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H arb okulurnı-~un geni talebe
leri Ulus meydanında toplandı 
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Yakm şarkta 
açılan cephe 

Irak Berlinden 
Yardını istedi 

I ngiftererı fo Irak milletine 
beyunnatı"les: , Irak aakeri 

vaziyeti 

lst anbulda bir Milyon sermayeli 

YENi BiR 
TEŞKiLAT 

Jstanbul: 3 (Türksözü muha- 1 ıehrimi:ı.de bir (lstanbul İafe mü-
birinden ) - Ticaret Veklleti, dürlü~ü) kurulmasına karar ver-

miştir. Bu müdürlük, iaşe u

mum müdürlü~üne bağlı olacak

tır. 

Anlu~.raya avdet eden ia~e 

müateıarı Şefilc Soyer, fehı im iz

de bulunduğu müddet 1arfında 

lcurulmRsı dilşünfilen lstanbul iaşe 

1 
mildürlü~ü etrafında da tetkikler 

yapmıştır. Kadro haıırlanmıştır. 1 

Bir hafta aonra iaşe müsteşarı 

ıchrimize tekrar geldiği vakit, \ 

kadro ve tt"ılcilAt projesini de be-

raber getirecek ve faaliyete ge

çilecektir. 
lstanbul İefe müdürlüğünün 

bir milyon liı a sermayesi olaca~ı 

ıöylenmektedir. 

• 
11 ladslr Dtlldlnfln 
Babamada- ıcraati 

Dük ( d6 V lnds6r 

- Y azı•ı ikincide-
Londra : :J ( A. A. )- Dün 

ı.ılşam Lorı d r .ıda iyi bir kaynak
tan haber vt-rıldiğine göre , lrak 
hükfimeti reisi Raşid Ali Geylani 

lngiltereye karşı Almanyanın yar
<.lımm1 taleb etmiıtir . 

. Londra : 3 ( A. A. )- Jngi· 
lı:t radyosu Arapça neşriyatında 
lralc hakkında aşa~ıdaki hitabı 
Yapmıstır : c Irak mılleti 1 Şahsi 

~ '4ı .,ıt,W~ 

Harp okulumuzu bitiren gençlerimiı geçen tören için Ulus meydanına giderken 

Ankara: 3 ( Türksô%ü muhabirinden )- yapmıılQTdır. /iti 11•nçJHarbiyeli : bu "mü· 
Bu yıl A•keri liselerden mezun olan ve · 
Harb okulumuza iltihak eden gençlerimiz nasebetle nutuklar •ôylemiı:ve parlalc";bir 

Halk 
evind ki Tören 

\ Biz lnönü'~ü Kimsenin lnanamı
yacağı kadar seviyoruz, ona bağllyız 

An kar 

menfaatleri için lngiltere ile kav
ga arayan ve memlelcetiniıin 

rnenfaatlerine lıiyaoct etmi' olan 
~aşid Aliyi ve bir kaç askert şe-

bugün Ulu• meydanında büyük bir tören . gefit resmi yapılmııtır • 

Moskovadaki 
• 

tezahürat 
T0RK1YE BiRiNCilimRi 

1 red et Ve! l ov . Raşid Ali Irak 
kanunu esasi:ıi . ı i ihlal etmiş ve 

memleketten koğduğu meşru Kral 

naibinin hayatını tehdid etmiştir. 
R_aşid Ali Mihverin emriyle har
bı lraka teşmile hazırdır . Ve 

süratıe reddedilip koğulma:ısa 
memleketinize müdhif iztiraı:.lar 
~e~irecektir. Sulh içinde yaşamak 
ıı~ıyorsanıı para ile satılmış en· 
t~ıkacılan deviriniz ki kanun ve 
nı:ıam yeniden hüküm sürsün · 

.-- ' t'PB~ 

Sovyet ideali 
Moıkova : 3 ( A. A. ) -

Dün Kremlin sarayında Kızıl or
du şerefine büyük bir kabul res
mi tertib olunmuştur . Müdafaa 
ha11' komiseri Mareşal Tinoçenko 
ilk kadehini Stalinin ve Sovyet 
hükumetinin şerefine içmiştir. . 
Mareşal Sovyet hükumetinin aki
lane siyaseti sayesinde Sovyetler 
Birli~i hududJarının emniyet al
tında ve memleketin sulh içinde 
bulunduğunu söylemiştir . Halk 

Futbol nlaçları 
f inalı bugün 

.Lon~ra : 3 ( A. A. )-:- ~O>:· 
t~nn dıplomatik muhabırı bıldı-

komiserler heyeti reisi Molotof 
Mareşale cevab vererek kadehini 
Kızlordu ile kumandanları şere
fine kaldırmıştır. Kabul resminde 

Türkiye futbol birincilikleri 
Seyhan grupunun fınal:maçı bu-

gün öğleden ionra ıehir ıtadında 
yapılacaktır. Bu final maçı kayıe· 

ri şampiyonu ile Hatay ıampiyo
nu arasında yapılaoaktır. Bu maç · 

tan evvel Adana takımları ara-

Stalinin en yakın arkadaıları ile 
Mareşal Voroşilof , Şapoınakof , 
Bodiyeni , Kolik hazır bulunmuı
tur . 

rıyor: lngiliz kuvvetleri ile açık 
nıubasematıa neticelenen Iraktaki 
hareket Şark memleketlerinde a
det olduğu veçhile talebelerden 
01üreklcep baz1 unsurların karış · 
n:ıış olmasına ra~men sırf bir as
keri isyandır . Irakta askeri un· 
surlar daima siyasete karışmıştır· 

lralcm yakın tarihi hemen yalmı E • t u Md d 
O~du su.ba~ları. tarllfından orga· m n l ' rJJ e a-
nıze cdılmış hır komplo ve mu- -:::1· • 
kabil komplo ıilsilesidir.. . . 

1 
h •ı • •• ld 

. Bu subayların ckserı•• aıyast e ı:n usteşarı o u A~ayetıere kurban gitmiştir. Harb l ıy I & 
ınan ve ltalyan propakandacı-

larına vaziyeti istismar etmek 
le . İngiliz • Irak muahedeıi ile 
ngıltereye verilmiş olan avantaj. 

lar hakkında aleyhte hissiyatı 
tah ·k t rı eylemek fırsatını vermiş-
ır · Irak ordusunun miktarı sulh 

l. arnanında 30,000 sıkerden ve 
0~ beş bin polis ve jandarmadan 
rnurekkeptir . 

ALI BIZA ÇEVİK'İN YERiNE MUZAFrlB 
AKALIN EMNiYET UMUM MIDCBfJ OLDIJ 

ıında da husust::maçlar yapıla
caktır. Müsabakaların haıaretli o
laca~ı tahmin edilmektedir. 

Ankara : 3 ( Radyo Gazete 
sinden ) - Dün Ankara Halke
vinde, Millt Şefin resimlerini talik 
töreni pek parlak olmuştur. Halk
evi reisi Ferid Cel!I Güven bir 
nutuk söylemif ve ezcümle ıöyle 
demiıtir : 

Arkadqlar her vesile ile bü
tün milletçe tebarüz ettirildiii 

gibi biz Milli Şefi d!vam1z kadar 
ıeveriz, ona ba~lılı~ımıı davamı
zın temeli kadar : aağlamdır. Biı. 

onu, kimsenin inanmıyacağı şe
kilde seviyoruz . Bizim Şefimizin 
hayatında daima hiç bir gece gö
rülmemiştir. Onun hayatı hep 
aydınlıktır. lnönü şeref ve istik
lalimizin aziz bir timsalidir. 

Londra : 3 ( A. A. ) - Bu 
;abalılci lngiliz gazeteleri bilbaua 
tak • lngiliz hadiıesiyle meşgul 
~hnaktadır . Gazeteler müteaki· 

en bu hadisenin sebebini Mih
ver devletlerinin antrikalarına atf 
etmekte ve [rakın ekonomik ve 

Haber ruete!linde oku· 
duğumuza göre. Eaki lstanbul 
polis müdürü olup son za· 
manlarda Çorum valilitine ta
yin edilen Muzaffer akalının 
ahiren emniyet umum müdür· 
lüğüne tayini tasdika iktiran 
etmiştir. Eski Emniyet umum 
müdürü Ali Rıza dahiliye müs
teşarlığına, dahiliye müsteşan 

Ethem Aykut'ta Samsun vali· 
liğine tayin edilmişlerdir. 

Trabluııiarpta lnailiı bombardımanlarına telef olan bir ltalyan tayyare hangarının hali 
# 

stratcı'ik h . . . t b .. e emmıyetını e aruz 
ettirmektedir . 

Bcrut : 2 ( A . A . ) - [rak· 
tan gelen lngifü"kadın ve çocuk-
ları p· ı· . • ı ıstınt• gitmek üzere Şam , 
Berut ve Halepten geçmektedir . 

Neyork: 3 (a . a.) - Londraf an . bildirdiğine göre, lraktaki 
n_gılı:t • orduları Bağdat üzerine 
YUrüoıek emrini almııtır. 

B. Ali Rlza Çevik 

TÜRKSÔZÜ: Adanumız · 
da bir müddet valilik yapan 
B. Ali Riza Çevik'i hemşehri
lerimiz tanırlar. Kendisini her 

muhitte sevdirmiş olan çok 
deterli idarecimize yeni vazifesin· 
de de batanlar dileriz. 

Kahire : 3 ( A. A. ) - Aske

ri ıöxcil hareUt hak.kında ıu ir.a
hah vermiıtir : Tobrukta düı
manın planı ıeri • ~bir yarma yap

maktır. Fakat bunda muvaffak 

olmaması her hangi bir şeyin iı

tenildiği ııibi yürümcmiı oldu~u
nu ııöstcrir gibidir. Tobru§'a hü
cum edenlerin e1ııeriyetini ltal
yanlar tqkil etmektedir. Tank 

Babe,ııtan'da 

ve Tobrall'ta 
ıon vaziyetler 

cü2ütamlarından mürelckep bazı 

Alman cil:ıütamları da vardır . Ha

befiıtanda dünkü reıml tcbli~in 

alındığını bildirdiği Bahrdaı., Ta
na gölünde ıeyrüsef ainin küçük 
bir garnizonu vardı. ltalyanlar 
şimdi Tana gölünün cenup sahi
linden kokulmuş olmakla beraber 
şimal sahilinde bir mikdar.ltalyan 
daha kalmaktadır . Bir .:köyden 
Herliyen bir kol tarafından işgal 
edilmiş olan Bibup Asmaraya gi
den büyük yola 25 kilometre mc
Hfede bulunmaktadır. 
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Kadının iyisi 
AUahm mutadı idi... Dünya 

ve ukbada vazifeleri olan melek
leri her gün saat 17,30 da toplar, 
icraatları hakkında onlardan ma
lumat alırdı. 

Böyle bir toplantının sonun
daydı. Azra;l aleyhisselam Allahı 
çok düşünceli buldu. 

- Sizi biraz gamlı goruyo
rum Yarab !.. dedi. Müşkülünüz 

var desem, sümme haşaaaa... ka
diri mutlakın ne müşkülü olabi
lir? .... 

Allah cevap verdi : 
- Dünya ahvalini düşünüyo

rum sevgili Azrailim ... Hani halk 
ettiğime peşiman olmadım der
sem yalan söylemiş olurum. Bil
mem ki nice olacak bu dünyanın 

hali ? ... Beni asıl düşündüren ci
het, yer yüzündeki bütün vukua
tın, bütün hadiselerin hemen yüz
de doksan dokuzunda muhakkak 
bir kadın parmağının bulunuşu

dur. Ben bunları adem orlumu
zun eyasından, fısku fücur kay
nağı olsunlar diye yaratmadım 
ki... 

Azrail kadınları hararetle 
müdafaa etti ve dedi ki 

- Melaike kullarınız bu işde 
bir haylı mübalağa ediyorlar gi 
bi geliyor bana Ya ılahi 1.. Ka
dınlar bu derece fena mahluklar 
mı? ... 

- Filhakika beşerin ziyneti
dirler ama, onlardan her şeyi 

umarım aziz Azrailim ... 
Allah, Azrailin fikrinde musir 

olduğunu görünce : 
- Meselenin tahkik ve tetki

kini bizzat sen üzerine al dedi. 
Ebedi olan ömrünün bir kaç se
nesini bu işe hasret. lnsan sureti· 
ne girip dünyaya git.. Orada bir 
kadınla evlen ... Bakalım melaike
lerim mi hislerine kapılıyor, yok
sa sen mi kanaatinde aldanıyor

sun ... Senin vazifeni muvakkaten 
Cebraile veririz. Ahir zaman 
Peygamberi de rihlet ettikten son
ra, ona, Tuba ağaçlarının gölge
sinde uyuklamaktan başka iş kal
madı. Yüreği bir parça yufkadır 

ama, vaziyeti idare ederiz artık ... 
Azrail insan kılığına girip dün

yaya indi. Bir manifatura mağa

zası açtı. Kısa zamanda büyük 
paralar kazandı, han, hamam sa
hibi odu. Bir taraftan da, ala· 
cağı kız hakkında tetkikat yap
makla meşguldü. Nihayet aradı

ğım buldu. lntihap ett:ği kız, 
memleketin iyi, temiz bir ailesi
ne mensuptu. Melek haslet vasıf
lariyle bütün memleketin teveC• 
cüh ve muhabbetini kazanmıştı. 

Ahlakı dürüsttü. Tabiatı halimdi. 
FevkalAde nazik ve terbiyeli idi. 
Velhasıl insanlığın bütün mümta
ziyetlerini nefsinde cemetmiş bir 
mahluktu . Üstelik bunların fev
kinde muhteşem bit de güzelliği 

vardı. 

Talebini reddetmeyip kızı Az
raile nikahladılar. Bal aylan tatlı 

bir rüya gibi geçiyordu. ldeal 
karı koca hayatı ancak böyle ola· 
bilirdi. Azrail kendisini, davayı 

kazanmış addediyordu. 
Dokuz ay on gün sonra bir 

erkek çocukları dünyaya geldi. 
Adını Lokman koydular. 

Aradan bir müddet daha geç
ti. Bal aylarını sirke seneleri ta
kip etmeğe başladı. Evde hiç 
yoktan kavga çıkıyor, günlerce 
dargın kalıyorlar, birbirlerine laf 
söylemiyorlardı. Kadın, gittikçe 
çekilmez bir hal alıyordu. Az.ra
ili n: yattığına karışıyor, kalktığına 
karışıyor, en küçük bir sebebi 
bahane ederek kavga çıkarıyor, 

Azraile dünyayı zindan edi}ordu. 
Azrailin içkisi yoktu, sefaheti 

yoktu. Karısından bir şey esirgemi· 
yordu. Ayakkabısını lngiltereden, 
kürklerini Rusyadan, kostümlerini 
Paristen getirtiyordu . Üstüne tit
riyor ve bir dediğini ikinci defa 
söyletmiyordu. Buna rağmen ka· 

YAZAN 

SElAff ATTIN SEPİCi 
dının nasıl olup da kavga sebep
leri icad edebilmesine kendisi de 
hayret ediyordu. 

Bir iki defa mahkemeye mü
racaat edip boşanma davası aç 
mağı düşündü, fakat vazgeçti. Al
laha karşı yüzü yoktu. 

- Evet Yarabbi .. Melaike kul
larınız yerden göğe kadar haklı 

imişler demek nefsine ağır geli
yordu. Hakikatte ise cehennemde 
yanmağı, bu aile çatısı altında 

yaşamağ'a tercih ediyordu. 
Nihayet on sene tahammiil

den sonra bir gün secdeye kapa
narak: 

- Yarabbi 1 fazla tahammül 
edemiyeceğim, beni affına maz. 
har kıl ve vazifeme iade et 1 diye 
tazarruda bulundu. Allah bu ni
yazı kabul etti. Azrail öbür dün. 
yaya dönmezden evvel oğlunu 

yanina çağırarak : 

- Oğlum dedi, ben azrailim. 
Dünyaya şu yüzden geldim. Şimdi 
anlıyorum ki kanaatimde çok ya
nılmışım. Bu azaba utandık belası 
ancak on sene tahammül edebil
dim. Fakat artık tahammüle im
kan kalmadığı için eski vazifeme 
avdet ediyorum. Tevekkeli değil, 
öteki dünyada meleklerin bile 
dişisiyle geçinemiyorduk. Baban 
azrail olduğuna göre , senin için 
en münasib meslek doktorluktur 
oğlum. j-lekimlik tahsil et 1 Seni 
bir hastaya çağırdıktan zaman be
ni başucunda görürsen bil ki o 
hastadan ümit yoktur, kuyruğu 
titretrneğ'e mahkumdur. Ayak ucun~ 
da görürsen ilaç formülü düşüne

ceğim diye kafanı yormağa bile 
lüzum görme! Zira o hasta iki üç 
gün içerisinde şifa bulup ayağa 

kalkacaktır demektir. Bu sayede 
büyük şöhret alır, ömrünü refah 
ile geçirirsin. Yalnız kadınlardan 

hazer et ve düşün ki ben anneni 
dünyanın en iyi kadını diye almış 
tım. 

Azrail işini gücünü ve evini 
barkını terk ederek öte dünyadaki 
vazifesinin başına döndü. 

* * * Lokman, zamanın en namdar 
doktoru oldu. Şöhreti kıtaları aştı, 
dünyanın dört bucağına yaytldı. 
Teşhislerinde aldandığı hiç vaki 
değildi. Hangi hasta için ölecek 
derse o hasta mutlaka ölüyor, 
hangisi için kurtulacak derse bir 
kaç gün içinde şifa bulup ayağa 
kalk1yordu. 

Ülke Padişahının kızı ağır bir 
hastalığa yakalanmıştı.Aylarca süren 

tedavinin hiç bir semeresi görül
memişti. Kız ıztıraplar içinde kıv
ranıyor, günden güne eriyip akı
yordu. 

Padişah Lokman hekimi ça· 
ğırttı : 

- Kızımı iyi edeceksin! dedi. 
Lokman hekim: 
- Hastayı görmezsem birşey 

söyleyemem padişahım diye cevap ı 
verince padişah hayflandı . 

- Onu bunu tanımam diye 
bağırdı. Hasta üç güne kadar aya
ğa kalkmazsa boynunu vurulmuş 
bil dedi. 

Emir kat'i idi. Lokman hekim 
hasta prensesin odasına girdiği 
zaman bir de ne görsün, babası 
Azrail Aleyhisselam hastanın baş 
ucunda değil mi ? ... Lokmanda 
şafak attı : 

- Aman baba, hastanın ayak 
ucuna geç, prensesi ayağa kaldır

mazsam padişah boynumu vura
cak dedi. Azrail cevap verdi : 

- imkanı yok oğlum , emri 
ilahi bu yoldadır , karşı du -
ramam . . . 

Lokman, etme baba dedi, git· 
me baba dedi. Yalvardı, yakardt. 

TORKSOZO 

At koşuları 
Bugün öğleden sonra ıehir 

Hipodromunda At koşuları yapı
lacaktır . Bölgenin en güzel At
larının iştirak ettiği bu koıaların 
pek hararetli olacağı tahmin o
lunmaktadır. 

Oımanlyede ı Mayıs 

Osmaniye : 1 [ Husust Muha
birimizdnn ] - 1 Mayı Bahar bay
ramı neşe içinde kutlandı. Yapı
lan toplantıda muhtelif hatipler 
heyecanlı nutuklar söylediler. 

Yavrularımız çocuk koruma 
kurumunun rozetlerini dağıtarak 
yoksul arkadaşlarına yardım etti
ler. 

Pazar 4.5.1941 

9.00 Program ve memleket sa· 
at ayarı 

9.03 AJANS haberleri 

9.18 Müzik : Hafif program 
9A51 

10.00 Ev kadını - Yemek 

12.30 Program ve memltket sa-
at ayarı 

12.33 Müzik : Kadınlar Fasıl he· 
yeti 

12.50 AJANS haberleri 

13.05 Müzik : Kadınlar Fasıl he-
yeti programının devamı 

13.25/ 

14.30 Müzik : Radyo Salon Or 
kestrası 

18 00 Program ve memleket sa
at ayarı 

18.03 Müzik : Radyo Caz orkes
trası 

18.50 Müzik : Fasıl heyeti 
19.30 Memleket saat ayarı ve 

AJANS haberleri 
19.45 Konuşma : Ziraat Takvimi 
19.50 Müzik : Beraber şarkılar 
20.05 Müzik : Türküler 
20.15 Konuşma 

20.30 Müzik : Solo şarkılar 

2 l.00 Müzik : Meshur Operalar 
22.30 Memleket saat ayarı, ajans 

haberleri, ajans spor ser· 
visi 

22.50 Müzik : Dans 
23.25/ 
23.30 Yarınki program ve kapa

nış 

Hiç biri kar etmedi. Nihayet : 
- Görüyorum ki, bu meseleyi 

biz halledemiyeceğiz baba . • Bari 
gidip annemi göndereyim de O· 

nunla anlaşın dedi. 
Azrail, karısının adını işitince 

yıldırımla vurulmuşa döndü. Onunla 
tekrar yüzyüze gelmek , A ilahın 
emrine karşı g-elmekten daha feci 
idi. Hemen oklunun koluna ya
pıştı : 

- Dur gitme oğlum. hastanm 
ayak ucuna geçiyorum, dedi 

* * * Hasta bir haftaya kalmadı, 

ayağa kalktı. Bu suretle Lokman 
hekim de idamdan kurtulmuş oldu. 

K ög enstitüsü için 
inşa edilecek binalar 

MAARlf YEKllETi ŞEHRİMİZE BİR HEYET GÖNDERDİ 
ı ........................ ı 
ı AB ONE VE İL AN i 
İ OCRHLERIM IZ j 
ı Bu harbin ~ başladıfı gün- ı 
ı den itibaren kcilıd. mürekkep ı 
ı ve diler malzeme fiyatlarında ı 
ı derhal bir terelfü başlamış ve ı 
ı bu y'i!.heliş bugüne kadar Jcı ı 
ı devam etmiştir. ı 

ı Y alnu kalıt f igatlarında ı i yüade, yü%elli bir yükseliş ol· ı 

1 
muştur. ı 

Şimdiye kadar abone ve ı 
ilan tarif emi%i harpten eflvelki ı 

ı halinde muhafaza için büyük ı 
ı gayretler ve fedakarlıklar yal'· ı 
ı tık. Fakat bugün artık sadık ı 
ı birer ~dostumuz oları abonele· ı 
ı rimizden de küçük birer feda- ı 
ı karlık istemek mecburiyetinde ı 
ı kalıyoruz. ı 

ı Şehirde fJe hariçteki aylık ı 
ı abonelerimiz şimdiye kadar ı 
ı güz kuruş ödemekte idiler. ı 
ı Buna yirmi beş kuruı tihi ı 
ı cüz'i bir şey ilave ederek 125 ı 
ı kuruşa çıkarıyoru%. Yıllık abo- ı 
ı nelerimiz de 12 den 14 liraya ı 
ı çıkmış oluyor. Zaten bu fiyat ı 
ı ötedenheri '!iler bütün gazete- ı 
ı lerin tatbik ettikleri tarif eye ı 

1 
uymuş oluyor. ı 

A " ' ' •' ı ilan ucretlerımızı ı.se satırı ı 
ı 10 kuruştan 15 e çıkarıyoruz. ı 

i 
Reklam mahiyetinde olan ı 

devamlı ilanlar evflelce de ı 
o/dutu gibi husı,ısi pazarlıla ı 
ıabidir. ı 

ı Okuyucularunudan f.1e ilan ı 
ı müşterilerimizden özür diler ı 
ı ve bizi haklı görttceklerini ı 
ı kuvfJetle umarız. ı 

ı T0RK8ÖZ0 ı 
ı ........................ ı 

Bir Kızın katuı 
idam edilecek 

Mersin: 3 (Türksöıü muhabi· 
rinden) - Tısrsusun Alifakıh kö· 
yünden Durmuş kızı Dursunu ta
ammüden öldürmekten suçlu ayni 
köyden Osmanoklu 1331 doğum
lu Ali rıza çölçenin ölüm ceza
sına mahkumiyeti hakkında Mer· 
sin ağır Cer.a Mahkemesince ve
rilen ve temyiz mahkemesinin 
4·11-1939 tarih ve 2610 esas 
2919 k.ara r sayılı ilamı ile tasdik 
edilen ölüm cezasmın hafifleıti
rilmesini veya değiştirilmesini 

müstelzim l-ir sebep görülmediğin
den TeŞkilatı Eaasiye Kanunu
nun 2' ncı maddesi mucibince 
bu cezanın infaıma karar veril· 
mittir. 

Haruniye Düziçi Köy Enstitü
sü için elli altı parça bina kuru
lacağını evvelce yazmıştık. Bu 
binalara ait planlarm araziye tat
biki işlerile uğraşmak üzere dün
kü ekspresle Ankaradan şehrimi
ze bir heyet gelmiştir. Maarif Ve
lcaletinin gönderdiği bu beyet bir 
hafta kadar Oüıiçinde meşgul 

olacaklardır. 

Ceyllaada Bira 
Ceyhan : 3 (Türksözü muha· 

birinden) - Ceyhanda günlerdir 
ve hatta haftalardır. "Bira,. buh
ranı devam ettiği görülmekdedir. 
Müskirat bayilerinden bir şişe ol
sun bira bulmak ve 1 emin etmek 
gayri kab.ldir. Ancak istasyon bil· 
fesi Adanadan ıetirterek müşteri
lerine ikramda bulunmakda isede, 
burada da her vakıt ve zaman 
kafi mikdarda bira bulundur;.ıla· 

mayor. Esasen son günlerde Cey 
handa bira istihlakinin arttığı da 
müşahede edilditi nazara alınarak 
buhranın önüne ıeçilmesi lhım· 
dır. 

Ceyhanlıların bir ıikayeti 

Ceyhanda, ıerek akşam üzer 
Jeri ve g-erekse pazarları, günlük 
ve haftalık mesai yorgunlugunu 
gidermek maksadiyle halkın, gidip 

oturması veya gezmesi için ne bir 
kır kahvesi ve nede açık ve hava
dar bir mahal olmadıtı malumdur. 
Yalnız, istasyonun şehre nisbeten 
daha serin ve havası bol olması 

hasebiyle halkın bir kısmı "Me
murlar ve serbest meslek erbabı" 
hergün akıam üzeri istasyon kah· 

vesine ve büfeye giderek dinlen· 
mek ve biraz temiz hava almak 

isteyorlarsada maalesef, oturulan 
mahaUe bitişik Devlet demir yol
lanna ait helanın pek fena koku 
neşretmesi dolayısiyle, burada o
turanlar, oturduklarına ve otura
caklarına bin defa pişman oluyor
lar. Ne olur, Devlet demiryolları 

idaresi himmet etıede, bu helanın 
bu derece fena kokm iması ve 
kahvede oturanları taciz etmemesi 
için helanın sık sı k temizlenmesi 
ve daima temiz tutulması cihetine 
gidilmesi mümkin deyilmidir ? ... 
Bu hususda alakadarların ehem· 
miyetle dikkat nazarlarını çekeriz.-

M. SELÇUK 

Acıklı bir ilim · 
Gazetemizin çinkografı Bay 

Rifat Çelikkolun eıi Bayan Maide 
Çelikkol tedavi esnasında kurtu
lamıyarak hayata gözlerini yum
muıtur. Ölüye Tanrıdan rahmet 
diler, arkaıımııın kederlerini pay
laıırız . 

Ankara Radyo Gazetesi 1--
Iralı vaziyeti 

Irak ansızın beynelmilel po
litika sahnesinin ön safına geç-

miştir. Dün akşam gelen haber
ler , İngiltere ile Irak arasında 

muhasematın başladığını anlat· 
maktadır. Her iki taraf muhase· 
matın mesuliyetini birbırine yük· 

!emek istemektedir. 
Bağdad radyosu bugün bir

biri ardına tebliğler neşretmiş , 

bir kaç İngiliz ta.vyaresinin dü
şürüldüğünü, bir kısım esir ahndı
A"ını, lngiliz kuvvetlerinin mağ'lôb 

olduğunu bildirmiıtir. Habbaniye 
bölgesinde muharebeler devam 
etmektedir • lngiliz kuvvetlerinin 

Ba~dada yürudükleri bildirilmek
tedir. 

Basraya çıkarılan kuvvetlerin 
20,000 oldutu da ilive edilmek· 
tedir • 

/apanya va:1.iyeti 
lspanyol ha.riciye nazırı dünkü 

nutkuyJe lspaınyanm istikbali hak-

kındaki karar da ancak İspanyol 
hükilmetinin l:ıikim oldutunu an· 
latoıııtır . 

/ngiliz mali uaziyeti 
Büyük Britanyada vergilerin 

yeni bütçe ile bir kaç misli art
tığı malumdur . lngiliz hükQmeti 
bu tedbirle ferdin zararını değil , 
aıami kazançtan azami vergi 
almayı düşünmüıtür. 

lngilterenio günlük harb mas
rafları on dört milyon lirayı a4-
makta idi. Şimdi ise bu masraf
ların bir miktar azaldığı haber 
verilmektedir . Bu harb meıguli
yeti arasında lngiltere Çiue ve 
diger bazı memleketlere krediler 
açmıftır • 

4 mayts~ 

VINDSOR OÜKÜl~I 1 
BAHAMA iCRAlll 

/ 
• • •.A 

·[tw 
Bahama c:ıdalarırıa 1 

I' 

eden Amerikarı garıl 
f I' terleri buıadatt 

karılıycr _/ 
•--- G __..,,, 

p·' 
Bahama adalarının uJ1l~e v 

!isi olan Windsor dükii, e eııl 
rin Simini adasında ikıtflliıtl 
tayin eden bir- emirnaıne la 

mıştır. . er di 
· bıll 

Bu emirname nıucı i~ id 
miz bir zabıta sicili göster'ıı1 ııt d 
yahut sicilleri şüphrli vey:ıh'.'.nr b 
telakki edilebilecek ofıııı c·,µp ti. 
derhal Bimirıi adasından ~ı'P~ k 
deceklerdir. Bu karar, sn d 
Amerika tabiiyetinde buıun ği 
ecnebiye karşıdır. 'ı"t liııı 

"'kil'' Küba ve Meksika hU \t ter 
bu şüpheli şahıslara viıe .k A Ye 
diklerinden bunlar, BirleŞ~aıs" ttı 
rikaya dönmeğe mecbur la 
lardır. ı 

Bu tedbir; Amerik~0111z1r1 Ş 
· t r ıni üzerine ittihaz edilmış 1 :k1111 

merika makamları, Arnerı ~u~ 
dutları reislerini elyovrn ~1, ~e 
te bulundukları çifte h8Y ıle 
nihayet vermek istiyor· dsn .sın 

Amerika haydutların. ~ va 
. ael'l11 .ıd d 

Kapone ile John Dillırı.ı. 11ır e 
paları Bahama adala~ı . ~aııd' .. 
sine mensup şirin Bıın•" tıte ııl ~o 
iltica ediyorlar. Orada ~8 

8 
t tı.n 

larla muazzam villalar ıııŞfrİ~ ~ıy 
rek şahane bir şekilde te n 

l illa yor ar. . :A ı. 
. şıw "al 

Simini adası f evkala~e p..ıo' log· 
latif bir yer olduku gibı ·u~de ıııaı 
sahilinden birkaç adıın ° ri~' 
lunuyor ve haydutlar p.rııea~ h ba 
bıta ının elinden kurtıılrll tıl' 111 ş ğı ll Ilı 
kolaylıkla bnraya ka~~'d i" likt 
Pazar tdtilini de Bimını e kor 
yorlar. " keı 

4tP 

lngiliz zabıtası, uııı" 
1 

ıeO ~il 
bu tehlikeli şahıslara kıırŞ .. 

1 
s 

1
rak 

B'fll ır. a 
alamıyorlardı. Esasen 

1 d5ır 
garııı 

sında soluğu alan eli} 
ba~ka namlarla buraya g ~rt t ös 
batta cerrahi ameliyatla çtps' he 
ni, alameti farikalarını ve dı tak 
·-• .. b'I el . t' ·yorl8' .~ ~e 11-ıuerını ı e eğış ır ı . i~ ııflle•f Cl t1 

Bundan başka yen• ı~1 Yl 
ıııllrı tak 

lannda gayet sakin ve 11jle~ 1 
'aın' 

b. h .. d "kl . verıı ·~eı ır ayat sur u erı, cı•• ~a . 
muntazaman ödedikleri bıl~I 1 

mahalli zabıta makarnat;JıJ· ~Ye 
karşı bir şey yapaın•Y~ ,,o~ !ı!I l•lte 

Vaşington hükGınetı.' 1edı:ııı· 1'ta 
manlarda aldığı şiddetlı d~ 'e 

da ) 't:t· 
sayesinde, Amerika bir ~ 1 

haydutların faaliyetin~ r11eJ11ıe rııya 
çektikten sonra ecnebı JI 1 

1 oları ıe~ e İl 
lere kapağı atmış o 8 rııe111 eri 
kip etmek için komşu. i 11 ıesJ ı i 

ler polisleri ile teşrı1' tı"' ttrıi 
başlamıştır. Ji ,ş, c ı 

··phe . $ 
Bundan sonra şu d'"ıer• ~ lllir 

pasaportları ve göster J~1'et~~ 1~ ' . s 
ta sicilleri menşe rnern 3rıı'~Jı~ dılc1 · ve cı u bıtası tarafından arız dilfll' iiiı 
kikattan sonra tasdik e ebet 
muteber olamıyacaktır. ltrı i0 

.ıJ- 'raf, 
• ....~ lid IBBACA 110'' ·r/ 

tıı ıı ı ır 
Aldığımız malô~8 8,st1P5 elif ı 

·· ıhr 
tanbuldan - Dünku Dii"•. _ııı , 
kı'.inu 500 bin liradır· . tflurıı · ıı• 'Yas~ 
yeye 500 ton linyit kO ve c liç 

Jl)'8 ıfl lt' sıra iç fındık, Alrn9 ı1Ll~a •lar 
yaya deri, AmerikaY

9 ~I~ ; 
sam satilmıştır . - ru~t 

z••'' 'ııi ~ Zayi Te , ~ ~tı~, 
1·11bıır t~t ~c Yt 

Dörtyol Alay 41 ı.. is ıe • .J lrı0 • 
~ ter•• 1 ,.r. 61 

luk il den aldıA"ım . ·oi 11 ;ı d tlcrj 
mi zayi ettim. Yeııı~ı 01rı1' tc 

.. k rııt.1 lJ 
dan eskisinin tıu ~ tc tc 
ilan ederim. rfı1Yo~ tıl~ tc lı 

Kilisin Murat ce~tı'e llı ı x 
yünden ol~PkÖYiı"dı9 
Cihanbekirlı ·rı O· 3 8u 11 

oturur Hüse)"~ıı.ı "°'~ 
do~0 ç~' 

SAVRAN 



[~DIŞ POLiTiKA 1 
lngiltere 
ve Irak 

8. Ruzveltin 
• • 

yenı emrı 

Y Mıhver devletlerinin Balkan k fı • k d Duan•omonu ör •zı apan ı arıınadası'nı istilaları altına al-
~aları üzerine, Orta Şark vaziye

n.-tJI lı nbiltleşmişti r. Akdeni7.'den lran 
'-~ ve Hindistaıı 'a k dar uzanan bu 
~ s~hanın vaziyeti nazik bir safhaya 

i•rdiki bir sırada Jrak'ta vukubu
lan darbe bılhassa lng'ltere'de en
~ii şe uyandırmı ştı . Fakat lrak'ın 
ıdarrsini ellerine alan politika a
danılan taraf ıııdan veriltn teminat 
~u Cndişey1 izaleye yardım etmiş· 
tı. logiltNc ' ıı i ı.- müstakil ve mu
kadderatına hakim olan lrak'm 
dahili işlerine karışmak istemedi
t i ınuhakkaktır . Fakat lni'ifüler, 
liaQ-dat hükumetinin Irak ile lngil· 
tere <ırasında akdedilen muahede· 

k Ye sadık bl:ıcaa-ından emin ol
~ ınak isterler. Fııhakika Rc:ş l Gey 

lani bu noktada lrıgi liz hükumeti
ne lemi nat ve ı mi~ ve bu teminat 

111~ Şehpeııda taı nfından da teyit edil
•n iştır 

~-~ ~ . 1 k' ı · ı· i"• k uu temınatın , ra · a ngı ız ; s· 
,ı• . erlerinin ilıt acı sırasında fili yal 

•le de teyidi, lngiltere ile Irak ara
Blrıdaki münasebetlerin samimi bir 

,;ıı va~iYe te ircaına ehemmiyetli ö lçü· 
~ de Yardını etm i ~tir. 
~ _ Londra'dan haber verildiğine 
ıe/~orr, son daıbe ile iktıda ı ı elle

''."e geçirenler, hu noktadaki )ye 
frit i1Y~llerini gösterdikleri takdirde 

ııgıltrre'ııin ycnı idareyi tanıma
;~ r,ası için ortada hiç bir sebep 
;~aı?1.'Yacaktır. Ve ancak o zaman 
A i•lıı - Irak münasebetleri nor· ede lrıaı b' . 
~ ır .~ekıl alacaktır. _ . . 
Jt. ~ Irak ta soıı d rbe uzerıne ış 
ıf" iflrŞına geçenlerin endişelerini an

'11,.v-~ llı~k zor değıldiı: Bunlar Irak is
l lalinin tehlikeye düşmesinden 

-'t <>tkınaktadırlar. Bu sebepledir ki 
,,..._eıklt Şehpen<l e r ve gerek lrak'ın 

lr~·~ra .elçisı , lniiliı askerlerinin 
iııİ a. b a gırmelt:ıı bahsinde beyanat
~11. ulunurken, bu noktayı ehem

~~Y~tie _tebarüz ettirmişlerdir. istik 
to ahsındc lrakl !arın hassasiyet 

·b·')~ &lermekte haklı olduklarına şüp
P'P' ~ak~Oksa da lnıiliz askerlerinin 

dl /it.~ a çıkmalaıı, istiklal davasiyle 
tfle b}'t 

1
• basit bir muahedenin tatbi· 

ıııt':'.lhk c alakadardır. Malümdur ki 
·ı~llll}' umumi harpten• sonra uzun 
'.ıJ ~n lngiltere'nin mandası altın-
ti' •darc edilmişti. 

}' Bu, Iraklılar için haklı bir şi-
. tilt et mevzuu idi: Ve nihayet in-

' ._ı Ctc h ~k . . k ld 
edll'' .'-'ak u umetı, manda}t a ı-
~lt il} - lr8k'ın istiklalini tanımıya 

Y rtt· ustakıl lrak 'ın Milletler Cemi
•ne 

'-Ya iır ıııl :. iı ıe yardımda bulun· 
1 muvafakat itti. 

d' e i~c bu sıralardadır ki lngilte
.P--.Jtrj ta~~~k arasındaki münasebet-
,. i ,..... zırn eden 1930 muahede

Vaşington: :~ (a. a.) - Roı.

velt, k ba a .ısın •eki Duansomu
nu k .... feıiı. ;ı, bıJ .. : :nasını ve bu 
mıntaka üzerinde ta.vyare uçuşla · 

rının mer: •' r i ı :- • etmiştir. mezkür 
körfeze y~ı:. , birleşik Amerika 
devletlerine ni t harp gemileriyle 
askeri taı yar eler girebilecektir . 

İspanya barlclye 
nazınaın beyanatı 

" l•panya mukadderatını 
kendi•i kararlaıtıracak ,, 

Madrid : 3 ( A . A. ) - is
panyanın Nepol) ona karşı yap
tığı mücadelelerin anılması me
rasiminde bir ııutuk söyliyen ha
riciye naı.ırı S. Sunner ezcümle 
demiştir ki: < Olitokrasiler ispan
yanın yaşamak hakkını tanımak 
istemedikten sonra yeniden is
panya meselelerine karışmağa ça
lışıyorlar . ispanya\! kurtarmak 
bahanesiyle l'lpanyol millet ini he· 
yecana düşiirmek için en inanıl

mayacak şayialar ve ) alan ha
berler çıkarıyorlar . 

Bir gün ispanyanın üçlii pak
ta iltıhakından , ertesi günü bu · 
nun aksinden, bir gün ispanyanın 
harbe gireceğinden , ertesi günü 
bunun doğru olmadığından bah
sediliyor . iki asır ispanyayı ce
b:rıeri altında tutanlar İspanya
nın kendi mukadderatını bizıat 
kendisinin kararlaştırmasına mani 
olamıyacaldardır . 

ispanyanın harici siyaseti yal. 
nız milli rneııf aatlere tekabül et
mektedir. Bugünkü neslin vaıi
fesi bugünkü realitekı i tanımak 

ve memleketin istikbaline yeni 
bir istikamet vermektir. 

iNGil TERE'OE GEN~ KIZlAR 
IİZMETE DAVET EDilDİ 

Londra : 3 (A A ) - Bugün 
lı ı ııılterede 25 yaşını ikmal eden 
genç kızların kayıd muamelesine 
başlanmıştır. Bunların neı elerde 
kullanılacakları hükumetçe tesbit 
edilmektedir. 300 000 genç kız, 
kayıd muamelerini bitirmişlerdir. 
Bugün yazılan ikinci grupa men
sup genç kızlann Ordu~aki kadın 
hizmetleri teşkilatını takvıye etme
ie tahsis edilmeleri ihtimali var
dır. Her ne kadar Sanayide de 
kadınlara ihtiyaç vaı sa da kayıd
ları yapılan genç kızların. hasla 
bakıcılıkla vezif e görmeierı muhte-

"•lalan 

~tllliy . mııtır. lrak'ın Milletler mddir. 
ctı0 · !!!!!!!!!!"!""'~!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!~~~~"':!-t ":J t lra1t e gırmesıne çığır açau !!!!! 

~ f"'""lif Parlamentosunda l~ mu· ile, Jrak lngiltere hükümetine top-
' 5 reye kar41 69 reyle ayanda- r&kları üzerinde tayyare meydan-
d tcyc ka ı ' ·1ı. tarı kiralamayı taahhüt etmelle-ilerı b rıı 1 reyle taadı dir. Sekizinci madde ile lngilte-
llaGne ı. u mua~e.de, o günden 

1 lbctı .lladar lngılız _ Irak müna- re kralının lı ak 'ta ki mesuliyet e-
•~ . erınin t . r'ı Irak kralına devredilmektedir. Wlllftir B emel taşını teşkıl 
ltaf, h . . u_ muameleye göre, iki Ve nihayet muahedenin, Irak 
~de: b·a~bıcı siyaısetlerinin tedvi· milletler cemiyetine aza olarak 
!tdir ~.1 • İriyle istişare edecek- kabul edildikten sonra yirmi beş 
tlif l bırı, ittifak muahedesiyle sene devam edece~i kaydedili} or 
111 v:/1 ctıniyecek ve diğeri - frak millletler cemiyetine 1932 
lYaaet ? ,c_tini zorlaştıracak bir senesinde girdiğine göre, muahe· 

iiçünc~lltp etıniyecektir. Irak de 1957 senesine kadar meri O· 

itilaf çık~ bir devlet arasıı.da lacak demektir. 
llh .> or 1~1 zaman, bu ihtilifın Anlaşılıyor ki lngiltere rnua-
liişec:yklle h.alli için iki devlet hedenin dördüncü maddesine is-

erdır. tinad ederek lrak'a asker sevkct-

tai Muahlıectenin dördüncü mad- miştir. Esasen , söyledikleri sözlt"-
L e emmi ı · re bakılacak olur:;a, yeni ırak zi-

• 11t1~ 1 t '- . Yet ıdir: bir harp 1 flıı;dırd ' k' m'lmdarları da prenııip itibari) le .Yarct e ı ı devlet birbi· k 
,y'j(J lngilıc'rnda bulunacaktır. lral'. muahedeyi münakaşa etmeme tt:-
c'f,J., re.> e d d'ır. Muahedeııin tefsiı i ve tatbiki wıcrj rı 1 • yar ımı, şimendi- f 
• ı.. ' e 111 ı · · meıeleleri etrafında baı.ı ihtila tar ,..t ille erı, lımamları, tay-

tt t Ydaııları dahil olmak ü- mevcut ise, bunların da yakın ı.a-
''Prııkıa - . manda izale edilerek lngiliz-lrak h biitü rı uı.erınde lngilte-

lbı g - rı kolaylıkları ve yar- münasebetlerinin normal bir şe· 
Ostcrmekten ibaret olacak- kil alması temenniye li.} ıktır . 

Bund - ULUSTAN -
lln •onrald bir nııdde A . ş. ESMER 

: ........................ : 
f Almaaya•ya i 
i yeni akınlar i 
ı ı 
ı Londra : 3 ( A.A.) - lngi- ı 
ı /iz hava bombardıman filoları ı f şimali Almanya' ya yeni akınlar; 
ı yapmışlar, Hamburgu ııe diler ı 

ı hedefleri şiddetle bombardıman ı 

ı etmişlerdir. ı 

ı ı .......................... 
AlMANlAR MIDilUNiN 
i~GAlİNE BA~lAMI~ 
Ankaı 11 : 3 (Radyo gazele 

sindcıı) - Balkanlardaıı ,c;on lngi · 
lız askeri, ev\;elki gün ayrılmış 

bulunuyordu. gelen haberlere i'Ö 
re, Alm anlar Midillinin Şimal li
manlarından birisine asker çıkar· 

mı~lardır. Fakat adanın di~er kı

sımları işgal edilmemiştir. 

Bulgar elllArı 
amamlyeıı ıorayor 

AlMANlAR MEMl[KETIMiZ · 

DEN NE ZAMAN ~EKilECEKlER 
Bir bulgar gazete•i 

dün kapatıldı 

Ankaıa: 3 (Radyo gazetesin 
den\- eski Bir bulgar gazetesi -

Mir - Alman askerlerinin Bul
garistanda daha fazla kalmasının 
doğru olmıyacağını binaenaley bul
garistanı lerketmesi lizımgeldi~i

ni yc\zmış ve bu makale üzerine 
kapatılmıştır. 

Bu gazete, Almanyanın Bul 
gaıistanda ikametini uzatmasının 

Bulgar istiklaline hürmetsizlik ol• 
duğunu da kaydetmiş bulunuyor
du. 

MARE~Al IAOOGliYONUN 
OGlU CEPHEDE ilOO 

Landra: 3 - (a. a.) - Alman 
Radyosu, ltalyan orduları sabık 
genel kurmay başkanı Mareşal 
liadoğliyonun oğlu Paoyo Badoğ
liyo' nun Şimali Afrika'da bir ha
va muharebesinde öldükilnü bil
dirmiştir. 

Japon imparatorunun 
Matıuoka'yı kabülü 

Tolo..yo : 3 (A. A.) - Japon 
imparatoru, Hariciye nazın Matsu
okayı kabulederck Sovyetlerle ya
pılan bitaraflık muahedesinden 
sonraki siyasi hadiseler hakkında 
izahat almıştır. 

lngiltereye 
yapılan akınlar 

Londrada alarım•ı~ 
l'•f en bir ,-ece 

Londra: 3 (a.a.) - Ôğ-renildi
Q'ine göre, Cumayı Cumaertesine 
bağlayan gece lngiltere üzerinde 
dört Alman tayyaresi tahrip edil· 
mi,tir. Bunlardan üçü avcılar bir 
tanesi de hava defi bataryaları 

tarafından düşürülmüştür. 

Mersey bölgesine hücum 24 
saat sürmüş ve geniş bir nisbette 
olmuştur. Adetleri hilafına olarak 
düşman tayyareleri evveli infilak 
bombalarını sonra yaııgın bomba· 
larmı atmıştır. Londra alanmsız 
sakin lıir gece geçirmiştir. 

bd laglllz 
gemlll ltattı 

Londra : 3 ( A. A. ) - Bah
riye nezaretinin tebliği: Yunaniıı
tandaki kuvvetlerin tahliyesi es
nasında 1376 tonilatoluk diyamon 
ve 900 tonilatoluk Vereck torpido 
muhripleri Alman pike ta) yare
lerinin hücumlarına uğramış ve 
batmışlardır . 

Makedoaya'da 
Bulgar dlU 

Sofya : 3 ( A . A. ) - Üsküp 
mıntıkası reisininin ernrile Bulgar 
dilinin Makedonyada resmt dıl ol
du~u ilan edilmi~tİr . 

PAMUK - HUBURAT 

CiNSi 

Koza 
Klevland l 
Klevland il 
M. Parlajı 
P. Temizi 
Kaµımab 

Y. Çijidi 

K.Çit~ 
Susam 

-Butd-ay--

KiLO FIATI 
En az ı En çok 
K. S. K. S. 

-ı~ 

5,00 5,00 
5,00 5,00 

Butday ro.•------:---·• BuQ-day yerli 
Arpa ---

·vüı·-:-af - --1~ 

3- 5 - 1941 
KAMBi YO VE BORSA 

1 ı bankasından alınmıştır. 

I (Frank) Fransız 
(Frank) İsviçre 
(Sterlin) İngiliz 

1"Dolar) Amerikan 
5.24 

132.20 

j Dün muamel• yapılmamırtır. 

TABIB VE C:OiBAl'1'A ----· 
Irak Memleketi 

frakın lngiltere ile ihtil<if haline düştüfü görülügor lraJ.., Oıman• 
lı devletinden a.qrıldıktan sonra 1919 ile 1932 arasında Britanya man
dasında kaldı. Sonra müstakil bir krallık haline ıeldi, Suripe çölle
rinin şarkında, bizim ıark ııilô.l/etleri yoylaıının cenubunda, lran yay
lasının garbinde, lran körfezinin şimalindedir. Dicle 11e Fırat vadisi
nin ekseri kısmı 'Ve Mezopotamya fraka aittir. lrukın muahası 3'10,()()() 
kilometre murabbaı, nüfüsu 2,849000 ki.şidir, 

lrakta üç cins biribirinden ayrr' saha tıardır: Şimalde yayla 
etekleri. Cenuba, lran körfezine dolru uzanan Dicle ve Fırat 
akar. Cenupta, bu iki nehir arasındaki düzlük "• Şattel'arap 
kıyıları ki, burası çok münbittir. Tarihte Mezopotamya etrafında 
medeniyetler dolmuştur. Garple ise çöller vardır, Burada bedevi A
raplar çobanlıkla yaşarlar, 

frakta Türkler, Küdrdler, Ermeniler, lranlılar /cor11ık 6ir hald• 
bulunur, En fazla kullanılan dil arapçadır. Dinlerden en yayılmısı 
sünni müslümanlıklır, Fakat çok miktarda lii de vardır. Kı1lliyetli 
Yahudilere de raslanır. Hriıliyanlıtın muhtelif kısımlarına inananlar 
da mevcuttur. 

Bizim zamanımızda Baldac/' da en %İyade konuıulan TıJrkçegi ii
lenler pek çoktur, Şimdi pagıtaht Bafdad'dır. Muıul ve Baıra eh• m
miyctli ıehirlerdir. Muıul petrolleri dln9G11ın •n meıhur p• trolleri • · 
rtmnda ıayılır. 

.......................... 1 
1 ASRi SiNEMA I 
• • • SUVARE SUVARE • 

1 8.3o B U A K Ş A M 8.3o İ 
lld blylll ,aıaeıer birden ıanar • 

-1 - : 
CEBELÜTTARIK VIVİANE ROMANCE 1 

. : ~ ~TMUIL:~: GEORGES FLAMONT ! 

1 

A R TiSTLERi D o L ' Ol 
T'arafından Nefis Bir Surette T emıil Edilen 

Yan Geceden Sonra 
Esrar tıe maceralarla dolu, büyı1k aşk ve lıeye,·an filmi 

-2-

Dlnya llnemacdıtınıa En 
Borlluç ArtlıU 

1 • 1 • • • 
1 • 1 • 1 

MiSTER M OT O'NUN 

il SON iHTAR 
1 • 
• Heyecan, Bırar, Maamma be • 

Dola Blylk Macera nımı 1 
• 1 

Bagla gladlz matbaada ıoa dala 1 
1 YARI GECEDEN SONRA - SOM iHTAR 1 
1 ......................... . 

t LAN 

ADANA BElEDIYE RiYASETiNDEN: 
1 - Belediye emlikinden aşaj'ıda cinai ve numaralariyle muham

men bedeli icarları ve muvakkat teminatları yazılı sebze halind eki dük
kanlar l Haıiran 941 den 31/Mayıs 942 tarihine kadar bir sene müd
detle açık artırma suretiyle ve şartnamelerine göre kiraya verilecektir. 

2 - ihale-teri 16/5 941 Cuma günü saat 14 de belediye binasın
daki belediye encümeninde yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi ıörmek üzere belediye muhasebe kalemine ve ihale 
günü teminat makbuzlariyle birlikte belediye encümenine müracaatları 
ilin o lunur. 29-4-8-12 12961 

Mevkii Cinsi 

Bucak M. Sebzeci dükklnı .. " " " .. " .. " 
" " .. .. .. .. " .. 
.. .. .. " .. .. .. " 
" .. " .. 
" " .. " .. .. " .. 
,, .. " .. 

" " " 
" " " " 
" " " .. .. .. " " .. ,. Toptancı .. .. " .. " 
" .. .. .. 
" " " " 
" " .. .. 
" .. " " 
" .. .. " 
" .. .. " 
" .. .. 

.. Balıkcı 
.. 

" " ,, 
" .. .. 

" ,, Toptancı 
" .. " " " 

" .. .. " .. " .. .. 
" .. " .. 
" .. " " .. ,, 

" " .. . ' " .. .. .. .. .. 
" " " .. .. .. .. .. 
" 

,, ,, " 
" 

,. Sebze .. 
" " " 
" .. " 

,. .. " .. " .. " 
., " 

" " " " 

No: 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
ti 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3S 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
<t4 
45 
46 

Muvakkat Muhammen icar 

Teminatı BEDELi 
Lira. Kr. Lira. Kuruı. 

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

16 50 220 
26 25 350 
5 25 70 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 JOO 
7 50 100 
1 60 ıoo 
6 85 90 
6 80 84 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
7 50 100 
6 80 
7 50 100 
7 50 100 
6 80 
6 80 
6 80 
6 80 
5 25 70 
6 80 
7 so 100 
7 50 100 

18 75 250 
9 40 12~ 
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TÜRKSÔZÜ 

SEYHAN Vill YETİ DAiMi 
ENCOMENINOEH: 

Adana Memleket Hastane· 
sinin Haziran 941 Bidayetin

den Mayıs 942 nihayetine ka· 

dar bir senelik Yiyecek, ya
kacak vesair ihtiyacı Açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltmeye iştirak edecek
lerin Ticaret odasında kaytle
rinin bulunması gerektir. Talip

lerin ihtiyaç mıktarlarını ve ev· 

saf ve şeraitlerini anlamak Ü· 

zere münakasa kaymalarını 
görmek için her gün Hastane 
İdare•ine ve Eksiltme günü 
olan 8151941 Perşemde günü 
saat 1 O da da Eksiltmeye gire
bilmek üzere daha evvelden 
yatırmış oldukları muvakkat te
minat akçası makbuzlariyle Vi· 
layet daimi encümenine müra· 
caatlan ilin olunur. 

25-30- 2-4 12946 

En nefis salebi 
En halis ve sıh
hi baharatı yal
nız ÇAPA 
MARKA 
müstahzaratın • 
da bulursunuz. 

Beşiktaş Çapa

marka 

Kuruluş tarihi: 

1915 

4 ma 

·- --- ------

liiiviilriii .. 1 I~~ 
llallteıı,ıe ve ıeılabl temtzlltlyle ller llell llarrete 

dlşlrea radyo 

İ l$LERİHİZİ GAYET TEMİZİ f {ABDEST BOllH} OEDIGiMiZ SERITlER 
i Y[ UCUZ OLARAK i 1 Bunların uzunlukları, dört metreden on metre!"'~ i TÜRKSÖZÜ ! ı~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştı~' 
ı ı ~ ser, karında ağrılar, sancılar yapar. Za}ıf. kansız. ·i)I MUHARREM HiLMi REMO ı M A J B A A S ı N O A ı R sız bırakır. Tehl~eli ha~~lıklara yol ~~~.r· •. Teda"' i YAPTIRABILıRSIHIZ i [ cuttan ablmazsa, ınsanı olume kadar goturur. TlcaretllaaeılDdea aııa•ı 

ABİOİNPAŞA CADDESİ ffO. 112 - TELGRlf : REMO ADANA - TElEfON: 112 .......................... TIMOFÜJ 

(.~ 

ı Diş Tabibi 

Celô.l Çalapöver 
ASKERi HASTAHAHf DİŞ TABİBİ 

Bar gln ltıadaa soara 111, tabibi l 
1-all Ballllı Som&JUI maayeaellaae-J 
llllde llaıtaıarw kabal eder. 5·15 
~ 

,-----------------·--------, 
FEMiL 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

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

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

ECZANElERDEN Yf TUH Af İY(, ITRIYAT 
MAGAZALARINOAN ARAYINIZ 

Cenup Muıtakası deposu : Balari Diril Ticar•tluın••İ 

Y afcamü cioarr No. ~ 

- ----·-
ILA 

ADANA INHISARlAR BA~M000Rl0~0NDEH : 
inhisarlar Adana Tütün Fabrikasile Başmüdürlük anbarlan 

ve Rakı imalathanesinden Karaisalı idaresine ve bu İdareden 
ayni mahallere mukavele akdi tarihinden itibaren bir sene zar· 
fmda nakledilecek tahminen (50000) kilo mamul tütün ve içki 
ve boş kapların taşınması inhisarlar Adana Başmüdürlüğü satış 
şubesinde mevcut şartnamesi mucibince 26.4.941 tarihinden i
tibaren 16.5.941 tarihine kadar yirmi gün müddetle eksiltme-
ye konulmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,5 güven parasile 16.5.941 çarşamba gü· 
nfr saat 16 da Başmüdürlüğe müracaat eylemeleri ilan olunur. 

12949 26-4-12 

ıı·· ................. ~~+!~....!:!._ ................... .. 
ı Abone ve UAll TÜH U~SÖZÜ \i ! '8J'Ü&rl GONOELfK ~E - AD~NA ıı 

ı Sahip ve Başmuharriri ıı 

f 
Senelili ... 1400 Kr. FERiD CELAL GÜVEN ıl 
1 Aylıtı . . . 125 .. 

Umumi Ne§riyat Müdürü ıı 

JI ilanlar için idareye MACiD OUÇLU ı 
ıl mUracaat , etmel~lr --~~ldıO yer : TORKSOZO Matbaası Ji 
...................................... ~ ........ ~ 

luzuNLUGU 4-10 Mf.TRfYf.~I 
ı~lAN_(ABDEST BOZAN) OEHiLP fffU 1~,. 
OLDURUP V.UCUDTAH DIS~I A 
TA~ESİALİ BiR M0STA)luAOI' 

$,-.. İ. /ıtl. V•A,aı.1.,.,,, 1/1111! I•,: ı 
H . # ~ lıt• l•,.illı rull#llffl I-'' 

... - Rllt:l!.r• İL• ~Anc.ılt llfll.. 

ÇAN ZABOl?AnJARl·/STANBUl ·l<u 

Bitin atnıana paaı•-1 
Beyhude ıstırap çekr1'8 

Bbl TBB BQI 

NEVROZIN 
Bu muannid BAŞ ve DIŞ ağ'rıla
nnı sür'atle izaleye kifidir. Ro
matizma evcaı, sinir, mafsal ve 
adele ıstırapları NEVROZIN'lc 

tedavi edilir. Müessir ilaç : 

NEVROziN nı~ 
/Jilif· 

icabında Günde j Kaşe Alına 


