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TüRK KADINI, VAZiFE BAŞINA 1 
Savaş·a.hazırhkl~.~~~-~-~-~-~-~.-~---~- ------~--~.-~~~ 

Almanyanın TUrklJ• 

Devresinin ,' :• ,, b·y~~ .. 
son günlerinde · Papen 

Türk Anasına Ve Kızına Ordu Hitler tarafın-
Sıhhiye lşlerınde Ödev Yerildi dan kabul 

A k 2
1 (Hususi muhabirimizden) - Türk kadını, Türk ordusu· 

n ara l B ( 1 ·· ·· 
b

. d cısı olarak voziie başında bu unuyor. ayan smet nonu· ı d nun ır yar ım . . . T k 0 U D U 
• · t" de çalışan yardım sevenler cemiyetı bır meS>ıla, ilr ana· 

nun rıyase ın Bern 21 [a.a) • Gazet larını kızlarını yardıma çağırmıştır. Bu mesaj şudur: 
.:E.n büyük kuvveti damarlarındaki asil kanda bulan yurdsever Türk anası, Türk kızıl dö Lozan'ın &rlin malta· 
iş başına, E.mek birliğine. birinin bildirdiline göre 
Diln olduğu gibi bu gün de yüreğinde sönmez ateşi~le yurd °'.Ü: dafaasına erkeğinin yanında katılmak istiyorsun. Zaten senın olan yerıoı Hitler Balkanlarda/d ıımri• 

bir an evvel almak için çırpınıyorsun. Elinde silah yüreğinde inan, siper· mf karargalıındıı cıımarteti 
de yer alan eşsiz hakraman,tarlasında sabanı ardında nöbet alan Fatma gecesi Almanganın Tiirkl• 

• "k ı ır ı fle ır rufla:z:ör en mürekkep bı"r lngı"lı". fiı"losıı ge bıı-yu-k el,,i•ı" ron n_ kadar emin ol sanııda hayrandır.Düşünkü daha dün kara kışın korkunç 1 l ondra 2 T { A. A. J • 3 Z hl b • k d 
Sog

"uö-nnda sıcak ellerinle onu saran armaganın şu ran a onu saran C b l""tt k •t • • T • ,., r .. • 
6

_ e e u arı a gı mış, Ark R ı t · · d 
sevginle bera er amar arın a o ıy · ""· ,, ,..- ı a ıı e mıı ll', b d ı d d laş~~r~::::::::::::::::::::::::~~==~======::::::::::::=:=:o~~a:=a~·,,=~a~r~e=~e~m~ıs~ı=n~e~fl~e~~e~n~i~~l~ı~l~~~~ı·~t~ı·~~~=;t~~ı~·~~ı~·r~:!!~::,,..:·~-~~=~=l~~:::·~t:·~~~ 

işte coşan kalbinin en derin 

~:vv:~~:iu:ıa:7e~::~~a:eni~·~;~~'. ,. sta n bu ld a un stoku 
de dileğe geldi, dileğe geçti; müj· 
deliyor: Savaşa hazırlık devresi· 

• Mi h v er l Aı hangi bir deiifik· 
devletleri bu iÜn• ~Skerf V9 SIJ8Sf l lik hissedilmemek· 

~er~e Viyanada bir Vaziyet .::.:__J tedir. 
ıçtima akdede- • YuıroslaY 

:~:ab~l;~rn :e~7~~:~:~e !~~~ş s~~~;~ vu·· c uda g et. · ı k işlerinde ödev verildi. iş başına! - 1 rı ece 
istersen sağlık veren nüvazeş· 

kiir ellerinle kardeşinin, yavuklu· 
nun, babanın Türk müdafasmda 
akacak kanı durdurmak, yarasını 
saracak harp paketi ve sargılarını, 
ilaç ve ampüllerini hazırlamak için 
ayırabildiğin iilnler emek birliğine 

ceklerdir. Alman- Kra 1 Petro kralı ikinci Petro 
yanın, Balkan ya- refakatinde baş· 
rım adasında ve T 1 K d vekil Simoviç baş 
o r t. avrupada ayyarey e u Use ı.·1 • • ı ve a muavını va· 

gel. 
istersen, sana fıer elbiseden 

daha çok vakısan ~ızmızı ay işlen
miş. gönlün ve imanın gibi beyaz 
temiz gömleğioi geyerek Mehme
dinin yarasını sarmağa koşacağın 
günüdü bekleme. Pulluğun demi· 
rine yapışan Fatma gibi, işine sen· 
de bu günden sarıl, asker hasta· 
nelerine gönüllü git çalışmak istedi· 
gini sö;le, daha yararlı olabilme! 
için bilği ile bezenmeğe çalış, go · 
nüllü hasta bakıcı kurslarımızdaki 

Ankara 21 ( Radyo gazetesi ) - Bir iki koor· 
dinasyon kararı daha intişar etmek üzeridir. Bu ka· 
rarlardan biri, Ticaret Vekaletine lüzum göreceği 
idhal ve ihraç maddeleri üzerinde fiyat tespiti selô.

hiyeti vermektedir. Bir malın dahili satış fiyatile 
harici fiyatı arasında fazla kir hasıl olduğu takdir-

de bundan ne kadar fon ayrılacağını vekalet tayin 
edecektir. 

Diğer bir koordinasyon kararile 
rinde Lir un stoku vücude getirmek 
b~lediyesine bir milyon liraya yakın 
sis olunmaktadır. 

lstanbul şeh· 
üzere lstanbul 
bir kredi tah· 

mevcut devlet• g e 1 İ r k e n DOVİÇ Ye bazı na• 
lere bir n e v i zırlar bulundnp 

"lstiklil,. ver?'.e~ Taarruza halde tayyar•yle 
bunların hepısını Kodi!se ırelmqtir. 

B~r.line. bağ~amak u gv rad 1 Tayyare yolda bü 
gıbı bır sıyaset cuma manıı kal· 
takip edecei\ an• mıı nazırlardan 
ı •• ,\ıvr-.. _ •••• _ •• M1J~.111ıW-J-.-J.Nü.;;J.. W ı.anyaaaıu 

Tüı ~ 
Alman 

\ TUı-1\IJt= 
Mihverin bir tecavUzUne 

aaıKan 

harbi 
Müttefik 

müstakil bir dev· Kudiiu vasıl oldrı. harek.ita ıreliace; 
let olacaktır, bu- ı Alman motöriıe 
nunl• be r. be, Boris, Hitler e kıtaıarıaın So•· 
henüz hudutları lumdan oonra Mı· uğradığı takdirde 

Hususi ticaret 
anlaşması 

Meclis, anlaşmaya 
mUtedalr notaların 
tasdlkına alt IAyl• 
hayı tasvip etti. 

Basra körfezinden 
yardım görebilecektir ordu geni 

mevzii erinde 

go··ru""ştu·· çizilmiş dei'ildir, sıra do~u her• 
ltalya, Dalmaçya hangi bir hareket 
sabillerini benim- Almanya, orta ati• kaydedilmemqtir. 
•emektedir. Yu- rııp dnletlerine bir Britaaya kuYvet· 
goslavyanm şark • • ki leri Sollumda vaıi 
tarlları Bulgari•· neflı ısti al oere-

boşluğunu doldur.· 
yardım sever Türk anası, 

Türk km! 
E.mek vermek imkanını bula· 

mazsan tasa etme. iyi duyğuları· 
k k"t" . t nın, sınırına ç.arpaca 0 u nıy.~ • 

leri olduğu gibi kara ve acı .gun· 
leri de yok edeceğine inan, atala· 
larmın sosyal yardım terbiyesi esas 
ve hakikatiPit " Kara gün dostu " 
diye adlandıklarını unutma. .. . 

yardım sevenler cemiyetinin hamı 
reisi Bayan ismet lnönü, bu gün 
ordu sıhhiye dep<'larını ziyaret 
ederek, yukarıdaki mesaj üzerine 
çahşmağa başlayan kadınlarımızı 
yurd müdafaasına bu günden işti· 
rakleri dolayl!ile tebrik eylemiştir. 

Ruzvelt - Makenzi 
mülakatı 

Nevyork 21 (a.a) - Reisicum· 
hıır Ruzvelt ile Kanada başvekili 
Makenzi dün Haydparkda reisicum· 
burun evinde yaptıkları mülakattan 

sonra bir deklarasyon neşretmişler
dir. Bu deklarasyonda iki devlet 

adamının • lngiltereye ve garp ya· 
rım kilrresinin müdafaasına yardım 

İçin Simali Amerika istihsalatını en 
seri bir tarzda kullanmak çareleri· 

ni tedkik ettikleri bildirilmektedir. 

Demiryollarında 
yeni seferler 

Ankara 21 [a. a.J - Büyük 
Millet Meclisi bugünkü tapllntısın· 
da Devlet demiryolları ve limanları 
tekaüt sandığı hakkındaki kanunun 
bazı maddelerini değiştiren kanun· 
la, Türkiye . Irak arasındaki vele· 

riner mukavelenamesinin tasdikını 
ve ordu subayları heyetine mahsus 

terfi kanununun birinci maddesinin 
tadiline ait kanun layihalarını kabul 

etmiştir. Meclis, Türkiye ile Bel
çika, Bulgaristan, Finlandiya, Hol· 

landa, lsveç, lsviçre ticaret ve te· 
diye müddetlerinin uzatılmasına ve 
lsviçre, Finlandiya ticaret ve tediye 
anlaşmalarıyla, 25 Temmuz 1940 
tarihli Türk • A:lman hususi anlaş· 
masına mütedair notaların tasdikına 
ait layihaların birinci müzakerele· 
rini yaparak tasvip etmiştir .. 

Ankara 21 (A.A) - Yolcula 
rın çoğalması münasebetile 22 ni
sandan itibaren Ankara-lstanbul 
arasında bir yolcu treni ilave d"I . . B e ı 

Bundan sonra, Antakya, isken· 
derun elektrik müesseselerinin be· 
lediyelere devri ve vilayet idaresi 
kanununda tadilat yapılması etra· 
fındaki layiha ile memurların tab
silleri meselesine dair layihalar 
kabul edilmiştir. Bu sonucu kanuoa 
nazaran, vazife görmekte olan me· 

mur ve müstahdemler• filen v~zil_e 
gördükleri müddetce herhangı bır 
tahsil müessesesine asli talebe ola· 

rak devam edemiyeceklerdir. Ancak 

muhtelif fakültelerde ilmi yardımcı 
veya asistan bulunanlar, yah~~ ya· 
bancı ai<alliyet okullarında ogret· 

menlik yapanlarla daire ve mües· 
seselerin kendi memurları için aç
tıkları kurslar ve okullar bundan 

müstesnadır. 
mıştır. u tren 14 25 de H d ' ay ar'" 
paşadan kalkacak ve 6,55 de An
karaya gelecektir. Bu tre . 1 

1 
. nın yo -

cu arı ısterlerse F.skişeh· d I . ırenz· 

mıre ve Ankaradan da k 
k "d b"l geçere 

şar a gı e ı eceklerdir. 
23 nisandan itibaren de her 

iÜn bir tren Ankaradan 17 de 
kalkacak ~e 7,45 de lstanbula 
v..-acaktır. 

Hilen yüksek okula devam 
edeolerin her seni> muntazaman 
sınıf geçmek şartile mektebi ik· 
mallerioe mensup bulundukları da
ire ve müesseselerce müsaade edi .. 

lebilecektir. 
Meclis Cuma ırüniı toplana-

caktır. 

Londra 21 ( A.A ) -Gazete
ler lngilizlerin Bastaya asker 
çıkarmaları meselesi ile meş· 
gul olmaktadırlar. Taymis di· 
yorki: 

Avustralyalı ve yeni 
Zelandalı kıtalar Al
manlara aQır zayiat 
verdiriyor 

tana verilmek is- cek, /akat /ıepisini 
yele hakimdirler. 

Diter taraf· 
Tobruktaki teniyor. Bulgar Berline ballıgacak· tan 

askeri Pirut, Çar- mış /. 
pirut ve Üskübe 

kuvvetler muka· 
vemetlerine de. 

" Bu harekat gerek Londrada, 
gerek Ankarada memnuniyetle 
karşılanacaktır. lngiliz hükO- ı 
metinin lngiliz • Irak muahede· 
sinio tam bir şekilde tatbikini 
temin etmek maksadile yaptıiı 
seri hareket tatmin edici neti· l 
celer vemişe benziyor.,. 

Kahire 21 [a. a.] - Orta-şark 
girmişler, hatta - R A D Y O -
Üskilpte b i r d e Gozetesi 

vam ve taarruz.la 
tardetmek,edirler. lugiliz knvvetleri karargahının 

tebliği: 

Niyoz Kronik! şöyle bir tahlil 

yapıyor: 

' 1 Irak bizim elimizde oldukca 
Türkiye mihverin bir tecavü· 
ıüoe uğradığı takdirde b~ 
memleketin mukavemetinitakvı 
yeedecektir.Türklere Basra kör· 
!ezile lraktan yardım etmek 

Yunanistaoda: lmpa r a t o r l u k 
kuvvetleri sol ceoahlarında harbe· 
den Yunan ordusunun hareketiyle 
uygun olarak yeni müdafaa mev
zilerine şimdi yaklaşmış bulunuyor
lar. Bu çekilmeyi setreden Avus
tralyalı Ye Yeni Zelandalı kıtaların 
düşmanı tehir harek.,ti parlak bir 
sur~tte yapılmış ve düşmana ağır 
zayıat verdirilmiştir. 

mümkündür . ., 

Tobruk 
müdafaası 

Zırhlı Hlndll kuvvetleri 
de harekAta ı,tırlk 

ediyor 
Kahire 21 ( A.A ) - iyi haber 

alan mahfillerde söylendiğine göre, 
Tobruğu müdafaa eden lngiliz kuv· 
vetleri arasında Zırhlı Hindli kuv· 
vetler de bulunmllktadır. Hind kıta: 
!arı bilhassa Garp çölünde Cebelı 
Aktar ın garbindeki hare\..atta 

temayüz etmiştir. . 
Bu gün Libyada bulunan oııh· 

ver kuvvetlerinin vaziyeti hakkında 
yeni bir haber alınmamıştır. Bu ara· 
da Habeşistanda imparatorluk kııv
~etleri hemen hemeo Dessie civa· 
rına varmış bulunuyorlar. Burası 
Habeşistanda ltalyanların elinde 
kalan son müstahkem mevkilerden 
biridir. Habeşistandaki harekatın 
bilmecburiye biraz yavaşlayacağı 
zannedilmektedir. Çünkü bu mıo
takadaki muhtelif ltalyao kuvvet· 
!erinin temizlenmesi zaruri ırörül. 
mektedir. 

Nevyork 21 (a: a.) - Nevyork 
San gazetesinin askeri muharriri 
yazıyor: 

. lngilizlerin kaçmak için Yunan 
:ımanlarına vapurlar yığmış olduk
·ıarı. ha~k~nda Almanlar tarafından 
1 
"" surule "dd" 1 kesilmi ol n ı. ıa arın arkası 

k 
ş ması dıkkate şayan bir 

no tadır F"lh '-"k IY cere · 1 a..ı a unanistanda 
da ?:n ·'b~en muharebeler hakkın
naın gı. 1 propagandaların tutu· 

ıyacagı bedihidir. 

Dessie civarında car-, 
pışmalar devam ediyor 

t bı.~ahire 21 ( A.A) - lnıriliz 
e ıg: 

. Libyada: Tobruk bölgesinde 
~~re değer b~r har.~ket olmamıştır. 

. lluında ~eşıf ~ufrezelerimzi ye· 
nıden faalıyet gostermişlerdir. Ha
beşistanda: Dessie civarında çarpış· 
ın_'.'lar devam ediyor. daha cenupta 
duşınanı yakından takibeden kıta
larımız bütün bölgelerde memnu· 
niyet verici terakkiler kaydetmiş
lerdir. 

Londra 21 ( A.A) - Bahriye 
nezaretinin bu sabah neşrettiği 
tebliğ: 

LibyRdaki düşman ordusuna 
yapılmakta olan nakliyata yeni za. 
rarlar verdirilmiştir. Trablusgarba 
gitmekte olan bir düşman petrol 
ıremisi Tetrark deniz altısı tarafın· 
dan batırılmıştır. 

ieçit resmi yapmışlardır. 
Londra Radyosu, Dedeata· 

çın ve E.ge denizinde 100 mile 
kadar bir mıntakanın Bulıraris
tana bırakılacağtnı haber ver
mektedir. 

Makedonyanın ~gali temalQ-

Tobruk'a denizden yeniden kuv· 
vet çıkarılmıştır. Tobruk incili%· 
lerin elinde bir yan mevzi olarak 
kaldığı müddetçe Alman ve hal· 
yan kııvvetlerinin muvasalası dai· 
mi bir şekilde tehdit altında bıı· 
lunacaktır. 

lanmış, Garbi Trakyanın işgaline 
baılanmıştır. ltalyan Stefani ajan· 
sına göre Bulgar kıtaları lskeçe, 
Gümülcüne, Dedeağaç, Kavala, 
Serez, Drama, Dimetoka'ya gir· 
miş bulunmaktadırlar. 

Bulgar kalı Boris 19 Nisanda 
Hitlerle bir mülikat yapmıştır. 
Bu mülakatın, Bulgarlar tarafıudan 
işgal edilecek arazi meselesile 
ali.kadar oldutu bildiriliyor. 

Balkanlar hakkında tasavvur 
edilen projeler Almanyanın lngil
tereyi mağlup etmesine bai"lıdır. 
Devletler hukuku şimdiki halde 
bu projelerin tatbikine manidir. 
Bunlar bn gün tatbik edilseler 
bile muvakkat sayılmalıdır. 

• Nevyorktan verilen habe· 
re göre, Hitler Mareşal Petene 
bir mesaj göndermiş, Fransız 
devlet reisini iş birliğine davet 
etmiştir. Amiral Darlanın, Alman• 
yayı memnun etmek için bazı 
hareketleri bildirilmektedir. ~Dar· 
lan, Almanya ile iş birlii'i yap
mağa yardım etmekten çekinen 
20 kadar belediye meclisini fesb· 
etmiştir. Vişi hük<lmetinin, Gene
ral Dö Gol' e temayül etmekte 
olan Fransız efkarı umumiyesile 
mücadele halinde bulundutu an• 

!aşılıyor. 
Mihver devletleri son ırünler· 

de ispanya ve Portekizle de meı· 
gul olmağa başlamışlardır. lapan· 
yadaki Alman taraftarı gazeteler 
mihvere bağlılık ifade eden yazı 
!ar yazmaktadırlar. Maamafi lı

an anın resmi vaı.i etinde her 

Bu şartlar içinde Almanların 
daha ileri gitmeleri pek mümkün 
değildir. Böyle bir hareket Tob· 
ruk'un ortadan kalkmasını icab 
ettiriyor ki buna muvaffak olacak• 
!arı şüpbeli görülmektedir. Tob
ruk' a yapılan taarruzlarda lnrili1· 
!er 1500 esir almışlar, 33 tank'ı 
tahrip etmiılerdir. 

• Bo iÜn (diln) alınan haber· 
lere göre Balkanlarda her iki ta· 
rafın askeri durumıı şöyledir: 

Üstün Alman kuvvetleri kar· 
şıııoda müdafaaya d"vam etmekte 
ola Britaoya kuvvetleri, cephenin 
sağ cenabından Larisar ve Tırhala 
cenubundaki sırtlara çekilmiş, 
önceden hazırlanan mevzilere yer• 
leşmiştir. 

Ooi'n cephesinde bu yaziye
tin bu şekilde in kiıah üzerine 
Yuananlılar da cenubi Arnavut· 
luktaki cephelerini daha reriye 
almışlarJır. Bu kuvvetlerin yaııya 
ve Pereveze istikametlerini kapa• 
yan eski Metaksas hattına çekil· 
miş ollQaları mümkündür. 

Yunan ve Britanya müttefik 
orduları Lamya bölgesinde mııka· 
vemet temin edebilirlerse endqeli 
vaziyet giderilmiş olacakt\r. Bu 
dar cephede kendilerine çeki dü· 
zen verecek müttefik ordıılat, 
Alman ve ltalyan ordularını usan 
bir müddet Yunanistan• bajla1Dkl1 

1 b def v• ,,.a • 
olacaktır. Alman ar e '-la ndııı 

1 ıyacas. rı 
sadlarına u aşam b t bo•• 

'·lerİ z• gJ,e .., 
ihtiyar edeCO"-

idocelc.tir. 
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RÖPORTA.J 

. Dünyanın En Büyük 
Adası : Groenland 
Groenland'da oturan Eskimolar zeki, ten 

.. . insanlardır. Musikiyi çok severler; resme 
ve heykeltıraşlığa çok müstaitdirler . 

S 
an günler zarfında gelen 1 ler. Son zamanlarda çok terakki 

telgraflar, Amerikanın Gro· etmişlerdir. Mecmuaları yerli, edc-
enland adasında hava ve deniz biyatına aid eserleri vardır. Eski-
üsleri tesis eylemek üzere Dani molar çok halimdirler. Kavga, çe 
ınarlr ımın Vaşington sefiri ile bir kişmek nedir bilmezler. Yabancı· 
ıınlaşma imza ettiğini bildirmiştir. lıula çabuk kaynaşırlar. Kışın er· 

Groenlaıid nasıl bir yerdir? kek ve kadm ayni kıyafeti giyer 
Hu adada kimler yaşar? Burasının Bu kıyafet kalın bir caket, bolca 
Amerika tarafın- --------------., bir pantolon,ayak 
dan işgal edilme· Bazı köylerde eltin es- ta çizme, başta 
sinin askerlik ba- ki iptidai hayat vardır. kalın bir başlıktır. 
kımından ehemmi· Burada kışm toprak ve Dışhrıya çıktık-

t . d' ? A b ları zaman uzun ye 1 ne ır şa- buz altındaki kulü elerde 
ğıda bunları izah b kürk giyerler. 

d • . yaşanır. Mağaraya enzi- Eskimolar yazın e ecegız. 

• Groe n l n n d yen bu kulübelere. uzun Ren g e Y i ğ i 
dü~yanın en bü· bir iunelden yüzükoyun derisinden yapıl 
yük adasıdır. A· kayarak gir.ilir. mış çadırlarda,kı-

·ı · · ı·n şın buzdan veya 
merı ·a.nın ~ıma 1 Eskimolu kadınlar ek-
dt:dir . Adanın taştan yapılmJŞ 
buyük bir kısmı seriya idrcirlarigle yüzleri· evlerde otururlar. 
KU\tıb mmtakası ni, vıicutlarını yıkarlar. Bazı köylerde 

içindedir. Bu se· idrar kokan bir kadına elan eski iptidai 

heple her tarafı "Matmazel kokuyor!,, denir hayat vardır.Wura 
asırlardanberi çok- da kııın toprak 
kalın buz kitleleriyle kaplıdır. Ynl- ı ve buz altındaki kulübelerde ya· 
nız sahilde bazı mmtalrnlarda se· şanır. 

nenin muayyen zamanl::ırında buz· Mağaraya benziyen bu kulübe-
lar çöz.ülür. 1 lere uzun bir tünelden yüzükoyun 

Groenlandın mesahası tamamen kayarak girilir. lçir.de bütün aile 
mah1m değildir. iki buçuk milyon erkanı ve kızakları çeken köpek· 
kilometre murabbaı kadar tahmin leri yaşar. 
edilmektedir. Fakat bunun ancak Bitmez geceler 
88 bin kilometre murabbaı olan 
kısmında bir derece hayat eseri 
vardır. Diğer kısımlarda soğuk o 
kadar şiddetlidir ki hiç bir şeyin 

yaşamasına iınkan yoktur. 
Groenland'ın nufusu 14 bin 

kndardır. Bu nufus muhtelif 9ehir· 
lere ayrılmıştır. Erı büyük şehri ve 
adanın merkezi olan Godhavn'ın 

nufusu l!,in kadardır. Diğer şehir

lerde nufus bir kaç yüzü geçmez. 
Bazı köylerin nufusu ise SQ.60 ara· 

ıunrlp.dır. . • ı: , 
n,1 oolayısıyle çok soguMur. liarp 
k1smı .nisbeten daha sicaktır. Bura
da yazın üç buçuk ay kadar bqz· 
lar . ç9ıülür, bazı bodur yeşil ne· 
batlıır da görülür. Bu müddet zar· 
f ında büyük bir faaliyet hüküm sü
rer .. Kış gelip sonsuı. kış geceleri 
başlayınca bütün faaliyet durur. 

, Groenland dokuzuncu asırda 

Eric .Grunbjoern adında Norveçli 
bir g.emki tarafından keşfedilmiş
tir. G~mici. ay.ak bastığı yerde bi
r~ yeşilli~ görünce buraya Gro
enland yani Y eşilada ismini ver
mİ!l tir,, , 

Groenlandda kış çok uzun sü· 
rer ve yedi, sekiz ay ınüte · 

madiyen ortalık karanlıktır. Eski
molar bu zamanı uyumak, av alet
lerini tamir etmek, hav:ı müsaidse 
çıkıp av veya, yıldızların ışığı altında 
gezmek veya avlanmakla ceçirir
ler. Bazan hava aylarca fırtınalı de· 
vam eder, o zaman hiç kimse evin· 
den, mağarasından dışarıya çıka-

rnaz. 
Evlerde veya kulübelerde mü· 

+-.amuliuon h2lıL vn~mrlan hir, lcan
tır, hem aydınlatır. Kışlık yiyecek· 
ler yazdan hazırlanır. Bunlar gü
neşte veya iste kcr~tulmuş balık 
ve ettir. 

Yaz gelinco bütün erkekler 
denizde ve karada ava çıkarlar. 
Bu suretle kışlık yiyecek hazırlanır. 
Kuru balık veya et bazan pişirilir, 
fakat ekseriyetle çiy olarak yenir. 
Esasen Eskimo çiy et yiyen adam 
demektir. 

Yer altındaki mağaralardaki 
kandillerden yanan balık yağı, tôp· 
!anan müzahtafat öyle pis bir koku 
neşreder ki başka hiç bir insan bu 
kokuda yaşayamaz. Kadınlar ekse
riya idrarları ile yüzlerini, vücutla
rını yıkarlar. Bu koku, mağaradaki 
kokuyu bastırırsa çok sevilir. idrar 
kokan bir kadına: "Matmazel ko-
kuyorl,, denir 

Eskimolardan bir kısmında bir 

Devamı üçüncüde 

BUGÜN 22 i Nisan 1941 

.................... .._ ... ._.>. .......... ,. 1 

1REALiTE1 ~ 1 

Yunanlılar ! 
lf=.!!!!!. eneral Metaksastan sonra 
~ Mosyö Korizis de ö 1 d ü . 
Dost ve kardeş millet için, bu 
zamanda, bu ikinci acı hakika· 
ten ağır oldu. 

Üç ayda iki mühim baş· 
vekil kaybeden Yunanistaıı, 
dikkate layıktır ki, ltalyan ta
arruzundan sonra Alman taarruzu 
karşısında dahi enerjisini kay· 
betmemiştir. Yunan ordusu, 
kelimenin bütün Manasiyle, kah· 
ramanca döğüşüyor. Zaten düş
manın ltalyanı, Almanı olamaz 
dı. lstiklfıli müdafaa davasında ve 
azminde bulunan bir ordu için 
cephede sadece " düşman ,, 

~ 
vardır. 

Münaknlfıt vekili sayın in
ce Dayı'nın amalierbaa vecize-

~ 
sine hayranımdır. Hakikaten bir 
ordu için düşmanın rakamı ve 
adedi hiç bir zaman muhare-

~ 
beye ölçü teşkil edemiyor. 
Aksi takdirde kalabalık millet· 
lerin az · nüfuslu devletlere ha
kimiyeti nazariyesini b ü t ü n 
dünyanın tabii görmesi lazım· 
gelirdi. 

Alman ve ltalyan orduları
nın karşısında Yunanistanı ka· 
rış karış müdafaa eden Elen 
ordusu için artık mağlObiyet 

ihtimali kalmamıştır. Bu ordu 
belki şu ve ya bu hat<la tutu
narak düşmanlarını müzmin bir 
harbe devama mecbur ede
cektir; belki yeni mücizeler ya-

ı 
ratarak bütün dünyayı 'bir da
h.a hayretlere düşürecektir; 

muhakkak olan şudur ki Alman, 
'< ltalyan - Yunan, lngiliz mu· 
~ harebesinin neticesi ne şekilde 
~ tecelli ederse etsin; Yunan or· 

dusunun temiz alnında, dost, 
düşman, hiç bir ferd mağlubi· 
yet damgası göremiyecktir. 
Yunanlılar yaşamak için ölmeği 
bildiklerini son hadiselerle ek
siksiz isbata muvaffak oldular. 

Yunanistanda cereyan eden 
ahvali büyük bir dikkatle takip 
ediyoruz. Bunun bir sebebi, ha· 
disatın emniyet sahamızda vu
kahramanlığa karşı fıtri meyli
mizdir. 

Alman • Yunan muharebesi 

başlı yalı onbeş günü geçti. Mu· 
a:uam Fransız ordusunu onüç 
günde deviren kudret, Yunan 
ordusunun karşısında aynı mu· 
vaffakiyeti gösterememiştir. Kırk 

iki milyonluk bir memleketin 
ordusuyla altı buçıık milyonluk 
Yunanistanın ordusunu muka· 
yese ederken Fransanın yalnız 
Almanya ile; Yunanistanın ise 
hem Almanya, hem ltalya ile 
<löğüştüğünü de hesaplarsanız 
Yunan ordusunun keyfiyet ba
kımından ne üstün bir varlık 
olduğunu derhal kavrarsınız. 

Yunan ordusuna karşı bes· 
lenilen hayranlık kadar yerinde 
bir duygu düşünemiyorum. 

••• ... #···~-.............. .-. .. 

Kooperatif fer birliğine 
U. müdür tayin edilecek 

BiRLiGiN TRAKTÖR iHTi
YACI TEMiN OLUHACAKı 

T icaret vekaleti teşkilatlandırma umum müdür muavini Bay Remzi 
Saka, Hataydaki ve Gaziayıntabdaki tetkiklerini bitirdikten sonra 

şehrimize dönmüştür. Bay Remzi saka dün Çukurova pamuk tarım satış 
Kooperatifleri birliğinin acele hususatile meşgul olmuş ve birliğin ihtiyac
larına dair notlar almıştır. Bu ihtiyaclar arasında traktör temini de vardır. 

Bay Remzi Saka bu günkü trenle Ankaraya dünecek ve birliğin 
acele ihtiyaclarını temin için lazım gelen teşebbüslerı yapacaktır. 

ilk iş olmak üzere Kooperatifler birliğine bir umum müdür tayıni 

kararlaştırılmıştır. Birlik idare meclisi bilhassa bu nokta üzerinde ehem
miyetle durmuştur. Birlik umun müdürünün tayinini müteakip kadrolar 
tamamlanarak derhal faaliyete geçilecektir. 

Yuooslavyadaki hari
ciye memurlanmız 

Ankara 21 [a. a.] - Hariciye 
Vekaleti tarafından yapılan bir is· 
ti'lama cevaben Belgrat Büyük el
çimizle bütün Büyük elçilik erkanı
nın ve Üsküp Baş konsolosu ile 
keza bütün konsolosluk memurla
rının ailelt"riyle birlik4o- sıhhatta 
oldukları Almanya hükömeti tara
fından bilairilmiştir. 

Milli piyangonun 2 3 nisan 
fevkalade çekilişi 

Yarın 23 nisan milli Hakimiyet 

ve çocuk Bayramımızdır. Bu müna
sebetle Milli piyango idaresi fev· 
kalade :.bir keşide terip etmiş, pi
landa büyük yenilikler yapmıştır. 

Bu planda 33.430 ikramiye 
vardır. Bu ikramiyelere dağıtılacak 
para yekunu da 360.000 lirayı bul· 
maktadır. Bu piyango, 300.000 nu· 

!!1.~!!._9.ze_ıj.!!,e .t~r}~ .~}uE.~~~!~r:..Y ~ 
iki nevidir. tam biletler iki, yarım 

biletler bir liraya satılmaktadır. 
Tam biletler planda yazılı ikrami
yelerin tamını, yarım biletler de 
ikramiyeleri yarısını alacaklardır. 

ikramiyelerin çekilişine iki lira· 
lık en küçük ikramiyelerden başla
nacak ve plandaki sıra takip edile
rek 50.000 liralık en büyük ikra· 
miyeye doğru gidilecektir. 

Bir hırsızhk iddiası etrafm
da tahkikat yapılıyor 

Mahmut oğlu Mehmet Temiz
alın isminde birinin, Kıpti işretin· 

den Halil kızı Dürdaneye ait ça· 
dırdan 10 lira kadar para, yarım 
kilo kalay, 2 gümüş bilezik ve iki 
kefiye çaldığı iddia ve şikayet e
dilmiş, suçlu Mehmet Temizalın 
yakalanarak hakkında tahkikata 
başlanmıştır. 

Pazar günü yapılan 
maçlar 

Pazar günü Adana stadyomun
da iki hususi fudbol maçı yapıl
mıştır. incirli~ köyü gençlik klübü 
fudbol takımı, Adana demirspor 
gençlik klübü takımına iki bir ga
lip gelmiştir. 

Bunu müteakip Adana Malat
ya memıucat gençlik klübü ile 
Adana demirspor gençlik klübü 
birinci takımları karşılaşmış ve ne· 
ticede · Adana demirspor üç bir 

l galip gelmiştir. 

iktisat müdürlüğü baş 

1 
memuru 

Mıntaka lktisad müdürlüğü baş 
memuru Canap Muhitdin Kozanğlu, 
ayni memuriyet ve maaşla Kayseri· 
ye tayin edilmiştir. 

Mesut bir nişan 
Yüksek iktisat ve ticaret mek

tebi mezunlarından ve genç tüc· 
carlarımızdan bay Ahmet Gürsözle 
Mersinde B. Abdurrahm'an Özden 
ıı;ızı oayan 1-\yşe Uzden ın Pazar 

günü Mersinde B. Abdurrahman 
Özden evinde nişan törenleri ya
pılmıştır. Saadetler dileriz. 

Bir çocuk, araba çarpma
siyle yaralandı 

Ahmet oğlu Mehmet Akdoku:
isminde Liri, idare l}ttiği arabasiy
le Ahmet Çelik kızı 5 yaşında Se
mihaya çarparak yaralanmasına se
bebiyet verdiğinden yakalanmış, ' 
httkkında muamele yapılmıştır. 

lstanbulun ahşap 
mahalleleri 

Ankara - lstanbulun ahşap 
mahallelerinin hükOmetçe istimlaki 
hakkında hazırlanmakta olan proje 
yakında Büyük Millet meclisine 
takdim olunacaktır. Yapılan istim· 
lakler için lüzumlu tahsisat meclis
ten istenecektir. 

. -
ıaşe 

Müsteşarlığı 
Gıda ve diğer ihtiyaç 
maddeleri üzerindeki 
etüdlerini bitirdi 

Ankara • Ekmeklik, gıda maddele· 
riyle diğer ihtiyaç maddeleri üze· 
rinde iaşe müsteşarlığınca yapıl
makta olan etüdler nihayete er
miştir. 

Haber aldığımıza göre etüd
lerin verdiği neticelere istinadt:n 
iaşe Müsteşarlığı icap eden ted
birleri almıya ve iaşe işbirliği he· 
yetinin tetkik edeceği mevzuları 

hazırlamıya başlamıştır. 

Milli korunma kanunumuza 
göre alakalı vekaletler mümessil
lerinden teşekkül eden iaşe işbir· 
liğine Milli müdafaa vekaletinden 
kara müsteşarı tümgeneral Hay-

rullah Uşek, iktisat Vekalt:tinden 

sanayi tetkik heyeti reisi B. Şev• 
ket Süreyya Aydemir, Ziraat ve· 
kiiletinden ziraat işleri umum mü
dürü B. Abidin Ege, Münakalat 
vekaletinden tarif eler ve ticaret 
dairesi reisi B. Rüçhan Akıncı se
çilmişlerdir. Maliye vekaletini tem-
sil edecek mümessilin ismi henüz 
bildirilmemiştir. 

iaşe işbirliği ilk toplantısını 
iaşe müsteşarı B. Şefik Soyer'in 
reisliğinde gelecek haf ta içinde 
yapacaktır. 

Ceyhan orta okul· mate
matik öğretmenliği 

Peru üniversitesi yüksek mü
hendis şubesi mezunlarından Arif 
Hikmet Özbilen, Ceyhan hususi 
-· LY Vh.UI IJırıncı sınır matematık 

öğretmenliğine 80 lira ücretle· , 
Ceyhan belediye doktoru Ihsan 
Balatürk aynı okul tabiiye öiret
menliğine ayada 60 lira maaşla 
tayin olunmuşlardır. 

ihtikar mı yapacaktı? 
Bakırsındı mahallesinden .-Ca· 

fer oğlu bakkal Mustafanın, dükka
nında kahve bulunduğu halde müş
terilerine satmadığı haber alınmış, 

yapılan aramada 4 kilo kadar kah
ve bulunmuştur. Mevcut kahveyi 

ihtikar makaadiyle satmadığı nok
tai nazarından Mustafa hakkında 
tahkikata başlanmıştır. 

Bir tayin 
Panlı nahiyesi •müdürü iken 

vekiilet emrine alınan Ahmet Ni
hat Baykan Kirmit nahiyesi mü
dürlüğüne tayin edilmiştir . 

KAL D 1 R 1 M LA R 1 N KOK U .S U 

Ada uzun 1,.müddet Norveçe 
lafzon -bağlı kalmıştır. 1410 da Nor 
veçle münasebetlerini . kesmiş ve 
16 ınc\ aşıra, kadar tama.men unu
tuhnuştur. Bundan sonra gene sey 
yahlar adaya akın etmeğe başla
mıştır. 1721 de Danimarkanın müs· 
temlckesi olmuş ve 13 idare mın
takasına ayrılmıştır. O 17.amandan
beri Danimafıc"anın idaresi altında
dır. rallat adada Danimarkalı pek 
azdır. Bunların yekQnu 300 kadar· 
dır. Groenland'in asıl yerli halkı 

Eskimolardır. 
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Eskimolar . . E skimolnr kısa boylu, geniş omuz 

~ lu, güçlu kuvvetli insanlardır. 
En uıun Erkejin boyu 1,62 kadı· 
nın 1,S2di~ .. Derile~inin rengi olduk· 
ça s~ri'clır. Sakalları · seyrek ve az 
saçları siyah v~ sıktır. Hepsinin 
elmacık kell!ikleri çıkık gözleri kü
çük v~ çekiktir.' Bu ,suretle tama· 
men Mogol tipidirler. Esasen Eski 

ır.olarm .menşeleri hakkında iki ri-
• vayet vardır. Blrfocisine göre bun 

lar kızılderili denilen Amerika yer 
lilerin°' mensupturlar, şimale doğru 
çek~le,rek bu mıntakada yerleşmiş· 
lerdır. 

ikinci rivayete göre, ise Asya 
dan gelmişlerdir. Eskimoların · ·Mo· 
ğol tipini andırl1\aları bu ihttmali 
teyid etınekteqir. . 

Bütün ~~kimoların ıni~tan 40 
bin-kadardır. Bunların bir kısaıı AJas 

ka'nıa Kan~da'nın çok şimalinde yaşar 
Bir. kısmı ise Groenland,da yerle1• 

miştir. Greenlanddakilerin hayatı 
yakm zamana kadar çok iptidai 
idi. Bir müddettenberi bunlar da 
daha medeni. bir ~ayat geçirmeğe 
ba.Şla~ışlardır. 

Eskimolar, zeki, şen, güler 
yüzlü insanlardır. Musikiyi çok se· 
verler [misafirperverdirler. Resme 
ve heykeltraşlığa_ çok müıtaiddir-

- Sürsünler bari Hayırsızadaya 1 
diye, Hikmet söze karıştı. Receb!in 

gözleri parladı. Vücudüne nisbetle pek 
iri ellerini onun omuzlarına bastırdı. Yü
züne eğildi: 

- Sahi be !.. Doğru be 1.. Sürsünler 
Haymıızadaya be 1. Köpekler gibi ... 

Sustu. Kafasını sallıyarak düşündü. 

Sessiz sessiz yürüdüler. 

* * * 
Yağmur dinmişti. 

Galataya inmişlerdi şimdi. Sol böt
ründe kopan yeni bir sancı Mikmet'i 
olduğu yere mıhladı. 

- Ne durdun Hikmet ? 
Sapsarı kesilmişti. Yumruklarile böğ

rünü bastırıyor, etrafta, iki kat olup kıv· 
rılacak kuru bir yer arıyordu. Recep ko· 
luna girdi. Bir dakika ayakta durdular. 
Sancı kısa sürdü. 

Çeneleri birbirine çarptıracak şid

de,tte bir sabah ayaıı vardı. Amma, 
zavalh Hikmet terlemiş, bunalmıştı. 

- Hasta mısın Hikmet ? 
Geniş bir solukla başını önüne eğdi: 

- Hıııı ... 
Sinabar, merhametli bir insandı da ... 

Bu çocuia gittikçe acıyordu. 
- Soğuk algınlığıdır Hikmeti... Al

dırma geçer... Meralt etme, öldürmez. .. 
Gidinin kahpe allahı, süründürmek ıçın 
yaratmış bizi ... Hemencecik canımızı alıp 

kurtarır mı ? 
Ceketini çıkardı. 
- Gey bakalım şunu hele.. Gece 

alırım .... 
Hikmet, merhametin bu derecesine 

·şaşıyordu : 
- Sen donacaksın, Recep ağabey •. 
- Şuna da bak.. Donsam ceketimi 

sırtımdan çıkarır sana giydirir ıniyiın ? 
İçim kavi ... Beni düşünme sen ... 

Ostüste giyilen iki ceket, Hikmet'i 
biraz daha ısıttı. Yürüyorlardı. Recep 

anlatıyordu : 

- Dokuz canlı olduk artık biz, Hik

met. .. Minareden atsalar ayak üzerine 
düşeceğiz. Geçen gece bir ka:za oldu. 
Nah şu baldırımı mangalda yaktım. Ya• 
nık çok berbad şey... Geçer meçer diye, 
üzerine işedik mişedik, amma para etme· 
di. Adamakıllı yanmış. Ne yapacaksın ?l 
Doktora verecek para nerede? Bedava 
bakacak doktoru nasıl bulmalı? Beş ku
ruşluk pamuk aldık. Yüz paraya, bir uf ak 

kutu da merhem yaptırdık. 
Yeleğinin iç cebinden bir yarım pa-

muk paketi, bir ufak ınukava kutu 

çıkardı . 

- işte ilaç 1 
Durdu. Dizini dikti. Pantalonunun 

ıslak paçasını yukarı kıvırdı. Hikmet, 
Receb'in sol baldırında cerahat kusan 
cılk bir yara gördü. Acıyla yüzünü bu-

ruşturdu. Sinabar, konuşuyordu : 
- Milletin bu kadar hastahanesi, 

fakir fıkaraya bakacak bu kadar doktoru 
var. Amma, ne bileyim beni " Diş buda
ğın bağı var, üzümün yaprağı var .. ,, Ma
halleden mazbata al, belediyd doktoru 
yazsın. " Emir ,. , hastahaneye gidinceye 
kada " Kömür ,, oluyor. iyisi mi, böyle 
kendi yağımızla kendimiz kavruluyoruz 
işte... E.h, ölmüyoruz da ... 

Karaköyde bir eczahane önünde 
Recep gene dıvdu : 

- Asipin soğuk algınlığına bire

birdir!. 
dedi. Hikmet'in kolundan çekti. Ec

zahaneye soktu. Gözlüklerini burnunun 
üzerine düşüren eczacı pek lanetti. Belki 
de uykudan yeni kalkmış ve dükkanı 
açmıştı. Sabah sabah gelen bu iki müş
teriye şüpheli gözlerle bakıyordu. 

- Efendi ağabey, bize bir asipin 1 
Hikmet; bunu kolayca yutabilmek 

için yarım bardak da su istedi. Fakat 
eczacı aspirin yutacak müşteriyi pek iğ
renç bulmuş olacaktı ki aldırış ~tmedi. 

Recep, tezgaha iki kuruş fırlattı : 
- Siftahı bizden bereketi Allahtan 1 
diye alay etti. Çıktılar. Gözlüklerini 

burnunun ucuna düşüren eczacı ters 
ters arkalarından baktı. 

• * * 
Biraz sonra, Karaköy tramvay durak 

yerinde ayrılırlarken, Sinabar, Hikmet'in 
avucuna bir yirmibeşlik sıkıştırıyordu: 

- Habe:zanlık lafı ediyordun. Nah, 
işte sana yirmibeşlik.,. Beşine habe alır
sın. On kuruşluk kayıntıyı katık edersin. 
Kalanından iiç kuruşla da şuradaki kah· 
velerden birinde bir çay içer, akşamı 
edersin. Başın beynin yerine gelir. Yirmi
beşlif'e hor bakma. Millet · meteliğe kur· 
şun değil top atıyor bu zamanda... Yir
mibeşi bulunca kıral olduk sanıyoruz. 

Gece seni Aynalı kahvede beklerim 
Hikmet ... Tophanenin rıhtım boyundadı; 
o ... Serseri kahvesidir... Bizim onbirinci 
koğaş buradadır. Anlaşıldı mı? Hele bu 
gece böyle ı-eçıin... Yarın sana bir if 
bulacağız elbet ... 

. - 3 -
Saat, gecenin sekizi. 
Kar yağıyor. Yerler çıpıldak ... Köp

rünün sol tarafında, Karaköye doğru üç 
insan yürüyor : 

1 - Soluk siyah elbiseli, sarışın, 
yassı suratlı bir delikanlı. Ayaklarında 
kopçaları çözük, kürklü kadın şosonları .. 
Kasketini gözlerinin üzerine eğmiş. Boy· 
nunu, ceketinin kalkık yakalarına göoı· 
müş. Elleri, pantalonunun cebinde. 

2 - Bir çocuk: Haki renginde pan. 
talonunun tam kıçı ortasından kalkan 
kapağı, paslı lnriliz iğnesile tutturmuş. 

( Devamı var ] 
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Halbuki Çerkes Eşref; <::Öp· 
dere müsademesinden evvel cıvar 
köylerden bir delikanlıyı ele geç~r· 
miş ve ondan Çakıcının bulundugu 
mahalli öğrenmek istemişti. 

Çcrkes Eşref; Mehmet ismin· 
ıle olan bıı delikanlıyı isticvap 
için maiyeti efradına verdi. Maiye· 
tinde bir çok Çerkesler vardı. 
Bunlar bu delikanlıyı isticvaba 

başladılar: 
Sen Çakıcı Mehmedin yatak-

larındanmışsın. Söyle bakalım, efen 

nerede?. 

_ Susma Sonu fena olur .. 

- Gençsin, cahilsin, aklın ermez. 

Seni perişan ederiz. 

Çerkesler ne sordularsa cevap 
alamadılar. Nihayet dayağa müra· 
caat ettiler. 

On yedi yaşında bulunan bu 
genç irisi, levent delikanlıyı o ka· 
dar dövdüler ki. biçare çocukta 
mecal kalmadı, bayıldı. 

Bir müddet sonra Çerkez Eş
ref keyfiyeti istizah etmiştir: 

- Ne yaptınız? Çocuktan bir
şey öğrenebildiniz mi? 

- Ne mümkün efendim? O ka· 
dar dövdük, ağzını bile açmadı. 
Bu derece metanetli delikanhya~az 
tesadüf edilir, 

- Allah, Allah.. Şunu bir defa 
da bana yollayın bakalım .. 

Çocuğu Çerkes Eşrefin yanına 
götiirdüler. 

- Gel bakalım delikanlı .. Şöyle 
otur. 

Çocuk ayakta bekliyordu. 
- Otur oğlum, şöyle geç .. 
- Bende oturacak hal mı kaldı 

ki oturayım? Dayaktan kıç etlerim 
döküldü. Her tarafımdan k n sızı. 
yor. 

- Vah, vah, vali .• Sen merak 
etme. Ben onların cezalarını ve
ririm. 

Delikanlı bir kenara ilişti. Eş-

ref tabakasını fırlattı: 

- Sar bakalım bir sigara. 
- içmem ... 
- Be oğlum! Görüyorsun ki bu-

radan kurtuluş yok. Mert bir deli· 
kanlıya da benziyorsun. Şu efenin 
nerede olduğunu söyleyip te kur· 
tulacağına ne diye dayak yer, du
rursun. 

- Ben mert bir delikanlıya mı 

benziyorum?. 
- Ona ne şüplıe? Bak maşallah 

arslan gibisin. 
- Öyle ise mert bfr delikanlı; 

Osmanlıya efenin yerini nasıl söy
ler be?. Ölürüm de ağzımı açmam. 
Ben kalıbe değilim ... 

Ç~rkes Eşref bu cevap karşı· 
sındn düşünceye daldı. Sonra be· 
1indeki gümüşlü Çerkes kamasını 
çözdü. Delikanlıya fırlatarak mırıl· 
danır gibi söylendi: 

- Al bu sana yadigar olsun. Ser· 
bestsin, haydi git .. 

işte yatakları ve taraftarları 
hu tipte ve bu telakkide olan Ça
kıcı Mehmet efe; Birgiye yolladığı 
adamda aldanmıştı. Bu adam da 
mutat tiptekilerden olsaydı çetenin 

Cevizalanında bulunduğu elbette 
bu derece sarahatle öğrenilemez 
ve ona göre tertibat alınamazdı. 

Bayındırlı Mehmet efendi izle· 
ri takiben Cevizalanında muttasıl 
ve m-t d' u ema ıyen Çakıcı çetesine 

• doğru ilerlerken Çakıcı ne yapı· 
yordu? 

Vaziyeti o da haber almıştı. 
Çakıcı yeniden bir müsademe ka-

bul etmek niyetinde değildi. Bu 
sebeple izini kaybetmek ve bu su. 
retle vaziyeti müsademesiz anlata

rak yorulan ve manevi kuvveti 
lıa~li bozulan çetesine kuvvet iade 
ettırmek istiyordu. 

Bayındırlı mehmet efend' _f . d k ı mu. 
rezesın en urtulmanın p k _ 
d • kd' e guç ol~ 

ugunu ta ır eden efe h' 1 
d 

• . . • ıço mazsa 
yer egışhrmek istedi B lk' b 

ti t "k' k • e ı u sure e a ıp uvvetler' . I . . _k ını at atır, 
ışı su <lnetle geçiştirirdi. 

Efe hareket etti B 1 d • 
yayladan yandaki daia d u. un ·uıgu 
1 • b 1 d ogru ı er· 
emege aş a ı. Biraz .. -d-kt . yunı u en 

sonra yetmışlik bir ihtiyarla 12 ya· 
Ştnda bir çocuğa tesadüf ettiler. 
Bu çocuk bu ihtiyarın torunu idi. 

Çakıcı Mehmet Hacı Mustafa-

ya seslendi: . . 
_ Hacı!. Şimdi bu 1htıyarla bu · 

çocuk bizi gördüler. Biraz sonra 
da takip müfrezesine rasgelecek-

1 Müfrezenin sualine cevaben 
er. Id' ki .gittiğimiz istikameti bi ıre:e. er. 

Ne yapalım, kendilerine tenbıh ede· 

lim mi? 
_ Böyle vaziyetlerde . tenbih (~

lan kar eder mi efe? Yıne sen bı
lirsin amma hayatımızı emniyet al
tına alsak daha iyi olur sanırım. 

Çakıcı durakladı. Hacı Musta
fa nelerden bahsediyordu?. Efe bu 
işi nasıl yapabilirdi?. Fakat haya· 
tı?. Ortada tehlikeye giren bir ha-

yat vardı. Maiyyeti kızanları da 
kendi hayatlarını bu hayata bağ· 
lamışlnrdı. 

Efe gözlerini yumdu. Mırılda-
nır gibi bir sesle: 

- Sen bilirsin' Hacı .. 
Dedi. Hacı Mustafaya zaten 

b kadarı kafi idi. Derhal döndü. 
geriden gelen kızanlara gitti. 

Ani iki silah patladı., 

Zavallı dede ile torun; kafala
rından yedikleri birer kurşunla yer· 
)ere serildiler .. 

Bu bigünahların bütün kaba
hatları, yolda Çakıcı çetesine tesa· 
düf etmeleri idi. 

Ne meş'um tesadüf? .. 

* * * 
Bayındırlı Mehmet efendi~in 

maiyetinde sadece yedi Janda~ma 
vardı. Bunlardan birisini Ôdemışe, 
birisini de Kaymakçıda bulunan 
nizamiye kuvvetleri kumandanına 
göndererek Cevizalanına derhal 
imdat yetiştirmelerini istemişti. Y.a· 
nında kala, kala beş kişi kaldı. 

Takip kuvvetinin mevcudu; ku

mandanı da dahil olduğu halde; 
altı kişi idi. 

Eşkiyanın mevcudu; efe de da
hil olduğu halde dokuz kişi idi. 

Çöpdere müsademesinde yüz· 
lerce kişilik kuvveti yarıp geçen 
bu çeteye karşı altı kişi ne yapa
bilirdi? Fakat Bayındırlı Mehmet 
efendi bu ciheti düşünmek bile is· 

BUGON 

Sovyetler birli· 
ği ile Japon· 

ya arasında imza 
lanan paktın en 
esrarengiz tnrah 

µus-Japon 
paktı ve Çin 

etmemektedir. Ve 
paktın imzasın
dan sonra Japon 
ve Sovyet gaze· 
leleri tarafından 

yapılan neşriyat 

ile Sovyet ve Ja 
pon devlet adam-

ları tarafından söy 
lenen sözler bu 

noktayı tenvir el 
mektedir.Bu hah-

Çin meselesine olan 
alakasının derece· 
sidir. Bu ali'ıkanın 
bir safhası malOm 
dur: •Japonya ile 
Sovyetler Birliği 

Çin'i aralarında 
parçalaşmıjlnrdır. 

Sovyetler Birli· ı--- V ~ZAINJ se en yakın gelen 

ği Mançurya'yı Ja A ~ E 1 i y m a, Pravda 
ponyaya ter kedi· ı Y• Sın 8 f gazetesi tarafın-
yor. daQ yapılmıştır:Bu 

Japonya' da Monğolistanı Sovyet gazetenin, imzalanan pakttan bahs 
ler Birliğine bırakıyor. MıılOmdur ederek artık, her iki devletin de 
ki gerek Mançurya ve gerek Mon- tarihi vazifelerini yaparken biribi· 
ğolistan hükmen Çin'in iki eyale- rine engel olmıyacaklannı yazması, 
tidir. Ve Sovyetler Birliği Çin'in Sovyetler Birliğinin, Çin'de Japon. 
mülki tamamlığına hürmet etmeği ya'yı serbest bıraktığına delil ola· 
teahhül ettiği zaman, Mançurya- rak gösterilmiş ise de bu sözlerin 
nında Monğolistanında Çin milli hu-

mi'ınası pek sarih olmadığı da iti. 
dutları içinde bulunduğunu tanı- raf edilmelidir. 
mışh. 

Gerçi Mançurya. on seneden 
beri Japunyanın nüfıızu ve hatta 
işgali altında lbulunmaktadır. Fa· 
kat Rusya, Japonlar tarafından ku
rulan kukla hükumeti şimdiye ka
dar tanımamakta israr etmişti. 

Sovyetler Birliği M,ançurya üze 
rindeki Japon nüfuzunu tanımakla 
Çarlık Rusyası zamanındanberi de
vam edip giden bir davayı tasfiye · 
etmiş oluyor. Kırım harbinde mağ
lup olan Rusya 19 uncu asrın or
tasından sonra açık denizlere çık· 
cıak noktasındaki faaliyetinin ağır 
lığını Uzak-şarka intikal ettirmişti. 
1860 senesinde Ruslar, ·Mançurya 
hudutlarına kadar geldiler. Ve bun . 
dan !Onra Mançuryayi ele geçire. 
rek denize çıkmak Çarlık Rusya
sının en ehemmiyetli gayesini teş
kil etmişti. Asrın sonlarına doğru 

Japonya Çine karşı bir harp açtı 
ve Kora'yı aldığı gibi Mançurya· 
ya da yerleşmeğe çalıştı. 

Fakat Rusyı> buna mi'ıni oldu. 
Ve Mançurya Japonyanın elinden 
alınarak Çine iade edildi. 

Ancak bundan sonra Rusya 

Mançurya'yı kendi nüfuzu altına 
almıya çalıştı. Ve bu da Rusya ile 
Japonya arasındaki muharebeyi do· 
ğurdu. Uzak-şark'ın hakimiyeti için 
Rusya ile Japonya arasındaki müca· 
dele çarlık zamanında ve Mançur· 
ya topraklıırı üterinde yapılmıştır. 

Bununla beraber, Japonyanın 
Çin'e yapılan yardım meselesini 
anlaşmanın dışında bırakmış olma
sıda akla yakın gelmiyor. 

Mal<lmdur ki Çin harbi bugün 
japonya'yı alakadar eden en ehem· 
miyetli meseledir. Bunun ne kadar 
ehemmiyetli bir mesele olduğunu 
anlamak için Japonya'nın Uzakşark
taki vaziyeti, Almanya'nın Avrupa· 
da şöyle muhaytel bir vaziyetiyle 
mukayese edilmelidir: 

Almanya'nın, Avrupa kıtasın
da açtığı muharebede dört sene
denberi devam ettiği-tasavvur edil
sin. Bu dört sene içinde Avru· 
palıların mukavemetini bir türlü 
kıramamıştır. Ve mukavemetin de· 
vamı da büyük ölçüde Sovyetler 
Birliği tarafından Avrupalılara ya
pılmakta olan yardıma bağlıdır. lşte 
Japonya Uzak-şark'ta böyle bir va
ziyettedir. 

Bu vaziyette olan bir Japon
ya'nm Sovyetler Birliğile anlaşır· 

ken, Çin'e yardım~an vazgeçme
sini ve yahut da Çin meselesinin 
tasfiyesinde kendisine yardımda 

bulunmasını ilk şart olarak ileri 
süreceği tabiidir. 

temedi ve yüksek bir vazife aşkıy- 1 

l" ilerliye, ilerliye nihayet Çakıcı 
çetesini yakaladı. 

Hakikatte Rusya'nın Mançurya üze· 

rindeki alaka ve menfaatleri bu 
Rus-Japon muharebesinin neticesin· 

de tasfiye edilmiş bulunuyordu. Bu-

nunla beraber, nihai tasfiye ancak 
bugün vukubulmaktadır. 

Bu noktada bir anlaşma yapıl· 
madıkça, Japonya ile Sovyetler 
Birliği arasında başka noktalarda 
yapılacak anlaşma manasız olur. 
Ancak beynelmilel politika safha· 
sında 1939 ağustosundanberi şahit 
olduğumuz siyaset akrobasileri kar
şısında lier şeyin mümkün olacağı· 
nı d~ hatırlamak liizımdır. 

Şu var ki Sovyetlerin Çin'e 
yardımda devam edip etmiyecekleri 
uzun zaman gizli olarak kalabile
cek bir mesele de değildir. Filha· 
kika bu sualin en mukni cevabı, 

yardımın fi'len devan: edip etmedi· 
ğini görmekten ibarettir. Bu da ya
kında görülecektir. Ve görüldük
ten sonradır ki Rus - Japon paktı· · 
nın hakiki şümul ve ehemiyeti an
laşılacaktır. 

Çete için müsademeyi kabul· 
den başka çıkar yol yoktu. 

Ve Çakıcı efe; bütün arzusuna 
rağmen; müsademeden içtinap ede

memişti. 

Her iki taraf tertibatla vakıt 
geçirerek sabahı buldular ve sabah
leyin gün doğarken silahları pat

lattılar .. 
Müsademe başlar başlamaz 

Çakıcının meşhur sesi işidi!di. 

, 
Bu 

gece 

(Devamı var) 

Nöbetçi eczane 

Halk Eczanesi 
( Tarsus kapısında ) 

G erçi Mançurya ve Mongo· 

listan üzerindeki anlaşma 
ile Sovyetler Birliği Çin'in parça
lanmasına muvafakat etmektedir. 

Fakat bunun çoktan emrivaki ol
duğu ve bu emrivakiin tanmmasiy· 
le Çin'in bir şey kaybetmediği id· 

dia edilebilir. · 
Bu vaz.iyette daha ehemmiyet· 

li mesele Rus· Japon misakının, 
Sovyetler 'Birliği tarafından Çin'e 
yapılmakta olan yardırI? meselesine 
taalluktur. · Acaba pakttan sonra da 
Sovyetler Birliği Çin'e yardım~a 
devam edecek midir? Yoksa Çın 

d·ı· mu? bu noktadan da feda e ı ıyor 
Gerçi pakt bu meseleye teınas 
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Balkanlarda Harp 
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delin i 
Müdafaa hattın n bazı 
noktalannda deği-

ş' klik yapıldı 
Alman pike bom
bardıman tayyare
leri dalgalar halin
de taarruz ediyor. 

Londra : 21 [A.A.] - Yunan 
Matbuat nezaretinin, Atina Rad· 
yosu tarafından neşredilen bu 
akşamki bülteninde, bazı noktala
rında değişiklik yapılmış olmasına 
rağmen müttefik müdafaa hattının 
hiç sarsılmamış olduğu bildiril
mektedir. 

Bültende, Almanların bütün 
Yunan ve lngiliz cepheleri bo
yunca büyük bir şiddetle hücuma 
devam ettikleri, fakat süratle ve 
kat'i bir netice almak için yapı· 
lan bu gayretlerin akamete uğra
dığı tebarüz ettirilmektedir. 

Sidney : 21 [ A.A. ]- Başve· 
kile vekalet eden F adden, dün 
yaptığı beyanatta, Yunanistandaki 
İngiliz ve imparatorluk kuvvetleri 
müdafaa hattının son 24 saat 
zarfında yeni mevzilere çekilmek 
mecburiyeti hasıl olmasına rağmen 
sarsılmaz olduğunu söylemiştir. 

Fadden, Avusturalya kıtalarının 
kuvvei maneviyelerinin mükemmel 
olduğunu ve giriştikleri şiddetli 

muharebelerde büyük bir cesaret 
göstererek temayfiz ettiklerini bil· 
dirmiş ve Ynnan Başvekili Korizisin 
vefatı dolayısile Yunan milletine 
karşı beıılediği muhabbet duygu
larını ifade etmiştir. 

Miht1er Tayyare zayıatı 
Londra : 21 [A.A.] -r Royter 

aiansının öğrendiğine göre, Mih
ver devleflerinin Tayyare zayıatı 
iki haf tadır ki birbiri ardından 
yüzü geçmektedir, Geçen hafta 
mihver 113 tayyare kayıbetmiş

tir. Bunlardan 28 i Almandır. Ve 
lngiltere üzerinde tahrip edilmiş
tir. Diğer 87 side ltalyan ve Al
man tayyareleridir. Ve Orta şarkta 
tahrip olunmuştur. Geçen 15 gün 
içinde mftıver devletleri bomba ve 
av tayyaresi olarak cem'an 283 
tayyare kayıbetmişlerdir. 

Alman tayyarelerinin 
taarruzları 

Londra 21(a.a)- Atina radyo· 
sunun neşrettiği Yunan emniyet 
nezaretinin tebliği: 

Alman pike bombardıman tay 
yareleri pazar günü birbirini ta· 
kip eden dalgalar halinde Pire, 
Elösis ve Megaro mıntakalarına 
taarruz etmişlerdir. Hasar ve in
sanca zayiat olmuştur. 5 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Alman 
tayyareleri Attika mıntakasınada 
taarruz etmişler ve sivil halk ara· 
sında z.ayiata sebep olmuşlardır. 
T eb şehrine, Misolongiye yapılan 
düşman hücumu da bazı hasara 
sebep olmuştur. 

YILDIRIM CEKEH E 
D ünyanın bir çok yerlrrinde 13 rakamı 

uğursuz. telakki edilir. Macaristanın 
Nadasladany köyünde ise 13 değil, 23 rakamı 

• muş Bu rakamlı eve bir kaç yıldırım ugursuz. . . 
· b · tmest bıı ugursuzluğa hamledilmektedır. 
ısa eı e . . .. 
23 aralı evde bir çıftcı, karısı ve ıkı ço· 

num lk' A. • u ile oturmaktadır. Evve ı sene 23 gus· 
cug d- - b' 
t ünü buraya yıldırım uşmuş, ev ır parça 
os g .. d k·ı b' 
h ra ug· ramakla beraber ıçm e ı ere ır şey 
asa . , . k 

olmamıştır. Çiftci, hasarı tamır etmış, evın a· 
pısı üzerine de 23 rakamını :azdırmıştır. 

Geçen sene yine 23 Agustosta bu eve 
ıldırım düşmüştür. Bu defa hasar daha mühim 

~!muştur. Çftcinin ka~ı~ı, . çocuklaril~ birlikte 
kaçarken bunlara bir ıkıncı yıldırın ısabet et· 
miş, kadın ve çocukların elbiseleri yanmıştı~. 
Fakat kendilerine bir şey olmamıştır.. Bır 
üçüncü yıldırım da çiftcinin ineğine ve beyği· 
rine isabet etmiştir. 

Çiftci bundan sonra üçüncü defa olarak 
evini yaptırmış ve boyatmıştır. Fakat bu sene 
yeniden bir yıldırım evin duvarlarını yıkmıştır. 
Bunun üzerine köylü birleşmiş ve köy namına, 
başka bir yerde çiftciye yeni bir ev yapılma· 
sına karar vermiştır. Bu twin nunıarası 23 ol
mıyacaktır. 

1 Tasarruf devrP ~vrupada harp yüzün· - .~J .en tasarrufa son de-
rece riayet edilme~te, hır !11addenin lüzumun
dan fazla sarf edılme~esıne çalışılmaktadır. 
Şimdiye kadar erkek goilekleti diz kapakları
na kadar, pek uzun yapı ırdı. Bu kadar uzun 
gömlek giyilmesi kumaştan israf telakki edil
miş ve gömlekler k~saltılmıştır, Avrupamn ekser 
memleketlerinde goınlekler eskisine nisbetle 30 
40 santimetre daha kısadır, 

kravatların boylarn,ı kısaltmak da düşü. 
nülmüştür. fakat .• ~apılıın tedkikler kısa kra· 
vatın ~abuk eskidıgını ve başka bir tarafından 
bağl~n~madığı içi~ .atmak lazım geldiğini gös
termıştır. Bunun ıçın kravatları kısaltmaktan 
vazgeçilmiştir. 

Buna mukabil kibritlerin boyu bir parça 
kısaltılmıştır. Bu suretle kibrit çöpleri için 
kullanılan tahtadan her sene mühim miktarda 
tasarruf edilecektir. • Londra hastaneleri L on d r ada 145 

hastane vardır. 
Bunların günlük masrafı 120 bin lirayı geçiyor, 
masrafın yarısı, hastalardan alınan tedavi üc-
retinden, diğer yarısı da bu hastanelere vuku· 
bulan nakdi teberrülerin faizlerinden temin 
edilmektedir. Ne bDktlmet, ne de belediye bas-

tanelerin masraflarına iştirak etmiyor. lngilte· 
renin diğer şehirlerinde mevcut hastanelerin 
masrafları da aynı şekilde kapatılıyor. Maama
fih gün geçmiyor ki lngilterede muhtelif has· 
tanelere binlerce lira teberrü edilmesin. 

Hastanelerde meccanen tedavi edilen ço· 
cııksuz bir çok işciler, hayatlarında biriktirdik
leri paraları, bu şefkat ve sıhhat mües esele
rine vasiyet ediyorlar. • 
1 

Ü Ü k · ı Fransada yiyece buhranı 
~ m Ş8 eri devam ediyor. Bilhassa 

şeker hiç yok gibidir. Fransız kimyagerleri ve 
bazı fabrikalar şeker kamış ve pancar yerine 
üzümden şeker istihsal etmek için geçen seneden
beri çalışmaktadır. lptidaları pekmeze benziyen 
sulu bir şeker çıkarılmıştır. Fakat bu ihtiyacı 
temin edememiştir. Mayi şekerin nakli güç ol
duğu gibi, bunun çaya atılması da olamıyordu. 

Marsilyada kimyagerler araştırmalarıhı ileri 
götürerek üzümden parça halinde şeker istih
sal etmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu sene üzüm 
mahsulü elde edilince üzümler sıkılarak suları 
sarnıç vagonlarile fabrikalara nııkJedilecek, bıı· 
rada bu sudan şeker elde edilecektir. Günde 
50 bin kilo şeker elde edilecegi tahmin ediliyor. 

3 

UN 
Kabinesi 

rahn 
v 

gı a 
ba kanh

il toplan-
t Si ' p 1 

Londra 21 ( A. A) - Yunan 
kralı majeste Y orgi, Yunan mil
letine Atina radyosile yaptığı bir 
hitabede ezcümle şöyle demiştir: 

" Müttehit ve azimkar kala
rak memleketin namus ve istiklal 
mücadelesine devam ediniz. Va
tanı sonuna kndar müdafa etme· 
liyiz. ,, 

Londra 21 ( A. A) - Atina 
radyosu, yeni Yunan kabinesine 
bizzat kral Y orginin riyaset ede
ceğini bu akşam bildirmiştir. 

Yunan donanması genel kur
may başkanı amiral Sakelaryu 
başvekil muavinliğine ve bahriye 
nazırlığına tayin edilmiştir. Kabi
nenin diğer azası şunlardır: 

Harbiye nazırı General Pann· 
gagos, Hava nazırı General Ni
kolaidis, münakalat nazırı Gene
ral Korzas, hariciye, maliye ve 
milli iktisad nazırı Çuderos, da· 
hiliye ve umumi emniyet nazırı 
Manyadakis, sıhhiye ve matbuat 
nazırı Nikoluidis. 

Kahine azası saat i 7 ,15 de 
yemin etmiş ve bunu müteakip 
ilk içtima akdolunmuştur. 

Bir lngiliz mayin gemisi 
2 tayyare tahrip etti 
Londra 21 (a.a.) - Hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin teb
liği: 

Dün gece Büyük Britanya Ü· 

zerinde düşmanın hava faaliyeti ol· 
mamıştır. Alınan haberlere göre, 
lngilterenin şark ve cenubu garbi. 
sinde bazı yerlere atılan bomba
lar hiç hasar yapmamıştır. İnsanca 
zayiatta pek azdır. 

Londra 21 (a.n) - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb 
liği: 

Düşman tanareleri Kent sa-
hilleri üzerinde ve lskoçyanın şi· 
mali şarkı ınde f aliyette bulunmuş 
lardır. Pek az. hasar olmuştur. 

Londra 21 {a.a) - Amirallık 
tebliğ etmiitir: 

Jngiliz Bassett mııyin gemisi 
dün iki düşman tayyaresi tahrip 
etmiştir. Gemiye 4 düşman tayya· 
resi taarruz ctmişsede hasar olma 
mıştır. • 

o··nyanın en büyük 
a ası : Groen and 

/Baştarafı ikincide] 
erkek bir kaç kadın alabilir. Her 
aile reisi evinde mutlak hakimdir 
kimseden emir almaz. ' 

1 Groenland adasında Renne de· 
nllen Kutup geyiği, mavı tılki, Ku· 
tup tavşanı, Kutup tazısı beyaz 
ayı bulunur. Eskimolar bu~ları av
larlar. 

Buz dağları 

Groenlandın her tarafının ka· 
lın buz kitlelerile kaplı olduğuu 

söylemiştik. Yaz gelince bunladan 
bir kısmı çözülür ve denizde yüz
meğe b ,,tar. Bu buz dağları vapur
lar için çok tt'lhlikelidir. Bir .zaman
lar Titanik vapuru bunlardan biri
sine çarparak batmıştı. 

Adada 3,000 - 4,000 metre 
yüksekliğinde dağlar vardır. Sahil
ler Norveçin fiordlarına benziyen 
koylarla çevrilmistir. Adanın başlıca 
ihracatı fok balığı yağı, balık de· 
risidir. Ticaret Danimarka hükOme· 
tinin inhisarı altındadır. Bu İn· 
hisar idaresinin gemileri vardır. 
Bunlar eşya götürür ve oradan 
eşya alırlar. 

Groenlandda Cryolithe denilen 
yumuşak beyaz bir taş ve mermer 
ocakları vardır. Bu taşlar Ameri
kaya, Danimnrkaya gönderilir. Ya
pılan tetltikler adada kömür, bakır 
ve demir madenleri de bulunduğunu 
göstermiştır. 

Groenland'ın ehemmiyeti 

Groenland askerlık bakı
mından ehemmiyeti bu ada· 

nın Amerika ve avrupaya çok ya
kın olmasından ileri geliyor. Ame
rika. hükOmeti Danimarkayı işgal 
etmış olan alınanların bir gün Gro
enlandı da işgal ederek Amerikayı 
şimalden hava kuvvt:tleriyle tehdid 
etmesinden endişe etmiştir. Buna 
meydan vermemek üzere adayı 
işgal etmektedir • 

Diger taraftan Amerika Groen· 
landın işgalile lngiltereye yapacağı
yardımı genişletebilecektir •. Ami" 
rika lngiltereye göndereceği k mad: 
zemeyi kendi vapurlııriyl~ ';{ (;° 1 

harp gemilerinin himayesınla~ G~~: 
enlnndda gönderecek,,bun nakle· 

t 'J' apur arına 
enlandda rngı ız1 v d Jecek kafileleri 
dilecek ve tcşkı e 1 ·ı · 

ı T h rp gemı erı 
buradan sonr~·t"ugı~~ ~~retle lngİ· 
l • nye edece" Jr. ') 
!'mı dnn ve hiınaye gemı e-

Jız er vapur . d t 
rinclen yuzde eJli d~recesın e asar-
ruf edebileceklerdır. 
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A. • 

ASRI SiNEMADA 
Suvara Suvara 

8,30 B U A K Ş A M 8,30 

iKİ NEŞ'E FiLMi BiRDEN 
1 

Gülmek doya doya gülmek ve katılıncaya 
kadar gülmek istiyenlere müjde / ..... . 

STAN LOREL OliVER HARDİ'nin 
TURKÇE SÖZLÜ 

ZAFER DÖNÜŞÜ 
f-lltJll 8AŞllYO:~ 

il 
Neşe, Zevk, Heyecan, A•kla Dolu ••.•. 

JUDY GARLOND - MİCKEL ROONEY 
LEUVf S STONE-SECILIS P ARKOR'un 

İBDAGERDESİ 

GENCLER SEVİŞİYORLAR 
' ~----=---rm11------=-----------------Bugün Gundüz Matinada : GENÇLER SEViŞiYOR 

TARZ ANIN INTIKAMI 
PEK YAKINDA PEK YAKINDA 

ZORAKi TAYYARECi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum 
Müdürlüğünden: 

( Eksper ve muhasip ahnacak ) 
Alım merkezimizde çalıştırılmak üzere eksper ve muhasip 

yetiştirmek maksadile l-5· 1941 tarihinde Ankarada 2-3 hatta 
devanı edecek iki kurs açılacaktır. Kursa iştirak t>denler 
kursun sonunda yapılacak müsabaka imtihanına girerek ka
zandıkları takdirde alacakları derece sırasına göre asgari 60 
ve azami l 00 er kadro tahsisatlı vazifelere 3659- 3968 sa· 
yılı kanunlar mucibince alabilecekleri ücretle tayin edilecek
lerdir. 

Eksperlik Kursuna: 
Mecburi hizmete tabi olmıyan .zira~t mektebi mezunlarile 

en aşağı orta veya buna muadil tahsil görmüş olup zahire 
işlerinde tecrübe ve ihtisas sahibi olduğunu tevsık edenler 
ve 50 yaşını geçmemiş bulunanlar. 

Muhasip Kursuna 
Devlet veya müessesat muhasebe işlerinde çalışmış bulu· 

nanlardan en az orta veya buna muadil tahsil gören 
ve 50. yaşını geçmemiş olanlar girebileceklerdir. 

Kurs sonunda yapılacak müsabaka imtihanında kazanan
lardan Ankara haricinden gelenlere kanuni harcırah •ve yev· 
miyeleri verilecektir. 

isteklilerin aşağıdaki yazılı vesikalarile nihayet 25-4-941 
akşamına kadar bizzat Adana Ajansımıza müracaat etmeleri 

1- Nufus hüviyet cüzdanı 
2- Mektep şahadetnam! veya tastiknamesi 
3- Varsa hizmet vesikası 
4- Zahire işlerindeki ihtisasına dair resmi vesika 
5- Askerlik terhis tezkeresi 
6- Doğruluk kağıdı 
7- Sıhhatlerinin vazife ifasına müsait olduğuna dair rapor 
8- 3. adet vesikalık fotoğraf. 20 • 22 

Tan Sinemasında 
BU AKŞAM 

iKi BÜYÜK FİLM BiRDEN 
1 

PAT OBREN 
~r ı!\RJlfJ~JD1\tl lEtJlSll IDlllN 

CEHENNEM YOLU 
il 

UMUMi ARZU ÜZERiNE 

... 

BIYAl ISIRI 
TÜRKÇE SÖZLÜ BÜYÜK ŞARK FiLMi 

BUGON 22 Nisan 1941 

Halkevi Reisliğin· 
den: 

[ MÜKAFATLI J 
Yaya ve bisiklet koşusu 
23- Nisan- 941 Milli Ha

kimiyet ve çocuk bayramı 
onuruna evimiz tarafından 
ayni tarihte öğleden sonra 
mükafatlı yaya ve bisiklet 
yarışları tertip edilmiştir . 
Girmek istiyenlerin şeraiti 
anlamak üzre halkevine mü
racaatları ilan olunur. 666 

Halkevi .Reisliğin· 
den: 

TÖREN 
Konser - Temsil 

23 - Nisan - 941 hakimi-. 
yeti milliye ve çocuk bayraM 
mı onuruna Evimiz tarafından 
Alsaray Sinemasında gece 
saat 20,30 da tören ve zen· 
gin bir müsamere tertip edil· 
miştir. 

Bu tören ve mlisamereye 
gıriş kartlarının Halkevi bü
rosundan temini rica olunur. 

22 - 23 667 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

1- Adana sebze hali- Taş 
karakolu arasındaki yol par· 
ke olarak inşa edilecektir. 
Kapalı zarf usuliyle on beş 
gün münakasaya konulmuş 

Adana, İstanbul ve Ankara 
gazeteyleriyle ilan edildiği 

halde şeraite uygun bir 'şe

kilde talip çıkmadığından be
lediye encümeninin 28-3-941 
tarih ve 521 sayılı karariyle 
işbu yol inşaatı arttırma ek-
siltme ve ihale kanununun 
40 ıncı maddesi mucibince 
bir ay içinde pazarlıkla iha-
le edilmek üzere münakasaya 
konulmuştur. 

2- İşin keşif bedeli 239· 
89,87 liradır. 

3 • Muvakkat leminalm 
1799,24 liradır. 

4- 14- 4- 941 tarihinden 
itiberen cuma ve salı günleri 
saat on altıda belediye bina
sında toplanarak belediye en
cümeni tarafından ihalesi ya
pılacaktır. 

5- İstekliler bu işe' ait 
şartname, proje vesair evra· 
kı Adana belediyesi fen işle
ri müdürlüğünden 120 kuruş 
mukabilinde alabilirler. 

6- Bu iş hakkında fazla 
malümat almak isteyenler Ada
na belediyesi fen işleri da-
iresine müracaatları ilan olu· 
nur. 

15-22-27-4 646 

r~T-urk--G-lb~f-Küınvv-etı i 
Sözü boş değildir 

Çapa Marka Müstahzaratı 
Bu sözü teyit eden güzel yurd topraklarımn biricik imal kaynağıdır · 

Arpa unu 
Bakla unu 
Yulaf unu 
Nohut unu 
Cavdarunu 
' Pirine unu 

' Kornflau 
Bezelye unu 
Patates unu 

·• Fasulya unu 
~ Mercimek unu 
• • Bugday nişastası 

• 
Pirnç nişastası 

Salep 
Tarçin 
Kimyon 
karanfil 
Zencefil 

Karabiber 
Yenibahar 
Beyazbiber 
Sofra tuzü 

Kırmızı Biber 
ı (Kutu ve 

Paketleri) 
t Memlekette bu maksatla kurulmuş ve her şeye rağmen (24]sene neslin gürbüz yetişmesine 
• tevakkufsuz hizmet etmiş yegane Türk san' at evidir. Yavrularınıza, doktorlarınızın 

j tertip Çvi PğAu gıM mi hRuzKiAcektir. 

• 
Dünyada beynelmilel şöhreti haiz eşlerile kat'iyen omuz omuzadır . 

t Daha üstünün ün bulunması mükmin değildir. Tekmil müstahzaratımız muhayyerdir. Her yerde 
~ daima taze olarak bulacaksınız ADRES: Beşiktaş, Kılıcali - M. NURİ ÇAPA Tel. 40337 1 
k.-.x-=·~~~@:4-.:c..-:c.-.x-.x-.x:-.:."".' ... y-..:x: .. x .. ~·.._.·~~ .. ....-z= ... ~r--x~cepreı; e; ~ ~ • eı 

:·················································································: : D rl ru ru ~ ' 23 Nisan 941 u 1 u s a 1 Egemenlik Bayramı Bilet- : 
: il ~ ~ in leri geldi. HOROZOGLU Gişesine Uğrayarak Taliini· 1 
! zi deneyiniz. 1 
• • ·: 1 90 ve 150 voltluk BATARYALARI Horozoilu ma· 
1 gazasında bulacaksınız. • I 
! Dünya havadi~ ve müziklerini evinizde BiR AGA gibi 1 
: dinlemek isterseniz AGA radyosunu hatırla AGA 1 
! radyosu dünyanın en iyi radyosudur. Horozollu İ 
: mağazasına lfıtfen uğrayınız. 

: 1 
:: Od K 1 eon, olombia, Sahibinin sesi ve diğer bilumum 
•:• marka gramafon ve plaklarımız mevcuttur. DiKKAT: i 

plik fiatları (125) kuruştur. Gramofonlarımızı görmek 

•

•.• ve plaklarımızı dinlemek üzere HorozoAlu mataza· İ 
sına lutfen uğrayınız. · 

: 1 
:. Her nevi Okul malzemesi, Okul kitapları ve kırtasiye 1 
• çeşidlerimize ilaveten memleketimizin her tarafında çı- 1 : D ıi JU U i,\ J ~anlan romanlar da~i celb~dilmiştir. Bunları görmek 1 
• U ll ~~ • f.:I. uzere Horozofilu kıtap evıne uğramayıunutmayınız . i 
i Adres : Adana Yeni Merkez oteli altmda Horozoğlu kardetler : 

=·············~···································································I 
.... : H_E_R_Z_A_M_A_N-ŞA_H_E_S_ER-L-ER-GÖ ... S-T-ER_E_N_: T. iŞ BAN KASI 

! ALSARAY SINEMASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
• 
~ BU AKŞAM 
ı Sayın müşterilerine iki ~uyuk film taktim ediyor 

~ BRIGITTE HORNEY ve VILL Y BIRGEL 
~ Tarafından yaratılan RE J 1 S Ô R L O G O 

: TOURJANSKY tarafından yapılan 
: Uzaklaşan Melodi 

// 
• • • • • 

HAMS AllllS · 
Tarafından Temsil Edilen 

1 
1 

: K E Ş 1 D E L E R: 
t 4Şabat, 2Magıs,1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1 

• • 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 
3 ,, 1000 

" 
3000. 

" 
2 .. 750 .. 1500. 

" 
4 

" 
500 .. 2000. 

" 8 
" 

250 tı 2000. ,, 
35 

" 
100 3500. 

" 
80 .. 50 ,, - 4000. 

" 
300 " 

20 " - 6000. 
" 

TUrklye ı, Bankasına para yatarmakla J•I· 
nız para blrlktlrmı, ve faiz- almı, olmaz, aını 
zamanda taHl~lzl de denemı, olursunuz. 377 

Halkevi Reisliğin
den: 

iLAN 
~:. BERi ÇA vuş •. : Yüksek Partimizin değiş· 
~ "'fılJ:~~{ Ç[E SCJllU ~ mez Genel Başkenı ve Yüce .. --------------------- ~---------------------...= Milli Şefimiz ismet İnönünün Memleket Hastanesi BEVLiYE Mütehassısı kendi elyazılarile imza bu· 

Toprak Mahsulleri 
Ofisi Adana Ajanlı
ğından: 

Dr. Operatör Saim Erkun r·n·oKTö·R····ıı~~lın"!'lt~iy-az_,s ... a-hi-bi_:_C_av-it"'!!!'O!"'!'!R""'!'A_L_ r:t~;a71~:i;;_ih:~ 9e~~ik~:;: 
: K J S :I şamba günü saat 17 de tö· 

Kadın, Erkek idrar yolları (Böh.rek, Mesane ve Erkek : ema atir : U. Neşriyat Müdürü : Doktor renle mahalline talik edile· 
tenasül hastalıklarını) Kızılay caddesinde İstiklal Okulu ! Hasta 1 arını hergün ! Kemal SATIR 
karşısındaki muayenehanesinde tedaviye başladı. : Kızılay caddesindeki mua- : Basıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası - Adana Telefon : 183 i yene evinde kabul eder. (9) ! 
~--~~~--------~~~~--~~il••••••••••••••••••••••••••• ~~~~~~~~~~-ı 

cektir. 
Bu törene bütün 

daşlar davetlidir. 
22. 23 

vatan-

66 

Depomuzdan istasyonlara 
hububat nakli, vağon tahmil 
ve tahliye işleri bir sene müd· 
detle açık eksilmeğe kon111uf· 
tur. Talip olanların 5-5-941 
pazartesi gününde11 evvel 
ajansımıza mtlracaatları. 

20- 22- 23 663 


