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Girişmiş bulunduğumuz büyük teşebbüs 
r·~·~·~·~·~·~ ·~· ~· ... ·~·< 
t Romanyada t 
; yeni tedbirler!; 

İdhal faaliyeti 
-------·-------

Anadoluda •• 
enerJı 

t t 
i BUkreş : 13 (a. a.) - i 
i Havas blldlrlyor: Glor· i 
i glo, Ploestl ve diğer şe- i 
i hlrlerde siyasi vaziyetin i 
i doğurduöu tesirlerle sı· i 
i kı tedbirler alınmıştır i 
i Saat 22 den 5 e kadar i 
i her tUrlU seyrlsefer dur-i 
i durulmu,tur. Mısır Mah-i 
i sUIUne. halkın ve ordu· i 
i nun iaşesi için hUkOmet-i 
i ce el konulmuştur. t 

MERSİN YOlUYl[ MUHTf lif CİNS BİR ÇOK 

EŞYAlAR GElOİ ; YURDA OAGITllOI 

ekonomisini temin Ankara: 13 (Türksözü muha
birinden) - Mersin Gümrüğü yo
lile son günlerde memlekete bir 

Kolumblya radyosuna göre 

TürksÖ7Ü, daha evvelce oku
yucularına Adana • Kayseri böl
gesinin elektrik enerji ihriyacını 
temin için Seyhan nehri kolların
dan Zamanti'niıı Habibköprüsü 
ile Faraşa arasındaki ilk sukut 
mıntaka ı üzerinde büyük bir san
tral kurulacağını ve bu muazzam 
enerji santralı için yapılan etütle
rin sona ermiş bulunduğuuu bil
dirmişti. Bu hu usta bugün elde 
cttiğimi1. daha etraflı malumatı 

oku) ucularımııa bildiriyoruz. 
Türkiye enerji ekonomisinin en 

tGcrisi üçüncü sayfada) 

BUGÜN BİR SUlH 
MOMKON MOOOR ? 

-····· 
NEVZAD GÜVEN 

G 
enerar Franko' nun B. Musoli· 
ni'yi ziyareti bir çok tef si~ ve 
talıminlere yol açtı. Bu seya· 

hate muhtelif gayeler al/ edildi. 
Bunlarclan bir tanesi de; General 
Frank.o• nıın bir sullı zemini hazır· 
lamak üzere ita/yaya gitmiş olma· 

ndır. 
Böyle bir şey bugün için müm-

ıkWı müdür? 
• Mew:uJ şartlar, siyasi ve as

keri -vaziyetler ıö:zönünde tutula· 
cak olursa buna (Hayır) cevabı 

vermek icap ediyor, 
General 'Franko'nun ltalya'ya 

.bir sulh tavassutu gayesiyle {ilmiş 
o/dutunu kabul edelim. Bu takdir· 
ele lspanyol diktatörünün yüklen· 
mek is/edili bu işi iki şekilde mü· 
fo/cia etmek Lôzımdır : 

I - Sadece lngi/tere ile !tal· 
ya arasında münf erid bir sullıun 
zeminini hazırlamak. 

2 - Almanya da dahil olduf u 
Jıa/de umumi sulhun esaslarını 
mihT.ıer bakımından teshil etmek. 

General Franko' nun Hitler' le 
görüşmiyeceAi söylendifine göre 
ikinci ipotezi derhal reddetmek 
icabeder. Çünkü. Mihveri alakadar 
edecek bir işle fikri alınacak adam 
Musolini değil Hıtler' dir. Dün bu 
böyle idi, ltalyan hezimetlerinden 
tıe kenclisi büsbütün madün ve tci· 
bi vaziyetine düştükten sonra, Mu· 
sol ini' nin mihver adına idarei ke· 
tüma artık hiç bir suretle hakkı 
kalmadıtı muhakkaktır. 

Zaten lngiltere ile Almanya 
~rasında bugün bir sulhün mümkün 
olabilec~ini düşünmek çok erken 
bir nikbinlil,e dıişmek demektir. 

Bugıin ne Almanya tte ne de 
l'lRiltere çökmüş, hatta sarsılmış 
bile değildir. lngiltere, Fransa'nın 
umulmadık bir sıir' at ve dehşetle 
inhidamınclan S()nra, vaziyetin en 
tehlikeli bir surette aleyhine çev· 
rilmiş bulundutıı bir zamanda hile 
Almanya ile tek başına çarpışma· 
~a /..arar vermişti. lngiltere bu çok 
tehlikeli devrede bugünkünden as· 
gari ıiç, dört defa daha az kuv· 
tıetli idi. Aradan geçen bu sekiz 
ay temamiyle lngiltere'nin lehine 
olarak geçmiştir. Bilhassa, biri si· 
yasi, dil,eri askeri iki mühim ha
dise lngiltere'yi çok kut!'lletlendir· 
miştir. 

Bunlardan birisi ita/yanın çök· 
mesi vt? çok yakında harp harici 
olacak bir tıaziyete düşmesi, diteri 
de Amerikanın, bütün imkan ve 
menbalarile kendisine yardıma ka· 

(Gerisi ikinci sayfada) 

Dün bombardıman edilen Adi50babadan bir garünü~ 

~ ~ mara<laki askeri hedeflere çok ge-

[RIKA HARrKAaTI geniş mikyasta taarruz edilmiş ve Ar 1. tam isabetler kaydedilmiştir. Bir 
tbyyaremiz üssüne dönmcmiş-

IHIİŞAf EDiYOR tir. Mütemmim bir tebliğ dün ge. 

ce İngiliz hava kuvvetlerinin Kc-

Ad l' sebaban ı n mis ve Kapanya tayyare meydan-
larına muvaffakıyetli bir akın yap· 
tıklarını bilcliriyor. 

bombardımanı Londra: 13 ( A. A.) - Hür 
Fransızlar karargahından : Motör
lü bir Fransız. kolu cenup Trab· 

HOR FRANSlZLARlN 
YARDlMl 

Kahire : 13 ( A. A. ) - İngiliz 
hava kuvvetleri Adis - Ababa 
tayyare meydanına taarruz etmiş 
ve aA-ır hasar müşahede edilmiştir. 

Eritrede Keren, Asmara, mın
takaı;ında iki düşman tayyaresi 
alevler içinde düşürülmüştür. As-

lusa giderek 600 kiloındre yürü
dükten ·sonra Kurpa bölgesinde 
bir çok vahaları işgal etmiştir. 
Hür Fransıı. hava kuvvetlerine ait 
mühim bir bombardıman teşek· 
külü Kurpa m111takasındaki ltalyan 
mevzilerini ve Kurpa tayyare 
meydanını bombardıman etmiştir. 
Bir çok ltalyan tayyaresi tahrip 
olunmuş, büyük hasarlar yapıl
mıştır. harekat devam etmektedir. 

! BUkreş : 13 (a. a.) - ! 
! Reuter blldlrlyor: Ro· ! 
t manyad"a •lddetll tedbir · ! 
! ler alınmışhr. Geceleyin ! 
! devriyeler dur emrine ! 
! riayet etmlyenlere ateş ! 
! ediyorlar. ·Alman askeri ! 
! makamları 50 klşlllk ! 
! SOOOseyyar Baraka yap-! 
! tlrmaktadır. ! 
• t ·-··-····--··---·· 

çok ithalat eşyası gelmiştir. Ru 
meyandn 38 saııclık Viski, 9 san· 
dık Vermut 3 sandık Şarap, 569 
sandık Çay, 80 sandık Hurma, 200 

balya. Kanaviçe, bir sandık ma
kine aksamı, 373 bal)a kuru 
Deri, 720 balyn tuzlu Deve Deri ~ 

si, otuz yedi balyn ipek, 300 san
dık Hindistan Ccviıi, 340 Çuval 
Kahve, 1000 çuval Kına ve 51 
-ı;aril madeni yağ vardır. 

İstanbul: 13 (fürksözü muha
birinden) - M111taka Ticaret 
Müdürlüğü, Vckntetten aldığı e

(Gcrisi üçüncü ı.ayfada) 

YENİ EKMEK 
İstenilen ekmek fiyatının 
temini kabil olmuyacak 

Yüzde 20 ve 40 'iavdar onu ilavesiyle hazırlanan yeni· 
tip ekmek, tahlil ettirilerek hazırlanan raporları Sıhhat Ve 
haletine gönderilmi,tir. 1Yü:zde 20 'iavdar unu ilave edilen ek
mek kabul edildiği takdirde on para, diğer tip kabul edildi· 
ği takdirde yirmi para ucuzlayacaktır. Halbuki istenilen ek· 
mek fiyatının temini bu vaziyette kabil olmamaktadır. Ekmek 
liyahntla hiç olma:na bagune na.zaran yüz para tenzil İden· 
mektedir. Vaziyet tetkik edilmektedir. 

hal yanların 
bombardman 

ettikleri 
Selanik' teki 

Ayac;ofva 
kilisesinden 
bir görüniiş 

, 

YUNANLILAR 
İLERLİYOR 
ltalyanlar sivil bölgeyi 
bombardmana devamda 

Atina: 13 ( a .a . ) - Yunan 
tebliği : 2000 metreden yük
sek dağlarda yapılan mevzii mu· 
harebeler muvaff akiyeUe netice
lenmiştir. Düşman mevzilerinden 
atılmıştır. Elimize bir kaç esir ve 
o omatik silahlar geçmiştir. Hava 
dafi bataryalarımız üç düşman tay· 

( Gerisi üçüncü sayfada ) 

lngiltere ile 
it a 1 ya m ü ta
re k e şayiası 

Gn. FRANKO - MUSOL}N} 
MÜLAKA Ti AKiSLERi 

Madrid: 13 (a.a.) - Bildiri!· 
diğfoe göre, General Franko ile 
Musolini dün Boldigorada buluş
muşlardır. Avrupa meseleleri ve 
bu tarihi anda iki memleket 
iı;in alaka uyandıran meseleler 
hakkında lt.ıılyan - lspanyol ıı-ö
rüş birliği bu mülakatta tebarüz 
etmiştir. 

ispanya hariciye nazın Sunner 
mülakatta hazır bulunmuştur. As
keri vazifesi dolayısiyle mülakatta 
bulunamıyan ltalyan hariciye nazı· 
rı Ciyano Sunner'e samimi bir 
telgraf göndermiştir. 

Madrit: 13 (a.a.) Gelen haber
lere göre, Franko ltalyaya geldiği 
vakıt halkın alkışları ile karşdan
mış, yollar halyan lspanyol bay
raklarile süslenmiştir. Dün saat 
9,20 de Musolini Frankonun misa-

. frr edildi.ti Margarita köşküne gi· 
derek General Franko ve lspan· 
ya hariciye nazın da yan.ında ol
duğu halde konferans s.,ıanuna 
çekilmiştir. Ôğ'Lcdcn evvelki müla
kat üç saatten fazla sürmüştür. 
Gelen haberlere göre, görüşülen 
meseleler hakkında resmi teblit 
haricinde birşey bilinmiyor. Ô~le
den ıonra da bir buçuk saat gÖ· 
rüşülmüştbr· 

Londra: 13 ( a.a.) - rranko 
seyahatı . münasebetiyle, ltalya ile 

. lnglltere arasında aktı musavver 
bir. mütareke projesinden bahse· 
dildiği gibi, mihver devletlerin in 
Ccbelüttarık'a taarruzları p·ojesin· 
den de .bahsolunmaktadır. Radyo 
Kolumbıyanın Vişi muhabiri bu 
a~şam Mareşal Peten'in tavassutu 
ile bir mütareke imza edileceti 
ve Mareşahn lngiliz ve ltalyan 
murahhaslarile Fransanın cenubunda 
görüşmüş olduklarını iddia etmek
tedir. Londrada bu haberlerin ih· 
tiyatla telakki edilmesi Uizım ol· 
duğu söylenmektedir. 

Almanlar bizden el
bise almak istiyor 

KATİL ANA 

Almanlar ve 
Balkanlar 

Hitler Türkiye ve Bo· 
iazlara kar'ı harekete 
6eçmek ü.zere taarruz 
tedbirleri" mi almı,hr ? 
Hitler' in Balkanlar' da 
yeni bir cephe te,kil et· 
mesinde menfaah olma· 
ma•ı tef•iri daha man· 
tıkidir. 

Londra: 13 (a.a.) - Çörçilin 
( Geriıi üçüncü ıayfada) 

lstanbul: 13 (Türksözü muha· 
birinden) - Haber aldığımıza gö· 
re Almanlar, memleketimizden ha· 
zır elbise ve ayakkabı alacaklar· 
dır. Bu maksatla Almanyadan şeh· 
rimize gelen bir mümessil, alaka 
darlarla temasa başlamıştır. Sızan 

malumata nazaran Almanlar, bu 
gibi hazır giyecek eşyası ınübaya-

Gerisi üçüncü sa) fada ) 
~~~~~~~~~-! 

············· ı G.RASYAN} ROMA'DA 

Nevyork : 13 (a.a.)- Nev· I 
york Post gazetesinin bildir· 
diiine göre Merefal Graziani 
libyadan Romaya gelmiftir. 

••••••••••••• 

japon Hariciye nazırı Mabuoko 

JAPON f AAlİYETİ 
Tokyo: 13 ( A. A.) - Japon 

Haıidye Nazın Mnlztıoka Avu~t-

DÖRT SENE İKİ AYA. MAHKOM OlDU 
Çocuğunu helaya atarak 

kasden öldüren eylad katili ana
nın muhakemesi ağırceza mahke
mesinde evvelki giin neticelen
miştir. Kebabcı Kamil adında bir 
şahısla gayri meşru münasebette 
bulur arak gebe kalan döşeme 
mahallesinde oturur lbrahim kızı 
336 doğumlu Şerife inekçinin gü· 
nügününe normal şekilde doğur· 
duğu kız çocuğunu helaya atmak 
suretiyle kasden öldürdüğü sabit 
görülmüş ve mevkuf en yapılan 
duruşması sonunda 4 sene 2 ay 
hapis cezasına mahkfım edilmiştir. 

ralyn bü.> ük elçişi ile bir mülakat 
yapmıştır. Bu görüşmede Japon
ya Avustralya münasehatının göz
den geçirildiği söylenmektedir, 

BUDAPEŞTE'DE 

Turan cemiyeti 
yllllk içtimaı 
TUrk elçl•lnln nutku 

Budapeşle: 13 (a. a.) - Tu
ran cemi.> eti enelik ziyafetinde 
cemiyetin hami i ıf aliyle Arşibük 
Jozef Fransuva, seçkin devletleri 
ve Türkiye, Japonya, Bulgar, Yu
goslavya elçileri ve tanınmış şah
siyetleri selamlamıştır. Bu müna
sebetle Türkiye elçisi Ruşen Eş
ref Türk macar münasebetleri 
hakkında bir nutuk söylemi~tir, 



BUGÜN BİR SUlH 
MÜMKÜN MÜDÜR ? 

(Birinci sayfadan artan) 

rar vermesidir. Diler taraftan, 
lngiltere bu mıi.ddet zarfında dört, 
beş milyonluk bir kara ordusunu 
lıarbe hazır bir vaziyete sokmağa 

da muvaffak olmuştur. Havacılık 

sahasında ise, sayı itibarile değil
se de malzeme ve personel kalitt
si itibarile hasmına çok üstün bu
lunduğunu ishal etmiştir. 

Bu sekiz ay içinde Almanya 
hesabına, avantaj olarak kaydolu
nabilecek tek bir şe.11 varsa, o da 
Romanya petrollerine el koymuş 
ve Karadeniz sahillerine inmiş ol· 
masıdır. Fakat bunun da bir avan
taj olarak devam edebilmesi için 
Romanyanın (Bitaraf Memleket) 
vasfını muhafaza etmesi şarttı. 

Bir kaç gündenberi bu şart ta or
tadan yok olmuş, Rumen petrolle
ri, Karadenizdeki Rumen iisleri 
de emn~gelini kaybetmiştir. 

Filhakika, bu müddet içinde 
Almanya' da boş durmuş değildir. 
Muhakkak ki, muazzam sanayii, 
fili kontrolü altına düşen mem
leketlerdeki fabrikalar , tez· 
g ci hl a r harıl harıl işlemiş, lop, 
tayyare, denizaltı gemisi yapmış

tır .• Fakat Alman harp potansi
yelinin lngiliz imparatorluğunun
kine müsavi, hatta üstün olduğunu 
farzetsek bile. üç beş aydanberi 
başlamış olan Amerikan yardımını 
hesaba katacak olursak bu sahada 
da, şimdiden terazinin lniil
tere tarafına akmağa başladıtı 

şüphesizdir. 

En zayıf, en tehlikeli bir dev· 
resinde bile Almanya'ya karşı mü
cadeleye devamdan çekinm~yen, 

nihaf zaferine inanmış olan lngil
terenin bugünkü kuvvetli vaziye
tinde Hitlerle bir sulh yapmağa 

razı olacağını zannetmek ne kadar 
doğrudur bilmiyorum .. 

lngiltere harp iayelerini şu 
basit formülle ifade ediyor : 

- "Dünyayı Nazi ve Façist 
esaretinden kurtarmak , . 

Bu, şu demektir ki. lngiltere
nin Almanya ile sulha razı ola
bilmesi için Almanya'da Nazizmin, 
ita/yada F açizmin yıkılması la
zımdır. General Frankonun Mu
solini ve Hitlere böyle bir teklifte 
bulunmak maksadile ihtiyarı zah
met ettiğine de inanılamaz. 

lngilterenin ita/yayı Almanya· 
dan ayırmak ve akdenizde tama
miyle eli boş kalmak için Musso
lini ile münferid bir sulh yapma
ğa razı olabileceği tahmin edilebi
lir . lmperatorluğunu kaybeden, Ar
navutlu/...ta milli haysiyet ve şerefi 
rencide olan ita/yanın akibeti da
ha çok kötü olabilecek korkunç 
maceradan mümkin oldu~u kadar 
ucuz kurtulmata çalışmak gayre
tiyl~ böyle bir sulhu candan arzu 
etmekte olmasıda çok mantıki bir
şeydir. ita/yan milletinin Alman 
zaferine de artık septik bir nazar
la baktığına da şüphe yoktur. 

Fakat B. Mussolininin kalın 
ensesine pençesini geçirm~ş olan. 
Hitlerin buna müsaade etmıyecetı 
de muhakkaktır. 

Ordularını Brennere kadar 
sürerken Hitlerin birinci hedefi, 
her halde, aziz dostu Mussoliniye 
biraz daha yakın bulunmak detil
di. Veyahut onunla kapı komşusu 
olmasından maksadı onu heran taz-
yiki ve kontrolü altında tutmak 
imkanını elde etmek içindi de ... 

Epeyce bir zamandanberi Alman 
kıta/arının ita/yaya gelmiş bulu!'
clutu musirren iddia edilm~kf edır. 
Diter taraftan B. Mussolını, Ar
navutlukta bir avuç Yunan kahra
manının önünde lulunamıyan ita/
yanların Brenerden akacak Alman 
ordusu karşısında ses bile çıkara
mıyacaklarını pekala biligor. 

işte bu sebebledir ki lngiltere 
ile ita/ya arasında da bugün için 
bir sulha imkôn yok gibidir. Mus
solininin general Franko ile bir 1-
talyan -/ ngiliz barışının esaslc:r ın
dan başka şeyler konuştutuna ınan
mak lazım geliyor. Ve illa B. Mus
solininin dahili tazyikler karşısında 
iktidar mevkiinden f eragal ederek 
ita/yanın lngi/tere ile bir sulh ak
detmesine imkan hazırlayacak bir 
karar vermiş olması icabeder. Bu 
ise muhtemel olan şeylerin en so
nuncusudur. 

Nevzed GUven 
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5mü Maraş Müdafaa
sı günlerinde .. 

Oğretmenlerin 1 Ordu mensupları v~~i; 
dünkü içtimaı yapılacak maçlar~::· 

Maraş müdafaası, dünya tari· 
hinin eşini nadir kaydettiği, sayı

sız şehamet ve hamaset menkıbe· 
)eriyle dolu bir dasitani zaferdir. 
Her türlü müdafaa imkanlarından 

mah•um kadın, erkek ve topu to 
pu bir avuç Türk, şehri dört yan
dan saran toplu, tanklı ve tayya· 
reli büyük düşman kuvvetlerini üç 
dört hafta gibi kısa bir zaman 
zarfında hudutlarından kovmuş ve 
bu suretle Türk kahramanlığının 

nasıl fıtri ve ezeli bir kudret ol
duğunu bütün bir medeniyet dün
yası önünde isbat eylemiştir. 

Filhakika, bu zafer Maraşa 

binlerce evladının şehit, bir o 
kadarını gazi ve beş binden fazla 
evinin oturulamıyacak şekilde ha· 
rap düşmesi suretile oldukça ağı
ra mal oldu. Fakat, buna mukabil 
Kartacayı, Verdünü geride bıra
kan ve Maraşla birlikte bütün bu 
havaliyi işıralden kurtaran mesut 
ve mutlu bir netice istihsal edil
mi~tir ki, bunun değeri şüphe yok 
ki, ölçülemiyecek nisbette büyük
tür. 

Bu müdafaa, yalnız biz Türk
lerin değil, bütün bir medeniyet 
dünyasının ve hasım la rımızın tak
dir ve hayranlıklarını celbetmiştir. 

Gösterilen harikalar, yaratılan şe
caat ve şehamet menkıbeleri, in· 
san kudretinin fevkinde sayılacak 
şeylerdir. Onun için değil midir 
ki, Maraşı milli kahramanlığımızın 
timsali addetsek yeridir. 

Bu kahraman, çelik Türk ka
lesinin hürriyet ve istiklaline ka
vuştuğu mutlu günün 21 inci yıl
dönümü münasebetile hahrladı~
mız bir menkıbeyi nakletmeden 
geçemedik. 

• • • 
Uzun boylu, geniş omuzlu, 

serl bir delikanlı idi. Arkadaşları 

arasında daha yirmisinde iken te
mayüz etmiş, büyük küçük herke· 
sin muhabbet ve hürmetini kazan
mıştı. 

Yaşları otuzu geçenler de O· 

na (ağabey) derlerdi. Toplantılar

d a yolsuzluk gösterenleri bir na
zarla itidale sevkeder, israr etti
ğini görürse kalkar, onu kaldırır, 
evine kadar iÖIÜrür, bırakır, dö
nerdi. 

iyi l<alpli, temiz bir gençti . 
Düşkün ve kimsesiz olanlara yar
dımdan zevk alırdı . Cesurdl!. En 
tehlikeli vakalar onun cür'eti kar
şısında adeta manasızlaşırdı. 

işgal h~disesi, her Maraşlı gi
bi Mıllışı da derin bir yeise sev
ketmiş, kalbinde onulmaz bir ya· 
ra açmıştı. Artık, o, değişmişti. 

Gülmüyor, ötede beride eskisi 
kadar görülmüyor ; yerken, ge
zer ve otururken muttasıl düşünü· 
yordu. 

Nihayet harp başladı. Kadın, 

erkek ve çoluk, çocuk, eline her 
silah geçiren semtlere, cephelere 
koşuyordu. Her saniye yüzlerce 
mermi düşüyor, havadan sağnak 

halinde kurşun yağıyor ve muha· 
rebe daha birinci günü müthiş bir 

manzara arzediyordu. 
Asıl Mıllış ve bu Mıllışın ta· 

şıdığı üstün cevher, muharebe 
meydanında rntaya çıktı. Etrafına 

sekiz on arkadaş toplıyan Mıllış, 

harikulade atılışlar yapıyor, o 
cepheye, bu cepheye koşarak 

her gün yeni bir kahramanlık Ör· 
nrği veriyordu. 

Şehrin merkezi bir • yeı inde 
büyük bir kilise vardı. Kiliseye 
binlerce kişi tahassun etmiş, mu
hafaza altına alınmış, mazgallara 
silahlar yerleştirilmş, zaptı müm
kün olmuyordu. Mıllış, bunun da 
çaresini buldu. Bir gece muhafız
ların bulunmadığı bir saalte, bera
berindeki çete ile kiliseyi muha
sara altına aldı ve üç beş arka
daşiyle yukarıya çıkarak binayı 

tepesinden deldi Açtığı delikten 
aşağıya bıraktığı, çaputlara sarılı 

bir miktar tahta üzerine on tene
ke gazyağı boşalttı. Kilise dahilin· 
de büyük bir yangın ve cephane 
leı in ate.ş almasından mütevellit 
müthiş infilakler başladı. Bina mu
hasara altına alındığı cihetle kim
se kapıdan dışarıya çıkamıyor, bu· 
na yeltenen daha ilk adımda ye
re seriliyordu. Ve böylelikle bin· 
terce düşman gönüllüsü ve mühim 
bir tahasssüngah ortadan kalkmış 
oldu. 

Mıllış, hergün bir başka ma· 
halleye geçerek zararlı binaları 

yakıyor, düşmana aman verdirmi· 
yordu. Birgün, Şekerli mahallesin
den geçiyordu. Ermeni mü teneffi
zanından mebus Ağopyan ve ta· 
allukatı da bu mahallede sakindi. 
Bunlara mensup bir evin pençere· 
sinden baş veren yaşlı bir ermeni, 
Mıllışa şöyle hitap etti: - O ah
şap evleri yakıp yıkmak hüner 
değildir. Eğer sende bir kudret 
ve denildiği gibi harikul ade bir 
cesaret varsa gel de bu kargir 
binaları yak. 

Bu sözler Mıllışa çok dokun
muştu. Pepe olduğu cihetle keli
meleri ayıra ayıra şu cevabı ver
di: 

- Yann saat yedide bekleyi-
niz. 

Bu c;Özler beriki için bir kah 
kaha vesilesi oldu. 

Ertesi gün tam saat yedide 
idi. Fransız ordusunun karargah 
ittihaz eylediği mebus Ağopyanın 
muhteşem apartmanının salon ka
pusu şiddetle açıldı. Mıllış, iki e
linde, tki tabanca salona girmiş, 
onu arkadaşları takibe başlamışdı. 

-Eller yukan ... Salonda Fran
sız ve ermeni erkanı yemek ye
mekte ve bunlara genç kızlar şa
rap dağıtmakta idiler. Sokak ka
pılarından herhangi bir kimsenin 
çıkması ve kaçması lcabil değildi. 
Çünkü, karşı taraflarda hazırlanan 
mazgallarda çete erleri nöbet bek
liyordu. Fransız subaylarından ve 
Ağopyan ailesinden bazıları biti
şikteki diğer apartmanlara içten 
geçmek suretiyle kaçabılmişlerse 

de salonda bulunanların kaffesi 

Umumi MUfettı,ın teftı,ıerl . 
Gazipaşa ilk okulunda ilk ted

risat öğ-retmenleri, müfettişlerin 

başkanlığında büyük bir toplantı 
yapmışlardır. Öğretmenlerden mü· 
teşekkil mesai birlikleri faaliyette 
bulunmuş, bu faaliyetlere Maarif 
Vekaleti umumi müfettişi ile Ma· 
arif müdürü de iştirak etmiştir. 

Maarif Vekaleti umumi mü· 
f ettişi şehrimizdeki ilk okulları 

gezerek başöğretmenlere eğitim 

ve öğretim bakımlarından gerekli 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

ikinci ve üçüncü sınıf öğret
menleri, inkılap okulunda öğret 
men Hikmet tarafından ikinci sı· 

nıf talebesine verilen K urba~a 
hakkındaki dersi takip etmişler-

dir. 
Birinci sınıf öğretmenlerine 

de Alfabede Cümle Usulüne dair 
güzel bir nümune dersi gösteril
miştir. 

8. HilMİ URAN 
MERSİNDEN DÖNDÜ 

Dünkü gün Mersine gittiğini 

yazdığımız Mebuslarımızdan Bay 
Hilmi Uran şehrimize dönmüşler
dir. Yakında Osmaniye ve civar 
kazalara gidecekleri de haber 
alınmıştır. 

Bir evden para çalan 

yakalandı 

Zülfü oğlu Reşid Avcılar ıs
minde biri komşusu~ Mehmecl oğ· 
lu Veysel'in evinden 200 lira çal
maktan suçlu olarak yakalanmış, 
hakkında kanuni muamele yapıl
mıştır. 

orada imha edildi ve sonra veri
len eıteşle, Ağopyan ailesine nis
peti olan bütün binalar, mev
cut eşyalaı ı ile birlikte ve tama
miyle yakıldı. 

Bu hadise, gerek ıstila ordusu 
komutanları, gerek bunlarla bir
likte hareket eden kimselerde de
rin bir telaş ve helecan uyandırdı. 
Mıllışın kafasını getireceklere on 
binlerce 1i a mükafatlar vaat olun
du. Fakat, her şeye, bunca gay 
retlere rağmen Mı1lışı ele geçirme 
leri mümkün olamadı. 

Harbin rnnlarına doğru idi. 
Mıllış, tehlikeli gördüğü büyük 
bir ermeni evinin yakılmasına biz· 
zat nezaret ediyoıdu. Yarıya ka· 
dar tutuşan evin üst kat pencere
sinden bir namlu aşağıya doğru 
sarktı ve bu namludan çıkan hain, 
namert bir kurşun kahraman Mıl· 

!ışın karnına isabet eyledi. Mıllış, 
dışarıya fırlıyan bağırsaklarını el
leriyle t ıtmak suretiyle ev yanın
caya kadar ayakta kaldı. Sonra, 
bu eşsiz koç yiğit oracığa yığıldı. 

Mıllışın şehadeti bütün Maraşı 
ve bütün Maraşlıları yeislerin en 
büyüğüne garketti. - Ali Enver 

DUYDUKLARIMIZ -= 

Bir tek gemisi olan memleket 
iki romorkörün çektiği bir gemi yavaş yavaş 

Nevyork limanına girdi. Rıhtımda bu gemiyi bek: 
lemekte olan ufak bir kalabalık ta vardı. Gemı 

manevra yaparken herkes ilk defa olarak bu Ame
rikan limanına gelen lsviçre gemisini seyrediyordu. 
Gemi pek eski görülüyordu. Üzerinde Mun - Tours 
ismi yazılıydı. Fakat en ziyade nazarı dikkati çeken 

arka direkteki beyaz haçlı İsviçre bayrağı ile ge
minin kenarındaki Suitzerland ibaresiydi. 

lsviçre ticaret donanması artık ne bir boş ke-

lime, ne ıle nahoş bir şakadır . Hakikaten İsviçre 
bir deniz ticaret filosuna malik olmak arifesindedir 

İsviçre artık göller üzerinde seyrüsefer eden
lerden de başka gemilere maliktir, ve dünya tari
hinde ilk defa "olmak üzere Mun · - Torus ile bir 
İsviçre gemisi Amerikan limaıılaıına yanaşmış 
olmaktadır. 

Bu gemi Amerikaya 238 çuval mektup, biçok 
saat, elli bin paketten fazla lsviçre sigarası getir
miştir. 

l ÇiHÇiLERIMiZiN BU 
GÜNKÜ i~TİMAI 

Genelkurmay BaşkantığııııO isi l 

1 

keri kara, deniz ve hava yd& 
!atları hakkındaki talimatın~ A 

ak ordu mensuplarının /len 
üpleri temsilen müsaba~lun 
emiyecekleri Beden Te eml 

lar 
kul 

Adana Çlftçller Blrll
ğl bugUn s aat 14.30 da 
Adana KulUbU salo· 
nunda yıllık toplantısını 

yapacaktır . 

Halkevimizde 
bir konferans 

Bu akşam saat 20.30 da Hal
kevi salonunda Erkek Lisesi eli· 
rektörü Bay Rasim Başgöz. tara
fından "Nasıl Rüya Görüyoruz?,, 
mevzulu istifadeli bir konferans 
verilecektir. 

Konferans salonu saat 19.30 
da herkese açılacaktır. 

1 L AN 

SEYHAN DEf TERDARU
GJNDAN · 

1 - Hazineye ait Karataş 
Dalyanın-m bahk avlamak hakk ı 
ile yüzde 12 saydiye resminin 

15 Şubat 941 tarihinden iti

baren üç senelik icar ve ilti
zamı kapalı zarfla artırmaya 
konmuştur. 

-2 - Senelik icar ve ilti 
zam bedeli muhammeni on b 
lira ve üç seneliği ise otuz bi 

ın 

n 
liradır. 

-
-

3 - Artırma Şubatın 14 
ncü cuma günü saat 16 da 
Seyhan Defterdarlığında mü 
teşekkil Komisyonda yapıla 
caktir. 

t 4 - Muvakkat temina 
miktarı muhammen bedelini n 

yüzde yedi buçuğunu teşk il 
eden 2250 liradır. 

-
-

5 - Talip olanların tek 
lif mektuplariyle teminat mek 

ve tuplarını artırma ve eksiltme 

ihalat kanununun 32 - 35 ne 

maddeleri hükümlerine tevf 

kan artırma günü olan 14 Şu 
bat 941 cuma günü saat 
beşte Komisyonda bulunduru 

l 

ı-

-
on 
1-

k 
~k 

malan ve şartnameyi görme 
istiyenlerin Adana Milli Emla 
Dairesine müracaatları ilan 
luuur. 12665 30-4-10-

o-
14 

HALKEVI REISLIGINDEN: 

HAlKA SİN(MA 
ti-14-2-941 tarihinden i 

haren her gece saat 20.30 d 
Evimiz sinema salonunda, Cu 
hurreisi İsmet lnönü'nün 19 
senesinde meclisdeki nutk 
1940 Cumhuriyet bayramı, 
Mayıs 1940 spor bayramı. A 
kara kömür sergjsi, Kahram 
askerlerimize yardım adlı fi 
ler gösterilmeğe başlanacak 

a 
m-

40 
u, 
19 
n-

an 
lm-
tır. 

çın Bu filmleri görebilmek i 
Halkevi bürosundan giriş k ar-
tı almak lazımdır. 

Not: Sinema salonu saat 20 
ı de açılır. 1270 6 

1: 

gir 

nel Direktörlüğünce bol'a/gur 
bildirilmiştir. Bu emre n ku 
vanaf ve yedek suba) vaı 
dek subay ve bilumum 'Jlcas 
ut talebeleri ve muvaı" med 

zmetini ifa eden ve} a ta~ ~ 
rbiye maksadi) le silah 1Jcla~ 

Ge 
de 
mu 
ye 
ok 
hi 
te 
alı nmış bulunan askerler, g 

en mensup bulunduklaı'l ~Vİ7' 
in karlrolarında dahi ırı faf 

ik 
ler 
ka !ara giremiyeceklerdir. ılyo 

Bir rakı kacakcıll ;#uh 

aya m ahkum o/Jd mtr • • ahal 

le 
Akkkapı mahallesindell viz. 

yman oğlu Aptullah Siciıt fa 
açakçıhğından suçlu olarak sa 
!iye ceza mahkemesindeo/re 

k 
as 

ufen yapılan duruşması s ~ k 
2 
c 

ay hapse ve 50 lira agır enfı 
ezasına mahkum edilmi~yuıı 

l·:t~ı·d~· 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 

1 
1 
1 
1 

8.00 
8.03 
8.18 

A un" 14-2-941 CUM ıtııa 
Program, saat ayarı ana. 
AJANS haberleri llra 
Müzik : Hafif Parç.ı'lan 

8.45 _1ı :Sin 
9.00 Ev kadını - Ycın~ em( 
2.30 Program, Saaı ayar• < fll 
2.33 Müzik : Şaı kılar 181 
2.50 AJANS haberleri 
3.05 Müzik : Türküler 

3.?.0/ orı! 
4.00 Müzik : Karışık Pr ;'1 
8.00 Program, saat ayal' r 
8.03 Müzik : Radyo Sviııf 1.cc 
8.30 Müzik : Meydan sııSI ile 
9.30 Saat ayarı, AJANS 8}~ 
9.45 Müzik : Solo şark•~' k 

20.15 RADYO GAZETE cez 
20.45 Temsil s/'J' 
21.30 Konuşma (iktisat lr.1 

21.45 Müzik : Radyo Ori' 
1 
~sı 

22.30 Saat ayan, AJANS •ıı 
22.45 Müzik : Radyo Ork ~ 
23.00 Müzik: Dans Müıil' 11;~ 
23.25/ ''l 
23.30 Yarınki Prograın lı ' 

panış / 
~~--'-~~~--~·A 

MuSTAF tRlr ATECi~~ 
4 

Kale kapuaun~i 

r--osMAHiYEi[~ 
f Atçıl~ ~~~~.~~=İ 
* tef vlk ma k• •dl 11 

1 
13 Martta ~t 

Türk Hava Kurumu ç; 
Osmaniyede büyük 8~r 

!
' !arı yapılacaktır. ı ~r.at 

- FJ1 k .. _______ /ov 

ilAN ~~ 
30 Lira ücretli A~1~ı: 

man Çevirge MüdürluJ- 1at 

cılığı münhaldir. d.d. is 
1 - Alınacak o 

tahsilini ikmal etmiş J< 
şarttır. ıı 

2 - Memurin kail 
kamına tevfikan evra~ı a.: 
tel er.ile birlikte 2?. :t_ır . 
tarihine kadar müdur1 u' lan 
müracaatlari ilan ohırı.;/ 
Ormcın Çeuirre J1ı 
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1 Y I L D I Z Möble Evi ve Atelyesi ı 

ABiDINPAŞA CADDESiNDE 
YAKlfLAR APARTIMANI 

ALTINDA 

• 
VILDIZ'I 

ZİYARET EDİNİZ 

ZARiF EV EŞYASI 
-~ 

MUTEDİL fİYATlAR 
Salon Takımları, gardroplar, yatak takımları, Salamanjeler, Koltuk 

sandalya, tabure, büro takımları, maruken takımlar 

ZEVKİNİZE UYGUN HER T0Rl0 MODEL 

YILDIZ Atelyesinde 
K~sa Bir Zamanda, Arzu Ettiğiniz Şekilde Yapılır 

TASRADAN SiPARiŞ KABUL EDiliR 
ADRES : Adana Abidinpaşa Caddeli Vakıflar Apartmanı Altında " YILDIZ,, Moblc Evi 

Sahibi: Kadri - Talip 
12546 . 

Uzun zamandan beri 
bekleneıi yeni radyo

larımız gelmiştir 

Radyo meşherimizi 
. mutl~ka görünüz 

En iyi radyo ile en iyi servisi beraber 

bulacağınız müessese şudur 

MUHARREM HİL· Mİ REMO 

ABİDİNPASA CADDESİ NO: 112 TElGRAf : REMO - ADANA - TELEfON: 11 

••••••••• •••••••• •••••••••+ww t+www•••••••• ••• 

Dr. Muzaffer ~okman 
Dahiliye Müteh.Gsaısı 

HASTALARINI HER GÜN MAYENEHANESİNOE 
KABUl EDER 

ÇOCUK İNSANlARIN ~ 
GİOİR Sf ViHil OK~j' 
. f AKAT ÖPMEYill 

· Çocuk Esirgeme ~ 
Oenel Mer" 

1 

.. 1 

~~------~-=-:~~~~~-----~-~-~~--~---·-_·_·-_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... _ .. _ .. __ ._ ... _ .. _-_ .. _ .. _* _** _ ... _ .. _··~_,_~~_./ 

. ~DOKTOR~~~~..,,..,._,,.> 

Mazhar Cemil Esen 
SİNİR HASTAllKLARI MOTEHASSISI 

·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-· DOKTOR ·- ·-·-·-·-·-·-·- ·- ·- · 

Ziya Rif at Tümgören l 
BİRİNCİ SINlf RÖNTGEN YE ElEKTRİK 

TEDAVİSİ MÜT[HASSISI 

MÜTEHASSIS 

Dr. Ekrem BaltaO 
HASTALARINI HER GON MUSTAfA Riflf 
ECZAHAMESİ OSTÜNOEKİ MUAYENEHANESiN

KABUl EDER 

t 

Re,adbey mahalleai Savatlı Bay Halil evi 

12678 30~8 

TORKİYE CUMHURİYETİ 

Ziraat Bankası 
Kurulu• "tarihi : t888 

. 
Samaye.i : 100.000.000 Türk Liraıı 

Şube ve ajans adedi : 265 

Zirat ve t icart her nevi ba nka muameleler 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

• Ziraat Bankasında kumbarah ve ihbarsız tasarruf hesaplarına en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 ' defa çekilecek kur'a ile 

aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 
4 " 

500 • 2000 " 
4 .. 250 

" 
1000 " 40 

" 
100 

" 
4000 " 

100 " 
50 " 5000 " 120 

" 
40 " 

4800 
" 

160 ,, 20 " 
3200 il 

DlKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde:yüzde 

' 20 fazlasile verilecektir. 

Kuralar senede 4 defa, 1 - Eylfil, 1 Birincikanun, 1 
Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Her gün hastalarını A bitlinpa1a caddesi 125 
numaralı muay enehanesinde kabul ile 

. ~~: ~. : ....... ~~~i:. :~ .:e~a.:i.~~~~· ..... • • ~.2~.8~ •. ı 

iŞ BANKASI 
KO~OK TASARRUf HESAPlARI 

1941 
ikramiye Planı 

KEŞ l OELER: 

4 Şubat, 2 Mayı'i, 1 Ağus(os, 3 lk inci tı·şrin 

tarih lerinde yapı lır. 

19 4 1 IKRAMIY E LER1 --
1 Adet 2000 Lira lsk - 2.000 Lira ' 
s il 1000 ,, - 3.000 " 
2 il 750 il - l.500 il 

4 il 500 
8 il 250 

" - 2.000 il 

il - 2.000 " 
35 il 100 ,, - 3.500 ,, 
80 il 50 

300 ,, 20 
,, - 4.000 il 

" - 6.000 ,, ·--------------
Türkiye iş Bankasına para ya tırmakla yallniz para birikti rrııiş 

olmaz, aynı zamanda talihinizi d e denemiş olursunuz. 

DERHAL KESER. 
. 

. HER. ECZAHANEOE BUlUNUR _./ 

__;..~~--....;_------------~ 
Ab.one ve'• lJa·n TtiRK.S~ 

Şart 1 a rı ... ~·· c;.t.Zllt .:_~ 
·11 

Seneliği 1200 Kr. Sahip ve Başmuhar~--
Altı aylığı 600 " FERiD CELAL oU• 
Üç 'aylı~ •. · 300 ,, -daı' 

Aylık ta abone edilir. Umumi Neşriyat Mu,, 
- MACiD OUÇI.." J 

lıanıar için idareye t'1 

--~-.-~~~~~~~-· mur,.caat etmelidir. Basıldığı yer: TÜRKSôZO 

~~~--------------------- ·--------------~~~~........--


