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• 
Yardımsevenler cemiyetini~ Çukurova şubelerini 

kurmak için n e bekliyoruz ? 

Çukurovalı Kadın 
yar~ıma h·az~r~ır 

Bayan lnönü'nün şef kat dolu sesı muhıtı
mizde de akisler yarat maqa başladı 

Bayan lnönü ordu sıhhiye deposunda sarğı bezi hazırlarken 1 
Çok sayın bayan Mevhibe lnö· hemşiremiz Pakize Çobanoğlunun 

nü'nün şefkat dolu sesi, nilıayet gazetemize yolladığı mektup şu· 
izim muhitimizde de akisler ya- dur: 

ratmaja başladı. Türk başbuğuna d /ü:f .. 
eş olmanın büyüklüğü içinde kalı- Bugün gazetesi mü Ür 11UnB 

raman türk erlerine kendi ellerile Sayın bayan lnönü huzurile 
sargı paketi hazırlamak suretile Ankarada hastabakıcı kursu ve 
büsbütün büyüyen sayın bayan birde Türk Mehmetçiği arslan kar 
lnönü, Türk kadınlarını açtığı nur 
Iu yolda yürür görmekle elbette 
inşirah duyacak ve bu manevi haz 

zın eşsiz havasını tenefiüs eder. 
ken bir Türk kadını olmakla bir 
daha gururlanacaktır. 

Evet; millet ve vatan itlerin 

deşlerimize iç çamaşırı hazırlamak 

için terzilere kolaylık gösterildiği. 
ni gazetenizde o~udum. 

Kocam asker olduğu için An· 

karaya gidip bu hayırlı işde çalış 
mama mali vaziyetim müsaade et-

de daima ön safı tutmak inadında mez. 
bulunan Çukurovanın f edakir ka- Adanada da böyle bir hayırlı 

· işe teşebbüs edilmesini ve bizede dınhğı bugün aldığımız ve suretı- .. . . . . . 
• 'f ' h 1 - l . boyle bır fırsatın verılmesının temı-nı ı tı ar a aynen sutun arımıza ge 
' d' • · · b. kt 1 bu- u-k b'ır için biz Adana kadın ve kızları-çır ıgımız ır me up a, y • 

Türk askerinin eşi bayan Pakize na vasıta olmanızı sizden bekle· 
Çobanoğlununu kaleminden ses ver ı riz. • • 
di. Kocasını hududlara yollıyan aziz /Devamı lkıncıde} 

- ~ -----=----------::--:::-

Breste 
hücum 

Büyük filolarla yapıldı; 
büyük bombalar atıldı 

Almanlar1n Şaru-

horst ve Gnayz~

n av z1rhhlar1na 
çok yakın ve emin 
isabetler görUldU 

Londra 5 (a.a.) - Hava nen 
r~tinin tehliği: 

Dün gece lngiliz tayyareleri 
tarafından Brest havuzlarına yapı-

lan akın esnasında Almanların 
Şarnhorst ve Gnayzenav zırhlıları 

na çok yakın ve emin isabetler 
müşahede edildiği bildirilmekte

dir. Hücum büyük filol:ırla yapıl· 

mış ve büyük çapta bombalar 
atılmıştır. Limanın iki tarafındaki 

büyük havuzlarda şiddetli yangın

lar çıkarılmıştır. 

Daha küçük filolar Roterdam, 
Anvers ve Havr havuzlarını ve 

oradaki gemileri bombalamıştır, 

Anvers yakınında 1500 tonluk bir 
düşman iaşe gemi,ine isabet kay
dedilmiştir. 

Gündüz de düşmanın bir devriye 
gemisine isabetolmuş ve gemi bat
mıştır. Ba11ka tayyareler Sent-Na
zer havuzlarına, Şerborg ve Ger 
gevil tayyare meydanlarına hücum 
lar yapmışlardır. Norveç açıkların 
da 3 bin tonluk bir düşman gemi 
si bombardıman edilmiştir. 2 avcı· 
ınız üssüne dönmemişsede pilotla· 
rı kurtulmuştur. 

Hükômet, ihtiyaçtan fazla 
Mısıra el Koydu 

Bn. inOnü 
Türk kadınını vazi
feye davet ediyor 

TÜRK KADINI, 

Türk Vatanının her Türk fer· 
dinden gün delik işleri dışında, 
büyük hizmetler beklediği günler. 
cleyi1. Böyle günler, Kadın ~rkek, 
biitün Türk milletine şuur ve ham. 
le veren giinlerrlir. 

Türk kadını her büyük gün
de, erkeğinin yanındadır, erkeği
ne eştir. 

Bu ezeli hasleti yeniden mey
dana koymak fırsatı gelip çatmış· 
tır. 

Y ardımsevenler Cemiyeti:Siz
lere milli müdafaa hizmetlerinde, 
gönüllü hastabakıcı olmak, asker 
hastahanelerinin muhtelif servisle. 
rinde çalışmak, ordunun ihtiyacı 

olan malzemeyi hazırlamak ve dik. 
mek için Ankara•daki ilk tecrü
beleriyle muvaffakiyetJi imkanlar 
hazırlamış ve rehber olmuş bulun
maktadır. 

Her şehirde, buna benzer İm· 
kanlar vardır. 

Bütün Türk kadınlannı, ce. 
miyet hayatına yararlı, milli mü· 
daf aa. hizmetlerine hazır olmağa 
davet ediyorum. 

Yardımaevenler Cemiyeti 
Hlml Reilli 

Meolıibe lnönü 

B. Bitler 

Alman Devlet reisi bir J 
nutuk söyledi 

Hitler, 
Türkiye ve 
Atatürkten 
Nasıl bahsetti ? 

Mısıra 
yOrOyOş 
.................... 

Mihver kuvvetleri, 
lngiliz tayyareleri 

tarafından hırpalanıyor 
Girld adasında da 
bir hava akını ya
pıldı; mihver tay
yarelerinden 5 i dU
tU rUldU 

Kahire 5 ( A.A ) - Ortaşark 
lngiliz tebliği: lngiliz hava kuvve
tleri Almanların Mısır üzerine yap· 
tıkl< rı yürüyüş hareketile T obruk 
müdafaasında çok mühim rol oy· 
namağa devam etmişlerdir. Cumar
tesi gecesi bombardman tayyare
leri Bingaıi civarında Benina hava 
meydanına hücum etmişlerdir. Bu
rada yangınlar çıkarılmış ve infi
laklar olmuştur. Derne hava 
meydanı da bombalanmış ve burada 

a şiddetli yang-mlar ve infilaklar 
görülmiiştür. 

Düşmanın Girid adasına yap· 
tığı hava akınında 5 düşman tay· 
yaresi dütürülmüttür. Bunlardan 
başka diğer bazı tayyareler de 
hasara uj'ratılmıştır. 

Cenubi Amerikada ltalyan ka· 
rargihı mitralyöz atetine tutulmuş, 
depolara, hücumlar yapılmııtır. 

Dessie civarında yakalanan 
104 nakliye vasıtası hasara uj'ra· 
tılmıştır. 

B. M. Meclisinde 
dünkü müzakereler 

Ankara 5 ( a. a. ) - Büyük 
Millet Meclisi bugün toplanarak 
milli piyangonun 1939 yılına ait 
bilançosu hakkındaki divanı mu
hasebat ma2batasına ve Maliye Ve· 
kilinin bu husustaki izahatına ıttıla 
peyda eylemiştir. Bundan sonra 
Türkiye- Almanya arasındaki ti
cari mübadelelere dair hususi an-

laşma ve tediye anlaşmasında mevzuu 

bahs buı hükümlerin tavzihine dair 
notalarla Türkiye-Yunanistanarasın
daki klering anlaşmasının tastik ve 

temdidine ait kanun layihalarının birin· 

ci müzakerelerini yapmıştır. Müteaki

ben vilayetler idaresi kanunun ba
zı maddelerini tadil ettikten sonra 
içtiınaına son vermiştir. 

Meclis Çarşamba günü topla· 
nacaktır. 

'' Ye n i Türkig~nin ( 
büyük ve dahi gara·.. Atina Elçimiz ve Pire 
tıcısıdır ki taliin terk· Başkonsolosumuz 
eltili oe kaderin müt· V Ankara 5 (a. a.) _ Hariciye 
hiş bir inhizama ağ· ekatetinden Tebliğ Edilmiştir. 
rattığı o oakitki miit· Atina büyük elçimizle Pire baş-
tefiklerintJ kalkınmak ·konsolosumuz ve bütün memur ve 

Ankara 5 (Radyo gazetesi) - Resmi gazetede, memleketimizde Mısır için ilk muhteşem mi- aileleri efradiyle kamilen sıhhat ve 
yetiştiren halkı ilgilendiren bir karar çıkmıştır. Bu kararla bükOmet, ih- • ..1• afiyette bulundukları Alman hükil-

t' salı fleruı. " rneti tarafından hükOmetimize bil-ıyaçtan fazla mısırlara el koymaktadır. Diğer sahalarda olduğu gibi, [ Yazısı u"r"ııncu"'de ] d' 
ray l k T ırilmiştir, k ~·meme ette mühim b~ kütlenin gıdasını teşkil eden mısırların ~v- ~-~~~~---~-~-~~-~~-~~-------~-~ 
alade zamanlarda devlet elinde bulunmasını temin etmekdir. 

Bu maksatla Sanı 1 . Ad - Ak k • sun, zrnıt, Bandırma, apazarı, Duzce, ça o-
c~,kdÇarşambada oturan hakiki ve hiikmi şahıslardan, ellerindeki Mısır 
mı arını beyanname ·1 b'l . . . k d" 1 h' 1 d .. ı e ı dırmelerı ıstenme te ır. Beyanname er şe ır· 
er ~ 3• ~7l~rde 7 gün zarfında verilecektir. HuhOmet, beyenname ve. 

rece tacır erın bütün Mısırına el koymaktadır. 
Müıtahsillere a ı· " · • 1 M k _ 6 e ınce; kararnameye gore bunlar ıkıye ayrı nnştır. 

n ıs1ır e e~f mustahsillere tohumluk ihtiyaçları, Mısırı gıda olarak kulla· 
•n ara nu us başına ayda 30 kilo bırakılacaktır. 

p Mı11rlar Toprak mahsulleri ofisi tarafından bazı yerJerde 7 kuruş on 
aradan, bazı yerlerde 7 kuruştan alınacaktır. 

( lstanbuldan tahllyelerını latiyenler 

Adana'ya 208, Mersin'e 
202 kişi· gelecek 

- Y az111 2 inci aahifede -

1 , Bir / n g i l i z 
L8ombardman ta 

lraka yürüyen " Hül'l'iget 
ordusu " kumandanların· 

dan Nuri Sait Paıa 

1 Askeri ve siyasi 1 
· VAZIYET ---

Amerikan 
yardımı 
SDveyş'e 
vardı 

Sakız adası mih 
ver tarafından 
işğal olundu 

Irak - lngiltere muhare
besi devam ediyor; Bağ. 
dat'tan kaçan Kral Naibi 
de bir ordu ile Raşit 
Aliye karşı lraka yü· 
rüyor. 

Rodostan Suriye. 
ye Alman tayya

releri uçmuş 
-RADYO-
- Gazetesi _ 

• lngiliz - Irak mobare• 
besi, başlıca, Tayyare kuvvet
leri arasındaki çarpışmalar şek· 

lindedir. fngilizler Irak hava 
kuvvetlerinin yarısını tahrip et
tiklerini iddia ediyorlar. Diğer 

taraftan, gelen haberl~re göre, 
Iraklılar petrol mıntakasına ha· 
kim bulunmaktadırlar. Irak hü· 

· kOmeti Hayfa ya petrol akmasını 
men etmiştir. Irak kuvvetlerinin, 
Maverayi Erdünde teşkil olunan 
hürriyet ordusile de karşılaşa· 
cakları anlaşılıyor. Hürriyet or
dusu, Bağdat'an kaçmağa mec
bur edilen Irak Kral Naibinin 
ve sabık Hariciye Nazırı Nuri 
Sait paşanın kumandası altın
dadır. Bunlar lraka gidip Raşit 
Ali hükOmetini devirmek isti· 
yorlar. 

Irakta henüz piyade kıtaları 
arasında bir muharebe vukua 

( Devamı üçüncüde ) 

Amerikadan Fransaya 14 
bin ton un geldi 

Marsilya 5 (A.A.]- Amerika· 
dan 14 bin ton un 8'.Jmfıtfr. 
Amerikan Kuulhaçı mDmnsiJinin 
yardımıyJe Franaada Oç pAUJ' 

liz tayyareleri 
1 tarafından ----
Bağdat üzerine 
24 bin beyanna-

me atıldı 
Bağdat civarmda as
keri hedefler, hava 
meydanları şiddet 1 e 
bombalandı 

Londra 5 ( A. A) - - Hava 
nezaretinin tebliği : 

Dün lngiliz tayyareleri Bağdat 
üzerine arapca yazılmış 24 bin 
beyanname atmışlardır. Tayyarele· 
rimiz Bağdadın şarkında mühim 
Irak askeri müesseselerinin bulun· 
duğu mevkii şiddetle bombard.ıman 
ettikten sonra üslerine dönmüfler· 
dir. HangarJarla tamirat atölyeleri, 
borular, diğer binalar ve yerde 
bulunan tayyareler üzerine tonlar· 
ca bomba atılmıştır. Mühimmat 

depolarına yeniden isabetler vaki 
olmuş ve toplu bir halde bulunan 

nakliye vasıtaları hasara uğratılmıştır. 

Bomba ve kurşun parçalarile en 
qağ'ı bir düşman tayyaresi tahrip 
edilmiı, bir çoklarıda hasa uğra• 
tılmıştır. 2 düşman avcı tayyaresi
nin düşürüldüğü zannedilnıe~ tedir. 

Bir İngiliz tayyaresi üssüne dönme
miştir. lngiJiz hava kuvvetleri daha 
sonra Muakkar Raşit ile Bağdat 

hava mey<lanını mitralyöz ateşine 
tutmuşlardır. Bir tayyare yakılmıı 

e her tayyare meydanında en 
aşağı üçer tayyareye isabetler va
ki olmuştur. 

Kahire 5 [a. a.] - lngiliz umu
mi kararga~ının tebliği: 

lrak'ta Habbaniye civarındaki 
lra~ ~opçusu Pazar günü tayyare· 
lerıınız tarafından nisbeten gayri 
faal bir hale konulmuştur. Habba· 
niyedeki garnizonumuz ma~On bir 
haldedir ve pek az zayiat verunş
tir. Irak bava kuvvetlerine mensup 

tayyarelerin çok büyük bir kısmı 
gerek lngiliz sahalarına tecavüze 
t~ebbüs ederken, gerekse tayya· 
relerimiz tarafından Irak bava Üs· 

}erine yapılan taarruzlar esnasında 
şimdiden tahrip edilmiş bulunmak
tadır: Irak kuvvetleri iki mayısta 

civarda bulunan ıilihıız bir fngiJiz 
inşaat müfreze~ine hücum ettikten 
ıonra Rutbağı işgal etmişlerdir. 

Basradaki işgal kıtalarımız iz'aç 
edilmemi§tir. 

Libya'da: 3-4 Mayıs g-ecesi 
kıtalarımız mukabil taarruzda bu· 
lunan düşmana ağır zayiat verdir
miş ve taarruzu yenilemek için düt· 
man tarafndan yapılan hazırlıkları 
ifna etmişlerdir. 

Sollum mıntakasında makineli 
kuvvetlerimiz yeniden faaliyet gös· 
termişlerdir. Düımana insan ve 
otomobil zayiyatı verdirilmiştir. 

Habeşistanda Debuh bölge
sinde Hint kuvvetleri Emacani ve 
Uletheri zaptetmiflerdir. Düşma
nın üstün bir kuvvetle Japtıiı 
mukabil.; taarruz tard edilmit ve 
bir subayla 250 er esir alınmış· 
tır. Ambalagiye giden mev.z.iJer 
zaptedilmiş, bir çok diifman 
askeri teslim olmuf, fakat henüz 
miktarları sayılamam11tır. Bütiin 
böl~elerde takibJerimiz devam ve 
inkişaf etmektedir. 

Lmek dafıtllmuı ka· meccanen ea k 
1 t .. lft1r Fransa bu arar-rar q ır • • 

dan .. .,,an ve miPnettardır. 
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Boru istasyonlar -· KaradaOın il8nıharbi- ME~EP 
kimi tenkit etmeli - kendimize dair 25 magısda istanbuldan 

şehrimize208kişigelecek Bir vakitler "Radyomani,, 
diyebileceğimiz bir hastalık 

türemişti. Bir ço\.. merakh~ar r~dyo 
makinelerinin başında, dügme}'l çe· 

. 're sabahın saat ikisini 
vıre çevı , • 

bahsederken " harbe kafi derece· 
de hazıt olamayışımız harpten 
evvel beynelmilel hükümlere riaye 
timizin neticesidir,, mealinde bir 
cümle kullandı ki çok doğrudur. 

Yunaııistan faciasından sonra lngil· bulurlardı. 
Ve ertesi gün anlatırlardı: tereyi tenkide kalkışanlar çok yan· 

Paris şöyle y AZ~NJ ~ lış bir yol tutmuş 
dedi; peşte böyle 1 G G lardı. Asıl ten· 
dedi; Belgrad tek- • kit edilecek bükü 

zibetti; " B ü kreş -------------- met , silahların 
enfes bir müzik yaptı ilah". tahdidi nazariyesine inanan Makdo-

Halbuki şimdi Avrupadan çı- nald hüktlmet!dir. 
kan sesleri kolayca tasnif edebili- Bugünkü Çörçil hük<lmeti, se-
yoruz: Londra, Berlin, Moskova, leflerinin hatalarını tashih ile işe 
Ankara... Bu dürdün bir beşincisi başladı; yaptı. becerdi, şimdi de 
yok mu; yok. Rus istasyonları Mos- düşmanına tefevvuk için tutulması 
kovanın sesini veriyorlar; Ankara lazım olan yolu tuttu. 
Türk sesini ... Londradan lngiliz sesi Tali derecede 3arsıntıları ele 
yükseliyor, Kudüs onun peyrevi... alarak itimadı sarsmak gafletine 
Alt tarafı kamilen Alman sasidir: düşmemeliyiz ve unutmamalıyız ki 
Prag, Oslo, Kristiyanya, Paris, mister Çörç.ilin bütün dünyaya fi. 
Brüksel, Varşova, Bükreş, Sofya, nal olarak değil, çıkış noktası ola 
Belgrad, Atina, Roma, hatta ve rak gösterdiği tarih, 1943 dür. 

hatta Helsinki ve Stokholm... 1 • 
Bu halin neresinde tabiilik var? s· d k d' · d b h d 

Bütün istasyonlar, Alman sesinin ırf~~: :O neer:i~::z h:;be ;i::c:~ 
borusu haline gelmişler; Nazizm miyiz? .. 
üfliyör, hepsi birden ses veriyor. 

Maamafih dikkat ediyorum: 
üfüren s~se en çok bcnziyen ses, 
amiral Darlan'ın sesidir. Düne ka
dar, İngiliz donanmasile beraber, 
filosunu kıt'a ablukasına iştirak et
tirdiği halde bu gün aynı ablnka
dan şikayette bulunan amiral, tah
mim olunabilir ki, pek yakında, icra
atile, muhterm Bay Laval'i bütün 
dünyaya aratacaktır. 

• 1914 umumi harbi başladığı 
zaman Karadağ hüktlmeti 

de Almanyaya ilanıharp etmişti. 
O zamanın "K.uagöz,, gazetesinde 
çıkan bir karikatürü gayet iyi ha
tırlıyorum: Gazete koskocaman bir 
Alman yapmış, göksüne bir mer

diven dayamıştı. Merdivenin son 
basamaklarına çıkan küçük parmak 
cesametindeki Karadağlı, elindeki 
istidayi Almana uzatarak şöyle 
diyordu. 

Zatı haşmetanelerine ilaoıhrap 

etmekle kesbişeref eylerim!.. 
Raşid veya Reşid Ali hükftme

tinin lngilizlerle harp haline geç
mesi de böyle oldu. Bu zamanda 
50 tayyare 11e 50,000 kişilik bir 
ordu ile muharebeye değil, manev
raya bile girişilmez. 

• Tümgeneral mister Vels, her 
pazar günü akşam, Londra 

radyo istasyonundan türkçe konu
şur. ( şuracığa not edeyim: Spiker 
lngiliz şivesile Vindervelz mi diyor; 
başka bir şey mi anlıyamadığım 

için mister Vels diyip geçiyorum ). 
Bu zat, son hitabesinde, Türk 

matbuatının dostane tenkitlerinden 

Limni'den sonra Midilli de iş

gal edilmiş. Ne bileyim, yarın Sa
kız ve Susam adaları da işgal olu
nabilir. On iki ada zaten İtalyan· 
larda. Bunun sonu? .. 

Farzediniz ki hiç bir ada iş· 

gal edilmemiştir; hatta Yunan-Al 
man muharebesi de olmamış · ve 
Alman orduları da Bulgaristandan 
dışarıya tek adım atmamıştır. O 
vaziyet, bizim içi;n, bugünkü ~azi· 
yetten daha garantili veya daha 
garantisiz miydi ki Almanların ye
ni, yeni hareketlerinden müsbet 
menfi manalar çıkaracağız?.. Ma· 
demki kararımız çoktan verilmiş 

ve bütün hazırlıklarımız bitmiştir; 

dün olduğu gibi bugün de be kli
yeceğiz. 

Evet; her şey değişti; Yugos· 
lavya, Yunanistan baştan başa Al
man işgali altına girdi; Yunan ada
larından bir kısmı •muvakkaten sa 
bip değiştirdi; fakat unutulmasın 

ki, bütün bu tebeddüllerin içinde 
mahiyetini zerre kadar değiştirmi

yen bir ha~dkat de vardır: Türk 
politikası!. 

Dün, geleceği olanların göre
ceğ'i vardır diyorduk; bugün yıne 
ayni şeyi tekrarlıyoruz: 

Hudutlarımızdan dışarıya çık
mıyacağız; hiç bir behane ile hiç 
bir devlete saldırmıyacağız, hudut 
larımızı silah elde bekliyeceğiz; 
harp ateşinin memleketimize sıçra 
maması için elimizden geleni ya
pacağız; b ü t ü n bunlara rağ 
men bir taarruza uğrarsak, düş
mana veya düşmanlarımıza kan 
kus tura kus tura dövüşeceğiz. 

Zannedersem bu sözlerin anla· 
şılmıyacak hiç bir tarafı yoktur. 

U IWluda fermOde veylün 
U-U lilmusallin - Ne fer· 

mudest ki veylün lissükara,, ... 
Tercümesi: Allah "veyi na

maz kılanların haline,, buyurdu; 
"Veyi serhoşların haline,, buyur
madı ... 

Bacaklarda elifiye ile potur 
arası bir zıbın; sırtta al bir min
tan, Şapka, kasket yok; darma-
dağınık saçlar; ağız çarpık, göz-

ı 
ler dumanlı; vncud bomba yemiş 
n a k 1 i y e gemisi gibi san
cak tarafa yatmış, iskele taraf-

ı 
taki kol havada; göğüs, bağr 
açık. Neveivanım dut mu dut; 
kendisini Allaha verdiği için 

~ 
~ Allahını öpem baba 

Deyip gidiyor. Eğer yukarıya 
çıkardığımız beyli bilse, fetvayı 

1 
da basacak amma yazık ki bu
nun cahili .. 

Pazar tatili yapıyor. Serde 
~ gençlik var; kim bilir sevdalı mı, 

tutkun mô, vurgun mu, nedir?. 
Bahar bu; ihtiyarları gençleştirir, 
gençleri delirtirmiş. Hiç ayıpla
mamalı, hoş görmeli ... 

Fakat cliyeceksiniz ki (pazar 
tatili bu değildir; tatil günlerin· 
de herkes kırlara gitmeli, yemeli, 
içmeli, eğlenmelidir. Tarife nazd
ran bu adam para sarf ederek 
kendi kendisini hasta etmiştir. 
Rezaleti de cabası}.. Hakkınız 

var; ancak bu, bir seviye mese
lesidir. Herkesin inanması lazım
dır ki hayalimizde yaşıyan ideal 
Türkiye, sadece va ancak mek
teplerden doğacaktır. Yeni nesil 
yetişiyor. Pek kısa bir zaman 
sonra umumi hayatı; Cümhuriyet 
devrinde doğmuş, Cümhuriyet 
devrinde okumuş, Cümburiyet 
devrinde yetişmiş, başka bir nes
le bırakacağız. O zaman, benim 
dün ra'ltladığım şeb.ildeki ada
ma, tesadüf edilmiyecektir. 

Mektep, mektep, mektep!. 

Bu kadar yıl okudum; bu 
kadar yıl yazdım, okundum; hala 
ve hala okuyor ve yazıyorum; 
vardığım netice budur: Mektep!. 

••• 
...... ...-... ... ...., .... .,.......,,. ............ . 

Hıdrellez 
Bugün Hıdrelle7.dir . Bir efsa

neye g öre Hızırla İlyas her sene 
bugün buluşurlar; sonra gelecek yıla 
tekrar buluşmak üzere aksi istika· 
metlerde yürümeğe devam ederler
miş. Hakikat şudur ki bahar bu-

günden itibaren tam manasiyle baş• 
lamıştır. Netekim dündenberi şehri
mizde yaz .sıcağına doğru bir giriş 
hissolunmaktadır. 

Belediye reisimiz 

ikiyüz iki vatandaş da· 
1 

Mersine naklini· istedi 
lstanbulun tahliyesi işine devam olunmakta, kendi arzuları ile şehri 

terketmek isteyen vatandaşlar kafileler halinde devlet vasıtalarile mec

canen taşınmaktadır. 
Öğrendiğimize göre, hük6mete beyanname verenler arasında şehri· 

mize gelmek arzusunu gösterenler de vardır. Sayısı 208 i bulan bu 
vatandaşlar mayısın 23 ünde saat 16,40 da Haydarpaşadan tahrik edile
cek bir katarla şehrimize mütevece;ihen hareket edeceklerdir. 

Ayni gün saat 12,30 da kalkacak diğer bir katar de Mersine 202 
vatandaşımızı getirecektir. 

Yaptığımız tahkikata nazaren, şehrimize gelecek vatandaşlara mes
ken bulmak ve sair hususlarda kolaylık gösterilmesi etrafında vilayete 
henüz hiç bir tebliğat yapılmamış, vilayetce de hiç bir hazırlıkta bulu

nulmamıştır. 

lstanb~ldan şehrimize gelen musevi tüccarlar 
lstanbuldan şehrimize kendi paralarile gelenlerin ekseriyetini musevi 

vatc.ndaşların teşkil ettiğini yazmıştık. Öğrendiğimize göre bunlar ara
sında lstanbulnn tan"ınmış tüccarlarından bazıları, bu arada kumaş tüc· 
carı Suraski de bulunmaktadır. 

Gelenlerin bir kısmı ticaret eşyal~rını da beraberlerinde getirerek 
şerimizde ticaret işlerine başlamışlar, hatta dükkan bile açmışlardır. 

Ticaret odasınca bunların kaydına başlanmak üzeredir. 

Kayseri Sümerspor bölgemiz 
Şampiyonu oldu 

Pazar günü Futbol birincilikle
rinin finalı Kayseri Sümerspor ile 
Hatay takımları arasında yapılmış; 
müsabaka 0-4 Kayseri lehine ne
ticelenmiştir. 

Sümerspor Ankara'da yapılacak 
Türkiye birinciliklerine iştirak et
mek üzere dün şehrimizden ayrıl-
mıştır. 

Final müsabakasından önce iki 
hususi maç yapılmıştır. 

Milli Mensucat - Malatya Men· 
sucat takımları arasındaki karşılaş-

mada 0-3 Milli Mensucat kazan-
mıştır. 

Mersin İdman Yurdu ile Demir
spor 1- 1 berabere kalmışlardır. 

'ıürk Hava Kurumuna yardımlar 
Yurdun her köşesinde Türk Ha- ı 

va Kurumuna yardım faaliyeti var• 

dır. Bu cümleden olır.ak üzere şeh-1 
rimizde de bir kısım yurtd.aşlar te· 

berruatda bulunmuşlardır. Bu hami

yetji vatandaşların isimleriyle yar· 
dımları miktarlarını iftiharla sütun-

larımıza geçiriyoruz, Var olsunlar. 

Yardım sevenler 
/ Baştaraf ı Birincide} 

Kendi makinamızla T ü r k 
arslanı Mehmetçik kardeşlerime 

çamaşır dikmeğe hazırım. 

Bu işi . her türk kadını ve kl
zının seve seve yapacağından emi 
nim. 

Reşatbeg mahallesinden 
Pakize Çobanoğlu 

At yarışları 
Koşulardan birincisi Pazar 
günü şehrimizde muvaffa

kıyetle yapıldı 
Yarış ve ıslah encümeninin. 

terip ettiği at yarışlarından birin
cisi Pazar günü şehrimizde yapıl

mıştır. 

Birinci koşu : Adana vilayeti 
dahilinde doğmuş 3 yaşındaki saf 
kan arap, erkek ve di~ taylar 1 
kilometre koşmuşlard1r. 

Tahir Ôzkur'unt (Sevim) adlı 
tayı birinci, Sabri Y ertutan'ın (Gü
ler) i ikinci gelmiştir. 

Birinciye 180 ikinciye 55 lira 
mükafat verilmiştir. 

ikinci koşu : Şimdiye kadar 
kazandığı mükafatların yek<lnu 
400 lirayı geçmiş saf arap at ve 
kısrakları arasında yapılan 2,000 
metrelik bu yarışta 5 at koşmuştur. 

Musa'nın (Senem) i birinci, 
Hasan Mutlu'nun ( Enez ) i ikinci, 
Sabri Y ertutan'ın (Aslan) ı üçünçü 
olmuştur. • 

Birinci 120, ikinci 35, üçücü 
15 lira almışlardır. 

Üçüncü koşu: 4 yaşından yu
karı, hiç koşu kazanmamış saf arap 
at ve kısrakları .arasında 1,800 
metre üzerinden yapılmıştır. 

Tahir Başbudağın ( Budak ) ı 

birinci, Mehmet Atç.eken'in ( Ytl· 
maz) ı ikinci, Baki Gökserin (Seyfi) 
adlı hayvanı üçüncü olmuşlardır. 

Bu koşuda birinciye 120, ikin· 
ciye 35, üçüncüye 15 lira mukafat 
verilmiştir. 

Dördüncü koşu : 4 yaşından 

yukarı, hiç koşu kazanmamış saf 
kan arap at ve kısraklarına mah-

susdu. 1600 metre koşulmuş ve Ali 
arpacı'nın (Suna) sı birinci, Mus
tafa Yılmazın ( Aloş } u ve Ali 
Dinkçi'nin (Ateş) i beraber ikinci 
olmaşlardır. Suna 500 lira, Aloş 
ve Ateş yimi beşer lira mükafat 
almışlardır. 

At yarışlarının ikincisi 11 Ma
yıs Pazar günü yapılacaktır. 

B. lsmail Vehbi 
Kocaeli vilayeti vali muavinli

ğine tayin edilen vilayetimiz aza· 
sından Bay İsmail Vehbi dün sabah 
yeni memuriyeti mahalline hareket 
etmiş ve istasyonda bir çok dost
ları tarafından teşyi edilmiştir. 

========================================== 

Belediye reisimiz Kasım Euer'in 
bir kaç gündenberi rahatsız 'oldu· 
ğunu teessürle haber aldık. Sayın 
belediye reisinin ayağına çivi bat
mış ve dün kendisine Tetanos şı
rıngası yapılmıştır. 

Mehmet Kürkç.ü 16, Ahmed 

Temel 16, Osman Sağlam Göncü 

16, Kemal 16, Şükrü Mutlugün 10, 
Ahmet Toraman 62, Süleymn Nuri 

Kazmirci 125, Ali · Galip ikiz 125, 
Ahmet Kurttepeli 50, Mahmut ve 

Mustafa 84, Talat ve Hasan Ôzer

gin 42, Mahmud Halıcı 27, Nedim 

Koza cıoğlu 224, Corç Lutfullah 

ııoo Türk lirası .. 

içimizi titreten ve gözlerimizi 
yaşartan bu mektubu hep beraber 
okuduktan sonra Çukurovalı kadı· 
na hitap edebiliriz: 

yede; hulasa bütün merkezlerimiz
de bu işin müteşebbisliği şefini 
üzerine alacak birer bayan, üç 
gün içinde teşebbüsünün feyzini 
görmekle bahtiyar olacaktır. -

Kasım Ener'e acil şifa temen-
ni ederiz. 

ANfiL<L~PEDiEge Adaları, 
Yardım sevenler cemiyetinin 

Çukurova şubelerini kurmak için 
ne bekliyoruz?. Adanada, Mersin
cie, Tarsusta, Ceyhanda, Osmani-

Sütunlarımızı seve seve müte
şebbis bayanlarımızın emrine ko
yuyor ve bekliyoruz. 

Ege adaları birer birer Mih

ver devletlerinin eline ge
çiyor. Ankara radyosunun verdiği 
habere nazaran lngiltere yalnız 
Giritle Kıbrısı müdafaa edecekmiş. 
Böylelikle, günün meselesi haline 
gelen Ege adalarının Türkçe isim· 
leriyle bugün kullanılan Fransızca 
şekiUerini aşağıya dercediyoruz. 

Bu adalardan Sisam ve T aşos 
müstesna diğerleri Meşrutiyetin ila
nında bizjm eski Cezairi Bahri Se
fid vilayetimize aitti. Vilayet mer. 
kezi Rodos, Sak~z, Midilli, Limni 
olm.ık üzere 4 sancaktan, bunlara 
bailı 18 kaza ve 19 nahiyeden iba
retti; 

Eskiden Kıbrıs da bu idari teş· 
kilata dahildi. Vilayetin merkezi 
Sultan Hamidin ıon devirlerinde 
kô.h Sakız., kih Rodos olmuştur. 

Ege adalarının meskOnları, bi
zim idaremiz.deyken • küçükJü bü
yüklü 24 taneydi. Anadoluda Men
teşe sancağının sahilindeki dar bu
run da bu idar'i teşltillta girerdi. 

Ege adaları şunlardır: 
Semadirek Semothraki 
lmroz lmbros 
Limni Limnos 
Bozcaada Tenedos 
Bozbaba Aistrati 
Midilli Lesbos (Mytilini) 
Yunre Moskoniıia 
lpsaro Psara 
Sakız Chios 
Karyot Nicaria 
Furni Pburnes 
Batnos Patmos 

/Devamı Üçüncüde J 

KALDIRIMLARIN KOKUSU 11 l_R_OM_A_N_: 2_.2 
~========================================== YAZAN: 

Recep: 
- Yürüyelim ... 
dedi. 
Yolda keçe külahlı çocuğa rastladı

lar, Keyifliydi. Armonikle, Milton'un 
" Anaforcular Şahı ,, filminde söylediği 
Mon papa şarkısını tutturmuştu. Yanı 
başında uzun boylu, esmer bir delikanlı 

yürüyor, çatlak sesile mızıkaya uyuyordu. 
Efe Çakır ı 
- Çingene Babuk Yaşar 1 
diye, söylendi. Recep içini çekti ve 

başını salladı. Bu, keçe külahlı çocuğa · 
acıyordu. 

Az ileride, çekik ,özleri, yassı sura. 
tile Tatara benziyen piyazcıyı gördüler. 

Y anındll soluk, siyah çarşafı yağmurdan 

sırılsıklam ıslanmış cüce, kartaloz bir 
kadın vardı. Hacı, Recep'le Çakır E.fe'yi 

görünce, kadından ayrıldı; yanlarına gel· 
di. Kısık bir sesle, Receb'in kulağına 
fısıldadı : 

- Tanıdın mı ? Aynalıya uğramış· 
tır. Bir iki kere ona piyaz verdim. Bir· 

birimize imşa olduk be Recep 1.. "Kızoğ
lan kızıın, ille evlenelimde evlenelim 1 ,, 
deyip duruyordu. Başa çıkamadım. " Gel 
öyleyse, dedim bende, varıp gidelim Be
lediyeye... Ettireyim seni muayene... Alı
rım sağJam çıkarsan 1 ,, Razı oldu. Gidi· 
yoruz. Dediği sahihse evleneceğiz 
be Recep 1 ••• 

Gülüştüler; söyleştiler: , 
Recep - Allah bahtiyar etsın 1 
F.fe Çakır - Allah bahtiyar etsin 1 
Yürüdüler. Beş dakika sonra Fıçıcı 

sokağına saptılar. Galatanın en pis ve 
karanlık sokaklarından biriydi burası ... 
Tahta kepenkli bir dükkanın <?nünde dµr
dular. Recep, kepenkleri yumruladı. içe. 
rid~n gelen sese ses verdi. Tahta ke. 
penk bir yerinden aralandı; girdiler, Bod-

ruma benzer bir yerdeydiler şimdi ... 
Otuz mumluk elektrik laınbası, ölü gözü 

gibi yanıyordu. isli ve. tozluydu .. Recep, 
karşılarına çıkan sarı yüzlü delıkanlıyla 
koauştu: 

- Çarpık Ali'nin kiifesini buraya 

bırakmıştık ... 
- Evet ... 
- Onu getir bize ... 

Hikmet'e döndü : 

- Bizim Çarpık öleli iki ay var. Bu 

küfe ondan miras kaldı. Rahmetli her 

vakit bunun iç.in " Çok uğurlu 1 " derdi. 
Onu aç bırakmadı hiç ... 

Efe Çakır acıyla başını sallıyordu : 
- Uğurlu kiifeydi... Aç bırakmadı .. , 

Amma o gene öldü 1 O gene öldü 1 ... 
Recep darıldı : 
- Küfenin bumla suçu yok. O, Ay

nalıdaki taş döşemenin soğuğundan gitti. 
O, ince hasta~ıktan gitti ... 

Efe Çakır'ın tüyleri ürperdi. Korktu. 

Sarardı. Yutkundu. Başı göğsüne düştü : 

- ince hastalıktan gitti 1 lnce has· 
talıktan gitti t 

diye, kendi kendine tekrarladı. 

Biraz sonra, yosun kokan eski küfeyi 
• Çarpık Ali'nin bu bir tek mirasını -

Hikmet'in arkasına yerleştiriyordular. 

Sinabar Recep - Uğurlu kademli 
olsun 1 

Efe Çakır - Uğurlu kademli olsun 1 
Sarı suratlı. delikanlı - Uğurlu 

kademli olsun 1 

Yağmur yeniden hızını arttırmıştı. 

Hikmet, şimdi tek başına, sırtında ki.He-

sile, köprüye yürüyordu. Hiç bir şey dü
şünmüyordu. Hayır, hiç bir şey düşünemi· 
yordu : Sersemleşmişti. 

- 4 

Bir gün küfecilik yapacağını düşün· 

memiş, aklına bile getirmemişti. Sanki, 
ber rastladığı yüz ona bildik çıkıyor, 
göz göze bakıştığı her adam sanki onu 
tanıyordu. 

Sıkılıyordu; utanıyordu. Bazan düşü· 
nüyordu : Küfecilik ayıp mı ? Hammallık 
ayıp mı ? Hırsızlık etmiyordu ya ! ... Irzı
nı, namusun-ı satmıyordu ya L. 

Köprünün yan iskelelerinde saatlerce 
dolaştı. Ne de berbat havaydı [ Ya&"mur 

aralıksız yağıyordu. Yerler vıcık vıcık 
çamurdu. Yosun kokan eski küfe, içtiği 
yağmurla ağırlaşmıştı. Kaskatı kayışlar, 
omuzlarını acıtıyordu. 

iş yoktu. Ne zamandır şurada duru· 
yordu : Küfeci arayan bir tek kimse 
çıkmamışt1. Paketlerini, valizlerini herkes 
kend

0

i taşıyordu. Köprü merdivenlerinden 
birinin altında, ıslak, rutubetli asfalta 

bağdaşan dört küfeci çocuk " altmış 
altı ,, ya oturmuştu. Umutlarını kesmiş· 
lerdi artık... F.vet, iş yoktu. 

Hikmet, vapurlardan çıkan he eli 
paketliye korka korka yaklaşıyor, utana
rak, sıkılarak, peltekleşen bir dille so
ruyordu : 

- Götürelim mi ? 
- Küfeci lazım mı ? 
Bazıları iyi insanlardı. 

- Hayır, çocuğum l 
diye cevap veriyorlardı. Onun kirli, 

pasaklı suratına şilpheli gözlerle baka
rak yürüyüp geçenler oluyordu. Bir kıs
mı, daha o yanlarına yaklaşmadan, men· 
dillerini burunlarına tıkayarak, yüzlerini 
buruşturarak, uzaklaşıyorlardı. Hikmet 
ağlamaklı olmuştu. Ona çok ağır geli· 
yordu bu ... Çok gücüne gidiyordu bu ... 

Bir aralık Kadıköy iskelesine soku· 
lacak oldu. Belki içeride, çantasını taşı· 

tacak birine; rastlıyabilirdi. 

[ Devamı var ] 
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Ruzvelt 
"Demokrasinin bu 
gUnkU ihtilftan mu
zaffer çıkacağına 
imanım var,. diyor 

Bağdat hava 
meydanı bom

balandı 

Berlin 5 [a.a.) ~ ' I I bl 1 şu su_re!le ifade 
Alman devlet re- Alman devlet re & r . eylemıştır: 
isi Hitler, dün nutuksöyledl "- Havaların 
Rayştağ toplantı· H •ti fenalığı, k a r , 
s 1 n d a söylediği 1 e r ' fırtına, yağm~r: 
nutukta, harbin T •• k• Yunan askerlerının 
menşe ve sebeb· ur ıye ve kahraman muka 
leri hakkında nok· vemeti"ba kahra· 

- Bu işi ya Atanaş yapmış, 

sonra korkmuştu, yahut çalı kakı· 
cının birisi kendisine Çakıcı süsü 
vererek şöyle bir oyun oynamak 
istemişti. Maamalih Atanaşın yap· 
madığı sabit oluyor. Çünkü softa· 
yı kahvede görenler vardır. O hal
de herifin biri Çakıcı namına bir 
taş attı, fakat kuşu vuramadı. mes' 
ele bundan ibarettir ... 

lediler. Salihlinin şarkında ve ka· 
sabanın bitim tarafında bulunan 
mahalleye geldiler. Yakıt; öğle 
namazı vaktı idi. 

Vaşington 5 (a.a) - Ruzvelt, 
Vilson'un doğduğu yerde bir nutul 
söyliyerek demiştir ki:1 

"- Amerikan milleti demok
rasinin mevcudiyeti için evvelce de 
çarpışmıştır. Ve daima yeniden 
çarpışmağa hazırdır. Dünyada hür
riyete ve demokrasiye imanımızı 

sadıkana bir surette bildiriyoruz.· 
Demokrasinin bugünkü ihtilaftan 
muzaffer çıkacağına imanım var
dır.,, 

22 Irak tayyaresi 
muharebe harici 

bıraklldı 
Kahire 5 (A. A) - lngiliz ha· 

va kuvvetlerinin tebliği : 

tainazarını tekrar Atatu·· rkten ma~ mak_avem_eti 
ettiğinden ve yap· tarıbe dogru soy· 

mış olduğu sulh Nasıl bahsettı·?. ıemek için müşa 
teşebbüsle r i n in bede etmeliyim.,. 

ne suretle akim "Yeni Türkige'nin bü- Hep bir arada 
kalmış bulunduğu· gük ve dahf garatıcı- yanan bükOmetine, _ Burada cami yok mu Ata· 

naş? Bir namaz kılayım .. 
- Yok efe. Bu mahalleye ca· 

Tayyarelerimiz Bağdad dışın
da! Muakkar Raşit Irak tayyare 
meydanında benzin ve mühimmat 
depolarına hücum ederek burala
ra tam isabetler kaydetmişlerdir. 

lngiliz hava kuvvetlerine mensup 
bombardıman tayy":releri Akdeniz· 
de seyreden bir düşman ticaret 
gemileri kafilesine hücum eyle· 
miştir. 3 gemiye isabetler kay! 
ve basarlar müşahede edilmiştir. 

nu anlattıktan son- sıdır ki tali in terkettiği talisiz kararın ne 
ra, Almanya'nın k d . • h. b. ticeleri hakkında 
Balkanlardaki si- ."e. :ı erın mut ış ır düşünmek için kili 

h ınhız.ama uğrattığı o ııa- derecede zaman yasetini iza ey-
mi yapılmamış. 

_ Allah, Allah.. Camisiz aıa· 
lemiştir. Bunun kitkı müttefikine kal· verdi. ., 

ne arazı ve ne de k ı n m a k i ç i n ilk Hitler, sözlerine 
halle mi olurmuş? 

_ Olurmuş ki işte burada 
Ve bu kanaat umumi mahiyet 

almıştı. yok.. b' 
_ Bu mahallede oturan ıç 

lngiltere üzerine 
Alman hava hücumlan 

hodbin siyasi men· muhteşem misali ııerdi,, devam e d erek, 

faatleri istihdaf etmediğini, bu si· Yunan harbine müdahalesini icap • • • 
Efenin yanına avdet eden kı

zan; olup biten işleri ve Atanqın 
getirdiği cevabı efeye bildirdi. 
Hacı Mustafa elenin yanında 
idi. 

bir zengin yok mu ki sevabına bir 

cami yaptırsın. 
- Var efe amma yaptırmı-

yasetin ekonomik münasebetlere ettiren sebebin lngiliz kuvvetlerinin 
dayandığını söyliyen Hitler, Bal· Yunanistan& yardım maksadile 
kanlardaki ihtilatlara geçmiş ve balkanlarda bir cephe ·kurmak iıte· 

yorlar .. 
- Kim var mesela? 

Londra 5 (a.a) - Gece Bel
fast mıntakasına düşman tayyarele. 
ri tarafından şiddetli bir hücum 

yapılmış olduğu bildirilmektedir. 
Evlere ve endüstri binalarına mü
hiııı hasar yapılmış ve bir mikdar 

yangın çıkmıştır. Ölü ve yaralı 
mikdarının çok olması muhtemel. 

dir. 

Bingazide askeri hedeflerde 
büyük bir yanğın ve şiddetli infi
liklar vukua getirilmiştir. Bütün 
bu harekattan tayyarelerimiz •za
yiatsız dönmüşlerdir. 

bunların sebeblerini anlatmıştır. melerinden ileri geldiğini ltalyanın 
Bu mevzu üzerinde bilhassa diıran kendisinden yardım talebinde bo-
Alman devlet reisi, Romanyadan lunmadığını ilive eylemiş ve de-_ Aliiyeli Hacı Osman elen-

Çakıcı bir müddet bıyıklarını 
burarak düşündükten sonra hacı 
Mııstafanın yüzüne manalı bir şe
kilde baktı: 

di var, bahsederken, Romanyadaki hükO- miştir ki: 

- Ne dersin hacı? 

- Pekala .. Havdi dönelim .. 
Döndüler. Ber~berce kalkıp 

eve geldiler. 
Çakıcı öğle namazını evde 

kıldıktan sonra Atanaşı yanına ça· 

ğırdı: 

Kahire 5 ( A. A) - lngiliz 
hava kuvvetleri karargahının hu
susi tebliği : 

Bombardımao tayyarelerimi
zin Muakkar i{aşit Irak tayyare 
meydanına yaptıkları diğer şid

detli bir hücumda 22 Irak tayya· 
resinin mu.barebe harici bırakıldı· 
ğı öğrenilmiştir. Irak esasen har· 
bin bidayetinde 50 tayyareye ma· 
lik bulunuyordu. 

met degişikliği münasel-etiyle bu " - lngiltere büyük harpdeki 
memleketin harici politika tesirle- Selinik ordnsu misaline orada bir 
rinden uzaklaştığını, Y unanistanın netice almak ve bundanda harp girda 
ise ltalyanın emniyeti ?akımından hına başka kaviler sürüklemek ümidin 

- Ne diyeceğim ele? Bize 
Salihliye kadar yol göründü de· 
rinı .. 

- Burada iyi değil mi idik? 
- iyidik amma parasız ne ya· 

pılır ele? Etrafı beslemek lizım, 
bu kızanları doyurmak lizım. So· 
nuna kadar evde oturacaksak isti· 
man edelim bari. 

Hacı Mustafa Çakıcı elenin 
can damarına basmıştı. 

lstiman, kancıklanmak, ölüm ... 
Bu kabil miydi?. Çakıcı için 

artık istiman kapıları ebediyen 
kapanmlflr. O; maceranın içinde 
her türlü tehlikeden sakınarak 
yqamak kararını vermişti. 

Karısını seviyordu .. 
Hayatı seviyordu. 
ÇünkQ delikanlılık çatı ıreç

mif, olrrauluk devrine girmişti. 
Fakat heyhat!.. işte hayatın 

zaruretleri icapları kendisini bütün 
arzuları hilifına da olsa yeni yeni 
kanlı mecaralara sürüklüyordu. Ça-

• kıcı ele ister, istemez daimi hare
ket ve daimi mQcadele halinde ba
lunmağa mecburdu. 

Bunları bir anda zihninden 
geçiren ele tereddüt etmedi. Başı· 
nı dikerek bağırdı: 

- Kızanlar hazır olsunlar .. 
Salihliye baskına gideceğizz ... 

- Çetenin erkiinıharbı Hacı 
Mustafa; bir çok işlerde olduğu 
gibi bu işte de muzaffer olmuş ve 
dediğini yaptırmıştı ... 

Bu karar üzerine çete kalktı 
ve bir g~e sabaha karşı Salihli
ye gelerek Atanaşın evinde konak· 
ladı. 

Atanaş tabiatile her gün çar
şıya çıkıyor, Hamit ve Hasan ağa
ların ahvalini tecessüs ederek ele
ye haber veriyordu. Çetenin mak· 
sadı; Hamit ve Hasan araları ılı
cada kıstırmak ve icaplarına bak· 
ınaktı. 

Fakat &"ünler &'eçiyor, ne Ha· 
nıit ağa, ne de HaHn ağa Salihli· 
den ayrılıp ılıcaya gitmiyorlardı. 
Çetenin vaziyeti ise daha uzun 
nıüddet Atanaşın evinde kapanıp 
kalarak beklf'meğe müsait değildi. 
Ne yapıp yapıp bu işin icabına 
bakmak ırerekti. 

Ataoaşın evindeki ihtifadan 
bir balta sonra ele bir akşam ha
cı Mutafayı çağırdı: 

- Hacı; dedi: A tanaş bu ak-
1-.U da İfe yarar bir haber &"&tir· 
Dledi. Burada aylarca bekliyemeyiz. 
Ne yapacağız? .. 

- Bana kalırsa iki gün daha 
bekliyelim efe, belki hayırlı bir iş 
olar. 

Çakıcı efe; Hacı Muıtalaoın 
lecrilbelerine çok emniyet ederdi. 
Bu ıebeple bu fikrini de kabul et
ti. F •kat fena halde canı ııkılıyor
db~· Evde kapanıp kalmak onu asa· 
il8ftirmişti. 

Sabah olunca Atanaşı ça· 
ğ-ırdı: 

- Atanql Git bana bir cüb. 
be, sanlı: bul. 

- Ne yapacaksın efe?. 
- Seninh şehre çıkıp şöyle 

bir dolqacajım. 
Etenin emrine itiraz kab'l d 

ği\di. Atanaş kalktı .. ,._ıd 1 
e• 

• .-., an ıa· 

~· d~ilbB~ . tedarik ederek eve 
n u. ır nıDdclet aonra reji kol· 

"- bqıaı Atanq aranın bir boca 
ile yan yana dolaıtıtı göri111lyordu. 

Şehri baştan bq fezerek iler· 

L ondra 5 (a.a) - lngiliz bom. istemiş olduğu garantiyi reddede- de idi.Bu ümid bihasaa iki devlete 
rek harbe sürük.lenmiş oldupnu dayanıyordu: Türk.iye ve y ağoı· 

- Atanaş; dedi; şimdi kalkıp 
Aliiyeli hacı Osman efendiye gi· 
deceksin. ( Ele sana selim etti, 
önümüzdeki bayram namazını sizin 
mahallede kılmak istiyormuş. Hal
buki mahallenizde cimi yok9uış. 
Sevabına bir cimi yaptırsın diyor) 
diyeceksin. Alacağın cevabı da 
bana getireceksin. 

bardıman tayyareleri gece Brest 

doklarına hücum etmiılerdir. 
söylemi• ve Yunanistanla lıalya lavya yeni iktidara geldiğimdenberi 

• kendilerile iktisadi mülahazalara 

- Başüştün~ ele,. 
Atamış derakap çarııya çıktı. 

Aliiyeli hacı Osman efendiyi bul
du. Dereden, tepeden bir müddet 
konuıtuktaa ıonra hacı efendiye 
elenin arz111aau anlattı. Hacı efen
di hiç tereddOCle düşmeden ceva
bını verdi: 

- Efeye benden selim söyle· 
yin. K•ç zamandır ben de bunu 
düşünüyordum. Derhal iş e başla
nacaktır. Bayramda buyursun gel
sin, namazı hep beraber kılalıım .. 

Bu ciimi tam iki buçuk ayda 
yapılmıt ve bayrem namazı içinde 
kılınmıtbr. Maama&b Çakıcı efe 
namazda balanmamııtır 

Nihayet Hacı Mastafanın iate· 
diği iki gün mühlet te . ıreldi, geç
ti. Atanaş; beklenilen hayırlı habe· 
ri bir türlü getirememişti. 

- Hacı!. iki gün de geldi 
geçti. 

- Geçti efe. Ne emredersen 
yapalım ... 

- Benim gitmeme hacet yok. 
Sen şimdi kızanları al, ılıcaya ırit. 
llıcanın köküne bir ateş ver, 
yansın. 

- Başilıtüne efe ... 
- Sonra doğru buraya döner· 

siniz. Hep beraber çeker, gideriz. 
- Peki efe .. , 
- Haydi uğurlar olsun ... 

Malta 5 -( a.a) -- Resmi tebliğ: 

Cumartesi akşamı iki düşman 

tayyare grupu Malta üzerine şid. 
detli akınlar yapmışlardır. Bazı ha

sar olmuştur. iki düşman tayyaresi 
düşürülmllıtilr. 

Eden'ln Yunan 
Batvekiline mesajı 

Hanya 5 (a.a) -Eden, Yunan 
Baıvekili Tuderos'a aşağıdaki ıne

ıajı röndermiştir: 

" Avam kamarası ve lngiliz 
milleti adına, Yunan Başvekiline, 

Yunan ordusunun gösterdiği par

lak cesaret, sebat, metanet ve 
müttefik olarak drüstlük ve sada-

katına karşı derin minnetdarlığımı· 
zı arzederim.,, 

Yanan başvekili, cevabında 
d-iftir ki: 

" Hararetli meujlanndan do· 
layı ebelaumıza tetekkllr ederim. 
Avam kamarHına ve ln&'iliz mille· 
tine, Yunan ordusu hakkıadaki dil· 
şüncelerinin bütün Yunan milletinin 

ta kalbine kadar gideceğini temin 
etmenizi riCa ederim.,, 

Matsuoka, Ruzveıt 
Tokyoya gelsin, 

diyor 

Londra 5 ( A. A) - Emir 
Abdülilih Filistinde bir beyanna· 
me neşrederek Raşit Aliye karşı 
isyan etmeleri için Iraklılara bitap 
etmiş ve mezkOr hükOmeti yeni
den tesis maksadile lraka döne
ceğini temin eylemiştir. Emir, bu 
beyaunameainde ezcümle şöyle 
demektedir_: 

" Bir askeri Tiranlar ırrapu, 
yabancı memleketlere sablmıt 
Raşit Ali'nin ve diğer kimselerin 
şerikicürmü olmuş ve fena niyet
lerle hareket ederek genç Vfl 

sevgili kralınız olan yiğenimi mu· 

kaddes vazifesinden cebirle ayır· 
mışlardır. Bunların fena tesiri al

tında asıl Irak toprakları yalanlar 
ve aabtekirhklarla zebirle'lmİf ve 
aulblln nimetleri yerine harbin fe
caatleri kaim olmuttar. Vazifem 
ıaribtir: Ana vatanımın kirletilmit 
ıerefini temizlemek ve m"'rd su
rette teıekklll etmif bir bükOme
tin idaruinde onn sulh icinde 
refaha isal etmek llzere vatanıma 
döneceiim. ,, 

Amiral Darlan 
Vifl'ye döndü 
Londra : 5 [.A.A.) - lsviçre 

Radyosunun bildirdiğine göre, 
Amiral Darlan ~ariıten Vişi'ye 
dönmüş ve Pariıte Alman bi!yük 
elçisile yaptığı rörüşme hakkında 
Mareşal Petene malOmat vermiştir. 

arasında bu suretle başlamış olan . 
harbin son safhalarına kadar Al

manyanın takibeıtiği bitaraflık du· 
rumunu anlatmıştır. 

Hitler, bu müddet zarfında iki 
taraf arasında makili bir anlaşma
ya varılması hakkındaki ümidlerini 

Askeri ve siyasi 
vaziyet 

/Baştarafı Birincide/ 
gelmemiıtir. Kuvvetli bir vazi· 
yette !ıuluomadıklarından, lngi· 
lizlerin bugilnlerde ciddi hare· 
kata geçeceklerini sanmıyoruz. 

• Verilen bir habere gö
re, Rodos adasından Suriyeye 
doğru Alman Tayyarelerinin 
uçtukları görülmüştür. Henüz 
teyit olunmıyan haber her ta· 
rafta alilı.a ayandırm11tır. 

• 26 bllyük pmlden ibaret ilk 
Amerikan kafilesi Silveyıe var· 
mıı ve hamulesini boşaltmağa 
bqlam11tır. Malam olduğu üze· 
re evvelce Kızıldeniz harp mın
takaaı sayılıyor ve Amerika ge
mileri buraya gelemiyordu. 

.Alınan bir haberde,dün akşam 
1aat 18,10 da iki lıalyan torpido· 
aile bir Alman gemisinin Sakız 
adasını işıral ettikleri öğrenilmiş 
tir. Mihver kuvvetleri bu adada 
biç bir mukavemetle k"rşılaşma
mışlardır. 

• Tobruk üzerine yapılan mih· 
ver hücümleri tam bir muvaffa· 
kiyetsizliğe uğramıştır. Alman 

müstenid sıkı bir iş birliği tesisioe 
çalıştığım iki devletden biri Yuğos
lavya umumi harpde bizim düşman· 
!arımız arasındaydı. Bo~a rağmen 
Alman milleti Y uğoslavyaya karşı 
hiç bir kin beslememekdeydi. 

Türkiye büyük harpte bizim 
müttefikimizdi. Harbin feci netice
sinden bu memleket de bizim kadar 
müteessir olmuştnr. Yeni Türkiye· 
nin büyük ve dibi yaratıcısıdır ki 
taliin terkettiği ve kaderin müthiş 
bir inhizama uğrattığı o vakıı'ki 
mütıeiiklerlme kalkınmak için ilk 
muhteşem misalı verdi. Şimdi de zi
mamdarlarının realist battıhareke
ti sayesinde Türkiyenin kendi ka· 
rarlarında istiklalini muhafaza et· 
meaine mukabil Y ua-oslavya lngiliz 
entrikaların• kurban olmuştur. " 

Hiıler bundan ıonra Balkan 
harbinin safahatını anlatmıı ve Al
man milletine, istikbale itimatla ba· 
kabilecetini ıöyliyere!c nutkuna 
bitirmi,tir. 

EGEADALARI 
( Baştarafı ikincide) 

Lepıo Lipsos 
Leryoz Leros 
Kalimnos Kalymnoı 
Ostropalya Astropalia 
latan köy Ko 
incirli Nisiroı 
Sömbeki Symi 
lıyaki Tilos 
Hergit Charki 
Rodos Rbodes 
Kerpe Karpatho 

Hacı Mustafa kalktı, kızanları 
topladı ve Atanaşın evinden çıka· 
rak Sari ılıcalarının yohınu tuttu. 

Sari ılıcası Sari istasyonuna 
dört kilometre mesafededir. Ilıca 

o zaman 96 odalı ve lzmirdeki si
gorta kumpanyalarına iki bin İngi
liz lirasına ıigortah idi. 

(0.-..ı fHll') 

Tokyo : 5 [A.A.] - Hariciye 
Nazırı Matsuoka gazetecilerle bir 
görüşme yaparak, Amerikan hattı 

hareketi hakkında maJOmat almak 
üzere Birleşik Amerika devlet· 
lorine seyahat etmesi fikrini kat'i 
&urette red eylemiştir. Matsuoka, 
şarktaki şeraiti tetkik için Ruzvelt 
ve yahut K~rdel Hal'in Tokyo~a 
gelmeııinin daha ziyade münasıp 
olacatını aöylemiştir. 
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ve lıalyan kuvvetleri şehre 
30-35 kilometre mesafede bulun· 
maktadırlar. 15 gün içinde 50 
Alman tankı tahrip edilmiştir. 

Bütün taarruzlarda hiç bir muva 
ffakiyetli netice alınmadığına gö
re, bur a d a k i muharebelerin 

uzun s ü r e c e ğ i an!aşılmakta· \ 
dır. 

Kaşot Kasos 

Bunlara. yukarıda bahsettiği
miz Taşoz ve Sisam'ı da ilive .. t
meli. 

Vilayetin nüfusu bizim zamanı· 
mizda 300.000 kadardı. Bunların 

30.000 i müslüman, 3,000 i Yahu· 
di, mütebakisi Romdu. Müslümanlar 
lstanköy, Midilli ve Sakızda yaşar
lardı. Yalnız Sakızdaki müslüman• 
lar ramca konuıurlar; diierlerinin 
ana dili Türlı.çeydi. 

Daktilo müsabakasını kazanan kör! 
I• radesi kuvvetli bir adamın nelere muvaf

fak olacağının en bariz bir misalini körler 
gösteriyorlar. lngilterenin en m91har makinist· 
!erinden biri olan Elmer Ra viı, yirmi yedi ya· 
şında kör olmuı, fakat bu hareket kendini ça· 
lışmaktan menedememiştir. 

Elmer Ravis kör olduktan IDnra dört sene 
mütemadiyen çalışmıı ve bütQn dllnyada kendi 
namıİıa izafe edilen meşhur makabı icat et· 

miştir. . 
Geçen sene Fransada yapılan beynemilel 

daktilo müıabakasını, Likon · namında biri ka· 
nmlfhr. Likon iki gözü de lı.ör olduğu halde 

za . ·ı 
mQıabakaya giren ıözlen sag am, genç ve 
dinç binlerce kadın ve erkek daktilo arasında 
birinciliği kazanmıştır. 

• 
Tutunun zararla
rını tetkik için bir 

enstitü kuruldu 

Tütünün fazla kalla· 
nılmasından 91kan 
tehlikeleri f9nni ıa· 
rette tetkik etmek 
içia Almanyada bir 

eLn_ı_t'."'it_Q _k-ur-u~lm-aş~t-u-r .-B::-'u enıtiti! ( Y eoa ) Dni-

veralteai tarafından teaia edilıniıtir. 

Enstitünün açılması Vayoıarda toplanan 
ulOm ve fünun konıreıinde Y_•pılan münakaşa· 
ların ve verilen kararları~ hır neticesidir. Bu 
konrrecie Almanya devletı sıhhiye işleri reisi 
doktor Conti ile profesör Reiter umumi hıf· 
zııısıbba noktasından tiltün hakkında bir çok 
izahat vermişlerdi. Her ıeyeden evvel tQtün 
içmek tabii bir ihtiyaç olmadığı tesbit edilmiıtir. 

Esasen tütünün fasla kullanılmasından lba
ııl olan zararlı tesirler alkolün istimalinden 
meydana gelen aliaıetler kadar biriz değildir. 
Vaymar kongresinin vardığı neticelere göre 
tütünün fazla istimalinden çıkan mazarrat yal· 
nız ha maddenin nikotini ihtiva etmesinden 
ileri relmemiştir. TiltDnün baıka maddelere 
nazaran bir haııısiyeti vardır. · Bunun ber tabı 
ve mizaca göre kullanılacak oıiktar ve ( doz ) 
onu bnlmak fÜÇ olmasıdır. 

B~ı ~imıeler çok tütün içtikleri halde 
uzun omurlil olurlar ve Öoıiirlerinni ııonuna 
kadar sıhhatlarını muhafaza ederler. Ukin ba
zıları da pek çabuk zararını görilrler. 

Y ena üniversitesinin meydana a-etirdiği 
enllitü, tütünüa bütün teairatını fenni ıurette 
tHbitd eecektir. Bundan ıılmaeak kad .....,._ 

lere göre umumi sıhhat daireleri liizım gelen 
tedbirleri alacaktır. 

22 müşterisi 
olan sinema 

• Dünyanın en pahalı sine· 
ması Ameriltanın Memphis 
şehrindedir. Bu sinemada 

göıterilen filmleri görmek için senelik abone 
olmak lizımdır. Abone ücreti senede 5,000 
dolardır. 

Sinemanın 22 müşterisi vardır. Bunlardan 
sen.,de alınan para 110 bin dolar tutar ki bu 
para bütün masrafları çıkarmağa kilidir. Bu 
pahalı sinemanın müşterileri Amerikaaın büyilk 

zenginleridir. Sinemada baltada ancak bir defa 
filim ğögterilir. Bir senede gösterilen 52 filim 
için 5,000 dolar verildiğine göre bir filimin 
seyri 96 dolara mal oluyor demektir. 

Mempbiı sinemasında Hollivouıtan tayyare 
ile getirilen en yeni, henüz kimsenin görmediği 
!ilimler rösterilir. Sinemanın içi çok rahattır. 

Bundan rahat yalnız Hindiçinide Saiıron'da bir 
sinema vardır. Bu sinemada mllfteriler ,"9;2.": 
lara uzanarak, ,... .:;ılı ..,.. 
.... W)i • ... • 

Bu ada.iar, Fatih ikinci Meb
med, oğlu Beyazid ve Kanuni Sü· 
leyman zamanlarında Osmanlı ül· 
lesine katıldı; meşrutiyeti tikip 
eden harp ve muahedelerle Cezairi 
Bahri Selid viliyeti dağıldı. 

Sayın okuyucula
rımıza ve resmi, 
hususi dairelere 

Ahvali hazıra dolayısile, mal· 
zeme fiatlarında ve müstahdemin 
ücretl•inde husule gelen fevkal
id~ yil~ıe~lik dolayısile ilin Qcret
lerımlzı bır miktar artırmak mec· 
buriyetinde kaldığımızdan l·S-941 
den itibıu-en aşağıdaki ilin tarifesi 
dahilinde ücret alınacağını arze
deriz. 

1 - 'Resmi ve hususi dal,.. 
lere ait ilinlann satırından l.S 
kuruş. 1 '•ki 

2 - Rekllm malıl,.., .-
ilinlar hususi pazarbP iıabidir· 

• • • taJıtaad!ı 
Yine ayni ~ kil• 

olarak abone vfta81tmek ı...
ç8k aıikyuta ""'6ıiıJ . Y•i 
n• ~ 1 ' ~'Ar· 
~ •;L_ .,,... • -· 
ı«JOklllllfo 
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- . ASRI SiNEMADA 
Suvare Suvare 

8,30 B U A K Ş A M 8,30 

iKi BÜYÜK SAHESER BiRDEN SUNAR • 
I 

CEBELITARIK Filminin Unutulmaz Artistleri 

VIVIANE ROMACE GEORGES 
FLAMONT- DOLIO tarafından 
NEFİS BİR SURETTE TEMSİL EDiLEN 

YARI GİCIEDE SONRA 
Esrar ve maceralarla dolu büyük aşk ve heyecan filmi 

il 
Dünya Sinemacılığının En Korkunç Artistleri 
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Heyecan, esrar, muammayla dolu büyük macera şaheseri 
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DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastalıklar Mütehassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklal İlk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

lmt.yaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

680 

Basıldığı yer , l BUGÜN ] 
Matbaası - Adana 

• 

BUGON 6 Mayıs 1941 

Seyhan Vilayeti 
daimi encüme · 
ninden: 

r-y-u·r--·G161·-K·ü-vv-et iı-· 
Adana Reşatbey mahal

lesinde 10 dersaneli ilk okul f 

Çap 
Sbzü boş değildir 

a Marka JV/üstahzaratı l 
binası ikmali inşaatı keşif 

tutarı olan (30434) lira [22) 
kuruştan (28000] liralık kıs
mı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeğe konulmuştur. 

Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarının biricik imal kaynağıdır 

2- Eksiltme 20- 5- 941 ta· 

K E Ş I D E L E R: . 
4Şubat, 2Magıs, 1 Ağustos,3/kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 İKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 

" 
1000 

" 
3000. " 

2 .. 75(). 
" 

1500. " 
4 

" 
500 " 

2000. " 
8 

" 
250 .. 2000. " 

35 
" 

100 
" 

3500. " 
80 

" 
50 .. 4000. " 

300 
" 

20 
" 

6000. " 
TUrklye it Bankasın• para yatırmakla yal

nız para biriktlrmi' ve faiz •lmıt olmaz, aynı 
zamanda talilnizl de denernl• olursunuz. 377 

İLAN 
Seyhan P. T. T. Mü
dürlüğünden: 

1- Adana posta ve telg
raf müstahdemleri için (15] 
çih fotin ile (39] çift erkek 
ve (2) çifrkadın iskarpini pa
zarlık usuliyle alınacaktır. 

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

3- Fatin ve iskarpinler , 
yerli malından olacak ve ve· 

rilecek ölçüleri üzerine yapı· 
lacaktır. 

4- Pazarlık, 8-5-941 per
şembe günü saat 15 de Sey
han P. T. T. Müdürlüğü bi
nasındaki alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

5- Bu baptaki nümuneler
le şartnameyi görmek istiyen· 
!erin • mesai dahilinde • Mü
dürlük kalem şefliğine ve 
pazarlığa gireceklerin de 4 
üncü maddede yazılı gün ve 

saatte komisyona müracaatları. 
6- 7- 8 718 

TAN 
sinemasında 

Bu Akşam 
iki heyecan filmi birden 

1 

Heyecan ve macera ar -
ti~i BUSTER GRABBE 

tarafından yaratılan 

Bay Tekin 
1 Meçhul Dünyalarda 

il 

GENE ARTRY 
Tarafından 

temsil edilen 

Dağ Şarkıcısı 

Alsa ray 
sinemasında 

BU AKŞAM 
iKi BÜYÜK 
FiLM BiRDEN 

1 
STEFFI DUNA Tarafından 

Tem sil Edilen 

DENiZ 
DEVLERİ 

il 
( Ceciha Parker ) 
Ve Erıc Lınden 
Tarafından Yaratılan 

zevk ve neşe filmi 

GINÇliK 
GUN!\HI 

• 

' • 
' ' 
• • • 


