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Türk 

llea cepllellllde 
Alman taıflld 
1ıtt111çe artar., r 

,_., ... 
geri hatda 
müttefikler 

mukavemette 
HENÜZ TEEYYÜD ETMEYEN 

BiR HABERE GôRE 

VOLOS Vl LAMYA 
SEHiRlERI 00$M0$ 

ALMANLAR BÜYÜK 
ZAY/A7 VERiYOR 

Atina: 22 (a.a.) - En ırüzide 
Yunan devlet adamlanndan biri 
olup yeni kabinede hariciye, ma· 
liyc, milli ekonomi nazın olan 
E.nıanucl Çuderas Başvckiletc ta· 
Y•ıı edilmiştir. Kabinrnin diter 
azası aynen kölmaktadır. Çudt-ros 
A!ina radyos. ı vasıtasile Yunan 
lllılleıine neşrelliği hitabede şöyle 
?ernektedir: Hükumet memleketin 
•daresini tl'rcddüdsüz deruhte et· 
lllektedir. Memleketimizin girişmiş 
0

1
1d~tu mücadeleye zaferle netice· 
cnın · · 
8 

.. _ cıye kadar devam edecea;z. 

1 
Ulun millet Yunanistanın, Balkan· 

karan ve Avrupanın mütıtevlilerden 
d urtaralmasma kadar çarpışmakta 

evam edcc«"ktir. 
l . ~ahire: 22 (a.a.) - Ortaşark 
n2ılız hava kuvvetleri kararıihı· 

nan tebl' ol\.i o- . ı •• : un Yunanıstanda as· 
2arr 16 d " . d- - -1 d- _ • uşman tayyaresı uşuru · 
.utu bildirilmektedir. Atina üze· 
~•nde çok büyük bir Alman tay-
•rcsi teoekkülü ile avcılanmız 
~a~ında büyük bir hava muhare· 

18
: 1• olmuş, 14 düşman tayyaresi 

d- tıp edilmiştir. Tayyarelerimiz 
uşrnan işgali alımdaki tayyare 

~~Y~anlannı ve yürüyü' kollarını 
np etmişlerdir. 

... Atina : 22 ( A A ) - Yuna· ··••t . . . andaltı lnıiliz umumi kararıi-
aı tebl'l\o" b 1• 1 : Mütemadi hava bom· 
ardım,. . ın· . nına ratmen kuvvetlen· 
ııın ve . . . . 

iı· . J nı mevzılerıne yerle1me11 
ın' rııhayetlenmek üzredir. Düş· 

1• an kıtalarımııla her temaıa ıe· 
1tte "d .}' 

11 
şı detıe hırpalandıtından ve 

b? arın fenalıtından çok ihtiyatlı 
•r tarıd ·ı · · t a ı crlemcktedır. Zayıa-
•mız zayıftır. 

rıı.ımAtina : 22 ( A. A. ) - 179 

le 
. ıralı Yunan tcbliti : Kuvvct

rıın· · 
t . •ıın yeni mildafaa mevr.ile· 
•ne ç • -· ı· cıu ıı hareketleri tamamiylc 
ınuvaffak olmuıtur. 
c ~tina : 22 ( A. A. ) - Yunan 
t mnıyet nezareti tebliti : Alman 
~YYarcleri Misalonıi limanında 

b 
cttcrot hastahane ıemiıini bom-
•rdıma d ÔI n e e~ek batırmıtlardır. 

it enler arasında haıta bakıcı 
D~:ınlar ve doktorlar da vardır. 

1 er bir Alman hava tetek· 
(Gerisi ikinci aabifode) 

P. T. Menturlarının 
maaşlarına zam 

Münakalat Vekaletimizin 
çok yerinde bir kararı 

BiLHASSA MÜVEZZi MAAŞLAR/ ARTACAK 

Ankara:22 
(Türkaöıil mu· 
habirinden) 
Posta ve Tel · 
graf memurla
rının vazifele
ri mahiyetleri 
icabınca .bil· 
haua fcvkall 
de umt\f'lar
da fevkalldc 
meniye ihti
yaç anettiti 
ve ötedenberi 
bu tt-şkilitta 

çalııanl a r ı rı, 
bunu karşılık· 
ııı olarak fa
kat yine canla 
başla yapagel
diti maliim· 
dur. 

B. Cevdet Kerim 
lnudayı 

Memouniyetle öğrendiğime gö

re, Münakalat Vekili Bay Cevdet 
Kerim lncedayı, Posta ve telgraf 
memurlarının bu fazla mesaileri
ne aı çok maddi bir mukabele
de bulunmak imkinını temin et-

mittir. 
Fazla mesai karşılıkları önü-

müzdeki bütçe çıktıktan sonra 
kabul edilen eıaslar dairesinde 
verilmive başlayacaktır. Posta 
ıeyyar memurları da seferleri de
vam etti~i için bir fark alacaklar-

dır. 
Vazifeleri ıittikçe ıenişliyen 

Posta ve Tetıraf müveızilerinin 
bill\aua maaf bqlangıçlarında ld 
ulık da münakalit Vekiletimizin 

dikkatini celbetmiş ve gelecek 
yıl büdcesine bü mübdein bir 
mikdar arttırılml'lsı için tahsisat 
konmuştur. 

ılk maaşta fark olacağı gibi 
bunların , hizmetleri niıbetin<le 
daha faıla maaşa istihkak kazan
mak imkanları da kabul edilmiı
tir. 

T rablusgarbin 
bombardımanı· 
Altı İtalyan ge

isabet • • 
mısıne 

Ankara : 22 ( Radyo gazete· 
sinden ) - Dün şafakla beraber 
lngiliz donanması Trablusgarb li
manını bombardıman etmiıtir . 
Trablustaki altı gemiye isabet ol
muştur . Şehrin elektrik santralı 
demir mahrukat deposu alevler 
içinde bırakılmıştır . Bombardı
man 40 dakika sürmüıtür. 

Kahire : 22 ( A. A. ) - Lib
yacta keıif müfrezelerimiı.in f aa• 
liyeti kaydedilmiştir . HabeıistaA· 
da düşmanın ağır zayiat verme
siyle neticelenen harekit üzerine 
cenub kolumuz Dessieyi setret
mekte olan mevıileri işgal etmif· 
l~rdir. Şimal kolumuzun ileri ha
reketi yolların büyük tahribi yü
zünden tehir edilmiştir . Cenub 
mıntakasında harekit memnuni
yet verici bir tarzda devam et
mektadir . 17 subayla 449 aıker 
esir alınmııtır . 

.. ., . ., . ., ....... ~.,. . ., .... .,. ............................................... .,.,...~ i • • i y dd , Türk ıazetelerinde oku· ! 
t ur aş e madıfın ve. Ankar~ . ra~-_ ı 
ı yosundan dınlemedifın ıyı i 

• 

hab4rler1 dah( inanma ! Çünkü. bunlar asılsızdır . Ve bir mal· i 
salla orta!Ja atılmaktadır. Bu haberler sinir harbinde bir taarruz 

uıulünı1n eseridir. 
Bir ıiln sonra yalan olduf unu anlayacaf ın iyi bir haberle 

seni sevindirmek ve bir tün sonra hayal sükutuna uf ratmak "' 
hu iıi miltemad~11en tekrarlamakla sinirlerini bozmak, bedbinleİ· 
tirmelc isterler. Sonra, ı.n aslı olan dofru ve iyi haberler• de 

lnanamazıın • , 
- • Bu da geçenki falan habere ben:ıeyecelc " dersin .. 

Yudda' 1 
Zaruri iht(1Jaçlarına ait maddelerde azami tasarrufu yap· 

mala çalıı ! Ekmek, yemek. kömür, gaz, elektrik elbise husu· 

ıunda e11 kilçilk bir israf dahi yapmaktan çekin ! 

Bu suretle vatan müdafacuına ,imdiden i,tirak etmiı olur· 

sun. Aksi takdirde yapacaf ın israf bir vatan hiyaneti olur . 

'·-···-··-·- ·-,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·49•• 

Hitlcrle Bori• ve Ribbentrapla 
Ciyano tekrar buluıtular 

MACAR • ROMEN GE.RG(Nl.k~I 
SlLAHl.I BlR iHTiLAFA SÜl<ÜK

LENECEK ŞEKİLDEDiR 

Ankara : 22 ( Rud.) o gazete
sinden ) - Ribbeııtropla Kont 
Ciyanonun Viyanada bulunduğu 
haberleri gelmektedir. ltalyan, Al
man hariciye nazırlarının Balkan 
vaziyetini müzakere ettikleri an
laşılıyor. 

ltalyanın Kara<lağı istediği an . 
lafılıyor. · 

Diger taraftan Yugoslavyanın 
üç komıusu da hududlarını ge
nişletmek arzusundadır· Kral Bo
ris bir kaç gün evvel Hitlerle 
görüşmüı ve Sof yaya dönmüştü . 
Hudud meseleleri bu konuşmada 
tamamen halledilememiş oldu~un
dan Bulgar kralının tekrar Hitleri 
ziyarete ğltti~i söyleniyor. 

Macaristanla Romanya arasın
daki siyast münasebetler de pek 
gergindir. Macarlar Transilvanya. 
nın diger kısımlarına da sahih 
olmak arzusundadır . 

Hitler Petene me
saj yollamamış 
ALMAN HARiCiYESiNE GôRE, 
MÜLAK MESAIL ESASEN 

DARLANLA EBET ARAStNDA 
PARISTE KONUŞULMAKTADlR 

Berlin : 22 ( A. A. ) - Al
man hariciye nezareti , Hitlerin 
Petene bir mesaj gönclermif ol
duğu hakkında ecnebi matbuatta 
çıkan haberi kati surette yalan
lamakta ve Fransız - Alman mu

lak meselelerin Amiral Darlanla 
büyük elçi Abet arasında müza
kere edildiğinin malum olduğunu 
ilive etmektedir . 

Viti : 22 ( A. A. ) - Yarı 
reıml bir menbadan bildirildiğine 
göre, pek yakında yeniden Pa
rise gidecek olan Amiral Darla
nın Alman makamlariylc bilhaııa 
enteresan mükAlemeler yapması 

muhtemel görülmektedir. Balkan
lardaki son askeri harekat enter
nasyonal vaziyetin yeni bir saf
hasının neticelenmek üzere olma
sı Fransız - Alman meselelerinin 
yeniden tet ık edilebileceği zan
nını vermektedir. 

TORI KARA SULARI 

YAllHINOl ili YUNAN 

AOASI l$6Al EOllMI$ 
Bu hab.r h~nü~ 
teeyyüd etmemiıtir 

Ank•r• : 22 ( R•dy• 11•· 
zebalnden ) - HenUz teey
yUd etmeyen bir habere 
gire, Almanlar TUrk k•r• 
aulerının yakınında Ç•nak
k•l•nln ıuz elll kllometre 
ıarblnde Llmnl ve S•lendl· 
re adalarını ı,11aı etmlftlr. 

• 
I stanbul T ahlige 
edildikten sonra 
Blktmet •&birdeki bitin a11,ap 

Maballelerı lıUmlAk ediyor 
Ankara : 22 (Türksözü muha· 

birinden) - lstanbul ve Trakya· 
dan Anadoluya gitmek için veri-
len beyannamelerin tasnifine de· 
vam olunmaktadır. Hangi mınta
k~lara ~aha. kesif nüfusun gidece· 
tı tesbıt edılccek ve ona göre ve · 
sait temin olunacaktır. Ayni za
manda gidilecek mıntakaların iaşe ı 
kudretleri de nazarı itibare alına
caktır. 

lstanbul şehrinden bazı ailele
rin Anadoluya nakledilmeleri key
fiyeti bir emniyet tedbiri olmakla 
beraber ayni zamanda Belediyeyi 
de alikadar eden bir iştir. Hüku
met lstanbuldaki nüfus kesafetini 
kabil olduA-u kadar azalttıktan 
sonra ahşap mahallerden mühim 
bir kıımını istimlik edebilecektir. 

Hazırlanmakta olan bu istim
lak projesini müteakip hükumet 
Meclise bir kanun teklif ederek 
y~pıllt:cak yeni istimlakler için ıah· 
sısat ısteyecektir. 

la-tereye 
Zail aı11aıar 

Londra: 22 (a. a.) - Hava 
ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tcbliti: Gündüz dilfmanm 1nailte
re üz.erinde hava f aaaliyeti az 
olmuı ve cenubu ıarkiye inhisar 
etmiıtir. hiç bomba atıldıA'ı bil
dirilmiflir. 

AVAM KAMARASINDA 

B. ÇORÇll DON 
BEYANATTA BUlUNDU 

Londra : 22 ( A. A. ~ - A
vam Kamarasında bir süale cevab 
veren Çörçil eıcümle demiştir ki: 
Eski beyanatlarıma ekleyecek ye
ni müfid bir şey yoktur. Bir çok 
harekita d~vam etmekte ve ken
dimizden başkalarını düıünmek 
mevldindeyiz. Avam Kamarasının 
harbin idaresine memur olanlara 
karşı sükun ve sokukkanlılık haı· 
!etlerini göstermesini ümid edi
yorum. Kamaraya vereceğim ye· 
gane haber Akdeniı. filomuzun 
dün şafakla beraber Trablusgarhe 
a~ır hücumlarda bulunduğu ve 
taarruza iıtirak eden tayyarcle
rimiıin yolda beş Alman tayya
resini yn ıldarı ve hiç bir zayi
ata uğramndltımıı. ke) fiycti de 
vaki istizaha ce\l~en Çörçil, va· 
ziyetin muvakkat bir tevakkuf 
devresine girince Avam Kama
raıına iıahatta bulunulaca~nı ve 
halen Yunaniıtandald hareklt hak 
kında çak mütkilitla malQmat 

(Geriıi üçüncü sahifede) 

BAHAR 
Yazan: Behçet Kemal ÇAaLAR 

B
ir yıldır sura.t asan !op~a_k ~ine gülüyor. Yine her çiçek, topratın 
dudaQında bır renklı guluştur. Tabiat, arzın üstündeki faciadan 
habersiz, sade ve aziz, kendi seyrine devam ediyor. 

. . Ah Tü~k vatanına da tabiat iibi şu badireden habersiz, kendi 
ınkışaf seyrıne devam etmek nasib olsa .. 

Fakat ahla vahla niçin dövünmek ? Bizim az bahanmızda mı ıe· 
l~ncikler yerine kanlar açtı? Az bahanmızda mı fidanlar boy ataıken 
fı~an boylular yere serildiler. Dünya, kötü; insanlar, adam olmadı. 
Bıze çattıkca derslerini vermemiz lazım. Mukadderat bu 1 

Ey bahar 1 'Ey güzel bahar 1 Ey çıplak dallara yeşil yapraklarile 
ve renk renk çiçekleriyle konan güzellik, bereket, aşk ve heyecan 
kervanı! Yine mi üzerine kırk haramilıer üşüıecekler? Yine mi seni 
bizim içimize sindirmiyecekler? • 

Fakat Bahar! Sen de söyle: hiç erkek olmayandan hoşlanır m111n? 
Hiç seni emziren bereketli yatmurlar yıldınmlar ıürlemeden, şim· 
şekler çakmadan yatabilir mi ? 

Qahar 1 Güzel bahar 1 Eter bir gün senin uğrayacatın bir toprak 
parçasında benim bir damla kanım olacaksa veya o topratın altında 
kemiklerim bulunacaksa: orada büyük, çok büyük bir gül açtır. Onu 
bir Fatma, bir Zeynep koparsın; benim yanımda arslanlar ribi dötü
şcn ve benden evvel ölen bir Mehmedin yavrusunun ıöksüne taksın •• 

t . Bahar 1 Güıel bahar 1 Bu sene yurdumda ne san ne bcya~ çiçek• 
le~ ~stemez 1 Hep ~ızıl ~ç, .hep kızıl: kanımız aibi, bayraQımız g'ibi •• 
Bulun bozkırları bır gelıncık denizine benzet. Buralarda sürüsünü ot
latan çobanlar, tarlasını süren çifçiler, bu kızıllıtı görüp hayratı ha· 
tırlasmlar, bayrağın altına koşmağa hazır olsunlar ... 

Bahar 1 Güzel bahar 1 ~nden ne san, ne beyaz, ne penbe, ne mor 
yalnız kırmızı kıpkırmızı çıçckler istiyoruz. 



j Çocuk Bayramı Mtlaaaebetlyle 1 

ANNELERE 
Herkesce malumdur ki milli 

birlik ve varlık, her şeyden evvel 
o milleti teşldl eden insanların 

l.er hiı inin sılılıi varlı~ına ta
bidir. Sıhhi varlığ ın temeli ve 
esası gürbüz. ve sağlam çocuk , 
nesil yetiştirmekle başlar ve öy· 
lece kuvvetleı1ir. Sa~lam nesil ye· 
tiştirmek için de ana ve babanın 

ve bilhassa sıhhi, manevi ve psi
kolojik bir çok şartlara riayet 
etmesi ve bazı muayyen evsafa 
malik olması lazımdır. Hele mo
dern bir anne bütün f eııni esas
lar dahılinde çocuğu büyüten, o
na bütün anne şefkatile bakan 
ve bakmasını lıilen bir kadın de
mt:ktir. işte bu ) üzdendir ki ka
dın cemiyet içınde dirinci derece 
rol sahibidir. Zira kadın cemiye · 
tin maddi bakasını çocuk doğura
rak yani fertlerin kuvvetlenmesi
ni, sıhhatli ve gürbüz çocak ye
tiştirmekle temin eder. Ve çocuk
ların ilk faz.ilet ve terbiye kayna
ğı da o müşfik ve bilgili ana ku· 
cağıdır. İşte bu şerefleri kendin 
de tutabilmek için kadının bazı 

evsafa malik olması ve baıı fc. 
dakarlıkları yapması ve artı k bu
nu bir karakter edinmesi laı.ım

dır. 

insanlarda cinsiyet noktasın
dan bir cazibe vardır. Lakin in
san nevinin uzvi iradesi bir genç 
kızın içindeki bu cazibeyi biyo
lojik safhalardan sonra analık ha
line kalbeder ve nihayet genç 
im evlenince, kendindeki kabili. 
yelleri aile ocağı içinde inkişaf 

ettirı.! ettire neticede çocuk sahi
bi olur. Bundan sonra o kadın 
da, artık evinin, çocuğunun ve 
sıcak yuvasının mihveri olmuş 

olur. Bunun için kadınların bilgili 
olmalarını isteriz; hem medeni bir 
kadının çocuğunu şefkatiyle bü
yüteceği zamanda değiliz . Bu es
ki devirlere aitti. Şimdi asri bir 
anadan beklediğimiz çocuğa iyi 
bakmasıııı bilmesi ve bunu bil
meden ana olmağa gönlünü kap
tırmaması bugünkü modern fen
nin icabı olduğunu bilmesi lazım
dır. Anne olmağa karar veren 
bir kadından tababet iki şey is
ter : Biri anne şefkati, diğeri de 
çocuk bakımını bilmesidir . 

Bunlar birbirinden ayrılmaz 

iki esas şarttır. Şefkatsiz bakım 

olamaz, nitekin çocuk bakımı bil· 
mezden de yalnız şefkat kurunu 
ulai bir iş olur. Onun için' bütün 
maddi ve manevi varlığı birleş

tiren bir şefkat havası içinde ço
cuklara kendi öz kolları arasında 
bakması lazımdır. Annelerin tah
sil ve terbiye derecesi, çocukla
rının sıhhat ve gürbüzlü~ü ile 
ölçülür. Çoculdarı cılız, bakımsız 

olan anaların so!lyoloji ve bılgi 

derecesi düşük olduğu kadar ya
rının neslini teşkil edecek olan 
yavrularını ihmal etmekle de, bü
yük bir mesuliyet altına girmiş 

insan vaziyetine düşer, Tecrübeli 
ve bilgili bir annenin çocuğu ne 
a~ır hasta olur, ne de vakitsiz 
ölür. Fena bakımlı çocuk, sıhhat
leri bozuk ve hayatları mahdut 
kalır. Şunu bilmelidir ki ancak 
sıhhatli çocuk yaşar. 

YAZAN 

DR. EKREM BAlTACI 
Bu hem sıhhi ve hem vatani bir 
borçtur . Ana sütiyle beslenen 
çocuklar her türlü sıhhi inkişaf 
ve kabiliyetini ka1.anır ve teka
mül eder. Ve bu suretle nevinin 
yükselmesini ve kuvvetlenmesini 
temin eder ve devam ettirir . 
Kati olarak sıhhi bir mahzur 
Y,Oksa süt ninelerden bile çekin
mek ve mutlak aııne çocuğunu 

kendisi emzirmek lazımdır. 
Ana sütünden mahrum ço

cuklar daha ziyade bulaşıcı has
talıklara , verem kemik hastalık

larına ve ıayıflamalara , büyüme
meğe mahkumdurlar . Anne sütü 
çok mükemmel bir gıdadır ve 
uzviyetlerinin mukaveme.tine hiz
met eden yegane bir uıuvdur . 
Çocuk ölümlerinin mühim sebebi 
annelerin çocuklarını cmzirmeme
sinden ileri gelir . Bu noktadan 
nüfusumuzun artması için ve ço
cuk ölümüne maııi olmak için 
herkesin, her Türk ve bilhassa 
asrt annelik mümtaz şahsiyetine 

malik her annenin kendi çocu
ğunu bizzat emzirmesini bütün 
muhite nümune olarak göster
mesi, bildirmesi, yapması ve yap
ması lazımdır . Em1.irmekten çe
kinen bazı annelerin, vahim has
talıklar müstesna , fizyolojik bazı 
sebebler ileri sürmesi ve hele 
bazılarınm yaptığı gibi ahlaki ve 
içtimai mahzurlar ileri sürmesi 
bugün içinde bulunduğu içtimai 
kütlenin önünde yüz kızartacak 
bir günah ve hotkamlık olur . 
Cümhuriyetimizin her türlü fe
yizli direktifleriyle tekamül etmiş 
Türk kadınlarının yavrularına aza-
mi şefkat ve tani bilgi ile sarıl
makta olduklarından ve çocuk
larını kendilerinin emzirmesi hu
susundaki sıhhi ve milli duygu
larından şüphemiz yoktur. 

Elen cephesinde 
(Birinci sayfadan artan) 

külü Botras limanındıı Helenis 
hastahane gemisini bombalıyarak 
yangın çıkarmışlar, iki yaralı yan
mış, diğerleri yaralanmıştir. Her 
iki gemi de sarahatle görülen 
kızıl haç işaretlerini taşıyordu. 
Alman •tayyareleri Pireyi ve diğer 
bazı kasabaları bombalamıtlar ve 
mitralyöz ateşine tutmuşlardır. 
Sivil halk arasında zayiat, evler
de hasarat olmuştur. Bombalar 
hiç bir hedef gözetilmeksizin ge. 
lişi güzel atılmıştır. Girid adasın
da bazı mıntakalara da bombalar 
atılmıştır. insan zayiatı yoktur. 
Hasar hafiftir. 

Atina : 22 ( A . A. ) - Askeri 
vali neşrettiği bir beyanname ile 
Attika ve Deoyetya vilayetleri" 
dahilinde saat 21 den şafaka ka
dar ruhsatiyesi olmayanların dı · 

ş a r ı d a dolaşmalarını yasak 
etmiştir. Bu emir askerlere de 
şamildir . Saat 20 den sonra hiç 
bir dükkan da açık kalmıyacak
tır. 

• 
TORKSôZO 

UZAKTAN====• ı 
iKi K NLI 1 

B DİSB 

S luvak) ada Bratislava şehri 

civarında bir köyde, bir ai le 
fac iası olmuştur. Bir köylü, sattı-
ğı ineğin beddi olan beş bin ku
ronu, evindeki yemek masasının 

üzerinde unutmuştur. Köylü bir 
aralık dışarı çıktığı zaman, beş 

yaşındaki oğlunun , paraları alarak 
yanan ocağa atıp yaktığını öğre
nen köylü, hiddetinden baltayı 

kaptığı gibi zavallı çocuğun iki 
elini birden kesmiştir. 

Köylünün banyoda yıkanmak
ta olan karısı bu korkunç ' man
zarayı göı ünce teessüründen ba
yılmış, kucağındaki küçük yavru-
su banyonun içine düşerek boğu
lurken, babası tarafından kolları 
kesilen bedbah yavru da fazla 
kan boıenmasından biraz sonra 
can vermiştir. 

Katı yürekli baba, bir kaç sa
at sonra civardaki ormanda ölü 
olarak bulunmuştur. 

Pariste Quai de la gar civa
rında büyük bir apatmanın kadın 

· kapıcısı bundan bir kdç giln ev· 
vel apartmanın kapısı önünde 
büyük ve pek ağır bir valiz bul-
muştur. Kapıcı kadın, valizin a
partıman kiracılarından hiç btri
ne ait olmadığını tahkik edince 
zorlukla odasına almış ve içini 
açınca parçalanmış bir insan ce
sedi görerek korkusundan bayıl

mıştır. 
Tabii mesele zabıtaya intikal 

ettniş, yapılan tahkikat neticesin 
de maktulün elli yaşında bir fas-
lı olduğunu tesbit etmiş, katil ol
mak töhmetiyle de Sait Severine 
civarında Hanefi namında bir o
telci ile iki arkadafı tevkif edil
miştir. 

Otelci, otelin{ Faslıya sattık
tan ve paraları aldıktan sonra O· 
nu öldürmeği ve oteli vermeme-
ği düşünmüş, ve zavallı Faslıyı 

iki cürüm ortağile beraber, otelin 
altıncı katında kain bit odada 
öldürmüş, cesedini parç&ll\dıktan 

sonra valizin içine koyartık apar
tımanın kapısı önünde bırakmıştır. 

------------
Londra : 22 ( A. A. ) - Ati

ne radyosun dün akşam neıretti
ği Yunan matbuat nezareti teb
liğinde. şiddetli Alman taarruz
larına ra2'men Makedonya cephe
sindeki Yunan hattının yarılma 
dığı ve çok faile düşman kuvvet-
lerinin tazyikine rağman tesbit 
edilen plana göre harekatın ya· 
pıldığı bildirilmektedir. Arnavut
luk cephesinde de yeni mevzile· 
ria işgali tam bir muvaffakıyet 

dahilinde ikmal edilmiş ve ltal
yanların cephenin iki noktasında 

yapmak istedikleri taarruz gay
retleri ta:-dedilmittir. ltalyan hat
larında kargeıalıklar görülmüş ve 
Yunanlıların eline bir mikdar esir 
düşmüıtür. 

Bern : 22 ( A. A . ) - Tiaalya 
ovasında harp eden Atman kıta
ları cenuba d~ru ilerledikçe iaıe 
ve cephane nakliyatı dolasiyle 
çok müşkülata uğradıklarını Ofi 
ajansı bildiriyor. Berlinden öğre
nildiğine göre, bunun sebebi ce· 
nubt :Yugoslavyada yol olmaması 
ve Yunanistanın da arızalı btllun· 
masidır. Ordunun iaşesi timdi ma
halli tayyare meydanlarına kadar 
hava yolu ile yapılmakta ve cep
haneler bu meydanlardan kam
yon ve motosikletlerle ileri hat
llardaki zırhlı kıllara gönderil
mektedir. 

1 i , HAB 
Çocuk Bagrarr.ını 
bugün kutluyoruz 

-------. -------•. ,.. ... alt program· aıatıdadır. 
Bugün saat 8,SO da" okullar· 

dan ayrılacak talebelerden mürek· 
ktp bir hey'et Kız Lisesi civarın· 
daki Çocuk Esirgeme Kurumu 
merkezinde toplanacak ve Kurum 
tarafından haıırlanan çelenıi ala· 
rak Bando ile Saat kulesi, Beledi· 
ye önü ve Asfalt caddeyi takiben 
Atatüı k Parkına gidecektir. Çe
lenk anıt'a konduktan sonra park 
önündeki merasim yerinde hazır 
bulunacaklardır. 

• 2 - Saat 9,30 da Atatürk 
Parkının karşısında bütün talebt', 
h11lk ve memurlar krokiye göre 
yer almış bulunacak ve bandonun 
çalacağı istiklal marşiyle tören'e 
başlanacaktır. 

3 - istiklal marşından sonra 
Çocuk Esirgeme Kurumu adına 

kısa bir hitabe yapılacak ve iki 
talebe tarafından şiirler okunacak
tır. 

4 - Bandonun çalacaQ'ı O· 
nuncu yıl marşiyle tören bitecek 
ve Geçit rismi başhyacakbr. Ge
çit ~aarif müdürlüğünün tertip et
titi sıra ve krokiye göre ~yapıla
cak ve Emniyet müdürlüğünce 
nizam ve intizam temin edilecek· 
tir. 

5 - Geçidi bitiren talebeler 
dörtyol atzından okullarına gide· 
ceklerdir. 

Okull'\rında bu çocuklara be-
lediye tarafından şeker daQ'ıtılacak
tır. 

6:23 .. Niıan. Millt Hakimiyet 
bayramı ferefine resmt ve husuıt 
bütün binalar gündüz bayraklarla 
süslenecek ve gece ışıklandırıla
caktır. Sokaklara veciıeli afişler 
aaılacak ve kurumca veciıeli ki
tıtlar daa-ıtılacaktır. 

7 - Bu gece halkevinde Hu
susi bir kutlama törenryapılacak 
ve günün ehemmiyeti tebarüz et
tirilecektir. 

8 - 24 Nisan. 1941 Perıem

be günfl~saat 10 da Aart, Al
ıaray,:ve:Tan sinamalarında ço
cuklara paraaıı. filim gösterilecek
tir. Bu gün saat 18 de Halkevi 
salonunda Çocuk E.ıirgeme Kuru
mu tarafından bir yatından bt'f 
yaşına kadar çocuklar arasında 
gürbüz. çocuk müsabakaıu yapıla
cak ve kaıananlara münasip he-
diyeler verilecektir. 

9 - 2~ Nisan. 1941 Cuma 
günü çocuklar oyun y~rinde et
leneceklerdir. 

10 - 26 Nisan. 1941 Cumarte· 
si günii saat 18 de Halkevi salo-
nunda, Çocuk eairgeme Kurumu 
tarafından bir Çocuk balosu veri-
lecektir. Balo parasız ve çocukla
ra mahsustur. Çocuklar velileri 
ve öğretmenleri ile gelecektir. 

11 - 27, 28, 29, Nisan, 1941 
günleri okullarda müsamere, o
yun ve eQ'lenceler tertip edile
cektir. 

12 - Bu proıram davetiye 
yerine kaimdir. 

Seyhan Çocuk 
Esirgeme Kurumu 

taıaı 1111 ollala 
..... ti 

Haber aldığımıza gore, Reşad 

bey mahallesindeki ismet lnünü ilk 
okulunun ikinci kısım inşaatı ayın 

28 inci günü ihale edilecektir. 

BarlCIJI Velllletl 
tellUI edlror 

Romanya'da ahiren neşredi· 
len bir kararname mucibince, ec
nebilerin MiJ.i iktisat Nezaretin
den verilmiş bir müsaade olma· 
dıkça Romanyadaki emlak, 
hukuk ve menafiine ait tasarruf 

muamelelerinde bulunamıyacaklan, 
böyle bir müsaade istihsal edil· 
meksizin yapılacak tasarruf mua· 
meleleri ile normal idare muame· 
leleri ve bankalarda mevdu kıy· 

meılerc müteallik tasarruf muame
lelerinin hukukan batıl addedile
ceği ; Romanyada ikamet etme
mekle beraber orada bu gibi cm-

/ 
lak, hukuk ve menafie malik bu-
lunan ecnebilerin ise, Romanya 
arazisinda tedavüle çıkartilmış bu-

lunan bilümum tahvillerle nama 
muharrer olmayan kıymetli senet
leri hamil olduklan takdirde bun-

lar hakkında Nisan 1941 nihaye
tine kadar, Romanya Sef areli ile 
konsoloslukJanna bir beyanname 

vermekle mükellef oldukları, ayni 
mükellefiyetin bu gibi esham, tah
vilit ve senetleri mevduat olarak 
kabul etmiş bulunan bankalara da 
şamil olduğu Ankaradaki Roman-

ya Sefareti tarafından bildirilmiş
tir. 

Keyfiyet alakadar Türk va
and.sşlannın ıttıl a na va. o·u ı ur. 

8.00 

8.03 
8.18 

8.45/ 
9.00 

12.30 

12.33 
12.50 
13.05 
13.20/ 
14.00 

1800 

18 03 
18 30 

18.45 

Çarşamba 23.4.1941 

Program ve memleket sa· 
at ayarı 

AJANS haberleri 
Müzik : Hafif program 

Ev kadını - Yemek 
Program ve memleket sa
at ayarı 
Müzik : Karışık şarkılar 
AJANS haberleri 
Müzik : Köy türküleri 

Müzik : Radyo Salon Or 
• 

kestrası 

Program ve memleket sa

at ayan 
Müzik : Swina- progı amı 
Konuşma (Dış politika ha
diseleri) 
Çocuk Saati - Radyo ço-
cuk klübü Çocuklar bilirsiniz en aciz 

bir mahluk olarak doğar . Tavuk 
bile yavrusu yumurtayı delerek 
dışarı çıkınca yürür , yeni dün
yaya gelen balık yavrusu hemen 
yüzmeğe başlar ve gıdasını kendi 
arar bulur . Ôrdeİc yavrusu bile 
öyle. Halbuki insan yavrusu böyle 
değildir. Onun yegane alem ha
rici bir farşu altsülamel , bütün 
cevabı ve isteği her şeyi ağla

mak ile ifade eder . O her türlü 
hayati kabiliyetini mu haf aza için 
başkasının yardımına hem de 
uzun zaman mühtaçtır. Her türlü 
hırpalayıcı harici sebeblere karşı 
onu koruyacak , onu besleyecek, 
onu yetiştirecek ve hayati reali
telere alıştıracak yalnız annesi
dir. O nasıl bakarsa çocuk da 
öyle olur . Bunun için de anne· 
ler, her Şe}den evvel çocuklarını 
ınutlak kendileri emzirmelidir • 

, 

Ankara Radyo Gazetesi it--- 19.30 

19.45 
19.50 

Memleket saat (lyan ve 
AJANS haberleri 
Konuşma : Ziraat Takvimi 
Müzik : Solist okuyucular 

Elen Gepheaintle 
Alman kuvvetlerinin Yunan 

cephesinde tazyiki gittikçe art· 
maktadır. Yunanistandaki vaziyet 
ümidsiz değilse de vatlimdir. Ve 
bunu İngiltere de gizlememekte
dir. 

Balkanlardan sonra Almanlarırı 
yeni hareket planları ne olacak
tır? Bu henüz meçhuldür. 

lapanyayı Tazyik 

Gelen haberlere göre Alman
ya ispanyayı tazyik etmektedir. 
Ve hatta lspanyol hariciye nazırı 
Suııner de lapanyanın mihver ta-

rafına geçmeıi noktai naı.arında 

imiş. 

Görülüyor ki garbi Avrupa 
yine faaliyet sahnesi olmaktadır. 

Ruzuelt yalrıntla Kanatla· 

ya 11itliyor 

Ru:ıveltin on onbeş Mayıs ara
sında Kanadayı ziyaret edeceği 

bildirilmektedir. 

. Kanada ile Birleşik Amerika 
arasında yapılan son anlatma Ka-

nada, lAgiltere ve Amerikada bü
Yük bir memnuniyet uyandırmıt 

tır. 

Alman .te6lilin• 116re 
Voloı kasaba.siyle Lamya teh

rinin Alman ltıtaları tarafından 

işgal edildiği bildirilmiı iıe de 
bunu teyid eder yeni bir malQ
mat alınamamlflır. Eğer bu d~
ru ise müttefik kuvvetler daha 
dar bir cepheye munta:ıaman çe
kilmektedir, 

Alı ilıa Vaziyeti 
lngilill kuvvetleri Tobro~u mu

haaa:ıa etmit olan Alman ve İtal
yan kuvvetlerine kartı mukabil 
taarruıa ıeçmittir. Bir çok İtal-
yan ve Alman aıkeri eair alın

maftır. 

20.15 
20.45 

21.10 

21.25 

21.45 

22.30 

RADYO GAZEfESI 
Müzik : Fasıl Heyeti 

Konuşma (Ç. E. K. adına 

Maarif Vekili Hasan - Ati 
Yücel) 
Müıik : Türkçe film şarkı· 

lan 
Müzik : Riyaseticumhur 
Bandosu 
MemlekeL saat ayarı, ajans 
haberleri, ziraat, esham -
tahvilat, kambiyo · nukut 
borsası (Fiyat) 

22.45 Müzik : Dans 
23 '151 
23.30 Y ırınki prorram ve kapa-

nıt 

Halk Tipi 
Eşyalar 

Ankaradan bi ldirdiğine 
ticaret Vekaleti halk tipi 1 

bı, halk tipi ucuz çorap "' 
la imali hakkınd a ç 
baş lamıştır. 

Ticaret Vekaletinin t 
müsbet netice verdiği t 
İstanbul lcurı <.luracılarına be' 

· kolaylık gijsterilecek. ıaıı" 
malıemerı i rı ithali için ~ 
suretiyle yardımlar yapıl 

FiKiRLER 

çacua 

Dünyanın en büyük ink 
dan birini ki1 hramancl 

Türkiye, millet hakiıniy~ri; 
de tutan " Türkiye B~~ 
Meclisini,, yirmi üç Nı 
ve bu hatırası büyük olıll 
çocuklara tahsis ederek 
bayramı günü oldu. . ~ 

İmparatorluk Türkı~....ı 
vet ve kudret, emir 11e yr' 
idare ve siyaset hep sar•~ 
de iken bugün hep b~ e 
iradeler milletin kendi e~: 
kadınlara ve çocuklarJ 
verildi. ~ 

Çocuk kıyme• ini ~ .,. 
millt'tler bilirler. işte b~ 
yi de, medeniyiz de . t 
bize bahşeden CumhurıY' 
de öğrendık, Çocu~""~.,a 
\eren milletler istikballe~• 

d- ııo 
ma bağ:ıyanlardır, ~n jjll 
bugünün büyüğü, bugun 
da yarının büyüAüdür .. 
diktiğimiz bir meyve '·~ 
sıya diktikimiz bir çı 
nıııda su verir, kurularl~. 
topraiJnı kabartır ve 1 'l't 
dersek bol ve iyi ıneY. 
çiçek alabileceğimiz ıi.~ 
rımızı da sılı :.atli, bil~' 
ver büyüktür, terbiye il 
de memleketi iyi yetişlll -re 
!ere tesl ım ederken yu 
hat olur. . ~ 

Çocuk bir aile~1"' iJ1C 
süsü olduQ-u gibi bır 111 

istikbalidir. l .. 
Çocuğun eve naSI dJll' 

kini çocuksuz aile'er pall 
dir ederler. VücudlarJ 11a. 
nı, derilerinin berrakbl" ~ 
nnın rahatlığını düşüne ~ 
zam çocuk yapmıY'~' 
yan kadınl.u cemiyeb ie"".J 
vatanlanna hıyanet ,~ 
her mahluk dünyay•

1 tiştirmek için halk o 
Bu, baş vazifedir. ri. 

Çocuk ebe~e~nleell 
fazla kaprisler yuzund ı." 
olabilirler, fakat bu ,ıs 
vakit evladlarına 01 

hissini zifa uğratmaJ. re 
Aile teşkil edenle ~ 

eden-beşeri ve Milli " 
·b· ol rı uç çocuk sahı 1 ·kilİ 

reder, bunlardan 1 "ıJ' 
babadan kalacak b°!t" 
malc, üçüncüsüde ,, 1~ 
yahudda sıhhi sebePk 
olamıyan ailelerin e 
lifi içindir. d ; 

Zevkli bir der ot'. 
sahibi olmakla ebe~lf 
!erini tam olarak Y8 ~· 
Jar Çocuğa iyi b~k~r 
tütmek ve tüfeyh . e} 
rak değil; müfid b•~ı 
rak yetiştirmekle . şJ 
Bunun için belki :.~~ 
ve feragat icab e 1 

da çekinmemek g~ · 
kü hayatta çatıfan hbJI 
fak olduiu gibi. 51 ıot 4' 
gili evlad yetiıtırefl tıllr 
de bunun müklf• 
insanlığa ve vatal1• fi 
bir suretle hiııtt~~ ~ 
göstermeğe ınuv• : .. 
müş bir çocuğun 
yetinin en büyük • 
racidir. Hayatta cJJI' 
iftihar hi11i varrrıı 



llAM llMlRlSllOl 
(Birinci sayfadan artan) 

•lıınnnt it . • oldutunu ve bu hare-
~~ın büyük maharetle yapılmış 
rea Qndutunu ve harekat hakkında 
ba: tafıilAt ahnamadıtmı ve 
hat ~~Snazırının Ortaprk ıeyı· 
y 

1 
aldunda açık veya gizli be· 

v:atta. bulunulmasını talepten 
bey leçıloıeıini ve bu husustaki 
de tııatın ne Kamara için ve ne 
y~uoıı '_?enfaat için iyi olm~· 
hatipıer:.ı 80ylemit ve muhtel~f 
end· e cevaben de halka bır 
nı_.; 16nneditini itler iyi git· 
nı11 otan-._ halk bizi bera ~ap 
kadar k ve tarihimizde ıimdı~e 
bulun U\f\retimizi teşkil etmıf 
ktıı1ıı~n bGtGn istikrar ve aotuk· 
lllift· hasletlerini gösterir d~ 
defa~r. BafYekilin beyanatı birçok 
ita Gar alk11larla keıilmiı ve baş· 

1 
allere ıeçilmift r. 

laıt l\llaı llAildl · 
t· NGfua kltıdımı zayi eyledi· 
llllden . . . k 11. m 

-•~· . Yenısını çı araca.• 
~~ııı. 

eyı .01n hiikmfi olmadıtını ilin 
erını . 

Karatq nahiyesi Yenice 
köyünden 324 d<>Q'Umlu 

~bd&lkadir Kfini _ 

11.u 
.. &tıaa Alllerllll I•· -···= Gedikli erbaılardan tekrar 

~d~da. istihdam edilmeğe is
ili klılenn şubeye müracaatlan 

n olunur. 

ilan 
~w ııERUı suı
•IDEı: 
. kısa hizmetli ehliyetname· 

111 
\'e Yüksek ehHyetnameliler 1l'94 ı tünü yedek ıubay <>

Unda f>ulunmak üzere seVk 

:reklerinden sevklerine ta· 
u eden muamelenin yapıl

İçin ıubeye müracaat et· 
lbeleri aksi taktirde haklarında 
~lilc kanununun 89 nr.ü 
ı ddeai hükmünün tatbik edi-
~ ilin olaanur. 
-.......... ~~ .......... 

•h1•11 'l'arla 

t de Tar.u.un Yaram1tk6yln· 
ı y boyacı Abdullah ata ve 

Gç ": •ta tarlalarana yakın 
t.rı.ı rt Parçaden ibaret olan 
Yen~' ~tıhktır. Almak iıti· 
lbet n idarehaııemiıde Meh· 

Görene mGracaaUarı. C. ............ 
BORSA 
Plllıuk - Hububat 

CI~ _ KiLO FIATI 
En u ED çok 
K. S. K. S 

-49,25 50,00 
47,00 4700, 
s2,oo ,oo 

Afrikada 
/NGILIZ 

hava hücumu 
Kahire: 22 (a. ı.) :- Libya~a 

evcı ve bombardman tayyarelerı· 
mir. Derne, Bingızi ve Gaı.al~ya 
askeri tahaffüdlere, tayyare ın· 
me meydanlarına fiddetli taaruı-
1.tr yapmıılardır. 

ADANA 2 NCI ICRl 
MEMURLUGUNOAN: 

Gayri menlıul malların açılı 
ar hrma ildnı maJJe: 126 

D. 10. Ml-1884 
Açık artırma ile parayı çcv· 

rilecek gayri menkuliln ne ~ldu· 
tu : 77S metre araanın 384 hisse· 
de 121 bİllCSİ 

Gayri Menkulün bulundutu 
Mevki, Mahallesi, Sokatı Numara· 
sı : Kuruk6pril mabllltesinde Can· 
buotlu sokattnda :.?88 ad~ 1~ 
panelde kayı!la -rsanın 384 hasse· 

de 121 hisle• 
Takdir olunan kıymet : Beh~r 

metrosuna bir lira klymet takdır 

edilmiftir • 
Artırmanın yapılaçatı yer, gtin 

seat: Birinci artırma 2315/94~ ~u: 
_, .. ü saat 1 o/dan 1 'l ye, akıncı 

ma •-· Sah - -artırma 10-6--9'1 runu ay-

ni saatta 
1 _ ltbu rayri menkulün ar· 

brma prtnamesi 22-S-9'1 tari· 
hinden itibaren 941/1684 numna ile 
Adana 2 nci icra dairesinin m· ıayyen 

numarasanda herkesin rörebilmesi 
için açık tar. llinda yauh ola9lar· 
dan faıla mal6mat almak istiyen· 
ler, iıbu f811Mmeye ve ı~ dos
ya numaruiyle memuriyetimJıe 

müracaat etmelidir. 
2 - Artırmıya lttirlk için yu

karda yazıla kıymetin ° o 7,s. nM~e
tinde pey alcçasiyle veya mıUf bı~ 
bankanın temiqat mektubu tevdı 

edilecektir. (124) 
3 ...! ipotek sahibi alacakblarla 

diter alakadarlann ve irtifak ~ak· 
kı hiperinin ıayri menkul uıe· 
. duki haklanm hususiyle faiz ve 

nne •. 1 'bu 
rafa dair olan iddıa annı ıı 

mas . · ... ın 
ilAn tarihinden itibaren yırmı. •'.'" 
içinde evrakı mlisbiteleriyle ~ı~lik· 
te memuriyetimla bildlrmelen ıca· 
heder. Akli halefe baklan Tapu 
siciliyle 1&bit oldukça ~bf bede
linin pay1qma11ndan hanç kalırlar. 

4 - (;&terilen pncle arbrma· 
ya iıtirlk edenler arbrlDa prtna· 
mesini okumuı ve ınzumlu mal6· 
mat almıı ve bunlan temamenka· 

bul etmiı ad ve itibar olunurlar. 
S - Tayin edilen zamanda 

. enkul üç defa batnldıktan rayn m .. 
sonra en çok artırana ihlle edilır. 
Ancak arbrma bedeli muhammen 
kıymetin yilıde 7S fİJıi bulmaz ve· 
yı sabi istiyenin alacatına rücbanı 
olan diJir ala~lar bulunup~ 
bedel bunlann o pyri menkul de 
temin edalmiı a)acaklannın mecmd 
undan fazlaya çıkmazsa en ço~ 
artıramn taahhüdü baki kalmak ~ 

.... -- 15 ... ı.. daha· temdıt 
ıere a.'"..... ..... . 
ve oa befinci günü aynı 
saatte yapalacak artırmada ~ 
deli ubf iStiyenin alacatına ruc· 
han. olan diter alacakblann o 
py:i menkul ile temin edilmif .a· 
lacaklan mecmuundan fazlaya ~k· 

k • ..tıyle tn çok artırana ıha· "a .-·· ' d'I le edilir. Böyle bir bedel elde e ı · 
meue ihale yapılmaz. Ve sabı ta· 

lebi düeer. . . 
6 _ Gayri menkul kenditine 

ihale olunan kimse derhal\ veya· 
verilen mühlet içinde paraya ver· 
meue ihale karan fesholunarak 
kendiainden evvel en yüksek tek· 
lifle b&llunan kim.le arzetmiı oldu· 

tu bedelle almata razı oluru ona 

~§il~~~c:t.=~~iij 
1 

raıa oımu, veya bulunmazsa he· 1 men 15 ,aa mlddetle arbrmaya ......, .. ~ ................ 
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RUZVEl T YAllNDA 

IANADAYA GiDİYOR 
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T obrulıtalri /n,iliz 
lıuuuetlni mulıabil 

taaruza ••çti 
- Bun• dair t•l•lllt 

Rydyo g•zeteel eutununda ................... 
Dün Jüıürülen 

Alman tayyareleri 

Londra : 22 (a.a.) - Dün Ati· 
na mıntakasında 'hava harbi hak· 
kında alınan taf sillta ıöre en aıa· 
tı 2'? düıman tayyaresi düıürüldü 
tü anlaıılmııhr. Alman bombardı 
man, pike .,tayyareleri, adetce az 
olan Hariken tayyarelerimiz tara· 
fından her taraf ta püskürtülmüş 
ve hiç :.S r bomba ,Attırdmamııtar. 

YUNANISTANDA 
EHERJll iDARE 

Atina : 22 (A. A.) - Afi a· 
janstnın bildirditine r6re, yeni 
hükumet enerjik hareketlerle işe 
bqlanuı ve bu meyanda divanı. 
harpler tcıkil etmiıtir: Bu gerek 
cephe gerisinde ıerekse ordunun 
mineviyabn bozmata çabpn düş· 
man ajanlarının faaliyetini önlen
mete matuf bir te<lbirdir. Müca· 
dele yaphtımız ve bütün fedakir• 
lıklara katlandıtımızı bilen Yunan 
milleti bilerek \'eya bilmiyarek 
niiJman ajanhtı yapası ve b~ '1" 
retle umuma itimadı sarsa• kimse 
leri cezalandlnlmalannı telep -el· 
mek hakkİnı istimale bllflaallfhr. 

dilir. iki ihale aruındakJ fark ve 
geçen gGnler fçfn yGzde befden 
hesap olunacak faiz ve diter za· 
rarlar aynca hükme hacet kalmak· 
sızan memuriyetimizce ahcıdan tah 
sil olunur. Madde (13~). 

Gayı ı menkul yukanda f&· 
terilen 23 - 5 - '941 tarihinde 
Adanı 2 nci icrada icra Memur· 
lutu odasında if bu illn ve pte· 
rilen arhrma f&rlDamesl dairesinde 
sablacatı ilAn olunur. 12941 

INGILIZ BAZ[TELERI 

ATE$ ATE$ POSKORTOYOR 
Fran•• vv lapanJ• 

bugUn bize dUfmandır 

Londra: 22 (a. a.) - Gazete· 
ler, bazı hatipler tarafından rad
yoda verilen uutukları hahi mev· 
ı.uu ederek diyorki lngiliı. milleri 
nihai zaferden emindir. Fakat 
millet, uhdesine dütcn veıifenin 
bilybk müıkOlltını bilmez ve 
nikbinler tarafından idare edilir· 
ie Milli aıim zaifler lnıiltere Vi
fİ ile ispanyaya kartı vaziyetini 
tesbit etmelidir. Bu iki hllktimet 
bize dfifmandır. Her ikiside bi· 
zim menfaatlerimize dokunacak 
tarı.da hareket etmiıtir. Viti ah· 
lokayı yarmıı, gemilerimize atq 
açmıt ve Almanların Dakar ve 
kazablankaya Ayak bumalarına 
mfiaaade eylemlıtir. lngiliz siya• 
seti iıe Frınkoya ödfinç para 
verecek derecede uyaalhlqa ileri 
gitmiftir. lapanya vo Franaaya 
kartı takıp olunan yatııtınnı si· 
yaseti son senelerde birbiri ardın
dan tehlikeli ve faydasıı. olduQıı 
tebarilı. eeen yatııma siyaıeti 
kadar tehlikeli ve faydasızdır. 

ltalyan nümunesi bunun en 
bariz bir delilidir. Binaen aleyh 
Fransa ve lıpanyıyı karıı takip 
edilen siyaset de ayni neticeler 
verebilir. 

Kral •• , ..... •. , ...... .. 
Londra : 22 ( A. A. )- Hı· 

ber alındıtına göre, Yugoslavya 
Kralı lkinci Pier Yu)oalavya • 
dan ıyrıldıtı gün neırettiti bir 
beyannamede memlekete J muzaf
ferane d6neceti aGne kadar mil· 
cadeleye devam edecetini temin 
etmif , Kraliyetin metri mlmea
sillerinin teslim oldutu s6yleni· 
lememeai için Krahn ve hlkOme· 
tin Yugmlavyadan aynldıklann1 

ve Yuımlav bayratını en son 
nefesine kadar'. yObek tutacatını 
beyan etmjftir • 

Hitla .. Mu.alini 
Mildlıatı aalaızn111 

Berlin: 22 (a. a.) - Alman 
hariciye nezareti Hitlerle Musoli
ni araaında bir göıilfme yıpıldıtı 
haberini yalanlam'flır. -

TORllYE CUMHURiYETi 

Ziraat Bankası 
Kurulu• tarihi : •-

S.mayeri: IOOJJIJOJIOO T6rlı Liraaı 

Şube ve ajanı adedi : 26S 

Zirai ve ticar1 her nevi banka muameleler 

Para biriktirenlere 18.800 lira ilcramiye veriyor 

Ziraat;.Bankuanda n.ı.r.ı. ve ihbanız tasarruf heuplanna en 1 
az SO lirua ~ aenede 4 defa çekilecek kur'a ile 

qatıdaki pllna pre ikramiye datablacakbr. 

4 Adet 1000 Urabk 4000 Ura 
4 • 600 • 2000 

" ' " 250 " 1000 . " 
40 " JOO .. 4000 .. 

100 " 50 " 5000 .. 
120 •• 40 .. 4800 

" 160 
" 20 .. 3200 

" 
DiKKAT : Heaplanndaki paralar bir 1ene içinde 50 

liradan qatı düımiyenlere ikramiye çılcbil takdirde yüzde 
20 fuluile verilecektir. 

Kuralar lellede 4 defa, l 1 - EylGI, 11 Birinciklnun, 
t 1 Mart ve t l Hulran tarihlerinde çekilecektir. 

Sa • 3 

ASRiSiNEMA 
DA 

SUVARE 

8.30 BU .AKŞAM 8.30 
SUVARE 

illi lllJlll llaldlalla llrab 

STAN 1 
LOBIL 1 

11 
OL/VER 1 

TDltKÇE SÖZLO • A • D 1 
........................................ 

Zafer Dönüşü .... " ........ " ...................... .. 
F l L M l 

llava11a11ıreoe dev .. edlror. 
ILAVITIN: 

ME$HUR ÇlLBICI KOVBOY 

FRED SKOT'un 

Kanun Kuvveti 
A'fBICA: 

Bitin artlıOerl (lla,.aa) dall 

Kovboy Aşkı 
BUGÜN GÜNDÜZ MA TINEDE 

aeaçler levlllror • lalar Dlaııı 
Pek yakında e Pek yakında e Pek yakında 

ZORAKi TAYYARECi 

HILHEYI ldSlf 81111: 
(MOICAFATLI) 

YAYA oe BiSiKLET Kopar 
23 ı Nisan I 941 Milli Ha

kimiyet ve çocuk bayramı o-
nuruna evimiz tarahndan ayni 

tarihte ötleden sonra müWat
b yaya ve bisiklet yanşlan ter
tip edilmiştir. Girmek İltlyen· 
lerin ıeraiti anlamak üzere 
Halkevine müracaatlan ilin o
lunur. 

22-23 

En Büyük Hakikat 
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N O~ MICUIUll Ylllmll SIHHIT. 
CAZiBE VE GOZWllTIB 1 

.. Radyolin.. harikul&de müa
sir terkibi. daima taıellti ile 
teawıy(lz etmif ve onbinlerce 
kitinin tercih ettitf yertne elif 
macuna haline relmiftlr. Diı 
hafzl•hhumda ve ılzellitin· 

de parlak neticeler veren 
..Radyolin.. sizi terkibi meçhul 
ve birkaç miSli pahalı ecnebi 

müıtahıarlanndan da ıran.tat· 

ni kılm)fbr. 

• 
RADYOLIN 



Sayfa 4 
4!SU , 

Kalitesiyle ve sesinin jtemlzllğlyle) her kesi khayrete 
dBşiren radyo / 

MUHARREM HiLMi REMO 
Tlcarethaneslnden alınız 

TORKSOZO 

t 

ilan 
ADANA SUlH BİRİNCİ HU-- ... 

KUK MAHKEMESİNDEN : 
Sayı : 204 

Fabrikatör Hasan Atıla i
zafeten vekili avukat Ab<lul
Jah Hiımi Türkucuııuıı Ocak~ 
mahallesinden Azmi aleyhiııe 

'gayrimenkul satış brdelindeıı 
100 liraııııı vaizle birlikte tah
şili hakkıııdaki açtığı davanın 
yapılan duru~masıııda müddei-

:ale}hin ikamt tgahı nıeçhul oi
duğuııdaıı ~ eıı<lisine gı) <.ıp ka
ran ilanen yapıldığı halde 
nıahkerııeye gelmemiş ve <la
vacı \'t•kili gayı i n .eııkul sat
mak b;ıhaııeSİ) le mÜH·khli 
Hasan Atıldaıı eıı•aııet 100 lı
ra almadıI, ına ve bu }olda im
zası altında bir senet 'ernıe
di5ine dair yemin teklif etmiş 
ve bu teklif te gazete ile ila
nen tebliğ edildiğ·i halde mu
hakeme günü bulunan 14.4, 
941 tarihinde mahkemeye gel
memir olduğundan Hukuk U
sulü Muhakemeleri kanununun 
337 nçi maddesine tevfikan 
teklif ediien yemini · kabul et
miş addolunacağından ve 
mezkur vakayı kabul etmiş 

olduğuna dair verilen 14.4.94 ı 
günkü karar kendisine yiııe 
gazete ile ilanen yapılmıŞ olup 

ı•••••~+++++++++~~o•~• 

• ı En nefis salebi 

-Ot En halis ve sıh+ 
-Ot hi baharatı yal-

ı nız Ç A P A 
ıMARKA 

i müstahzaratm -

da bulursunuz. 
-Ot 
tOa 
ı Beşiktcış Çapa-

-O-

'°' 4Q. 

marka 

ı K uruJuş tarihi: 

• 
'°' '°' -0. 

1915 

-0-~'°' ~ e-ıe:-~+tOt-0-tQttC>~tC»~ 99~c§ı~,, 
HAlKEVi REiSliGiNDEN: 

(TÖREN) 
Konser - Temsil 

23 Nisan 941 Hakimiyeti 
Milliye v(çocuk bayramı onu
runa Evimiz tarafından ALSA
RA Y Sinemasında gece saat 
20,30 da tören ve zengin bir 
müsamere tertip edilmiştir. 

Bu tören ve müsamereye 
giriş kartlarıııın Halkevi büro
sundan temini rica olunur. 

22-23 

iıarı 
HAlKEYİ REiSll_ll 

Y ü ksc k PartiJl1 
mez Genel Başkanı 
Milli Şefimiz ismet. 

kendi alyazılarile \ 
rup Evimize ibda 

2
; 

tikleri fotoğraflaı1 7 
b .. - at 1 

şam a gunu sa. J 
le mahalline talık 

Bu törene bütiill 
laa davetlidir. 

ABİOİNP~ŞA CADDESİ HO. 112 - TElGRAf : REMO ADANA - TElEf ON : 112 

ve bir hafta içerisinde arzuhal 
ile Mahkemeye gelip yemin 
edebileceğiniz lüzumu ilaıH·n 

22~ 
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iŞ BANKASI 
KÜÇÜK TASARRUf HESAPLARI 

1941 
ikramiye Planı 

Kl<:ŞIUE.Lt<:R: 

.ı ~uhal. 2 ,\\ıı.' ı... l Ağusto-ı, 3 Uı.ınC'ıtı·ş rııı 

.tıu·ihlı•rirule yap.fır. 

i941 ıKRAMIYELE•~ı 

ı Aılct 211110 Lirıılılı 2.oon Lir11 

8 •• ıooıı 3.0110 

.. 7 ;)(l .. t .500 , . 
51111 .. 2.oon 
2~.11 

" 
2.uuo . , 

100 !l.500 ., 
, o )0 ı . llOO 

" .. 20 ıı .oon 

Türkiye iş Bankasına par ı yatırmakla yallnız para biriktirmiş 

olmaz. aVJll zamanrla talihinizi de denemiş o!ursunuz. 

--------------------------------------------...................................... , 
FEMiL 

Bayanların sıhhi arkadaşı 
füı çok bayanların 

sıhhi. aylık temizlikle
rinde gösterdikleri a
lakasızlık , mühim ra
hatsızlık \'e hastalık
lara yol açnıı~tır. lşt~ 
bundan dolayı. her sa-
yın bayan, adet za

manlarında bu gibi '.hastalıklardan korunması için "yalnız I 
(FEMıL) kullanmalıdır. Rahat. sıhhi, pratik. bir kolay
lıktır. (FEMJL) in hususıBACLARl da \'ardır. 

[CZAN[lERDEN VE TUHAfİYE, ITRİYAT 
MAGAZAlJRINDAN ARAYINIZ 

Cenup Mıntakası deposu Bahri Diril Ticarethaneai 

L-----------Y•a•t•ca•m•ii civarı No. 7 ~ 

tebliğolunur. 12924 

'~~MM~M~~~MM~MMMM. 
ı ı . .. 
· 1~ T 1 M OFU J I 

(ABDEST BOZAN) DEOiGiMiZ ŞERİTlER 
Bunlann uzunlukları, dört 'metreden on metreye kadar 

olur. Bunlar bağırsaklarda kanlarımızı emerek iştihayı ke
~ ser. karında ağ:ılar. sancılar yapar. Zayıf. kansız. derman- ~ 

1 C( sız bırakır. Tehlikeli hastalıklara yol açar. Tedaviile vü- ?J 
I i{ cuttan atı)mazs:t, insanı ölüme kadar.götürür. ~i 

il TİM OF Ü J i 
1

1 1 

I< 
I~ 

UZUNLUGU 4-10 METREYE KADAR 
~lA~(ABDEST BOZAN) OEl'CiLEN ŞEl\İTLEAİ 
OLDURUP V.UCUOTAN Ol$ARI ATAN 
TAM TESiRLi .Bil~ MÜSTAhZAROIR • 

S. "'• / . H . V•~ö.l~/4ft,,, ap4 /il~ / 11 .. ' 

~ 14- ~ - l<t• l•rı4/, ru6ıoltnı '"'•~,-, , 
- REÇE.rE iLE SArıLı" - . 

CAN LABORATUARt-/STANBUL-Kutusu?S!(,. 

~ 

~ . 1 1 Bu kurtların en birinci devasıdır. Kutuların içinde kul-
ı lamş tarzı" yazılıdır. Her Eczanede bulunur Sıhhat Vekale- 'a 
J nin müsaadesini haizdir. 1276) • J> 

~~~~~~~~! 

'"' Ber eczanede balanar 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem Balta' 
HASTAURIHI HER ~ON MUSTAfA ~ 
ECZAHANESİ OSTONOEKİ MUAYEN[HAN# 

KABUl EDER 

o 
R 
E 
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N 

hAnlar için idareye 
müracaat etmalldlr. 
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