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SURIYEDE 

Mütareke şeraiti 
tetkik ediliyor 

Bugünkü vaziyetimiz bize 
ı dünkünden daha zor şartlar 
! .. t1e vazifeler ·yüklemektedir . . .... ~--------·· ......................... _. .... -- Mlttellkler Bagaıı 

aldı. Balep de 
tebdlt altında 

Necmettin SADAK 

D :nyu birbiı ine girdi. DüM ka· 
tar, politika küıleiinin örtülü 

lar ~ttuğu kin ve ihtiras· 
Ylll'. lh•ıınlığm şimdiye ~adar ha-

11le 
t•ın sıtdıramadığı tahrip vası· ... rı p . . 
IJıiU ti ~fınden, memleketlerı ve 
ları: e~ı perişan etti. Dünkü dost
fıt•at du~~rnan oldukunu gördük; 
le duştükçe düşmanların el e-

Verd'k Su~Q 1 !erine şahit oluyoruz. 
Cıtte, rısuı ve istikrarsız dünya 
tııll a.ırıcta her günün yarınını .dai
~Ybıır~an bir endişe içinde bek
Vc 

11 
ınsanlar selametin nereden 

'ile ~sıt geleceğini bilmemek acı· 
du116 ıvranıyor . Her yerde bugün 
hlıyo aratıyor, mahrumiyetler ço
llı% t, fedakarlıklara hudut kal-

r. 

'~tin~·i· k.ızgın çöl ortasında vaha 
~eırıı' ~nı nıuhafı:t:t.a edebilen bir 
Qlln ke et var: Türkiye . Kasırga· 
de Orudu~u mütevazi bünyesin-

1 l'ıor 
•ehiıı · rnaı sayılabilecek hayatının 
tıi kc ~ boırnadan yaşamak sihri· 
~~ttut etıni!tir . Bu sihir. en çetin 
bıt f ınucadetesinden do~muş 
~ttıi d:vletin yirmi yıllık kuv-
1' • dur~ ıt~ıııq Ust, samimi siyaset ah-
~,tı 11 llliirıdemiçtir Harp olma-

cvv l . 
tıı kcae e nasıl, mazi ile alAkası-
~!kteri '.ele, Çektiklerini ve ver· 

•n .., .. ıı~ unutarak, yilrebinde kin 
~ · "" ınr k ıs 1rltıck 1 anı duygularını din· 
~tıı b kucJretirıi bulmuş , sulha 

rkesı a~ıı kalmış ve bu yüzden 
'crır 11 de dost gt:çinmişse, haı pten 
'tk, L. a, hiç bir emel beskmiye· 
rıı· •ııç bi f 1i'erclc t ıtsattan istifade et-
~il, vıık' kimseye Alet olmadan 
ttın,Yi b~rtı benli~ini muhafaza 
~ttıin t t~~iştir . Siyasette Türld
~licey~ ık ~tti~i bu ahlAk o 
ıL ~. 11~\a 'Vermıştir ki birbirlerile 
-.u~t şan d" ı b' · Olab·ı . uşman ar ızımle 

lı 1 rnıılerdir 
~ ~•uh · 
1~Clisiıı~:~~ın liaşvekilin, Millet 
i,1.ktay1 teb 

1 ~.on beyanatında bu 
ltı 1kbatirı struı. ettiren . satırlar, 
0 ~Ya ıı Ye.set ilminde yer tut-
a,.,, arnıett· O b .,, •rı d . ır · r. Refık Say· 
tti edıx.i 'b· ~· tak· 5 gı ı: cTa evvelden 

rJ;ç kirn
1 

ıp ettiğimiz siyasettte 
tıı rtıadı~1:~· e d?kunan bir cihet 
•. 

11haripl gost~ren sözlerin 
·~n er 1 

bu <letitıc ar~sında bite bir fikir 
ıı,. lltın du vcaıle teşkil ettiğini ve 
ıı.Y 1 tlı b· nya mukadderatı için 
~11}' ır ala 

ette t'Jc illet olduğunu ehem· 
~ llu i~d~ctrnek isterim.> 
~u cıı.. bet~anın. doğruluğunu ispat 
rJ. 'oı.ıcr · gat)ı vesika biz.zat 
' il ırı Dl h ' &'4 hndıra u ~ri~ memleketler-

!iı}'ekiti ...... · .1~1 tıesırdir. Fihakika 
l ıqll~ ... ııın t'- 1 ' 
~I g1,1 Rib' nu ıtU, ngilterede 
~ Yııcı11 ;. Almanya ve lngiltere-

ıııu • rran tıı. tı\.lk sa ve Rusyada ayni 
L ~itli •esle · 1 11İtbi ~ketin ~1 e karşılandı. Bir 
~itı tıııc e sıyaseti etrafında, 
L. er~ n ııt en d" 
llır -ıe hu • uşman mu-
~c 111ıtuk •uı~ gelen birlik kadar 
b~}'~ bQ rn lllunıısebetile tezahür 
llıit b· bir d:'V~ff akat beraberliği. 

1t fevk ~~tde misli görülme. 
Ut..· l'Ütki 8 

ad elik teşkil eder. 
L cı h Yenin · 
uiı b U llbl:lk sıyasette tatbik et· 
t~~ &ı:tise . .Yenili~i, sırf ferdt 
b· tı, " lllıdır b 
it ı' 'alnı~ k ' undan istifade 

tı ll\ijorq~ S<ıth;ndisi midir? Böyle 
~l.ıht~asebetıer olur ... ~illetlerara· 
·-ah~• ahlak de gorulen derin 
C1q ot ' lllillt mefhumunun bu 
tj,. dı.ı~ cerniyetl . d, 

·•tıc gt.ı a-·b· er vıc anın· 
"''· tı · ı 61 1 "f ·~~I h 1 eti ' nu uz edememe· 
'qt· • geln\ekt d' •r11 ctYata e ır. Beynel-
~b~u: 1'aki~ s~dece menfaat ve 
'· tele &hı: rnuştur. Bu müna-

1'- ka Yer verilmemiş -
~ki\I . . 
(Q ,,enirı . 

etl\i l ' takıbettiQ'i, seme-
1 ınci •ıhifede) 

. 
ISKENDEBUN LİMANIMIZA 

Onbir Fransız 
Gemisi Geldi 

BERUTUN TAHLiYESi 
/ÇIN ÜLTiMATOM 

Ankara : 10 (Radyo Gazete· 
sinden) - Günün en mühim ha· 
disesi Suriye mütareke meselesi
dir. Anlaşıldı~na göre, mütareke
nin imzasına kadar askeri hareket 
devam edecektir. iki lngiliz nazın 
Suriye meselesinden bahsederken, 
lngilizlerin Fransızlarla aslA çar
pışmak istemediklerini ve Fransız-Bunlar Hukuku Düvele 

Göre Muamele Görecek lngiliz dostluğunun tekrar ihya 
edilmesini temenni ettiklerini söy
lemişlerdir. Müttefik ordular ku· 

Daba Bazı Gemiler Gelmekte mandan Beyrutun açık şehir ilanı
nı ve tahliyesini istemiştir. Mütte· 
fikler Halebe 100 km. mesafeye 
gelmişlerdir. Telebiyaz'daki Fran· 
sız garnizonu teslim olmaktadır. 

Ankara: 10 (Radyo gazetesinden)- Haber aldıgımıza göre, Be
rat Limanında bulunan Fransız harp gemilerinden on tanesi lskende· 
run limanına gelmiştir. Bu gemiler arasında on bin tonluk bir petrol 
gemisi de flardır. Bu gemiler hak.kında hukuku düflel kaideleri mucibin
ce muamele yapılacaktır. 

Londra : 10 ( A. A. ) - Hür 
Fransız umumt karargahının si
yasi şubesi, General Dentzin mü
tareke talebi hakkında aşağıda 

ki mutatAayı yürütüyor : 

Hukuku düvele gelince, muharip bir devlete mensup harp gemileri 
herhangi bir devletin limanına sıUınırsa, orada 24 saat kalabilir. Eler 
bir arızaları fJarsa, bu arızaların düzeltilmesine kadar burada kalabi
lirler. E§er o limana enterne edilmek için gelmişlerse, geminin top · 
/arının makanizmaları alınır. Kömürleri, yiyecekleri, her malzemesi 
ancak o geminin bulundutu yerdeki hayatına ,yetecek kadar bırakılır, 
Ve o gemi harp sonuna kadar o limanda kalır. Eler geminin mensup ol· 
dulu hükumet. galip çıkarsa gemiler ona, efer matlup olursa galip defl/e-

- Müttefik kuvvetler Yakın 
Şarkı Nazi nüfuzundan kurtarmak 
zarureti karşısında Suriyeye gir
mişlerdir. Bu hareketi tamamiyle 
tasvip eden Hür Fransız. kuvvet· 

lete teslim edilir. - Gerisi UçUncU sahifede - ( Ger is üçüncü sayfada ) 

ALMANLARA GORE SOVYETLERE GORE 
'------~· Alman Kuvveti 

lıerıemektedlr 

VlliNO V[ OSTRO 
BÖlGESiNDE iNKi~Af 
Divfoa nehrini aıan 
A imanlar Volkviaki 

fehri önüne geldi 
Ankara: ıo (Radyo gazetesin· 

den) - Almanların cephenin üç 
bölgesinde inkişaflar kaydettilde· 
ri haber veriliyor. Ostro bölge
sinde Almanlar oldukça mühim 
bir gedik açmıştır. Velins bölge
sinde ve yine Stalin hatbnda de
rinliğine ve genişliğine bir köpıü 
başı tesis etmişlerdir. Oıtro • Po
baks arasında Sebeş bölgesinde 
de Almanlar doğuya doQ'ru ha
rekatı inkişaf ettirmeye muvaffak 
olmuşlardır. 

... Divina nehrini de aşan Al
manlar Volkoviaki şehri önüne 
kadar gelmişlerdir. Snvyetlere 
göre, bu bölgedeki savaşta Al
manlar büyük zayiat vermişler
dir. Sovyet tebliğinde taarru· 
zun durdurulduğuna dair bir ka
yıt olmadıkına göre Almanlar 
ilerliyor demektir. Cephenin di
ğer kısımlarında mühim bir de· 
ğişiklilc olmadığı anlaşılıyor. 

Sovyetlere göre Lepelde mu· 
kabil Sovyet hücumlarında Al· 
manların motörlü birlikleri çok 
ağır zayiata uğramıştır. 

Moskova : 10.(A.A) - Sovyet 
sabah tebliği : 9 temmuz bütün 
gün Ostrof, Poltosk Novograd-

volinsk istikametlerinde yarma yap· 
mağa teşebbüs eden büyük düf
man zırhlı ve motörlü cüıütam
larma karşı şiddetli çarpışmalar 
devam etmiş, kıtalarımız adetçe 
faik düşman kuvvetlerinin ileri 
hareketine mini olarak anudane 

Sovyet Kavveu 
makavemettedlr 

AlMAN OROUlARI ~OK 
BOYOKZAYIAT YERİYOR 

Lepel' deki mukabil 
hücumlarda Almanlar 
büyük zayiat verdi 

Kıtalarımız düşmanın taarruzuna 
toplarımızın ve mitralyözterimiıni 
öldürücü ateşi ve katt mukabil 
hücumlarla mukabele etmektedir. 
Düşman ağır zayiata uQ'ramakta
dır. 

Lepet istikametinde kıtalan-
Sovyel - Fin hududunda bir nehir mız düşmana karşı muvaffakıyetli 

bir muharebeye tutuşmuş bt•lun· mukabil hücumlar yapmaktadır. 
maktadır. Novograt • Volinsk istikame· 

Polosk istikametinde düşman tinde bütün gün kıtalarımızla 
bu sabah taarruzunu yenilemiştir. (Gerisi üçüncü sayfada) 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

İ GALİÇYA İ 
ı ı 1 Şimdi şiddetli turur. Dinyeper kı- i 
ı muharebelerin vu· CEPHELERiN CO~RA· ydarı Almanların ve ı 
ı kubuldu~u Galiçya, Fi BAKIMDAN TETKiKi Yahudilerin yerleş· ı 
ı Polonyanın cenu- tiA"i mıntakadır. Le· ı 
ı bunda, Karpat da~- histamn kumaş, şe· ı 
ı tarının eteklerinde yedi buçuk ker, alkol fabrikaları da bura- ı 
ı milyon nüfusun oturduku 81 daydı. Galiçya ismi 1144 yı· ı 
ı bin kilometrelik mıntakanın lında burada bir Rus prensi ı 
ı ismidir. t:rrafından yapılan Caliç şeb- ı 
ı Baltık Denizine akan Vis· n~de~ kalmışbr. Galiçya se- ı 
ı tüJ Karadenize akan Dinyeper kız }'Uz yıldanberi mütemadi ı 
ı nehirlerinin menbaı Galiçyada- çarpışmalar memleketidir. Ot. ı 
ı dır. Galiçya maden kö~ür~, ta zamanlarda Polonyalılar, ı 
ı petrol bakımından zena-ı.n _bı~ Ruten~er, Ruslar burada mü- ı 
ı topraktır. Mutedil olan ıklımı temadlyen çarpışmışlar ve bo· ı 
ı çok münbittir. Garbinde Po· ~uşmuşlardır. ı 
ı lonyalılar, şarkında Rutenler o (Gerisi 3 cü sayfada) ı 

ı"""""""""""""""""""""""""ı 

Kurulllf Tarihi: l Kanunusani 1924 

Ony•dlncı yıl - Sayı : 8080 
1 

1 MEMUKETTE IN$A HAMUSI DUR~ 

Yeni Demir 
· Yollarımız 

Şimal hattmm inşasma başlamyor 
f' 

/ nŞaati bit•n bir kısım şark demiryollarımlZltl geçtiti topraklardan 

Ankara : 10 (Tilrksözü muha-
birinden)- Adapazarından başla
yarak Boludan geçmek üzere ır-
mak -Zonguldak hattının lsmetpa
şa istasyonunda birleşecek olan 
demiryolu etüdü tamamlanmış gi-
bidir. 

Bu şimal hattının ikinci kısmı-
nı teşkil edecek olan Sonucak 
istasyonundan başlıyarak Tosya 
ve Osmancıktan geçerek Samsun
Sıvas hıtttınm Havza ile Amasya 
arasındaki bir noktasında birleşe
cek olan ikinci kısmın da, etüd · 
!erine yakında b~lanacaktır. 

Bu mıntakadan ayrılıp Kelkit 
vadisini takiben Erzurum hattına 
birl~ecek olan üçüncü kısmın da 
tetkiklerine devam olunmaktadır. 

Oiğ'er taraftan EUlzığ' - Van -
Iran hududu hattının 94 üncü ki
lometresile 114 üncü kilometresi 
ara1ındaki dördüncü kısım inşaatı 

münakasaya çıkarılmıştır. 

Bu 20 kilometrelik hattın mu
hammen bedeli dört buçuk mil
yon liradır. 

GAZETELERiMiZ DÔRT 
SAYFA ÇIKACAK 
Ankara : tO (TUrksözU 

Muhabirinden) - Yakanda 
çıkacak bir kararla mem· 
lekettekl bUtUn gazetelerln 
4 sayla olarak lntlfar ede 
cektlr. 

.,GJ;geiel@:<~ı 
Berlin: 10 (a.a.) - Führer Ka

rargahı: Alman kuvvetleri Talla 
Sovyet şehrine girdi. Bir Sovyet 
fırkası imha edildi. 

• 
General Veyflel 

GENERAL VE\'VEL 
VE 

IBAK MGJJAFAASI 
Londra : 10 (A. A.) - Res

men bildirildiğ'inc göre lrak•ın mü
dafaası Hindistan Başkumandanlı
tına devredilecektir. Bu suretle 

( Geni üçüncü aahifede) • 

Alman gazeteleri Ruzvelll 

Küstah harp 
müşevviki 

Diye tav•lf ediyor 

Lltvlaolaa tekrar 
l•ba,ı yapması • 
CENUBİ AME.RlKA HARBİ 

Eğer icabederae Amerikan 
donanmaaı harbe girecektir 

A 
merikalılar tarafından lzlan
danın işgali günün 'mevı.uu ., 
olmakta devam ediyor . Al

man gazeteleri Ruzveltin bu ha
reketinin küstahça bir harp teı· 
viki oldukunu yazmaktadır . 

Ayni gazeteler, Ruzvelti Bol
şevizme müzaheret etmekle de 
ittiham eylemekte ve Amerikanın 
Avrupa işlerine neden karıştığını 
uıun uzadıya mevzuu bahsetmek· 
tedir, 

Mihver gazeteleri ve radyoları, 
Amerikanın Suvyetlere yardımı 
ile Litvinof nutku arasında mü
nasebet görmekte ve Litvinofun 
neden tekrar işbaşına getirildi· 
ğini tefsir eylemektedirler , 

Bu gazetelere göre, Litvinofun 
bir çok Yahudi taraftarı vardır . 
Ve Stalin bunun için Litvinof tek· 
rar işbaşına getirmiştir. 

Bugün Moskovada Molotofun 
riyasetinde Sovyet - lngifü mü
messilleri arasında konuşmalar 
yapılmıştır . 

* 
Amerikan gazetecileri toplan

tısında Albay Knox'a gazeteciler 
şu suali sormuştur : 

- < Amerikan donanması ateş 
açmak mecburiyetinde kalırsa ger
çekten ateş açacak mıdır ? > 

Knox buna c lcabederse da. 
ha ileri tedbirler bite alınabile
ceği > şeklinde cevap :vermiş ve 
Ruzveltin bir mesajını hatırlat
mıştır . 

jlt 

Peru· ile F.kvatörün silahlı ih
tilafı karşısında Amerika büyük 
devletleri tavassut rolüne baş. 
lamı"lardır. Bu devletler iki mem
leket hudutlannda 15 kilometrelilt 
bir boş saha bırakılmasına teklif 
etmişlerdir. Bu teklifler tetkik e· 
ditmektedir, 



Sayla 2 TÜRKSOZO 

ASKEIK BAHiSLERi 

Denizlerdeki 
yıpratma harbi 

Talebe ikmal 
kursları 

Resmi ortaokul ve liselerde 
olduğu gibi hususi Türk, ekalliyet 
ve yabancı ortaokulları ile lise· 
!erinde de ikmale kalan talebeler 
için tatil kursları açılabileceğini 

Maarif Vekaleti yaphğı bir tamim· 
le alakadarlara bildirmiştir. 

Memlekette Jiatmü
rakabesini artırmak 

Sovyat - Alman barbl, iagllte.-eyl 
yıpratma mallarebeslyle alAkadardır 

\'ENi KURSLAR AÇILIYOR 
Fiat mürakabe kontrolörlerinin nehari ma!Umatlarını artırmak ve 

bu suretle fiat mürakabe işlerinde daha müessir neticeler elde et
mek maksadiyle lstanbul'da açılan fiat mürakabe kursundan büyük 
istifadeler temin edilmiştir. Bunun ü:ıerine Ticaret Vekaleti yeni fiat 
mürakabe kursları tesisine karar vermiştir. 

lngiltere, kıtalara şamil impa· 
ratorlutunu bahri nüfuz ve siyasi 
hulUI ile tesis ederken, donanma 
varlığına en büyük ehemmiyeti 
atfetmiş ve muazzam imparatorlu
~unun bekasında her şeyden ev
vel donanma kuvvetine bel bağla· 
mıştır. Filhakika lngiltere, 1914 
harbini takip eden sulh devresin
de mali müşkülit yüzünden do· 
nanma inşaatmı asgari hadde in· 
dirmiş ve masrah azaltmak için 
harp gemilerinden bir kısmını fesh 
veya kadro harici etmiş ise de 
deniz ticaretinin harp kayıplarını 
telafi etmek için gerek inşaat tez
gahlarına ve gerek vapur kum
panyalarına azami kolaylıklar gös
tererek deniz münakalatının inki
şafına layık olduğu ehemmiyeti 
vermiştir. 

İngiliz milletinin Avrupa kıla· 
smdan denizle ayrılmış büyük bir 
ada üzerinde sakin olması ve di
~er milletlerden evvel davranarak 
deniz aşırı müstemlekeler elde et· 
miş bulunması, bir taraftan deniz
ciliğe, diğ'er taraftan deniz yolla· 
nnın emniyet ve serbestisine ha
yati bir kıymet vermesini mucib 
olmuıtur. Yirminci asrın bidaye
tinde kemal derecesini bulan logi· 
liz ticareti, Merkezi Avrupada in· 
kişaf eden Alman sanayiinin de
niz yollariylc dünya pazarlarına 
yaptıkı ihracat karşısında sende· 
lemiı ve az bir zaman zarfında 
lnriliz malı maruf pazarlarda Al
man emtiasına yerini terketmek 
mecburiyetinde kalmıştır. işte bu 
iktisadi rekabetten doian ve ha
kikatte bir Alman - lngiliz mü· 
cadelesinden başka bir şey olmı 

yan 1914 dünya harbi her iki ra
kibin yekdiğerini yıpratarak mae-
ICıbiyete duçar etmesi gayesiyle 
dört sene sürmüştür. 

O harpte Almanya düşmanını 
denizlerde yıpratmak emelile fav
kalbeşer gayretler sarfederken 
dört yıl sonra kendisi bitap düş· 
müştür. Kayzer Almanyasının açık
dcniz donanmasmı yaratan büyük 
amiral Tirpiç hatıratında Alrnan
yanın Umumi harpteki ma~lubiye
ti sebeplerini araşbrırken, Alman 
milletini, denizin kadir ve kıyme· 
tini takdir edememiş olmakla it
ham etmiş ve .. Harp başlar baş
lamaz, Alman tahtelbahirlerine, ln-
2iltere etrafında raslıyacaklan her 
ıremiyi kayıtsız, şartsız batırmak 

emri verilmiş olsaydı, düşman tes 
lim olacaktı,, demiştir. Filhakika 
geçen Umumi harpte Almanya 
bitaraf devletleri ve bilhassa A· 
merikayı aleyhine çevirmemek kay
iJsiyle tahtelbahir harbini lazım 
olan şiddette tatbik etmekte çok 
gecikmifti. Buna rağmen, lngilte· 
re, Alman tahtelbahirlerinin vur
duğu darbe )erin tesiri altında bu
nalmış ve mağlubiyetten kurtul
ması, tahtelbahir harbinin uzun 
müddet tereddütler geçirmesine 
medyun olduğunu itiraf etmi,tir. 

Halbuki Almanya , 1939 har
bine başlar başlamaz, İngilizlerin 
deniz nakliyatına mani olmak 2a
yeıiyle bili tereddüt bütün deniz . 
ve hava kuvvetlerine , İngiltere 
adası etrafında görülen bilumum 
vapurları - bitaraf bandıralılar 

da dahil - batırmak emrini ve· 
rerek denizde en şiddetli bir yıp· 
ratma harbini tatbik etmiıt:r. 

Alman harp planına göre, ni
hai zafer için logiltereyi ya istila 
etmek 1 yahut onu çok zaman 
geçmeden yıpratıp ezmek esas. 
tır. Yıpratma harbinin siklet mer
kezini deniz nakliyatı teıkil et
~ektedir. İniiltereyi deniz cep· 

heluinde yıpratmak için kullanı 
lan silahların en tesirlisi tahtel
bahirle tayyaredir . Filhakika bu 
senenin ilkbaharından itibaren bu 
iki silahın Okyanuslarda ve Ak
denizde lngiliz nakliyatına ağır 
darbeler indirmeğe başladığı ve 
zayiatın ciddi endişeler doğur

duğ'u en selahiyetli ağızlardan işi

tilmektedir . 
Son zamanda Amerikanın tay· 

yare taşıyan gemilere büyük e
hemmiyet vererek yük vapurla
rını tayyare gemisi haline getir
meğe gayret ettiği görülmekte
dir. Bu tedbirin alınmasına yega
ne sebep; Alman tayyarelerinin 
hücumuna karşı Atlantikte lngiliz 
ve Amerikan vapurlarıot tayyare 
ile himaye etmek düşüncesidir. 

Şimdiki halde Alman hava 
kuvveti şarkta meşgul olduğun

dan, Atlantik muharebesine daha 
ziyade tahtelbahirler devam et
mektedir. Rusyaya karşı vukubu
lan Alman taarruz harekatında ; 
lngiltereyi denizlerde yıpratmak 
gayesini de istihdaf eden bir mü
nasebet aramak acaba doğru o
lur mu ? 

Gerçi Almanyanın Rusyayı is
tila emeli , bir mukavemet har
bine hazırlık tedbiri olara\ı mü
talaa edilmektedir . Filvaki bu 
mütalaa Rusyanın iptidai madde 
ve iaşe kaynaklarını ele geçirerek 
harbi uzun müddet idame etmek 
bakımından , Almanya için bir 
zaruret olarak kabul edilebilir. 

Fakat denebilir ki, Rusya ha
rekatına, lngiltereyi ve hatta 
onun imdadına koşacak Ameri· 
kayı denizlerde yıpratmak esası 

hakimdir. Bir faraziye olarak Al
man ordularının Rusya üzerinden 
Hindistan seferlne girişeceği ileri 
sürülmekte ise de lngiltereyi de
nizlerde yıpratmak bahis mevzuu 
olunca, AlJilan yürüyüşünün Hin
distana doğru uzanacağına pek 
ihtimal verilemez. Şayet Alman
ya, Rusyaya galip gelirse esas 
davasını 6 ani lngiltereyi yıprat· 
mayı) gaye ittihaz ederek muay
yen bir sınırda durmak mecburi
yetindedir. Bu sınır, ağlebi ihti
mal, zengin demir, petrol ve yi
yecek madde kaynaklarını ihtiva 
eden Baku . Ural hattı olabilir. 
Bu takdirde Almanya, Rusyanın 
tersanelerini vr. tayyare fabrika
larını tahtelbahir ve hava kuvveti 
yepmağa tahsis ederek denizler· 
de bu vasıtalarla İngiltereyi yıp 
ratmağa son hızını verecektir. 

Bunun bu yaz içinde tahakkuk 

Daktilo kursu 
mezunlarına diploma 

Halkevi Daktilo Kursunu ik· 
mal edenlere yakında diplomaları 
verilecektir. 

Ylzme bavazu 
din açıldı 

Atatürk Parkındaki yüzme ha· 
vuzu yüzücü sporculararımız için 
açılmıştır. 23 temmuzda lskende· 
tunda ve 23 ağustosta şehıimızde 
yapılacak yüzme müsabakalarına 
iştirak edecek olan gençlerimiz 
dünden itibaren muntazam çalış· 

malara başlamışlaı dır. 

Maraşta yeni 
izim mabsulfl 
Maraş : 10 ( Türksözü muha· 

birinden )- Maraş vilayeti, Ahır 
dağının eteklerinde ve tepe üze
rinde kurulmuı eski ve tarihi bir 
beldedir. 

Maraşın havası ve suyu cid
den iyidir . Bol ve sağlamdır . 
Bir aya kadar ancak yetişeceği 

söylenen kabarcık üzümü de meş· 
burdur . Bu üzüm Ahır dağının 
arkasındaki bağlarda yetişmekte

dir. Halk daha şimdiden bağlaıa 
göç etmeğe hazırlan maktadır. 

Geçenlerde bir hafta kadar 
devam eden şiddetli şimal rüı. · 
garlarından az da olsa bağl;mn 

müteessir olduğu söylenmektedir. 
Maraşta fasulye mebzulen is-

tihsal edilmekte ve diğer , arpa 
buğday gibi hububat da ancak 
halkın ihtiyacını karşılayacak mik-
tarda yetişmektedir.-M. SELÇUK 

edip etmemesi Rusyanm muka
vemttino bağlıdır. Her halde ge
rek İngiltere ve gerek Amerikada 
gemi ve tayyare inşaatında gö
rülen muazzam faaliyet, bütün 
Avrupa sanayiine dayanan Alman 
taarruz silahlarının denizlerde 
şimdiye kadar görülmemiş mik
yasta girişeceği yıpratma harbine 
karşı koymağa matuf olsa gerek
tir. 

Hülasa: 1939 dünya harbinin 
dönüm noktası addedilen Alman
Rus harbi bir taraftan Almanya
yı kıtada yıpratmağa yararken, 
diğer taraftan lngiltereyi deniz
lerde yıpratarak teslime mecbur 
kılmak planının başlangıcını ifade 

etmektedir. Öyle görülüyor ki, 
harbin bundan sonraki safhası 

denizlerde 
edecektir. 

ve hwada cereyan 

ı ........................ ı 
ı 1 ı ı C. H. P. UMUM ı 
İ İDARE HEYETİNDE İ 
i Ankara : 1 O (TUrk· J 
ı sözU Muhabirinden) - ı 
ı Cumhuriyet Halk Parti · ı 
ı si Umumi idare Heyeti ı 
ı dUn mutad haftallk top- ı 
ı lantlsım yapmış, Partiyi ı 
ı alAkadar eden mevzular ı 
ı üzerinde mUzakerelar- ı 

ı de bulunmu•tur. ı 

: .... ~ .................. : 
Emniyet umum 

m8d8rllitl 
lladroıanda 

B. Ali Riza Çevik'in Dahiliye 
Vekaleti müste~arlığına tayini ile 
inhilal eden emniyet umum mü
dürlliğüne, Afyon valisi B. Osman 
Sabıi Adal'in tayin edilmiş oldu· 
ğu haber alınmıştır. Yeni umum 
müdüre, yeni vazifesinde de mu
vaff akiydler dileriz. 

Emniyet umum müdürlüğü 

kadrosunda da bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Bu aı ada üçüncü 
umumi müfettişlik 80 lira maaşlı 
emniyet müşaviri Yakup Kara2ül 
kadro ve tah~isatiyle birlikte dör
düncü umumi müfettişlik emniyet 
müşavirliğine, üçüncü umumi mü
fettişlik 60 lira maaşlı emniyet 
müşavir muavini Zekeriya E.rkur 
Trakya umumi müfettişliği 60 lira 
maaşlı emniyet müşavir muavin
liğine, ~udanya kazası kaymaka
mı Ramiz Batur birinci umumi 
müfettişlik 60 lira maaşlı emniyet 
müşavir muavinliğine naklen ta
yin olunmuşlardır. 

Sovyetler Birliğindeki Franaız 

menfaatlerini Türkiye 

himaye edecek 

Fransız hükumeti Sovyetler 
Birliğindeki Fransız menfaatlerinin 
Türkiye hükumeti tarafından hi· 

maye edilmesini rica etmiş, Türk 
hükümeti de bu talebi kabul et· 
miştir. 

--==EUZAKLARDAN HABER 
1 

Lisansız insanlar -Tıbbi gramofon- Çay salatası 
Tanınmış Amerikalı coğrafya alimi Ferdinand 

Ekston, Brezilya dağlarında konuşmak bilmiyen 
yani lisanı olmıyan bir eski yerli kabile bulmuştur. 

Alim bu Hindli kabileye Kuragava ismini vermiştir. 
E.kston'un iddialarına göre bunlar, en iptidai insan
lar sayılabilirlermiş. Kuragavalılar avcılıkla g-eçinı· 

yorlarmış. Medeniyetin en aşağı dereceslbde, birin
ci basamağmda bulunuyorlarmış. Yalnız ateş yak
masını biliyorlarmış. 

Kuragavalılar, konuşma dili olmadığından ara· 
lannda işaretlerle anlaşıyorlar mış. Erkek ve ka· 
dınları biribirinden ayrı kulübelerinde yaşıyorlarmış. 
Beraber bir kulübede bulundukları, yaşadıkları na
dirmiş. 

Bu insanların dini de yokmuş. 

* * • 
Radyonun günden güne gramafonu öldürmek· 

te olduA"u malılmdur. Fakat gramofon son zaman· 

1 

!arda tebabete hizmet etmeğe başlamıştır. Bahusus 
kalb hastalıklarının teşhisi işine yaramaktadır. Şim
diye kadar doktorlar, kalbin vuruşunu dinlemekle 
tesbit etmeğe çalışıyorlardı, fakat çok defalar dar
belerin tesbiti doğru olmuyordu. Darbeler tam ola· 
rak yalnız gramofon plağile tutulup teshil edilmek
tedir. Bu sebeple kalbin vuruşu gramofon plağına 
alınmağa başlanmış ve bu işte plağın büyük biz· 
meti görülmüştür. 

* * * 
Bizde çayın yalnız içilditi bilinir. Fakat şarkta 

bazı milletler çayı içtikten başka yemektedirler. 
Garbi Hindistanın bazı eyaletlerinde halk, çayı seb· 
ze gibi soğanla, sarmısakla karıştırarak üzerine 
tuz, biber, eklikten sonra biraz da zeytinyağı ko
yup salata yaparak yerler. Çay salatası Hindlilerin 
en tatlı yemeği sayılırmış ve Hintliler tarafından 

çok yenilirmiş! 

Bu cümleden olarak Anka-
ra 'da açılması tekarrür eden fiat 
mürakabe kursu etrafında hazır

lıklar tamamlanmak üzeredir. 
Kursun önümüzdeki ay bqında 

faaliyete geçeceği tahmin olun
maktadır. 

Kursa fiat mürakabe memur
ları ile kontrolör namzetleri ka
bul olanacak, bunlara fiat müra· 
kabe işlerinin mahiyeti, milli ko· 
runma kanunu, muhasebe usulle· 
ri, iaşe işleri ve buna mümasil 
vazifeleri ile alakadar bahiııler 

etrafında malumat verilecP.ktir. 

Voleybol maçları 
programı bazırıaadı 

Beden Terbiyesi Seyhan Mın· 
takasının tertip etmiş oldu2'u vo
leybol maçlarına önümüzdeki ca• 
martesi günü başlanacaktır. Cu· 
martesi günü Milli Mensucat-De
m irspor Adana Gençlik Kulübü 
- Malatya Mensuc:ıt arı.ı :;ında 
yapılacaktır. Pazar günü bu iki 
maçın galipleri çarpışacaklardır, 

Galip gelen takıma bir kupa 
verilecektir. 

Ping - Pong müsabakalarına 

devam edilmektedir. 

Bugtlakl vazı1etı
mız bize dlakladea 
daba zor ,artlar ve 
vazııeıer ylklemekte 

- Başmakaleden artan -

relerini topladığı siyaset, beynel 
milet:;vicdanda iz bırakacak bir 
nevi ameli ahlak dersi vazifesini 
görecektir. Başvekilin haklı olarak 
dediği gibi : "Tarih bir gün, bu 
muazzam mücadele esnasmda 
Türkiyenin rolünün ne kadar in 
sani, ne derece hüsnüniyetle meş
bu olduğunu kaydedecektir .• 

Bu neticeye varmak için çok 
zahmet çektik. Fakat yorgunluk· 
!arımız bununla bitmiş dt ğildir. 
Harbin en şiddetli, ayni zamanda 
en karışık devresindeyiz. Kendi
mize tespit etti~imiz vaziyet, biz
den yarın, düne nisbetle daha 
mühim vazifeler isteyecektir. Bü· 
tün muharip taraflarla dost oluşu· 
muz, bu dostlukların zaruri kaldı· 
ğ'ı dürüst bitaraflıktan ayrılmamak 
azmimiz, yalnız bir tarafa bağlı 

olarak harp harici kalmak vaziye
tinden daha müşkil şar.tlar yarata 
bilir. 

Büyük denilen millet ve devlet
lerin en hayati menfaatleriuin, 
hatta ölüm dirim endişelc:rinin çar 
pışma noktasında bulunuyoruz. 
Asla unutmayalım ki, bu vaziyet 
bizden daha büyük bir itidal, da· 
ha kuvvetli bir serinkanlılık, yıl
mayan bir metinlik isteyecektir. 
Hergün, ihtiyarımız ve arzumuz 
haricinde, hoşa gitmeyen tesadüf
lerle, üzücü ve düşündürücü vu· 
kuatla karşılaşabiliriz. Daha dün, 
bunun bir misalini gördük. Milli 
birliğimiz gibi, dirayetimiz, aklı· 
selimimiz bize maziden fazla bir 
kuvvetle rehber olacaktır. 

Büyük fırtınalar geçirdik. La. 
kin hava henüz dinmedi. Ufukta, 
binbir tehlike gizleyen geçitler 
var. Fakat kendimize emniyetimiz 
hiç sarsılnııyacakbr.: 

Necmeddin Sadalı 

11 Temmuz t941 

YANKILARDAN 

u Ankara1dal 
blldirlldlllD• 
gire ••• ,, 

1 rıııı 

Y abancı radyolardan bazı 11 d 
verdiği haberlerin bat~ 

<Ankaradan bildirildiğine go 
kelimelerini duyuyoruz. saı.ııfl d 
haberler, Ankara 'nın d~r\, 
doğruya ilgilenmediği mevııı J 
dairdir; bazılarının ise Ankar• 
verilmesine imkan yoktur· 

* "' "' 
Köy kahvesi kapanac•~~ 

yak.ın, bütün müşteriler eııer• 
ayaklarını çektikten sonra 

11 

çırağına sorarmış: 

- Falan a~a, filan efendi 

a-ün geldi .mi? 
Çırak: 
- Gelmedi! diye cevap 

recek olursa uata: r 
- Gelseydi! diye boJllll 

nır onun ht'sabına bir iki ver 

ye çizgisi çekermiş. al 
YabEıncı radyoları da i 

öyle soruyorlar: b'f 
- Aııkara'dan böyle 1 

ber geldi mı? 
- Hayııl 1 
- Gelıieydi 1 Oradan ie 

gıbi ıöyleyiniz 1 

* * * 
Güllü Agop ve Marı•e 

devirlerinde telif tıyatro e: 
yuak edildiği için mu-~ 
ter, tdif eserlerini de ınösY~ 
madam ve matmazellerle ıı 
rur, vakayı da Paris'te, L

0
k 

da, hülba, Avrupa meın1~. 
rinden birisinde geçirirterd•· 
cüme sanıls1ol diye. 

Yabancı radyoları da i 
mevsuk sayılsın ve inanılsın~ 
bazı haberlerine kaynak 

d. ıer· 
Arıkara'yı göstermekte 1'.

1
di 

Ankara, kaynağı, bı 
11 

istediği ıeyleri bıldirınektedı 
kinme:ı.. Bu hususta el >' 11 ~ı. 

t
• JJI 

ve yabancı gayre ıne 
yoktur! - T. l. 

TÜRKiYE Radyosu J 
ANKARA Ra 

CUMA 11.7.1941 

7.30 Prognm ve meın 
ıe~ 

at ayarı 
111 

7.33 Müzik : Hafif parÇ 

7.45 AJANS haberleri 
1 

8.00 Müzik : Hafif parça 

8.30/ 
8.45 Evin saati ıe~ 

12.30 Program ve ıneffl 
at ayan 

12.33 Müzik : Keroeoçeı t 
ve viola ile saz ese 

12.45 AJANS haberleri 

13.00 Müzik : Karışık şar 
13.15/ 

Müzik : Karışık P'
0 

14.00 

1800 Program ve meıtl 
ıı: 

at ayarı 

18.03 Müzik : Fasu Satı 
ıe~t 

18.30 Konuşma (MeIP 

18.40 
tası) s~i 
Müzik : Radyo 

kestrası t) 
19.00 Konuşma (lktiSll · 

19.15 Müzik : Radyo S~ 
kestrası 

' 19.30 Memleket saat . 
AJANS haberlef' 

"k ptO 
19.45 Müzik : KlAsı ıtlil 

Şef : Mesud Ce 

20.15 RADYO GAZE ~ıl 
20.45 Müzik : Solo şat e 

. . " 21.00 Ziraat Takvııtl1 9'· 
Mahsülleri Borsl 

22.10 TEMSiL 
22.00 Müzik : Radyo 

kestrası r' 
22.30 Memleket saat 11 

tJl' haberleri · Esh8 
1 kı.lt 

Kambiyo - Nu 
(Fiyat) s 

22.45 Müzik : RadY0 

kestrası 

22.55/ 
Y annki proi1"8ııı 23.00 
Dlf. , 



Suriye' de 
(8i. . itti .. rıncı sahifeden artan) 

h... 'Çın h 
~>'et U ıaruret , nahoş bir 
Sı!<>turmuştur. Çünlı:ü mü
~llıde Vitinin fena çobanları S: il Ve Almanya hesabına 
~l rlhnek ümidiyle yolları • k,: Franaıılarla burada kar
~dı ~ rirecelderini biliyor· 
~i· h r .F~ansıı.lar mütareke 
:...... b aberını ötrenmekle bil
Dı-OJı.a ahtiyardırlar . Ve yalancı 
"- it •ndalarla · aldatılmıt bulu
~ıı ~"ilerinin , Fransız mille
lar, ite dl düfmanı olan Alman
"'ltrıarıı mücadele etmek üzere 
"ııi}',~~ iltihakını derin bir mem-
~h· c ltarşılamta!Ltadır . 

'at ıte· 10 
1 dtn t-f ( A. A. ) - Deyri-
tt-ııı,1 alebe ileri hareketin mü
~t k cereyan ettiği ve ıim
"'!Qllıet •dar bu iıtikamette 140 
\iı ... ,re katedilmiı oldutu bil-
t..ı ... "ıtt d' 
~ ter kc . ır · Humusll d~ru da 
' k' kılcr kaydedilmiştir. ln
\ınl """etleri lıaleıı Humusun 
~~tına "ıtrmışlıtrdır. 
~it!:~ : 10 ( A. A. )- ln1ıiliz 
~~Ilı .rı Dcnh.in mütareke şart
~r ıat~rnesi haberini < Jvi 
4: ) d' J 
'it. ıye lıtvsif eylemekte-

L. C.ıetcl h' . . 
~r k er ıç bır haberın bu 
~il' •dar lngiltereyi memnun 
't a.ı tcetini,çünkü lııriliz . fran 
\t -tterleti · tQç bi nın çarpıımaaı kadar\ 
~llıeltt r .ıey olamıyacaR-ını kay

edırlcr 

':-aı .V8Jftl YI 

< &i~- •ldalaa11 
~ııı. ncı aayfadan artan ) 

~l'lltl: ku~vetleri Başkuman 
~"tll lr t~yın edilen General 
~ etın~k ın da müdafaasını de· 
~··bulunacaktır. 

---------
Galiçya 

(8irin · 
~ cı aayfadan artan) 

'-lr liçya t 
\ 

11> elet· . oprakları durmadan 
'ttçlrıi lf~ırerek bir elden bir 
\, ~I ftır · Bir müd<tet de Kı-
~tındlrının süvarileri Galiçya 
~ biat,

1
11 

at oynatmıılardır . 
~~' ~n İlk taksiminde (1772) 
•ci"'ltir vuıturyanın hiaaesine 
~)'ı İl~ Bu tarihten itibaren 
~il tle Avuıturya arasında 
' S laıtııh ıeç.cn bu topraklar 
~ tdeııyle bir dc:fa daha 

~1911 ay, Verilmittir . 
• 19t st hda it 8 harbi esnaamda 

ıı..;llr, 
191 

anlı muharebeler ol-
L~ ftu 

1 
4 harbinin ilk rfinle

~~ •ar G ı· 
~·"''ti al a ıçyaya girmişler, 
!\ 1'el it 

1 
~ıılar , meıhur Per-

L ı lr . 1 tsın · h 
~ '""Patı ı mu asara etmiş· 
\. b.tt& t( ara kadar da yanmış-
"-• bi ar~atları geçerek Ma 

~ 3<> ~· le ınmiılerdi. 
~r~:n l9J5 de Alman ve 
\ ~ ~us:ların mukabil bir ta
~ 1917 darı Galiçyadan sölı:üp 
\ ~ bt : Brosilof kumanda· \ ~tıı: it Ru~ kuvvetleri tek· 
~~t b,y: aeçtılcr • ilk günler-
Sıı "''-ltıb· muvaffak oldular . 
\;1h ı._ •I bir Alman • A· 
l~ tt&iı b rruıu bu ıafr.ri de 

~~~18 ıraktı 
\:'iç)' lrıütarek ·. . 
' t esı ımıalanırken 
~lo._;'>raltları Ukranyahlar 
1\ lı.. t -~•lır arasında kanlı 
1~ ç b,'l>l P oldu. Polonyalı • 
~t'lllttıı,r ~rden muzaffer ola
l~ ıl,r So 8 Mart 1921 de Po· 
~ ~~ Vyet Ruslar arasın
' ~liçaon Veren Riga mua
'-..~llıa 1t,Cnın Polonyayo ait 
~h 19 l etmifti. 
~. ~1 39 

a ltadar Polonya· 
~.~•li h 1~39 harbi , Lehis
~) h ~~dıscleri üıerine Sov-
' 'tı ~ lllanya ile anlatarak ' 
~ "'llQll ,,. 'Yaya ilhak etti. 
'-.." "•ne t( ~~1 't~ t.1a •rpatlardan ıııpn 
, b.a~~llide <::ar kuvvetleri Ga

°"'lı~o n 1•pt ve iıtilA et· 
r. 

Bay Utvinotun 
nutku metni 

Müıtnelı düımana lıarıı 
•onuna kadar mücadele 
Moskova: 10 (A.A)-Tas: Lit· 

vinof 8 temmuz alcıamı radyoda 
lngiliıce olaıak aşağıdaki nutlı.u 
söylemiştır: 

<-Sovyetler Birliği ile Alman 
ya arasında bir ademi tecavüz 
paktı mevcut olmasına ve bu 
paktın biızat Hitlerin müteaddit 
resmi beyanatı ile teyit edilmiş 
bulunmasına rağmen Hitler Al
manyasının sulhperver Sovyctler 
Birliğine karşı yaptığı hainane t~ 
cavüz müstakil hareket eden bıç 
bir memleketin Naıilik ve Hitler· 
cilik baki kaldıkça kendini tmni- · 
yette hinedemiyecetini bütün 
dünyaya isbat etmiıtir. Hiç bir 
muahede ve pakt, Hitleı-in cürüm 
ortaklarının imzasını tafıyan hiç 
bir taahhüt, hiç bir vaad, temi
nat ve beyanat ve aradaki dos
tane münaıebetler tahriksiz ve 
beklenmedik bir hücuma karşı 
Ufi bir garanti teşkil edemez. 
Hatta biızat Hıtlerin imzaaını ta
ııyan bir ıulh muahedesi bile 
Almanyanın dilediği zaman yenı 
bir hücum yapmasına mani de· 
tildir. Bin.at Hitlerin ve cürüm . 
ortaklarının kendi yaıılarından 
bunların kendilerini, milletlerin 
müşterek ıulh varlıtı, beynelmilel 
taahhütler, ahlAk, ıeref, inıaniyet 
velhasıl bir kelime ile medeni ce· 
miyeti vahıi hayvanlardan ayıran 
mefhumların hepsinin üatünde 
gördüklerini ötrenmiı bulunmu
yor muyuı? 

Şimdi Avrupada ve diğer lu
taların bazı k11ımlarında yangın 

vardır. 12 den f aıla devlet istik-
16llerinden mahrumdur. Bu dev
letler Oıerinden çekirıe alriileri 
ıeçmiş tarlalar ıibi yatma edile
rek harabeıare dönmüt ve millet
leri esarete mahkum edilmiflerdir. 

Hitlerle yapılmıı bitaraflık, 
ademi tecavüz ve doatluk pakt
ları aibi asılsız. bir perde arka
sında halA acfilAne ve söıde müs-
takil bir mevcudiyet geçiren bir 
kaç memleketi yakında ayni akı· 
betin beklemediğinden lı:im şüphe 
edebilir? 

Hitler tarafından altı aene ut· 
rqtlat ak ihtimamla haıırlanan 
muazzam alman harp makinesine 
kartı yapılan şiddetli mücadelenin 
salı.let merkezi timdi Amerikadan 
fili yardım görmekte olan lngil
tere ile mensuplarına ve bilhassa 
Sovyetler Birliğine tahmil edilmiş 
bulunmaktadır. Bu memleketlerin 
karıılaştıklaıı ye1ıane vaı.ife mQş 
terek düımana karıı sonuna ka · 
dar amansız mücadele etmektir.> 

Alal••lara gire, 
ıovreoere gire 

(Birinci sayfadau .artan) 
düşmanın büyük motörlü kı;vvet · 
leri arasında fiddetli çarpıımalar 
olmı>ştur. Diğer istikametlerde 
kıtalarımıı. anudane çarpıımakta 
ve mevzilerini muhaf aıa etmek· 
tedir . 

Tayyarelerimiz dilfman mo
törlü cüıütamlarına karşı hare· 
Utta bulunmuıtar ve bir de düş~ 
man tayyareıi tahrip etmiılerdir. 
Tayyarelerimiz Köstenceyi, Suli· 
na limanını ve nakliye vapurlarına 
Kuleyişti petrol sahalarını bom· 
bardıman etmiılerdir. Köstenceye 
karıı yapılan hava taarruzunda 
bombardıman tayyarelerimiıden 
dokuı.u 14 düıman tayyaresile 
karıtlaımıflardır. Vukua geleıı 
hava muharebesinde bir tayyare· 
miz dtifmüı ve dÜfmanın yedi 
tayyaresi dOfiirülmüftir. 

Londra: 10 (A.A) - Sovyetler 
Birlitine gönderilmekte olan harp 
malzemesi lngiltereden yola çıka· 
rılmış bulunmaktadır. lngiıtereden 
Sovyetler Birlitine külliyetli harp 
malzemesi aevketmek için iham 
ıelen bütün tertibat alınmıtbr. 

lıllanderu lbnaaına 
Utlca eden Fran111 

gemileri 
(Birinci say.fadan artan) 

Ankara : 10 (A. A ) - Berut
tan kaçarak lskenderun limanına 
gelen Fransız harp remilerinin 
sayısı on biri bulmuştur. Daha bir 
kısım gemilerin lskenderuna rel· 
mekte oldutu anlaşılmıştır. 

Suriyedc panik başlamış, bazı 
kimseler aileleriyle birlikte Antak
yayı akına başlamışlardır. 

Onbir harp i'emisinin başın· 
da bulunan filo kumandanı mahal
lf hukumete müracaat ederrk 
Türkiye limanına iltica etmiş ol
duklarını tasrih etmiştir. Bunun 
üzerine gemilerin silahtan tecrit 
edilmelerine başlanmış ve müret· 
tebalı tamamen enterne edilmiş· 

tir. 

Yeni Neeiy•t 

Ziraat dergisi 
Türk Ziraat Mühendisleri Bir

liği tarafından çıkarılmakta olan 
Ziraat dergisinin 17 -18 inci say ısı 
çılı:mıştır. istifadeli yazılarla dolu 
olan bu mecmuayı tavsiye erle · 
riz. 

Ticaret uıall •I· 
dlrlllbd•• : 

ikmale kalan talebelerin 

kurs için 3 gün zarfmda okula 
müracaatla adlarını yazdırma-
ları ilin olunur. 13246 

TORKSôZO 

BORSA 
PAMUK - HUBUBAT 

KLO 
CiNSi En az 

K. S. 
Koza ı ·==::....-;.~• 
Klevland Ç. 
Klevland l 
Klevland il 
M. Parlağı 
P. Temizi 
Kap1mab 

00,00 
- 00,"oo - 50,oo 

46,00 48,50 

Y. Çiğidi 5,125 
K. Çiğidi - 6,7Ç 
.:.__~O---·t---ı --

-Susam 
-Butday yerli 0,00 6188 
11-=:..=:--=~-1--~-=-I 

Arpa 0,00 5,56 
-Yulaf -6,17- ı 6,40 

10 • 6 • 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/ ı bankasından alınmıllır. 

{Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz '5:22-
(Dolar) Amerika_n_13op2.50 1 

.- --
ZAYi : - Yoı2at 39 uncu a· 

lay 2 nci tabur ve sek·zinci bö
lüğQnden almıı olduğum aakerlik 
teıkiremle birlikte nüfun cüzda
nımı da kaybettim . Yenilerini 11· 

Jacağımdan eskilerinin hükmü ol-
madıQ'ını ilin ederim. 13244 

BireciQ'in Halfeti nahi
yesinin CinislAm köyün· 
den ve Adananın Su
cuzade mahalleıinde mu· 
kim Mehmet oQ'lu 3~5 
doğumlu Ahmet ince 

ZA Yl : - 939 ıenesinde Ga· 
ıi ilk okulundan aldıtım ıahadet 
namemi kaybettim. Yenisini ala
catımdan eskisinin hükmü yok
tur. 13245 

Kemal Girici 

l ı an 
SEYHAN VllA YETi DAiMi EHCOMEHIHDEH : 

1 - Adana - Kozan yolunun 61 + 500 - 71 + 000 km; leri 
araatndaki ıoaaya lüzumlu (760) m3. kumun nakli (1352) lira (80) ku· 
ruş üzerinden açık eksiltmeye konulmuıtur. 

"). - Eksiltme 24n/941 tarihine müsadif Perşembe i'Ünü saat 
(10.30) da viliyet daimi encümeninde yapdacaktır. 

3 - isteyenler bu ite ait keşifname ve şartnamelc:ri i'Örmek 
üzere vilayet Nafia Müdürlüpne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (101) lira (46) kuruş muvakkat teminat verme
leri ve ehliyet vesikaS1 almak üzere ihaleden 3 ıün evvel bu i'İbi it 
yaptıQ'ına dair bonservislerile iki fotograf, bir adet (38) ve bir adet 
(8) kuruşluk dami'a ve bir adet bir kuruıluk tayyare pulunu dilekçe · 
!erine baQ'lamak suretile viliyete müracaatlan lazımdır. 

8-12-16-20 13233 

latıblc Çam. &dalla çetldl llarııtı. 
Lata ve travarı. 

POS omn ORMAN ISlflM(SI RHİR iMIRllGINDH: 
ı _ Pos devlet orman iş1etmesine ait Adana son depo

sundaki ı 15.548 metre küpe denk 1028 adet kereste açak ar· 

tırma ile satılığa çıkanlmıştır. 
2 _ Artırma 618194 l tarihine rastlayan çarşamba günü 

saat 1 O da revir imir iği binasında toplanacak olan komisyon 

huzurunda o'acakdır. 
3 - Buna ait şartname ve mukave'.e Adana, ~·ersin Orman 

Çevirge müdürlüklerile Pos revir amirliğinde mevcut satış dos· 

yasındadır • 
4 - Beher metre küpünün muhammen bedeli 30 liradır. 
5 - Kerestenin muhammen bedel üzerinden % 7 ,5 dan 

teminat mikdarı 259 lira 98 kuruıtur. 
6 - isteklilerin muvakkat teminatlarile ihale gününde Re· 

vir amirliğine müracaat etmeleri ilin olunur. 

ti - 30 13243 

··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·! 
i DOKTOR i 
• t 

1 Yalçm Mustafa Ozel 1 
! D•"'H Baıtıı1•1ar Mltellaım11 ! 
t • 

1 Abidin Paıa caddesi Namık Kemal ilk t 
! okulu karşısındaki Muayenehanesinde her glln! • • 
i hastalarını kabul eder ! 
• • !- S. P. C.. 30-30 i t . ., ................. - ................ ., .................... - ... ·-·--· 

Sayfa 3 

~ ' 
Misis, Acıdere içmesi açlldı 

Yiyecek v~ yatacak geçen senelere nisbeten daha 

temiz ve ucuzdur. Muhterem müşterilerimizin bir kere 

görmeleri bu sözümüzün doğruluğunu isbata kafidir. 

Adanadan her gün iki tren gider ve geli ... Sabah saat 

8 de, akşam 6 da. 13241 2-7 

ilan 
ADANA BElEOIYE RİYASETİNDEN : 

1 - Adana Askeri depo - Taş Karakolu arasında mü
ceddeden yapılacak şosa inşaatı açık olarak eksiltmeye konul
muştur. 

2 işin keşif bedeli 7061. 40 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 529.60 liradır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı 

Adana Belediyesi Fen işleri Müdürlükünden 35 kuruş mukabi
linde alabilirler. 

5 - ihale 18/71941 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 
· de belediye encümeninde yapılacaktır. 

6 - Münakasaya girebilmek için taliplerin ihale tarihinden 
en az üç gün evvel Belediye Fen işleri Müdürlüküne müracaat· 
la bu işin ehli olduklarına dair ehliyet vesikası almalan şart· 
dır • 

7 - Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ada· 
na Belediyesi Fen işleri Dairesine ve münakasaya girmek isti · 

yenlerin de ihale günü muayyen aaatde Belediye Encümenine 
müracaatlan ilin olunur. 

13222 3 - 7-11- ı 5 

• 
iş Bankası 

lllçlll taıarral llesaplan 

1941 
l11ram11e plbı 

KEŞi DELER 

4 Şubat, 2 Mayı•, 1 Ala•to•, 3 llıin11it•ırin 
tarihlerinde yapılır 

1941 luu11,eıar1 
1 Adet ~ Liralık 2,000 Lira 
3 , 1000 > 3,000 > 
2 > 750 > 1,500 ' 4 > ~ > 2,000 > 
8 > 2SO > 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 
80 > so > 4,000 , 

300 > 20 > 6,000 > 

TUrklye ı, Bank••ın• p•r• Y•tırmakl• yalnız par• 
biriktirme olm•z, •ynı z•m•nd• t•llhl11lzl 

denemlf olureunuz 

. -· ~ 
Bitin aanıann:paueblrldlr.~ ı;ss~ ·- _,,...________ - -

Beyhude ıstırap çekmeyiniz 
-.ı. Tlll u.ıı 

Bu ~:~B~~~!~ıl•· 1 
nnı sür'atle izaleye kilidir. Ro- M 
matizma evcat, sinir, mafsal ve = 
adele ıstırapları NEVROZIN'le 

tedavi edilir. Müessir İliç : = 

NEVROZiN'neclH (DiNiZ 1 
lc•lıntl• GanJe _ J K aıe Alınaiilir. a 

MM#WWWKWMWWMWMWWWWM Ehi ••• ! 



Sa a 4 TÜRKSôZO 
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Beden Terbiyesi 
Seyhan Bölgesi B••· 
kanbtıadaa: 

Atatürk Parkındaki yüzme 
havuzu yalnız yüzme bilen 
sporcular için açılmıştır. 23 
Temmuzda lskenderunda ve 
23 Ağustosta da Adana'da 
yapılacak büyük yüzme müsa· 
bakalarına bütün yüzücülerimi· 
zin hazırlanması ve muntazam 
antrenman yapmaları: havuza 
girebilmek için Bölgemizden 
lithhat raporunu havi vesika 
almak üzere Su Sporları Aja
nımız Çinkograf Rifat Çelik· 
kol'a müracaat edilmesi ilan 
olunur. 13247 

i LAN 
TİCARET lİSESi MOOOR

lOGONDEN: 

En Büyük Hakika 
R 
A 
D 
y 
o 
L 
• 
1 
N DiS MACUNUNUN YARATTIGI SIHHAlı 

CAZİBE YE GOZEllİKTİR ! 
"Radyolin,, harikulade mües· 

sir terkibi, daima tazeliği ile 
temayüz etmiş ve onbinlerce 

Kalltesfyle ve sesinin temlzUilyle ber kesi hayrete 
dtlş ren radyo 

Okulumuza Orta Tiraret, 
orta okul ve lise mezunların
dan müsabaka ile bir idare 
memuru alınacaktır. Şartları 

ve imtihan gününü öğrenmek 
isteyenlerin en geç Temmuzun 
15 ine kadar her gün 9-12 
arasında okul müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

9-11- 13 13229 

kişinin tercih ettiA'i yegane diş 
macunu haline gelmiştir. Diş 

hıfzıssahhasmda ve güzelliğin· 

de parlak neticeler 
"Radyolin,, sizi terkibi 111 

ve birkaç misli pahalı eC 
müstahzarlanndan da ınii 
ni kılmıştır. 

RADYOLİN Muharrem Hilmi Remo N6betçl eczane 

HAlK ECZANESİ Tlcaretbanesladen abaız 

ABİOİHPA~A CADDESİ NO. 112 - TELGRAf : REMO ADANA - TElEfOH : 112 
Tarsus kapıamda __________________ ._. __ 

Yeni Çıktı 

Bu Harbin Kitabı 

TÜRKİYE - iNGİl TERE iTTif AKI VE 

BOYOK BRİTAHYA İMPARATORLUGU 
=== YAZAN: ~ MÜMTAZ FAiK FENiK === 

1 

. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : 1888 

SermayHi : 100.000.000 TÜTk Liraaı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi bank:a muameleler 

Para biriktir~nl~re 28.800 lira ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihb.arsız tasarruf hesaplanna en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plnna göre ikramiye da~ıtı acaktır, 

4 Adet ıooo Liralık 4000 Lira 
4 • 500 • 2000 .. 
4 

" 
250 " 1000 " .(0 

" 100 " 4000 " 
ıoo .. 50 .. 5000 

" 120 " 40 " 4800 
" 160 

" 20 " 3200 
" 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 
20 fazlasile verilecektir. 

1 

G R IPI 
ile geçer 

Havaların serinledi 
günlerde alacağ•111 

tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundurıııak olmabdı 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekle 
yormadan ıstırapları dindirir. 

Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden sakıoıll 

her yerde pullu kutularını ısrarla isteyiniz. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eylı.11, 11 Birincikanun, 
1 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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) MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Baltacı 
HASTAlARINI H[R GON MUSTAf A Rif AT[CZAHANr8İ 
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TÜRK SÖZ 
Gazete ve Matbaa8 

Türksözü Gazetesi 
Okuyucularına dtlnyama her tat 

vaka balan hadiseleri 1111• 
gtlnflne verir 

----------ı-0-----------
T ürk sözü Matbaa~ 

ı o 
Sahip t:Je Başmuharriri JI Do Kitap, mecmua, çek, bilet, alış, 

Sene/ili · · · 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN 

T Aylılı · · · 125 
" Umumi Ne§rİ.'Jal Müdürü 1 O harita, bllimam matbaa IŞl8rlal 

IU!ınlar için idareye MACiD GÜÇLÜ lı g k1J8d8 IDeVCUt matbaalara re 
ı müracaat tmelldlr Basıldığı yer : TURKSOZO Matbaası ıi 0 eder derecede tabeder 
.. ..-.. .... ~ ...... ~~ .... ~~~~~~ .... tttt .... leooooooooooaooooooaooo 


