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Türk - Amerikan Ticari 
hesapları temizlendi 

,.. ro ·=-

londra : S ( a. a. ) -
/ngiliz hava kuvvetl•ri 
bombardıman tayyarele
ri gece Br.st doklarına 

hücum etmi,lerdir . Sekiz milyonluk hesabı tamamen ödedik . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... . 
. Ankara: 5 (Türksfüü muhabi· 
rınderı) - Ameı ika ile ticari an· 
laşnıamız mucibiııce ora.lan satın 
aldı~ım11. eşvaııın muayyen bir Ö• 

demt! ş kli vardır. Amerikanın 
bizden -;atın nldıgı t>şya hedelin
<l<!ıı f'limiH· &l.'Çt:n dolarların ) üz· 
de sekst·ni bu te·liyder için kul
lanılır. Yü.11 le .} irmisini de rli~er 
nıaksııtlnı i ;in .s!!rbestçe kullanı
rız. 

Uu hor hin hrışlnı ıııda hu he
'>ıtptan Anı .. rika) n st·kiz milyon 
rlr>lar boıcuıııuı toplandı: Ht•psi
tıin Türk ptt.rıbı ı.aı şılı~t banka
l~ra yatırılmış, fakat dolara talı· 
Vıli için sıra beklemek lazımdı. 

Bu tediye gt!cikmtsi yüzünden 
Atrıerikada şikayet edtnler, tered
düde düşenler eksik olmadı, çün
kü başka memleketlerden bu gibi 
dövi:.ı; pan;aluı ının bloke bir hal
de kalıp gittigi çok görülmüştür. 
. Vaşington sdareliıniıde Ame
rıka ticaret ııeıareti de Türkiye 
için blokaj tehlikesi olmadığını, 
Türklerin her türlü taahhütleri 
~ibi döviı borçlarını da mutlaka 
0 <leyeceklerini temin ettiler. He-

Afrikada düfürülen bir Alman rayyaresi 

le harp zamanında bunun yapıla- ' 
ca~ına inananlar azdı. Türkiye. 
deki alacaklarını yüzde elli, alt-

( Gerisi üçüncü sahifede) 

},"ahire : 5 (A.A.) - Libyada 
3-4 Mayıs:gecesi kıtalarımız mu-

kabil ,taarruzda bulunaıak düşma 
na ağır zayıat verdirmiştir. Düş 
man tarafındaıı yapılan hazırlıklar 

ifna edilmiştir. 
Habeşistanda : Debuh bölge

sinde Hind kuvvetleri Eınecani 

Af rikada 
dünkiharekat 

:mukabil taarruz tardedilmiş ve l:.ıir 
subayla 250 er esir Alınmıştır. 

:Ambalğiye giden mevkiler zabt 
ve bir çok :düşman askeri teslim 

olmuştur. Alman esiı !erin miktarı 
henüz sayılamamıştır. Bütün böl· 

ve Ulekheri zabdetmişlerdir. Düş- gelerde takiblerimiz devam ve in 
manın üstün bir kuvvdle yaptı~ı kişaf etnwkledir. -------- ---·--:-~---,;---_:._~~--·--

rına hücum ederek buralarda tam ·---

lngilf ere Irak 
harbi 

isabetler kaydetmişlerdir . B M 1• ı ı et ı · . d 
Jngiliz hava kuvvetlerine men- • m ec 1s1 n e 

sub bombardıman tayyareleri Ak-
deniıde seyreden bir düşman ti- d u·. k . . k . 1 
caret gemileri kafilesine hücum n u o n u ş m a a r 

Yirmi iki tane Irak tayyareıi 
tahrib edildi 

r lcadele devamda 

' E.SKl KRAL NAiBiNiN 
IRAKLILARA BEYANNAMESİ 

Kahire ! 5 ( A. A. ) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin tebliği : Tav· 
Yarelerimiz Bağdad dışında Mat
kar · raşıd Irak Tayyare meydanın-

eylemi§ ve üç gemiye isabetlerle 
hasarlar müşahede edilmiştir. Bin
gazide askeri hedeflerde büyük 
bir yangın ve şiddetli infilalder 
vukua getirilmiştir. Bütün bu ha
rekattan tayyarelerimiz ıayiatsız 

dönmütlerdir. 
Kahire : 5 ( A. A. )- lngiliz 

hava kuvvetleri karargahının hu
susi. tebli~i: Bombardıman tayya
relerimizin Matkarraşid Irak tay
yare meydanına yaptıkları diger 
şiddetli bir hücumda 22 Irak tay
yaresinın muharebe harici bıra
kıldığı öğrenilmiştir . Irak esasen 

(Gerisi üçüncü sayfada) da benzin ve mühimmat depola6 

----------~~~~~~~~~~~~· 

Mısır Mahsulünü 
Ofis Alacak 

ti Ankara : 5 (Radyo Gaıetesinden) - Hükiımtl bir .kararla ih-
:Yaçdan fazla halk elindeki mısırlara el koymaktadır. /zmıd, Band~r
~a .. Adapazarı, Çarşamba ve Terme kazalarındaki iüc;car.lar fJe m.us· 
ahsıl birer be.11anname ile ellerindeki mısır mikdarını bildıreceklerdır. 

Bu mısırları Toprak Mahsulleri Ofisi de~er fiyatlarla safın ala
~"_fiyatlar 7 • 7,5 kuruş arasında olacaktır 

Vekaletin yeni kararı .. -----

Oğretın enler istedi-
i!_ yere gidebileeek 

B. Edanla Yanan 
Ba,vekmne mesaıı 

na ~anya: 5 (a.a.) - Eden Yu· 
ki n aş~ekili Tusderos'a aşağlda-

mesaıı ·· d .. gon ermıştır: Avam ka· 
ınerası v 1 ·1· . e ngı ız mılleti adına ~U-
nan baş k'I' ve ı ıne, Yunan ordusunun 

lGtriı üçüncü ıahifede) 

Ankara : 5 (Türksözü muha· 
birinden) - Maarif Vekilliği, im· 
tihanlarını bitiren ö~retmenlcrin 
bulundııklan vilayetleri terketme
meleri lüzumunu evvelce bildir
mişti Bu sebeple öğretmer ler bu 
lundukları yerlerden ayrılamamak 
mecburiyetinde bulunuyorlardı. Ve· 
kalet, verdiği ikinci bir emirle im· 

(Geriıi ikinci sahifede) 

Ankara:: 5 ( Türksözü mu 
habirinden )- Büyük Millet Mec
lisi bu~ün Doktor Mathar Ger
menin reisliğinde toplanarak Millr 
ı;.iyango idaresi hesablarına itlila 
hasıl ettikten sonra Türk - Alman 
ticaret ve tediye anlaşmasiyle , 
Türk - Yunan l<lir'ng anlaşmaları 
temd idi: layihaların~n birinci mil.
zakerelerini yapmıştır . Bundan 
sonra Vilayet idaresi kanununun 

71 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki layihanın birinci mü
zakeresini yapmıştır. Meclis Çar. 
şamba günü toplanacaktır . 

savey,e 
Amerikan 

gelen 
gemileri 

Ankara : 5 ( Radyo gazete
sinden )- Süveyşe 26 büyük A
merikan gem :si gelmiştir . 

Pire Konsolosumuz Sıhhatte 
Ankara : S ( Türkıöz(ı Muhabirinden ) - Hariciye 

Vekaletinin tebliğine göre, Pire konıoloıumuz ve kon~olos
luk erkanı ile ailelerinin ııhhatleri hakkında A iman hükfı· 
metinden vaki iatimzaca cevap ge/mi,tir Bu cevapta kon· 
sa/omuzun ve konıolosluk •rkanınrn ve ailel•rinin tam ııh· 
hatta olduğu bildirilmi,ıir. 

B. Ruzvelt bir Am•rikan harp gemisinde 

Vaşington:5 (A.A.) - ........ r ima~yeniden çarpış-
- Ruzvelt Vilso - R eltt tk maya hazırdır. . 
nun doğduğu yerde DZV D DD U Dünyada hürriy~te 
bir nutuk söylemiş - ve demokrasiye j. 

ve ezcümle dcmİf· ÇARPIŞMAK lÇlN manımı7.ı sadıkane 
tir ki : Amerikan HAZIR HALDEYiZ bir surette bildiri· 
milleti demokrasi- ............ yoruı . Demokrasi-
nin mevcudiyeti için nin bugünkü ihtilat-
evvelce de çarpışmıştır. Ve da- tan munffer çıkaca§'ına imanım var. 

Çok Güzel Bir Teşebbüs 

Samsun - Ankara 
Arasında Gençler 19 Mayısda ---

Bir Koşu Yapa ak 

Sakız adası 
işgal edildi 

Ankara : 5 ( Türl:sözü Muha
birinden ) - Bu yıl 19 Mayısta 

Samsun ile-Ankara arasında bir 
bayrak koşusu yapılacaktır. Her 
vilayetteki atletler bayra~ı kendi 
vilayet hudutlarına kadar getire
cekl_er ve diğer vilayet hududun 
<l~kı sporcuya te~lim edecekler
clır. Her sporcu iki kilometre ko· 

Ankara:5 (Radyo gazetesinden)- şacak, hu suretle bayrak Samı;uıı-
Dün Almanlar iki ltalyan torpidosu ' dan itibaren bir çok vilayet
bir A~ma~ gemisiyle Sakıza gele- ı Jerimizden geçerek 19 Mayıs gü-
rek hıç bır mukavemet görmehi· nü Ankaraya~gelmiş olacaktır. 
zin bu adayı işgal etmiştir. , -ı~·""ı~k""k~--...;..-~~~~~-

H;tıer Bir 
Nutuk Verdi 

Alman Şefi Balkan 
vaziyetini izah etti 

Berlin : 5 ( A. A. ) - Alman 
devlet reisi Hitler dün Rayiştag 

toplantısında söylediği nutukta 
harbin menşe ve sebepleri hak
kında noktai nazarını tekrar et
tikten ve yapmış olduğu sulh te
şebbüslerinin ne suretle akim kal
mış oldu~unu anlattıktan sonra 
Almanyanın Balkanlardaki siya· 
setini izah ederek bunun ne ara· 
zi ve ne de hodbin siyasi menfa
atleri istihdaf etmediğini, bu si
yasetin ekonomik münasebetlere 
dayandı~ını kaydederek, Balkan
lardaki son ihtilaflara geçmiş ve 
bunların sebeplerini anlatmıştır : 

Bu mevzu üzerinde bilhassa 
duran Hitler, Romanya meselesi· 
ni anlatmış, Romanyadaki hüku
met değişikliği münasebetiyle bu 
memleketin harici politika tesir
lerinden uıaldeştığ'ını, Yunanista
nın ise ltalyanın emniyeti bakı
mından istemiş olduğu garantiyi 
reddederek harbe sürüklenmiş 
olduğunu söylemiş ve Yunanis
tanla ltalya arasında bu suretle 
patlamış olan harbin son safha
larına kadar Almanyanın takip 
ettiği bitaraflık durumunu anlat
tıktan sonra bu müddet zarfında 

iki taraf arasında makul bir an
laşmaya varılması hakkındaki ü 
midlerini şu suretle ifade eyle
miştir : Havaların fenalıkı, kar, 
fırtına ve ya~mur Yunan asker
lerinin kahraman mukavemeti 
< Bu kahraman mukavemeti luri . 
he doğru söylemde için müşahede 
etmeliyim > Hep biı aradu Yunan 

hükumetine talisiı kararın netice· 

crı · a ·ırıdı.ı rlüşürııııek için kafi 
derecede zaman verdi. Hitler söz
lerine devam ederek Yunıııı har
bine müdahalesini icap ettiren 
sebebinflngiliı. kuvvetlerinin Yu
nanistana yardım maL:sadile Bal~ 
kanlarda bir cephe kurmak iste
melerind~n. ileri geldi_ğini, ltalya
nın kendısınden yardım talebinde 
bulunmadığını ilave eylemiş ve 
demiştir ki : Büyük harpteki Se
Uinik ordusu nıisalince orada bir 
netice alma!( ve bundan da harp 
girdabına başlla kuvvetler sürük .. 
lemek ümidinde idi. Bu ümit bil
hassa iki devlete dayanıyordu ! 

Türkiye. ~e .Yugoslevya : 
Yenı ıktıdara geldiğimdenberi 

kendiler:yle iktisadi mülahazalara 
müstenid sıkı bir işbirli~i tesisine 
çalıştıgım iki devlete. Yugoslavya 
Umumi harpte bizim düımanla
rımız. arasında idi. Buna rağmen 

Alman halkı Yugoslavyaya karşı 

hıç bır kin beslememekte idi . 
Türkiye büyük harpte bizim müt
tdilıdmizdi , Harbin feci neticesin
den bu memleket de bİ7.İm lcadar 
müteessir olmuştur . Yenı Türki-
yenin Büyük ve Dahi Yaratıcısı
dır ki taliin terlc.ettiğı ve kaderin 
müdhiş bir inhizama uirattıiı o 
y~kıt. ki müttefiklerine kalkınmak 
ıçın ılk muhteşem misali verdi 
Şimdi de 7.İmamdarlarının realist 
h~ttı har~keti sayesinde Tütkiye
nın kendı kararlarında istiklalini 
muhafaza etmesine mukabil Yu
goslavya logili7. antrikalarına kur
ban olmuştur . ) 

Hitler bundan ıonra Balkan 
harbi safahatını anlatmış ve Al
man milletine istikbale emniyetle 
bakabilece~İni söyliyerek nutkunu 
bitirmiştir . 
~~.......,.~~~~---~-------

••••••••••••• RODOST AN IRAKA GEÇEN 
ALMAM TAYYARE.LTRl 

Ankara : !5 ( Radyo Ga 
zataelnden ) - TaayyUd et
mlyan bir hab•r• göre, Ro· 
do•tan bir ,.;ok Alman tay
yareleri lraka geçml•tlr. , ............ . 

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

Tlrklye ratbol Birincilikleri 

Kayseri Takımı Ssyhan 
Grup Birincisi Oldu 

STADDA YAPILAN ÜÇ MAÇIN NETiCELER/ 

Fudbol grup birincilik müsa 
bakalarına paza~ ırünü de Adana 
stadında devam edilmiştir. Kay· 
seri - Hatay takımları arasında 
yapılan final maçı pek hararetli 
olmuş ve bu maçı Kayseri takımı 
4 - O kazanarak Seyhan gurup 
birincisi olmuştur. 

Bu maçtan evvel iki hususi 
maç yapılmıştır. Milli Mensucat 
Malatya Malatya Menıucata 4 - O 

gulip gelmiş, Mersin ldmanyurdu 
ile Aaana Demirspor takımları 
1 - 1 berabere kalmışlardır. 

Gurup birinciliklerine nezaret 
etmek üıere şehrimize gelmiş bu-

lunan fudbol federasyonu reisi ve 

beden rerbiyesi genel direktörlüğ-ü 
eat işleri müdürü Bay Saim Sey· 

ınener bugün Ankaraya hareket 
edecek lir. 
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Çin denizlerini haraca 
kadın ve gazel 

kesen 
süvari 

m8dblş 

Makaonun belli başlı cadde
lerinden birimle bahçe 

içinde güzel bir villa var. Ve vil· 
lanın en nadide ağaçlar ve çiçek
lerle süslü bahçesinde Üzerlerinde 
Çinli elbiseleri olan dört çocuk 
oynarlarken birdenbire durarak 
bahçenin parmaklıklarına doğru 

koşuyorlar. 

Üzerinde mavi uzun bir elbise 
olan güzel bir kadın yavaş yavaş 
merdivenlerden iniyor. Bu kadın 
güzel, hem ele çok güLel.. Siyah 
çekik, ateşli gözleri fevkalade 
muntazam hatları, renkli bir cil
di, beyzi bir çehresi, kalın du
dakları, kıpkırmızı muntazam tır
nakları süslü küçük beyaz elleri 
var. Boynunda kıymetli bir inci 
gerdanlığı göze çarpıyor. 

Çocukları derhal etrafını sarı
} or ve kimi koluna asılıyor, ki· 
mi elbisesine sarılıyor.. Kadın 

çocukların hepsini ayrı ayrı sev
dikten sonra: 

- Allaha ısmarladık yavrula
rım, diyor. Uslu oturun Ti-Bo si 
zin yanınızda kalacak, ben de 
nihayet dört beş güne kadar ge
lirim. 

Büyük bir otomobil ve valiz
ler kapıda hazır bekliyor. Çok 
zengin ve dul bir kadın olan Ma
dam Lay-Şo-Son çocuklarını bü
yütmek için gelmiş Makaoda bir 
villaya yerleşmiştir. Şimdi de her 
zaman olduğu gibi işlerini takip 
üzere bir kaç gün için Makaodan 
uzaklaşıyor. 

Madam Lay Şo Son birkaç 
gün evvel makaoya dön 

müştü. Mutat çalışması zamanının 
bir çok kısmını çocuklarile geçir
mek, okumak ve işlerin hesapla
riyle meşgul olmaktı. Gazeteler 
son zamanlarda Çin denizlerin
deki korsanların bazı gemileri yağ
ma ettiklerini yazıyorlardı Gaze· 
teler son defa yapılan korsanlık

ları esrarengiz bir şefin idare et
mekte okluğunu yazıyorlardı Hat
ta bir gazete daha ileriye gitmiş 
ve bütün Çini alakadar eden bu 
korsan şef inin bir kadın olduğunu 
meydana koymuştu. Evet Çin 
denizindeki korsanları bir kadın 
idare ediyordu. 

B u haberler üzerine bütün 
hatıralar canlanmış ve her 

kese eski korsanlıkları anlatmağa 

başlamışlardı. Eskiden çinli kor
sanlar seri gemilere binerek gizli 
yerlerde ticaret gemilerinin geç
mesini beklerler sonra bir kartal 
gibi bu gemilerin üzerine hücum 
ederek bütün malları yağma e
derlerdi 

Bunu söyliyen bir Hollandalı 
gemiciydi. hikayenin sonunu şöy
le tamamladı. 

- Gemide bir Çinli icadın 
vardı. Bu kadın zengin bir Çinli-

den dul kalmış. Yalnız değildi. 

etrafinda birçok kimseler de bu
lunuyordu. Bunların hepsi kadın
dı. 

Seyahatimizin ikinci günüydü 
Sabahleyin erkenden bu güzel 

dul kadın elinde tabanca 
olduğu halde süvarinin karşısına 

dikildi. maiyetinde bulunan ka
dınların hepside arkasında idiler. 
Fakat bunlar artık kadın değiller

di. Kıyafetlerini değiştirmişler ve 

hakiki birer haydut olarak mey

dana çıkmışlardı. 
Geminin kaptanı, genç, cesur 

bir delikanlı idi. 
Aynı zamanda da fevkalade 

güzeldi. Bu güzel hasmının tekli
fini reddetti. Bunun üzerine gemi· 

de haydutlar ile mürettebat arasın

da bir mücadele başladı. Haydut

lar kraliçesi ma~lup olacak takı

mından degildi. lkınci kap an ya
ralandı, çarkçı öldü. 

Güzel süvari artık korsanlcr 

kraliçesinin elindeydi. Fakat bu 
güzel korsanlar kraliçesi, güzel 
süvariye fena muamele edemezdi. 

Çünkü süvari çok güzel bir deli 
kanlıydı ve korsan kadın süvari 

üzerinde müessir olab!lmek için 
beraber geçirdikleri ilk geceden 
memnun kalmıştı. işte bu sebeple 
kendisine karşı gelen süvariye bir 
şey yapamadı ve bizi de beraber 
alarak hepimizi bir gemiye koydu 
ve kaçırttı. 

Şimdi de bu haydut kadın 
hakkında bir çok hikayeler 

uydurultıyor. Son olarak korsan-

lar kı aliçesi bir Portekiz gemisin
de görülmüştü. Gemide bulunma· 

sı lazımgelen 500.000 doları ·rn
yordu. Ama paralar son dakika
da başka bir gemiye verilmişti. 

Bir Amerikalı gazeteci kor· 
sanlar kraliçesini gö r müş olduğu .. 
nu iddia etti. Bu güzel kadının 

kocası Çin balıkçılarına çok eza 
cefa ettiği için idam edilmiş, şim
di karısı korsanlık yaparak koca
sının intikamını alıyormuş. 

Bu kadının kim olduğu uzun 
zaman belli olmadı. Fakat nihayet 
şüpheler Makaodaki güzel villanın 
sahibesi üzerine döndü, 

Polisler Makoadam Lay Şo 
Son'un villasına baskın verdikleri 
zaman villa bomboştu Zengin Çin· 
li kadın çocuklariyle birlikte meç
hul bir istikamete gitmişti. 

Şimdiye kadar bu korsan kra
liçesini bulmak için sarfolunan 
bütün gayretler bir netice verme· 
di. Uzakşarkın en mükemmel po
lis hafiyeleri korsanlar kraliçesini 
tanıdıklarını iddia ediyorlar. Filha· 
kika tanıyorlar, fak at bir türlü 
ele geçiremiyorlar. 

TÜRKSôZÜ 6 mayıs~ 

. ldhal8t ve 
ihracatımız 
Vekaletin bir tamimi 

ldhal ve ihracı Ticaret Ve
kaletince kuı ulmuş birliklere hasr 
ve tahsis edilmiş maddelerin mer
kezden hususi emir alınmadıkça 
birliğe girmemiş kimse ve mües
seseler tarafından idhal ve ihra
cına katiyen müsaade edilmemesi 
lazım geldiği ve ııksi halin mes
uliyeti mucib olduğu gümrük ve 
inhisarlar vekaletinden şehrimiz

deki alakadarlara bildirilmiştir. 

Bir genç 
boğuldu 

Karataş kesik köyünde oturan 
Pınarbaşı Şabanlı köyünden kara 
Çavuş oğlu 327 do~umlu lshak 
Ceyhan nehrine düşerek ro~ul
muş ve ceset arama neticesinde 
bulunarak ölümünd~ şüpheli bir 
hal görülmediğinden defnedilmiş
tir. 

Ceyhan köprlsl 
Ceyhan köprüsünün demir kı

sımlarının montaj işine hızla de
vam edilmektedir. Bu köprünün 
en büyük gözü olan 80 metrelik 
gözünün 30 metrelik kısmının 

montajı ikmal ec'.ilmiştir. Köprü
nün sonbaharria bitmesi muhte
meldir. 

lAGVEOilEN GÜMRÜKLER 
Urfa ve Mardin Gümrük mü

dürlüklerinin kaldırıldığı ve bunla
ra bağlı Resülayn, Akçakale-, Mür
şidpınar, Nusaybin, Derebsiye ve 
Kilis müdürlüğüne bağlı Akçako
yunlu ve Karkamış gümrük idare · 
lerinin önümüzdeki Haziranın bi · 
rinci gününden itibaren Jslahiye 
Gümrük müdürliiğür1e bağlandık· 

lan ve Gaziantep Gümrük idare
sinin de ayni tarihten itibaren lağ· 
vedileceği Gümrük ve lnhisaı lar 
Vekaletinden şehrimizdeki alakı · 
darlara bildir ilmiştir. 

Oöntlllfl hazırlama 
yuvasına ratbet 

Antakya : 5 (Türksözü muha
birinden) - Bu sene Türk Hava 
Kurumu ıönüllü hazırlama yuvası· 
ııa yurdun bertarafında olduğu 

gibi Vilayetimizde de büyük bir 
rağb~t vardır. Son bir hafta için
de pilot veya teknik kurumlarda 
çalışmak üzere şehrimizden 10 
geııç müracaat etmişlerdir. 

Ticaret Odasında 

yapılacak toplantı 

Bu gün öğleden sonra Tica
ret ve sanayi Odası ile intihap 
heyeti toplanacak ve münhal bu
lunan iki aza için yapılacak içti· 
maın gününü ve saatmı tesbit e · 
derek münlehip sanilere bildirile
cektir. 

1-!!_ıke!_l!~-~ahJ!!e.!.i 

ı aııı d il 
topları t 

Şehriı izdeki ilk 
bahar at koşuları 
Koşular pak bararetu geçiyor 

: ................ ~~ .... : 
i ABO NE VE iLAN i 
f ÜCRETLERİ M İZ j 
ı Bu harbin başladıtı gün· ı 
ı den itibaren kôtıd. mürekkep ı 
ı ve difer malzeme fiyatlarında ı 
ı derhal bir iere/fü başlamış ve ı 
ı bu yükseliş bugüne kadar da ı 
ı devam etmiştir. ı 

ı Yalnız kafıt fiyatlarında ı ! yüzde, güzelli bir yükseliş ol· i 
i muştur. ı 

ı Şimdiye kadar abone ve ı 
ı ilan tarif em izi harpten evvelki ı 
ı lıalinde muhafaza için büyük ı 
ı gayretler ve f ıdakarlıklar yap· ı 
ı tık. Fak at bugün artık sadık ı 
ı birer dostumuz olan abonıle· ı 
ı rimizden de küçük birer feda· ı 
ı karlık istemek mecburiyetinde ı 
ı kalıyoruz. ı 

ı Şehirde ve hariçteki a.IJlık ı 
ı abonelerimiz şimdiye kadar ı 
ı yüz kuruş ödemekte idiler. ı 
ı Buna yirmi beş kuruş gibi ı 
ı cüz'i bir şe.IJ ilave ederek 125 ı 
ı kuruşa çıkarıyoruz. Yıllık abo· ı 
ı nelerimiz de 12 den 14 liraya ı 
ı çıkmış oluyor. Zaten bu fiyat ı 
ı ötedenberi diter bütün gazete· ı 
ı lerin tatbik ettikleri tarifeye ı 
ı uymuş oluyor. ı i /[<in ücretlerimizi ise satırı i 
ı 1 O kuruştan 15 e çıkarıyoruz. ı 

ı Reklcim mahi.IJetinde olan ı 
ı devamlı ilanlar evvelce de ı 
ı oldufu gibi hususi pazarlıfa ı 

ı f<ibidir. ı 
ı Okuyucularımızdan ve il<in ı 
ı müşterilerimizden özür diler ı 
ı ve bizi haklı göreceklerini ı 
ı kuvvetle umarız. ı 

ı TÜRKSÖZU ı 
ı ........................ ı 
Bemşebrllerlmlzln 

- Hava Kurumuna -

Yaptığı Yardımlar 

Hava Kurumu Adana şubesi
ne hamiyetli yurddaşlarımızın } ar
dımları devam etmektedir. On 
dört hemşehrimiz daha Kuruma 
yardım yapmışlardır. Yardım ya
panların isimleri şudur : 

16 lira Mehmet kürkçü, 16 lira 
Ahmet Tonel, 16 lira Osman 
Sağlam göncü, 16 lira Demal, 10 
lira Şükrü Mutlugün, 62 lira Ah
met Toraman, 125 lira Süleyman 
Nuri Kaz.mirci, 125 lira Ali Galip 
ikiz, 50 lira Ahmet Kurttepeli, 
84 lira Mahmut ve Mustafa, 42 
lira Talat ve Hasan Ôzergin, 27 
lira Mahmut Halıcı, 224 lira Ne 
dim Kozacı oğlu, 1100 lira Corç 
Lutfullah. 

Adana ilkbahar At koşuları
nın üçüncüsü Pazar günü şehir 

Hipodromunda yapılmıştır . Ko
şuları takib etmek üzere kalaba
lık bir seyirci kütlesi gelmişti . 
Müşterek bahisler oldukça ha
raretli geçmiştir. Koşularda kaza
nan Alların salıiblerine ikramiye
leri verilmiştir. 

Dlnkl lbracat 
Aldığımız malumata göre ls

tanbuldan dünkü ihracatın yeku
nu 53ı bin liradır Dün, Roman
yaya zeytin, Alınanyaya nohut, 
kuşyemi, Amerikaya porsuk deri· 
si ham deri satılmışhr. 

IMLAMIZ iÇiN 
BiR ANKET 

Türk Dil Kurumu imla Luga
tini yeniden bastırmağa teşebbüs 
etmiştir. 1929 da basılan bu luga
tin mevcudu kalmamışbr. Korum, 
son zamanlarda imlamızda görü
len karışıklığın önüne geçmek is
tiyor. Bunun için imla Lfıgitinin 
başına konulacak imla kılavuzu

nun bir taslağını hazılamış, bas· 
tırmış ve dil işlerine alaka göste· 
renlere dağılmıştır. Bunu gözden 
geçirerek düşüncelerini kısa za· 
manda bildirmelerini istemiştir. 

Bundan anlaşıldıg-ına göre Ku
rum makul tenkitleri gözönünde 
tutarak kılavuzun kat'i şeklinde 
ona göre tadiller yapmak yoluna 
gidecektir. 

Deri Sabşımız 
Türkiye ile Macaristan arasın

da mevcut olup müddeti bitmiş 

bulunan eski ticaret anlaşmasın

dan bakaya kalan hesaplara mah
suben Macaristana 300 bin liralık 
deri verilecektir. Deriler ha:ıı r

lanmaktadır. 

İnfaz edilen 
idam kararı 

Mersin : 5 (Türksözü muhabi· 
rinden) - Tarsusun Alifakı kö· 
yünden Durmuş kızı Dursunu ta
ammüden öldürdüğü için Mersin 
ağır ceza mahkemesince ölüm ce· 
zasına mahkum edilen Osman ok· 
lu Ali Rıza Çölgeçen, hakkırda 

verilen karar Büyük Millet Mecli· 
since tasdik edildiğinden, dün sa· 
hah ssat dörtte Güneş Sineması 
arkasındaki bulvarda Cumhuriyet 
Müddeiumumisi Enver Onal, Müd· 
deiumumi muavini Vasıf Kısmetli, 
Hakim muavini lsmail Aygan, jan· 
darma komutanı ve Emniyet mü· 
dür muavini huzurunda hüküm in
faz olunmuştur. 

Katil, son saniyesine kadar , 
metanetini muhafaza eylemiş, ce· 
sedi saat dokuzda Belediye cena· 
zd arabası ile kabristana gönde
rilmiftir. 

·aıt Çok yühdde rden u~ 10pl' 
yarelt·re karşı agır defı 

811 
kullanılmaktadır. Pıke yap re •1 

ni çok alçaklara inen ta})~8, 
lı.arşı ağır defi toµlnrıoın fıf 
yoktur. Buıılaıa karşı hn 1 

n 
topları kullanılır. , ,ı; 

Hafif dafi topları 'J. 8~ 
3,7 santimetre çapında ·~rıılJ 
bir silahtır .ki çok 11~ır _ırı 1 edı n 
!erin son derecede ıslah 

1 
r 

bir nümunesidir. suna ~i 
derecede seri ateşli oluP Lt• 
kikada 200 mermi atına , 

·es> 
Hafif defi topları çok rııu ınııl tı 
müclaf aa silahıdır. fi un tar te 
rız tayyareler için ga.\•et ~8 
lidir. Attığ'ı humbaraların ,,,_ 

t .,w 
lü çok hassas olup a}.1.ıi:e t 
hafif bir temas yapsa - bv' rn 
hal infilak ederek bÜ)'uk 

ka eder. ço~ 
Hafif dafi toplarının V 

· fe\ 
essir olması ateşinırı ı't 

süratınden başka ıner:ıııı 
baskın şeklinde tevcih e \ç 
den ileri geli} or. l:junun ttelıf' 

·re 
silahı kullanacak ınu ııı . ,.e 
gayet mükemmel talırn 
rese 2örmesi lazımgeJir:r 111e g-

Ağır defi topları bı f tt v 
cihazı vasıtasiyle h~dede fı d 
edildiği halde hafıf . ~ >' ti 
!arından her biri hedef•~~85ıP 
başına tayin edecek rıııı cb~ e 
zamanda ateş açmak ırıe cı 
tindedir. f il 1 

Bu sebeple hafif de· '·ııır'· sı 
kumandanlarının gerek 

1~,,~• 
rek karar cihdinden nııı• 
yüksek kabiliyet ve. ~. ' 
sahibi olması icap ed1_> 

0 nıel 
kumand.-\nlar değil, ist1~8 ıııt 

· ıııe 
çuları ve mesafe tayın nıtıbş 
efrad da yalnız taşına bllııı 
etmek mecburiyetinde ı t 

ııııe 
tarından gayet müke0 

görmüş olmalıdırlar· .-. 

Antakyaaıll y~ ra, 
belediye biltÇ 

11
' 

.. G ııı 
5 (Tu .. rk_soı a.ı 

Antakya : v" 
birinden) - Şehrirnıı bnt 
Meclisi, 1941 mali yıl~ııtıi; 
müzakeresine devarn dere!: 
raf kısmını da tetkik e dııst1' 
deler arasında bazı tıs 
nen kabul etmiştir. hİ' ~ ci ı 

Bu suretle 941 şe al: 1 u 
160 küsur bin lira oınr 
edilmiştir. 5ı.J}'\J 

Bu bütçeye Oef~~di'· 5~ 
hak bütçesi dahil dek! 

3
rct1' 

çesi 10020 liradan ıb pefııc 
iptidasından itibaren hjt 

rı 11 

ayrı kadro ile ve aY . .l'. sa 
ı.;tır· , I'' 

olarak idare olunaca g-0ııı1 
Meclis çarşarnb8 oc'°' lı 

toplanarak müzakerata hı 

de~~~n 
-YEKllHiH Y[Hİ ~t. i 

(B. . . h'f .. dell , 1 
ırıncı sa ı ... )'ıııı 

tihaola alakası kal_lfl 1ti~ıJ111 
menlerin şimdıden. ılfl 8yıf1 
vam edenlerin de bıl t ı:ııl 
şinden itibaren serbe

5 ıerill 
· yer 

rını ve gideceklerı ı.:ıaı1 
~erini ~ensup ~td~1' ıii11~ ıdareleı ıne bırakar ·ııi b 

1 •1 ı:ıerı ~ı 
yerlere gidebı e:e.. vıll'i) ,~ 
tir. Bu karar but~0 bı.ıtııııtt1 
retmenlerine şarnıl 

Büyük buharlı gemilerin icadı 
korsan ların bu metotlarını sıfıra 
indirmişti. Fakat korsanlar cesur, 
cüretkar oldukları 1'adar zeki ve 
muhayyileleri geniş insanlardır da 
Buharlı gemilere karşı da derhal 
veni bir formül bulmağa muvaf • 
fak olmuşlardı. Korsanlar hangi 
gemide büyük servetlerin naklo
nulacaldarını sonra haydutları hiç 
de şübheyi celbetmiyecek denk
ler haline sokarak bu gemilere 
vüklüyorlardı. Bu şekilde haydut. 
~rla }Üklü olan gemiler evvelceı 
tayin edilmiş olan bir nokhya 
geldikleri 1.aman o hiç zararsız 
imiş gibi görülen denkler derhal 
müthis hem de ölümü hiçe sa
yan mÜthiş birer haydut halini 
alıyor ve bu haydutlar gemi za
bıtanını gemiyi durdurmağa mec
bur ediyorlar. Bundan sonra he
men o civarda bulunan korsan
lar gemiye çıkıyor ve kıymetli o
lan bütün eşya ile birlikte arka
daşlarını da aldıktan sonra kaçı

yorlardı. 

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

Ve bu müthiş teşkilatın başın
da da bir kadın bulunuyoı muş. 

- Evet bir kadındı. Onu göz

lerimle gördüm. 

Ankara Radyo Gazetesi 
Hitlerin nutku 

Hitler Rayiştağ huzurunda 
uzun bir nutuk söyledi . Bu nut
kun söylenmesini icabettiren se
b~b her halde Balkanlarda mu
harebenin bitmiş olmasıdır . Nut
kun ilk kısmı, Almanyanın malum 
olan görüşiinün tekrarından ıba
rettir. 

Hitler harb mesuliyeti bah-
sinde Amerikayı da ima etmiş 
ve İngiltere • Fransa gibi Ame
rikayı da harb mesulleri arasına 

koymuştur . 

R uzveltin nutku 

Hitlerin nutku günü Ruzvelt 
de bir nutuk söylemiştir . Bu nu

tuk gerçi Hitlerin nutku kadar 
uzun değildir. Fakat çok mühim
dir. Çünkü bu mıtkunda Rnzvelt 

- ltk defa - Amerikanın harbe 
karışabileceğini söy leınişlir. 

Afrika cephesinde 

Tobruka Mihver kuvvetleri 
müteaddid taarruzlar yapıyor, fa
kat hiç bir netice alınamıyor . 

İngiliz müdafaası pek kuvvetlidir. 
Bir çok Alman tankı tahrib edil
miştir. İngiliz müdafaa hatı hiç 
bir noktasından ciddt surette ya
rılmamıştır . 

ln11iliz hava taarruzları 

Breste yapılan ıngiliz taarruz
ları on dördü bulmuştur . İngiliz 
tayyarelerinin gayesi bu liman· 
daki Alman harb gemilerini ba
tırmaktır . Brestte bu gemiler i} i 
bir şekilde muhafaza edildiğinden 
henüz batırılamamıştı r . 
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MATSUOKAHIN B(YANATI 
••R 

u-zveıt ve"Hull'un Tokyoya 
D•lmesı daha mUnaslp,, 

na· Tokyo: 5 (a.a) - Hariciye 
zı_n Matsuoka g.:ızetecilerle bir f öruşme yar.arak Amerikan haltı 

arcker h kk ii 1 a ·ında malümat almak 
zere Birleşik Amerika devletleri

ne seyahat etmesi fıkrini kat'i su
rette 
Ş reddt ylemiştir. Matsuoka 
:ırktaki şeraiti tetkik için Ruzvel
lın ve yahut Kordel Hııll'ın Tok

~ Yoy_a gelınesirıiıı daha ziyade mü-
llasıp ol ~ - 1 . t' acagını soy emış ır. 

Maıtaya blca• 
Malta : 5 ( A. A.) - Resmi 

tebliğ : Cumartesi akşamı iki düş
ltıan tayyare grubu Malta üzeri
~c şiddetli akınlar yapmışlardır. 
aıı hasar olınaştur. İki düşman 

ta) Yaresi düşürülmüştür. 
~-------------

B. EDENiN YUNAN 

BA~VEKiliNE MESAJI 
_ lBirinci sahifeden artan) 

iosterdi~i parlak cesaret ve sebat 
~: '._11etanet ve müttefik olarak 

r
.urustiük ve: sadakatına karşı de
ın ..... 

""nnctt.ırhğımm arzederim. 
Yunan Başvekili cevabında 

tı -curnıe deıni~ıir ki: Hararetli me· 
ıa·ı ., 

l arından do•ayı ekselansınıza 
~cşekkür ecieı iın. Avam kamara· 

0
1 rıa ve lngilız milletine Yunan 

b~dusu hakkın rhıki düşüncelerinin 
Utiirı 'f . 1 . . A k lb" k uııan rııı elının ta a ıne 

/dar gideceğini temin etmenizi 
ıca ederi n. ı 

aı 

İrlandaya hava 
hücumu 

Dablin : 5 ( A. A. )- Şimali 
lrlandecia Belkast mıntakasına düş
man ta} yarderi şiddetli bir hü
cum ) pmı~l r . Y ıngınlar çıkmış
tır . Ôleııı~.. v:: yaralananların 

miktarı henüz malum değildir. 

İaglit raye bava 
bücumları 

Londra: 5 ( a a. ) - Gece 
Belbast mıntıkasına düşman tayya· 
rdcri tarafından şiddetli bir hücum 
yapılmış olduğu bildirilmektedir. 
Evlere ve endü tri binalanna mii 
him hasar yapılmış ve bir miktar 
yangın çıkmıştır, Ôlü ve yaralı 
olması muhtemeldir. 

Darlaaıa temasları 
Londra: 5 ( a.a. ) - lsviçre 

radyosunun bildirdiğine göre, Ami· 
tal Darlan Paristeıı Vişiye dön· 
müş ve Pariste Alman büyük elçi
si ilı: yaptığı görüşme hakkında 
m.ırcşal Petene malumat vermiş· 
tir. 

SOVYET FiLOSU 
BAŞKUMANDANI 

Moskova : ( A. A. ) - Şimal 
Sovyet filosu Başkumandanı teb · 
dil edilmiştir. 

BazveltlD otla 
Şanghay: 5 ( A. A.) - Ruz

veltin büyük oğlu Çunking'den 
Randon'a gitmiştir. Mumaileyh 
buradan Kahireye gitmektedir. 

- --- -----
GAYRI MENKUl SATI~ ilANI 

Bor icra Memarıataadan : 
941/6 

No Köyü Mahalle Mevkii Cinsi Dönüm 
miktarı 

Takdir olunan 
kıymeti 

Temamı 40 Li-2 l Kemer Kemer 
hisar 

Ak yer rarla be~ dö-
nüm ra 

6 Budahi Budahi Bağlar Tarla On beş Temamı Yüz 
başı dönüm Lira 

6 Budahi Budahi ÇaA"lak Bağ i· Üç dönüm Nısıf hissesi 
aşaQ'ı ken şim- Tarlanın nı· 250 Lira 

di tarla sıf hissesi 

7 Bi.ldahi Budahi Budahi BaQ'ın Dört dö· Nısıf hissesi 
nısfı nüm ba· 175 Lira 

ğın nısfı 

•aat ~rtırın~nın yapıl., cağı yer, gün, 
alt • "1 ncı Artırma 27-5- -941 

Art iunü saat 10 - 12 ve ikinci 
acı::: 1 9-6-941 Pazartesi ayni 

1-l~b 
ır ., u gayri menkullerin ar-

h11'"1da Şartnamesi 3-5-94 l tari
en · · (10 ıtıbaren 941-6 num&ra ile 

1 icra d · · . rıun aıresının m ayyen 
için ıarasında herkesin görebilmesi 
darı ~çı tır. handa yazılı olanlar
lcr . bazla malumat almak istiyen-, ış u 
Ya Şartnameye ve 941 -6 dos-
ltıiira".urnarasiyle memuriyetimize 

2 c:1t etmelidir. 
karda Artırrnıya iştirak için yu• 
lı"de Yalllı kıymetin o 07,5 ni,be
bıtl\k Pey akçasiyle veya milli bir 

anın t . 
tdile k . cnıırıat mektubu tevdi 

ce lır. (14?4) 

dı;.;t -, ipotek sahibi alacaklılarla 
k ıs a ak d 

ı saıı· 
1 

a arların ve irtifak hak-
. ıp er· · 

rıııdeki h ırıın gayı i menkul üze-
l'l)asraf a a~ıarını hususiyle faiz ve 
al~n ta .h~aır olan iddialarını işbu 
• tı ırıd~ . 'b 
•çirıd n ıtı aı en on beş gün 
tc rrı: evr.akı müsbiteleriyle birlik· 
beder m~~Y.etiınize bildirmeleri ica· 
.İtiliyİc sa~· halde hak lan Tapu 

-rıil\ p 
1 

ıt oldukça satış bede· 
4 :_y ~ş"ınasırıdan hariç kalırlar. 

>'a iştırak ostcrilen günde artırma
ltıesiııi k ed ... nler artırma şartna
"ıat al 

0 unıuş ve lüzumlu malü
lılıJ tt mış ve bunları temamenka· 

rn ş nd v . 'b S T e ılı ar olunurlar. 
- a. ay1 i yın edilen zamanda 
menkul " d 

llta uç ef a baQ-rıldıktan 
en çok artarana ih&le edilir. 

Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymetin yüzde 75 şini bulmaz ve· 
ya satış istiyenin alacağına rüchanı 
olan ai~ir alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o gayri menkul ile 
temin edilmiş alacaklarının mecmu 
undan fazla ya çıkmazsa en çok 
artıranın taahhüdü baki kalınak Ü 

zere artırma 10 gün daha 
temdit ve onuncu gün ayni 
saatte yapılacak artırmada ~e 
deli satış istıyenin alacağına ruc· 
hani olan diğer alacaklıların o 
gnyıi menkul ile temin edilmiş n

lacaklan mecmuıırıdan fazlaya çık
mak şartiyle, en çok artırana ilıa~ 
le edilir. Böyle bir bedel elde cdıl-
meıse ihale yapılmaz. Ve satış ta 
lebi düşer. . . 

6 _ Gayri menkul kcndısıne 
1 

ihale olunan kimse dr.rhal veya· 
verilen mühlet içinde parayı ver
mezse iha'e kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek tek
lifle bulunan kimse arzctmiş oldu
ğu bedelle almağa razı olursa ona
razı olmaz, veya bulunmazsa he· 
men ıo gün müddetle artırmaya 
çıkanlıp ençok artırana ihale· 
dilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için . yür.de. beşden 
hesap olunacak faız ve dığer za· 
rarlar ayrıca hükme hacet kalmak
sızın memur.yetimizce alıcıdan tah 
sil olunur. Madde (133) " 

Gayrı menkuller yukaı ıda gos 
terilen 27-5-941, 9 - 6 - 9ıı 
tarihiı.de Bor icra Memurluğu oda· 
sırıda işbu ilan ve gösterilen artırma 
şartnamesi dairesinde sntılacağ· 
ilin olunur. 12977 

TÜRKSÔZÜ 

iNGil TER( i HAK HARBİ 
(Birinci sayfadan artaıı) 

harbin bidayetinde elli tayvareye 
malik bulunuyordu . 

l.ondra : 5 ( A. A. } - Emir 
Abdullah ")lah Filistirıde bir be
yanname neşrederek Raşid Aliye 
hrşı isyan etmeleri için Iraklı

lara lıitab etmiş ve meşru hükü
meti yeniden tesis için Iraka dö
neceğini temin e.} lem iştir . Emir 
Abdullah bu beyannamesinde 
ezcümle şöyle demektedir : c Bir 
11skeri grup yabancı memleketlere 
satılmış Raşid Alinin cürüm şe
riki olmuş ve fena niyetlerle ha
reket ederek genç ve sevgili Kra. 
lıııız yiğerıimin vasili~i mukaddes 
vazifemden beııi . cebirle ayırdı

lar. Bunların fena tesiri altında 
asil lrnk toprakları yalanlar ve 
sahtekarlıklar in zehirlenmiş ve 
sulhun nimetleri yerine harbin 
fecaatleri kaim olmuştur. Vazifem 
sarihtir. Ana vatanımın kirletilmiş 
şerefini temizlemek ve meşrü su
rette teşekkül etmiş bir hükümetin 
idaresinde onu sulh içinde refaha 
isal etmek Üzere vatanıma döne
ceğim . 

Londra : 5 ( A. A. )- Ha"a 
ne78reli tebliği : Dün lngiliz tay 
yareleı i Bağdad Ü7.erine /\rapça 
ya2ılınış 24,000 beyanname atmış
lardır. Tayyarelerimiz Bağdad şar· 
kında nıühim Irak a~keı t müesse
selerinin bulunduğu mevkii şid
detle bombardıman ettikten sonra 
ü<lerine döıııııüşleıdir. Haııgarlarla 
tamirat atelyeleri, bürolt1r, ve yer· 
deki tayyareler üzerine tonlarca 
boıııba atılmıştır . Mühimmat de
polarıııa yeniden isabetler vaki 
olınuş ve toplu bir halde bulunan 
nakliye vasıtaları hasara uğratıl

mı~tır. Bomba ve kurşun parça
lariyle en aşağı bir düşman tay
yaresi tahrib edilmiş, bir çokları 

da hasara uğratılmıştır . iki düş
man avcı tayyaresinin düşürüldü~ü 
zannedilmektedir . Bir lngiliz tay· 
yaresi üssüne dönmemiştir. 

Kahire : 5 ( A. A. ) - Irakta: 
Habbaniye civarındaki Irak• top
çusu pazar günü tayyarelerimiz 
taraf uıdan nisheten daha gayri 
kabil bir hale konulmuştur. Hab
niyedeki garnizonumuz halelden 
masun bir haldedir. Irak hava 
kuvvetlerine mensup tayyarelerin 
çok büyük bir kısmı gerek İngi
liz sahalarına tecavüze teşebbüs 
ederken, gerekse tayyarelerimiz 
tarafından Irak hava üslerine ya
pılan taarruzlar esnasında şimdi

diden tahrip edilmiş bulunmak
tadır. 

TORK AM(HİKAN TiCARi 
HESAPLARI TEMİZlEHDI 

(Birinci sayfadan artan) 

mışa elden çıkerma~a haıır fabri
kalar eksik değildi. 

Bununla beraber dolar tediye
lerinin arkası kesilmemesi emni
yet uyandırdı. Hükümetimiz harp 
zamnninda her memleketin döviz 
üzerine dokuz düğüm vurmasına 

rağmen taahhüdünü ı;adekatle 
yerine getirdi. Bugün sekiz mil 
yon dolar tamamile ödenmiş bu· 
Junuyor. Doğrudan doğruya Ame· 
rika fabrikalarına ticari hesaptan 
borcumuz kalmamış gibidir. 

Yalnız son senede gelen A-
merika malları ) üzünclcn yarım 

milyon dolar kadar bir borç var
dır ki bu borcun pek azı Ameri
ka fabrika müesselerine aittir. 
Çoğu amerika dolarları olup da 
bunu finansman işler; için yük
sek bir bedel mukabilin de kul
lanılan mutavassıtlara aittir. 

Harp ıamnnında Amerikan 
fabrikaları Nevyorkta akreditif 
açılmadan yola mal çıkarmadık· 

lan, hükumette bir aralık Ame
rikaya döviz müsaedesi vermedi
ği için tüccar iki yüz elli ilr üç 
yüz kuruş arasında mutavassıtlar
dan dolar tedarik etmif ve bu 

1 Tarih, Coğrafya 1 

Ege Adaları 
E ge adaları birer birer mih

vc r devletlerinin eline geçi
yor. Aııl..ara ru<lyusuııurı verdiği 
ha bert: ııazararı lng iltt:te yalnız 
Ciritle Kıbrısı müdafaa edecek· 
miş. Böylelikle, günün meselesi 
haline gelen Ege adalarının türJ.:. 
çe isimlerile bugün kullanılan fran
sızca şekillerini aşağ'ıJ a <lercedi
yoruz. Bu adalardan Sisam ve 
1'aşoıo müst~sna diğerleri meşru

tiyetin ilanında bizim eı;ki Ceza
iri Bahri Sefid vilayetimize aitti. 
Vilayet merlcezi Ro<.los, Saim, 
Midillf, Limni olmak üzere 4 san
caktan, bunlara bağlı 18 kaza ve 
19 nahiyeden ibaretti. Eskiden 
Kıbrıs de bu idari teşkilata dahil
di. Vilayetin mezkezi Sultan Ha
midin son devirlerinde kah Sakız, 
kiih Rodos olmuştur. 

Ege adalarının meskunları. bizim 
idar~mizdeykcn • küçüklü büyük· 
lü 24 taneydi. Anadoluda Mente
şe ıanca~ının sahilindeki dar bu
run da bu idari lt-şlcilata girerdi. 

Ege adaları şunlardır : 
Semadireg SemoUıraki 
Jmroz lmbros 
Limni Limnos 
Bozcaada Tenrdos 
Boz baba Aistrati 
Midilli Lesbos (M} tlini) 
Yun re Moskonisi11 
lpsaru Psera 
Sakız Chios 
Karyot Nicaria 
Furni Plıurnes 
Batııos Patmos 
Lepso Lipsos 
Leı;.yoz Leros 
Kalimııoz Kalynınoı 
Ostropııl) a Astropalia 
Manköy Ko 
İncirli Nisiros 
Sömbeki Sywi 
llvaki Tilos 
1-İergit Charki 
Rodos Rhodes 
Keı pe Karpatl os 
Ka~ot Kasos 
Bunlara, ) ul..arıda bahı;etti~i

miz Taşo:ı. ve Sisam'ı da ilave 
etmeli . 

Viliyetin nüfusu bizim zama
nımızda 300,000 lcadardı . Bunla
rın 30,000 i Müslüman , 3,000 i 
Yahudi, mütebakisi Rumdu. Müs
lümanlar lstanköy, Midilli ve Sa
kızda yaşarlardı. Yalnız Sakızda-

: 
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B OR SA 1 

PAMUK - HUBUBAT 1 

,_ - 1 

CiNSi 
j KIL6--.FlliTı 

En az En çok 
K. S. K. S. 

Koza 
Klevland l 

, Klevland il 
1 M. Parlağı 
·' P. Temizı 

1 
Kapımalı 

1

' Y. Çjğiôi 5,00 5,00 
K. Çiğidi - 5,00 - 5,00 
Susam --- -·- -.. 

-Buğday- -- -- ' 

-Buğday TO. 
Buğday yerli 
Arpa 
Yıılaf -- ·-

,_ 

--=-' 
1 - --

.1 
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KAMBiYO VE BORSA ' 

iş bankasından alınmıJlır. 
- -- ı= 

(Frank) Fransız~ 
,· 

(Frank) İsviçre 
(Sterlin) ing~ - 5.24 

J (D~1nr) Amerikan_ 
-
132.~ c 

sayede mal gctirt;bilmiştir. Mem. 1 
lekele mal getirmesini temin için 
bu gibi döviz muamelelerine göz 
yumulmuştur. 

Haber aldığımıza göre hüku 
met bu ı;uretle mevcut hesabıda 
bu günlerde temizlemek üzeredir. 

Bundan sonrası için tüccarın 
bu gibi menbalardan istifadeye 
ihtiyacı kalmıyacak, hükümet pi
rimli dolarla do~rudan doğruya 
akrceıtif açılmaaını temin edecek· 
tir. 

............... • ••••• • •• • • • • (!) ASRi EM • • • SUVARE 

• 8.30 BU AKŞAM 
• 

SUVARlt • ---
8.30 • 

: • • 
iki büylk ,abeser birden sunar 

- 1-

• • • • • CEBE.LÜTTARIK 

:FiLMiNiN • 
YİVİANE ROMANCE 1 
GEORGES FLAMONT ! 
D O L İ Ol 

• U N U T U J. ~f A Z • • A R Ti S T L E R 1 • • • • • 1 
it • • • 

1 arafından Nefis Bir Surette Temsil Edilen 

Yan Geceden Sonra 
Esrar t•e maceralarla dolu, büyük aşk ve heyecan filmi 

-2-

• Dlaya Slnemacıbftının En 1 Korkunç Artisti 

! MİSTER M OT O'HUH . - -· i 1 .... 1 _S_ON_l_HT_AR 
Heyecan, Esrar, Muamma İle 

: Dola Btlylk Macera Pllml 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 
• • • ........ . ........... . ... 

SEYHAN VlllYETİ DAİMi 
ENCOMENİNDEN: 

Adana Memleket Hartanesi
nin 497 lira 50 kuruş muhammen 
bedeli bir kısım maalece ve mal-

ki Müslümanlar Rumca konuşur

lar: ciigcrleriniıı ana dili Türkçe 
idi. 

Bu adalar, Fatih İkinci Meh
med , oğlu Bayazıd ve Kanunt 
Süleyman zamanlarında Osmanlı 
ıilkesine katıldı; meşrutiyeti takib 
eden herb ve muahedelerle Ce
zair'i Bahri Sefid vilayeti dağıldı. 

-zemei tıbbiye ihtiyacı pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Paıarlık 8 5 941 tarihine te-

sadüf eden perşembe günü saat 

10 da Seyhan vila} eti daimi en

cümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için 

muvakkat teminatın pazarlık gü-
nünden üç gün mukaddem Husu
si Muhasebe veznesine teıılim e
dilmiş olması lbımdır. 

İsteklilerin Liste ve şartname
yi görmek üzere hergün Hastane 
ldare5ine ve pazartt•si günü de 
Daimi encümen bürosuna müra
caat eylemeleri ilan olunur. 

12967 29 - 1 - 3 - 6 
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ADANA BElEOİYE RİYASETiNDEN · 
1 - Yeni Askeri Hastahane ile Kanal köprüsü arasında 

müceddeden inşası lazımgelen şosa, açık olarak eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - işin keıif bedeli 5281.25 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 396. tO liradır. 

4 - istekli er bu işe ait şartname, proje vesair evrakı A· 
dana Belediyesi Fen işleri Müdürlüğünden 26 kuruş mukabi· 
linde alabilirler. 

5 - ihale 16.5.941 tarihine rastlayan cuına günü saat 16 
da Belediye Binasında toplanacak Belediye Encümeni tarafın
dan yapılacaktır. 

6 - Münabsaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden 
en az dört gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne ınüra
C'aatla bu işin ehli olduklarını dair ehliyet vesikası almaları şart
tır. 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin A
dana Belediyesi Fen İşleri Dairesine ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de ihale gününde muayyen saatte Belediye EııcÜ· 
menine müracaatları ilan olunur. 

1-5-9-14 12983 
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! DOKTOR i 
i i ! Yalçm Mustafa Ozel ! 
! DabW Hastabldar lltltebassısı ! 
t • 
i Kızılay Ulucami caddesi istiklal ilkokulu karşısın- i . . 
! daki muayeıiehanesinde her gün haıtalannı kabul eder. ! 
• • ! S. P. Cs. 3-30 i 
• • 
· -·-·-·-·-·-·-·-·- --·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 
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Eşsiz bir muvaf Jakiget: 
Muhtelif veya 

1 
toplu aile rezintile· 
rinde, şehirde, köy
de, daR"da, bayırda 
velhaı;ıl her yerde 
ve en" gayri müsait « 

1 şartlar albnda (içe· ~ 
risinde hariçten hiç , 
bir madde ilave et-

• meyi düşünmek~izl:ı) 
en acele ve en dar 
zamanınızda nefis ve 

• • 

lezzetli: 

ÇAPA , 
marka 

e ÇOBBALIK • • Hububat sebze, 
• komprime ve 
• pürelerini 

: Beş on d11kika 
• 7arhnda ha1.1rJı . abi-
8 lirsiniz. Bir kompri-
• me evsaf ve yük~ek 
• hir kalitesi itıbariy· 

- le bir günlük kalori 
sarfiyatınızın karşılı· 

ğıdır. Her yerde 
bulursıanuz. 

KaUteılyle ve ıeılala temlzllftlyle ber keıl hayrete 
dl,ırea radyo ı ........................ ı \ 

MUHARREM HiLMi REMO Jm~:a::e~~=!:.:j 
Tlcaretbaaeıladea abllız f bir kadın hizmetçi ara- ı 

:yor. Matbaa~ıza müra- ı 

ABİOİHPAŞA CADDESİ MO. 112 - TELGRAf: REMO ADANA - TElEfON: 112 ı~::~~.:~~ .......... ı -----____ :.,..___,.---------~~--- . ...----·--........... - --- --------·· 

... ...........,.. 
(~~ 

l Diş Tabibi 

Celô.l Çalapöver 
ASKERi HASTAHANE DİŞ TABİBİ 

&er gla ıııeden sonra 1111 tabibi 
lımall Bakili SomaJUI maayenellaae- j 
llade llaıtaıarıaı kabal eder. 8 • 15 

v ................................... , 

FEMil 
Bayanların sıhhi arkadaşı 

Birçok bayanların 

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

manlarında bu gibi hastalıklardan korunması için · yalnız 
(FEMJL) kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıL) in bususiBAGLARl da vardır. 

[CZANElERDEN VE TUHAFİYE, ITRIYAT 

MAGAZALARINDAN ARAYIMIZ 

• 

Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril TicarethanHi 
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Y ajcarraii cioarı No.~ 

1 
. ~ 

D &KATI. . DiKKATi.. ~ 

Vehbi Çömelek 

DİKKATi •• 

Saatçı 
Saat kalesi karşıııada 

Zenıt, arıoa,~aelier,lllacar,fıblılon kadın 
ve erkek ıoa model saatterlmlz redek· 
ıerıyıe beraber gel~mlştır. Bar tirli ta-
mirat kallaı edwr.... 12749 2.15 
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1 Abe:;:..:ıAa T?a!~.~?o.~ü lı 
ı Sahip ve Başmuharriri ı ıi 
ı Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 
ı 1 Aylıtı . . . 125 " - 1 1 
ı -- Umumi Neşriyat Müdürü ı 
ı hanlar için idareye MACiD OOÇLO ı 
ı müracaat etmelldlr BasıldıO· yer: ~ozu Mat~aası it 
* .... " ............ ...-...~..-"· ... ~ ...... "*...... . --- ---

i 
En Büyük Hakik 
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N oıs ;.c;UNUN YARATTIGI -. 

CAZiBE YE LGOZElllKTIR ! t 

"Radyolin,, harikulade mües- de parlak oeti~lı' 
sir terkibi, daima tazeliği ile "Radyolin,. sizi 1~~ 
temayüz etmiş ve onbinlerce ve 8irkaç misli .,-..- 11 

kifinin tercih ettiQ'i ycıine diş müıtahı.arlarıPda" J,I 
macunu haline 1rclmiştir. Diş 

ni kılmıştır. 

hıfz~RADYo Lİ' 


