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Reisicümhurun yaptığı son seyahat 
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t BU TAYYARE BOMBA- ! 
t LARlYLE BERABER AME.~ e • • 1 

t RlKADı\N KALKARAK t . . 
t BERLf NE GIDECE VE t 
i YERE lNMEDE.N AME· i . . 
t RIKA YA DÖNECEK KA- 1 . . 
t B1L1YETTEDIR . t . . 
• • i Vaşington : 7 ( A. A. ) - i 
t 8. 619 adlı dünyamn en bü- i 
i yük tayyaresinin f otograflarını i 
i gazeteler neşretmektedir . Bu i 
i tayyare 82 tondur. Saatta 472 i 
! kilomelre giden ta.1Jyare 18 i 
t ton bomba taşımaktadır . Ve i 

~~_,.,.,......,_.-..,,.-. __ ~ ,,.,.,..._~-~~-~,..,~-~ı _ •• ;;•,.;bu hava daJi bomba Ü• Ame- i 
Milli Şefimü geçen uyahatlerinde I2{ nkarada karıılanır en i rikadan kalkarak Berline ,t· f 

IJ· Ankara : 7 { Türkaözü muhabirinden} - lnönü bu6Ün •aat 12 de Ankaraya avdet ı· decek 0
• hiç gere (nmeJen t 

ır müddettir garb vilayetlerimizde tetkik bayurmu,larr:lır. Ankaralılar Milli Şefi ha· Amerlka9o dön•c•k evıaftodır. ! 
'~tında bulunan Milli Şefimiz /şmet raretli tezahürat içinde karıılamıflart!lır.. ··•·-·-·-·-·-·-·• - -·-·•·! 

Irak -lngiliz 
müzakereleri 
i11gı11zıer bir kaç 
lllıntakayı aldılar 

fııtk l<ahi~ ~; 7 (A. A.) - Orta 
tcbl' .lngılız umumi karargahının 
ku1/~ 1 : HııLaniyedek.i lngiliı hava 
tıık:de:leıi ~t:tiİı)atı etrafındaki mm· 
iİT\cli vazıyet çok daha az ger
fıfler~ · Gece yapılan lngiliz ke
ltıan 1 

Yamaçlar civarındaki düş-
11\uşı mevzilerini gayri meşgul bul-
lııirı &tdır. Kampın cenubunda 
kıır.1 yb~Ylanın asilerden kurtarıl-

' l ıı; •ld' . ırıısu h •rılmektedir. Petrol bo· 
~§&al attı Üzerinde bir karakolu 
ııy,, 11eden asiler bir lngiliz keşif 

ı. J reı.ini k l't:slim n ya laştı~ını · görünce 
imek m O~tna\c istediklerini bildir· 
laaıtaıtı,~ sadile beyaı. bayraklar 
qrıgiliı. ş ~rdır. Bu mevki bil!hare 
'~aaı ed· ava kıtaları tarafından 

8 
ılıniştir. 

't\ Ctut· 7 
et lcur · (A. A.) - Irak ge-

topçu mayının tebli~i: Garpte 
lcıııtıpınıve . tayyareler Habaniye 
ttrnişlerd' Şıddetle bomburdıman 
tlePoları 1~· Mühimmat ve '.petrol 
ır. y Ciddi hasara uğratılmış-
. Ctde ik' t 
•imiştir _ 1 ayyare tahrip e-
ti ik' d. Duşınan hava kuvvet

ı efa R . 
ardım aşıd kampını bom-

an et . 
"Ydan

1 
•• m_ış ve kamp tayyare 

k b ~ı.erıne yangın ve infi-
'la ~~· aları atmıştır. Hasar 

t hava ım_ değildir. Tayyareler 
ıt bombdafı bataryaları mütead-

"1rrrıu 
1 

a~dıman tayyareleri dü
ilıan tş erdır. Cenupta bir düş
lırıitn ~Y}aresi Basra önünde hu· 
t b'ı ıtaları bombardıman etmi~ 

' r Çok b v illtrırn omba atmıştır. Kı-
ız Basradaki lnailiı ordu-

Yünlü kumaşlar 
ucuzlamağa haşladı 

Ankara : 7 (Türksözü Muhabirinden) - Yünlü, ipekli, pamuklu 
mamiilôl ve mensucat fiatlerinin pahalı/ılı nazarı dikkati be/betmiş. 
/iatleri normal hadde diişürmek üzere lkiisad Vekaleti harekete geç· 
mişti. lktisad Vekaleti müfellişlerinin son hafta içinde piyasada yap
tıkları tedkiklere göre Vekaletin aldıtı tedbirler iyi netice vermiş , 
yünlü, ]pekli ve pamuklu kumaş fiatleri düşmete başlamıştır. Fiat dü-
şük/ütü yüzde on beş nisbetindedir. 1 ------·----

Zirai asayiş ------ .... ------
Kanun l ayihası yarın 
müzakere edilecek 

suna hücum etmiştir. Neticesi 
henüz malum olmayan çok şid · 
detli bir muharebe vuku bulmuş
tur. Altı mayısta düşman on bir 
tayyare kaybetmiştir. Ayrıca beş 
tayyaresi de hasara uğramıştır . 

Nayrobi : 7 ( A. A. ) - im
paratorluk kuvvetlerinin tebliği : 
Habeşistanda : Şimal cephes;nde 
Desidden ilerleyen kıtalarımız Ka
ramı işgal etmişlerdir. Burası Am
balaginin 50 kilometre cenubunda 

kain ve ltalyanların Adisababa 
ile Asmara arasındaki son mu
kavemet merkezi idi. Alınan esir
ler arasında bir General da var
dır. Cenupta kıtalanmız Mekeli 
nin 50 kilometre şimalinde Edo-

vada düşmanın kuvvetli bir mev 
ziine hücum etmişlerdir. Burada· 
ki harekat müsbet bir surette 
devam etmiştir . insanca zııyiatı-

Ankara : 7 (Tiirksözü muha
birinden) - Çıftçi mallarının ko
runması ve zirai asayi;Şin temini, 

zirai suçlann süralle tahkik takib 
ve muhakemesi l •akkında mevzu· 

atımızda ihtiyacı karşılıyacak hü· 
kümler mevcud olmadığ'IOdan bu 

boşlu~u doldurmak iayesiyle çifçi 

mallarının korunması hakkında bir 
kanun layihası hazırlanarak Mec· 
lise verilmişti. Alakalı encümenler 
tarafından müzakere . ve bazı tadil-

lerle kabul olunan bu layiha Mec
lisin Cuma günkü içtimaında gö· 
rüşülecektir. 

mız ağır değildir . İtalyan soma
lisinin Şimali şarki sahilinde Dem
dar ile Tekapsie mevkiini zaptet
mişlerdir. Burada 100 İtalyan esir 

edilmiş ve malzeme iğtinam o

lunmuştur • 

B. BUZVILT 

BABATSIZ 

Vatington : 7 (a.a)- Ruzvelt 

dün rahatsızlanmıştır . Müdafaa 

şeflerinin konferansına iştirak et

miş fakat öğleden sanra gazete· 

ciler konferansında bulunmaktan 

vazgeçmiştir. Ruzveltin doktoru 

bu rahatsızh~ın ciddi bir şey ol

madı~ını pek yakında geçece~ini 

söylemiştir. 

Stalin ve Molotof 

Sovyet Basyanın 
Komıserıer Reısutını 

Staıın yapacak 

Molotof bu vazif•den 

ayrıldı ve ikinci 

rei• tayin edildi 

Moskova : 7 (a.a) - Moa;;kova 
radyosu Stalinin Molotofun yerine 
Sovyetler Birli~i halk komiserleri 
heyeti reiıli~ini deruhte etmiş ol-

(Geriı üçüncü 11bifcdo} 
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ANADOLU'YA 
GÖÇ DEVAMDA 

lstanbul: 7 (Türksözü muha
birinden) - Jstanbuldan Anado
luya deniz yolile yapılan naklivat 
devam etmektedir. Dün Tırl;an 
ve aksu vapurları ayrı ayrı kal
karak Karadeniz iskelelerine yol
cu nakledeceklerdi. Yolcu ade
dinin azlığ'ı yüzünden iki sefer tev
hid edilerek dün yolcuları Aksu 
vapuru götürmüştür. Aksu vapuru 
Zonguldak, Bartin, Amasra, Ku
ruca, Şile, Ayancı~ı tutacaktır. 

Marmara denizi sahillerindeki 
nakliyata da dün başlanmıştır. 
Mudanya ve Bandırmaya ayn va
pur tahrik edilmiyerek parasız 
nakliyat mutad posta vapuru ile 
yapılacaktır. Dün ilk kafile mu
tad yolcu vapuru ile hareket et 
miştir. 

Garb çölünde 
iki tc.raf takviye almakla 

me,gul bulunuyor 

Kahire : 7 ( A. A. )- Roy
terin Garb Çölündeki hususi mu
habiri bildiriyor: Mısırda bugiinkü 
vaziyetin bariz vasfı şudur : Ge
rek Mihver kuvvetleri, gerek Müt
tefik kuvvetler durmadan takviye 
kıtaları getirmekte ve her iki ta
raf da keşifler yaparak ve hat· 
larını düzelterek ve kuvvetlendi· 
rerek biri digerinin takviye kıta
ları almasına mani olmaya çalış
maktadır . 

Af kanunu için 
Millet meclisine 
bir teklif yapıldı 

AVAM KAMARASINDA 

YAPllAH GÖRÜ~MElER 
LORDLAR KAMARASINDA, 

AYAMDA HÜKÜMETE lTlMAD 

Loid Corç 
Türkiye'yi 
itham etti 

Lold Corç ~~~§ 
" Türkı'yc Alman gemilerinin 

holazdan geçmesine niçin 
müsaade ediyor ? , , 

Bay Çorçll ~~~§ 
"Sul.h içinde yaşayan Türkiyenin, 
hu vaziyeti muhaf <Ua ettikçe hiç süp· 
hesizki botazları kapayamıyaca
~ını Loid Corcun bilmesi lazım 

gelir . ,. 
Londra : 7 (a.a) - Dün Avam 

Kamarasında müzakereler esna-

Ankara: 7 (Türksözü muha
birinden) - Bolu mebusu B. 
Lutfi gören af kanununa eklen
mek üzere Meclise bir teklifte 
bulunmuştur. Bu teklif ile af do
layısile haklarındaki takibat dur-.. 
muş olanlardan arı.u edenlerin bu 
takibatın devamını isteyebilme· 
leri derpiş olunmaktadır. 

B. Lfıtfi Gören Ziraat Ban
kası kanununun 64 ün.cü madde
sinin 2 numaralı fıkrasının tefsi
rine dair de Meclise bir takrir 
vermiştir. 

sında Edenden sonra ;söz alan 
İ§Çi partisinden Lilet Tnitp Mısır 
hakkında demiştir ki: Mısrın mü
dafaası için çok büyük riskler al~ 
mış isekte bu mesele için yeni 
riskler altına girmeğe değer ol
duğu aşikardır. 

Londra : 7 ta.a) - Eski Har-
1:-iye Nazırı Hor-Belişa Avam Ka
marasında söz alarak, harp ha· 
diseleri ister lehte ister aleyhte 
olsun bunlar hakkında kamaraya 
doğru malumat verilmesini iıte-

( Gerisi üçüncü sahifede ) 

PİYANGO 
Kazanan numaralann tam listesi 

L 1 R A 

20,000 

ıo,ooo 

10,000 

NUMARA 

077723 

125508 

281543 

L 1 R A 

5000 
5000 
5000 
5000 

NUMARA 

176449 
219229 
219438 
271873 

ı.......... .. ........ ı 
ı ( 4845) ile nihayetlenen biletler (2000) er lira kazandı ı 1 (7122) ile nihayetienen biletler (1000) er lira kazandı ıı 
ı (9223) ile nihayetlenen biletler (500) er lira kazandı ı 

(7246) ile nihayetlenen biletler (500) er lira kazandı 
ı (8314) ile nihayetlenen biletler (l50) şer lira kazandı ı f (5085) ile nihayetleaen biletler (250) şer lira kazandı ıı 

(0799) ile nihayetlenen biletler (250) şer lira kazandı f (2827) ile nihayetlenen biletler (250) şer lira kazandı ıı 
ı (309) ile nihayetlenen biletler (100) er lira kazandı ı 

(828) ile nihayetlenen biletler (50) şer lira kazandı f (785) ile nihayetlenen biletler (50) şer lira kazandı ıı 
ı (76) ile nihayetlenen biletler ( 1 O) ar lira kazandı 
ı (7) ile nihayetlenen biletler (2) er lira kazandı ı 

ı .......... " .. """ .......... "" ...... """""ı 



Sayfa 2 

İngiliıJer o zamandanberi her 
türlü ihraç lıarekt"tine mani ol
duklarını sö~ lüyorlar. Diğer ta
' aftan Almanlnr da, daha böyle 
bir teşebbüste hulurımadıklarını 

ileri sürüyorlar. Bu iki iddia ara
sındaki tenakus hakiki olmaktan 
ziyade bir görünüşten başka bir 
şey değildir. 

Alman istihbaratının söylediği 
gibi, hiç bir Alman kuvveti İn
giltere veya İskoçya 'ya çıkmak 
üzere Man.ş yahut şimal denizin
den geçmemiştir. Aynı zamancla 
böyle bir faaliyete mani olmak 

için de İngiliz hava kuvvetleri mü
temadiyen karşı tarafın limanları· 
rıı bombardıman etmişlerdir. Bu 
limanlar, Almanyanın şimali garbi 
şehirleriyle Hollanda 'nın, Belçika' -
ııın ve Franı.a'nın Cherbourg'a 
kadar olan kısımlarındaki liman
lardır. İngiliıler büyük bir dikkatle 
buralarını nezaret altında bulun
durarak en ufak bir tahşidat ha
reketi "sezdikleri zaman, derhal 
tayyareleri, veya gemileriyle hü
cum ederek oralarını şiddetli 

bombardımanlarla tahrip ediyor
lar. Buna rağmen bu limanlardan 
yapılabilecek ihraç hareketi teh
likesini tamamiyle :ortadan kaldı-

EDEBi MESELELER 

Bir Tenkide 
Cevap 

Yazan: SAFA BOZKIR 

Bugün gazetesinin 12 Nisan 941 
tarihli nushasının "Realite,, sü-

tununda g-ençlerin ve dolayısile 

Görüşler Mecmuasının yazılannı 
tenkit eden bir yazı g-ördük. Bu 
vesile ile bizdeki "tenkid,, şeklinin 
ne kadar satht oldu~una bir daha 
şahit olmuş bulunuyoruz. 

Şunu s~yliyelim : 
iyi, kötü bir yazı, bizim bildi· 

ğimiz lehte veya aleyhte teııkid 

edilmek için evvela etraflı bir şe 
kilde okunur; ve münekkid tenki-· 
dinde samimi ise o yazıyı sütun-
larına ilave yapmadan ğeçirir. 

"Realite,, sütununda çıkan 
yazı gibi "Görüşler,, de bir yazı 
çıkmamıştır. Okuyucular karşılaş· 
tırabilirler. 

"Gençleri teşvik ve himaye 
etmek için fahri bir edebi hey'et 
te~kil etmek ve gelen eserler bu 
edebi heyetin ikaz ve tashih süz
gecinden., geçme meselesine ge· 
lince, bunda da evvela şunu söy· 
leyelim: 

Bu fikir bize yabancı dekildir. 
''Halkevi,, odalannda çok defa 
münakaşası yapılmış, manasızlığı 
ve lüzumsuzluğu sabit olmuş sö
nüp gitmişti. Bugün yine her ne
dense yeı:;.yeni bir fikir gibi kar
şımıza çıkıyor. Zaten yazının zo
rakiliğine bakılınca habr için ve 
empoze edilerek yazdınlmışa pek 
benziyor. 

Yeni olduğunu kabul edelim: 
Aceba kurulması ileri sürülen 

bu edebi heyetin göreceği iş ne 
olacak, neyi süzgeçten geçirecek? 
Süzmek için elinde bulunduracait 
süzgecin. elegin, kalburun delik 
kuturları kaç santim olacak? Han-
gi san'at. hanıi güzellik, hangi 
bedii zevk ve heyecan bakımın
dan eleyecek? Bunun "Kriterion,, 
u nedir? Benim, senin onun veya 
bunların ayrı ayn cemilerinin zev· 
kine veya güzellik telakkisine mi 
tercüman olacak? 

Yoksa içerisinde kadın kokusu 
bulunmuyanlar şiir sayılmıyacak

lar mı? Şiiri ve güzelliği sadece 
kadında ve onun etinde, budunda 
görmek istiyenleri ve mevzularını 
yalnız ondan alanları biz tanımı
yoruz. 

Biz dimağımızın inkişaf etti· 
ğine inandığımız kadar hislerimizin 
inkişaf ve tekamül edeceğine ken
di hesabımıza, inananlardanız. Ce
miyet ve tabiatte cinsi heyecan· 
!ardan başka mevzu bulamıyanla

rın yerleri ancak Hotanto ve Ma
oriler arasında olsa gerektir. 

• 
Bizim bildiğimize göre Halk 

evleri mecmuaları - lnkilap pren
siplerimizin çerçevesi dahilinde 
"Hürriyet,, sembolüdürler. "Çer· 

TÜRKSOZO 8 mayıs 

Almanlar ne 
yapacak? 

İngiliz Adalarını 
İstllA etmek 

mümkün mtldflr 'l 

• 
Bir Fransız muharriri, "Al-
manya ne yapacak,, ba,ç/ıfı 

altında bir makale neşret· 

mişlir. Bu makalede, abluka 
ve lngiltere adalarına ya
pılması düşünülen ihraç 
hakkında dikkate şayan ma
lümai vardır. Fransız mu
harriri bunu etraflıca an· 
latmata çalışmıştır. Yalnız 

bunun Vişi Hükümetinin 
kontrolü altında bulunan bir 
gazetede çıktığını hesaba ka
larak okumak Lazımdır. 

YAZAN 

H . PELLE DES FORGES 

ramamışlardır. Bu tehlike her an 
mevcuttur. Şimdiye kadar İngiliz-

birbirini nakzeder gibi görünürler. 
Fakat bu çerçevenin şumul dairesi 
okadar geniştirki mukabili beşer 
dimağının kavrayışı nisbetinde 
namütenahiye müsavidir. Aksi tak
dirde yaptığımız ink itabın manası 
olmaz, kuru gürültüden ibaret ka
lırdı; ve mahudları başımızdan 

beyhude yere atmış olurduk. 
Edebiyat, şiiı ve sanat mah· 

sullerini süzecek bu heyet değil 
mi ki ferdlerden teşekkül edecek ; 
ve bu ferdler de insanlardan ola· 
cak; mutlaka edebi görüşleri ve 
sanat telakkileri olacaktır . Bunla
rın bir an için ayni telakkide ol· 
duklarını kabul etsek bile-ki bir
birlerine külah sallamıyorlarsa im
kanı yoktur - o halde gelen e-
serler bu telakki haricinde kaldık· 
ça iltifat göremiyecekler demek
tir . 

Koca Osmanlı edebiyatı ta
rihinde bütün divan edebiyatı mah
sulleri ilkin Acem ve daha sonra 
Osmanlı saraylarında taht kuran 
bu nevi edebi heyetlerin süzıe-

cinden geçtikleri için değilmidir 

ki beynelmilel tanınmış bir eser 
meydana getiremedik 7 Hatta bir 
çoklarımızın bu eserleri - birkaçı 
müstesna - Türklüğe kabul et-
tirmek bile istemediklerinin baş
lıca sebebi bu değil midir ? 

Halbuki bu edebi heyetlerin 
zevkine ve sanat telakkileri çer· 
çevesine sığmıyan ; istihfaf hatta 
nefretle karşıladıkları eserler milli 
zevki asırlarca okşamış , öz halk 
kütlesinin hayatına ayna olmuş , 
bedit heyecanına , kahramanlıktna 
tercüman olmuştu . Bu mu haf aza
kar heyetler , bu edebi mütegal· 
libeler memleketi uçuruma doğru 
sürükleyen - Görüş, duyuş , dil, 
bilgi, zevk, heyecan - ikiliği mey-
dana retirmemişler mi ? 

Uzağa g-ilmeğe hacet yok . 
Dün çöplüğe süpürüp attıklarımızı 
bugün başımıza taç yaptık 1 

Meşrutiyetin ilanını müteakib, 
divan edebiyatının hakim olduğu 
devir gibi, bu heyetlerden bulun 
saydı , 
Yorgun gözümün halkalarında 
Güller iibi f ecroldu nümaycin 

Mısralariyle başlayan ve : 

Akşam yine akşam yine akşam 
Bir sırma kemerdir suya baksam 
Akşam yine akşam yine akşam 
Göllerde bu dem bir kamış olsam 

ile biten şiirin sahibi ( Ahmtd 
Haşim ) in bugün belki de isllibi 
bile işitemiyecektik J O Haşim ki 
Türk edebiyatında "Haşim devri,, 
diye bir devir açmı.ı denmeğe la
yık Haşim . Ve daha kaçı var 1 

• 
Halkevleri mecmuaları ne bir 

edebi ekolün ne de muayyen bir 
sanat telakkisinin mümessili veya 
mürevvici değildir • 

Bırakalım. Elbet bu su aka aka 
kendine bir gün bir mecra kazar 
ve oradan akar • Taşarsa varsın 
taş ın. Selleri Nil gibi faydalı ol
mazda zarar verirse o zaman 
Seyhan gibi önüne sed veya ba
raj çekmek kolaydır . Biz böyle 

lerin sarfettikleri ga) ı et kısmen 

boşa gitmiştir. 

lngUtereyl latll:i lçlo 
kullamlacı.ık birkaç usul 

lngiliı. ler bu :.,bombardıman
larla böyle bir tehlikeyi tama
miyle yok ettiklerini zannediyor
larsa, umumi harpte ve daha 
sonraları ısbatı lüzumsuz bir ha
dise gibi görünen lngiltere'nin iş
galinin imkansızlığını 2'Öslt-ren 
askeri nazariyelerle bir tenakus 
vücuda getirmiş bulunuyorlar. Bu 
fikirler bilhassa 19 uncu asırda 
Napolyon'un büyük ordusunun 
Flander'de hareketsiz kaldığı za
mandan sonra yer almıştı. Tarihi 
biraz daha iyi tetkik edelim: 

lngiltere'y<' ihraç! Bu hare
ket bir çok dda tekrar edilmiş ve 
bazılarının neticesi hala devam 
edegelmiştir. Elimizde bulunan 
vesaike göre manş denizini ilk 
defa geçen Jül Sezar ordularıdır. 
Unutmıyalım ki, Romalılar bütün 
lngiltere'yi, Galles memleketini 
isyan eden lskoçyallları ayırmak 
üzere Şimal Deniziyle İrlanda 
denizi arasında yapılan duvara 
kadar lskoçya arazisini işgal et
mişlerdi. Bugün arkeologlar yap
tıkları tetkiklerle oralarda eski 

Roma şehirlerinin harabelerini ara
maktadırlar. Dümdüz çizilmiş ve 
Oguste :zamanının mühnndisleri
nin hususiyeti olan yollar bugün 
bile kullanılmaktadır. 

Tayyareciler istikametlerini 
bunların sayesinde tayin ettikle
rinden bu yolları pek iyi tanırlar. 
Romalılar bü} ük Britanya adasını 
terkedeli daha elli sene olmadan 
Heligoland körfezin den hareket 
eden üç Alman kavmi: Angleler, 
Jutler, Danlar oraya 'çıktı. Tay-

ı mis nehrinin mansabının cenu
bunda :.bulunan ve bugün kumlarla 

sahile bağlı :: olan küçük Thanet 
adası bu kavimlerin yanaştıldarı 
ilk yer olmuş, Britanya 'nın yeni 
sahipleri yavaş yavaş içerilere 
doğru yayılmışlardır. işte bugün 
büyük lngiliz imparatorluğunu ge
ne Alman istilasına karşı müdafaa 
edenler bu üç . kavmin çocukla
rıdır. 

Manş denizini geçerek hiç 
beklenmedik bir zamanda Britan
ya 'ya gelmiş olan fatih Guillau
me'dan ve Normanlardan bah
setmege lüzum var mıdır? Bu ha· 
tıra da tarihimi7.e aittir. işte bu· 
gün ihraç limanları ismini verdi
ğimiz yerlerden vaktiyle birçok 
muvaffakiyetli istila hareketleri 
yapılmıştı. Bu tarihi hakikat ln
gilizlerin bugünkü endişelerinin 

manasını kolayca anlatır. 
Yeni Misaller : İhraç tek

niği yelkenli gemiler zamanındaki 
gibi değildir; hatta umumi harp
ten 1939 harbine kadar bile bir
çok de~i.şiklikler olmuştur. 1914, 
1918 de Çanakkale'deki Gelibolu 
yarımadası cenubunun işgali ihraç 
hareketine en güzel misali teşkil 

eder. 

Müttefik ordular Seddülbahir'e 
inerek müdafaa hatlarınl alt üst 
etmişler fakat Alman Generali 
Fon Sanders, muhacimleri donan
ma toplarının yardımından mah
rum kaldıkları yerlerde bu iler
lemeyi durdurmuştur. 15u harpte 
ise İngilizler son eylül ayında kuv
vetlerini Dakar'ın önüne yığdılar. 
Hareket büyük bir muvaffakiyet
sizlikle neticelendi. Donanmamız 

İngiliz gemilerini topa tutarak ta
savvur ettikleri rameliyeye mani 
oldu. Bu son günlerde Lofoten'de 
yapılan hareket büsbütün başka 

dır. Narvik,e giden yolun ucunda 
bulunan bu küçük adalar balıkçı
larının maharetleriyle meşhurdur. 

Bunlar şimal buz denizinde balina 
avına çıkarlar ve gemileri balık 

ve balina yağı hazırlamak üzere 
yapılmış a<leUi yüzen büyük fab
rikalar halindedir. İngiliz donan
masının gemileri 6 mart 1941 sa
bahı buraya hücum ettikleri za
man bu büyük fabrikalardan bir 
tanesi ve yedi, sekiz daha küçük 
gemi görfezde demir atmış bulu
nuyorlardı. Bunları batırmak çok 
kolay oldu. Aynı zamanc:a k~raya 
çıkan kıtalar kolaylıkla posta bi-

-1:~1.:ı-;;.uı.,...__ .. ________ ..___.ı.~na,ını ._ mühim münakale noktala· 
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Bekçilere aylık 
usulünün tatbiki 

Mahalle bekçilerinin munta
zam bir aylıkla istihdam olunma
ları, bu suretle bir kısım bekçile· 
rin müreffeh, bir kısmının da pek 

düşkün şekilde yaşamalarının önü
ne geçilmesi işi hakkında Dahili· 

ye Vekaletince verilen kararın ye
ni sene başından itibaren tatbi · 
ki ıçin icap eden teşkilatın ikmali 
alakadarlara bi 'dirilmiştir. Her ka-

zaya merbut nahiyeler bu husus 
ta birer muntazam defter tutacak 

ve bu defterler de her ay için 
takdir edilmiş olan bekçi aylığı 

yazılacaktır. Bu paralar, halihazır-

da belediye müdürlüğü tahsilatııu 
yapan memurlar tarafından tahsil 

olunacaktır. Takdir edilmiş olan 
bekçi aylı~ını vermeyenlerden pa· 

ra icraen tahsil edilecektir. 

rını, konserve yağ fabrikalarını 

tahrip etmişler ve ÜÇ) üz de esir 
rlmışlardır. 

Tayyareclllk ve ihraç : 

1 Askeri Ceza 
kanunumuz 
Ankara : 7 (Türksözü muha

birinden) - Askeri Ceıa kanu
nuna ek kanun layihası milli mü
dafaa ve Adliye Encümenlerincien 
geçerek Meclisin çarşamba günkü 
ruznamesine alınmıştır. Bu layiha 
ile kanunun 48 inci maddesi şu 
şekil almaktadır. 

A - Askeri · suçların takibi 
şikayete bağlı değildir. 

B - Askeri kazava tiitJi O· 

lup da Türk Ceza kanunu mu· 
cibince takibi Adliye Vekilinin 
iznine bağlı suçlar haklonda izin 
Milli Müdafaa Vekili tarafından 
verilir. 

ratcjik iyi birer mevzi olup yarım 
saat ile bir gün zarfında bu sahil
lerden Britanya sahilleriııe gitmek 
mümkündür. 

2) Hava ve deniz tekniğinin, 

kıta1ar naklini mümkün kılacak ye
ni imkanlar hazırlamış olması. 

Bu vaziyet güzel teşebbüs fır· 
satları hazırlamaktadır. 

Müdafaa : İngiltere'ye ge
lince vaziyet hayli değişiktir. fngi· 
liz ordusu Douvre'daki Vard bur-

Orman işletf11~ 
talimatnanıes' 

Orman işletme talimatnııtıl~'; 
ne ilave edilen yeni bir 111

8 
, 

. b ı. re 
ıle undan böyle , merı<eı 

1 amirliğince yapılması lüıu~I~ 
rülüp muhammen bedeli ;o r 
rayı geçen ve açık eksHtıneİıc 
zarlık, kapalı zarf gibi usıl 'i>' 
yapılacak olan her türlü ııı; 
yaalar ve siparişler orman llk ) 
müdürlü~ünde teşkil nlunacıı fil 
di kişiden mfırekkep bir k0,ı 
yon kararına istinaden rııt ı.: 
reviri tarafından .} apıJacaJ.tı~· 
kez reviri mali formalitelı!'~sı 
mal edecektir. Komisyon ~e1

1:., ~dıı'"" azaları orman umum ınu let 
nün teklifi ve Ziraat Vek3 ~( 
tasdiki ile ta) in olunacaktır· re' 
kez revir amiri ve ınerke~·i 
b -1 f h beCI) o ge şe ı ve mu ase . ıııı~ 
komisyonun tabii azası sa} r 
tadırlar . 

Ticaret 
yapdan 

dası•" 
ıçtlJ08 

ç 
Dün Ticaret Odasınt~~iirU 

Birliği reisi ve Ziraat Mu ııP' 
iştiraki ile bir toplantı bo 
ve bu toplantıda Ticaret tııl 
bağlı Tahmin bürosunurı rde 

· - · l · t·şarele: namesı uzerın< e ıs ı 

lunulmuştur. 
•Jt 

Ali Rıza Çeıl~ 
l•tanbula ıit1' 

Almanlar Norveç'i işgal ettikleri 
ve Hollanda'ya girdikleri zaman 
bu harbin iki karelcteristik vası· 

tasnıı kullanmışlardır . Tekniğin 

ilerlemesini ifade eden tayyare ve 
paraşüt. Tayyare askerleri taşı

yordu ve bin kişiyi götürebilmek 
için elli tayyare kaf:ydi. Bunlar
dan atlıyan paraşütçüler kolay
lıkla mühim noktaları, hatta tay· 
yare meydanlarını zaptetmişlerdir. 
Paraşütçülük faaliyeti bir kaç hafta 
önce lngilizler tarafından yapıldı. 
Bunlar İtalyanın cenubuna inerek 
demiryolu harekatında karışıklık
lar husule getirdiler. Roma 'dan 
gelen haberlere göre bu parşütçü
lerin hepsi esir alınmıştır. Para
şütçü taarruzu daima tehlikeli 
olan bir ameliyedir. İnsan zayiatı 
her halde çok faı.ladıı; ancak in
dikleri memleket işgal olunursa 
bunlar kurtulabiliyorlar. Tayyare 
ve paraşütle yapılan hava ihraç 
harekatı, bu yoldaki ümitleri art
tıracak derecede ilerlemiş ve ya
bancı "matbuatta tankların da aynı 
şekilde nakli hakkında bir etüd 
n~şredilmiştir. Bir tayyare inece~i 
yere yakın bir üsten hareket 
ederse, uzun bir seyahat için la· 
zım gelen: benzin ağırlığınd'ln baş-

-ıii 111 
lstanbul : 7 (Tüık50 ııtıl 

nundan Landenst'ıeki Dokkanspi birinden) _ Emniyet Uııtl"' 
noktasına kadar her an müdaha- f ' dürlüğünden son de 8 

111 

ka şeyler nakledebilir. Bazı mü
hendisler vasıl olduğunda:sökülüp 
bırakılmak üzere tanklara kanat 
ve kuyruk apandice takarak ha
vadan naklini düşünmektedirler. 

Bunların motörlerinin havada ve 
yerde aynı vazifeleri başarabil

mesi güçlüğü hallolunacak gibi 
görünmektedir. Fennin inkişafı o 
haldedir ki bugün saçma bir proje 
gibi görünen şeyi tutup atmak ka
bil değildir. 

Te,ebbU• : iki bin yıllık 
tarihi o!an Büyük Britanya'ya ih
raç hareketinin muhtelif şekilleri 

üzerinde durduktan sonra bir hal 
lloktasına erişmek lazımdır. Alman
ların lehine bu meselede Allantik 
mücadelesinde olduğu gibi şu nok
talar vardır: 

leye hazır iki milyon kişilik muaz
zam bir kuvvet olmuştur. Nazik 
noktalarda da müdafaa hatları te
sis edilmiştir. Hava tehlikelerini 
karşılamak için memleketin içi teş-

kilatlandırılmıştır. Britanya radyo
su, geçen sabah lngilizlere, bir iş
gal halinde hiç bir şey yokmuş gi
bi işlerine devam etmelerini fakat 
yolları motörlü kuvvetlerin geçe
bilmeleri için serbest bırakmaları
nı söylüyordu. İngiliz hava kuv
vetleri işgal limanı denilen • e Al· 
manya'daki veya onun işgalinde 

olan yerleri nezareti altında tuta
rak buralarda hazırlıkların gizli 
kalmasına mani olduğu iibi bilhas-

sa Hambuıı ve Bremen'e yaplığı 

hücumlarla da ihraç edilecek kıta
Iarın malzemesini nakledecek to
najları azaltmıya çalışmaktadır. 

Netice· olarak dikkati şuraya 

çekmek isterim ki, bir ihraç için 
en büyük mani şimdiye kadar Bü
yük Britanya'nın der.izlere hakim 
oluşudur; ve harpten önceki deniz 
programlarının tatbikiyle bu haki
miyet muhafaza edildiği gibi harp 
programlariyle de takviye olun
muştur. Binaenaleyh Padökale'nin 
lngiltere'ye 33 kilometre m..:safede 
oluşu bir ihraç için kafi ve makul 
bir sebep değildir; çünkü ihraç 
edilen kuvvetin gerisini temin et
mek lazımdır. Halbuki malum ol· 
duğ"u üzere lngiliz filosu bu vazi
yette derhal işe karışacaklır. 

Vekaleti müsteşarlığınaçta!i~ 
miş olan B. Ali Rıza e lı b 
rimize gelmiştir. Munıaile)8~, 
da bir haf ta k :ıdar k:ıl~~c'~ 
hara Ankaraya avdet e ,, 

Tlrk • AJJll d 
Ticari vazlf~ ııı 

-ııı 
lstanbul : 7 (Türk50 p.I~ 

birinden) - Türkiye jle i bif 
· ıır 

arasında Arıkarada uc tı ) " 
!aşma yapıldığı yaıılınıŞ ;~f 
cak mübayaa işleri il~ 111 p:ı 
mak üzere Almanyadarı 
messil gelmiştir. 

Almanyaya sipaıiş1,5b 1 

malların liste~i evvelce 1111l 
• ti" s· . 1 başıaıı mış . ıparış ere dıtfl 

parti olarak AJınarı~a ııl' 
cam, porselen maınula ~.ıit· 

· ·ıec~" sınai mamulat getırı 

KURU ozO~ 
SA TIŞLAJl/M ii ~ 

lzmir : 7 ( Türksaı:) ıF 
.. ıerıe rıl 

birinden ) - lngıtıı rı kıl . ıt l 
olan 4 bin tonluk s0 lJC'tı) l 

- ııııst ,. 
satış anlaşması ınu ııı"" l 
hal teslimata başııırı ed'' ı 

-ıer c• 
tedbirler alınmak u ilı'' ıe l~ 
!anan kuru meY~e 111gilrı 
Birliği idare heyet•: rııc•1' l ~ 
· 1 ,_ - - 1 . n ılı -~ rı ece-. uı.um erı • ııı•• 1 
rasındaki tevziatiyle. d"'~ ~ 
mtıştur. Tevzi Iiste:t• ıııs 
zırlanmış olduğurıd 11;()ııd'~ 
Ticaret Vekaletirıe ftı11Jı 1 

1 
tir. Bu partinin tes 

1 dtıtl 1
, 

ir8P ·111 
kadardır . 1 Haı diler• 
satıcılarla alıcı, 1cerı 19 1) Narvik'ten Bresl'e kadar 

bütün limanlar Almanlar elinde st-
• --- ,..!_ ~~~~~~~~ 

ihraç hareketi . ancak abluka 
veya deniz .: harbi gibi zaferlerle 
neticelenecek bir deniz harekeıiy· 

le beraber mülahaza olunursa ko 
lay olabilir. ~~-~~~~--~-a_d_cl_ed_e_~ ~a 

Ankara Radyo Gazetesi ~ :ı 
SooyetleTdehi Tebeddül 

Sovyetler Birliğinde yapılan 

tebeddül bütün clünyaaın alaka-

sını celbetmiştir: Stalin Moloto

fun yerine Baş Vekilliği uhdesine 

almıştır. Tebliğe göre, Molotof 

iki vazifeyi birden yapamıyacağını 

bildirmesi üzerine bu değişiklik 

olmuştur. Stalmin Başvekaleti de. 

ruhte etmesi manalı görülmüştür. 

Alman Elcisi • 
Gelen malumata göre, Alman

yanın Sovyet Rusya Elçisi Mos
kovaya avdet etmiş bulunmak
tadır. 

Amerika - Sovyct 
münaaebetleri 

Amerikadan gelen haberlere göre 
Sovyetler Japonya ile iyi müna· 
sebetlerde devam ettikçe Ame
rikadan yardım: göremiyccektir. 

. <ı 
~;111' ~ 21 Irak Va ııe 
~re ~ 

Anlaşıldığına go 8~tıl~, ;ı2 k e ır 111' 
gilizler ve gere ' :ı tcıı' 

sut teklifini kabul e rJııc• • 
Irak Harbiye Nıııırı oı0" 

1.;te 
Ankaraya gelflle 

dirilmektediJir. ııı 
ıra" ., 

Almanlar tıı~ r 
ile 

bü} ük bir aUikB 

tedir. 
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Sovyet Rosyanın 
lomıserıer RelsUjlnl 

Staun yapacak 
,ı· (Birinci sahifeden artan) 

ae du~unu bild irmiştir. Moskova rad
yosunun ilaveten kaydettiğine gö
~e, mükerrer taleplerine binaen 
fal~ komiserliği vazifesinden af-
edılen Molotof halk komiserleri 
h.e~eti İ kinci re isi olmakla ve ha
rıcıye halk komiseri vazifesini~d~ 
muhafaza eyleme ktedir. 

Moslcova : 7 (a .a) - Sovyet
ler Bi rliği Yükst:k Meclisi Riyaset 
Divanı aşag ıdaki üç kararnameyi 
neşı etmiştir. Birinci kararname : 
Mototo fun aynı zamanda hem 

~ Sovyetleı Birligi halk komiserler 
heyeti reisliğ i vazifesini, hem ha
riciye halk komisı liği vazifesini 
~ôrınesinin kendisi için güç ol
duğu hakkında yapacağı müker
rer beyanat nazarı dikkate alına
rak Moloto fun bu" talebinin isaf 
edilmesi ve Sovyetle r birliği halk 
komiserleri hey eti reisliğine Jozef 
~talinin tay.in edilmesi. Üçüncü 
kararname: Sovyetler Birliği halk 
v01_niserleri heyeti ikinci reislikine 

.eısJav Mıhailoviç Molotof'un ta
Yın edilmesi. ----- ··-··-----
~klar~ 

Sıbhl öptlşme 
. Amerikanın Kansas Cıty şeh
tınde son zamanlerda bir grip 
~algını baş o östermiştir. Bunun 
~i. . 6 

crıne beled iye bir lbeyanname 
~eşrederek halka şu tavsiyelerde 
ulunmuştur: 
. 1 - Havası sık sık yenilen· 

ttııyen umumi kapalı yerlerde Ö· 

ı:>iişrnek ) asaktır. 
0 

2 - Öpüştükten sonra gar
o&ra 
ı:> Yapmalı, dudakları alkollu 

fi· anı.ulda silmelidir. 

et 3 -: ~aha ihti} atlı hareket 
ta lllek ıstıyenler öpüştükten son 
I _cereyandan sakınmalı ve ev
crınct b" il\ c ır ayak banyosu yap-
alıdırlar. 

fif 4 - Öpüşürken dudaklar ha· 
se~c tem~s ~tmelidir . Derın bu· 
~tehlıkelıdir. _ 

Flqg:-ı•>-7•!1 

ıs.oo 

&.()3 

&. ıa 
8.i5/ 
9.()Q 

d 12,30 

12.33 

e 12.so 
13.05 
13 . ısı 
ıtoo 
ıs.oo 

1~.03 

18.40 

18,30 

19.30 

19.45 
19.so 
20.15 
20.45 

2t.oo 
21.30 
2ı .15 

Perşembe 8.5.1941 

Program ve memleket sa
at ayarı 
AJANS haberleri 

Müı.ık ; Hafif program 

Ev kadını - Yemek 
Program ve memleket sa
at ayarı 
Müzık : Muhtelif şarkılar 
AJANS haberleri 
Müzik : Köy türküleri 

Müzik : Karışık progrı\m 
Program ve memleket sa
at ayarı 
Müzık : Radyo Caz Or· 
kestrası 
Müzik : Radyo İnce Saz 
heyeti 

k~nuşma (Seyahat Röpor· 
laılını 

M~nıleket saat ayarı ve 
~JANS haberleri 
~~nuşma : Ziraat Takvimi 
R Uzik : Solo şarkılar 

ADYO GAZETESi 
~Üıik : Amatör Saati -
~.Praııo Sabahat Akyol 

Muıik . o· 1 . . . kl . · ın eyıcı ıste erı 

Konuşma (Sıhhat saati) 
M~ .k 
k 

uzı : Radyo Salon Or· 
estrası 

~eınleket saat ayarı, ajans 
berlerı; Ziraat Esham -

T 1 · ı ' B a lvı at, Kambiyo - Nukut 
orsası (Fiyat) 

Müzik : Dans 

Yarınki 
ruı program ve kapa-

lrakm harbiye 
nazırı Ankarada 

Bağdad : 7 ( A. A. ) - Irak 
harbi) e nazırı Naci Şevket .. An
karayı ziyaret etmek üzere Bağ
daddan hareket etmiştir . 

AYTr~ KAM ARASINOA 

YAPILAN GÖRÜŞMElER 
(Birınci sayfodan artan) 

miştir . 

Londra : 7 (a .a) - Lordlar 
Kamarası, hadiseler hakkında ve· 
rilen izahatı dinlemi~ ve hükt1-
mete itim ad beyan etmiştir. 

Ankara : 7 ( Radyo Gazete· 
sinden) - Londradan gelen ha
berler, Çorçil kabinesinin Avam 
Kamarasında imtihana çekild iğini 
anlatıyor. Fakat neticede Avam 
ve Lortlar Kamaralaı ı Çorçil 
hükümetinin hat ve hareketini 
tasvip etmiş bulunmaktadır. 

Avam Kamarasının bugünkü 
içtimaında Loid Corç da söz al
mış ve Türkiyenin Alman. ~a.r~ 
gemilerini boğazdan geçırdığını 
Ve İngiliz hükumetinin .bu vazi
yet karşısında hiç bir ltt:şebbüste 
bulunmadığını söylemiştir. Bunun 

üzerine Çorçil ayağa ~al~ara~. 
sulh içinde y~ayan Turkıyenın 
bu vaziyeti muhafaza ettikçe hiç 
şüphesiz ki boğazları kapayamı

yacağını Loid Corcun bilmesi la 
zım gddiğirıi anlatmıştır. 

Avam Kamarası 3 muhalife kar 
şı Çorçil hükümetine 447 reyle 
ıtirnad reyi vermiş ve bu suretle 
Çorçil kabinesinin hat ve hare
ketini tasvip eylemiştir. 

Londra : 7 (A. A.) - Avam 
Kamarasında Ç örçil, General Vey· 
vel'in halen yarım milyonluk bir 
orduya sahip olduğunu söylt:miş· ' 

tir. 

Zayi mlbflr 
Ceyhan Elmagölü • . Bahriye 

köyüne ait muhtarlık mührü ka
zaen zayi olmuştur. Yenisini kaz
dıracağımdan eskisinin hükmü yok· 

tur. 
Ceyhan Elmagölü - Bah
riye köyü , ihtiyar heyeti 
Muhtarı Mustafa Güleç 

Zayi tezkire 
Adana Jandarma alayından 

939 &enesinde Jandarma onbaşısı 
olarak aldığım terhis tezkiremi 
yitirdim. Hükmü yoktur . 

Ceybanın Sarıbahçe kö
yünden Hacı lbrahim oğ
lu 317 Mahmud Akın 

SEYHAN DEfTEROARll~INOAH 
Tepebağ" mahallesinde 252 a

danın 11 parsel numarasile ha
zine namına müseccel 110 :metre 
murabbaı arsanın 2·5 941 cuma 
günü saat on beşte icra .kılırıan 
açık arttırması sonunda talıp çık
madığından ihalesi 10 gü~ m.~d~ 
detle 12 -5-941 pazartesı gunu 
saat on beşte icra kılınmak üzere 
temdid edildiğinden isteklilerin 
°lo 7 ,5 pey akçalarile birlikte 
Defterdarlıkta müteşekl:il komis
yona müracaatları ilan olunur. 

SEYHAN DEfTERDARUGINDAN 
Hazinenin hususi mülkiyetinde 

bulunan ve 17 /5/941 tarihinden 
itibaren on beş gün müddetle a 
çık artırmaya çıkarılan Ad< h ve 
bebeli otJakiyesinin bir senelik 
icarının 2/5, 941 Cuma günü saat 
15 de icra kılınan açık artırması 
sonunda talip zuhur etmediğinden 
artırma 12/5,941 Pazartesi günü
ne kadar temdit edilmiştir. Talip 
terin mezkur günde saat 15 de 
defterdarlıkta müteşekkil komis
yon mahsusa ve şartnameyi oku
mak isteyenlerin de her gün mil· 
li emlak dairesine müracaatları 
ilin olunur. 12994 

TÜRKSOZO 

İnglltereye 
bir bflcam 

büylk 
yapıldı 

IN G ILIZLE R DE ALMANYA 
ÜZERiNE MUKABiL BiR 

AKIN YAPTJ 
Londra : 7 ( A. A. ) - ln

giliz hava kuvvetlerine mensub 
bombardıman tayyareleri gece 
Almanyanın Şimali garbi mınta
kasındaki hedeflere hücumlar yap
mışlardır. 

Londra : 7 ( A . A. ) - ln
giliz hava ve dahiU emniyet ne
zaretlerinin tebliği: Gece İngiltere 
üzerindeki Alman hava faaliyeti 
mühim bir nisbette vukua gelmiş 
ve birbirlerinden çok büyük me
safelerd e bir çok mıntakalara şa
mil olmuştur. Klayd, Mersey sa
hillerine ve lngilte renin Şarkında 
ve Cenubunda diger bazı yerlere 
hücum edilmiştir . Buralarda ha
sar büyük nisbette olmamıştır . 
Dokuz Alman tayyaresi düşürül· 
müştür . 

ilan 

1- BORS A-
?AMUK - HU '"'·URA T 

r 
--

ı KiLO F/A T/ 
CiNSi En az En çok ' 

K. S 1 K. S. - --
Koza 
Klevland l 
Klevland il 
M. Parlağı 

1 

P. Temizi ~ Kapı malı 
Y. Çiğidi 5,00 5,00 . 

K..:._Çiğ~ 5,00 _ 5,ÖO 

Susam --
1 Buğday 

--
·BÜğ"day To. 

1 

Buğday yerli 
Arpa 
Yulaf 

1 

7- 5 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 

/ ş bankasından alınmıştır. 

(Frank) isviçr_e_ 
(Frank) Fransız ~ ' 

(Sterlin) İngiliz - 5.24-
ı (Qolar) Amerika_!! __ _!3-2.20 

ADANA iNHİSARlAR İDARESİNDEN: 
Kapalı zarf usuliyle ihalesi 2 l/41941 günü yapılacağı iıan 

edi en Gaziantep inhisarlar Başmüdürlüğünün F evzipaşa ve 
Narlı yoliyle 941 Mali Senesinde yapı 'acak nakliyata talip zu· 
hur etmemiş olduğundan ay?i şartname dairesinde bu nakliyat 
26 4 941 gününden itibaren 20 gün müddetle Açık Eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 16/5/941 tarihine tesadüf eden Cuma 

1 

günü saat 16 da yapılacakdır. isteklilerin vakb muayyende Gazi- : 
antep Başmüdüriyetinde müteşekkil komisyona ve taşrada Ma· ı 
halli inhisarlar idaresine müracaatları ilan olunur. 

8-10-13 12993 

i LAN 

ADANA BElEOIYE RİYASETİNDEN: 
1 - Belediye emlakinden aşağıda cinsi ve numaralariyle muham

men bedeli icarları ve muvakkat teminatları yazılı sebze halindeki dük
kanlar 1/ Haziran/941 den 31/Mayıs/942 tarihine kadar bir sene müd· 
detle açık artırma suretiyle ve şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2 - ihaleleri 16/5/941 Cuma günü saat 14 de belediye binasın · 

daki belediye encümeninde yapılacaktır. 
3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yabrmak 

ve şartnameyi görmek üzere belediye muhasebe kalemine ve ihale 
günü teminat makbuzlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları 
iUin olunur. 29-4- 8- 12 12961 

Mevkii Cinsi 

Bucak M. Sebzeci dükkanı 
il " 
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" ., " " " 
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No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Muvakkat Muhammen icar 

Teminatı BEDELİ 
Lira. Kr. Lira. Kuruş. 

26 25 350 
22 50 300 
9 120 
1 50 100 
6 80 
6 80 
6 80 
7 50 100 
7 50 100 
9 40 125 
9 40 125 

16 50 220 
?6 25 350 
5 25 70 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
6 85 90 
6 80 84 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
1 50 ıoo 
6 80 
7 50 100 
7 50 100 
6 80 
6 80 
6 80 
6 80 
5 25 70 
6 80 
7 .50 100 
7 50 100 

18 75 250 
9 40 125 

•••••• ••••• • • • • • • • • • • • 

SUVARE. 

8.45 BU AKŞAM 
_s_u_V_A_R_E_ı 

8.45 • 

• • • • • 1 • • 

ki büyük şaheser birden sunar 
- 1 -

MARCEllE CHANTAl - MİGH[lİff[ PRESlES 
Gibi iki büyük yıldızın ··şahane bir 
surette yarattıkları harikulade 

gflzeı, son· derece,.. müessir 
4t 

sahnelerle dolu şaheser 

• ~ I ~ • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • : _ BIRA K ILMIŞ KIZJAR . ,-- . • • • - 2- • • • 1 M f~ HU R ~Al GIC I KOVBOY 1 
1 FRED SKOT'un 1 • •• • 
e O • 1 /düren Bıçak • . : 
• S D 

• 
• on erece Meraklı Ve Heyecanlı, Büyük 8 
• Sergüzeıt Filmi • • • . ~ . 1 Bugan gl ndtlz matinede son defa 1 
• • •• • YARI GEC(OEN SONRA - SON iHTAR • • • ••••••••••••••••••••••••••• 

i LAN 
Adana lablsarıar Baımldlrllltlndea: 
c~yhan inhisarlar idaresi anbarile Şimendüfer istasyonu 

arasında ... tahminen ( 250000 ) Kilo ve istasyonla idare anbann
dan Yumurtalık idareşi anbarına taşmacak tahminen {20000) 
mamul tütün. içki ve bilumum mevaddın 941 mali senesi nak
liyatı işi 2490 sayılı kanun mucibince mukavele akdi tarihinden 
itibaren - bir sene zarfında taşınması 22 • 4 • 941 tarihindec 
12 • 5 - 941 tarihine kadar yirmi gün rııüddetle Ceyhan Me
murluiu ile Adana Başmüdürlüğünde mevcut şartnamesi muci
bince eksiltmeye konulmuştur. 

Taliplerin 12 • 5 • 941 Pazartesi günü saat 14 de O/o 7,5 
güven paralarile ınhisarlar Ceyhan Başmemurluğuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 27-2-8 12958 

iL AN 
Devlet Demlryolları 6. ıncı İşletme Sa

tıaaıma Komisyonundan : 
Muhammen bedeli t 1516.50 lira olan 632 takım yazlık 

elbise ile 309 kasketin dikimi 19 Mayıs 941 Pazartesi saat 
15. de kapalı zarf usulü i 1e Adanada İşletme Müdürlüğü bina
sında toplanacak komisyonca ihale edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 863,75 l iralık muvakkat temi· 
nat akçaları ile kanunun tayin ettiği vesika'an ve tekliflerini 
ayni gün ve saat l 4 e kadar Komisyon Reisliğine vermeJeri la
zımdır. 

Şartname ve mukaveleler Adana işletme Komisyonundan 
Adana, Konya, Mersin Gar Şefliklerinden görülebiıir. 

3 - 8 - 13 - 1 7 12984 

.,~ . ...... . ... . ... . ........... 91- . .... . ~ . .... ~ . .... . ~ . ......... - . ... . ... . ... . ._. . ... . .... ... . i 
• • i DOKTOR i 
l Yalçın Mustafa Ozel ! . . 
! Dablll Bastabklar Mltebaııısı ! 
• • t Kınlay Ulucami caddesi~lstiklal ilkokulu karşııın- ! 
! daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul ıder. ! 
• • i S. P. Cs. 4-30 i . . 
! ., .. ......... 49 . ... . ~ ....... .. ... . ~. oı9- ·~ · ....................... .,, ........ .., ... t! 
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CEBELİBEREKET ASllYE 

HUKUK MAHKEMESİNDEN : 

TIMOFÜJ 

(ABDEST BOZAN) DEDiGiMiZ SERİTlER 
Davacı Osmaniyenin cüm- Bunlann uzunluklan, dört metreden on metreye kadat 

huriyet mahallesinden musa olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke-
oğlu Solak Mehmet, Osmani- ~ ser, kannda ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansız. derına~· 
yenin cümhuriyet mahallesinde ~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol 'açar. Tedaviile \IU· 

kain şarkan, garben gebeli ~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

yolu ve .Hacı Ali bahçesi şi- T 1 M o F u·· J 
malen -Hacı Evliya bahçesi 
cenuben yol ile mahdut altı ~ 
dekar araziyi 20 sene evvel 'fi 

taşlıktan, kumdan imar ve ihya si 
ederek içerisine portakal ve >> 
meyve ağacı dikerek bahçe 1 
haline getirmiş ve ayrıca da ev 1 / 
inşa etmek suretile içerisinde 

oturmakta ve bu suretle malik I~""·...,..-="' 
slfatile senetsiz tasarrufunda .... :H 

ıW.,. \. .... 
bulunduğundan namına tapuya .~J.""'1 F .. 

UZUNLUGU 4-10 METREYE. KADAR 
<?,LA~(ABDEST BOZAN) OEHiUN $EP.İTLE.Rİ 
OLCURUP V.UCUOTA.N OlŞ/JU ATAN 
TAM TESiRLi ,el~ M0STAAZARD!R. 

$.Ye /. N . V•ltttll•lfl'm 8/IJ N• lu .. • 
U- ~- ,,, l•rillt' ruMalmı '111•#,, ... - . ,, 

- ..... s C: ~ rll 11.!!l s ~r1&.1A. _ 

CAN LABORATUARt·/S!ANfiu'f:Kuıusu ?SA'r-1 
tescilini talep ve dava etmekle 
Cebeli bereket As iye hukuk 

mahkemesinde cereyan eden 
duruşmada bu yerle a1ikas1 
olanların istida ile 16-5-941 

I
~ . . ~ 
~ ·.~ 

f Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
J.i lanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekilo-

cuma gününden evvel itiraz 
etmeleri ilan olunur. 12992 

Zayi teülre 

j~ nin müsaadesini haizıiir. 12761 

f;w~Q~~~~ 

KaUteılyle ve ıeılala temlzllflyle ber kesi hayrete 
dlşlren radyo 

Niğ-de 12 inci Piyad~ alayı 
Tabur 3 Bölülc 9 dan aldıiım ter
his teıkircmi ıayi ettim . Yeni
sini alacağımdan eskiııinin hükmü 
yoktur . 

, 
Aziz yurd _topraklarımızın mahsulatını memleket ya,•l'll1' 

rına en mükemmel bir tarzda gıda kaynağına çevireıı 

MUHARREM HilMi REMO 
Ccyhanın Tolctamıı kö

yünden ômer otlu 323 

Do. Mehmcd Ôıdemir 

Tlcaretbaneılnden abaız 

ABİOİHPA~A CADDESİ NO. 112 - TElGRAf: REMO ADANA - TElEFON: 112 
~~~ ~~~~~~~~~--~~~~~~~~ 

~-

Celô.l Çalapöver 
ASKER1 HASTAHANE DİŞ TABİBİ 

&er gtla 111.edea ıoara diş tabibi ! 
l•all BaklP Somayın maayenebaae-J 
llade baıtaıarıaı kabal eder. 8· 15 

~~·· 

, _________________ , ________ , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

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

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

ECZAHElERDEN YE TUHAf İYE, ITRİYAT 
MA~AZALARINOAN ARA YIHIZ 

Cenup Mmtakası deposu : Bahri Diril Ticarethane•i 

L Y afcamii cioarı No. ~ 

SEYHAN P. T. T. MOOORlOGOHDEN: 
1 - Adana Po•ta ve Telgraf müstahdemleri için (15) 

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

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

3 - Fotin ve iskarpinler, yerli malından olacak ve veri
lecek ölçüleri üzerine yapılacaktır. 

4 - Pazarlık, 815/941 Perşembe günü saat 15 de Seyhan 
P. T. T. Müdürlüğü binasındaki alım satım komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Bu baptaki nümunelerle şartnameyi görmek isteyen-
• 

lerin - Mesai dahilinde - Müdürlük kalem şefliğine ve Pa-
z:ırlığa gireceklerin de 4 nci maddede yazı!ı gün ve saatte 
komisyo~a müracaatları. 7 -8 12778 

tr"~"""~""""~""""""""""""~ 
ı Abone ve Ula ,.rüRı~sözü ı 
ı prtları GONDELIK ~f. AD,NA ı 
ı Sahip ve Başmuharriri ıı 
ı Sene/ili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 1 
ı 1 Aylıtı . . . 125 » •

1 

ıı __ Umumi Neşriyat Müdürü 

;ıı IUlnlar için idareye MACiD BUÇLU 1 
ı mUracaat etmelidir _ Bosıldı(l ı yer: TIJRKSOZO Moı::__jı 
.... " .................. 1~ .. ~ .... ~ ........ " .. 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru ... 

4J _ - BEN 1 ~ 
~ MAMA tı 

Yavrularınızı mutlak ÇAPA MARKA müstahıa~atl~ 
besleyiniz. En müşkülpesendleri dahi yegane tat.mı~ 
ve bu uğura hayahnı vakfeden bir Türk eserid~· tiJ'. 
bil~ile ~etiştirilen. her v~rlığm verim kudret! ~ı5~0~ 
daıma yuksek netice verır. işte bu sebepledır kı 'fi; 
runuzun her bünyeye göre ölçülü vesayasını alın' 
mal etmeyiniz. lsrarla : 

ÇAPA MARKA 
Mlıtabıaratmı ııteylnlı 

HER YERDE VARDIR 

Adaaa IDbl.;lar Baş Mldlrllf~ 
Ceyhan Şimendifer istasyonundan Kozan ve Kadirlı cJJel 

idareleri anbarlarına ve mezkur idarelerden Ceyhan ŞirneP f.~ ",1 
yonu~~--mütea~iben sevk ve nakledilecek tahminen 160,000 ve ,.r'J 
mul tutun, lçkı ve zuruf ve tuzdan gayri bil'umum emval 

1 
ti 

Mu.k~vele akdi tarihinden itibaren bir sene zarfında taşı11f1l~:Y~,ıı 
tarıhınden 12/5/941 Tarihine kadar Yirmi gün müddetle . . ce 
resile Adana Başmüdürlüğünde mevcut Şartnamesi mucıbıfl 
miye k~n~lm~ştur. , 7,S 

Talıplılerın 12/5/941 Pazartesi günü saat 14 de 0 
• jı,/1 

paralariyle inhisarlar Ceyhan ldaresirıe müracaat eyleıneler'I 
nur. 27 - 2 - 8 12995 

;#AU#A# 

a DIBllATI .. 
fi•' 

DiKKATi. Dl~ 

~ Saatçı Vehbi 
A Saat lıalall kar11 ... d• 

Çönıetel' 

~ Zealt, arıoa,:aeker,nacar,~ldsl•• 'Si 
ve erkek ıoa model ıaaoerblllS ,_., 
ıerlyle beraber geım11t1r. ser tt;Jf 
mJrat kabal edilir... 12749 


