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Amiral Darlan'a 
bir Çift Söz 

16 ~ .... ~.~·~,· 
mösyö I' Amiral! !·-·-·-·-·-~;~-;:N . i 

llQt Gazeteci/ere verdiliniz hcya· ! i 
Tı:ı,:•raJ~nd~ hiç lüzumu olmadan ! Nevzad aıvea i 
lcg, nulletınin milli haysiyetine !.-·-·-·-·-·-: -·-·-·-·-·-:·-le 
/ ıı .Yapmaıa cesaret ettitiniz küstalılıktan sonra sıu karşı tama;;~ 
,~"1' olduRunu bildifim halde nezaketimi muha/aza ederk~n n~ll 0

• ~r 
rı lf'ltı çekti/lirni tasafltlur edemezsiniz. Çünkü: Sizin kendı mı etın~z 
Qzar d ş· d' · b · ·m nazarımızaa biıy· 111 a ne oldufunuzu dünya biliyor. ım ı ıse ızı . .

11 
f d'l'l 

/( lllk bir .l/alancı veyahut ta hizmetcilifini .11aptıfınız galıp mı e ın ı 1 e 
o OJ.t I b. J Jf ·ı . . a ır cahilden başka bir şey ae"ı sınız. l 

FranJız milletini dünkü mütte/ifine karşı silah çekmete haz.ır a: 
:'1/c/Q Yirminci asrın en büyük kahbeliJini yaptıfınız gibi, Türk mıllel~· 
h~ 1'1il/i savaşını yabancı milletlerin teşviki olarak göstermekle de tarı· 

" erı l..M "k - l o l uz uu.yu yalanını soy emış o uyorsun · 

General Antonesko 

Romanyada yeni 
idare kuruluyor Siz 19 J h k k hib oldafunuzu ve ıo e şu satırları yazan 19 aa u u an sa . 

f "'adatı lngilizlerin hilesi;le elden çıkardıfınızı iddia ettifinız iopra_- Ankara : 4 { Radyo ga:ıete-
~~- ~ocukfarından birisidir. Binaenal~yh o~aman da, sizin gibi muhterdıs sinden )- Ramanyalılar General 
ltti:t~lcacıların emrile hareket eden müstevli ordunuza. karşı. Ç~kurova a Antoneskonun Diktatörlüğü altın· 

lı Türk ayaklanmasının na•ıl baş[adıfını çok iyi bılen bır ınsanım. da bir idare tesisine karar ver· 
mişlerdir . Bir Korporasyonlar 

Ehelatıs ! Meclisi kurulacaktır Romanya Mec-
b;, .Bu öyle bir şahlanma, Türk milletinin esarete karşı okada~ .a~i~ lisi bugünlerde feshedilecektir . 

'"Yam idi k. b . . "bi bizzat kendi milletine esaret zıncırını f' I' t• d bil il k 
;::~ı~ "urmak ;~tiy:~e;:ı:~amasına elb.tte imkan .11oktur. Tü~k mil- ı ıs ın e uyu 
1 •1tıra ta İçinden /'tfkıran bu alevin nihayet, hocalarınızın Sevr de al· 
k~: bir zafer hücceti olarak imzasını koyduJu paçavrayı nasıl yakıp ki 

11 

ettifini •İz de bilirsin;.. · · hazırlı ar var 
iil Biz, bize karşı yapılan korkunç bir adaletsislifi tashilı ettifımız _o 
bi ilden sonra herşeyi unuttuk ve Fransız milletine karşı en küçük kın Ankara : 4 (Radyo Gazetesin-
i'- baıtamadık Çünkü biliyorduk ki, ozaman bize bu haksızlıfı yapan· den) _ General Oö Gol Filisli~e 
~r, Fransız miİI t• d Jf'[ onun başmdaki bir takım kör politikacılardı. gelmi<tir. Dö Gol Hayfada to· 
e 6i e ı e4ı , Fı 'il . . v 

• ze karşı yapılan zulilmler hiç bir zaman ransız mı etının arzu· renle karşılanmışt!r. Ve. ~ransıı. 
!/:~~ifade ede.mezdi. Nitekim bugün de Jizin yaptık~arınız mustarip ııe kuvvetlerinin Fılistınde buyuk ha-

' FranJız milletinin arzusunu ifade etmemektedır. zırlıldar yaptığı bildiriliyor. 

!JiikBunun içindirki , Fransa bü· ---------~---_::.:..:_:._:._::._:._:

1
-

1
-------

~;,,, ~:ıa.k~U~e ulradBııı za~~ B u·· g u·· k M ,· e t 
ıl;, k: ıçımız yandı. unun ıçm· 
''!Je 1

'. esaret ve zincire karşı kük· 

lQrrı" clk Fransız sesini işittilimiz M e c ı ı· s ı· m ı· z d e lılc ; 6iz de sevindik ve ferah-
lc; 41ı"!dulc. Ve yine bunun içindir 
•E.e zs.l/ö l 'amiral ! Sele/inize oe 

,.,,,,, Orıı da nefret duyduk . Bu Dil d h.I" hA . " muhteı·ıı lıt,!J ~t bugün, Tıirk milletinin milli un a 11 rıcı 
•-rıçı:~etine karıı irtikap etti~niz 9 9 

~~kııab s:;~a ::~~=::.r~tıçfin:;: meseleler mu .. zakere edildi 
ı,,.,, b~ek mukabilinde tatmin edi· 
IÖzt ır leydir. Halbuki siz , bizim 
ttı.G!Ja"'il~e böyle bir emele harca• 
tfı ,,, . 1agık def ilsiniz. Bu iş Fran · 
!lirı.jz ılletine aiddir • Onıı hckleyi-

8 tJe korkunuz ! 
icra eyanatınızın bize ait olan 
~ lri"hlda Kilikyanın size hukukan 

ledilm· ı__ı. d" !Jor-., ış oldufundan OUl'se ı-
lq I ;uz. Ef er bunu { Galibin hak· 
Qr~ enilera ve ancak hayoanlar 
•i6e '?da cari olmaaı icabeden pren· 
lair clilal:ad. e~erek söyliJyor~anız., 
IQ,.0 ,

1
9 ceıımız yoktur.Nitekım bır 

''an y· . Ç--'· otıQ / ırmı sene evoel ~ur· 

•'da '-0/lraJc/arı azerinde bize balı
tGrQ/et,. lıalcton bahsederken difer 
l_ Grı a·· l or,

11
• .ozünüzü kırparak A saa· 

Ankara : 4 (Türksözü muha· 
birinden) - Büyük Millet meclisi 
bugün saat 15 de toplanmıştır. 
Mecliste Ordu, Bahriye jandarma 
subay ve memurini hakkındakı 
912 sayılı kanunun altıncı madde· 
sindeki (muhakeme albna alınmak 
tabirinin tefsirine dair Bqvekilet 
tezkeresi ve Bütçe, Milli Mildaf aa 
ve Adliye encumenleri mubatala· 
n meseleleri konuşulmuş : ve Al· 
manya'ya ihraç edilecek Türk mal· 
larına mukabil kliring hesapların
daki Alman matlubatınd.a yapıla· 
cak detişiklik ile Türkıy~ - Al· 
manya arasında ticari mubadele· 

!ere mütedair hususr anlaşma hak· 
kında Almanya sef aretiyle teati 
olunan noktaların tasdikine dair 
kanun layihası ve Hariciye ve ik· 
tisat encümenleri mazbataları, 
Türkiye - ltalya arasında mevcut 
29 ilkkanun 1936 tarihli ticaret ve 
seyrisefain muahedenameııinin tem· 
didine dair teati olunan noktaların 
tasdiki hakkında kanun layihası 
ve Hariciye ve iktisat encümen· 
leri •mazbataları. Türkiye - Ro· • manya arasında teati olunan 4 ve 
19 Şubat 1941 tarihli notaların 
tasdikına dair kanun layihası ve 

(Gerisi ikinci sahifede) 

'Glcla 
1
' FranJız imparatorluk top

t;,,.,, e;•nı ıaliblerinizin eline tes· 
lcctdcır 1'1enizdcn de bu prensipe ne 
l~'llz ~ilrmetkar oldufıınuzu an· 

811 ~~~at biz , M;;.yö l' Amiral ! 
ıl;, le; ı • h~ tanımadıfımız için· 
frqQ/ı d bugün ÇukurOfJada dört 
'""ıtı~ aki duvarla Türk toprak
'tıe~a,.ı ra ayrılmış metruk bir kaç 
fllıdır 'l"hlızdan baıka Fransayı 

-Ankaradaki Fransız 
elçilinde istifalar 

Ankara : 4 (Radyo G azete· 
sinden) - Ankaradaki Fransız bü· 
yük elçiliği memurlarından ikisi 
istifa etmiştir. Bl• anlatıyor ki bir· 
çok Fransız memurları Peten hü· 
kümelinin hat ve hareketini be· 

lj acak b' 
"ntı da ır ıey kalmamıştır . 

1İlıe . ııla Tark milletinin samalıa· 
1'a tltıucenahına borçlusunuz . 

lıe[ rlc IPIİl/etinin yirmi sene ev· 
lıa,.,iyYaptııı istiklal mücadelesi 
~ il et dQt.ı A -'· b' Gıer; I asının en parlUA ır 

'" ~erı? m~ı "' mazlum milletlere 
'l'ıpk,1 ;t bır ümid ufku açmıştı . 
b; • • /Otısarıın bi1_11ük ihtilôli gi· 
GlQralc 'artaız ihtilalinden ilham 
,.. 1'1üc d l 1Yetlerı,. a e eye atılan ve hür· 
''ile, 

1 
e kGt.ıuıan 6ir çok mil· 

0 muıtur r.- . 
~ urk M:u· 4: llrıe cıl 1 ı Milcadelesini nü-
lldreu,. arak istiklaline , ve eski 

</". 8ug~ ~~ıan milletler de ol· 

S . un u galibiniz gibi • • 
~ ız At-
illcre,,, .osyö l' Amiral ! Bu asil 

eQ'- erun • 
ıt "-Od manasını anlamaya· 

~ltt;JcQ ar 6edbaJat , muhteris bir 
cııınız ' B· · ır asker aıla ! 

Sofya-Roma 
arası ihtilafı 

Balaar • ltalyan do•tlujana 
halel gelme•i muhtemel ! 

Berlin : 4 (A.A) - Bir husust 
muhabir bildiriyor: Garbi . Make· 
donya hususunda llalya ıle Bul· 

. tan arasında çıkan ihtilafa 
garıs . . 
d . Bcrlindeki Bulgar mahfıllerın· 
aır • Al 

de beyan olunduğuna gore, . -
mantarın çekilerek ltatyan ıı~a
line bıraktıkları bölgede Bulgarıs· 
tanın tariht hakları vardır. Debre, 
B tinar ve Tetova tehirleri Türk 
ak:lliyetlerini. ihtiva ed~n _hAas ~uı: 
gar şehirleridır. Ancak ıhtılat cıddı 
nisbetler alamaz. Çünkü, yakınde 
meselenin halledileceti ümit olun· 
maktadır. Aksi takdirde Bulgar
ltalyan dostlupaa halel gele-

"ektir. 

ğenmiyor. 

BERUT BOMBARDIMANI 
Kahire : 4 (A.A) - Bingazi 

ve Berut bugün bombardiman 
edilmiştir. Berulta bir depo infi· 
Jak eylemiıtir. 

Berut : 4 (A.A) - Lübnan, 
Suriye ve Filistinde ki Irak kon· 
soloaları Cemal medat hükume· 

tini tanımakta ve bu hükumetle 
tefriki mesai etmekte olduklarını 

bildirmitlerdir. 

• 
1 lakla kananamazda mtlblnl deOlşlkllk 1 

Göçmenlerimize yeni 
ve geniş kolaylıklar 

Borçlanma usulünden göçmenler kurtarılacak 
Ankara: 4 ( Türk•ö%Ü muhabirinden )

ÔğreTJdiğime göre , l•kdn kanununun bir. 
memleketimizi üç mıntakaya ayırmıftır . 
Birinci mıntalıa, Türk kültür ve rüfuıunun 
teka•ülü idenen yerlerdir. ikinci mıntaka, 
Tarlı kültürünün tem•ili i•tenilen nüfu•un 

madde•ini deiiıtirmek gaye•iyle hükumetin 
hazırlamıf olduğu kanun lôyiha•ı , aldkalı 

n_akil ve i•kanına ayrılmıı olan yerlerdir • 
Uçüncü mıntaka İH, yer , •ıhhat ikti•at 

encümenlerde mÜ%akere ve kı•men tadil 
olunduktan •onra umumi heyete aevlıolun· 
muftuft. La1iha , fU umumi miılaha%alara 
İ•tinaden ih%ar edilmif bulunmaktadır. 

lı ·ı . , , 
u tür, •ıyaaet, a&kerlik ve inzibat Hbeple-

riyle bo,alhlma•ı iaterilen ve i•kan ve ika· 
met yaıak edilen topraklardır. 

Malum olduju Ü%eTJe i.Jıan kanunu - Gerlal ikincide -

Suriye meselesi 
halledilmeli 

Royter A•keri muhabiri 
bu mevzu etrafında cok 

• 
ıayanı dikkat makale 

kaydetmektedir. 

Londra : 4 (A.A) - Royter 
Askert Muharririncien: Giridin kay 
bı nahoş bir keyfiyet olmakla be
raber lngiltcre Akdeniz.e hakim 
olarak kalmaktadır. 

Mısırın merk~% ,ehri Kahiuden bir görilnilş 

Samldı~ınai göre, General Kat· 
ru ve belki General Dö Gol da 
Mısırda bulunmaktadır. Baıta Hür 
Fransızlar:oımak üıtere Suriyeyin 
derhal işkali hemen yapılmalıdır. 

~er İngiliz hava kuvvetleri :Ha
lepten Hayf aya kadar bütün farki 
Akdeniz sahili boyunca satlam 
surette yerleşirse, Irakta ve Bas
ra görfeı.indeki sağlam üslerin 
müzaheti ile Kıbrıs ve lskende-

BRENERDEKI 
MÜZAKERE 

Bu lıonuımaya kati ve 
nihaf taarruz kararı 
' verildiği •anılıyor 

Berlin : 4 (A.A) - Bir hususi 
muhabir bildiriyor : Hitler,Muso· 
lini mülakatı Berlinde askeri va
ziyet inkitafının iı.cap ettirdiği 
tabii bir hadise olarak telekki edil 
meldedir. Bu rnülBkat belcleniyor
du: Çünkü iki diktatörün her mü
lakatı arasındaki mutad fasılalar 
gelik geçmedi . Münhasıran sitra
tcjip olan bu konuıma hakkında 
faraziyelerde bulunmak 'müşkül
dür . Fakat Balkan teıkilatına ait 
bazı meselelerin ve Türkiye ile 
münasebetlerin bilhassa mevzu le§ 
kil etmiş olmaları aşikir gibi gö · 
züküyor. Giridin işğalini takip 
edecek olan taarruzda İtalyan iş 
birlik i gerek Süvl"yf bölgesinde, 
gerek Surye vaziyetinde tilhassa 
mühim olacaktır. Her halde bu 
mülakatın kati ve nihai taarruza 
geçilmeden evvel yapılan son mü
lakat olduğuna şüphe yoktur. 

Af RllADl YENi 
iNGlllZ Zlf ERlERI 

Kahire : 4 ( A. A. ) - Or
taşark lngiliı. tebliği : Libyada 
vaziyette değifiklik yoktur . Ha
beıistanda : lngiliz ıubayları ida
resindeki kıtalar tarafından iıgal 
edilen Debreı'de şanlı muhare
beler olmuıtur . ltalyanlar tara
fından iki defa geri alınan şehir 
şimdi elimizdedir . Göller bölge
sinde alınan esir 5772 ltalyanla 
12002 yerliye baliğ olmuftur . 
Büyük miktarda da ganaim alın
mıftır . Bunlar arasında 14 tank 
yedi ıırhlı otomobil ve 85 top 
vardır . lleri yürüyüş devam et
mektedir. 

.. sırda Yeal 
Mldalaa Bllgell 

Kahire: 4 (A.A.) - Mıaır 
Milli müdaffaa Nazırı <Kahire a
rap müdafaa mıntakası> adında 
yeni bir müdafaa mıntakaaının 

ihdas edildikini haber vermekte

dir. Bu mıntıkada Nil'in ıol sahi
linden bqlıyarak garba doğru u
umaktadır. 

Huduttaki makineli kuvvetlere 
mensup olan bu müdafaa mınta-

kasında çalııacalt olan telsizciler 
husuıi bir maaş alacaklardır. Mı 

sır ordusunun meıkür mıntakada 
seri muharebelere ne kadar ehem-

miyet verdiğ'ini bu tedbir göster

mektedir. 

(Gerisi üçüncü sayfada) 

INGILIZ KITAA Ti 
MUSULU iŞGAL ETTi 

Kahire : 4 ( A. A. )- Ree· 
men blldlrlldlllne göre , 
Muaul lnglllz kıtaatı tar•
tından lfg•I edllmlftlr. 

Seyha,. Parlı Ga~no•untla : 

HAl DUf 
Di\Mt 
'3 Pi'~ı 
racıj\ 

Şişman şarkıcı kadın - Sesim sahayı nasıl dolduruyor görü· 
yor mu.sun? 

Zayıfı - Tevekelli kimse gelmiyor .• Demek yer kalmıyor da 
ondan .. 



Sayfa 2 

r· .... iia;p· . Edebiyatının 
~il 

Meiiiürii.ri - - ~ 
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H. de Balzac 
Babası Francas'ın yüz sene 

yaşıyacağını ve muvaffakiyetlerini 
göreceğini zannediyordu fakat du
çar olduğu karaciyer hastalığın

dan yapılan ameliyatı müteakip 
19Haziran 1929 da vefat edince Bal
zak babasının ölümüne çok üzül
dü ve mütesir oldu. 

Balzak (Lo luysiologie) ese
rinin neşrinden az bir müddet 
sonra ' ' Secenedelavie Pıriver gizli
hayattan tablolar,. eserini yazdJ. 
Bu eser bir çok gazeteler, bir 
çok münekkitler tarafından takdir
le karşılandı. Bir taraftan küçük 
hikayelerinin tenkit ve tetkiklerini 
gazeteler yazarken harukulade me
saisi arasında Peau de Cehagrin 
eserini yazdı, yukarıda isimleri 
geçen üç nefis romanı çıkardık· 

tan sonra artık meşhur olmaya 
başlamıştı. Hayatı ve insanların 
kalbini derin ve müeı;;sir surette 
tahlil etmesi merakı çeken yazıla
rı her mevzu hakkındaki derin 
malumatı Pitorsek tasvirleri zevk
le okunmuyordu. edebi hayatta 

çabşırken hususi hayatında boş

durmuyordu. Pariste Ste Germai
ne mahallesini en yüksek Aristok
rat kadınlarından 35 yaşında na
rin güzel ve münevver Mme de 
Canstires ile tanışmış ve onunla 
pek samimi bir münasebet peyda 
eylemiştir. Balzak çalışmak için 
Disc'e gelmiştir, burada çok ida· 
reli yaşıyor, buna mukabil yazıyor, 
yazıyordu. l:fü gün annesi kendi
sine eserlerinin basılmak hakların
dan aldığı 9000 fırank'ı gönderin· 
ce gittikce azalan borçlarına bu 
paranın yansını verdi. Ve diğer 
yarısıylada mme de Casteries ile 
ltalyaya seyahata çıkmıştır. Fakat 
daha seyahalının _yarısında mme 
Casteries'nin kendi hissiyatiyle oy· 
nadığmı ve sevgisinin samimi ol
madığını anlıyarak meyus bir hal 
de Fransaya dönmüş yüz üslü bı· 
raktığı edebi mesaisine hemen 
başlamıştır. Az müddet sonra yaz· 
dığı (Ladüchesse de Leougevais
Laıyene .düşesi) eserinde } üksek 
mevkili bir kadının namuslu nazik 
ve s=ımimi bir erkege işkence et
mekten nasıl hoşlandığını tasvir 
etmek suretiyle bıraktığı kadından 
intikam almıştır. 

Bu eseri çok tutulmuşdu 

bundan ümitlenen Balzak büyük 
bir hırsla "de medecim de Cam
pagne köy doktoru,, romanını 

yazdı. 

Neşrini müteakip gazetelerin 
yazdıkları acı ve sert tenkitler ü
zerine istediği muvaffakiyeti gör
meyince meyus oldu. Ve acıları 
yeniden başladı Bütün bunlar 
devam ederken Haska isminde 
Polanyalı asil bir kadınla tanışlı 

ve acılarını kederlerini unutarak 
kalemiyle yazmaya başladı. Mme 
haks Balzakin (Sçenes Ola vei Pr
ivee) eserini okumuş çok beğen· 

miş ve nihayet Balzaka bir mek
tup yazmaktan kendini alamamış
tır. Uzun müddet mektuplaşmışlar 
ve nihayet birbirleriyle buluşarak 
tanışmışlar aralarında sıkı müna· 
sebetler tesis ederek beraberce 
yaşamışlar ve haylı seyabatlar 
yapmışlardır. Büyük romancı 1848 
den Fransaya avdetine kadar Mme 
Haska'nın Polanyada wierykavuia' 
daki şatosunda oturmuş ve vefa
tından bir kaç ay evvel bir ka 
dmla evlenmiştir (1856) 

Bu seneler esnasında yazdığı 
Garyo lala ve Eugenie Graudet 
adlı kitapları dehşetli muaffakiyet
ler kazanmış, defalarca basılmış 
ve Balzakta borçlarını tamamen 
ödemiştir. 1835 senesinden beri 
Balzak kendi arzusuna göre bir 
ev yaptırıp, geniş bir arazi satın 
almak isterdi nihayet borç harç 

YAZAN 1 
Saadl Baydu~( 

altı kitap ona saadet ve refah 
getirdi. işte bu esnada, Parisin 
en tanınmış dört kütüphanesi bir
leşerek < Beşeri Komedi > ismi al
tında Balzak 'ın kitaplarını bir se
ri şeklinde çıkaralım diye teklif 
ettiler, Balzak ilk önce kendisiyle 
alay ediyorlar sandı , fakat işin 

ciddi olduğunu görünce kabul 
etti, ve işe başladılar . 

Balzak eski eserlerini sahifesi 
sahifesine , satırı satırına gözden 
geçiriyor, bir çok sahifeleri ye
niden yazıyor , gece ve gündüz 
devamlı bir surette çalışıyordu . 
Hummalı bir çalışmadan tam dört 
sene sonra eser meydana geldi . 
Kitapları basıldı. Her basılan sa
tılıyor, binlerce müracaat oluyor. 
Finans yerinden oynuyor . Her
kesin , en büyüğünden en küçü
ğüne kadar herkesin ağzında Bal· 
zakın romanlarının adı dolaşıyor

du. En büyük sosyetelerde Bal
ı.aktan bahsediliyor ve onun ze
kasını ve kalemini alkışlıyorlardı. 

En nihayet uzun bir mücadeleden 
sonra istediğine vasıl olmuştu . 

Fakat bu da uzun sürmedi . 
( İki gelinin hatıraları ) ( Köyün 
Papazı ) ( Karışık bir iş ) adlı 
eserlerini neşrettıkten biraz sonra 
1850 senesinde Bal:ıak yatağa düş
tü. Kalbinden i:ıtirap çekiyordu . 
Artık ne okuyabiliyor, ne de ya
zabiliyordu. Eserlerinin muvaffa
kıyetini karısı Mme Hanska ken
disine gazetelerde okuyordu. Mme 
Hanska ile hayatının en meşhur 
olduğu zamanları evlenmiştir . 

Hastalığı iki buçuk ay sürdü . 
Theo phile gaotier ve Victor sık 
sık ziyaretine geliyorlardı . Niha
yet Honore de Balzak 1580 se
nesi Ağustos ayının 18 inci ge
cesi yorgun gözlerini hayata ka
padı. 

Ölümü esnasında başında bu
lunan Gautier şunları söylemi~i : 

Ertesi sabah benr akademiye 
çağırdılar, gittim , bir işin müza
keresi yapılıyordu . Ayağa kalk
tım ve etraftakilere hitaben de
dimdi: 

< Mösyöler , Avrupa büyük 
bir edip, bir deha kaybetti. Bal
zak geceleyin vefat etti . Ona 
hürmeten susalım. dedim. O gün 
müzakere olmadı , bence o öl
dükten sonra hiç bir zaman ol-
mamalıydı . ) 

işte Theophile Gautier'nin söz
leı i, d~üncelerini ise siz bu sa
tırları okuduktan sonra kendiniz 
bulabilirs:niz sanırım • - SON -

Bu baltakl maçlar 
Beden terbiyesi bölgesinin ter. 

tip ettiği kup11 maçı bu hafta fi. 
nala kalan Malatya Spor ve Mılli 
Mensucat Spor Kulüpleri arasında 
icra edilecektir. 

BAY ANLAR iÇiN BiR 
DAKTiLO KURSU 

Halkevinin iki aydanberi aç
tığı Bayanlar daktilo kursuna Ha
ziran 6 sından itibaren Ticaret 
Mektebinin yeni binasında ve gün
de iki saat olmak •üzere devam 
edilecek, ayın 21 inde imtihanları 
icra edilip muvııff ak olanlara tö
renle ehliyetleri verilecektir. 

· Surye vaziyeti 

böyle bir malikaneye malik oldu. Surye beynelmilel politika cep-
Parise pek yakın olan bu muhte- hesinin ön safına geçmiştir . ln-
şem köşkte 1836 dan 1839 kadar 
Balzak on altı roman yazdı. 

Gorya Baba, köylüler. 30 ya
şında bir kadın, lugenie gian det 
nin de içinde bulunduğu bu on-

gilizlerin iddiasına göre, Almanya 
Surye hakkında Vişi, hükumeti 

ile anlaşmıştır . lngilizler bu va
ziyet karşısında ne yapmak lbım 

TORKSOZO 

Pasaport ka
nunu tadili 

'A skerlerimizin aile
· leri aley hine işlene
cek suçlar meselesi Bugünkü fevkalade ahval do

layısiyle yabaycı hükumetlerin he
men ekserisi yabanciların memle-

ketlerinde seyahat ve ikametleri
ni gayet sıkı takyidata tabi tut· 

makta, bazı hükümetler de yalnız 
diplamatik pasaport hamillerine 

vize vermektedirler. Bu itibarla 
pasaport kanunumuzun 10 mad-

desinin tadiline lüzum görülmüş· 
tür. Bu tadille, diplomatik pasa-

port alabileceklerin sayısı biraz 
genişletilmiş ve tatbikat neticesin 

eski kanunda görülen bazı eksik
likler ikmal olunmuştur. 

Diğer taraftan, hükümet da· 
ireleri ve devlet müesseseleri mün
tesiplerine lcra Vekilleri Heyeti 
karariyle diplomatik pasaport 

verilebileceği hakkında da pasa

port kanununa bir hüküm ilave 

olunmuştur. Ancak bu hüküm, 

kanunun meriyete girdiği tarihten 

itibaren iki sene için muteber o
lacaktır. 

Atış poUtonunun 
temelleri atıldı 

Beden terbiyesi bölgesi binası 

arkasında inşasına karar verilen 

atış poligonunun temelleri atılmı~

tır. lnşaata büyük bir hızla de· 

vam edilmektedir. 

İSKAN KANUNUMUZDA 
MÜHİM DEGİŞİKLER 
(Birinci sahifeden artan) 

Fakat Türkiye'yi lslı:an bakı
~~~dan üç mıntakaya ayırmış o 

lan bu kanun, bu mıntakalarda 

oturanlara aynı hakları verme· 
miştir. 

Kanunun 39 uncu maddesi 1 
numaralı mıntakada iskan edilen· 
lere verilecek gayri menkulleri 
parasız olarak verdiği halde 2 
numaralı mıntakada iskan edilen
lere bunları para mukabilinde 
vermektedir. Esasen bazı yerler
de, kültür, rıüfus azlığı ve bazı 
yerlerde de idari ve siyasi düşün
celerle tahdit edilen bu mınt:ıka 
taksimatı, göçmenler için bir hak 
farkı doguracak vaziyette ol ıırn
dığı gibi bir kısım göçmr·nlere 
diğerlerinden farklı olaral ayn bir 

külfet de tahmil eylemektedir. 

işte bu umumi mülahazalar 
ve bunun gibi diğer bazı st>bcp 
!erle iskan :kanununun 39 uncu 
maddesi değiştirilmiştir. Bu tac1_il 

sayesinde, tatbikatta müsa\ i şart
lar içinde memlekete gelmiş bu
lunan göçmenler arasında, bilhas
sa aynı vilayet dahilınde bu:unaıı 
iki mm taka nazarı itibara alınınca, 
kendiliğinden yaratılmış bulunun 

fark ortadan kalkmaktadır. Dij!er 
taraftan borçlanma usulün ı 1 t', ı,a . 

zineye mühim bir fayda terrı'n 

etmediği halde hasıl olan ikılik
ten de göçmenler kurtarılm :ş bu
lunmakadır. 

geldiğini kararlaştırmış ise de bu -

nu ifşa etmiyorlar . 

Vişi hükumeti bir içtima akd<~

derek Suryenin müdafaası hak 

kında görüşmeler olmuştur . Bu 

içtimaa General Veygand' da jş

tirak etmiştir. 

Cayban da yangına 
giden ararzo z 
yolda l1Jlemedl 
Nazımbeyli köyünde 

bfo ka'i bina yandı 

Ceyhan : 4 (Türksözü Muha
birinden) - Dünkü gün Kasaba· 
mtza bağh Yeni köy Nazımbeyli
de bir yangın hadisesi olmuş ikj 
samanlık, bir ahır tamamen ve 
içindeki saman vesaire ve bir a. 
detde mibzer makiaası ile birlik· 
de yanıp kül olmuştur. Bu hadi · 
seye ait aldı~ım malumata naza
ran, Yeniköy halkından Koca mus· 
tafanın kardeşi Alinin evi önün· 
deki ekmek furunundan sıçrayan 

bir kıvılcım, furuna pek yakın bu· 
lunan kurumuş çalıları tutuşdur

muş, büyüyün ateş samanlığa si
rayet etmiş ve daha genişliyerek 

arnavut Mehmetle, Koca Musta
fanın ahır ve samanlığını da yan
ğın sarmış ve bu suretle tehlikeli 
bir hal almııdır. Keyfiyet bir köy
lü kadın tarafından kaza merkez 
jandarma karakoluna telefonla bil
dirilmekle, karakol kumandanı 

Başçavuş Mustafa Günerinç ve 
bir jandarma müfrezesi derhal 
otomobille yangın mahalline git
miş ve yangının çabucak söndü
rülebilmesi için belediye itfaiye
sinden yardımı talep edilmişdir. 

Haber verildikten bir müddet son• 
ra arazoz su alarak yangın ma
halline müteveccihen yola çıkmış
sada henüz kaaaba içerısın
deyken makiuede bir arıza olmu~ 
ve tAmiri müteakip tekrar yola 
devam eden arazoz toktamış kö-
yü civarında tekrar bozulmuş ve 
daha ileri gidemiyerek götürdü
ğü suyn oraya boşaltarak geri 
dönmüşdür. Köydeki yangın ise, 
jandarmaların gayreti ve gerek 
yeniköy naıımbeyli'nin ve gerekse 
Toktamış ve Sirkeli köylülerinin 
arabalarla yangın mahalline ne -
hirden taşıdıkları su ile yangının 
daha fazla genişlemesine ve kö
yün tamamen yanmasına mahal 
bırak~lmaksızın söndürülmüştür. 

M. Selçuk 

Memleketimizden 
Mal Talebi 

İzmir: 4: (Türksözü muhabirin
dı-n) - lngiliz ticaret birliği Türk-
1..iyc mümessili ile birlik namına 
bir hey'et şehrimize gelmiş ve 
!'1.uhtelif ~~hsullerin mübayeası 
ıçııı şehrımız ihracatçı bir-
liklni umumi kitipliğiyle mü
zak.crelere başlamıştır. Bu müza
kerelerin kısa zamanda ncticelen
cl:rileceği ve lngiliz ticaret birliği 
n in istiyeceği muhtelif mahsullerin 
miktar ve fiatleri üzerinde müta
bı:ı~ at hasil olacağı, anlaşmanın 

imrn edileceği söylenmektedir. 
1940 - 1941 mahsul senesinden 
muhtelif stok mahsullerin tama
men satılacağı anlaşılmaktadır. 

Orta Avrupa memleketlerinden de 
ye ni teklifler vardır. 

-·-··------------

Bulgaristan· ltalya 

Bulgar • İtalyan menfaatleri 

birhiri} le .karşılaşmış bulunuyor • 

Bulgaristanla İtalya arasında de• 
rirı bir ihtilaf vardır . Berlinden 

gt' k n haberde ise bu ihtilafın 
halledıleceği bildirilmektedir. 

Adliye Vekaleti Cumhuriyet 
müddeiumumiliklerine yaptığı bir 
tebliğde asker aileleri aleytıine 

işlenen bazı suçlardan dolayı ya
pılacak takiplerin şiddetle tesriini 
talep etmiştir. 

Esasen adabı umumiye aley
hine işlenen bu kabil suçlara mü-

teallik davaların diğerlerine terci· 
han rüyet edileceği ve faillerinin 
tevkif olunabileceği ceza mahke· 
meleri usulü kanununda tasrih e
dilmiş olmakla beraber, vatan mü· 
dafaasiyle meşgul olanların bu 
kudsi vazifelerini kalp huzudiyle 
yapabilmelerini teminen aileleri 

aleyhine işlenen bu kabil suçlarda 
hassa~iyet ve basiretle hareket 
olunması ve mevcut bütün vasıta 

ve imkanlardan azami derecede 
istifade edilmek suretiyle tahkikat 
ve muhakemelerin süratle rüyet 
ve intaçı tebliğ edilmektedir. 

Din gece 
verilen konser 
Dün akşam saat 21 de Hal· 

kevi salonunda Ev Orkestrası ta
af ından verilen konser halkımız 

rtarafından büyük bir alaka gör
müştür. 

Zaman zaman bize beynelmilel 
eserler dinleten bu genç ve kıy· 
metli istidatlar müteaddit defalar 
alkışlanmıştır. 

Btlylk Millet 
Mecllılmlzde 

(Birinci sayfadan artan) 
lktisat encümenleri mazbataları, 
iskan kanununun 39 uncu madde· 
sinin tadili hakkında kanun layi
hası ve Dahiliye, Maliye, Bütçe 
ve Sıhhat ve içtimai Muavenet 
encümenleri mazbatalar Pasaport 
kanununun onuncu maddesinin 
tadili hakkında kanun layihası ve 
Dahiliyi ve Hariciye encümenleri 
mazbatalarının birinci müzakerele
ri yapılmıştır. 

Noterlerin 
edeceaı 

tanzim 
evrak 

3202 sayılı 'l Ziraat Bankası 
kanununuç 50 inci maddesinde, 
Ziraat bankasının çiftçiye tarım 
ve kredi satış kooperatifleriyle 
birliklerine yapacağı her nevi kre· 
dilerin muamele vergisinden mu
af olacağı ve kredi muameleleri
ait alacak senetleriyle bu kredi-

:ıere müteferri bilumum senedat, 
evrak, vesaik ve kuyut, defterler 

ve hülasai hesabiyeler ve gayri 
menkul ipotek ve rehin muame
lelerinid damga. :tapu ve noter 
harçlariyle muamele vergisi vesair 
her nevi tekalif ve rüsumdan mu
af olaca~ı ya:ıılı bulunmahtadır. 

Çiftçilere yapllacak kredi 
muamelesi dolayısiyle tanzim olu
nacak evrak, senedat vesaire ile 
(krediye müteferri bilumum evrak 
ve vesaik.in) her nevi tekalif ve 
rüsumdan muaf bulunmasına na
zaran bankadaki parasını alma
dan askere çağrılan eşhasın bu pa· 
raları almak için başkalarını tev
kil ettikleri takdirde noterlerce 
tanzim veya tasdik. olunacak ve· 

kaletnamelerin de bu muafiyete 
dahil bulunmaları, ancak noter 
kanununun 71 inci maddesi mu
cibince vekaletnamelerin tabi ol
duğu harç üzerinde dörtte bir 
nvter ücreti ahn'ması lAzım geldi· 
~i, ve bu esaslar dairesinde mu· 
amele yapılması icap edece~i 
beyan olunmaktadır. 

5 Haziran I~ 
&---

Girid nasıl 
boşaltıldı? 

~o. 
Londra : 4 (A. A.) .-# 

ajansının Akdeniz filosu rıe 
ki hususi muhabiri yazıyor:~ 

Girit'ten, aralarında Y 5~(.I' 
da olmak üzere 15 000 . 

3 
1 

tahliyesine iştirak eden btr l~ 
1. h . . b b81l8 
ız arp it"mısı su ayı 

lan anlattı : ~ 'l' 
Bu tahliye hemen berne:ı 

har demek olan şartlar .. dıf lıcct 
dört gün devam etti. G~ııı!" sj el 
dokuz ııaat mütemadiyen , ,.,rf cc .. 

·ı rı,. b ., 
daman edilen harp geını e ·ııe ele 
lıkta askerleri almak, üsterı.~pF k;ıı 
nüp tekrar h<'reket etınek Jıııat Si'rıi 
ratle çalışmağa mecbur 01 511~ ŞilU 

C' d . . b3 Jf p· ı:.ge enızıne gece . e'J' . ırıg 

biraz sonra girdik. 'fa~1~ 11 ~ ~Uli 
yere, düşman tayyareterııı.1clı ilki 
düz bombardımanları neti crıl. llıcıJj 
vaki teahhura rağmen ııı ~ ~c 
dan yirmi dakika e~vel dit' &tın 
Askerleri rıhtım üzerınde .• ~ ç· 
bulduk, Torpido muhripJefl ,.1 Ilı ın 
!eri alıyor ve kruvazörler~~ ~ 111 

diyor ve tekrar rıhbına f vtsta 
~rıere .ı c 

gene askerleri kruvaz~ . ~(Ilı" ltr . 
riyorlarclı. Bu ıuretle ık• . • dı 

b 'bıııe ve beş torpido mü rı el-"l 
bin asker aldık . Bu par 1ıe 
saat sürdü ve tam beş 51111

81 o 
ni üçte hareket ettik.. s~,1 ti}' 

ü~ pike bombardıman d uı c 
bize taarruz etti. saalb8~ ile 

doğru da 30 pike boııt ııf" At 
tayyaresinin hücumun~ ·ciııi tıı.~ın 
B d b•' 1111., ı "S 

u tayyareler en ırı ·çi~ (() 
manında durduramadığ'J 1 ei ~i: 
gaların içinde ~kayboldudıı~· tcti 
ların ekserisinden kurtul 1, llıcıi 

Fakat tayyareler be~ ·e / ~~il 
taarruz ettikleri için tahlı~jal ~ 1 
askerler arasında bazı ıaY 1,1• f ttıi 

·de" ı/ Ş 
Mamafi bunların gem' ~ D' ur~ 
ketleri örnek teşkil edeCtııır ~:itli 
cede mükemmeldi. Yara oıı'" ır 
yen şikayet etmiyordu· 11~i AlıtJi 
daha bahtiyar olanları ~ 5~~ 
talimi yapıyorlarmış gib• ıı•z~ ~Uh 
1 1 • ı· .. f ki . 'ı kıl '"cJ e ma.r-ınc ı tu e erın 8~ •hr 
!ardı . Diğerleri, çıkaP ~18~ 1~ 1t bastırmakla veya cepane 111;, ... ~h 

. d su 7"1~k 
yardım edıyoılar ı. etti· r 1 
10,45e kadar devam 1,)1 trj·ı 
11,30 da iki deniz 8" 11,ıJt ııı 1 

• 

iÖrerek sevindik. Her ıııes",'ı~:ı 
ların arkasında yakınd olf"ı "" . e , ·•ıı 
başka av tayyarelerı 111 t1 ! ~ . 
ki Almanların bombaları ~'Ai~ı 
ta atarak uzaklaşbkları111, ~ ıı 
Öğleyin düşman tel<t~ jll~ ı•ı~· 
etti. Fakat taarruzu ço ,,e!ll/'t'tıtı 
türmedi. ·Çünkü av taY~rııı 6t~C> 
uzakta değildi. Son ta'eıer . ftt~ 
15 te oldu. Ancak b~ si~~~ ~ul 
fazla av tayyarelerim~ı geçil· .ilıııp 
yahatin ötesi hadisesıı 8ıorJ ~il 

Bir A vusturalya kr~:ri ~tllı 
bayı da bana ayni şeY O~ 

d d' k" ,ı; ~G ve e ı ı.: ~ ~ıı p ti ~1 
Tahliye edilen butu bir ~ tc 

kahramanca ve büyüle J tıı 
ile gördüğü işten dolaY1bil~ ) <it 
maya minnett ırtıklarırıı ~~I 
lerdir. lit 

l 8.3 

TÜRKiYE Rad.qosrJ ~ hı.o 
ANKA8;4 19. ı 

1941 
Perşembe 5·6· ~"ı 19.3 

ll'ıe 
7.30 Program ve Jile ,Jl91 

at ayarı ·t prof' 20:1 
7 33 MUMzı'k · Hafı · ~ · · ıer• ·1 
7.45 AJANS bab~r prD ~l. 
8.00 Müzik : Hafır 

~l ı 
~ . 

8.30/ 
8.45 

12.30 

12.33 
12.45 
13.00 
13.15 

13.30/ 
14.00 

18.00 

18.03 

devamı 

~,ı l.~ 
Evin saati ef1lıe t 
Program ve ı11 JI' l.~ 
at ayarı ·r ş~r~ 
M" .k Hafı ·ı uzı : ıerı "" 
AJANS haber" p '< 
Müzik : ı<arışı si 
Müzik : Nakış 
saz semaileri J Q 

p1o'' ·1 

M .. 'k . l(şrı~" ı '13.~ 
uzı . ~e ~ 

d ıe~ · 
evamı ı11eı11 

Program ve 
at ayan ~ı 

M .. "k. fasıl 
uzı . 
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Cin - Japon 
muharebeleri 
ŞINı/ı-;;;;;;KABIL 

AARRUZA GEÇTiLER 

~ hedc~Unking : 4 (A. A.) - Cep· 
l si da~ı :lınan son telgraflar, Şan
~1~ Ceııub 1 mıntakasında ve Çin'in 

11
e beletd~nda c.ereyan eden muhare . 

·-i~· kaııınd 'k Çınlilerin muvaffakiyet 
ly- s" ı ların .. . Ş ts! • ııin 1 gostermektedır. an-
'\~ Şau d c~~ubuşarkisinde Taikan -
rı5JP Pirıg 86 atında ve Şantze - Kao· 

~1 llıuliar~blrun garbinde şiddetli 
11 :... F'tıkie e er olmaktadır. ÇinJiler 
ısw n eyal t. d . 

.1 lrıalj e ın e Fooşov'un şı· 
ıııJJ~ d i'arbi · d iY c de b· sın eki Tahu tepelerin· 
~e. larııı1 8 ~ ır .. muvaffakiyet kazandık-
oııl ç:· Oyluyorlar. 
J. \iıı ~nlilerin bildirdiklerine göre, 1, 11\ırıtak~vvetıeri Japonlan dağlık 

.ır ~ısta Ya çektikten sonra 30 Ma· 
» Ve dii mukabil hücuma geçmişler 

fll1 lttdir.şrrıana akır zayiat verdiımiş 

:~eı 81111ıye Meselesi 
ti' b 
ıı 1 aUedUmeıı 
)') tiye l(Bi_r~nci sayfadan artan) 

• 

d~ı Ula~ı~gılı:ı:. deniz üssü emniyetli 
rdf' ~tır 
'.,,J 1\ Sury · . 

ııi'.' ı lıtıarıı eyı işğalde geç kalmak ve 
şi~1 llıUsaad:rın Suryeye yerleım~sine 
iÇJ~ .1 ~?Yabitec et~ek her :şeyi tehlıkeye 
8oı" 18 ltıc ektır. A~ır neticeler ba-

ıı1'· tctirıi i~~-lludur. Ve lngılterc kud· 
tı11'). ~elidir ıınale a~ır hareket etme· 
e il ıııiİliıı · .surye hava meydanları 
jşl f ı- lııgi~{ı\ elinde olunca orta şark 
,j tllj bir ~ e.va kuvvetlerinin kuv-
~ a Ş~tkt Ak arz~a takviyesi takdirin~e 
·' ~elllirı ,,.denı:ı:.de lngiliz kontrolü 
lıv o· e'-'ılm· pi '.t ll<>kt ış olacaktır. Bu kati 

~i .c1ıdir adır ve kati zamanda şim· 
fll' • 

s~~ Ilı 8crli11 .• . 
ıı•·jti Uhabir b:•4. ~A.A) - Bır hususi 
ııJY~ 1111~c ~itnd~ldırıyor: Surye vaziye-

8 " 
1lıtl\ı .. ıye kadar büyük bir 

t
3 il' ltıabruı!~s~erilmekle beraber Berlin 
. , lııcktcd· nı fevkalade alakadar et· 

tt•· cı 1 ır Su d k .1 d il ~ · rye e kargaşalı !ar 
t~~ı tditrrıckt u . haberleri t e k:z i p 
11 tJ ııı,titıirı ~dır. Sonra, Vişi hüku
ııt'1/ı'ıUtccav· tansa topraklarını her 

0
5 

l}ıj eh ıze karşı müdafaa etmek 

ı ~~~~iliy~tn~iyctıe kaydediliyor. Ve 
~ıİ'. iıl'cr r kı, bu mütecaviz ancak 
~ Çil ek olabm r. 

jlt• i•ı . rı li ..... 'h ~ti"~ l'ııtı ille . ... ı ver sulh muahede· 
şt ~'lorıu~ dıne kadar Fransa lmpa· 
rııı ._t'dcrıb un_a riayet etmek arzusunu 
fet •'ft.ı. erı i h . · Jj. ~ <: hun ~ ar edegelmıştır. 

gelti ~11taffar~nu~ ıçindir ki Almanya 
t!v~~ Pıttıtt Yetıne rağmen Fransa ya 
ıv ild <>tlux.u - -

ıı. lıt c Ve b ~ n~ mudafaaya mu-
rı ultıah u mudafaayi kolaylaş· 

~-~ıllllet~madadır. E~er Darlan 
J t~~lcri 1 

Surycye lngiliz teca
blt f;' tc l(~eticesinde bu tecavüz-
~.11. tıırı•ıı _r~l koymakta şimdiki 

17iloıı· ;11ta~8k Alman iş birliğiin hesaba 
ct1. . olursa A k • h 

bı "tın t . nca umumı e-
Qtaı,e. et~ık sureitiyle hadiseler 

'-' 8 3 Cdılebilir. 
ı ·O ·~~~~~~~!!!!!! Zira t T . 

Mcıha ~ akvimi ve Toprak 
fıvf· .suHeri Borsası 
ta Uzı~ : Radyo caz orkest
t 

81 
( brahim Özgür ve A

~ş Böcekleri) 
onuşm (D ) Mu 'k a erdleşme saati 

ta 21 
: Radyo caz orkest-

M:~~rkgramının devamı 
AJA~ et saat ayarı ve 
Mu .k S haberleri 

ll . y 
~AD · urttan Sesler 
~Uz·:o GAZETESİ 
1(

0 
1 

: Hafi( sololar 
tas~uşrna (Memlek~t Pos-

Müzik . s 
1(0 · olo şarkılar 
°"'o~~::;-ıa (Sanatkarlanmız 
Müzik _Yor) 
1'cstr · Radyo Senfoni Or
Prll0~31. (Şef : Dr. Emesi 
M orıua) 

h errılck t 
ı..-abcrlc ~ sEaat ayarı, ajans 
"'llmb· rı; sham ·Tahvilat 

ptof ~·is (~iYat1)0 • Nukut Borsası 
ı ~·~sı Muzik . D 

~e ~.3() · ans 
Yarınk· 
nı1 

1 
Prorram ve kapa-

ALMANYAYA YAPllAN 

AKINlAR 
Londra : 4 (A.A) - Hava ne

zaretinin tebliği: Sahil servisine 
mensup tay}'rreler dün Haur li·_ 

manıııdaki hedefler üzerinde çok 

alçaktan uçarak bombalar atm ış, 
lar ve meydana tam isabetler 

kaydetmişlerdir. Şerhortes civa· 

rındaki bir tayyare meydanıda 
bombalanmıştır. Tayyarelerimiz

den biri dönmemiştir. 

aırıd şimdi bir 
barabe balladedlr 

Kahire: 4 (a.a.) - Giridi en 
son terk edenlerden olan Yunan 
adliye nazırı Dimitrokakis Mı~ıra 
muvasaJabnda, Alman tayyarecıle
rinin Girit şehirlerini tahribde gös · 
terdiği tarif edilmez vahşeti an· 
!atmıştır. Nazır demiştir ki : 

_ "Giridin müdafaasız güzel 
merkezi artık mevcut değildir. 
Şehrin ıördüğüm en son ~anza
sı duman tüten muazzam hır en· 
kaz yığJoı olmuştur. Bir tek divar 
ayakta kalmamıştır. Şehrin Türk 
camileri ve Yunan kiliseleri hak
ile yeksan edilmiştir. Nazi tayya-

recilecileri vazifelerini mükemmel 
surette fuhrerlerini memnun ede· 
cek bir tarzda yapmışlardır. Gör
düğüm en hailevi manzara bu kan 

lı tahribden sağ kalmış olan ve 
gayri mevcut şehir karşısınd_a 
şaşkın sükılt içinde uzaklaşan bır 
kaç sivil olmuştur. Tahliye edil· 
mekte olan Yunan yaralıları grup
ları gördüm. Bu yaralılar kendi 
lStıraplarını unutarak "Yaşasın 
Yunanistan hürriyeti,. diye bağın· 
yorlardı. 

Din iki İtalyan 
vapura batırıldı 

Kahire : 4 ( A. A. )- ngiliz 
tayyareleri Tunus sahili . açıkla
rında destroyerler ref akatınde ce
n~ba doğru seyreden bir düşman 
ticaret gemi kafilesine hücum ey· 
lem iştir. Hücum büyük muvaffa
kıyetle tetevvüç etmiştir: .BO?O 
tonluk bir vapur infilak ettırılmış, 
diger vapurlara da isab~tle~ _0 1· 
muş ve hasarlar ika edılmıştır · 
Diger 5000 tonluk bir vapura da 
isabet olmuş ve yangınlar çıka
rılmıştır. Başka vapurlara da ha

sar yapılmıştır • 

lngUtere ıstlnde Al· 
maa bava ıaaUyetl 

Londra : 4 ( A. A. ) - İn
giliz hava ve dahili emniyet n~
zaretleri tebliği : Dün gece l~g~l
tere üzerinde düşmanın buyuk 
faaliyeti olmamıştır . lngilterenin 
şarkında, şimıtli şarkisinde ve ce· 
nubu garbisinde bazı yerlere bom· 
balar atılmıştır . Zayiatın az ol
duğu haber alınmıştır. Bir düşman 
tayyaresi düşürülmüştür· 

ZA YI _ Merzifondan topçu_ a: 
tayından fiili askerlik hiz"?etımı 
gösteren ve Adana askerlık şu· 
besinde mukayyet bulunan asker· 
lik tezkeremi kazaen zayi ederek 
yenisini alaca§"ımdan bu tez~ere.~ 
nin kimin elinde bulunursa hukmu 
olmadığını ilan ederim. 13117 

Adananın Karakuyulu kö
yünden 316 dg. Arslan 

Halil lbrahim oğlu 

ZA yl _ Erzincan 89 alay, 3 
üncü depo taburu, ikinci bölülı:, 
b' ·nci takımdan 339 da aldığım 

Jrı L • y 
terhis teıkiremi ıı;ayıp ~~tı~. -e-
nisini alacağımdan eskıaının huk· 

mü yoktur. 13118 

Darenda kazasının Set· 
rek Süfla köyünden Ab· 
durrahman oğlu 314 do-

ğumlu Ali Oıman 

Fransız Fasında 

Hür Fransızla
ra karşı senpati 
gittikçe artıyor 

Londra : 3 (A. A) - Son 
günlerde Portekiz'e gelen bir ga
zeteci Almanların lspanya'ya gir· 
meleri ihtimali hakkında zıt şayi
alar dolaştığını haber vermekte
dir. 

AJman nüfuzuna karşı İspan
yol Fasında B. Serrano Suner'e 
muarız bir askeri komite teşkil 
edildiği ve general Varelle ile 
eskiden İspanyol Fasının valisi bu
lunan albay Beigbed'in bu komi
teye mütemayil bulundukları söy
lenmektedir. Diğer taraftan B. 
Suner taraftarları ise Almanya 
lehine oldukça ehemmiyetli bir 
gurup teşkil etmişlerdir. 

Fransız Fasına gelince, Vich
y'nin spor teşekkülleri ve lejyon
cuların yardımiyle yaptıği propa
ğandaya rağmen hür Fnmsızlara 
karşı bilhassa subaylar arasında 
sempati artmıştır. Söylendiğine 
gare subaylar arasındr alman ta
taraftarı olan kimseleri ihbar et
mek üzere tedbirler ahnmıştır. 
Cerek fransız gerek İspanyol Fa
sıdda birçok hadiseler olmakta
dır. Albay Mehnes de La roque 
verdiği bir konferans esnasında 
thain de Gaulle'ün hareketini tak
bih etmiye kalkmış fakat derhal 
dinleyicileri tarafından kürsüden 
indirilerek yakalanmıştır. Albay de 
Laraque celseyi tatile ~ve ertesi 
günü tayyare ile harekete mecbur 

kalmıştır . 

KAY 1 P 
BiR KADIM ARANIYOR 

Cuma günü öğleden sonra 
Kurttepe yolunda Tellinin deresi 
civarında bağa gitmek üzere ıua
badan inen altmış yaşlarında elle
ri ve dudakları titrek annem Fat
ma Yalman rahatsızlığı dolayısiy
!e yolunu şaşırarak bağlar ara· 
smda kaybolmuştur. 

Görenlerin a~ağıdaki adresi· 
me haber vermelerini insaniyet 
namına rica ederim . 

Osmanlı Bankası Karşı· 
sında Hulusi Yalman 

SEYHAN OEfT(ROARll
GINDAN: 

1941 mali yılı kazanç ver· 
gisinin birinci taksitinin tahsi
line 2-6-941 tarihinde baı
(anılmıştır. Bu ay zarfında 
borçlarmı bir an evvel maliye 
tahsil şubesine yatırmayanlar- 1 
dan % 1 O tahsil zam cezası da 
ilave edilmek suretile tahsili 
emval kanunu hükümleri dai
resinde borçları tahsil edileceği 
ilan olunur. 13119 

. BORSA i 
LrAMUK - HUBUBAT :, 

·- ' 

KiLO FIATI ı 
CiNSi En az l En çok 

K. S. K. S. ı 
,:._ - -x- .~ -

J Koza 
Klevland J 62,50 

- ----
Klevland il 
M. Parlağ'ı 52,50 1 

P. Temizi 
Kapım ah 
Y. Çiğidi 5,00 

K. Çiğidi 5,00 6,50 \ 

Susam _34,50 1 - 9,00- 9,50 K.Buğday 

Buğday To. 9,75 
Buğday yerli 9,20 1 

Arpa 6,00 56251 
Yulaf 6,50 5 

4 - 5 - 1941 
KAMBiYO VE BORSA 
/~ bankasından alınmıştır. 

(Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 

--ç24-(Sterlin) ingiliz ':' 
(Dolar) Amerikan 132.20 -· ' 

Adana AıkerUk 
ljubeıı Baıkaabtıa
daa: 

312 ili 336 dahil do~umlular

dan heyeti sıhhiye kareriyle (sa

kata) ayrılmış olan erlerin tekrar 

muayeneleri yapılacağından aşa

~ıda gösterilen günlerde, şubeye 

gelmeleri tesbit edilen bu erler 

hakkında fUbcce de ayrıca celp 

çıkarılmıştır. Her do~um istenilen 

tarihte muayenesini yaptırmak 

üzere rapor ve nüfus hüviyet cüz· 

danlariylc beraber tubeye müra· 

caat etmeleri ilftn olunur. 

3.iO 
331 
332 
333 9-6-941 tarihinden 16-6-941 
334 tarihine kadar muayeneleri 
335 devam edecektir. 
336 

320 
321 
322 
323 17·6-941 tarihinden 25-6-941 
324 tarihine kadar muayeneleri 
325 devam edilecektir. 

326 
327 

312 
313 
314 
315 26·6-941 tarihinden 3-7-941 
316 tarihide kadar muayeneleri 
317 devam edecektir. 
318 
319 

ZAYi TEZKERE 
Osmaniye askerlik şubcsin· 

den almış olduQ'um terhis vesika
mı zayi ettim. Yenisini alacatım
dan eskisinin hükmü olmadıktm 
ilan ederim. 13116 

Osınaniyenin Yeni kö
yünden Şaban oğulla
rından Halil oflu 318 

do. lu AHMET 

SEYHAN VAKlflAR M000Rl0~0NOEN: 
Vakfı Mevkii Cinsi Dönüm Muhammen teminat 

Kıymeti miktarı 

Şıhdindarı Hırza çelebi.M. Bah<,.e 85 
Şıhzade demir köprü altı Tarla 76 
Tuzsuzzade köprü sokağında Tarla 82 
Balcı oğlu H. 

Lira Lira 

5950 
3040 
3280 

450 
230 
250 

Mustafa Akkapu sokağında bahçe 120 3080 240 
Kalaycı oğlu Köprü sokağı ,, 15 3750 290 

Yukarıda yazılı gayrimenkuller peşin para ile mülkiyetleri 
açık artırmaya konulmuştur. ihaleleri 18/6;941 çarşamba günü 
saat 14 dedir. 

isteklilerin Vakıflar idaresine müracaatları. 
30~5 13090 

. ......................... . • • 1 Dahili müteaddit vaatllat6rlerıe 1 
• Yayla gibi serin • • • i ASRi SiNEMA : . : 1 nın vasi salonunda • • • 1 s~;;E BU AKŞAM su;~E 1 
1
• iKi ŞAHESER BiRDEN 1 
• 1 • 
e IACB SANDAR 1 

i
l LARUE STORME İ 

• iL O N D R Al i 
1 BATAKHANELERİ 1 • • • • 1 Aşk, Esrar, Muamma ve ;gecanla Da/u Süpep Film i 
e Meşhur Çalğıcı Kovboy 1 
1 FBET SKOT'an : 
1 ı ...................................... : 1 
1 · i KANUN FEDAiLERi 1 İ 1 ı ........................................ ı 1 
• Büyük Heyecan ve Sergüzeşt Filmi • 

• • ................ , .......... . 
1 LAN 

Deniz gedikli erbaş orta 
okul müdürlüğünden : 

1 - Bu sene okulumuzun yalnız birinci sınıfına talebe alı· 
nacaktır. isteklilerin aşağıda yazılı evr-aldarla müracaatları. 

A. Nüfus cüzdanı ve tasdikli bir sureti. 
(Tashih edilmiş nüfus cüzdanı kabul olunmaz) 

B. lıl mektep şehadetnamesi. (Üzetinden bir sene geçme
miı bulunmak) 

C. Kendisinin ve ailesinin hüsnü hal eshabından bulundu· 
tunu gösterir polisten musaddak hüsnü hal ilmühaberi. 

D. Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşı kAğıdı. 
E. Birinci sınıf için 1/Eylnl/941 de 12 yaşını bitirmiş ve 16 

yaşını bitirmemiş bulunmak. 
F. 5 adet vesikalık fotoğraf. 
2 - Kayıtlara 1. Haziran /941 günü başlanacak ve 10/ 

Agustos/941 günü nihayet bulacaktır. 
3 - Kayıtlar lstanbul Deniz Komutanlığında ve Mersinde 

Deniı: Gedikli Erbaş Orta Okul Müdürlükünde yapılacağından 
isteklilerin bu iki mahalden her hangi birine müracaatları. 

4 - Musabaka imtihanları Türkçe, Matematik, (Tarih, Coğ
rafya, Yurt bilgisi) derslerinden 15/Ağustos/941 Cuma günü 
saat 9 da yapılacaktır. (284 7) 

1·3·5-7-9-11·13-15-17-19·21 23-~5·27-29 13101 

ADAHA DO~UM VE ~OCUK BAKIMEVİ BA~TABiBllGiND[N: 
. M~esıese~izin 94~ Malt yılı yiyecek ve yakacak ihtiyacı istekli· 
aıne ıhale edılmek uzerc Açılı: eksiltmeye çıkarılmıştır. ihalesi 
17 . - Haziran - Sah günü saat 10 da Sıhhat Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

lste~lilerin Ticaret Odasına kayıtlı bulunmaları, ve daha önce
den temınatlarını ve~neye yatırmaları ve şeraiti ö~renmek istiyenle
rin de her gün do~umcvine gelmeleri lüzumu ilan o lunur. 

1 - 5 - 10 - 15 13099 

i' ... ~ ........ ~ ............. ıe·~·~· .... ~ .......... ...., .... ~ .................... . 
. ' • • 

• DOKTOR ı 
i i 

1 Yalçın Mustafa Ozel 1 
f DablU Bastabklar Mltebaııııı i 
! Kızılay Ulucami caddesi lstiklil ilkokulu karfııın· ! 
ı daki muayenehanesinde her gün hastalarını kabul eder. ! 
! S. P. Cs. 16-30 1 
• • •. ._,,_..~ .. .., ....... ,.. ..... .......... ,... .... --. ..... ~.~· ... ıımı.-. ••• -·-·-.... ~ 



------------------·---- "------------ .......................... 

i HER NEVİ MATBAA i 
J İSLERİNİZİ GAYET TEMİZ f 
i VE UCUZ OlARAK i 
iTÜRKSÖZÜi 
l MATBAASIHDA J 
İ YAPTIRABILiRSİHİZ J 
.......................... 

İLAN 
ADANA ASLiYE 2 NCİ HU

KUK MAHKEMESİNDEN : 
No. 409 

Adana avukatlarından Y ako 
Sami Doğuhan 'm Sugediii mahal-

lesinde berber Şükrünün 43 nu
maralı evinde mukim iken üç sene 

evvel tagayyüp eden ve mahalli 
ikameti meçhul bulunan Nesim kı
zı Madam Klera aleyhine açbğı 
ihtar davasının yapılmakta olan 
duruşmasında: 

Kalitesiyle ve sesinin temlzUğt.yle ber keıı bayrete 
dlşlren rady~ 

Mezburenin mahalli ikameti m eçbul 
bulunmasına binaen, ilanen dave
tiye ve gıyap karan tebliğ edildi· 
gi halde gelmediğinden bir ay 
zarfında kocası davacının hanesi· 
ne dönmesi lüzumunun ilanen teb
liğine karar verilmekle işbu ihta· 
nn ilan tarihinden itibaren bir ay 
zarfında davalı Kleranın davacı 
kocası Yako Saminin evine dön
mesi lüzumu, aksi takdirde vaki 
ihtann tescil edilece~i tebliğ ma

kamına kaim olmak üzere ilan o-

Muharrem Hilmi Remo 
Tlcaretbaneslnden abnız 

ABİOİNPA~A CADDfSİ NO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TELEfON : 112 lunur. 13115 

TİMOFÜJ 

(ABO[ST BOZAN) 0(0İGİMİZ ~lRİTlER 

~ 
1 
1 
1 

i Bunların uzunluklan. dört metreolen on metreye kadar 
R olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
~ ser, kannda ağrılar, sancılar yapar. Zayıf, kansıı, derman
~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü
R cuttan atdmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

1 
~I 

1 
1 
~ 
R 

UZUNLUGU 4-10 METRfYE KAOAA 
~A~(ABOEST ~OZAN) DEHIUN ŞERİTLERi 
o.LDURUP V.UCUDTAıN DISARI ATAN 
TAM TESiRLi ,81~ MQSTAkZAROIR. 

S. "• /. iti. V•lto/el4f'"' ı,hl ,,. '" .. · 
, 14- ı- '~" l•,.i8/i ruA10lt1tı l•ı•tl,, 

. - ~Et;E.rE İLE SArlLı'- - '• 

tanış tarzı yazılıdır. Her Eczanede buJunur Sıhhat Vekale-

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

I nin müsaadesini haizdir. 12761 

i~~ ~ 

I LAN 
ADANA BElEDİYf RİYASETiNDEN · 

(Bordlr yaptırılacak) 
1 - Reşatbey mahallesindeki ham yollarla hürriyet mahal

lesindeki yollara vaz'ı lazım gelen 2560 metre tulı.inde bord iir 
taşlarının vaz'ı açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 2482.00 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 186.15 liradır. 
4 - ihale 6.6.941 tarihine rastlıyan cuma günü saat on 

beşte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Fen İşleri Müdürlüğündedir. İs

teyenler oradan parasız alabilirler. 
6 - Fazla malfimat almak istiyenlerin Adana· Belediyesi 

Fen Dairesine ve ihale günü de muayyen saatte teminatları ile 
birlikte Belediye Encümenine nıüracaatlan ilin olunur. 

22-27-1-5 13035 

, .................................... , 
FEMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

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

manlannda. bu gibi 1 hastalıklardan korunması için yalnız 
(FEMIL ),, kullanmalıdır. Rahat, sıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMIL) in hususiBAGLARI da vardır. 

lCZANElERBEN YE TUH Af İYE. ITRİYAT 
MAGAZAlARINDAN All YINIZ 

Genqp Mıntllka.sı deposu : Bala7i Dirı1 Ticarethaneai 
Y ağcamii civarı No • .:! L-----· ---------------- - ------------------------· • 

iş Bankası 
Klç8k tasarruf beıapları 

1941 
İkram.iye plAaı 

KEŞİ DELER 

4 Şubat, 2 Mayıs, 1 Ağustoı, 3 lkincitefrin 
tarihlerinde yapılır 

• 

,1941 İkramiyeleri 
1 ~et 2000 Liralık 2,000 .Lira 
3 > 1000 ) 3,000 > 

2 > 750 > 1,500 , 
4 > 500 > 2,000 > 

8 > 250 ~ 2,000 > 

35 > 100 > 3,500 > 

80 > 50 > 4,000 > 
30(); > 20 > 6,000 > 

TUrktye. ı, Ban kanma para yatlrmakl• yalnız para 
bl.rlkllrme olmaz, aynı zatnanda talihinizi 

, denemiş olursunuz 
,_,...._,,_--------~ •ww ________________ , ______________ , 

5 Haziran 1~ 

YUVANIN SAADETi 1 

ÇAPA MARKA 
• 

Sıhhatinizin, neşenizin, sofranızın hadimidir. 

i~e 
Q 

Q 

clı~i 

ile geçer . ~Mı,/ 
. 1 di~ ~~ "ı 

Havaların serıı:ı e ~ ~ e 
günlerde alacak'111ı i % 

1 dı'· 41 
tedbir evinizde birkaç GRlPIN bulundunı1ak olma 1 

, 

Ka\bi bozmadan, mide ve böbrekler• 
yormadan ıstırapları dindirir· 

ıı 11 irJ 
Lüzumunda günde 3 adet alınır. Taklitlerinden s~1111 koı 

. her yerde pullu kutulannı ısrarla isteyinit· .)' ,, 

Z:~kkJICDl:zm:waawssş:u•~~~ 
~ lfi o 

1 LAN t~· 
SEYHAN VİLAYETİ HUSUSi MUHASEBE MOOORl~~· 

1 - Aşağıda sahiplerile cins. mevki ve muha.nı?1 tJ~· 1 tı~ 
leri yazılı gayri menkuller, vergi borçlannın temı01 ~ ~e 
açık arbrma ile sablacaktır. . 0l~1'Q.ı,ı 

2 - Açık artırma 941 senesi haziranının 20 ine• 1t;!k 
nü saat (10) d:ı _yapılacaktır. 13ıı ~ lii" 

3 - ihale vaktinden evvel yatırılmış bulunması f!lı, 
pey p:ırası miktarı aşağıda göaterilmişir. ·l ~ıt, 

· kl·ı · k' ·ı~ ·d h y'etı 'ttft 6 
ıste ı enn muayyen va ıtte vı ayet ı are e P", "i~ 
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