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BUiÜn Atlas Okyanusunda bü
yük bir muharebe ba'jlamıştır. 

Çarpışmanın yapıldıkJ. yerin şim-
diye kadar kara harplerinde tesa
düf etmediğimiz derecede geniş 

bir cephesi vardır. Bu harp, do . 
ğuracağı neticelerle 1918 de "Ver
dun,. un sahne olduğu muharebe
yi hatırlatıyor. 

lslande'dan Açores'lara kadar 
Atlas Denizinin dalgalı sularında 

iki büyük imparatorluğun "Büyük 
Britanya,, ve "Almanya,, nın mu
kadderatı tayin edilmektedir. 

Şimdiden söyliyelim ki : Bu 
çizdiğimiz hat nakliye gemilerinin 
Alman tahtelbahirleri ile çarpıştığı 
yerleri gösteriyor. Bunun dışında 
başka faaliyetler de yok değildir. 
Çizilen hattan varacakları liman
lara kadar, lngiliz hükumetinin 
emrinde bulunan gemiler, müte
matiyen düşman taarruzlarına uğ· 
ruyor. Bu taarruzlar deniz üstü 
kuvvetleriyle, tahtelbahir, süratli 
gemilerle ve tayyarelerle yapıl

maktadır. 

Denlzaltı taarruzları : ln
giliz deniz kuvvetleri kumandanı 

8 Martta: "Denizaltı gemileri me
selesinin çok mühim olduğunu ve 
Britanya adalarını isfila tehlikesi
nin hala mevcut oldu~unu" söy
lemişti. Geçen harpteki halefi A
miral Jellicoe da onunla aynı fi
kirde idi. O da, "Eğer denizaltı 

gemilerini durduramazsak harbi 
kaybetmiş sayılırız" diyordu. 

Denizaltı harekatı geçen harp
ten bugüne kadar oldukça değiş· 
miştir. 1941 denizalblan düşman 

kafilelerini < ramıya çıkarken tay· 
yarelerle işbirliği yaparak hareket 
ediyor, böylece, grup halinde fa. 
aliyette bulunuyorlar. Harp gemi
leri gören tayyareler denizaltılara 
haber verdikleri zaman bunlar va
ziyetlerini tayin ediyorlar ve der
hal taarruza geçiyorlar. lşte gaze
telerin bahs~ttikleri facialar bu 
şekilde cereyan ediyor ve insanla
rı hayrete düşürüyor. 

DenlzUstU kuvvetler: Ba
zı harp gemileri de lngiliz ablu
kasını yarmak için t pkı penizaltı 
lar gibi, işgal altında bulunan 
Cap - Nord'dan Bidassoa'ya ka· 
dar uzanan muazzam yoldan isti· 
fade ediyorlar. Mükemmel silahla
n olan herhangi bir gemi, bir ka
fileye rastlayınca derhal taarruza 
geçiyor ve civardaki harp gemile· 
ri faaliyete geçmeden önce işini 

bitirerek ortadan kayboluyor 

SUratll gemllar : Manche'
da yahut Şimal Denizinde kafile
lere hücum eden süratli gemiler, 
bir koyun sürüsünün ortasına atı
lan kurtlara benzerler. Bunlar tica
ret gemilerine refakat eden muh
riplerden kaçarak kafilenin gemi
lerine ayrı ayrı taarruz ederler. 
Atılan torpillerin isabet etmemesi 
için ticaret vapuru, manevr:ı ya
pan düşman gemisine burnunu çe
virir. O tekrar dönerek yeni bir 
torpil daha yollar. Bu manevralar 
ticaret vapuru batıncıya kadar ya
hut refakat eden muhrip yetişinci· 
ye kadar devam eder. 

Tayyareler i Kooperasyon: 
tayyarelerinden başka Britanya 
gemilerini imha eden ve büyük 
bir sahaya tesiri dokunan dört 
moterlü tayyareler de vardır: bun· 
lar lzlanda'nın ve Portekiz'in 500 
kilometre açıklanna kadar faaliyet
te bulunurlar. 

Hasarlar : lngiliz gemileri
ni tahrıp için kullanılan bu dört 
silahın tesiri harbin cereyanı müd
detince aynı hızla devam etmemiş
tir. 1940 Eylulünden, Kanunusani
ye kadar geçen zaman zarfında 
yani harbin bu en şiddetli devrin
de elde edilen neticelerin üçte i
kisi denizaltılar sayesindedir. Ka
nunusaninin ortasından Şubatın on 

beşine kadar oldukça sakin geçen 
bir zamandan sonra tahribat tek· 
rar fazlalaşmıştır. Devlet reisi Hit· 
ler, İlkbaharda denizaltı gemileri
nin şiddetle harekete geçecekleri
ni söylemiş olmasına rağmen Bri
tanya deniz nezareti bu progra 
mm vaktinden önce tatbik edildi
ği fikrindedir. 

Abluka ve mukabll ablu· 
ka : Bütün bu hasarlar; İngiliz 
ablukasına karşı, Almanların mu· 

TORKSOZO 7 mayıs~ 

Almanlar ne 
yapacak? 

daha kolaylaştırılmıştır. Bu terak
ki sayeıinde sekiz bin toı.lulc bir 
vapur kırk beş günde meydana 
gelebilecektir. 

Bu bahri inşaatın bü} ük veri· 
minden hakkiyle istifade edebil 
mek için altı ay zarfında birçok 
havuzların inşaası lazımdır. Bu 
havuzların görebilecekleri vazife 
yalnız kaybedilen gemilerin yeri
ne başkalarını yapmakla kalmı
yarak aynı zamanda Hitler'in 
söylediğine göre bu ziyanları 

fazlalaşırsa o hasara karşı da 
gelebilmelidir. işte buna Büyük 
britanyanın Amerikan tarihi de
nebilir. 

RL 
Abluka • Mukabil 

abluka. İbraç • 
makabil lbraç 

• 
Bir Fransız muharriri, "Al-
manya ne yapacak,, başlılı 

altında bir makale neşret.: 

miştir. Bu makalede, abluka 
ve lngiltere adalarına ya
pılması düşünülen ihraç 
hakkında dikkate şayan ma
lumat vardır. Fransız mu
harriri bunu etraflıca an
latmala çalışmıştır. Yalnız 
bunun Vişi Hükumetinin 
kontrolü altında bulunan bir 
gazetede çıktılını hesaba ka· 
tarak okumak Lazımdır. 

YAZAN 

H PELLE DES FORGES 

kabil abluka dedikleri hareketler 
çerçevesi içindedir. Filhakika lngi
liz donanmasının abluka dediği 
şey, Alman donanmasının ve 1940 
haziranından beri de ltalyan do
nanmasının harekatına mani olmak 
için sarfettiği azami gayrete ver
diği isimdir. 

Amerika'dan, Almanya'ya ge
çen hafta zarfında üç bin tonluk 
küçük bir geminin gelmesi müs
tesna bir hadisedir. 

Ablukanın neticelerini Fransa,
da pek iyi görüyoruz· Sabahlan 
kahve ve çikolatanın eksikliği bi
ze, akşama kadar daha birçok 
şeyden mahrum kalacağımızı tah
min ettiriyor. Abluka bütün Avru
pa'yı aynı şekilde müteessir etmek
tedir. Mukabil abluka hareketinin 
gayesi de lngilizlere bu mahrumi
yeti hissettirmek ve onlar, silah· 
tarını bırakıncıya kadar yormaktır. 
Batan her lngiliz gemisi bu hare· 
katın bir merhalesini teşkil etmek
tedir. 

Amerlka'mn yardımı -ln
giltere'nin mühim şahsiyetleri bu
nu bildikleri için, Amerika'dan 
Atlas Okyanusunda batan gemi
lerinin yerine başkalarının veril· 
mesini ve ayni zamanda tayyare 
ve malzeme gönderilerek yardım 
edilmesini istemişlerdir. Büyük 
Britanya kaybettiği tonajı yenili
yecek vaziyette değildir. 

Tetkik edilecek mesele şudur: 
acaba Amerikan tersanelerinin 
İngiliz tersaneleriyle ayni gayeyi 
güderek inşa edecekleri gemiler 
bu lüzuma kafi gelecek midir? 

Bu sualin cevabını teknikte 
ve idarede aramak lazımdır. Bi· 
rinci şart oldukça basittir. Çün
kü geçen harpte, amerikalılar bir 
geminin inşası için lazım olan 
zamanı gittikçe azaltarak 28 gü
ne indirmişler, böylece bir rekor 
kırmışlardır. lki harp arasında 
vuku bulan teknik ilerleme bu iş 

iki teknik ve iki idarenin Atlas 
Okyanusunda çarpışması. İşte 
1941 martında harbin aldığı en 
mühim hareketi. 

ihraç: Abluka ne derece 
muvaffak olursa olsun biran ge
lir ki son ameliye onu takip et
melidir. Son ameliye, memleke
tin işgalidir ki bunu bir boğa gü
reşinde çarpışmayı bitiren son 
kılınç darbesine benzetebiliriz. 
Vakia britanya adalarının işgali
nin harbe nihayet veremiyeceği
ni ve altıncı Jorj'un donanması

nın Amerika'da yeni üsler bula
cağını pek ala biliyoruz. Fakat 
işgal hareketi bir taraftan diğer 
tarafa teslimiyeti işaretidir. Z<tten 
lngilizlerde memleketlerinde bu
gün bir orduyu yetiştirmekle 
meşguller. Bu çalışma hem top
raklarının bütünlüğünü muhafaza 
için hem de bir gün düşman hu
dutlarına geçilebilmesi icin oldu
ğunu gizlemiyorlar. Onlarda bir 
ihraç hareketini gözönünda tutu
yorlar demektir. Fakat bu ihraç 
hareketini ilk düşünen Almanlar 
olmuştur; ve şimdiden ona göre 
tedbirler almış bulunuyorlar. D. 
N. B. nin 21 - haziran 1940 neş
riyatı hepimizin hatırındadır. Bu 
tebliğa göre Alman donanmasl
nın kumandanı Amiral Reeder 
Hollanda, Belçika ve Fransız sa
hillerini teftis ederek her şeyin 

hazır olup olmadığını teftiş et
miştir. O aralık İngiliz anavatan 
kuvvetleri oldukça fenf\ tir hal
deydi. Dunkerk'ten henüz dön
müş Flande yolunda ve şimal de-
nizi sahillerinde techizatını, silah
larını kamyonlarını bırakmış baş
sız 1:-ir ordudan ibaretti. Bu yar
dımsız askerleri takip ederek on
ları imha etmek bir daha ele 
geçmez bir fırsattı. lngiltere'de 
bulunan ve daha talim görmemiş 
ihtiyat ordusu onlara yardım e-
decek halde değildi. - Ulustan 

- Sonu yarın -

Meyve ve 
sebzeler 

Şehrimizde sebze ve 
fiatları şudur: ' 

meyve 

Çalı fasulyesi 20 kuruş, ayşe· 
icadın fasulyesi 30 kuruş, kabak 
5 kuruş, taze soğan 15 kuruş, 

yeni dünya 15 kuruş, Erik 10 ku

ruş, Semizotu 7 ,5 kuruş, Asma

yaprağı 10 lrnruş, Hıyar tanesi 2 

kuruş. 

D. Yollar idaresinin 
gerinde bir kararı -.. ·~"",.._ ___ ._ 

VAGONLARIN DOLDURMA BOŞALTMA 

MÜDDETLER/ ÇOK iNDiRiLDi 
Devlet Demiryolları idaresi 

mevcut vaziyet dolayısiyle vagon· 
\arın daha büyük suretle tahmil 
ve tahliyesi ve bu surette vagon
dan istifade için yeni ba7.ı mu
karrerat ittihaz atmiştir. 

Yeni karar mucibince, yaz ve 
kış mevsimleri farkı nazarı dik
kate almamaksııın senenin bütün 
aylarında ve her istaayonda sah-
rınçlı vagonların tahmil ve tahli
ye müddetleri azami 6 saate 
indirilmiştir. Diğer kapalı ve açık 
her tonajda yük vagonlarının dol-
durma müddetleri azami beş ve 
boşaltma müddetleride dört saate 
indirilmiş bulunmaktadır. 

Bu saatlerin arasına öğle tatili 
girerse yükleme veya boşaltma 

devam edecek ve tatil bu saata 
dahil olacaktır. Fakat anbar ve 
siloların kapalı olduğu gece ve 
resmi tatil saat ve günleri hariç 
tutulacaktır. 

Evvelce istisnai olarak lzmir· 
de Alsancak, Kemer ve Basma· 
hane istuyonlarmca Devletdemir 
yallarınca yapılacak tahmil ve 
tahliye tarifesi de bu ay sonun
dan sonra kaldmlacaktır. 

liütün Devlet Demiryolları şe
bekesinde yeni şeklin tatbikine 
bir hazirandan itibaren başlana
caktır. 

19 Mayıs bazırblı 
Lise ve Orta okullarda on 

dokuz Mayıs İdman bayramı için 
hazırlıklar devam etmektedir . 
Yalnız idman hareketleri müstes
na programın diger kısımları ay
nen tatbik edilecektir. 

Dün saat 17 de şehrimiz or
ta ve mesleki tedrisat okulları 
talepleri Halkevi salonunda, Be
den terbiyesi ve Müzik ve ögret
menlerinin nezareti altında top
lanarak 19 Mayıs bayramına ait 
söyliyecelc.ldri şarkıların provala· 
rını yapmışlardır. 

Haber aldığımıza göre 8/Mayıs/ 

1941 Perşembe günü saat 17 de 
stadyomda umumi bir prova ya
pıldıktan sonra, 16/Mayıs/ 1941 
cuma günü Stadyoma Son ve 
umumi bir prova yapılacaktır. 

Stadyomda yapılacak bu pro· 
valara yalnız talebeler gele bile
cektir. 

Bayram için kız ve erkek ta· 
!ebeler tarafından cazip müsaba
kalar hazırlanmaktadır. 

19/Mayıs/1941 günü tatbik e
dilecek proğram ayrıca neşredi
lecektir. 

·-;;.:;k;;;.:~·ı 
Fuara davet f 

iktisat Veklletl, fabrl
katUrlare göndardljl bir 
tamimde 20 Ajustosta 
açılması mukarrer olan 
lzmlr Fuarına ı,tırAkl 
tavsiye etml•tlr • 

Ceyhan'da 
Bozuk yollar 

ve su işi 
Ceyhan: 6 (Türksözü muha

birinden) - istasyon caddesinin 
sol tarafında, geçen senelerde 
yaptırılan yaya kaldırımdan kış 
mevııiminde hayli istifade edil
mektedir. Zira kış mevsiminde 
cadde temiz tutulmadığından ça
murdan ~berhat olmaktadır. Bu 
yaya kaldırımın bazı yerlerinin 
bozulduğunu ve fakat, halen ta
mir cihetine gidilmediğinden a
lakadarların dikkat nazarlarını 

çekmiş olmamıza ra~men henüz 
bu vadide bir tesebbüse dahi 
geçilmemiştir. Bundan başka çar
şıdan başlayıp istasyona kadar 
uzayan bu yaya kaldırım üzerin
den gice ve gündüzleri bisikletle 
gelip geçenlerin haddi hududu 
yoktur. Otedenberi temadi eden 
bu hali alakadarlarında müteaddit 
def atar görmüş olmalarına rağmen 
maalesef önüne geçilememiştir. 

insanların yürümesi için yaptırı
lan bu yaya kaldırım üzerinden 
halk, rahat rahat yürüyemedikten 
sonra, insanlar için yapıldığı ne
rede kaldı?. Bu gidişle her halde 

otomobillerin de düz olan bu yaya 
kaldırımdan gidip geldiğini gö
receğiz. 

• 

Ankara Radyo Gazetesi 1---

Haftalardır, kasabada menba 
suyu yoUur, Ne sebepten dolayı 

getirilmediğini bilmiyoruz. Ancak 
işaret etmek istediğim nokta şu

dur: Evvelcede yazdığım gibi ha 
len ist~yonda içme su tesisatı 

ikmal olunmamıştır. Büfede her 
zaman adi içme suyu bulunma
dlğı gibi ayran menba suyu da 
bulunmuyor. Gerek trenden inen 
yolcular ve gerekse istasyon kah
vesinde oturan halk, su içmek 
istediği vakit büfeden su istemekte 
isede, su bulunmadığı cevabile 
karşılaşmaktadır. Bugünlerde ma
demki kasabada iyi su yoktur, şu 
halde kasaba halkının ötedenberi 
içtiği nehir auyu da bulundurula
maz.mı?. Bu hususta alakadarların 
dikkat uazar \arını çekeriz. 

Bitler nutku akialeri 

Alman devlet reisi Hitler ta
rafından söylenen nutku İngiliz 
gazeteleri ve radyoları tefsir et
mekte ve Alman devlet reisinin 
Alman milletini uzun bir harbe 
hazırladığını ve Almanyanın bir 
defa daha 1918 deki vaziyete 
düşmiyeceğini anlatmak istediğini 
kaydetmektedir. 

Hitlerin ayni zamanda Ame· 
rikan yardımı~ı hatırlayarak en
dişeler serdettiğini de bu gazete
ler bilhassa ilave etmektedirler . 
Amerikan İngiliz resmf mahfilleri 
Hitlerin tehdidlerine hiç bir ehem 

miyet atfetmemektedirler.Bütün ga· 
zeteler şu noktada birleşmekte
dirler : 

Amerika harbe huırdır 1 

Amerikada şimdi harb aleyh

tarları gittikçe azalmaktadır. Bu-

na rağmen tayyareci Lindberg 
Almanya lehinde propaganda yap 
makta devam ediyor. 

Askeri eksperler kati netice
nin Avrupada değil lngilterenin 
etrafını saran surlarda istihsal 
edileceğini söylemekte ve lngil
terenin zaferi muhakkak temin 
edeceğinden emin bulunduklarını 
anlatmaktadırlar . 

Irak hadiaelai 
Irak muharebesi Arab ale

minde büyük akisler uyandırmı§

tır. Mısırlılar bu ihtilafın halledi
leceği ümidini izhar etmektedir. 

Berlindcn gelen haberlere na
zaran, Alman hariciyesi Irak va
ziyetini yakından takib etmekte
dir . 

Bazı Amerikan mahfilleri Al~ 
manyanın Adalardan Suriyeye at
layarak Jraka yardım yapacakla
rım söylemektedir . 

İtalyan radyoları da Irak 
meselesini ele almakta ve bt1 
meseleye Türkiyeyi de karıştır
maktadır. Roma radyosu Türki
yenin İngiltere ile Irak aleyhinde 
hazırlandığı yolunda da neşriyat 
yapmaktadır . Daha bir sürü ha-• kikate uymayan haberler. 

Yugoalavyadaj vaziyet 
Yugoslavyada Almanlar sık 

sık sabotajlarla karşılaşmaktadır. 
Belgrad radyosuna göre, Alman
lar Yugoslav iktiıadiyatmı ıslah 

arzusundadırlar . 

Alman-Franaız iıbirliii 

Darlanm sık sık Parise gidip 
gelmesiyle Almanya - Fransa a· 
rasında bir işbirliği yapılacagı an· 
)aşılıyor. Almanya, Amerikan yar
dımı karşısında Fransa ile iktisadi, 
siyasf ve askeri bir işbirli~i yap
mak lüzumunu şiddetle hissetmek
tedir, 

M. Selçuk 

Bemşebrllerlmlzla 
- Hava Kurumuna -

Yardımı devamda 
Bir çok hemşehrilerimizin Hava 

Kurumuna nakdi yardımlar yap
tığını dün yazmış ve bir liste 
vermiştik . Bu yardımlar devam 
etmektedir . Hamiyetli zenginle
rimizden tüccar Mehmed Şaşmaz 
100, tüccar Ali Rıza Kelleşeker 
112 , tüccar Ahmed Alasonyalı 

112, tüccar Mehmed Yağlıcı 30, 
Mehmed Okurer 39 , H. Kuddusi 
17, Sabit Görgün 17, tüccar Aziz 
Naci 74, tüccar Mehmed Nuri 
Çavuşoğlu 100, tüccar Turan Genç 
274, tüccar Celalcttin Seyhan ve 
ortakları 1072, tüccar Yale.o Ben
YCf 1100 lira vermiılerdir. 

Zirai 
n=-'" ' -: ~,a

v ali ve ziraat mııd 
tetkikleri 

Vali B. Faik Ostünl: ~ 
müdürü B. Nuri Avcı dıJllJll 
mektebi imtihanlariyle u 
olduktan sonra paDluk 

1
• ~ 

müessesesine giderek Ak8 ;~ 
land tecrübe sahalarını g ,.f 

• ~iJ" 

ve pamuk ıiraati urnuırıı ö•' 
halkında izahat olarak fil b 
istasyonunda emraı ve k t 
ekipleri faaliyetini tetkı 
lerdir. 

DÜNKÜ IHRAC~ 
Aldığımız malürnata gıı ı 

tanbuldan dünkü ihracatı 
nu , 215 bin 115 liradır ·11 
ltalyaya darı, Alınanya>'8.811 
pamuk çekirdeği, RoJJ1811

) 
9 

hud , yer fıstığı , Çek~·ıı~sat 
balık, lngiltereye keııdır 

tır. -Yerllmaı paz~, 
teşkll4tı geol~ · 

111r1 

Yerli mallar paıa~ ıt 
ndik satışları büyük bır 111 

ile 40 milyon lirayı bUI~ 
suretle pazarlar piyasetıtııf 
bir rol oynama~a b~şt~ruP 
Sümerbank umum ı:nud~ıııl 
yanatına göre Konya. f:rt· 
Trabzon, Diyarbakır, 11 ~ 
Antakya'da da birer )eı 
pazarı kurulacaktır. , 

b
. ,,, 

Beden Ter ij ~ 
l . -Jiıf 

zat İf erı nrıı 
1
.l)i 

. ceııt' 
Beden Terbiyesı • G ~ 

törlüğü Zat ic:leri ınudııı 1 
~ rıı 

Seymeııer dün Ankarıı, 

etmişlerdir . tt' 
Orta tedrl~ 

olgunluk IOI ~ 
'h8111 .l 

Lise olgunluk iırıt'ı >"er 
ayın dokuzunda baŞ \,s 
Okul idareleri imtihan 
rını tamamlamışla~ 

--- l 

1941 
Çarşamba 7j. e 

11ıte~ 
ıııe 

8.00 Program ve 
at ayan ri 

8.03 AJANS haberle 011 
Müzik : Hafif pr 8.18 

8.45/ 
9.00 

12.30 

yeril'~~ 
Ev kadını - 111eaıl'~ Program ve 
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at ayarı ·r .11r~1 

12.33 Müzik : Hafı ~ 
küler ıe~ 

12.50 AJANS haber r~1 1 

13.05 M- .k . Hafif şıı ô 
uzı . ı11ııı 

küler progratıl 
s~ 

14.00 Müzik : RadY
0 

13.25/ 
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18.03 
18.30 

18.45 
19.30 

19.45 
19.50 
20.15 
20.45 

21.10 
21.25 

21.45 

22.30 

22.50 
23.25/ 

Program ve • 
at ayan erıo ~ ~ 
M ... k ı<orıÇ otıı ; 

uzı : p ; 
Konuşma (Dış ı 
<liseleri) . ,, ; 
Çocuk saati ı ,, ~ 

k t saa . • Memle ·e 1ıerı 1~~ ; 
AJANS habz\ıt:sl .,, 

. ı el1 • 
KM~n~kş~af~sıl ~eri6~,r ı 

UZI • GP.ır- f" ı 
RADYO ııteııf ı 
Müzık : Mu ı 
türküler . .J • 

ııl!' • 
Konuşma . Jsl' ı 
M- "k . E.s"' ~ uzı · ısrı • 
k - kanto ı·crJdl ~ u ve . se ı • 
Müzik : Rı)'a ı 
Bandosu 81 si~ ı . 
Memlek~l trsatı , ~ ı · 
haberlerı; 1

111biY0 :ı , 
Tahvilat, ~ast) ~ 
Borsası (fıY ı 
Müzik : oanS ,.e ~ t. 

23.30 Yarınki 
ırrsıJJ 

prOııı 

Pli 
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~ 

İrlandaya 
hava hücumu 

Londra: 6 (A. A.) - Şimali 
lrlancJaya küçük bir düşman te
şekkülü tarafındarı tecavüz edil
miştir. Belfast bölgesinede hü
cumlar olmuştur. -
f ANSAN iN SÜRYE MANDASI 

(Birinci sahifeden artan) 

müesseseyi kuranlar henüz feshi· 
ne karar vermiş defillerdir. Fran
ıa' nın oradan istif/aya lüzum gör· 
mesi de mevcudiyetinin delilidir. 
Bundan başka, yirmi senedir bü
tün politil..asını bu Milletler Cemi 
Yeti misakına istinad ettirmiş, Ha
tay davasında Türkiyenin en hak
lı iddialarını sad•ce bu Milletler 
Cemiyeti mandaterlifine dayana
rak reddetmeye utraşmış bir dev
letin bu hul..uki inceliklere her za· 

nıan nasıl riayet edeceti merak 
"Yandıracak bir hadisedir. Bu sa· 
hada bizi şahsen alakadar •den, 
meselenin sadece hukuki tarafıdır. 
Fransa. Milletler Cemiyetinin •mu-

k~ddes vazifesi» biltifine göre, 
şı.m<J; Sürgeyi, fuzuli mi işgal ,e
dıgor ? O Sürye ki Milletler Ce-

nıı!Jeti misakının yukarıya nakl•t· 
lilimiz madde:>İ, istiklalini derpiş 
t:clı!Jor. 

Beynelmilel hukuk meraklıla
rına - eJter halci e1arsa - hoş 
b• " ır meıı.ıu. 

Necmedin Sadalt 

Ziraat bankaııaa 
alınacak memarıar 
. Öğrendiğimize göre Ticaret 
lısesini pek İ) i derece ile biti
~cnler ziraat bankaınna tercihen 
ııntihansıı. olarak memur alına
Caklardır. 

-----~~~~~~~~--
ı ........................ ı 
i ABONE YE ILlH l 
~ ÜCRETLERiMiZ İ 
~ d B.u. harbin ba,Zadıtı: gün• ı 
~ en .. ıtıbaren kô.tıd. mürekkep ı 
ı tıe diter malzeme fiyatlarında ı 
; derhal bir tereflü başlamıı tıe ı 
; bu Yiikseliı bugüne kadar da ı 
; de(Jam etmiştir. ı 
ı ~ Yalnız J.cif ıt fiyatlarında ; 
ı Yuzde, güzelli bir yükseliş ol·ı ı 
~ lrıuıtur • . . ı 
ı .

1
• ~ımdiye kadar abone tıe ; 

ı ı arı t - f lk . ; lı . arı emizi harpten etıtıe ı ı 
alınde muhafaza için büyük ı 

: ~~!/retler ve /cdakcirlıklar yap- ı 
~ 6• · Fakat bugün artık sadık ı 
: ~,...,.. dostumuz olan abon•le- ı 
• rı . 
; k;;;~de~ de küçük birer /eda- ı 
~ k 

1 
k ıstemek mecburiyetinde ı 

• a ıyoruz ı 
ı . 
; abo Selıirde ve hariçteki aylık ı 
; !Jii:z. nelerimiz ,imdiye kadar ı 
; 11u kuruş ödemekte idiler. ı 
; cı:ı:z.~; !Jirmi beş kuruş gibi ı 
ı kur bır ıey ilave ederek 12& ı 
ı llei:ı.a çıkarıyoruz. Yıllık abo- ı 
; çık~ ımi:z. de 12 den I 4 liraya ı 
ı öted l.f oluyor. Zaten bu fiyat ı 
ı ler . enberi diger bütün gazete· ı 
ı "!J::: tatbik ettiklerı tarifeye ı 
ı uı oluyor, ı 

I · . ı 
lan ücreti · · · · t ıo k erımızı ıse sa ırı ı 
uruıtan 1 S e çıkarıyoruz. ı 

Rek/Q . . 
d-. 

1 
m malııyetınde olan ı 

~vam ı ·ı· l 
O/J 1 an ar evt1elce de ı 
~uıu ·ı · 

fcibid· gı ı hususi pazarlıta ı 
w. ı 

iri - Okuyucularımızdan fJe ilan ı 
uıterile · · d t>e • . rımız en özür diler ı 

lcutJt>bı.ıı haklı gör•ceklerini ı 
etle umarız. ı 

~ TÜRKSÖZU ı ...................... ı 

Dl•lrtllen 
Alman tanareıerı 

Londra: (a. •.) - Bu 
lece lnglllz avcı tayya· 
relerl altı Alman bom
bardman t•yyarelerltah
rlp etmlflerdlr. 

Vişi -Berlin 
müzakereleri 

B. Bitlerle Paten 
arasında tahriri 
tekUDer yaplldı 
Vişi: 6 (A. A.) - Amiral 

Darlan dün akşam yeniden Parise 
gitmiştir. Amiral Vişide yalnız 
Mareşal Petenle görüımüş ve Pa
riste Almanlarla yaptığı müıake
relerin neticesini anlamıştır. Al-

man tekliflerinin tahriri bir vesika
ya raptedilmiş olduğu anlaşılmak
tadır. Mareşal Petende cevabını 

tahriri olarak vermiştir. Bundan 
Alman Fransız göı üşınelerinin sa
rih bir mahiyet aldı~ı anlaşımak

tadır. Teklifler hakkında bir şey 
ökrenilmemiştir. 

MOTTEf il KUVVETlER 
TOBRUKTA DAYANIYOR 

ALMANLARDAN 3000 
ESiR ALJNDI 

İDgUlz lıaneOerl 
makabil taarrazda 
Habeflstandakl ltely•n kuv 
vetlerl de Kıskaç içinde 

Ankara : 6 (Radyo gazete
sinden) - Tobrukta bulunan lıı
gfüz kuvvetleri Alman taarruzla
rını tardeıtikten sonra mukabil 
taarruzlara geçmişlerdir. lngilizler 
burada 3000 de esir almışlardır. 
Habeşistanda ilerliyen kuvvetler 
birbirleriyle birleımek üzeredirler. 
Buradaki İtalyan kuvve ı leri bir 
kıskaç içindedir. Bir kaç gün için
de Habeşistan işinin artık nihaye· 
te ermesi bekleniyor. 

TORKİAENIN IRAK - INGILiZ 

IHTilAflNA MUTAYASSITLIGI 
(Birinci sahifeden artan~ 

istedia"ine dair haberler te~yyud et
mediği gibi Alman hava fılolarını~ 
Suriyeden lıak'a geçtiği de teyıt 
etmemiştir. Almanlann adamlarını 
iktidare getirdikten sonra işe ka· 
tılmadan askeri vaziyetin inkişafı· 
nı görmek arzusunda oldukları 
Berlinden haber alınmıştır. Raşit 
Ali sür'atle matlup e~i.lditi. tak
dirde Almanlar kendısıle hıç al.i-
kası olmadığını iddia edeceklerdır. 
Almanlann Irakı ele geçirmekle 
petrol elde etmek ve Türkiyeyi 
çevirmek arzusundadırlar. . 

Berlin : 6 (a.a) - Parısten 
resmt bir kaynakta~ b!ldiri.ldi.ine 
göre, ıraktaki vazıy~tın ın~ış~fı 
bura siyasi mahf .llerınde buyuk 
alaka ile takip edilmekte .ir. Irak 
kuvvetlerinin muvaffakıyetler elde 
etmekte olduktan bilhassa işaret 

ediliyor. 
Kahire : 6 (a.a) - Irak va

ziyetinden bahseden askeri mah 
fıller Alman tayyare veya suba~
larının lraka gelmiş olduğuna. d.a~r 
emmareler bulunmadığını bıldırı-

1 Askeri sözcü Irak hava yor ar. dı 
kuvvetlerinin 120 tayyareye var • 
tını ve bunlardan pek azının mo· 
dem oldutunu şöylemiştir. Rosça: 
da esir edilen lngiliz as~erlerı 
üç dört subayla bir kaç istıh~&m 
ukeri ve ameleden nıürekkebür· 

TÜRKSôZO 

Belgraddaki 
İngilizler 

Roma: 6 (A. A.) - Belgrad
daki İngiliz sefaret erkinı Ro
maya gelmektedir. Bunlar harp 
esiri sayılmayacak ve lngiltereye 
gönderileceklerdir. 

Bamen~Petrollerl ne
den bombalanmadı 

Buna dair düıünceler 

Ankara : 6 (Rad) o gazetesin· 
den) - Romanyadaki Petrol sa
halarını bombardıman etmek için 
lngilizlere iki f.rsal dü~müş tü. Fa
kat lngilizler bundan istifade et
memişlerdir. Aceba neden bu fır

satları kaçırdılar? Bı r çok kişiler 
bu suali bir kaç aydan beri sor
mak adır. 

Buna karşı gösterilecek bir 
tek sebep vardır. Yunan hüküme
tinin kendi topraklarınd .ın lngiliz 
tayyarelerinin uçarak petrol saha
sını bombardıman etmelerine bel
ki müsaade etmeyişi! Çünkü Oza
manlar Romanya ile Yunanistan 
arasında diplomaıik münasebet 
henüz kesilmiş dt>ğildi. Şimdilik 
hatıra gelen sebt'p budur. Fakat 
bilmeditimiz başka sebeplerde o
labilir. 

Alman • lrall poUUk 
mlaaıebab 

Berut : 6 ( A. A. ) - Irak 

hükumetinin Almanya ile diplo

matik münasebetlerini yeniden te

sise karar vermiş olduku ıöylen
piğini Ofi ajansı bildirmektedir. 

Blbeatrobaa Jıaball 
Bertin: 6 (a. a.) - Hariciye 

nazırı Fon Ribentrop dün öğ'le 

üzeri Berlinde bulunmakta olan 
Kalanj sendikaları ıefı Salvador 
Merinoyu kabul etmiştir Dün ak
şam Merino şerefine Doktor Ley 
tarafından büyüle bir kabul reımi 
tertip edilmiştir. 

Eden ue Tür/tiye 
Londra : 6 ( A. A. ) - Eden 

bugün Avam Kamarasında iı.a
hatı sırasında Balkan meselelerini 
izah ettikten ıonra şöyle demif
tir: Türle Devlet adamlarının dü
rüst dostlu~u bende derin bir 
tesir hasıl etmiştir . lngiltere ile 
ittifakın Türk harict siyasetinin 
temelini teşkil etmekte berdevam 
oldu~una eminim . 

• 

--

BORSA 
ı ı PAMUK - HUBUBAT 

-----
KliOFIATJ il 

CiNSi 

l=c:- - -

En a;~ı En çok 
K. S .!<._ S.~ 

Koza 
ı ı Klevland 1 

Klevland 11 . 1 

M. Parlağı 
P. Temizi 
Kapım alı 

: ı 
Y. Çifidi 5,00 5,00 
K."Çiğidi 5,00 5,00 

1 
-- -- 1 Susam 
Butday 
-Buğday To. 

j Buğday yerli ' 
' 

Arpa 

I~ 
Yulaf 

1 

l ıi 5- 5 - 1941 
1' KAMBiYO VE BORSA 
I~ bankasından alınmqtır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

-5~24 -(Sterlin) İngiliz 
, _(Dolar) Amerikan 132.2Q_ -

Dün Borsada muamele olma
mıştır. 

ÇÖR~il BiR NUTU6 VERiYOR 
(Birinci sayfadan artan) 

nın hükumet tarafından mümkün 
olaıı bütün şiddetle takibi hakkın
da itimatlarını talep eden ve hü-
kÜmet tarafından teklif olunan 
karar auretini müzakere edecek· 
lerdir. 

Londra: 6 (a. a .) - Avam 
kamaıaıının önümüzdeki içtima· 
ında Eski Harbiye naım Horbeli
şa, Oliver Stanley ve Loid Cor
cun söz Almaları ve mütat 
tenk:tıer yapmaları muhtemeldir. 
Çörçil ve Atli birer nutuk aöyli-
yec~klerdir. 

i~ YERlERIMIZIH 

TEF Tl$1 MESELESi 
(Birinci sayfadan artan) 

dafaa VelcAletine ba~lı aıkerf İf 
yerler inden maada devlet, viliyet 
ve belediye tarafından İfletilen 
bütün İf yerleri için her birinin 
idaresi namına bqında bulunan 
(İf veren vekili) vasfını haiz kim
seler tarafından o İf yerinin bu-
lundu§u mıntakada İf kanunu tat
bikatile muvazzaf mahalli makam
lara usulüne uygun birer iı yeri 
beyannamesi verilecektir. 

D<>A"rudan d<>A"ruya Millt Mü
dafaa Vekiletine baklı iş yerle
rinde, şayet mevı.uata muhalif 
vaziyet görülürse, bunun ıslihı 
için alınması lbımıelen tedbirler, 
aıkerf müfettiıler tarafından ve
rilecek rapor üz.erine, bu VekA· 
Jete ilgili iş yerinin hatlı bulun· 
duku müsteıarlık makamındım o 
iş yerinin amirine teblit oluna
caktır. 

iş Bankası 
Klçlk taıarral lleıapları 

1941 
llıramlJI Plbı 

KEŞIDELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ağado•, 3 /lcinciterrin 
tarilalerinJ• yapılır 

1941 hı .... ,... 1 r r 
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 

t 
> 20 > - 6,000 > 

TUrklye it Banka•ın• par• yatırmakla yalımı para 
biriktirme olmaz, eynı zemende tellhlnlzl · 

denemlf oluraunuz 

Sayfa 3 

.......................... 
1 • • ASRi SiNEMA 
• • SUVARE SUVARE 

8.45 ıs..ıs BU AKŞAM 

1 
İki ltllyllk ,a11e~er ltlrdea anar 

i MARCEllE CHANTAl - MrnH[lİN[ PRESlES 
Gibi 1111 blylk yıldızın ıabane bir 

i
• ıarette yarattıkları barlkalAde 

glzeı, ıon derece mleıılr 
ıalmelerıe dola pbeıer • • 1 • 

ı ı - 1 

i 
1 • • • : 

_ 

1 [1 R A K 1 L M 1 Ş K 1 ~LA R : - . 
1 • 

-2-

MEŞHUR ~Al61CI KOVBOY 

FRED SKOT'un 
•• 

O/düren Bıçak 
Son Derece Meraklı Ve Heyecanlı, Büyük 

Ser~Ü%eıt · Fi/mi 

-0-
Bagtlll gladlz matinede ıon dela 

YARI GECEDEN SONRA - SON iHTAR 

• ı • • • • • • • • • • • • • • • • 
• .................. 

• • • • •••••••• 
ı LAN 

BElEDİYE RIYASf TiNDEN : 
1 - Belediye emlikinden aşaA-ıda cinsi ve numaralarile muham-

men bedel icarları ve muvakkat teminatlan yaz.ılı kasap dükkinları 1 
Haziran 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine kadar bir sene müddet-
le açık artırma suretile ve şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2 - ihaleleri 13 Mayıs 941 salı günü saat 14 de Belediye bina-
sındaki Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlannı yatırmak ve 
şartnameleri görmek üzere Belediye Muhasebe Kalemine ve ihale günü 
yatırmış oldukları teminat makbuzlariyle birlikte Belediye Encümenine 
müracaatları ilan olunur. 29-3- 7- 11 11960 

Muvakkat Muhammen 
teminatı bedeli icarı 

Mevku Cinsi No. Lira Kr. Lira Kr. 

Bucak Ma. Kasap dükkanı 69 97 oO 1301 .. .. .. .. 71 45 600 

" " " " 
7'J 33 75 450 

.. " .. " 
75 21 50 300 

.. .. .. .. 77 33 75 450 

.. " .. 71J 30 400 .. .. .. .. .. 81 24 10 321 

.. " " " 
83 15 :ıoo .. .. " .. 85 15 :ıoo .. " Sakatat 

" 
87 15 200 

Kasap 81J 37 50 .)I){) 
" " .. 

o7 .)4 40 7"5 .. " .. " 34 s:ı 50 7tıU 
• " .. .. 

36 5ı 50 700 l .. .. .. 3ts 'J7 .)0 .)O() 

" .. " " 40 37 5ll .)(}() 

" .. .. .. 42 2:.! 50 300 .. .. " " 44 41 :l.) .).)() 

" " " .. 4(> ~o :ı!.5 350 .. .. .. .. 48 ııfl t.>O 301 
" " ,. " 50 1J 15 175 
" " 

Sakat .. sı 15 :ıoo .. " 
Kasap •• 5-ı :ı6 :..!5 3.)0 

" " 
,. .. 3'1Jts7 112 !>U 1500 .. .. " " 81J IJU ı:ıoo .. .. " .. IJ 1 33 75 450 .. .. .. .. IJ'J 41 ~.) :>50 .. " " .. 95 5l 50 700 .. " " " 97 41 :ı!5 550 .. .. .. .. 99 3:i 75 4~0 .. " .. .. 

ıoı 37 50 500 
" .. .. " 103 30 
" .. .. " '400 

29-3-7-11 



Sayfe 4 

r 

ı~ 
Celô.l Çalapöver 

ASKERi HASTAHANl Di~ TABİBİ 
&er gln ıııeden ıoara dlı tabibi 

imali Bakllı Somayın maayenebane- ı 
llllde baıtaıaruu kabal eder. 7 • 15 
~---

TÜRKSôZO 7 mayıs 19'1__, 

f.HiiiiYiiriii .. 1 rWRg: -~
i ISURINIZI GAYET TEMİZ f . 

YE UCUZ OLARAK i 
TÜRKSÖZÜi 

i MATBAASIHOA i 
f YAPTIRABILıRSINIZ İ 
.......................... 

ı ........................ ı 
1 Babhll Tarla 1 
ı Tarsusun Yaramış köyün- ı 
ı de boyacı Abdullah ağa ve ı 
ı Yusuf ağa tarlalarına yakın ı 
ı üç dröt parçadan ibaret olan ı 
ı tarlalar satılıktır. Almak isti- ı 
ı yenlarin idarehanemizde Meh- ı 
ı medGörene müracaatları. C. ı 

ı ........................ ı 

SEYMAN P. T. T. M000Rl060NDEN: 
1 - Adana Poata ve Telgraf müstahdemle.ri için { 15) 

çift F otin ile (39) çih Erkek ve (2) çift Kadın iskarpinı; pazar
lık usuliyle alınacaktır. 

2 - Fotin ve iskarpinlerin muhammen bedeli (420) lira 
olup kat'i teminatı 63 liradır. 

3 - F otin ve iskarpinler, yerli malından olacak ve veri
lecek ölçüleri üzerine yaP.ılacakbr. 

4 - Pazarlık, 815/941 Perşembe günü. saat J 5 de Seyhan 
P. T. T. Müdürlüğü binasındaki alım satJm komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Bu baptaki nümunelerlc şartnameri görmek isteyen
lerin - Mesai dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine ve Pa
z;ırhğa girecek'er:n ge 4 nci maddede yazı'ı gün ve saatte 
komisyona müracaatlan. 7-8 12778 

---------r_.!:!_ .......... ~ ........ ~ .. ~~-.~.~-"-~~~ff:~ ........... 

D~R HAL 1(§{!= .. '!t:.--· 
Her eczahanede bulunur 

TIMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEOiGIMiZ ~ERİTlER 
~ Bunların uzunluklan, dört metreden on metreye k kit 
K olur. Bunlar bağırsaklarda kanlanmızı emerek iştihaY1 
~ ser. karında ağrılar, sancılar yapar. Zay,ıf, kansız, ~.erdi 
~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Teda'Vlile 
~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TIMOFÜJ 

NEZLE 
8

,,. 
Kırıklık, J,.,)I 
Diş ve ' 

airrı1•'1 

5 .. -&' 
En ~eri ve eP l:!/ 

GİIR f Pi' ' 
et 

ile geÇ .:• 
,""1'"'1 lt 

HavalarJn " ~ 
günlerde al•OI'#. 

tedbir evinizde birkaç GRIPIN bulundurı.ıak olffl 
1 

ı Abone ve uan TÜR lhcsöz ü i 
ı ıartları GONOEUK ~E - ADANA ı , 

i 1 ~ -· S . . Sahip ve Başmulıarriri 1' 
1 enellfı ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN Ka'bi bozmadan, ınide ve bobr: 

1 Aylıtı . . . 125 ,. -- N cfrıt· 
- Umumi N•§riyaı Müdürü 'ı M yormadan ıstırapları din 1 ..,..,,. 

ı1 IUlnlar için ldar.ya MACiD GCIÇLO tı ~ d sak 
L --- · lı Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerin en ·p1S• 

müracaat etmelidir Basıldı6ı yer : TORKSOZO ıMat~ her yerde pullu kutulaonı ısrarla isteY1 ...... ~ ........................... ,.tt_..-...... J İb:ıcaı:.~mg~as::&esg~Cll:Z::n::::ıll:llOI=-=.....--


