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Falih Rıllı ATAY 

Yunanistan' da Alman iltri hare· 
ker y 1 clurmuı dtflldir. Fakat, 

t.,.ı_ unan ·rıe lngiliz rts111i ttblil· 
1111e " d rt1 fore. müdafaa hattı a ya· 

liz~fflrıııtrr, Bundan baıka. /nıi· 
la er 11lrafmdan tahliy" hazırlık
,;, Y0Pllma"1a old11~u hakkındaki ı 
d· ayetler ltkzip edilmiıtir. Esasen 
orı - / l . 

0 
d Yuz bin kıisurluk ta yan 

GÜNDELiK 
~ 

SiYASi GAZETE 

Lord Bablakı 
beyanatta balanda 

"BU HARBiN KATI 
SAHAAI ATlANTIKTIR,, 
Vaşinglon : 19 (A. A.) - in· 

giliı Büyük elçisi l.ord lialifaks 
Şimali Afrikadaki askeri vaziyet 
hakkında Amerika Hariciye Nazın 
Hull ile görüştükten sonra ga· 

Münakalat Vekili 
• 

I skenderuna gidiyor 
Ankara: 19 ( Turlı.öz.ü muhabirinden J - Haber altlı· 

iıma göre, Münakalat Vekili Cevdet Kerim lncedayı , p•lı 
yakında lıkenderuna gidecılıtir . Ayni z.amanda limanlar 
umum müdürü Raufi Manyaı'ın Ja /ıkenderuna gideceji 
ı6ylenmelıtedir . 

r usu }' tırd na karşı harkJen unan 

d~ llsunun, Bulgaristan' dan gelen 
l ngilız topc;;ul crı foo liycı f helinde zetecilere yaptıtı beyanatta Şima· 

li Afrika vaziyetini, bugün Bal· 
kanlar muharebelerinden daha mü· 
him telakki elliğini söylemiştir. 
Lord Halifakı Balkanlarda vaıi· 

ANADOl.U'YA 
ort " - d n . .,uz bin kıisur Alman ar usu 

I 0 kar11 güç vaziget/erJe kalaca· 

'
~ 

1
11e Atina' da, ne de Londra' da 

z enm;.,. 
o.rıl. 

Bir takım propoıanda neşri· 
Yatının L_,_.k . I k .. bcı 11cucı atlnı an ama ıfın. 

rQ(/a dikkat tdiltcek bir nokta 
"ar: / ·ı . ' h be n~ı tere ne Yunanıstan ı. ar· 

le1tıik etti, ne clt Yunanıstan 
Sadece ı ·ı· d -ıngı ız yar ımına pvent· 
~k ltalyan tecatıüzüne karşı koy· 
le • Hatta, Başvekil Çörçil'in nul· 
""~a tasrih edildifi üzere, Bul· 

garıston iııal olundufu zaman Yu• 
nan/ılar, memleketlerine Biigiik Bri· 
~~nya km.nıdltri gönderilmeu da· 
. ': istiklcillerini müdafaa. etmek 
'fm Alman/arlu dÖf.lüştceklerini 
.s- " ' oy emişlerdir. Bütün bunlara ral· 
'11tn, lngilizlu runan milletinin 
h" . t''Yet savaşına, hava, deniz vt 

ara kufJfJttleri ile kendilerinden 
ı'sft:ndilecek ı'~ hugünkii ahvalde 
ht!!ıenebilectk hu türlü müessir 
!JO,:d1mı !J"fltaıŞlarJv. K~ m~ 
hu/ def ildir ki Bi•t.zi, Balkan 
~ arımada.sı' na kuvvet zollandıfı 
ırin düştü. 

Yunanlılar ve /ngilizltr, Bal· 
karılara gelen Alman kıwuttleri· 
nin tJt •ilôJılarının üıtıinlüjünü bi· 
lere/c mücadeleyi kobul ettilu. Ar· 
110dutlult.ta serie.st lcolan /lalyan· 
lar/• lwra~r, mihvttr asker/,r#nin 
selek yüz bini aştıf ına pJ,,,M yok· 
1~r. /uiJdil mWuıreb.ltri, M•ap 
"• m.n/aat defi/, IQllZİ/e ue hak 
lrluhar-6-leridir. Bir millet, larilai· 
~i 11'• ıeref ini tnlcôr ettMJiJcç• ut 

Gr !/(UUtal.tan t1oıı~medikçe. 
· kapılarını istila ordıılarına cıça· 
~az. Ne Yunanlılar, nt de lnıi· 
. l~r • 1941 senesinin buhranlı bir 
~n.lilcal yılı oldufundan. ve kıtaJa· 
le ı Alman ordularının nasıl bir 

1 
em(qet ııe keyf iget üs/ünlülü tut· 

:/,.undan ıaflettt olmamışlardır. 
cak bütün bu üstünlük, çtvril· 

rrıes· 

1 
ı filç, dar fit müıtalıktm hat· 

dıu- arka.,nda cidclt bir müdafaaya 
,,: môni olamaz. Yunanistan'da 

1 
ıy/e bir miiduf uu hatlı /amamen 

rıazı l d r anmıı mıdır? Hattı müdafaa 
~.en kuvvetlerin si/ôlı ve sayı ı1a· 
~ıgeı; netlir? Bülün hunlar bilin· 
;edikre. Alman ileri hareketinin 
k:~up durmıyacafı, ne dereceye 

ar rnuTJaflak olacaf ı Jıakkında 
:;akıon ne sö.qkMbilir? Bunıınla 

rqber höylt bir Alman lıl.ctımU· 
'::; lc.rıı. fim4i nwhtıreO. salınt•i 
le~,. böı,elerJ. majiıtooarl isiilı · 
d~rnlar bulunmadıfı da megdanda· 

1/"· Oralarda Yunan ve ln,u.Jz 

10~'7;~1/eri tahii arJ.ı11/arla salırtı 
le,.. ımatından isti/pt/e etmekte'-İr· 

,, f 94/ ~eg{ndt bütiln meule, 
.,,er y 
1 tr milJofaa w ,.,J,aoemıel· 
~rle mih :ı_ • h k . . --'il ka•. ver ~rı art atını ,_,. 

•Ola ,Jf '1.rı,.· Uııratmak, mihver kuvwt· 
tel ı yıpratmak, 'iakat hıew uk· 
~ık ı.. SoaiMlıtva koılar. m)h· 

"er (J '1ll7 ı!ı1nlülı7nün ka6anr Jcılıcuını 
bil oa.kain olJup kıM/ar•t.Uil ,,Pe· 

rneJc.t· "',. • les. ır · ı ,.,ı yılının cuıl mıse· 

01:· Mıaır w AJuleniz' in müdajaıJ 
li ~a~bn.esinck, Akdeniz cı.. ş;.a-

l if rıka uın mıhvtr i.sti/ôşı altına 
~~rak. 6u dtni~in k•ptılı bir 

111 
• ~er denizi halw ıcüne8tte 

,.:!:e' olmaktır. A/rika'tlaki mıJıa· 
S •.en nazik safhasına ıirmiPir: 
eqdı • B · 1._L• · arrQJNdtn sonra, ,,,,,.ıs 

rnev.zuu .S. 1 ., , • uwgs yu unun v 1Quır 
ın . 
m 'lırnuhaf Qza olunup olıınmıgacdı, 

'1ı ver kuvvetlerinin Mersa-Mai· 
ru hattına tecavüz etmek kallİli· 
yeı· d ın • olup olmadılı "'Y• 6u ka· 

Atina : J9 ( A. A.) - Yunan 
reami tebliii : Makedonyada düş· 
man ıerek Greman bölgesinde, 
ıerek Aliatmon'un orta vaıiye· 
tinden ve Olimpos mıntakasından 
bindirilen bütün tazyiki muvaffa
kıyetle önlemiıtir . Arnavutluk 
topraklarındaki harel.:etlerimiz sÜ· 

kıinetle yapılmııtır. 
Atina : 19 ( A. A. ) - Yuna· 

nistandaki lnailiı hava kuvvetlerinin 
tebli~i : Avcı ve bombardıman 
tayyarelerimiz. kara kuvvetlerimi· 
ze müzaheret için bütün gün fa
aliyctte bulunmuşlardır. Düşman 
münakalitı durmadan hombardı· 
man edilmiıtir. 

Atina : 19 ( A. A. ) - Matbu· 
at ncıart-li harekit hal.kında aşa· 
tadaki bülteni neşretti. Muhare· 
be timali Yunanistanda cephenin 
heyeti umumiyeıindc şiddetle de-
vam etmiftir. Tarandoferoıı geçi· 
dini miidaf aa eden lngiliı. kuvvet 
leri kuvvetli Alman piyade ve 
tank hücumlarını tardetmişlerdir. 
Buradaki muhrarcbe bilhassa şid
detli ve kanlıdır. Almanlar Olim
pos dağının cenubun<lali diğer 
geçidi müdafaa eden Avustralya-
lılara karşı on fırka ileri :sürmüş
lerdir. Fakat bütün hücumları mu· 
va,,.tyehiı.life utramııtır. Daha 
ıarpte ~~vvctli motörlü )"talar 
Kalambekamn timaliude bulunan 
ha\larına hüçp'1 etmektedir. Fa· 
kat bu hareket de önlenmiştir . 

Atina ; 19 ( A. A. ) - Yunan 
balını nezaretinin sözcü ü, ccnubı 
Yuaoslavyadan bü}ük Alman kuv
vetlerinin Makedonyaya dönüşü 
üıerine Arnavutluktaki Yunan 
kıtılarının yeni mevzilere alındı 
tını ve ltıalyanlaran bu ricate 
m.-ni olamadıklırını söylemiştir. 

Atina : 19 ( A. A . ) - Arna· 
)'utlukla Aimara mıntakasıncia 
Yunaplılıtrın yeni hir ltalyan ta· 
arruı.unu pOakürttükleri bildiri!· 
m~ktedir. Yun4nlılar mukabil ta
ıarruı.da bulunarak düşmana ağır 
ıa)·iıt verdirmltlerdir. Ve esirler 
t"lmışl•rdır. 

Atin• : 19 ( A . A . ) - Yunan 
emniyet ncı.areti tebli~i : Alman 
tayyareleri Vauia'yı bombardıman 
etmitlerdir. Sivil halle arasında 
aı ölO ve evlerde hasar vardır. 

Atina : 19 ( A . A. ) - Genf'· 
ral Hiarond dün akşam rudyoda 
nctr•Uiti bir beyannamede Alina 
aake~i valilitine tayin edildiğini 
bildirmitlir. Beyanname şudur : 
Harbiye nazırının emrile Atina 
anefi valiliğini deruhte ettim . 

(Ccriıi üçüncO •ahife<le) ____ _,...., ______ . 
bUiy~ti ka.ıcınıp ka~anamı.11acaf 1Jır. 
U>rd Hali/aks. Kı2udeniz.' den Or· 
ta Şlı,k' a Jfllru. dalıa dalga. in· 
san vt malzente akını devam elli· 
ibel •Ög/.emiıtir. E(ltıelki günkü de· 
nil muflOf/akigtti ile. lnıiliz do· 
napması. /tal.ya il• AjriJ..a Mmm· 
J1J4i ııa/cUgalı daha müessir bir 
kontrole tabi tutmakla o/dulunu 

ıöstermiıtir. 
lnıiliz adalarının istila edil· 

m•~ ümit kesilmiş o/dulunu 
ıöstertn Afrika ve Akdeniz m~· 
ıı.re~ltri, Br1yülc Britanga Jenız 
ue kara lı.uoo~tltrini Mısır' dan 
ve bu d•ni6dtn sürüp çıkarmak 
mümkün olmadıfını ispat eden bir 
.mukavenwt karııwıda talcılıp ko· 
la&cık olur-sa, /nıilizltr 1941 sene· ' 
.sinin en mühim buhranını atlatmış 
r.ıe mihver deole.tlerine, yıkılması 
Jalıa ıüç ve ıuun sürecek olan 
bir mukavemetin imkanlarını ver· 
,,..,,,11 olurlar. 

BALKAN' J f». 

Elen -lngiliz 
muvaff akiyeti 
AlMANlAR BİR ~OK 

YERlf RDE POSKÜRTÜlOÜ 

Meçova Şehri 
istirdat edildi 

Alman zayi tı büyük 

Atiııa: 19 ( A. A. )
Atina valisi ve rlevlet na
zın Ko tarıtin Koçyas.} e
ni kabine} i teşkile me· 

mur edilmiştir . Koçyas 
kabinede Başvekil mua
vinliği mevkini işgal ede
cek ve Kral Joıj kabine 
içtimalanna rh asct e de;· 
Ct"ktir , 

Atına: 19 ( A . A. )
Atina rad} osu Başvekil 
Koriıisin üç a) dan az. bir 
müddet vazifede L:aldık· 
tan ııonra clün füc'eten 
vefat ettiğini bildirmiş ve 
bu suretle üç ay içinde 
iki Başvekil in hütün kuv· 
vetlcrini memleketlerinin 
hizmetine tahsi!i ettikten 

sonra füdüğünü ilave et· 
miştir . Spiker pek ) akın· 
da yeni hülı:ümct i n teş 
kilinin bildirileceğini de 
söylemiştir . Spiker müteveffa Baş· 
vekilin memleket hi1.metlerinin 
bir tarihçesini yaptı ktnn ı.onra 

şunları ilave etmiştir : 
Koriz is harbe devam azmini 

bir dakika dekiştirmemiştir . Ço\.: 
hüyük bi r idare adamı oları Kori· 
zis 8} ni zamanda çok ) ükı.el.: 
hir hatipti . Altı Nisanda Alman· 

• (Gerisi üçüncü sahifede) 

yetin fevkalade ciddi oldııtunu 
fakat Şimali Af rikada lngilizlerin, 
mihver ileri hareketini istikrarlaş· 
tırdı2ı mutaleasında bulunmuştur. 

Amerikanın şu veya bu şekilde 
derhal Afrika vaziyetine yardım 
edip edemiyeceği sualine şu cc· 

vabı vermiştir: 
Birleşik Amerika, kml denizi 

Amerika seyrü sefainine açmak 

suretiyle yardım etmış bulunmak· 
tadır. 

Lord Halifaks şunu da ilave 
etmişlir. Mihverin Balkanlarda ve 
Şimali Af rikadaki muvalf akiyetle· 
rine ra~men harbin kati sahası 
Atlan tik tir. 

Yunan baş 
vekili öldü 
Yeni llablaefl 
koç1aı karda 

KORIZDIS'/N ÔLÜMÜ 
TEESSÜR UY ANDIRDI 

---- ISTANBULDAN ----

GÖÇ EDENLER 
Her aileye bir numara veriliyor . 
lstanbul : 19 (Türksözü mu· 

habirinden) - Kendi arzularile 
' 

hükümele ait nakil vasıtalarile A· 
nadoluya gidecek olanların be· 
yanname vermek müddeti bitmiş 
bulundutundan, bu beyannameler 
kazalardan Vilayete gönderilmiş 

tir. 
Devlet Deniıyollan umum mü· 

dürü lbrahiın Kemal Bayboranın 
reisliğinde , liman idaresinden, dev· 
let demiryollarından, şirketihayri· 
ye ile kaymakamlıklardan ve di· 
ğer alakadarlardan mürekkep ol
mak üzere bir komisyon kurul· 
muştur. 

Komisyon dünden itibaren 
toplanarak Anadoluya gilmek is · 

tiyenlerin ridecekleri iskele veya 
istasyonları tesbitle meıgul ol· 
muştur. Toplantıya bir aralık vali 
Lütfi Kırdar da iştirak etmiştır. 

Komisyon bugün de toplana· 
cak ve bu akşam beyanname ve· 
renlerin ritmek istedikleri istas
yon ve iskeleler tamamile tasnif 
edilmiş olacak ve gazeteler vası· 
tasile bir ilanla herkese numaralı 
biletler verilecektir. Gidecekler bu 

biletlerdeki numara sırasile hazır· 
!anacak husOsi vapurlara veya 
posta vapurlarına bineceklerdir. 

Alakadarlar ilin a-ününde ha· 
rekct edecek vapur veya trene 
binmedikleri takdirde parasız git · 
mek haklannı kaybedeceklerdir. 

Maaı sahipleri ve mütekaitle 
rin üç aylıktan bulundukları kaıa · 
lara gönderileceklir. 

Hükumet Anadoluya gidenle
rin çokalması üzerine kira ihtika· 
rın meydan vermemek üzere icap 
eden tedbirleri de almaktadır. 

-··---

: ...................... .., 
i Yurddaş! 1 
ı ı 
ı Sözden ne çıkar deme· ı 
ı söz düşmanın kullanacatı e~ 

1 ı m~dhif ıil~hlardan biriıidir. 
ı Duşman, hır memleketi top, 
ı tank ve tayyarelerinden evvel ı 
ı sözle yıkmata çatııır. ı 
ı Her duyduğun söze inan- ı 

ı mal ı 
ı Duyduğun lafı inanmıı ol· ı 
ı san da başkasına söylemekten ı 
ı kat' iyen çekin 1 ı 
ı . ı 
ı YUBDDQ 1 , ı 
ı Bulundutun mevki, yapb• ı 
ı tın vazife dolayıaiyle belki 
ıı devletin, milletin emniyetine ı 

taalluk eden bazı feylere va· ı 

ıı luf bulunmaktaaın. Bu ıeyleri 1 
ı en yakın dostuna, hattı ha· ı 
ı bana da ıöyleme.. ı 
ı Laf, suya atılmıf bir tqın ı 
ı yaptıtı dalaalara benı.er: ya- ı 
ı yıla ya_yıla çok uzaklara 1;. ı 
ı debilir. ı 

1 ~.:~~•~ak bir İ 
ı takım lakırdılara, mütalealara ı 
ı fikirlere kulaldarıfl.ı kapa. hat: 1 
ı ti o ıahıı veya toplantıyı ı 

ı derhal terket 1 f 
ı Dütün ki; en kötü haber· 
ı lerin bile mineviyatımııı bo· ı 
ı ı.amıyacatı bir vaziyet ve 1 f aatlamlıktayız. ı 
ı Neden crıdife edebiliriıki; ı 

ı . Biz kimseye çatmak nb'e· ı 
ı lınde dekiliz. Fakat bize çat· 
ı tıklan :ıamanda en çetin, en 
ı zorlu düşmanlarla boy ölçil· ı 
ı şcbilecek derecede kuvvetli· 
ı )' İz., haı.ı rlıldıyıı. Mecbur ol
ı duğıımuı. zaman yapacatımıı 
ı şey vatan müdafaasıdır. Vatan 

1 
müdafaası ise Türk için bir 
endişe dekil daima bir diitün 
olmuştur. 

ı .................... .... 

Ameri}<anın 
yeni kararı 

ln•iltereye malaem• taııy1111 
gemi/ere himaye ••mllm 

tahaia edi/Ji 

Yukorıdoki resim bl Al r mon 10•• gemisinin lıoh .. nı 96stermeldedlr. Vaşi_naton : 19 ( A. A. ) _ 
Ruıveltın huıusl kltibi vaııtuiyle 
yaptıfı tekzibe ratmen infiratca 
Ayan azası Toby harb malzemeal 
tqıyan vapurlara Amerikanın hi· 
maye_ aemileri tahıis etmiı ba. 
lundutunu , dört kitidcn haber 
aldıtı~ı ~ylemiı fakat bu d 
&atın ıımıni vormemiftir • 

Londra : 19 ( A . A. )- Ha-
va neıareti istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre , Norveç sahili 
açıklarında bir düşman rleniz ka
filesine yapılan taarruı neticesinde 
7000 tonilatoluk bir iaşe gemisi 
alevler içinde ve 3000 tonilatoluk 

• 
ALMANLARIN Oç 

GEMiSi BATIRILOI 
• 

diger:bir gemi de ıiyah duman
lar çıkararak ıiiratle batar bir 
halde bıralulmııtır . 7000 tonila
t?luk diger bir iate vapuruna da 
bır tayyare taarruz etmif ve ta
arruzun hemen akabinde bu bü
yillc vapurun arkasını alevlerin 
klpladıtı ıörillmOttür. 



Sayfa ·2 

,._ ... ________ ........ __ .. , __ ....._., 

i__P_A]!~~~-~. ~ ~~A_ı:~~:~j 
Hacı Molla Fakı 

At hırsızlığı maddesinden üç 
senelik ıııalıklımiyetini temyiz mah
ke.mesi tasdik edince, Uzunyaylalı 
Çrı kes Yusuf halas çaresiri firarda 
bulmuş, günün birinde her nasılsa 
hapısaneden ipi kırıp kendisini 
Çııkurovaya utmıştı. 

"M .. ,, Nahiyesinin beyr.ız top· 
raklı bir sırt üstünde, Nur dağına 
ve Ceyhan nehrine bakan yegane 
k.ılıvt•sinde pejnıiirde kıyafeti!~. 

hndisi için biı i.ş olııp olmadığını 
O<'i.ikcıya sornrkt'ıı onu nalıiyeııin 
it lgraf ıniidüıü gördü. 

lı,r.ıhim t'fı·ıı di kah\'eniıı rlerr: 
} c doğru U'fıtııarı tarasasıııda kk 
haşına otıırrnıış, ııile\ i bir mestfe
\'I mülahaza ediyo· du. F..liyle işa
;et ederek Yıısııfo ) aııına çağırdı: 

Adın ne seııin ht'nışeıim'?. 

Yusuf... 
Nerdi:.iıı'? 

U:rnnyayla'ıyım ... 
Bir kimsen filan yok mu? 
Allahlan gayri kinısrm ) ok. 

- Alili. Bana da senin gıtıi 
hir adıım lfınnıdı . Yal'ırııda du
rııı ıııu-;un·? 

- Kul, köle olurum lıeğim .. 
Allah ömür versin .. Allah çoluğu· 
nu, çocuğunu bağışla:oın ... 

- Ne çoluk \ar, ne çocuk ... 
bir Köroğlu bir ay' az ... Sadıkane 
çalışırsan rahat edersin oğlum! 

Ayda yarım okka tütüııle bir 
mecidiye, üç "urup,, a pazarlık 

bııti. Yusuf telgraf müdiirünün 
evinde, sokak kapısının ü~tünde 

ve kapı ile yukarı kaiııl arao;ında

ki mu:.lakil odaya yerleşti ... 
Rahattı... Hafta başları efen· 

disinin ve rdiği harçlıktan başka, 

zerzevat pa rasından yaptı~ı ufak 
tefek haminto ile beş on kuruş 

da artırabiliyordu. 

• 
"' 

lbrahim efendinin başında bü · 
yük bir ta~a \'ardı . Öyle bir tasa 
ki, kimseye açamıyor, derdine kiın
şed\:n derman istiyemiyordu. 

İbrahim efendi kendisinden 
yirmi yaş daha genç olan kansı

nın ihanetinden şüpheleniyor, fakat 
onu cürmü meşhut halinde yaka
lamağa hir Hiılü muvaffak olamı· 

yordu. Vazifesinin hususiyeti bu 
kahredici vaziyetin devamını ko· 
laylaştırıyordu. 

Daire kadrosu kendi~ile mü
veızidt'n ibaretti. Amir de, me· 
rnur da lıep kendic;i idi. Bu sebeb
le gece yarılarına kadar mRnople 
başından ayrılamıyordu. Bir sabah 
daireye zerzevat parası almaga 
geldiği zaman, İbrahim ı:fendi Yu
sufa açıldı: 

başladı. 

• $ • 

Bir tahta perde ile ayıılaıı bi· 
tişik odanın budak ddiğindcn bu 
sırra tesadüfen \•nkıf oları telgraf 
müvezzii epeyce yüksek bir caıze 
mukabilinde paı olayı müdürün 
katıs111a sallı ve g .. nç kadın da 
hemen fişıklaı ırı,\ lıabar göndt·rr. · 
rt'k ıııııkahil tedbirini aldı. 

o!: 
ı; $ 

Yatsı r.ı.anı okuııalı hayli gt>ç· 
mişti ... Kapı vuruldu. Yusuf St'~
lendi: 

- Kirnooono? ... 
Aşağıdan cevap veı ildi 
- Hacı Molla Fukı J.. 
Pencereden uakmağa lüı.um 

göı mt'den yaltıgı yerden dini u 
zattı ve kapıııııı ip iııi ~· lti. 

Biraı. sonra kapı \ ıııe ı:alınılı: 
- Kimooooo '? ... 
- Hal'ı Molla Fakı !,. 
Bir lahıa tereclrlüt ~lti. Fukat 

mümkündü. lbralıim Efendi eıga
ra almak veya lelgraflıane; i yok
lamak için, şöyle, içi geçiverdigi 
bir sırada dışarı çılıp gerı dön
müş olabilirdi. 

Yine pen<'ereden bakmaga lü
ıum görmeden kapının ipini çekti, 

Aradan iki cığara içimi geç
memişti. Kapı bir daha çalınrlı. 

Çerkes Yusuf : 
- Allah allalı 1. . ıliyerel.: ; a 

tağında doğruldu ve : 
- Kimooooo ? ... diye sordu. 
- Aç 1 Benim ... Hacı Molla 

Fakı .. ~. cevabını alınca bu defa 
pencereden halı.mal.. lüıumunu 
hissetti. Filhakika İbrahim Efen
diydi. 

İçine bir kurt girmişti. Bu de
fa aşağı) a inerek kapıyı eli) le 
açt ı. 

- Bey 1 Bu akşam eve daha 
;eni mi geliyorsun ? .. 
~ Evet, ne varl.:i ? 
Ne olacnk, yukarıda senden 

başka daha ili dane Hut'ı Molla 
Fakı var da 1 ? 1 ? 

lhralı inı Ekrıdiııiıı lanı haşınıı 
sıçradı : 

- Nasıl olur Yusuf '? .. 
- Bu işe hen de şaştım, Bt'k· 

tnş da şaştı Berim .. 
lbratıim Efendi tabancasının 

emni;dini mua)ene ettikten son
ra J..öşedeki kaıma sapını Yusufa 
vererek : 

- Sen mr-rdivenin başında 

bekle 1 Şayet kaçmak iste:rlerse 
elinrleki sopayı tepelerine indirir· 
sin, dedi. 

Yusuf l.:aranlıga sinmiş bekli-
yordu. Yukarıda, omuı.lanarak 

TİC\R[f VEKiliNiN 
PİYASADA TlTKİKl ERİ 
1-;tanbu': 19 (Türl s lzü m .ha-

1,iı indeıı)- Tic.ırı t Vekfüeti, muh-. 
telif nıııdde ve eşynnııı fiyatlaı ını 

daiıııi surette murakabe altında 

bulundurmak ve lisan•, fon ve 
stok ve miktarını lt>sbit etmek 
maksadiyle alakadarlardan mallı 

mat istemiştir. 

Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 

bıı i~ için lstanbul ihracat baş 
kontrolöılük dairesini tavzif etmiş
tir. islenen malumat her on beş 
giinde bir yenilenecektir 

1-taııbul ihracatı kontrol dai

rt>si şu 18 maddelik eşya Üzf'ı in· 
cfo lttkit..ler yapınışl.r. Ndic~yi 

ayrı a) n raporlaı lııılinde veka
lete bildirecek lir. 

Zı-ytin, 7.t'ytinyağ·, ~abıııı, b·ı

ğ ıı~ak, küsbt', mısır. kepek, {'nV· 

dar, tiitik, yapağı, fındık, yumuıta 
arpa, nohut, bakla, fasulyf', dni, 
hıığday. 

Olls çllçlden ttltün 
de atacak 

·ricaren Vt·kaletiııın , Toprak 
mahsullcrı ofisiııiıı mü ... tuh ... ilden 
tütün de mübayaa etmesini fay
dalı gördü~ü haber al•nmıştır . 
Ofis umum müdürlü~ü , müstah· 
sildeıı tütün mübayaasına karar 
verdiği takdirde tütün fiyatlarında 

istikrar temin edilece\. ve melhuı. 
düşüklüklerin önüne gt>çifeceHir. 

açılan kapı sesini ince bir karlın 

çıglıgı ve bir gırtlaklaşmanın, tek· 
me darbeleri; le devrilen eşyanın 

gürültüsü takip etti. Daha sonra, 
basamakları dörder, beşer atla
van bir gölgenin uçar gibi aşağı

~ a iıımekte oldu~unu gördü. Ha
~ırlandı ve tam kendi hiıa ... ına 
gelince yaradana sığınıp : 

- Ya settar! diyerek elindeki 
sopayı bütün kuvvetiyle alnının 
çatına indirdi. Gölge, balyo1 } e
miş ökü1. gibi acı ve bogul bir 
se:> çıkararak } üıüko) un taşlığa 

yuvarlandı. 

Yusuf : 
- Kimmiş baka) ım şu teres? 

diverek lı. ihı iti çaktı. Fakat o an
ıl~ haş~·etle geri çekildi. Yerde 
vatun lbrulıim E.ft>ndiydi. Alnın
<laL:i derin yaradan sıı.en kanlar 
taşlı~ ı k ıı nm.ıya 1 O) amı7, adam
l'agıı çoktan rahmeti ı uhınaııa 
kavuşmuştu. 

lhrulıim Ffenıli onları yakalı -
vacagı \.eıde, dinden tabam·a . 
... ını alarak, karıs ııın kırıkları onu 
kovalamışlar, sille tokat merdi
venden aşağı) a ) uvarlamışlardı . 

Yusuf <lögünüror: 
- Eyvahhhh, ben ne halt 

ettim ????? diyordu. 
Bıışın ı alıp gitmekten başka 

çare ... i kalmamıştı artı !.: ... Ve, öy
ile yaptı. 

-------- 1 

----

20 insan~ 

· i ·. HAB RLE R 
.. 

Milli Şefimizin Partimize ithaf 
ettikleri bir fotograf 

ÇAR~AMBA. CONO BU .. KIYMETli . ~EDİ~E ADANA 
PARTi SALONUNA TORENlE TALIK EOllECEK 

Aıiz Milli Şefimiıin Parti teş- ı ,, • • -. 

~~:::~~~·ith~l~;:,;~;1';~,::t ~;~~~ i v ATAHPERVER ~onu lERIMIZ 
elleriyle ya11p inırn buyurmu5 · 
oldukları ve ihda t'yl~clıklt'ri fo· \ ~ 
to~rtıflaı dan biri ılt> St•ylıaıı Parti 
Vil5\'et lclnre He)diıw gelnı'ştir. \ 

Partimiıin değişmez Geııt-1 Baş
kanı Yfıcr: r...Jilli Şdinıiz 1-.met 
lnöııünün el ya1.1lannı \ e inn.a
larını taşıması bakımından rla ba
ha biçilemeyecek kadar ~ üksek 
tle~eıi olan bu bü)ük Arm~r~an'ın 1 Parti binasına taliki 2'.l - Nı~an -
9t1 Çaı şrımha günü saat 17 de 
hii\ ük tön·nlt· yapılacaktıı . . . 

Çivi ve Otomobil 

lastiği geldi 

Ani.ara: 19 lTüı ksfüü mulıa· 
birinden) - Haber aldığıma ğöre 
memleketimiıe 2500 ton çivi ve 
3000 otomobil lastiği gelmi.ştir. 

Bu mallar, ihtiyaç nisbetinde vi • 
!ayetlerimize taksim olunacaktır. 
Ticaret Vekaleti, Ticaret Veldile
ti, teşkilatından aldığı ihtiyaç fü. 
elerini tetkik ettik ettikten son
ra bu malların tevıi nisbetini tes
bit edecek ve bu günlt'rde ala
kadarlara bildirecektir. 

istanbalda umumi 
Korunma denemesi 

lst. nbul : 19 (Türksöıü muha
birinden) - Kazalardaki hava de
nemelerine ve paraşü tçülere karşı 

mücadele tecrübelerine devam e
dilmektedir. Fatih kazası t(crübe 
leri 25 nisanda, Kartal kaıasmda · 
ki tecıü be 80 nisanda olacaktır. 

Mayısın ilk haftasında Is tan 
bulda umunıi bir hava deneınc:si 

kararlaşmıştır. Tecrübe gtce ve 
gündüz devam edecek paraşütçü 

!ere karşı mücadele ekipleri faa · 
li yete g-eçirilecektir. 

Vilayet Seferberlik müdiirlü
ğünden ka1alara bu hususta direk· 
lif verilmiştir. Kaza kaymaka nla
ıı verilen direk lif dalıilincle ham· 
lık yapal':ıklardır. 

Mersin Emniyet 

Müdür Muavinliği 

Mersin: 19 (Türksöı.u muhabi
rinden) - Vilayetimiz için emni
yet müdür muavinliği ihdas t'dil
miş ve bu me muriyete bay Naci 
Kardeş tayin edilerek lstanbuldan 
şehrim ize gelmiştir. 

• 

Ceyhan : l 9 (Türksözü mu· 
habirinden) - Geçen mektubum· 
la kazamız köylerinden Çrıkalue
reden Hiöayet Öze-an ve Rasim 
~ ksoyla, Doruk köyünden iki va· 
tandaşın da 150 şer lira değerin· 

de ve en kıymetli ökiiıleriııden 
bi· erini Orduya ba~ı~ladıklarını 
bildirmiştim . Yukardaki resim, Ça
kaldereden Hidayet Ôıcanı, Or
duya hediye ettiği öküzü ile ~ir

lıkte gösleı mektedir. - M. Sel· 
çuk 

CEiBANDA 

KARASİN[K O[ROİ 
Ceyhan: 19 (Türksözü muha· 

birinden) - Sebze hali civarın

da ve Umumi helaya pek yakın 
hir mahalde her gün sabahlan 
pazar kurularak burada halka ve 
t'!'lnaflıırn Taz.e ya~, J>e.\ niı, Yı ı 
ı.:uı t ve lıcı nevi me) vn \'e seh
ıdeı in .. atıldığı ıııall'ımduı. Ancak 
evvekede işaret ettiğimiı ve~·hile 
bu paıar yerine umumi helanın 

pek yakın olması \.t~ ht'Ş altı 
metıe mesafede huluııması <lola
yısİ) le helfidaki pislige konan ka· 
rasineklerin uu :\ iycceklerin üıe
rine mebzulen konarak bin bir 
türlü mikrop bıraktı~ından ve hu 
<la sıhhat noktai narnrııı~lırn 
hiç de gfü yumulur bir hal olma· 
dığındarı, pazarın başka bir ma. 
halde kurulması temennisinde bu· 
lunınuştur . Şimdiye kadar bu hu· 
hususta alakadarlarca bir hareket 

. HAlK AYAKKABIUll 

PİYASAYA ~IKlf Ol 
ı .. ~ ııı~ 
stnnbul: 19 (Türksoıu 

birinden) - Tatbikat )8 

Ült're geçen hafta lstanbulıı I 
Ticaret Vekili B. Mümtaı ~ 
Ticaret odası ve fiyat fllU 

komi:.yonu tar fındnıı hal~ 
kundu.ra imalindeki tedkiklet 
rafında nlakndnrlardnn iıııhB 
mış, direktifler veı mişti. 1' 
odası lııılk tipi kuııduı~ k11

; 1 
lııı ırHt V kıliıı v~ı ıliği dırek 
lıiliııdc dC\ıJIJl edi)or. 

·1· ·8 l Dün Öt,lt• 1 ıı t•\ \el 11 
1 

damı in Ticaıet oda:.ı uın11111 ~ 
tibi B. Cevdet Dii 1.enlı \ e 

. far 
dııra imalatçıları ıle den P 
törlcrinin iştirnkile bir tP 
yapılaruk bu hu:.uste konuşıı 
tur. k• 

Ticnı et odn ı umurı1t 
bir mil; on hnlk tipi ku~dıı;: 
mal edilmesini ileri ürınuŞ. ~ .. ı rk kıı·· torler -.taııhuluıı ene ı ıl 
i ... tihlakiniıı 150 hin ~·ift ", l 

'"" ııu söyleyetd: hu kadar IJll 
duraya lüıunı olnıadıgııı• 

ınişlerdir. k 
'Dwnkü toplantıda hll~cıı' 

lı:unduı alnrının ağlam ve 
8

; 

lnbilme--ı için neler yapıllflııııl.: 
zım gtleceği konuşulyt~ 
alınan kararlar Tieard 
tine bildirilecektir. 

Hariciye VekAl,d : 
teblll ·adıyor : 
· · _J ıo 

ııtf'~. 
Romanya'da ahiren . ,e, 12 

'bili l• len bir kararname ınucı ~ 
nebilerin Milıi lk ıisat t.Jeıa;,il~. 
den verilmiş bir müsaade ,'lf 
dıkça Romanyadakı. 1~'3 
hukuk ve menafiine aıt l4 

yaC 
muamelelerin~e bulunıu~ı 1 
böyle bir müsaade istıJı58 f / 
meksizin yapılacak tasar~./ 
mcleleri ile normal idar~dıı 
leleri ve bar kalarda ıne .1, 
metlere müteallık tasarruf ~ 
lelerinin hukukao batıl ııl ~ 
l eği ; l~omanyada ik:ırflCıl'IJI 
ınekle herııber orada tııı _ ıj}: 

r. f1111' 
lak, hukuk ve mcn:ı ıe RO 
lunan ecnebilerin ise, 1111ış . . 1 d "l • · nrtı ara11sını a te ıtvıı e çı .... 
lunan hilümum tnhvillerle

1
• 

ell 
muharrer olmıyan kıyn~. de 
leri hamil olduklan tak~~ 
!ar hakkında Nisan 19 r

8
re
1 tine kadar, Romanya Se y,ıır, 1. 

konsolosluklarına bir ~ıarı 
vermekle mükellef oıdu ıı1t 

'b' esil' mükellefiyetin bu gı ı 
8
1 ~ 

vilat ve senetleri mevd\81,r' 
3

· 
kabul etmiş bulunan b3~i ?~ 13 .' şamil olduğu Ankarada · 

- Oğlum! benim de senin 
gibi dünyada kimsem yoktu. Yal
nızlık Allaha yakışır diye evlen
dirdiler, başıma bela sardıla .. Se
ni evlad bildiğim için bunları söy
lüyorum. Ben karımdan şüphe edi
yorum cocuğum.. Şüphe değil 

nıuhl\kkaktır bu ... Fakat kahbenin 
kızı öyle ustalıklı yapıyorki, bir 
türlü yakalayamıyorum. Bunu bu
ıün ııahiyeli bili}'Or. Belki senin de 
kulağına çalınmıştır. Bazan aı kanı
dan: - Boynuzlu dünıbük diye 
fısıldadıklarını işitiyorum. Geçen 
gün daireye gelirken arkamdan 
çocuğun biri arkadaşına: - Bll 
sene harnuplar bereketli olacak 
diyordu. Belki bilmezsin sen. Keçi 
boynuzllnun adına buralarda har
nup derler. Tabii bu laf da benim 
içindi. Velhasıl rezil rüsvay oldum, 
kimsenin yanında itibarım kalmadı. 
Yusuf, o~fom!.. Bu karıyı yakala· 
mak için ben bir çare düşündüm. 
Aramızda bir parola yapalım . Me· 
scla: Kapı çalındığı zaman: 

Ankara Radyo Gazetesi 1:-- ve faaliyet göze çarpmadığl gibi, 
şimdi burada bir noktaya daha 
işaret etmek isterim. Dünkü gün 
bu pazar yeı inden geçerken gö
züme çarpan manı.ara şu oldu. 
Taze peynir ve yag her nevi 

bil 
ya Sefareti tarafından 

tir. 'fıırl' 
Keyfiyet alakadar ~~ 

•aıO 
andaşlannın ıltıl aına -; 

: ................ .. 

-Kimooo! ?. Diye sorduğunda, 
ben isem yavaşça: 

- Hacı Molla Fakı derim, ka· 
pıyı açarsın. Yoksa karının zam
parası demektir ki, yine kapıyı 

açar, fakat onlar yukarıya çıktık

tan sonra kimseye hissettirmeden 
gelir, bann haber verirsi~. 

8öylece kararlaşlıtıldıldan son
ra lbrahim efendi müsterih, maki· 
nesinin başına g-eçerek çalışmaa"a 

Yugoslavya davc.sı 

Yugoslavyaııın mağlubiyeti Ü· 
zerine Kra l Piyer ile Başvekil 

Simoviç'iıı Atinara geldik leri bil
dirilmektedır. Şimdi vugolavyada 
Hırvat devletinin kurulmasiyle 
meşgu l olunuyor. Ve bu devletiıı 
hudutları meselesi mevzuu bahis 
o luyor. 

Şimdi söylenebilir ki yugos
lavyanın akibeti arlık harp sonu
belli olacakt ır. 

Diğer taraftan Alınan haberle
re göre, Amerilca sularında bulu
naı1 yugoslov gemileri Ameril.:a 
emrine verilmiştir. Bu gemiler 
İngiliz nakliyatıııcla kullanılacakt ı r. 

Koridis ' in ölümü 

Yunan başvekili koridis'in Ö· 

lümü her tarafta teessür uyan. 
d ırmıştır. Yunanistan üç ay için
de iki başvekil Kaybetmiş bulu
nuyor. Dostumuz Yunun mi letine 
baş sağlıkı dileriı .. Şimdi Yunan 
Başveki lli~i'ne Bay Koçyas tayin 

edilmişti.-. Yunan hbine içtima
larına Kral bi12i\t riyaret edecek· 
tir. Şu hale göre Koçyas Başve

kil muavinli~i yapacaktır. 
Hitler Balkanlarda 

Hitıer Cenubi şarki Avrupaya 
gelmişt ir. Yalnız Hitlerin hangi 
şehre geldiği malum değildir. 

Amerikanın dü, üncesi 
Amerikalıları n Balkanlardan 

ı.iyacle Afrika vaziyetine ehem
miyet verdikleri Anlaşılmaktadır. 

lngi l iı.lerin Amerika büyük el
çisi Lord Halifaksda ayni kanaat
t adır. Ve bunu Lor<l halifaks'ın 

son beyanatından anlamaktayıt' .. 
Sovyetler • Çin ve 

Japon paktı 

Sovyetlerle Çin arasındaki 
münasebetler bugün e~rarengiz 
bir safhaya girmiş bulunuyor . 
Aceba Sovyetler eskisi gibi 
- Sovyet - Japon paktından son· 
ra - Çine yardıma clt'vam ecle
<.·d.: mid ir '? 

Bugün gelen bir habere gö
re Sovyet Rusya Mareşal Çang 
Kay Şeke elçisi vao;ıtas:yıe teb 
Jiğatta bulunarak .Sovyet yard ı 
mının devam edeeeğini bildirmiş
tir . 

ERer bu yardım meselesi ta· 
vazı.uh ederse. Sovyct - Japon 
münasebatının hakiki Ct'phesi de 
anlaşılacaktır . 

Balkan cephesinde 
Alman resmi tebliğine göre • 

Alman kıtaları Larisayı - Yeni 
Şehri - işgal etmişlerdir . rakat 
ayni santta verilen lngiliz tebliği 
bütün hücumların püskürtüldü
ğünü ve Almanlardan bir çok 
esir alındığı bildiriliyordu . Başlıca 
kaynaklardan huna dair verilen 
yeni bir haber olmad ığından ha
diseyi ihtiyat kaydiyle telakki 
etmek lft11mgelir. Son bir habere 
göre de Yunanlılar Meçova şeh
rini geıi almışlardır . Bu nokta 
oldukça stratejik ehemmiyeti ha
izdir. 

me} velerin tartılarak halka ve 
esnafa tevıi olunan Baskül kanta-
rının üyerindcki bulaşıklara on 
binlerce kaı aiİneklcrin hemde tü
men tümen konup uçuştuklarını 

gördüm. 
Acaba, bu vaziyet belediye 

sıhhat memuru ve yahut z. abıta 

memurlarınca hiç göıe çarpmı
yormu? Ve halkın sıhhati bu ka-
dar ucuzmu'~.. ' 

Bu hususda alakadarların e
hemmiyetle nazarı dikkatini celb 
ederiz. M. SELÇUK 

Birliklerin son 
vaziyeti 

Ticaret Vekaleti, birlikle umu
mi katipliğine gi)nderdiği bir emir
de bugün ihracat ve ithalat bir
liklerinin derhal Stok vaziyetini 
bildirmelerini ıstemiştir. 

Umumi katiplik , keyfiyetten 
alakadar birlikleri haberdar etmiş
tir • 

ı ol~ 
ı Çok çocuk sağlaJll ç 
ı l~te gidişin yönü!. .;J i Varacağız HEDEf't: 
ı iSMET INONÜ. 
ı • i Çocukları KoruY•"~ v 
ı felkatle bajrın• fi 
f ÇOCtJK E ~ iBI 
ı KURIJatO 
ı ~"_) 
ı Ya;dımır.ızla Jol r 
ı ," j 
ı Yardımını.zla ya 

ı Onu seviniz .. 
ı Onu koruyunuZ· 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 
ı 

• bllktf 
Kc'Hii !!ÖZ, kötü 

öldürür hir çocuğu. 
'B t 

Yakışırmı in 811 

hir yavrucu~u? 

: .............. .. 



Baıorueru 
tanareıer 

U ıun ıamandanheri vüksek 
. irtifaı d • 
•çirı ar a yapılan uçuşlar 
t ısıtıcı '- b" h . ayyar 

1 
Kom ınezonları avı 

Uiıı ta cer kullanılırdı . Yani bil· 
ıı1tı1ır YYare elektrik vasıtasiyle 
ltııı, h vt ta} Y&reci elelctrikle ısın
dcrıı t abta kızmış kalın hir ma-

a aka · · d 8u ıçın e uçardı. 
ltıed1;.· dusuı Pek clveriıli göı ün· 

«ın en b .. 
elelttriltr Ui\in tayyareler ıçın 
lllaktadı: kalorifer tesisatı yapıl· 

Jsıtı~ . 
tal Yar 1 . kombinezonları havı 
\ardr ea~tın bir çok mahzurları 

. it k 
relerin . . ere bu ıekilde tayya-
reccd ıçı tahammül edilmez de
cliger ~ sıcak oluyor ve pilot ve 
tahatsı:Y~arecilcr bundan f aıla 
bat t 1 , 

0 dukıarı gihi bu teıti-
... ,, e sıı ve k" - . d 
•ıı 11~ssir ma ıne uıerıne e 

Bu _?lu\ ordu . 
1crj0 i ~u.n ise modern tayyare· 
tan k ~ "'. ııormal bir şekilde ısı 
Dl\ha 

8 orıf er tesisatı mevcuttur . 
tibat leçen seneye kadar bu ter
loltu . ransıı ta, yareler inde bile 

...... .................. . ı 
1•etçı Aranıror ı 
Ev ·ı · S 

ı. 1f erini 6Örebilecelı 1 
oır 4 d . 
.l'o 4ı ın luzmetçi ara· 
~Q'· atboamıza miira· 
.. :: etme/eri ı .................... 
20 -~-4941 PAZAR 
·00 
.03 
·18 
.1s1 
.O() 
.3(} 
is 

·SO 
.05 

Proa-raın, saat ayarı 
AJANS haberleri 
Müzik : Hafif Parçalar (Pi.) 

Ev kadını-Yemek listesi. 
P~ogram, Saa ı ayarı 
~uz.ık Saz Eserleri. 

JANs haberleri 
Müzik : Kadın Sesleri -

2Sı liaık Türküleri. 
3() 

Müzik:Radyo Salon Orkesl· 
rası (Violonist Neçip Aş· 
kın idaresinde) 
Proa-ram, ve Memleket sc ı: 
Ayan. 

Müzik : Radyo Caı Orkest
r~sı (lbrahim Ôziür idare
sınde) 

k~Üıik:Karıflk Şarkı veTür-
uler. 

~Jtrnlckct Saat ayan, ve 
ANS Haberleri. 

Afrikadaki 
ileri harekat 
ln6iliz muvaffakiyeti 
1( ahire : 19 (A. A.) - fngiliz 

kuvvetlrri Dessie üzerine ilerle
mekte devam ediyor. Yen"den e· 
sirler alındı. 

Libyada müttefik ha\'a kuvvet-
leri •düşman cephelerine mühim 
tahri.bata sebebiyet verilmiştir . Se 
kiz Alman tayyaresi yakılmıştır. 

Balkanlarda 
(Birinci l'ahifoden artaııJ 

Herkesin münhasıran işi ve gü 
dle meşğul olmasını reistim.Hü
kümet inzibatı mu haf aza ede· 
cektir. Bu suretle t>mniyet ~e 
asayişin idamesine .) ardım edıl
mesini tavsiye edt'rını · Hıtlk top
lantıları kat'iyen .) asaktır .. Bu 
emre muhalif hareket erl~n dıva
nı harbe verilecektir. 

Atina : 19 ( A. A. ) - Yuna
nistandalci İngiliz kuvvetleri umu
mi lcararıahı eıaQ-ıdal.:i resmi dek
larasyonu nt'şretmiştir : .lmp!H8· 
turluk kuvvetleri bütün cephe 
boyonca temas halindedir. Düş
manın zırhlı teıekküllerinin v~ 
piyadesinin şiddetli hücumla~ı gen 
püskürtülmüı ve b:r çok esır alın
mııtır. Maneviyatı bo~uk ~la~ 
Avusturyalı harp esirlerı kafılesı 
ve yürüyüı halindeki kafileler 
hücumlarımızın tiddetinden şika
yet etmektedir. Düşman bütün 
gayretlerine rağmen cephemize 
hiç bir yerde girilememiş ve ce · 
cahlarımız hiç bir yerde çevril
memiştir . Sol cenahımızda hare
katta bulunan kahramah Yunan 
ordusu kıymetli bir. rol O} namak
tadir. 

Kahire : 19 ( A. A . ) - lngiliı 
umumi karargahının tebliği : Yu
nanistanda bütün cephemiz bo· 
yunca Alman zırhlı_ teşe~kü~leri 
nin ve piyadesinin şıddetlı hucum
ları ft'ri püskürtülmüş, düşma." 
hü} ük zayiata uğratılmıştır. Rır 
~ok t"Sİr alınmıştır. Ru hücunıl~-

n kuvvetint' rağmen Ct>plıt-len· rı . . 
miı hiç bir yerıle gerilememıştır. 

YUNAN BAŞVEKİLİ ÖlDO 
(Gerisi ikinci sahifede) 

Yugoslavya 
Krab Atlnada 

Yugo.Jav gemileri 
/ngiltere emrinde 

Bay Hifler 
Balkanlarda 

SOVYETLER VE ÇIN 

ı.arııada,medl lld? 
Bunlara dair habe rler 

Radyo gaznlcsl sütununda-

Aatoaeılıo Romen 
ordaıana hazır 

oıma11 emrini verdi 
Bükreş : 19 ( A. A. ) - Ra · 

dor ajansından : Paskal) a müna
seheli} le Başvekil Antonesko rad
yoda söyledigi hir nutukta milleti 
ittihada davet etmiş ve orduya 
her ihtimale karşı hazır bulun
masını bildirmişt i r . Affa lay ik 
olanların serbest bırakılacağını 

vadeylemiştir • 

Zayi vesika 
Adana askerlik ~ubesinden 

almış olduğum terhis vesika
siyle nüfus cüzdanımı zayi et· 
tim. Yenisini alacağımdan es
kilerinin hükmü yoktur. 12935 

İngWz aıllerlerl . 
ıaırara çıktı 

Londra : 19 ( A. A. ) - Bu
gün resmen hildirildikine göre , 
lngiliz - Irak ittifak muahedesi 
hükümleri mucibince büyük impa
ratorluk kuvvetleri Irakta müna· 
kale yollarını açmak için Basraya 
gelmiştir. Yeni Irak idaresi Seyid 
Raşid Ali Elgeylaninin verditi ilk 
teminata sadık olarak tam kolay
lıklar göstermektedir. Ve fmpara 
torluk kuvvetlerine kumanda eden 
lngiliz subayına hoş geldiniz de-
mek ve her türlü tertibatı almak 
suretiyle subay ile iş birliti yap · 
mak üzere bir yüksek subay Bas
raya göndermiştir . Geçen harpte 
fngiliz ve Hindistan askerlerinden 
iyi hatıralar muhafaıa etmiş olan 
mahalli halk imparatorluk kıtala-
rına haraı etli bir hüsnü kabul 
göstermiştir . Bu harekatın icra
sında Irak makamlarının göstcr
diQ'i iş birliği Londrada iyi bir 
intiba yaratmış ve pek yakında 

iki memleket arasında daha nor
mal münasebetlerin teessüs ede
ceğ"i ümidini vermi~tir . 

Dün üç Alman 
tayyare•i dü,ürüldü 

Londra : 19 ( A. A . )- İn
giliz hava ve dahili emniyet ne
zaretlerinin tebli~i : Üı; düşman 
bombar<iıman tayyaresinin tahrib 
edildiği bildirilmektedir. ............. 
fraaıa Milletler ce. 
lldretblden çelllldl , 

Bern : 19 ( A . A. )- Tanla
use radyosunun bildirdiğine göre, 
Amiral Darlan Vişi hükumetinin 
Milletler Cemiyetinden çekilmeye 
karar vrrmiş olduğundan Cemi
yet Genel SeL:reterliğini haberdar 

Adananın Akkapı 
köyünden Mehmed 
oğlu Süleyman 

Gören I 
etmifllr . 

••••••••••••• 
lı.AN 

SEYHAN DEFTERDARU81NDAN: 
Vergi kıymeti 

muhammen 
Kapu Mesaha mik. bedeli 

Mahallesi Mt'vkii No. Cinsi M. MU. adıa parael L. K. Hisse mik. 

Kurtuluş Asfalt Arsa 260 554 13 260 ()() Tamamı 
,, 320 12 96 ()() ., 

,, 580 " 11 174 ()() ,, 
., 180 " 

)4 180 00 ,. 
~~n~şma : Ziraat Takvimi. 
1( uzık : Meydan Faslı 
M~n.uırna. 

U?Jk : Zeybek Oyun l fa. 
va ları, Şarkı ve Türküler. 

ya hücuma baıladıktan sonra Yu· 

~anistana harb ilin ettiği zama~ 
Koriıis Alman elçisin~ _şu asıl 
ve mağrur cevabı vermıştır: < Yu-

Karasoku Abidinpaşa98 •• ıst 188 8 604 ()() ., 

~üıik : Ses ve tel birliti 
10 .~!0su. Şet: Ahmed Adnan 

ıvıu ·k 
(Pı 21 

: Senfonik Program 
3() .) 

~ernlekct ~aat ayan Aı'ans 
~ab · - ' . SO l1~ ~rlerı, ve Spor Servisı. 

25/ uzık : Dans müziği 
·3o 'V 

ı arı k' n ı program vn kapa· 

~ 
~OR_S_A_ 

~t 
CINsı _ KILo FIA._TI_ 

En az Eli çok 
_K. S. K. S 

50,00 
4i00, 
52,00 

5,55 

. t bu-ıu·n hücumlara muka-nanıs an 
vemet edecektir · > 

Atina : 19 ( A. A. ) - Re~· 
men bildirilditine göre ' Başvekıl 
Koriıisin cenaze merasimi bugün 
saat t3 de Atina Kilisesinde ya-

pılmııtır · 
Atina: 19 (a. a.) - Yeni Yu

nan Başvekili Koçyas Şu beya
yanatta bulunm~şt~r .. 

Yeni vazifeyı u7.cl ımc alırken 
altı a) dan beri Yunan silahlarına 
ıan ve şeref kazandırmış olan ~e 
müşkül şartlar içinde emsalsız 
kahramanlıklar aöstermeğe devam 

d mükemmel Yuuan kıtalarını 
e en b'I'. 
selamlamayı bir vazife ı ırım. 
Bu mücadelenin sonuna kadar 
ayni safiyet, namus ve güzellikte 
devamı için hükumetin namuskA: 
rane bir surette elinde~ gelenı 

ax.ını orduya ve mıllete te· yapac 5 

min ederim. 
Topraklarımızda 1'1talarımızla 

an yana mücadele dden İngiliz 
iuvvetlerini de hararetle selAm-

1 Bu anda ölen kahramanla-
arım . . . 
rımııın hatırası önünde hepı.mız 
e~iliyor ve hürmetle vadedıyo
ruz ki uğrundn hayatlarını feda 

t t'kl ri vazife yarıda bırakılmı-
e ı c h . . . k 

. (Frarı"Sii- _ _ yacaktır. Bu vazife cpımızın. a . • 
ııı (ih°iif:.:)_ _ 1 tından çıkmıyacak ve hepımıı 
(~c:rc:_ _ S.24 ct-bhede gösterilen kahramanlık 
k~ _ 132.2 ı ve f edakirlığa IAyıL; oldu~umuıu 

------~--!..-_ ilbat edecetiı. 

,. Musabalh 15 J9S il 4000 
Tepedağ Hasanpaşa •. 110 252 tJ 110 ()() 
Hanedan Vezir 105 Kerpiç 130 3)5 4 300 00 

Oğlu Ev 
Tapu 

Yılanla Müftü 00 Bağyeri7782 EylülJ938181/32 240 ()() 
Yurdu 

Kayarh Köy 00 ,. 5676 Atu!l 938 179 72 74/45 
cıvarı 

" 
" 

" 

Yukarıda evsafı yazılı on parça gayri menkulün mülkiyeti 
2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde peşin para ile on beş 
gün müddetle açık arttırmağa çıkarılmıştır. isteklilerin O/o 7,5 
teminatlariyle 2 5 941 Cuma günü saat on beşte Deftardarlıkta 
müteşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

17-20-24-28 12925 
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ADANA BElEDIYE RİYASETİNDEN: 
l - Şehir dahilinde Asfalt Cadde Çınarlı - Asri Sinema - To

ros Eczaneıi - Tahtalı Cami - Kolordu - Asfalt Cadde - Birinci 
Orta Okul - Yeni Cami - Hacı Bayram kuyusu meydanı aralann· 
daki adı ve Arnavut kaldınmlan tamiri 1028.16 lira bedelle ihale olu· 
nacakbr. 

2 - Muvakkat teminatı 77.11 liradır. 

3 - Bu işe ait keıif ve şartname bedelsiz olarak Adana Beledi
yesi Fen Dairesinden verilir. 

'4 - ihale 2.S.941 tarihine müsadif cuma günü saat onbeıte Ada· 
na Belediye binası dahilinde toplanacak Belediye Encümeni tarafından 
yapılacaktır. , 

5 - lıbu tamirat açık eksiltme ile yapalacakhr. 
12915 17~21~25--ll 

• • • • • 1 
ASRiSiNEMA 

.. DA 

1 SUVARE 

8.30 BU AKŞAM 
iki ae" illmi birde• 

SUVARE 

8.30 

1 
1 
1 

1 

• 1 
1 • 

_,_ 
Gülmek ... Doya doya gülmek... Ve katılıncıga kadar 

gülmek istigenlere müjde 

1 
STAN 1 

LOBIL J 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
OL/VER 

BABDI 
.. ff .. ffff .. ffffffffffffffffff .. ffffffff 

! Zafer Dönüşü 
...... ff .. ff ffff ffff .. ff .. ff .. ffffffffÜ 

FiLMi BAŞLIYOR. 

- 2-
Neşe, Ze\ k, Heyecan, Aşkla dolu 

JUDY 6ARLONO - MİCKEL ROONEY - LEUVIS 
STONE - SECİLİS PARKOR'UN 

YARA 1 TIKLARI 

1 GENÇLER 

! SE • \ İ~İORLAR 
1 BUGÜN GÜNDÜZ MA TIN&DE 

• Gençler Sevlflror. Zaler Dlnııı 
1 Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında 

İZORAKi TAYYARECi 

1 
1 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu, .. rlhl : t888 

S.mayeai : 100.000.000 Tiirlı Lir••• 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

1 • 
1 
1 
1 • 

Ziraat:Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanna en 1 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile 

aıatıdaki pllna göre ikramiye datıhlacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Ora 
4 • öOO • 2000 .. 
4 .. 250 .. 1000 .. 

40 .. 100 .. 4000 .. 
100 .. 50 .. 5000 .. 
120 .. 40 .. 4800 .. 
160 .. 20 .. 3200 

" 
DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 

liradan aşağı düşmiyenlerc ikramiye çıktığı takdirde:yüzde 
20 fulasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 11 - Eyh11, 11 Birincikinun, 
11 Mart ve 11 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. . -· .. ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·----·-.... ·-·~•91•••·-·-· -·-·ı • • • iLAN ~ . i 
• ..... ,. Beı 98 tpUIE raltrlllaları T .A.l·i 

Adana Çartar ve Pre• ra1tl'lka11Bdallı ! 
• . 

Havaların l•ınma•ı dolayı•ile labrilıamı~Ja bala· ! 
• nan çilitl•in laaaara aframa telalilı .. i 6Gf •6•termiı ! 

oltlaiandan lalwilıamı~da fiiitleri bulunan •ayın miiı· ! 
teri/erimi~in 6ir an •voel ~ifitl•ini lıalJırmaları, alıai i 
laa/Je valıahulacalı laaaorahn miiıterilere ait olacaiı· i 
nı ilctn etleri~. 1-2 12933 i . ··-·-·-·-·-·-·-·-· •. ........ ·-· ·-·-·-·-·-·-·-··· ' 



2 mm = 

1 
ı 

ı ........................ ı 
i Satıbk Tarla i 
ı ı 
ı Tarsusun Yaramış köj ün- ı 
ı ele bo\ ncı Abdullah nğa ve ı 
ı Yu-.uf ağa tnrlnlarına ) akın ı 
ı fü,~ dört p<trl,'ttr1t>n ibaret olan ı 

1 ı taı inim s tılıktır. Almak İsli· ı 
ı \ ı·ııl ıriıı it1.ıı t>haı.erniı ie Mf'h ı 
ı md Gı') r~ııt" müıarııatlnı ı. C . ı 
ı ı 
ı ............................ ı - -----·--

i LAN 
Sey an Vakıftır 

MOdürlllQilnden : 
Teı eh.ığ ıırnh.ılle::,İniıı Şu· 

ayip efendi sokağında 278 aJa 
31 parselde kayıtlı ( 50 ) lira 
muhammen kıymetli arsanın 
mülkiyeti peşin pnra ile satı· 
lacaktır. ihalesi 5-5-941 pazar· 
tesi günü ı:;aat 14 de vakıflar 
idaresinde yapılacakbr. İstek· 
lilerin müracaat lan. 

12-20 12918 

SEYHAN YilAYATi O(f
TlROARllGINDAH: 

Kallteılyle ve sesinin 
dl' 

temlzlltlyle ber kesi llayrete 
re radyo 

Aılnııll Pamuk ôenemt>, ı liıh 

ürdrııe çift ligi tıııbaı ında lıuluııaıı 

tahminen 10,000 on bin kilo re· 
\'.İlıiıs ı Hiııt ) ağı) tohumunun be
her kilosuna takdir edilen 8 ku· 
ruş bl d ·ite mÜ78) edeye konul· 
muştur. 28 4 Q41 tarihine mü adif 
Pazarte i günü .saat 15 de açık 
artırma uretiy\~ ihale edilecektir. 
Talibinin % 7 ,5 teminat akçasiyle 
beraber defterdarlıkta tayin edi
len ihale gününde müteşekkil lo
misyona müracaatları il:in olunur. 

MUHARREM HiLMi REMO 
'1 lcaretbaneılnden alınız 

IS BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUf ff [SAPlARI 

1941 
lkra .iye Planı 

KE:$IOEl.ER: 

.t ~ulat. 2 Maya .. , 1 Aglıstos, 3 lkincit .. şrin 

tarihlcı inJe yapılar. 

ı 9 4 ' tKRAMIYELERI 

1 Aılt"l 

s 
t 
4 

s 
s~. 

80 
800 

,, 
t• 

" 
" 
" 

2000 
ıooıı 

750 
560 
250 
100 
50 
20 

Lira ha 2.000 Lir• 

" 
3.000 " 

" 
l .500 " 

" 
2.'000 .. 

,, 2.000 it .. s.~o " .. 4.000 .. 
,. 6.0011 

Tlırkiye iş Banka ıııa par:ı yal ırınakt.t yallnı7. para hiı iktirmiş 
olmaı., aynı zamanda talihinizi de denemiş ohmaınu1 .. ,, _________________________ ,... __________ ..... .._ ____ 

............................................ , 
f=EMil 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
Birçok bayanların 

sıhhi, a) lık k mizlikle
rin<.le g Österdikleri a· 
lakasızlık. mühim ra
hatsızlık ve llast:.ılık

lara }Ol _n~mı~hr. İ~k 
bundan dolayı. her sa· 
ym bayan, adet za· 

manlarında bu gibi ~hastalıklarôan korunması için~yalnız 
(FEMıL > ku1lanmalıdır. Rahat, ıhhi, pratik, bir kolay
lıktır. (FEMıl) in hususiBACLARl da vardır. 

ECZAMElERDEN YE lUHlf İY[, ITRIYAT 
MAGAZl~lRINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu 'Bahri Diril Ticarethane.i 
Y aicamii cruarı 'No. 1 ~ 

20--22--24--26 12935 

Bunların uzunlukları. dört metreden on metreye kadar 
~ olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
~ ser, karında ağrılar. sancılar yapar. Zayıf, kaıısız , derman
~ sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü

~ cuttan atılmazsa, insanı ölüme kadar götürür. 

TİMOFÜJ 

UZUNLUGU 4 -10 METREYE KADAR 
. ~LA~(A~pEST BOZAN) OEHiLEN ŞER.İTlE.IU 

1 

1
oLouRUP _vu<;u~TAN D4S'\R• Af AN _ ~ 

1 

TAM TESIRLf BiR MÜSTAhl.ARDIR. 
s. Y• ı. ""· v~ttoı.ı.,,,,, a,hJ 1t• 111 ... ı 

, 14· #- l~I /#INlh l"U'lf#dlUll lt11•i11, ' 
ı - REÇ Er. iLE &ArtLl/ft - ' 

CAN LABORATtJA/U-/STA!vtJUl , ,.;ufu,,u 7SKt: 1 

1 Bu kurtların eu birinci devasıdır. Kutuların içinde kul
ı ıaııış tarzı'yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekile· 

. I nin müsaadesini haizdir. 12761 

Bir ınaaede balaaar 

~:r&*****i\f ~*i#i.**E*::ıı:::a:•ııı:Jllll! 
Kırıklık, Bal• 
Diş ve adele 

ağrıları 

En seri ve en kati ff 
kilde yalnız ı.:ışe 

Gri PiN 
ile geçer 

H :n nların serirıkdit~ 
güıılerde alacağınız 

t · dbir e\ iııiı de birkaç GRiP! '.J butund urı.rnk olmalıdır. 

. 
a Kalbi boz1nadan, mide ve böbrek•er• 
" yormadan ıstırapları dindirir. 
n Liizumundcı gundc 3 adet alınır. Taklı t lctinden s::ıkınıoıı 
N her yerde ı u11u kutularır ı ısrarla i t eyi ııız. ~ 
~::=:::.=::~:::uu::::~: 
~--~--~-------------------------------

o 
R 
E 
o 
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RADYOLAR 
ıataryab Radyo Milşterllerıne il 

Dünyanın en büyük radyo fabrikasının 194 ~ 
OREON markalı radyolan geldi. Bu radyolar tcıbrik11 t , 

10 sene garantili olmakla bernbı-r esleri gayet )Üt.5~1'ıa 
vvelli , t bıi ses verir. Bu radyo'ar hem tam cere)'"~ı~ 
ve hem de nısıf cereyanla çalışır, çok idarelidir. KolııY 
Bu radyoların ceryao ile çalı~anlan da v:ır-?ır ve ııe' 

Yat camii Karı111nda 
Bekir Satar. 

1 

i 1 an ~ 
ADAMA. SUlH MAHKEM~Si S~!IS MfMlll~ 

Eskı hamam mahallesınde kaın tapunun /.. 
T. ve 51 I 139 numarasına kayıtlı sağı Meryern ~· 
kası, önü tar iki has ile mahdut 250 arşınlı 1300 lif'1 
kıymetli bir hap hant> ile ve yine kanunsani/934 

uumnrasında kayıtlı J 20 arşınlı ve bin lira kı)'f11e 
k ni ev ve altında dükkan bulunan her iki g8f' 
şüyuurı i~~nl: ·i suretiyle be'ediye mÜMyede s~~ 
cakhr. Bırıncı artırma 12. M yıs 94 l tarihine 01° ' 

günü saclt dokuzd başlayar k on ikide kafi ihale 
caktır. Muhammen kıymetinin yüzde yetmiş b~11 
da f"lde edildiği takdirde en çok artıranın taahh 
üzere orı gün müdc.Jetle temdit edilerek 22. rna~ 
müı;adif perşembe günü saat 9-12 de ihalesi ic''ı 
talip olunanların yüzde y di buçuk pey akçesiY; 
kür günlerde belediye müzayede salonund~ 
ilan olunur. 129.34 

Abone ve İlan 
Şartları 

Seneli ki 1200 Kr. 
Altı aylıQı 600 " Oç aylıAı 300 

" 
Aylık ta bone edilir. 

lıanıar için idareye 
mUreceet etmelldlr. 


