederek bir 

atletiım bayramı tertip etmiftir. 

HOR f RAIZlAR 
SUR İYEDE 

MOCADELEDE 

-

-~ılaşmaktadırlar. Hava Naıırı Ge· 
neral Berjerinin Suriyeyi ziyaretinin 
esas hedefi bu k.ıtalarıo Peten 
hükumetine kartı ıadakatlar.ını ta
zelemek tqkil etmektedir. 

Londra : 22 (A.A) - Cenerıl 

Venain 16 mayısta Peffettij-i teb· 
liğdeki bir fıkra ile evvelki ıün 
Fransanın Amerika büyük el· 
Ç!si Hanri Heyin yaptıkı beyanat 
arasında sarih ve bariı. bir ..fark 
müıahcde edilmektedir. Fransanın 
Suriye ve Lübnan yüksek komi- 1 
seri neşrettiği tebliğinde ıöyle dc
mektec!ir: 

" S on günlerde bir mikdar 
Alman tayyaresi Suriyedcn transit 
olarak geçmiftir. Bunlardan onbeı 
daneai Suriye tayıare meydanla
rına iruıler yepmlflır. Mütareke 

(Geriıi üçüpcü aayf ada) 

Giridde ciddi 
bir mücadele 

Allllaaıar mltemadl· J•• nwet latllrl,.r 
Alman zayiatı çok 

Kahire : 22 ( A. A. ) - Gi· 
rinde dün bütün gün Alman pa· 
r8fÜtçü dalgaları ve lfU'yare ile 
tqınan 1-\lman ukerleri Adanan 
muhtelif noktalarında karaya in· 
meye devam · etmiılerdir. 

Yunan kıtaatının ve Giridlilerin 
yardımı ile bütün Britanya ve 
Yeni Zetanda kuvvetleri mükem· 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

- Gerisi Üçancüde -

Yeni koordinasyon 
kararları çıkıyor .. ......_. 

Ziraat Bankasına bono 
Çtkarnıak salahiyeti verildi 

EUe,.inJe bol inıaat olah bulunanlar beyanname verecelı
Bütlın ithalôt tiiccarları birliklere girecek-G6~ taıı meaele•i 

Ankara : 22 (Radyo Gaz.ete- bulunanlar .. beyanname verecek . 
sinden) - Milli Korunma lı.anu- lerdir. Ellerinde bu aletlerden on 
nuna ait bir kaç kararname çık· daneden az olanlar beyanname 
mak üzeredir. Ziraat Bankasına vermiyeceklcrdir. Bunlar de~er 
bono çıkarmak aelihiyeti veril· fiyatlariyle ~atin alınacaktır. 
IJliştir. Bu bonolara Maliye Ve· Yine bir karara göre de bun-
klteti kefil alac~tır. Giritilecek dan itht lit tüccarları birliklere 
bu itler ıçin elli milyon acrmaye ıirıne~e mecbur edilmektedir. 
temin cdilmiftir. diter taraftan hükılmet .ıöı.lafı 

Dil~ .k1Jr•r• ,qr~ de, hiikü- aatııı meaeleıini de ele almak-
met , ellerinde bol İltfMl alAtı tadar. 

Memleket Meseleleri 

Sümerbank bir 
fabrika kuruyor 
ı.11........u llllr1llacü lallrtlla 
•• Mlp çeUllderlal ltl•J8Cell 

BAY EDENf N. vısı 
HOiMETllE IHTUI 

Ankara : 22 (Radyo Gaıete
ıinden) - Bay Eden Avam Ke-

lnkenderun : 12 (Türksözü Mu
hat'iriuden) - Seyhan Vilayet 
çeltik mütehaa•ısı Bav Harun 
Ovuk Hataya gelerek Antakya ve 
Lıkenderua da çeltik meaelC8İ ize· 
rinde tetkiklerde bulunmuttur. 
Hal-er aidıfıaıaza töre, lıkude· 
runda büyük bir çeltik fabrikuı· 
nın kuralmuı lcararl8flllıfbr. ~u 
fabrika Sümennerbank tarafından 

IRAK V AZ/ YETi 
Kahire : 22 (A. A.) - lrakta 

Palbiya civarındaki harekAt inkl· 
şaf etmektedir. Basrada vaziyet 
sakindir. 

maraıında, Vifinin Almanya ile 

t~friki meaaiaini tenkit etmit bun
dan böyle iflal altındaki Fr8Dla 
ile ıifgal altında olmayan Fransa 

(berinde bnndan böyle fark gö
zetilmeyecetfni Fransız miUeUne 
ihtar etmiftir. 

teeis edilmektedir. t.kenderun hin
terlandında ki bOtOn çetıikçiler 
bundan ıonra bu fabrikadan bü
yAlı i.tifadoler görecektir. Bu, bil
hUH nakliye masrafları bakımın
dan •ilhimdir. 

, . ._.. .._ .. 
f Darl•aıa natkua 
t Fransız ba•kıwıa 
* llallaretl 

Bonnai• ıehrinde halk 
ıayanı dikkat bir 

n ümayİf yaptı 

·-· Londra : 22 ( A . A. ) - Hür 
Fransızların çıkardı~ı Tranz ga
ı.ctesi şu hadiacy i nakletmekte
d ir : 

- < Amiral Darlan 24 Ni
sanda Bonnais şehrinde Alman 
karargahındaki müzakerelerden son 
ra maiyeti erkanı ile binanın tara
ça<Jine çıkmış ve taraçenin önün
d~ toplanan Fransızlara beylik 
bir kaç cümle ile hitabetmiştir • 
Bu sırada kalabalık arasından acı 
ve sert bir ıslık sesi işitilmif , 
bunu diger ıslıklar takibctmiıtir . 
Bunun üzerine Amiral sarar 
çekilmit , maiyetinden biri ht\1i 
d~ru ilerileyerek : 

(Gerai üçancO sahifede ) 

Almanlar Fasa 
ayak basmış 

Ankara : 22 (Radyo gazete· 
sinden) - Gelen bir habere gö· 
re, Almanlard~ n bazı kuvvetler 
Fasa girmişlerdir. Amerika~ i, şuh
hesiıki yakından alakadar eder. 
Çünkü Almanlar Oakara da ayak 
basarlarsa vaıiyet çok başka bir 
şekil alacaklar. 

Tot.ıl61 Radyo goıetuı sulunumuıda-

Üç büyük 
Şehrimizde 
Ekmek işi 

. ..... l!!tl 

Ekmekler 9 5 0 gram ol•cak 

Ankara : 22 (Türkıözü Muha
birinden) - Ticaret Vekileti bu· 
gün bir teblit neşretmittir. Bua• 
dan anlaşıldığına göre, Halkımızın 
gıda maddeleri istihlakinde Tasar
ruf gayesi gözetilmektedir. Bunun 
için Ankara, lstanbul ve lzmir gi
bi büyük şehirlerimiı.de bir ekme· 

tin tarbsa 1000 jTamdan 950 gra
ma indirilmiştir. Ve bunun üzeri· 
ne fiallar yeniden teshil edilecek
tir. Bu tedbirlerle vatandqlarm 
Ekmek aJması tahdid edilmiı de· 
mck detildir. Yurddaşlar, rene 
istediti kadir ekmek alabilecek
tir. 

Ankara : i2 (A. A.) - Top
rak mahsulleri Ofısinden bildiril
diQ'İne a-öre, Ofis Afyon Karahı

sarı ve lstanbuldaki şubeleri vası
!aslyle "Her elden" 10 Hazirana 

kadar matşuş afyonları satın ala· 
caktır •. 



Sayfa 2 

ı~~EKONO~ 

Pamuk Meselesi 
Avrupa'nın buğday, yağ, pet

rol kadar ehemmiyetli , bu gün 
için belki daha da fazla yoksullu
ğunu çektiğ maddelerden biride 
pamuktur. Giyim ve sonra harp 
sanayiinde en esaslı bir mevkii 
bu madde, ı:atcn insanlar arasın

da ötcdcnberi gizli ve aç1k bir 
harp mevzuu idi. Mensucat sana-

yiini elinde tutan İngiltere pamu
ğunu ucuı: temin etmek ister, A
merika da bu toprak mahsulünü 
değerlendiren makina :inhisarcılı
cılığının tahakkümünden kurtul
mak için elinden geleni yapardı. 
Büyük Britanya 1842 d~ mensu. 
cat makinalarının ihracını, ölüm 
cezasiyle tehdit ederek, menet
miştir. Amerika'da da 1865 te 
pamuk fiyatı dahili harpler yü
zünden en azamı haddi bulmuş

tu . 
Bilahare bu mücadeleye Al

manya, Japonya, kısmen Fransa
da iştirak etmiştir. İngiltere , men
sucat sanayiini pamuk monopolin
den kurtarmak için (dominyonlar 
ve müstemlekeler arasında bir o
tarşi Politikası kurmağa çalıştı. 

Nil vadisi, Hındiıtan toprakları 

da en emin melce oldu. L 'ancas
hire mensucat sermayedarlarının 

himayesi ile Mısır'da buğday, şe

ker kumaşı, tütün ziraati yerine 
pamuk tarlaları kaim oldu. Kısa 

bir zamanda pamuk ekimi iki 
misline çıkarıldı. 

Mısır tarlalarının verim ka
biliyeti diğer memleketlere :naza
ran üstün olmakla beraber cins 
itibariyle de rakiplerine faiktir. 

M.asır'ın bu kazançlı Zeriyatı
Afrika topraklarının diğer kısım

larında da pamuk ekimine ehem
miyet verdirmiştir. Sudan 'da 
1918 - 19 da pamuk istihsali 
2.900 ton ıken 58.000 ve Uganda 
da 1906 da 90 ton iken ?935- 36 
da 57.000 ton olmuştur. Daha 
cenupta Kenya ve Nisslanci, Ce
nubi Afrika müstemlekelerinde , 
Belçika Kongosu'nda pamuk is
tihsali artırılmıştır . Fakat en faz. 
la pamuk istihsali artan memle · 
ket Hindistandır . 1913 te 770.000 
ton olan umumi iıtihsalit 1938 de 
1.2000.000 tona yaklaşmıştır. 

Bu arada Birlefik Amerika 
pamuk istihsali kayde değer bir 
gerileme kaydetmiıtir. 1913 te 
3.322.000 ton olan istihsali 1938 
de 2.743.000 tona düşmüştür . Bu 
suretle dünya istihsalindeki % 60 
olan mevkii tahiben % 40 ol· 
muıtur. Halbuki ayni müddet zar
fında,'~Amerika sanayiinin inkişafı 

dolayısiyle, dahili istihlaki % 33 
bir fazlalık göstermiıtir. 

Birleşik Amerika'nın bu istih· 
sal azalması sebeplerini şöyle izah 
edebiliriz: Cenubi Amerika ve Af
rika, Asya istihsalleri artmıştır. 

Cenubi Amerika'nm 1913 te dün
ya istihsalinde mevkii •;, 3 iken 
1938 de O/e 10 olmuştur. Bilhassa 
Brezilya 1937 de 236.000 ton dış 
pi)asalara pi muk satmış, bu mik · 
tarın '/• 76 sını da Avrupa çek• 
miştir. Peru sahillerinin Mısır'a 

rakip olacak derece iyi cins pa
muk yetiştirmesi Birleşik Amerika 
istihsalinde müessir olduğu iddia 
edilmektedir. 

Son senelerde Sovyet Rusya'
nın pamuk istihsali kendi istihla
kini karşılayacak bir vaziyete gel
mesi de Amerika'nın mühim _bir 
sabş pazannı kaydetmesine malol
muştur. 

Pamuk zeriyatı bu karışık dev
reyi geçirirken mensucat sanayii· 
nin de yer deA'tştirmesi kadar ta
bii bir şey olamaz. Mesela: Av
rupa'nın 1913-14 senelerinde pa
muk istihlaki 10.644.000 balya i
ken 1936 -37 senelerinde 8 .755.000 
balyaya düşmüştür. Yani % 17 
bir tenakus... Bu nispet lngiltere 
sanayiinde 1.600.000 balya bir 
azalma ile % 33 ü bulunmaktadır. 
Bu yüzden Avrupa mensucat sa
nayiinin ihracatı da mühim mik
tar da azalmıştır. 

1 

YAZAN 

s. ENVER 
1 

Bunun da sebebi, birçok mem· 
leketler dahili sanayie ehemmiyet 
vermeleri iie Japonya'nın Uzak
Şark ve Asya limanlannda yaptı
tığı geniş mikyasta rekabettir. Ja
ponya'nın m.ensucat sanayiinin son 
senelerde inkişafı hiç bir tarafta 
eşine tesadüf edilmez mahiyette
dir. Japonya, nakil ucuzluğundan 

istifade ederek, Çin, Hindistan, 
Hollanda Hindistanında yapbğı 

satış teşkilatı ile bu piyasaları he 
men eline geçirmişti. Hatta yalnız 
Uzak-Şark'ta değil, lran körfez
lerinde, Bahreyn adalarında % 90 
Japon mensucatı hakim olmuştu. 

Bunun neticesi olarak İngiltere 
mensucak sermayesi kısmen Hin
distan'r nakledilerek, 1913 te an
cak % 28 nisbetindc Hindistan'ın 
dahili ihtiyacını temin eden ma
mulitı, bugün % 80 ini karşıla
maktadır. 

Bu vaziyet ile Japon mensu
cat sanayii de yeniden bir buh· 
ranlı devreye girmiş bulunmakta
dır. Zaten Japonya'nın Uzak:Şark
taki h.ikimiyet jddiası da bu güm· 
rük duvarlarını aşmak arzusundan 
ileri gelmektedir. 

AJmanya'nın vaziyetine gelin
ce; birinci umumi harpten sonra 
müstemlekelerinden mahrum kalan 
bu memleket mensucat sanayiinin 
ihtiyacını hemen kamilen hariçten 
getirmek mecburiyetinde idi, ve 
en mühim pamuk müstehliki idi. 
lşte 1932 de Almanya'nın mesu
cat sanayii için iptidai madde it
halatı. 

Ton 

Pamuk 397.000 
Yiin 143.000 
Keten kenevir v. s. 85.000 

Bu adetler Alman mensucat 
sanayi ihtiyacının %94 üne teka
bül etmektedir. 1938 de ise itha
lat rakamları aşağıki tahavvülü 
göstermektedir. 

Ton 

Pamuk 250.000 
Yün 166.000 
Ke~en kenevir v. s. 65.000 

Alman mensucat sanayii itha
latının azaltılması kimya sanayiinin 
sihirli kabiliyetinden ve dahili is· 
tihsalatın arttırılmasından ileri gel
miştir. işte ayni senelerdeki istib· 
sal vaziyeti : 

Yün 
Keten kenevir 
Suni ipek 
Suni yün 

1932 
Ton 

14.300 
2.486 

26.700 
2.700 

1938 
Ton 

17.700 
39.200 
65.000 

155.000 

istihsal adetlerindeki bu inki
şafa rağmen Almanya her sene 
laakal 250.000 ton pamuk ithal et
mek mecburiyetinde ve abluka 
dolayısiyle bu miktann yüzde o 
nunu dahi kaçamak tarikiyle bile 
temin edememek karşısındadır. 

Bugün Amerikada ise pamuk 
istihlakin çok üstünde, pamuk e-

Girid mHeleai 
Ciridin işgali için yapılan te

şebbüs bütün dün} anın nazarı 

dikkatini çekmektedir . Berlin hiç 
bir malumat vermemekte devam 
ediyor . 

Çörçil Girici meselesini cGarib> 
diye tavsif ve ehemmiyetli oldu
ğunu kaydediyor. Kolombiya rad
yosuna göre Giride çıkan Alman 
kuvvetleri 1~ ,000 dir . Giridde 
böyle bir harekeli karşılayacak 

derecede İngiliz ve Yunan askeri 
vardır. Ve keza Giridin yerli hal-

TÜRKSOZO 

Vali geldi 
• 

Vali ve Maarif müdürünün 

köy tetkikatı neticeleri 

Vali Bay Faik Ostün'ün , re

fakatinde Maarif Müdürü Bay Ek

rem Gürsel olduğu halde Adana 
köylerinde bir tetkik seyahatine 

çıktığını yazmıştık . Valinin bu 
tetkik seyahatinin mevzuunu, köy 

okulları vaziyeti, köy odaları in
şaatı ve zirai vaziyet teşkil et
miştir. 

Aldığımız malumata göre, Ma· 
dama, Çınarlı köy odalarında ta-

dilat yapılmış ve İncirlide üç 
dershaneli büyük bir okul inşa 

edilmektedir . Bu okul ders yılı 

başına kadar tamamlanmış ola
caktır . Valinin müıahedelerine 

göre, köy Eğitmenleri iyi bir şe
kilde çalışmaktadır. Bay Faik Üs-

tün yeni yıl mahsulü hakkında da 
köylülerle konuşmalar yapmıştır . 
Alınan iı.ahata göre bu köylerin 
bu yıl mahsulü memnuniyet ve. 
rici bir haldedir. 

Biçki Yarduan 
Yeni Meıaaları 
Uznn zamandanberi şehrimiz

de bir çok talebe yetiştiren Refika 
Recep Tümerkan Biçki Yurdu bu 
yıl da mezunlar vermiştir. 

Mezunlann Diplomalan yakın 
da verilecektir. Bu devrede Mak
bule Ôztozgür, Rebia Ôzkun, Ma· 
şuka Tekin, Muazzez Çelik, Mari 
Minas, Saadet Kaplan, Melahat 

Soyergin, Ganime Özel tnezun 
olmuşlardır. 

IMlA KILAVUZUMUZ 
Ankara : ?2 (Türksözü muha· 

birinden) - Türk Dil Kurum;ı 

Genel Sekreterliğinden bildirilmiş
tir: 

Yeni lmlA Kılavuzu esaslafı 
üzerine hazırlanıp Türk Dili BeUe-

teni'nin ikinci seri 7 /8 sayısmda 

basalan öntasar için gönderilecek 

mütalealann 7 Haziran 1941 ak· 
şamına kadar yetiştirilmesini sayın 

arkadqlanmızdan bir daha ve 
önemle dileriz. 

kicileri çok müıkiil devirdedir. 
Mahsulat satabudıfından Brezilya 
kahveleri gibi yakılmak, atıfmak 
tehlikesindedir. Halen Birleşik A· 
merikadı pamuk zeri 1925 e na
zaran %45 azaltılmıihr. Bu sene· 
nin atustos ayında da toplanması 
mutasavver bir Panamerikan kon~ 

fcransında umumi olarak istihsal 
sahalannın daraltılması ve ihraca· 
tın da tahdide tabi tutulması dü
şünülmektedir. 

Halbuki Alman yada ve A vru 
pada pamuk yoksullutu - gıda 
maddeleri kadar - harbin seyri 
ve neticesi üzerinde müessir ola
cak bir vaziyet arzetmektedir, 

kı da kadınlı erkekli mücadeleye 
koşmaktadır . 

Giride yaz:.ılan bu hareket İn
giltereyi Akdeniıden atmak için 
kurulan planın ilk safhasıdır . 

Almanya - Amerika ve 
Afrilıa vaziyeti 

Almanyanın Şimaligarbi Af
rikaya ayak basması bir taraftan 
Cebelüttarığı tehdid etmekte 

' diger taraftan Amerikalıların e-
hemmiyet verdiği Dakar meselesi 
ile çok yakından alak~dardır. E-

Matbuat mensubları 
gardım sandığı 

Türk Basın Birliği çok güzel 
bir karar verdi 

Türk Basın Birliği Umumi Merkezi çok güzel bir teıebbüste bu
lunmuş ve alınan kararla bu teşebbüs fiil sahasına girmiştir . Umumi 
Merkezin bu kararı ile, Türkiyedeki bütün matbuat mensublarından 

her hangi birisinin ölümü halinde ailesine yardım yapılması için bir 
c Yarrlım sandığı > teşekkül etmiştir . 

Cenaban glzeı 
yakın bir kişesı: 

ZORKUN 
Suyu, havası, yolu 

ve te,klllt itibariyle 
Zorkun en CJUzel 

yaylalarımızdan biridir 

Osmaniye : 22 (Türksöı.ü Mu
habirinden) - Osmaniyenin do· 
kuz kilometre uzağında, ~pınarları 
ve havası ile pek meşhur olan 
" Zorkun ,, cenup anadolunun 
en güzd yaylalarından biridir . Bu 

müstesna yerde 600 hane yaşıyor. 
Orman koruma teşkilatı, jandarma 
karakolu ve kasabaya bir telefon 
hattı ile bağlı oluşu bu yaylaya 

rağbeti bir kat daha artırmakta

dır. Bilhassa Osmaniye - Zorkun 
arasındaki yolun otomobillerin ko
layca itlemesine müsait oluşu ve 
burada temiz bir otelin de mev-

cudiyeti " Zorkun ,,u şayanı ter
cih yaylalar arasına koymuştur. 

Burada, bunlardan başka hemen 
her türlü ihtiyacı temin edebile
cek ~ükkanlarda vardır. Zorkun 
Osmaniyeye olduğu kadar Dört
yol ve İslahiye ye de yakındır. 
Muntazam otomobil seferleri sıt

yesinde bu yaylaya kolayca gi
dip gelmek kabildir. 

TAPU YE KADASTRO 
TESKilATI TAYINlERi 
Ankara: 22 (Türksözü muha

birinden) - Münhal bulunan tapu 
v~ kadastro umum müdürlügü 
merkez kadastro müdürlüğüne Trab 
zon grubu tapu sicil müdürü Ta· 

lat Ülger' in, İzmir grubu sicil mü
dürlüğüne Samsun grupu tapu 
sicil müdürü Fevzi Ôzin'ın, Sam· 

sun grubu tapu sicil müdürlüğüne 
İzmir grubu tapu sicil müdürü 
Saf ittin Menendoğlu • nun 70 şer 

ve Trabzon grubu .apu sicil mü-

dürlüğüne Erı.urum grupu tapu 
sicil müdürü Yümnü Opan'ın ve ı 
Erzurum grubu tapu sicil 'müdür . 
lüğüne de Edirde kadastro mü 
dürü Eşref Tüzüner'in 60 ar lira 
maaşla naklen' ve terfian tavinleri 
tensip olunmuitur. -

ğer Almanlar Fası ele geçirir , 
Dakara ayak basarsa bu vaziyet 
karşısında Amerikanın ne yapa· 
ca~ı merakla beklenebilir . 

Martinik adasının tehlikede kal · 
ması da bilhassa Amerikayı pek 
mefgul edeceği muhakkak . 

Frartaa - ltalya 
İtalyan gazeteleri Fransaya 

hücumlarına devam etmektedir . 
Nitekim geçenlerde İtalyan ga
zeteleri İtalyanın Nis arzusunu 
tekrarlamıştır ve bu gaye tekrar
lanmaktadır , 

isteyen bütün matbuat men
subları bu sandığa aza olacak ve 
Umumi Merkezin lş Bankasında 
sandık namına açtırdığı hesaba 
bir lira ile iştirak edecektir . Bir 
meslektaşın ölümü halinde Ban
kada mevcud bütün para ailesine 
derhal verilecek ve yardım san
dığı azaları bu sarfedilen yardım 

parasıııı tekrar hazırlamak üzere 
tesbit edildiği üzere tekrar birer 
lira iştirakte bulunacaklardır. 

Türk Basın Birliğinin bu ka
rarını memnuniyetle karşılarıı . 

Diger taraftan Türk Basın Bir
liği Adana mmtakası yardım san
dığına aid fişleri hazırlamış bu
lunmaktadır . Bu fişler ve taah
hütnameler bugün yarın azalara 
dağıtılacaktır. 

Çay-Kahve 
bollanıyor 

Haber aldığımıza göre, Ya
kında gümrüklerde bekliyen iki 
bin sandıh ç"y ithal edilecektir. 

Ayrıca Bağdatta bulunan on 
bin sandık çayın memleketimize 
getirilmesi . için de teşebbüslere 
geçilmiştir. Bu çuvalların getiril
mesi imkan haricinde görülmek
tedir. Esasen Ticaret Vekaleti it
halitta bulunmak istiyen bütün 
tacirlere her nevi kolaylığı esir
gememektedir. Bu cümleden ola
rak yeniden çay ithali için de 
alakadarlara altmış bin liralık ak
reditif açmıştır. 

Amerikanın Riyo limanından 

memleketimize : müte::veccihen 43 
bin 500 'çuvallık bir kahve partisi 
yola çıkarılmıştır. 

Ayrıca Mısırda bulunan beş-
y üz ton kahve de memleketimiıe 
getirilmek üzere } ola çıkarılmıştır. 

Mersin Balllevlnde 
açılan sergi 

Mersin : 22 ( Türksöıü mu
habirinden ) - Mersin Halkevi 
himayesinde iki yıldanberi yorul
madan çalışan Yurd Müdürü Ce
mile Oğuzberk bu yılda Biçki , 
Dikiş , Nakış ve şapka sergisini 
Halkevi salonunu dolduran yüz
lerce davetliler huzuriyle açmış. 

tır . 
Merasime program mucibince 

lstiklil marşiyle başlanmış ve yur- ı 
dun iki yıllık faaliyetlerini ve Türk 
sanat tarihinin kıymet ve önemi 
hakkında verilen söylevi müteakib 
Halkevinin kıymetli Reisi Sükuti 
Sözen tarafından kordela kesile
rek bu yıl yurdu ikmal eden üç 
talebenin diploması tevzi edilmiş
tir . 

Türk kızlarının· kısa bir zaman 
içinde hazırladıkla;ı bine yalcın 
eşya halkımız tarafından "ezil
miştir . Sergi bir hafta müddetle 
halkımıza açık bulundurulacaktır. 

Beden TerblJell 
te,kUAt tkanana 
Ankara : 22 (Türksözü Muha· 

birinden) - Bütçe encümeni Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
merkez teşkilatı kanun projesi 
üzerinde tetkiklerini bitirmiştir. 

Haber aldığımıza göre proje bu· 
günlerde umumi heyete scvkolu
nacaktır. 

23 ma 

DUYDUKLARIMIZ 

Gazete aıey
açdaa dAt• 

B ayan Adeıa:Hiam naınırıdl 
kadın, talihsiz bir:iıdiV~ 

tığından bir Amerikan ıne ~ 
aleyhine tazminat~ davası :.-
Bu tazminat davasının se ~ 
dur: Vaktiyle aleyhine t 
davası açılan mecmu J, ın~ tel 
divaç hakkında 22 ı sual ?in 
kadın karileri arasında bll °il!._• 
açmıştı . Bayan:Adela bu 111 ~M 
kada birinciliği kaz.ınmııb'· ~-' 
kü mecmuanın sorduğu ttJ . • 
de, nişanlısı .hakkında edi~ 
duğu kanaate uygun görOI ~ 

Fakat genç kadın ııİŞJ 
evlendikten birkaç ay se>OI' ~ 
şanmıştır. Şimdi Bayan , 
mecmuanın anketini istiP,d 
miş olduğu 22 sualin hakiki 
dete tekabül etmediği ve 
dığı iddiasiyle mecmua 
tazminat davası açmıştır. 

Garip bir mulıo,,,1#. 
A merikada Yeni Cenub!di1" 

bir cenaze müteahh1 riP 
berber arasında çok f' 
mukavele imzalanmıştır. Bil 
veleye göre berber, cen•ıe~ 
ahhidini bedava traş edeCe 
disi öldütü zaman centı' 
ahhidi cenazesini bedava i 
cak ve defnettirecek~ir. ~ i 

Şayet cenaze mutea ~ 
herden evvel ölecek olurs' 
sesenin idaresini deruhdC 
olan halefi, öldüğü zaınl",; 
rin cenaze merasimini P' ~ 
pacak, fakat mukabilinde cl'I 
tarafından bedava traŞ 
hakkını .. haiz olmıyacakttr· 

- 111 
Fazla olarak cenaıe 

di, berberin cenazesi~e 4' 
bir çelenk gönderınel" 
hüd etmiştir. .~ 

Bir A borman Sı 

B irleşik Amerik~ 
şehri diş tabibleft 

} eti, y,eni ,bir abonlP~ 
ihdas etmiştir. Ce01iyeti~ 
tiği beyannameye~gö~e A 
dolar abonman ücret• tJI 
ferd, dişlerini meccJll ·ııi 
ettirmek, çürümüş ditle~~ 
mak ve temizletmek b• 
dir. 

Senelik on dolar ili' 
ücreti, cemiyetin veııı~: ti. 
rılmakta ve mukabilifl 
buz verilmektedir. . eti 

Bu makbuz, celP1~" 
her dişçiye müracaat .~ 
lediği ' tedaviyi yeptırdl 
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t; Giridde ciddi 
cııı0~ 

~~ bir mücadele 
ıt11iıı' .• 
d (Bırınci sayfadan artan) 

;ııf :e~ surette hareket etmişlerdir · 

1111k~ u teşem cesaret ve hamle ile 
~· ıuha~ebe eden İmparatorluk kuv-
ç~r ttlerırniı ve Müttefikleri mu
sıl affakıyetıe tetevvüç eden üç 
~ 'ı~kabil taarruı yapmışlardır · 

~ta. >üşınanın zayiatı dün evvelkin-
bSI ~en daha ağır olmuştur . Ve ka

n b'7' •nlık basarken vaziyet bütün 
~ti !Ölgede memnuniyeti mucib bir 
del •ide idi . 
. / Yalnıı Meleme'de düşman 
~~Uvakkateu tutunmaya muvaffak 

~ınuş bulunuyordu. Şimdi bura 
ııld ~ki vaziyete de nihayet vermek 

Çın harekat devam etmektedir · 
eli lcişınanın havadan inişi devam 

(illrı'Yor . 
. ·it 1\ lskenderiye : 22 ( A . A . ) -
1! 1ınanlarm Ciride yaptıklan ta
rıP /''Uz Mısı rdaki Yunanlılar ara-

~J~:•tla büyük bir infial doğurmuş
\ ~ı'Jc~· ~lenler ve Giridliler komi· 

·e lMu~~ı :eisleri bu son hareke~in 
e ıl et tfıklerin sonuna kadar harb 
~· rnek h k' . l . . tı Ususunda ı azım erını ar-
·di trli,~~ca~ıtıı söylemiştir. Ve bu yeni 

tıı ' 1)1 •k a teşebbüsünün kati surette 
a~b aınete u~rayacağı kanaatini iz-

11, ar etmişlerdir . 

rıı~ Çorçıua beyanatı 
edf tiin Lotıdra : 22 (A. A.) - Bu

it b Avam Kamarasında beyanat· 
• ,11, ltk' ~lunan Çorçil ezcümle demiş-: 

ıJ ıll ı. 

be" c· · d tf atın ıtıdde şiddetli döğ'üş devam 
e lth ~k.tedir. Kandiyede, Almanlar, ; tt.t ışgal ettiklerini bildiriyorlar 
"' ~ a bunun manası, Şehirde bazl 

d- naıara · · 
8 'ile d gırmış olmalarıdır. Hava 
i (! tr Y. anlan elimizdedir. Muharebe
fil Ct~~ıddetlenmekte ve devam ede-
11c ~~e umulmaktadır. 

11
edl ~tk ~n gece denizden hücum et

rel' ~e k ı~teyen düşman tardedilmiş 

11 
t rtrj ~ıleye refakat ed~n iki destro 

.,,~ atınlmıştır. 
I~ ~ G' . 

1111 laikr •rıd de tanklarımız düşmana 
ır. 

sb l '------------
,rıe 

1

~ Bu.ıarımızda 
b'r e,ya Nakll 

(Bi · · tt rıncı sahifeden artan) 

e~!~ '1ınt~Ya~ sınıflarına göre, birinci 
~ ~ il a ucretleri ton boşına 100· 

11 cincjiUruştan 130-450 kuruşa i
ell'; &uru trnıntaka ücretleri 200-700 
~ ;~200 -' ,> •Ü - 900 kuruşa Uçün· 
~ lllıntak .. ' k 
fıl' u;tan a ucretleri 250-750 u-
Jf Cu ıtı 240- 1050 kuruşa, Dördün-

, l ru~t11~0~~ka ücretleri 300-800 ku· 
t 1~ llııntak ~-1150 kuruşa, Beşinci 

rıO lıtn 33 a ucretıerı 300-850 kuruf· 
j~İ~ lnıntak~-:1225 kuruşa, ve altıncı 

lrı.n 37 Ucretıeri 300-900 kuruş
,> l'-dır 0

-1275 kuruşa çıkarılmak-
jll. • 

e µ' 'reni 'h 
"ı ll'ııtıtalc . .' das olunan yedinci 

di1 '-tasında •~ınde 400-1325 kuruş 
J ~ lunırıak 11 

ucret tesbit ' adilmiş bu-
le t:- tadır. 

ı:.sk'd 1 tıtn Çok' en normal tarifelere naıa-
ıı) tasına . ucuı olan marmara hav· 

larrı y ıut tarif eye de bir mikiar 
· r' (l apıl 
~e crct b· . nıış ve ton bafıııa alınan 

1 t •rınc· 
~s~ ( U~trı.rı (ao 1 sınıf eşyada (40) ku-

1 ~O) kuru ) kuruşa, İkinci sınıfta 
ııı' dunc" ŞtAn (130) kuru•a dör-e u sınıft ... ' 

b~ tuştan (
28 

e eşyada ıse (100) ku· 
Yerıj tO) .kur.uşa çıkarılmıştır. 

~~ Gcretı . Arıfe ıle hayvan nakil 
erı d b" 

ı ll'ıcJcted· e ır miktar zam gör-
~~ için 2s:4~üçük baş hayvanlar 

fictctıcr .kuruş arasında olan 
'/ luru~a Yenı tarife ile 30-100 

be; h . çıkarılrnaktadir. Büyük 
d 11lVanl · . .d llt oJa ~ ar •çın 250 kuruş ka-

J' •tıtıınc1: t°cr~tıer 300-600 kuruş 
, ~ lııdır . csb•t edilmiş bulunmak-

0ı ç Bunıard 
p. 11111 bin k" an başka beher par-

ef '~ıt eşy ıl~yu geçen yekpare 
ı 1e' tdilrnekta htrıfesi de tadil ve ıslah 

ı t ev ü ı ~,~ 1 ı ılrnckt d' e Çret eıaıları değiş-
11" c ır , 

: ........................ : 
ı 1NG1L TERE HÜCUMSUZ : 
ı BlR GECE GEÇİRDİ : 

ı Londra : 22 (A.A) - ı 
ı Şimdiye:;- kadar"-AJınan rl 
ı ·haberlere-göre-:-bu- · gece: 
ı lnglltere Uzerlnde hiç ı 
ı blr~do,man hava ' faali - ı 
ı yeti olmamı,tır. ı : ........................ : 

DARlANJN ElE 
CEÇEH EMRİ 

Londra: 22 (A. A.) - Amiral 
Darlan namına Kont Amiral Au
van tarafından imzalanmış bir e
mirname İngiliz iktisadi harp ne
zaretinin eline geçmiştir. Bana 
nazaran bütün ticaret gemileri 
kaptanlarına lngiliıler eline geç
mektense gem!lerin batırılmaları 

em redilmektedir . 

Hindi standa 
iç kavgalar 

Ahmedabat: 22 (A.A.) - Me
cusilerle müslümanlar arasında 
yeniden kavgalar çıgmıştır. Bu 
esnada birkaç kişi ölmüştür. Hü
kumet muayyen saatlardan sonra 
dtşarı çıkılmamasını emretmiştir. ' 

............. 
SOVYET IHTIYA TLARI 

SiLAH ALTINA 
DAVET EDiLDi 

Moskova : 22 (A.A) 
Askeri Kraenaja Zvyezda 
gezenesl, &ovyetler Blrllgl 
dahlllndekl lhtlyatlarm ma· 
nevralar için alllh altma 
çaljrılmaAa bafladıfilnl ya· 
zıyor. 

••••••••••••• 
Bir rranıızıar 

Sarlyvde mtıcadelede · 
(Birinci sahifeden artan) 

şeraitine tevfikan Fransız makam
ları bu tayyarelerin mümkün ol
duR"u kadar ç a b u k h a r e
ketleri için tedbirler alınmıştır. 
Fransanın Va~ ington büyük elçisi 
Hanri Haye ise şu beyanatta bu
lunmuştur: " Mütareke şer&itiue 
nauran Alman tayyareleri Suri· 
yede ki Fransız tayyare meydan 
larına inmek haklunı haizdir· 
ler . ., 

Londra : ~2 (A.A) - Hür 
Fransız kuvvetlerinin Suriyeye du
hulü dün öğleden sonra Londrada 
öğrenilir ö~renilmez çok bü)ük 
memnuniyet uyandırmıştır. 

Zira bu, müttefiklerin yakın 
ıarke azami a-ayrct ve ilk teşebbü~ I 
zihniyetiyle hareket kararının yenı 
bir amaresi olarak telekkı olun
muştur. Bilhassa şu bakımdan da 
ehemmiyeti vardır ki, Almanların 
Suriye ve Irakta derhal :başlaya
cak bir sefer için temamiyle hazır 
a-ibi gözükmediklerinden emin bu
lunulmaktadır. Gerek Dö Golün 
Almanya ile Vişi arasında akde· 
dilen anlaşmayı reddeden muh· 
tırasının arefesinde :yapılan bu 
hür Fransız kuvvetleri ayrıca as· 
keri olduğu kadar siyasi .e~em· 
miyeti haiz bir hareket gıbı te· 
lakkı olunmaktadır. 

Londra : 22 (A.A) - Hür 
Fransız kıtalar ının Suriyeye gir· 
dikleri ve buralarda ki kuvvet 
lerden bazılarının bunlara iltihak 
ettikleri hakkında ki haberin he· 
teyit etmediğini bildirmektedir. 

1ıayıp mlbflr 
Kendi namıma yazılı tas· 

dikli mührümü kayıp ettim. Bu 
mühürlei hiç kimseye borcum 
yoktur. Yenie.ini yazdlracağ"ını
dan eskisinin hükmü olmadı· 
ğını ilan ederim. 

Hüseyin oğfo 
13044 Ali Surlubaş 

TÜRKSôZO 

(Birinci sahifeden artan) 
- c: Fransıılar biraz terbiyeli 

olunuz > demiş ve şunları ilave 
etmiştir : 

- c Bonel ' i Fransızlar 1 Ya. 
bancılar size bakıyor 1 

Bu cümle söylenilmiyecek bir 
cümle idi. Bütün halk bir fırtına 

gibi gürliyerek hakareti amiı söz
ler sarfetmiştir . Bonnenin kadın 

ve erkekleri şöyle haykırmışlar

dır: 

Kabahat kimde ? Bunu siı. is
tediniz , mütarekeyi kim imza
ladı ? Fransanın kapılarını Alman
lara kim açtı . 

İTALYAH ZAYİATI 
Ddhanesburg : 22 (A.A .) -

Cenubi Afrikada bulunan İtalyan 
esirlerinin 16.0UO e baliğ olduğu 

ve şimdi Afrılı.adan da son za
manlarda 6000 kiş i getirildiği bil
dirilmekted ir . -
SİNGAPURUN MÜDAf AASI 

Singapur : 22 (A.A) - Af· 
rikada İtalyanlardan alınan harp 
malzemesinin Singapurun müda
faasına tahsis edilmekte olduğu 
bildirilmektedir. 

ADANA SUlH 1. CI HU

KUK HAKİMlİGİND[N : 
Fabrikatör Hasan Atıl ve· 

kili Avukat Abdullah Türku
cu tarafından Adanada Ocak 
mahallesinde validesi Zeynep 
evinde ikamet eden Azmi Ö
calan aleyhine emanetten yüz 
lira alaca~ı olduğundan bah
sile açılan davada müddeaa· 
leyhin ikametgahı meçhul ol
duğundan gerek gıyap kararı 
ve gerek yemin teklifine ve 
gerekse vakıaları ikrar ettiği
ne dair olan kararlar kendisi
ne usulen gazete ile tebliğ e· 
dilmiş ve nihayet 3.5.941 ta
rihinde 167/115 numara ile 
ve zikredilen esbabı mucibeye 
müsteniden yüz liranın 11.10. 
940 tarihinden itibaren yüzde 
beş faiz ve yüzde on vekalet 
ücreti i'e birlikte müddeaaleyh 
Azmiden tahsiline ve hüküm 
fıkrasının kendisine tebliğine 
kabil temyiz olmak üzere ka
rar verilmiş olduğundan karar 
veçhile işbu hüküm fıkrası 

mumaileyhe ilanen tebliğ olu-
nur. 13042 

CEBEliBEREK[T Cf ZA VE 

TEVKif EYİ M[MUR. DAN : 
Cebelibereket merkezinde

ki Cezaevlerinin 1 Haziran 
941 den Mayıs 942 sonuna 
kadar bir senelik ekmeği 20 
mayısta ihalesi icra edilmiş 
ise de talip zuhur etmediğin
den on gün müddetle uzatıl

dığı, 30 mayısta ihalesi icra kı
lınacağı ilan olunur. 13043 

Kayıp terhis kAlıdı 
Çorum merkez iandarma 

bölüğünden 932 senesinde al
dığım terhis kağıdımı kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan es· 
kisinin hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Adana Ağmchmed 
mahallesinde Kara· 
man oiullarından 

lbrahim oğlu 323 
dokumlu Said 

·- -

1 BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

n-~1/LO FIAT,-
J CiNSi En az · En çok 

K. S . K. S . 
-=-= ~ - = =ı 

Koza 
Klevland 1 
Klevland il . 
M. Parlağı 

~ P. Temizi 
Kapım alı 

Y. Çiğidi 

~ Tçiğidi 5,00 
-Susam 

00 

Buğday 
Buğday To. 
Buğday yerli 8,25 (x) 
Arpa 5,~ 
Yulaf 

~ - .. ,, 22- 5 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
iş bankasından alınmıştır. 

-

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre -
(Sterlin) İngiliz 5.24 

_ (DoJa_r) _Amerikan 132.20 

(x) Buğday yeni mahsuldür. 

Dün borsada muamele olma· 
mıştır. 

TÜRKiYE Rad11osu 
ANKARA Radyosu 

Cuma 23.5.1941" 

7.30 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

7 .33 Müzik : Hafif program 

7.45 AJANS haberleri 

8.00 Müzik : Senfonik parçalar 

8.30/ 

8.45 Evin saati 

12.30 Program ve memleket sa· 

at ayarı 

12.33 Müzik : Kadınlar faslı 

12.45 AJANS haberleri 
13.00 Müzik : Karışık program 

13.15 Müzik : Kadınlar faslı prog-
ramının devamı 

13.30/ 
14.00 Müzik : Karışık programın 

devamı 

18 00 Program ve memleket sa

at ayarı 

18.03 Müzik : Fasıl Sazı 
18.30 Ziraat Takvimi ve Topıak 

Mahsülleri Borsası 

18.40 Müzik : Scçilmit şarkılar 
19.00 Konuşma (iktisat saati) 
19.15 Müzik : lspanyol film şar· 

kılan 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri 
19.45 Müzik : Radyo Swing ve 

TaniO orkestrası (lbrahim 
Özgür ve Ateş Böcekleri) 

20.15 RADYO GAZETES[ 

20.45 Müzik : Peşrev ve saz se
maileri 

2 l .00 Konuşma (Memleket Pos
tası) 

21.10 T E M S 1 L 
21.40 Müzik : Radyo Salon Or· 

kestrası (Şef : Violonist 
Necip Aşkın) 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri; Esham TahvilAt, 

Kambiyo . Nukut Borsası 
(Fiyat) 

22.45 Müzik : Radyo Salon Or
kestrası programının deva· 
mı 

23.15 Müzik : Dans 
23.~5/ 

23.30 Yarınki program ve kapa

nış 

HALKEYI REiSLi~INOEN: 
Dil, Edebiyat komitesinde 

açık olan iki azalık için 30-5-
941 Cuma günü saat on sekiz
de seçim yapılacağından bu ~u
belere kayıtlı azalarm o gün 
halksvine gelmeleri rica olunur, 

...... Sayfa 3 
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Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - İHGİLTERE İTTif AKI VE 

BOYOK BRİTANYA İMPARATORLUGU 
YAZAN: === MÜMTAZ FAiK FENiK === 

KAYIP TERHİS TEZKERESİ 
Of kazası askerlik şubesin

den almlŞ olduğum terhis tez
keresi zayi ettim. Yen isini çı

karacağımdan bunun hükmü 
olmadığını ilan ederim. 

Of kazasının Kadahor na· 
hiyesinden Kasım oğulla

rından Hasan oğlu 
Mehmet Kılmç 

13045 324 

ADANA BEl[OİYESİNO[N : 
Belediyemizde a<,.lk bulu

nan 50 lira maaşlı bir zablta 
memurluğu için 29.5.941 per
şembe günü saat 10 da mü
sabaka imtihanı yapılacaktır. 
En aşağı ort11 tahsil görmüş, 
askerliğini yapmış ve · memur 
olmağa kanuni mahzuru bu· 
lunmayan isteklilerin tahsil, 
askerlik ve hizmet vesikalarile 
birlikte Belediyemize müra-
caatları ilan olunur. 13046 

ı ........................ ı 
ıaızmetçl Aranıyor J 
i Ev iılerini g6rebilecek ı 
ı bir kadın hizmetfi ara- ı 
ı yor. Matbaamıza müra· ı 
ı caat •lmeleri ı 1 

ı ........................ ı 

Nlbetçl eczane 

TOROS ECZANESİ 
Yani Cami yanmda 

kiRAllK BAG 

Fırıetı kaçırma11n 

Şehre ve istasyona çok 
yakın mesafede her türlü 
iıtirahat esbabını havi, alt 
üst 3 oda mutbah,tulumba 
ve banyosu mükemmel,kar
gir evi olan 5 dönüm bağ 
kiralıktır . Tutmak istiyen
ler Antalya Nakliyat Şir

keti Acentasl Fasih lncirli
okluna müracaat etsin.13036 

- as +o •• oo •• w w •• oo o 

HAlK[Vf ff[İSUGIHDEN: 
Temsil, Güzel sanatlar, 

Spor ve rKöycülük şübelerinin 
iştirakiyle 25/5/941 Pazar gü
nü için evimiz Misis köyüne 
bir gezi tertip etmiştir. Bu şu
belere kayıtlı azalardan geziye 
iştirak etmek isteyenlerin 23/5/ 
94 l Akşamına kadar Halkevi
ne isim!erini bildirmeleri rica 
olunur. 13047 
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MODORlOGONDEN: 
Asfalt cadde üzerindeki 

Avukat Nazif Kurdoğlunun o
turduğu vakıf hanenin şimalin
deki arsa kiraya verileceğin
den on gün müddetle müzaye
deye çıkarılmıştır. ihalesi 26 
5!941 Pazartesi günü saat 14 
de yapılacağından isteklilerin 
Vakıflar idaresine müracaat
ları. 17-20-23 13024 

Zayt terblı vesikası 
Osmaniye 44 üncü fırkanın 

telefon takımından 1334 de 
aldığım askeri terhis vesikamı 
zayi eyledim . Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü olma
dığını ilan ederim . 13039 

Beylan kazasının Bakras 
mahallesinden Turan o
ğullarından Derviş oğlu 
315 doğumlu Şevket 

1 Satlıll otomobil 

Kallteılyle ve ıeslala temlzllllyle ller keıı ll•rrete 
111,ırea ratlyo 

Lastikleri, döşemesi ve 
boyası yeni altı silindirli, 
sağlam ve arızasız işler 

halde dört kapılı kapal ı 

hususi bir (OPEL) otomo
bili satlıktır. MUHARREM HiLMi REMO Otomobil durağında ben
zinci Bay Fehmi Aykuta 
müracaat. 2-3 13037 Tlcaretllaneslllde• al••ız 

AllOiMPAŞA CADDESİ NU. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TEtEfON: 112 

Bunlann uzunluktan, dört metreaen on metreye kadar 
olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke

~ ser, kannda ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız, derman
sız liırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
cuttan atilmazsa, insanı ölume kadar iötürür. 

T İMOFÜJ 

, 
FEMiL 

Bayanların sıhhi arkadaşı -
Birçok bayanların 

sıhhi, aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık, mühim ra
hatsızlık ve hastalık
lara yol açmıştır. işte 
bundan dolayı, her sa-
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için yalnız I 
(FEM/L) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in bususiBAGLARI da vardır. 

ECZANElEROEN VE TUH Af İYE, ITRİYAT 
MAGAZAlARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu : Balrri Diril Ticarethancai L Yağcamii civarı No.~ 

• 
iş Bankası 

Blçlll taıarral lleıapları 

1941 
ikramiye plllll 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayu, 1 A iuatoı, 3 //rincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

1941 İllramlreıerı 
Ad~t 2000 Liralık 2,000 Lira 

> 1000 > 3,000 > 

> 750 > 1,500 .> 

> 500 > 2,000 > 
> 250 > 2,000 > 

> 100 > 3,500 > 
> 50 > 4,000 > 

20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Banka•ına para yatırmakla yalnız para 
biriktirme olmaz, aynı zamanda tallhlnlzl 

denemı, oluraunuz 

Bitin Atrıların puıeldrl...,. 
• 

Beyhude ıstırap çekme 
Bili TEK BAŞB 

NEVROZİN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağrıla
rını sür'atle izaleye kafidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

N E V R O Z 1 N 'dir 

NEVROZiN TEBCii 
/ 3 hında Günde 3 Kaşe Alınabilir. 

----------------------------------! 
1 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurul•• tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk Lira" 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muametelel' 

Para biriletirenlere 28.800 lira ikramiye "eı1f" 
Zfraat . Bankasında kumbaralı ve ;hbamı tasarruf h~ 

az 50 lirası bulunanlara senede 4 aefa çekilecek 
aşağ"ıdaki plana göre ikramiye da~ıtı 'acaktıf· 

4 Adet 1000 Liralık 4000 (Jtf 
4 • 500 • 2000 ,, 
4 " 250 .. 1000 ,, 

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

11 

160 n 20 " 3200 '' 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir sene •. ~ 
liradan aşağı duşmiyenlere ikramiye çıktığı takdl""-
20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylül, 11 
Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekileceldir· 

DİKKATi.. DİKKATi. 

Saatçı Vehbi ÇönıB 
Saat kaleıı llarıısaa"' 

Zenıt, arıoa, neker,aacar, 111.ı,.. 
ve erllek son model saatıerblll' 
ıerırıe beraber gelmlttlr. sır 
m.lrat kabal edili•... 12749 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balf~ 
HASTAlARIHI HER GON MUSTAf '~·.2 
ECZAHANESİ OSIDIDEll MUAY(l(NIP~ 

llBUL EDER 
~~ ~ 

r~ ........ _ ...................... i"t 
ıı Abone ve Ub 
i ,aruan . 
ı s~nelili .. . 1400 Kr. 
ı I Aylıtı . . . 125 • 
ı 

ıı llınıar için idareye 
ı mUracaat etmelldlr 
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