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Plyatı S Kuru.tur 

Bu gün, çocuk haftasının ikinci günüdür. Her yıl bah.~~ın .. b~ ıl~.k h~fta_sına. "Çocuk haftası,, adını 
vermekle, inkılap Türkiyesi, vatanın istikbaline karşı besledıgı buyuk onemı gosterıyor~ .. . .. 

23 Nisan günü, Ankara çocukları büyüklerimizin yanına vardılar. Çocuklarımızı buyuklerımı~ı? ~anında 
görenler, hiç şüphesizki eşsiz bir heyecan, misilsiz bir zevk duymuş ola:a~lardır. C_?~h~rreısımız, Milli 
Şefimizin Çankayadaki köşklerinde, o gün, inkilap Türkiyesinin dünü, bu gunu. yarını gorunuyordu. Bu zi
yaretler, yarınki kahramanlarımız için hatıraların en unutulmazı olacaktır. 

• 
ikinci T ermopilin 

arifesinde 
Yazan : Cavit Oral 

Eski tarihte olduğu gibi bu 
günde Yunanistan ikinci bir defa 
büyük ve büyük olduğu kadarda 
şanlı ve vekarlı bir istiklal müca· 
delesi içinde bulunuyor. Durup du· 
rurken muhteris bir komşusunun 

taarruıuna uğrayan bu küçük mem 
le ket altı aydan beri harp felaketi 
içinde yaşıyor. Bitarafliğa bütün 1 
samimiyet ve hüsnüniyetle bağlı kal 
mak istediği,mütearrızın müteaddit 
çatışmalarına karşı söples ve sükü· 
netile mukabele etmekle göstermiş 
olmasına rağmen Yunanistan ken· 
disini bir tilrlü bu aç gözlü ve 
doymak bilmez komşusunun ihtira 
sından masun kalamadı. 

Fakat tecavüzün hürriyetine, 
istiklaline, bayrağına ve toprağına 
kastedildiğini gördüğü zamanda 
zerre kadar düşünmedi, tereddüt et· 
medi. Büyük adam Metaksas Yu
nan milletinin ruhunu ve karekte-

rini temsilen teklify.tpılan ve tehditle 
ri red etti. O gündenberi de Yuna
nistan milli ıdavasına bütün azmi 
ve inancı ile sarılmış bir surette 
muharebeye başladı. 

Yunanistanın ltalyaya karşı 
giriştiği bu asilane yurd ve istiklal 
mücadelesini dünya tarihinin layık 
olduğu bir şekilde yazacağına ve 
yaşatacağına şüphe etmemelidir. 

Çünkü Yımanlılar hakikaten 
tarihlerine ve şerefli mazilerine ya 
kışan ve • yaraşan bir şecaatla ve 
bir f edakirlıkla harp etmişler ve 
aylardanberi tarihin yine unutamı· 
yacağıl bir imparatorluğu perişan 
ve acınacak bir vaziyete sokmuş· 

lardır, perişan ~tmişlerdir. diyoruz. 
Zira Arnavutlukta ltalyanın 

Yunan kahramanları karşısında gir
diğ-i vaziyet perişanlıktan başka 
bir kelime ile asla ifade edilemez. 

Ancak mihverin prestiiini 
kurtarmak için Alman devletinin 

müdahalesi Yunanistanın ltalyaya 
k_arşı kazandığı bu büyük zaferle· 
rın teın d" • . a ıııne ımkin vermedi. Fa· 
ka~ bu kilçük kahraman millet or· 
tarına yard · · ım ıçın gelen muazzam 
~~man kuvvetlerinden çekinmedi. 

unlerden beri onlarla da en kanlı 
ve en korkunc; bir şekilde tarihi
nin an · . -. '. •nesının ruhunda yaşattığı 
nııllı gurur ve milli vakarla harb 
~l~ektedir. Ve fiem de bu harp 
ıkı cephede ik" b"" .. k d"" k , ı uyu uşmana 
n arşı yapılmaktady-. Yunanistanın 

ilfusunun 6,5 milyon olın 
• asına 

~gme4n5dü~m1 anlarının birisinin nü-
ıu mı yon diö-er· . ~ 

80 ·1 ° ının nufusu mı yondur. ıMukayes d'l 
k"ld . b . e e ı emez şe ı e nıı etsız olan b . 

bile her Yunanlı kork u dvazıyette 
k' d h" ma an çe· 
ı~med en ıç bir maddi hiss~ ka-

pı ma an kanını akıt k 
karış vatanını müdafaa ara kar.ış 
Fakat ne kadar d etoıektedır. 
k b' . . a cesur ve harp 

• ıhyetı olsa, ne kadar d t 
Ye • 'ki a va an 

ııtı il aşkile yansa Yunaniıta• 

Çocuk haf ta~ı
nın iki11:ci günü 
Ç ocuk esirgem~ kurumu tarafından tertip edilen gürbüz çocuk 

musabakası dun saat 18 de .Halkevi salonunda valimiz B. Faik 
Üstünün reisliği altında yapılmıştır. 20 kada: ~ çocuğun iştirak etti"· 
musaba~a hakemliğini . çocuk mütehassısı doktor Baha Y engin, dokt!; 
~z~et Bılger, eczacı Ziya .Rona, maarif müdürü Ekrem Gürsel yapmakta 
ıdıl~r • . ı · 5 yaş arasındakı çocuklardan her yaşta birinci, ikinci, üçüncü 
seçılmış ve bunlara kıymetli hediyeler verilmiş, musabakaya · iştirak 
eden diğrr çocuklarada bisküi, çikolata dağıtılmıştır. 

Öğrendiğimize göre, bu sene çocuk esirgeme kurumu tarafından 
tertip edilen çocuk balosu yarın saarın saat 18 de Halkevi salonunda 
verilecektir. 

Baloya 6 yaşından 12 yaşına kadar olan ilstilbaıı düziün her ço· 
cuk serbestce girecektir. Her çocuğun velisile birlikte ve büyüklerinde 
çocuklarile birlikte gelmesi şarttır. 

Balonun parlak ve neşeli geçmesi için kurum ve mekteplerce ha· 
zırlıklar yapılmaktadır. yavrularımızın bu bayram haftasının en neşeli 
günlerinden birisini yaşıyacaklarına hiç şüphe yoktur. 

RUSYA 
Şarktaki ordular1nı 

Polonya ve Basa
rabyaya sevkedlyor 
Stokholm 24 (a. a.) :-- Ber-

linden öğrenildiğine göre, Sovyet 
- Japon bitaraflık paktının İm· 

zası üzerine Sovyetler Birliğinin 

Uzak Şarktan, bilhassa Vladivos
tok, Kabaravosk, Şita, Viçiç'den 
bütün kadrolarile ordularını çeke· 
rek bunları Baltık devlt"tlerine , 
Sovyet Polonyasına, Besabrayaya 
sevkettikleri anlaşılmaktadır. 

-
nın bu adeden çok faik ordular 
müvacehesinde uzun müddet daya· 
nacağı ve tutunacağı hiç bir za· 
man beklenemezdi Nitekim de
vamlı tazyiklar karşısında hiç bir 
panik yapmadan ıstırateji icabla· 
rına uyğun bir tarzda ve Alman· 
lara müthiş zayiat verdirerek ge
riledi ve nihayet tarihte milli men· 
kıbelere mevzu olan meşhur Ter-
mopil geçidine kadar geri çekildi. 
Şimdi bu geçidin etrafında yeni 
taarruza hazırlanan Alman kıtaları· 
nın hücumunu beklemektedir. 

Şu halde Termopil geçidi ta· 
rihte ikinci defa ol&rak Yunan 
istiklalinin müdafaası için kullanı
lan bir geçit olmaktadır. Miladdan 
480 sene evvelde Persler kralı 
Serhas Yunanistanı yin6 bu ge
çitte tazyik etmişti, Fakat geçe· 
memişti. Yalnız biiyük k?vvetl~rile 
bu geçitte 300 arkadaşıle muda
faada bulunan Isparta kralı Leoni· 
dasi muhasara etmiş lakin muha-
sarada kalan kahramanlar teslim 
olmamışlar ve hepsi ölünceye 
kadar kahramanca dögüşmüş
lerdi. Şüphe yok ki bu günde Yu
nanlılardan aynı geçitte ve ayni 
derecede şiddetli ve kahramanca 
bir müdafaa harbi beklenmektedir. 

Ancak bu çetin ve şeci mil· 
letin yapacatı ikinci T ermopil 
müdafaası da muvaffak olacakmı· 
dır ? Bu hususda bir şey söylene· 

/Dtlflamı ikincide} 

• 
ıspanya 

Oçlü pakta girmek 
Uzere! 

Berlin 24 ( A. A) - Bir hu· 
susi muhabir bildiriyor : 

Yakında ispanyanın üçlü pakta 
iltihak etmesine ve Portekize kar
şı bir haraket yapılma!lına intizar 
etmelidir. Askeri mahfiller Balkan 
muharebesini filen bitmiş addedi· 
yorlar. 

Berline gelen ilk filmde gö
rüldüğü gibi Belgrad tamamile 
kül haline gelmiştir. 

I Bir lngiliz filosu 
Cebelitarık'a geldi 

Vişi, 24 (a.a.)- Fransız ajan· 
sının Elcezire' den öğrendiğine göre 
Ark Royal tayyare gemisile Rin· 
van zırhlısı, 5 destroyer, 3 deniz· 
altı ve 2 torpil nakliye gemisi 
Cebelitarık'a gelmiştir. 

Maarif vekaletinin tebliği 
Ankara : 24 [ A.A. ]- Maarif 

vekilliğinden tebliğ edilmiştir : 
l - Resmi ve hususi liselerin 

birinci ve ikinci sınıf talebelerin· 
den askerlik dersinin sözlü imtİ· 
hanlarına girmeden kendi okullar· 
dan ayrılıp başka şehirlere gitmis 
bulunan talebe halen bulunduk
ları mıntakalardaki liselerde bu 
dersin sözlü imtihanlarına alına· 
caklardır. Bu İmtihanlara girmek 
isteyen talebelerden hiç bir vesi· 
ka aranmıyacaktır. Yalnız, talebe
lerin kazandıkları notları fotoğraf. 
lı bir kiğıda yazılarak mensup 
oldukları okullara gönderilecek ve 
vekillij'ede malümat verilecektir. 

2 - Durumları bu şekilde 
olan talebelerin imtihana girmek 
üzere bulunduidarı yere en yakın 
lise müdürlüklerine hemen müra. 
caat etmeleri lazımdır. 

Çanakkale1 

"ıe 

Karadeniz 
Almanya, bogaz 
ların kontrolunu 

• • 
ıstememış 

1 
Alman hariciyesi, çı
kan haberleri bir ma· 
nevra olarak tevsi/ 
ediyor 

1 
Berlin 24 ( A.A ) -- Yarı • 

resmi bir kaynaktan bildiri-: 
yor: 

Almanların Çanakkale 
ve !karadeniz bogazlarının 
~ntrölünü istediği h;-kkuıdi:" 
ki haberler bu gün Alman 
hariciye nezaretinde düşma
nın bir şaşırtma manevrası 
suretinde tavsif edilmiştir. 
Bir suale cevaben Alman ha
riciye_ nezaretinde denilmiş
tirki: 

( Bu haberler Almanya
nın ispanya üzerinde tazyik 
yaptığı neviden haberlere 
dahildir. Bu gibi haberler çı
karmakla Yunanistandaki 
elim hadiselerden nazarı dik
kati başka taraflara çekmek 
ve ayni zamanda yeni saha
larda yeni karışıklıklar ihdas 
edilmek isteniyor. ) 

C6rçil 
Hadiselerin vahameti hak
kındaki nisbet ölçümüzü 
kaybetmiyelim 

-----------Diy.or 
Londra 24 [a. a.] - Yakın· 

şark ahvali hakkında izahat talep 
eden Avam kamarasına, Çörçil şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Her hangi bir müzakere veya 
izahat bu mıntakaJardaki nazik va
ziyeti işkil edebilir ve müttefik 
ordularının muvaffakiyetlerine zarar 
verecek neticeler doğurabilir. ,, 

Lidı,rlerden biriıai, Eden'in ya· 
kın şarktaki •eyahati ve intıbaları 
hakkında izahat istemiştir. Başve
kil bu talebe şu cev~bı vermiştir: 

"Eden'in •eyahatile alakadar 
olan hadiselerin meclis tarafından 
müzakeresi istenilen esas meselerle 
sıkı sıkıya bağlı '>lduğu mütalia
sındayım. Meclis bunları ister aleni 
ister hafi celsede olsun tamamiyl~ 
müzakere etmelidir. Umumun men
(aatile telif edilebilecek en kısa 
i~ide v~ olup bitenler hakkında 
hukGmetın makul ve tam b' . 

ır ıza-
hatta bulunabilecegw i en k 

d ~a z~ 
ma~ a meclise müzakere fırsatı 
verılecektir.,, 

Mu haf aza kir bir meb' 
h"..ı· usun, son 

ay'.selerin vahametinden bahset· 
mssı - · ç uzerıne örçil "bu h "d" 1 . vah . a ıse erın 

b a~etı ve sairesi hakkındaki nis
et ol ·· - -
. çumuzu kaybetmiyelı"m d 

mış lk .,, e-ve a ışlanmıştır. 

Parisdeki talebelerimiz 
Köstence yoliyla geliyorlar 

Berlin 24 ( A A ) . 
gelen T·· · · - Parısden 

I urk talebeleri Berline var
mış ardır. Talebeler çarşamba ak-
şamı I<öst l" 1 k ence yo ıyle stanbula ha-
~decekler. 

. Amerika, Alman - lspanyol münasebetlerini yakından takip ediyor. 
Mıhver ispanya ile iş birliği yapacak olursa, ispanya vasıtasile Afrikaya 
ayakbasmış olacaktır. Bu resimde, bir fngiliz zırhlısının top namlılan 
arasından Cebelüttarıkı görüyorsunuz. 

• Berlinden • 
verilen bir haber· liskerr ve slya;Jf 
de, mihver dev- L.:: V ~ 

Berlinden gelen 
haberlere göre 
ispanya mihvere 
iltibak edecek ve 
Portekize yürüye. 
cekmiş. Londra 
nehazlı telgraf. 

Jetlerininin artık aziyet 
Balkanlardaki mu- L ,. m n ,. 
harebeye nihayet. 
lenmiş gözile bak-

tıkları bildirilmek- a d a s 1 
tedir. Yanya cep· 

larda ise ispan
yanın vaziyeti et
rafında lngilte· 
rede endişe hisse-

besindeki Yunan •ı ş g a 1 
askerleri Alman-
larla bir mütareke dilmediği bildiril· 

mektedir. imzalamış bulunu- e d ·ı ı m e d ,. 
yorlar . Cenubi Amerika, FraDN 

ve İspanya mese. 
lesini yakından ta
kip et m ek· 
tedir. Çünkü Fr1tn 
sa ile Almanya 
arasında bir işbir
liği Almanya)'I 
Afrikada Dakar 
limanına kadadr 
getirecektir. Bu 

~~~:nis;:~en h~:: Ege denizinde Alman 
ber~~m~~r.~~m:~r. hücum botları f aa-
gündenberi lni'i· 

Jiz kıtalarının Yu- liyete oecmı•Q •' 
nanistandan çe- , Y 
kilmekte olduğunu lngiliz tebliAine 
israrla bildirmiş- göre' lnglllz ve 
lerdir. Yunan or· 
dosunun devam Yunan orduları Amerikayı tehdit 

eder bir vr.zlyet 
doğurmuş olacak· 

eden mukavemeti, 
bu haberlerin esas-

y e n 1 hatlarını 
muhafaza etmek tır. 
tedlr. aızlıj-ını i'Öster· 

miştir. 

• Şarktaki Sov· 
yet askerlerinin 

-RADYO-
Amerikanın 

ispanya ile alaka-

- Gazetesi _ sına gelince; mih-
ver, ispanya ile 

işbirliği yapacak oluha, ispanya 
vasıtasile cenubi Afrikaya Ayak 
basmış olacaktır. 

Avrupaya nakilleri haberi bütün 
dünyada alika uyandırmıştır. 
Stokholmde çıkan bir gazeteye 
i'Öre, Sovyet. Japon paktından 
sonra Sovyetler Şarktaki askerle· 
rini Polonyaya ve Basarabyaya 
taşımaktadırlar. Sovyet askeri 
kuvvetlerinin nakil keyfiyeti, siyasi 
vaziyette her hangi bir değişiklik 
manasına alınmamalıdır. 

• Balkanlardaki askeri vazi
yetin tasfiyesi üzerine 'Almanya
nın garbi Akdenizle meşgul ol
mağa başladığı görülmektedir. 
Almanya Vişi hük\lmetile işbirli
ği için tekrar ttazyıka başlamış
tır. 

Vişi hükumeti erkanı arasın
da Almanya ile en sıkı .işbirliğine 
taraftar olan zat amiral Darlan. 
dır. Darlanın şimali Afrikadaki 
Fransız müstemlekelerinde mev· 
cud bir çok benzin deposunu 
mihverin emrine verdiği, Libya 
harekatında Almanların bu ben
zinleri kullandıkları bildirilmekte 
tedir. Haber verildiğine göre, bu 
hadise üzerine mareşal Petenle 
amir alın araları açılmıştır. 

General Veygandın •vaziyeti 
hakkında bir çok .riva:retler gel· 
mektedir. Generalin· Afrikadan 
geri çağırılacağı ısrarla söyleni· 
yor. Bu geri çağrılışın mareşal 
Petenin arzusile mi, yoksa amiral 
Darlanın isteğile mi yapılacağı 

bilinmiyor. Veyıandın Afrikadan 
ayrılması Almanların şimali Afri· 
kadaki teşebbüsleri kolaylaştıra

caktır. General Afrikada Fransız 
nüfuzunun devamına en çok ta· 
raftar olanlardan biridir. 

Amiral Darlan yine parise 
gitmiştir. Önümüzdeki bir kaç 
gün içinde Vişinin vaziyeti tavaz· 
zuh edeceektir. 

ispanyadaki vaziyet daha müp· 
hemdir. Bir lspanyol gazetesi Por
tekizin lngiltereye dost olduğunu 
yazmakta, bu hükOmetin vaziye
tini açıkça bildirmesini istemek· 
tedir. Gazetelerin neşriyatı lspan· 
yanın mühim kararlar verme arife· 
sinde bulundaj'llna anlatıyor. 

• Yunanistandaki vaziyete 
gelince; bunu etraflıca aydınla· 
tacak mahiyette hiç bir haber 
gelmemektedir. Bu Alman tebli
gind", Lamya şehrinin cenubunda 
T e~~opil mevzilerine yerleşen 
lngılız kuvvetlerinin çekilmekte 
olduğu bildirilmiştir. 

İtalyanlar da, Makedonyadaki 
Yunan ordusunun muhasamata niba 

yet verdiğini bildirmişlerdir. lngi· 
liz tebliğinde ise İngiltere ve Yu. 
nan kıtalarının yeni hatlarını mu
hal aza ettikleri, Almanlarca idd' 
olunduğu gibi sol cenahda bir 
yarılma vuku bulmadığı anlatıl· 
maktadır. 

Termopil müdafaa hattı dar 
ve kısmen de dağlık arazi oluşu 
itibarile müdafaaya elverişlidir. 
Ancak, bütün Yunan ordusu mu
hasamata nihayet vermişse, 3-4 
tümenlik lngiJiz kuvvetlerinin 
burada müdafaaya devam etme· 
leri beklenmelidir; şüphesiz bek
lenemez. 

Fakat Makedonyalı Yunan 
ordusu harbe devam ediyorsa, 
lngiliz kuvvetlerinin daha müsait 
mevzilerde muharebeyi kabul et. 
meleri ve nihayet Moraya çekil
meleri mümkündür. Mora bölge
sinde uzun müddet mukavemet 
edilebilir. 

• ÇanakkaJeye 160 kilometre 
mesafede Limni adasının Almanlar 
tarafından işgali bildirilmifse de, 
son gelen haberler bunu teyit 
etmemiştir. 

• ltalyan radyosunun verdiği 
bir habere göre, Alman hücum 
botları Ege denizinde faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. Bu botla
rın üssü şimdilik Kavaladır. hü· 
cum botları, 40-45 mil sOratte 
ufak teknelerdir. Ei'e denizi hü· 
cum botlarının faaliyeti içi? çok 

" "d .._. ••hadır Almanların musaı ,,ır - · 
12 adalardaki ltaJyan büco• bot· 

bi ı:..ıc.ı yapmaları Jarile çaJJllDa ,, ... 
beklenebilir. 
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Dalgalandıkça bu bayrak. 
Bir tutam toprağın üstünde çekilmiş Bayrak, 
Bir tutam t'oprağın altında gömülmüşse dedem; 
O vatan parçasıdır, düşmana ram olmıyacak; 
O vatan parçasını ellere ben çiğnetmem. 

••• 
Kan boyar taz~ açan güllerini bağlarımın, 
Sınırın tek karışında dinelir tek kemiğim; 
Alnımı alnına koydum yücelen dağlarımın, 
Ben yaşarken ele geçmez "Vatanımdır!,, dediğim. 

• •• 
Sanma tarihi bu ırkın şu sınırlada biter, 
Yeni tarihimizin en başı orda belirir; 
Düşmanın savletine göğsümü ettikçe siper, 
Altı yüz bin akının şiddeti bir demde erir. 

Dalgalandıkça bu Bayrak ebediyetlere dek 
Bu eğilmez başımın üstüne tek ırölge diye, 
Yedi iklime vatan hükmedecek, ün vereceli 
Şer~fin doğduğu, şahlandığı• tek ülke diye. 

Nurettin Artam 

• ASKERLiK 

Amerikanın ge-
Dritnotları • 

nı 
müstakbel Uzakşark Sularındaki 

rekatta bu gemiler büyük 
oynıyacaklard 

bir 
ı r 

ha· 
rol 

Birleşik Amerika hükfimeti, 1 idame etmek için donanmasının 
Japonyanın Uzakşarkta ve Pasifik büyük bir kısmını bu mıntakalar
Okyanusunda gütmekte olduğu ha· da bull\Udurmaya mecbur olması 
kimiyet emeline karşı ilk tedbir Uzak·şı.rktaki ve Pasifikteki ülke· 
olmak üzere donanmasını yeni drit- lerini ve iktisadi menfaatlerini mü 
notlarla takviye etmeğe lüzum gör· dafaaya mühim bir deniz kuvveti 
mü1tür. Okyanoslarda harekat ya· ayırmasına sebep olduğundan Ame 
pacak donanmalarda s~ri dritnot· I rikan donanmasının icabında lngİ· 
lar için harp tec- W .ı@l.ZAINJ liz donanmasını 
rübelerine göre 1 , takviye ederek 
takdir edilen ce· A • B • Japon yanın teca· 
sam et haddinin vüzkirane hareke 
35,000 ton olarak lngiltere bahri- tini önlemek üzere vaziyet alacağı 
yesince tesbit edilmesi diğer dün· bazı emarelerle sabit olmaktadır. 

ya bahriyelerini de bu tonajı kabu- Amerikan yardımının sel halin-
le sevketmiştir. de lngiltereye ve yakın şarka doğ· 

Filhakika lngilizler King Corc ru harekete geçmiş olması mihver 
sınıfı dritnot kravazÖrleri inşaya devletlerinin en büyük endişesini 
başlar başlamaz büyük bahriyeler teşkil etmekte olduğundan bu yar 
bu kararı takip ederek bu tip ge· dımı kısmen azaltmak ve hatta 
miler inşasına koyulmuşlardır. mümkünse durdurmak için Ameri-

Her ne kadar Amerika d<1nan· kayı Pasifikte meşgul etmek vazi· 
ma inşaatında Avrupa devletlerine fesini almış görünen Japonyanın 
ve Japoyaya nisbetle biraz geride yakında iki demokrasi devlete karşı 
kalmış ise de son zamanda harp uzak şarkta bir harekete geçmesi 
gemileri inşasına hummalı bir faa· beklenmektedir. 
liyet sarfetmektedir. Bu takdirde Amerikan dunan-

lki sene evvel yapılmağa baş- masının ana kuvvetiyle Havvai 
lanmış olan 35,000 tonluk V aşing- adalarındaki Honolulu üssünü gel· 
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/N;.. skeri işgal altın• alınan, 
~Balkanlar dahil; bütün Av· 
rupa kıt'asının siyasi tasfiyesi ... 
ni de yaptıkhn sonra, Alman· 
lar, artık kıt'ada harbin bittiği· 
ni ilan ederek yalnız Akdeniz. 
le ve Afrika ile meşgul ola
cakladır. Belki ispanya da yeni 
nizama iltihak ederek Alman 
ordularının transit geçmelerine 
müsakde edecek ve belki de, 
Cebelüttarıkın zaptından sonra, 
Fransa, Cezayir'de, Fas'da Al· 
man kuvvetlerinin yerleşmesini 
hoş görecektir. · 

Kendi kendisine asla yet· 
miyen A v r u p a kıt'ası 
için Afrika, bam madde ka Y· 
nağı bir müstemleke haline ge· 
tirilmelidir. Bu maksatla tek
mil Afrika kıt' asının yeni nİ· 
zamcı Avrup3 hesabına istila· 
sına başlangıç olmak üzere 
Septe boğazı ve Süveyş 

kanalı ele geçirilerek lnıı;iliz 
donanmasının Akdenizden kül· 
!iyen uzaklaştırılması lazımdır. 

ispanyanın ve Fransa'nın mu ... 
vafakat, hatta müzaheretleriyle 
bu iş başarıldıktan sonra Af· 
rikadaki istila ordusu lskende
riyeden Ümid burnuna kadar 
bütün kıt'ayı yeni nizamın em· 
rin~ koymak için harekete ge· 
çecektir. 

Rusya'ya ve Türkiye'ye 
karşı takip olunacak hareket 

~ hattından bahsetmiyoruz. Esa· 
~ sen maksadımız askeri bir plan 

çizmek değil, Mihver devletle· 
rinin takibine mecbur oldukları 
ve t a k i p etmekte bu· 
lundukları yolu belirtmeğe ça
lışmaktır. 

Akdeniz'de ve Alrika'da 
bütün bu harekat devam eder· 
ken Avrupa kıt'asının yeni ni
zama göra işletilmesine başla· 

nacaktır. Bu işletilme, kıt'a dı· 

şındaki harbin devamı müdde· 
lince kıt'a istihsalitına göre 
ayarlanacak; fakat Afrika'nın 

istilasından ve Akdenizin bir 
göl haline ifrağ"ındıın son· 

ra esas projeye göre vuku bu· 
lacaktır. 

ATtık Akdenizle ve Avru· 
pa kıeasile ali.kası kalmıyan 

lngiltere, Atlantik'de ve Pa
sifik'de usanacağı güne kadar 
harbe devamda muhtardır. Al
manya, lngiliz adaları etrafın· 
daki ablokayı, denizaltından ve 
havadan devam ettirecek ve bu 

BeDraC!ft'9'e mceeDftsn <dlliJıli'1l 'ltc~Daıııı<i:!la 

imar planında ·bulunmıyan 
mektep ıYerlerinin tespiti 

1 şehir meclisi dün saat 14 de Belediye reisi B. Kasım Enerin başkan· 
lığında toplanmıştır 

l 
istenilen münakalelerin kabulünden sonra, şehir imar planında bu· 

lunmıyan mektep yerlerini tespit işi imar ve tezyin encümenine havale 
edilmiştir. Müteakiben mülhak bütçe ile idare edilen kanaranın 941 
mali yılı varidat ve masraf bütçesi görüşülmüş, bütçe 209 bin lira 
olarak ittifakla k&bul olunmuştur. 

Meclis, bütce miizakeresine devam etmek lizere 26 nisan cumartesi 
günü saat 15 de toplanacaktır. 

Futbol urup müsabakalarına bu pazar 
şehrimizde başlanıyor 

Milli kümeye dahil lstanbul, 
Ankara, lzmir, Eskişehir takımları 
haricinde kalan 28 bölge Fudbol 
birincileri arasında grup müsaba· 
kaları yapılacaktır. 

Müsabakalara önümüzdeki pazar 
günü Adana, Samsun ve Balıke· 
sir de başlanacaktır. 

Seyhan grupuna dahil bölgeler: 
Seyhan, Hatay, Elaziğ, Kayseri, 

Denizli, Antalya, Malatya, Isparta, 
Maraş, Gaziantep, Diyarbakır, lçel. 

Samsun grupuna dahil bölgeler: 
Samsun, Gireson, Sivas, Bolu, 

Tokat, Trabzon Sinop çankırı. 

Merkez bankası 
Bu yıl beher hisseye safi 
7 lira temettü dağıtıyor 

Ankara : 24 [Hususi ] -Mer· 
kez bankası hissedarlar umumi 
heyeti toplandı. Müessesenin do· 
kuzuncu hesap yılı hakkında idare 
meclisinin rapora okundu. Rapora 
göre, banka 1940 da 3,645,028 
lira safi kar temin etmiştir. Beher 
hisseye safi 7 liralık temettü tev· 
zii hakkındaki teklif kabul olun
muştur. 

Vali muavinleri 
arasında nakiller 

Balıkesir grupuna 
geler: 

dahil böl-

Balıkesir, Manisa, Tekirdağ, 

~ydın, Bursa, Bilecik, Kocaeli, 
Kırklarelidir. 

Temmuz ayı içinde bu üç gru· 
pun birincileri, Ankara, lstanbul, 
Eskişehir ve lzmir şampiyonlarile 
Ankarada karşılaşacaklar ve bu 
suretle Türkiye birincisi belli 
olacaktır. 

Seyhan grupuna dahil bölgeler· 
den Kayseri takımı şehrimize gel· 
miştir. Diğer bölgeler takımları da 
bugün şehrimize geleceklerdir. 

İkinci Termopilin 
arifesinde 

(Başmakaleden artan) 
mezse de fazla ümitlere kapılmak· 
ta doğru olamaz. Yalnız şu cihet 
bir hakikat olarak dünyaca kabul 
edilmiştir ki Yunanistan temamen· 
de işgal ve İ•tilii edilmiş olsa Yu· 
nan milleti hiç bir zaman mağlup 
edilmiş sayılmiyacaktır. 

Çünkü Yunanlılar • bu eşsiz 

vatan mücadelesile eski Yunan ta· 
rihine daha üstün olduğu iddia 
edilebilecek yeni ve kahramanlık 
menkibelerile dolu bir tarih ya· 
ratm1şlardır. Onların bu şanlı ta
rihle her zam.an öğünmeğe ve gu· 
rur duymağa yerden göğe kadar 
hakları olacaktır. Ve bilmelidir
ler ki bütün dünyada onların bu 
cesaretlerini bu vatanperverlikle
rini yazacak ve yaşatacak Yunan 
tarihini zevkle, hayranlıkla ve tak· 
dir hislerile okuyacaktır. 

ton ve North Carolina dritnotları mesine ve bir kısım kuvvetiyle de 
yakında hizmete girecektir. Bu sı· Singapurdaki lngiliz filosunu takvi t 
nıftan diğer dört dritnotun yapıl· ye etmesine ihtimat verilebilir. Esa 
masına da azami gayretle devam sen bu hususta lngiltere ile Ame-

suretle lngiltereyi günün birin· 
de sulha mecbur edecektir. Bu 
"günün birinde,, tabirinin iki 
sene ile yirmi seneyi ifadesi 
artık Al~anya bakımından mü· 

Ankara 24 (Hususi)- Malatya 
vali muavini Cavid'in kadrosiyle 
birlikte Eskişehir vali muavinliğine, 
Dıyarbakır vali muavini Orhan Sa
mi Güvenç'in Seyhan idare heyeti 
azalığına, Diyarbakır vali muavin
liği kadrosunun Kocaeli vilayetine 
verilerek Seyhan idare heyeti azi· 
sı lsmail Vehbi Berk'in Kocaeli 
vali muavinliğine, Bayındır kayma
kamı Remzi Ülkü'nün açık bulu· 
nan Mağnisa vilayet idare heyeti 
izahına, Erzincan Vali muavini 
Hami Arıkan'ın da kadrosiyle bir· 
likte Antalya vali muavinliğine 
naklen tayinleri kararlaştırılmıştır. 

Meclis,bUtçe müzakerelerine 
pazartesi gUnU başlıyor 

Ankara : 24 (Hususi muhabiri· 
mizden] - Büyük Millet Meclisi 
Pazartesi günü bütçe müzakere
lerine başlıyacaktır. fık olarak mü· 
zakere edilecek mülhak bütçe, 
vakıflardır. idarenin 1941 bütçesi 
3,175000 lira olarak teshil edilmiştir. 

edilmektedir. Bunlar takriben bir k .ri a arasında bir anlaşma yapıl· 
sene sonra hazır olacaklardır. 

Yeni Amerikan dritnotlarının 

sür'ati 28 olup bunlar 40,6 santi· 
metrelik dokuz topla mücehhezdir
ler. Bu dritnotlardan başka Java 

ve Montana adında iki dritnot da
ha kızağa konmuştur ki bunlar 
45,000 tonluk olmak üzere dünya
nin en büyük barp gemileridir. 

mıştır. 

Acaba Pasifikteki sevkulceyş 

durumunu tarsin için Amerika Sin 
gapura yeni dritnotlarını gönde
rir mi? Gerçi Japon donanmasının 
Amerika sularına kadar akınlar 

yapması düşünülmez ise de .Siyam 
ve Fransız Hindiçinisi üzerinden 

(Devamı Dördüncüde) 

him bir mana ifade edemez; 
rakamların önüne gelen sıfırlar 
aşaridir. 

işte, bugünkü manzaraya 
göre, Mihver projesi budur. 
Fakat bu proie, lngiliz ve 
Amerikan kaynaklarının huduıJ
suz genişliğini, hesaba sığmaz 

- S<>nu üçüncü sayfada -.. . . . . "" . .. . . .. ..... "' ' .. ,...,.. 

Köy Eğitmenleri yetiştir
me kursu faaliyetege çiyor 

Düziçe Köy Enstitüsünde açı· 
lan köy eğitmenleri yetiştirme 
kursunun 6 ncı devresine viliiye· 
timizden 35 eğitmen gönderilmiş• 
tir . 

Bir tayin 
l.skişehir ÇilteleT Köy Ensti

tüsü müdür muavini B. Lutli Kiper, 
vilayetimiz ilk tedrisat müfettiş. 
liğine tayin edilmiştir. 

Yazan 

G. A. 

incirin tazesi de, 
kurusu da yal· 
nız olarak lez. 
zetle yenilir ve 

,_.,... _____ , ikisi de insanı 

besler. Hele kuru incirin yüz gra· 
mı yalnız başına insana 250 kalori 
kudret getirir. 

• Fakat incirin arasına badem 
koyarak yemek,doğrusu daha zevk
lidir. Bademin terkibindeki yüzde 
21 azotlu ve yüzde 54 yağlı mad· 
delerle yüzde 17 nispetindeki şe
keri de incirin verdiği şekere ka· 
tılınca incirle badem tam bir ye· 
mek olur. 

Bugün bademin sadece kuru· 
sunu söyliyeceğim. Onun tazesi de 
lezzetli bir yemiş olmakla beraber 
terkibindeki suyun çok olduğundan 
taze bademde gıda aranılamaz.Za· 
ten taze badem incir arasında ye .. 
nilemez de .. 

Bademin kurusu, incırın ara
sına girdiği vakit getirdiği yağ ve 
azotla onun besleme kudretini ta
mamladıktan başka vitaminleriyle 
ve madenleriyle de incirin faydası· 
nı çoğaltır. 

Bir kere vitacıinler bakımından 
bademin kurusunda A vitamini bu 
lunmaısa da B 1 vitamini incirin
kinden daha fazla, yüzde 50 ölçü· 
dür.ikisinin Bl vitamin:eri bir ara· 
ya gelince insanın sinirltrine daha 
iyi muvazene verirler. 

Fakat B2 vitamini kuru badem 
de hürmet edilecek nisbette, yüzde 
120 ölçüdür. lncirdekilerle birleşir 
se ikisinin de getirdiği şekerin ya· 
ğın ve azotun vücude tam yarama 
sına hizmet eder. 

Kura bademin inciri tamamla· 
yan bir hassası da yüzde 4 mili 
gram çeliği bulunmasıdır, bu ma· 
den incirde pek az olduğundan 
arasına badem girince bu eksiklik 
tamamlanır; hem de kuru bademin 
manganez madeni de 1,94miligram 
olduğundan getirdiği çelik kuvvet 
li olur .. 

Kuru bademin potasyom made• 
ni de 800 miligram olduğu için in 
cir bademle yenilince olgunlaşır ... 

Kuru bademin yüzde yüz altmış 
miligram kükürt madeni kuru inci 
rin bu bakımdan eksikliğini de ta 
marnlar .. Kuru bademde ki fosfor 
450 kireç 243 olduğundan ikisinin 
arasındaki nispet 0,54 olmakla be· 
raber kemiklerin o madenlerden 
istifadesi pek büyüktür. insana 
gençlik ışığını veren mağnezyom 

madeni kuru bademde pek bere· 
kelli yüzde 254 miligram olduğun 
dan incirde daha az olan mağnez 

yomla birleşince incirle badem bu 
bakımdan miikemmel bir gıda 
olur .. 

Etlere olgunluk verecek po· 
tasyom hem de yüzde 8 yüz mili· 
gramdır. Bunun da ne kadar iyi 
olduğunu meşhur şarkıdaki esmer 
güzelin " fıstık ile badem ile., 

beslenilmesinden bellidir .. ,Kuru ba 
demin terkibindeki yüzde 1,94 mi· 

[Devamı Üçüncüde} 
Her birinde 12 adet 40,6 santimet. 

relik top bulunacak ve sür'atleri 
28 mil milden aşağı olmıyacaktır. 
Halihazırda Amerikan donanması 

ekserisi modernl-.ştirilmiş 15 drit· 

nota maliktir. 

,===============================================================-

Bir aya kadar bu kuvvete iki 
yeni dritnot dahK iltihak edeceği
ne göre Amerikan donanması ln
giltereden sonra ikinci dereceyi 
muhafazada devam edecektir. Bu 
donanmanın Panama kaoah vasıta

ıiyle icabında Atlas ve pasifik Ok· 
yanuslarında Birleşik Amerika hü
kfimetlerinin menafiini müdafaa et
mek üzere lıarekete geçeceği süp· 
hesizdir. 

Japnyanın Uzakşarkta ve Pa
sifikte serbest kalması için Sovyet 
Rusya ile bitaraflık paktı akdetme

si üzer\ne Amerikan donanmasına 
daha ziyade Pasifik Okyanusunda 
faaliyet saha11 açılacaktır. 

Bu geniş ••hada Filipin adala· 
rı, Felemenk Hindiatanı, Avustral
ya kıtası v• M~l••ya yarımadası 
bulunmaktadır kı dünya harbinin 

bugünkü durumu içinde bu ülkele· 
rin her biri gerek lngiltere ve ıre
relc Amerika için iptidai madde 
kaynağı olduğu gibi ayni zamanda 
büyü~ ve mühim birer ticaret mer 

kezleridir. 
lngilterenin bir taraftan Atlan 

tikteki nakliyatı himaye etmek di· 
ğer taraftan Britanya adasına vu· 
kuu muhtemel istilaya mani olmak 
ve bunlara ilaveten Akdenizin bil 
hassa şark havzasında emniyetini 
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KOKUSU 
Reşat Enis 

Kızdı, dudaklarını sarkıttı. Receb'in 
üzerine doğru yürüdü. iki arkadaş, onuq 
bu cür'etine şaşarken, serçe parmaklarile 
kulaklarını tıkayarak, Sinabarın suratında 
şaplıyacak tokadı beklediler. Fatma elini 
kaldırmadı. Topukları kırık iskarpininin 
tekini şiddetle yere vurdu. Tabanından 
kopan çamur, koca bir pıhtı halinde, ka· 
tılarak gülen keçe külahlı çocuğun ağ· 
zına doldu. Recep, iki böğrünü tutarak 
kırılıyordu. Fatma kızgınlığını unutmuştu; 
gülüyordu. Keçe külahlı, ağzındaki ça· 
muru temizlemeğe uğraşırken külredi· 
yordu : 

- Gidinin kahpesi 1 
Bir de yumruk savuracak oldu. Sina· 

bar vaktinde önledi. Suratını kastı : 

- Çele elini be 1.. Karı dövülür mil 
be ?.. Sözüm ona kaldırım da çiğniyor· 
sun be) .. 

Sonra, Fatma'nın ıslak omuzlarını 

sevdi: 
- Fatuş, amma horozlandın ha 1 .. 

Sen bilim şakadan anlardın; ne oldu 
sana? 

Fatma, dişlerinin arasından yere tü· 
küreTek dert yandı : 

- işler aynası:z., Recep ... 
- O ne demek? 

- Şu demek ki, iki gündür habe· 
zanlıktan bitiyorum ... . . ; . 

- Karnımı doyurınaktan geçtim, bu 1 
gece " altı ,. yı bilem bulamadım Recep ... '· 

Galatalı Tatar Saliın ; 
- işler kesat • diye söylendi • burhan 

var ortalıkta ... 
Sinabar eğlendi : 
- Ulan Tatar, burhan da ne? 

- Su aygırı mı ? 
Bilmem .. 
Yılan mı, yoksa çıyan ıııı ? 
Bilmem .. 
Canavar mı? 
Bırak alayı, Recep .. 

vayda baktım bir enaisi ... 
yerinde ... 

- Eyyy .. 

Buıı;ün 
Kelle 

tram· 
kulak 

- Dedim kendi kendime " işte ili 
bir mantar l ., Yan ceplerde işledim ev· 
vela- Yarım avuç dökiintü geçti elime ... 

- Oooohh l 
- Yan gözle bir dikiz geçtim : Bir 

tek " arpadan ., başka gördüınse anam 
avradım olsun ... 

- Sonra? 
- Çaresiz ... Paltonun göğsü şişkin 

duruyordu ... Bir karşılamada çözdüm dilğ
meleri ... ikinci karşılamada " çarık,. elim
de ... Haydi yallah cebe .. Alil. Bu da bitti, 
dedim, sıra " değirmen ,, de... Amma 
yetiştiremedim .. Basamakta duran lkidelik 
Mustafa: 

YAZAN: 

- Zabu 1 
deyiverinceye kadar, önden dalaşı. 

verdim. Yürürken hesap yapıyordum içim· 
den .. Şimdi, diyordum, çarıkla on "çiftçi., 
bulsam, on ... Beş " kurt ., olsa, bu da 
yirmi beş, etti otuz beş .. Birde "Ankara., 
de .. Oldu kırkbeş ... Kekah .. 

- Amma boldan hesaplamışsın be 
Tatar 1 .. 

- Çarık da üste caba... '' Şükür, 
diyordum, lşte artık istediğim oldu ... Be· 
davadan on kişiyi hamama götürürüm ... 
Bir senedir cenabet gezenler var içimiz
de ... ,, 

- Adam bizim Tatar cömerttir be 1 
' - Dinle, Recep... Bir köşe dibinde 

açtım baktım. Allah belasını versin, bom
boştu be ! .. Dedim a, burhan var... Orta· 
lıkta kesat var ... Bakıyorsun bir mantar ... 
Amma, kokoz... Gittik çarığı yirmibeşe 
okuttuk ... Bngilnkü voltanın geliri bu •. 

Fatma, Receb'in uzattığı paketten 
bir cıgara yaktı. Geniş bir soluk salı· 
verdi: 

- Tatar, sen benden çok ıyısın 
• dedi • bugün gene veresiye çalıştık 
biz ... Yapıp edip keyflerini getirsinler ... 
Sonra, yüzüne karşı kıkır kıkır gülsün· 
ler ... Ceplerinin delik astarlarını göster
sinler : " Param yok, al canımı 1 ,, Elin 
puştile döğüşecek aslam, bir de üstelik 
ili mariz ... 

Yürüdüler. ikisi Recep'le yanyana 
önde gidiyordu. 

Fatuş, demek altıyı bulamadın ha? 

İyi amma, 
remezsin ki 1 

geceyi dışarıda geçi-

..... 
- Ayaz donduruyor be ... 
Bir lokanta önünde, Fatma durdu 

birdenbire ... Buğulu camların arkasında, 
yemek dolu tencereler duman dumanaydı. 

Yutkundu. Omuzlarını kaldırarak, burnu· 
nu kısarak koku almağa çalıştı : 

- Ooooh.. Mis 1... Bir bıçak olsa da 
tencerenin birini götürsem 1.. 

diye söylendi. Recep ona doğru iği· 

lerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Fatu· 
şun gözleri parladı : 

- Sahi mi Recep ? Bir dolu tabağa 
ha ? 1 .. Bu işe çoktan razıyım... Amma, 
burada yerim... Nah şu tencereden ... Gö· 
züm kaldı onda ... Hadi yürü öyleyse ... 

Recep arkadan gelenlere döndü : 
- Hele siz gidedurun ... 
Keçe külahlı çocukla Tatar Salim 

kıkır kıkır gülerek uzaklaşırken, fatuşla 
Recep sımsıkı sarılışaralc, muştalar gibi 
gıdıklaşarak, karanlık, çamuTlu sokağın 
ucundaki " umumi apte5ane " .tarafına 
yürüdüler, 

[ Devamı var ] 
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büyük de olsa nü- yer almıştır. 

ı-Yunan harbinin 18 inci \ 

gUnU 

3 

KONT 
ÇiYANO 

Tefrika No. 
13i 

lus itibarile küçük Metaksas'ı istih 
bir uıillet, Avro- lal eden Kori-

panın bellibaşlı ... Yunan zis de büyük sele 
keri devletlerin· !ine layık bir ba-

Alman iaşe 
hatları 
bozuldu 

Bir alman zırhlı 
fırkası 

Yüzde 65 zayiat verdikten 

s o n r a 

Hitler ve Ribbent
ropla neler görüştü 

Bayındırlı mülazim daha fazla 
düşünmedi. Silahını aldı, doğrulttu. 
Gez. göz, arpacık bu gölgelerin 
ara, sıra göründükleri noktaya te· 
veccüh etmişlerdi. Artık Bayındır· 
lı Mehmet efendi hedef bekliyordu. 

Bu hedef gecikmedi. 
Yukarıda da yazdığımız veç· 

hile Çakıcı ele, yaralı kızanlara 
birkaç söz söyledikten sonra ansı· 
zın ayağa kalkmış ve beri .taraf~.• 
tetik duran Mehmet -elendıye mu· 
kemmel bir hedef teşkil etmişti. 

f d' bu Bayındırlı Mehmet e en ı 

hedefi teşhis edemedi. Sadece bir 

adam görünüyordu. 
Geniş bir nefes aldı. Heyeca· 

nına hakim oldü. Son kurşunun ~~: 
şa gitmesini istemiyordu. Tetıgı 
sükOnet içinde, eli titremeden 

çekti. 
Kurşun gitmiş, hedefini bul· 

muştu. . 
Yukarıda da bildirdiğimiz veç· 

hile Çakıcı ele kalçasından yara· 
lanmış ve derhal yere yığılmıştı .. 

Mehmet efendinin muhayyelesı 
o zaman işlemeğe başladı. Ya şim· 
di ne yapacaktı? Elinde başka 
m .. rmi yoktu ki döğüşe, döğüşe 
mertçe ölsündü? 

Simdi eşkıya buraları arıyacak 
ve kendisini bulunca kıtır, kıtır 
kesecekti. 

Bu 'edişe ile 
met efendi; bir 
sindi. Orada bin 
de sabahı buldu. 

Bayındırlı Meh
hendeğin içinde 
bir helecan için-

Sabah olup ta ortalık açıldıktan 

sonra bıraktı, köye gitti. 
Bayındırlı Mehmet efendinin 

hayatı bu suretle harika kabilin
den kurtulmuştu. 

• • • 
Çakıcı ele yaralandıktan son-

ra çetenin vaziyeti berbat olmuştu. 
Arkadaşlarından ikisini kaybeden, 

ikisini de ağır yaralı veren bu eş 

kıya güruhu, efelerinin de mecruh 
düşmesi üzerine şaşırmış kalmıştı 

Vaziyeti idrak eden Çakıcı 
- Arkadaşlar; dedi; bizim yolu· 

muzda bunlar olağan işlerdir. Ben 
yavaş, yavaş yürümeğe çalışırım. 
Haydin bakalım .. 

Fakat yara öyle biçimsiz yer· 
de idi ki efenin adım atmasına 

imkan bırakmıyordu. Bu sebeple 
Hacı Mustafa derhal omuzladı. 811 
vaziyette kurşun atan adamın ara
nıp taranması asla ciiiz değildi. 
Belki de bu kurşun müfrezeler ta
rafından şöylece atılıvermiş kör 
bir kurşundan ibaretti. Binaenaleyh 
oralarda fazla kalmanın manası 
yoktu. Ne yapıp, yapıp bir an ev
vel uzaklaşmak ve ortalık açılma
dan emin bir yerde bulunmak la· 

zımdı. 

B. b Halit 
d'f olamıyorlardı. ın aş~ 

1 
.. d sabahı Cevızalanın· bey musa eme . . 

da bulduğu iki eşkıya cesedmı .. teş· 
. . 'ki yaralıyı da hukO· 

hir ettırmış, 1 • b ·. 
ete teslim etmişti. işte ız; .u il· 

d
"'. O dan sonra çeteden kat'ıyyen 

ı. n 
ses, sada çıkmıyordu. . . .. 

Halbuki Çakıcı çetesı; bır mud· 

k d . . . kaybetmek kararını det en ısını ., 
. e bu kararla dagdan da· 

vermış v 
• ek şakavet mıntıkasını ga geçer 
aşmıştı. Konya dağlarına kadar u· 
zanao çetenin uzun müddet ken· 
disini saklaması mümkündü. Fakat 
bu imkan ancak mükümmel terli· 
bat ve teşkilat ile teçhiz · ettiği 
kendi mıntıkasında bulunabilirdi. 
Yabancı bir mıntıkada Çakıcı çe· 
lesi uzun müddet barınamazdı. 

Nitekim netice öyle oldu v,e 
çete günün birinde hiç bir tar.afta 
kendisinden haber yokken yenıden 
Milas taraflarında başgösterdi. Ne 
olursa olsun, hükOmet eski ~ü~ıimet 
değildi. Takip işlerinde cıddıyetle 
hareket ediyordu. Bu sebeple der· 
hal bütün müfrezeler yenid~n ha· 
rekete geldiler. 

Çakıcı muttasıl kaçıyor, müf-
rezeler de muttasıl kovalıyordu. 
Takip kuvvetlerinin istecliği şey, 
müsademe temin edebilmekti. Fa· 
kat Çakıcı çetesi bin bir hil?ye 
başvurarak müsademeden daıma 
içtinap ediyordu. . 

işte hal ve vaziyet bu ıken 
bir gün hacı Mustafa dedi ki: 

(Devamı var) 
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zenginliğini ve günden güne 
artan m u a z z a m verimini 

terazinin diğer gözüne koyma· 

dan hazırlanmıştı . Fransayı 
müteakip lngiltere de yıkıla
caktı. 

Görülüyor ki İngiltere yıkıl
mamış ve İngiliz varlığına, hiç 
hesapta yokken, Amerikan var

lığı da iltihak etmiştir. Bir ta
raf vaktiyle hazırlanan projenin 
tatbiki için, diğer taraf da bu 
tatbika meydan ve imkan ver· 
memek için bütün mevcudiyet· 

!erini kullanıyorlar. 

Günlük zaferlere veya mağ
lubiyetlere istinat ederek fikir 
yürütenler çok aldanıyorlar. 
Bu harp bambaşka bir harptir 
ve tasavvurumuzdan, tahmini
mizden çok daha uzun sürdük· 

ten sonra hiç beklenmedik bir 
anda ya bütün zaferleri mağlO· 
biyete veya bütün mağlilbiyet
leri zafere çevirerek ansızın 

den birinin tecavü- m ucı·zesı· lef olduğunu gös 
züne karşı toprak· termişti. Korizi•· 
!arını ve istiklalini "VI A~AN ten sonra Kral 

kahramanlıkla mü·ı A ş E 1 Yorgi,birkaç isim 
dalaa etmiştir. Bu 1 1 

smer üzerinde durmuş 
müdafaa harbinin ı....----.....;;;.... _______ _J ve hatta bir ara-

başlayışı da inkişaf tarzı da Yunan lık Başvekilliği bizzat deruhte et· 
efsanelerini andıran bir kahraman- meği düşünmüş ise de bu vazifeyi 
!ık mucizesi olmuştur: Bir millet ki Tsuderos'a tevdi etmiştir. 1882 se· 
hudutları içine çekilmiş sulh ve SÜ· nesinde Girit'te doğan yeni başve· 
kOn içinde çalışmaktan başka bir kil, bir Giritli aileye mensuptur. 
emeli yoktur. Mücadeleye karşı ti- Ecdadı 1821 senesindenberi Yu-
tizlikle bitaraf kalmış. Tahrikat kar- nanistan'ın istiklali uğrunda müca-
şısında •ükOn ve vakarını muhafa- delt; etmişlerdir. 
za etmiş. Böyle bir milletin Başve- Kendisi atina'da tahsil ettikten 
kili bir gece yarısı yatağından kal. sonra Paris üniversitesine de devam 
dırılıyor. Ve dişine tırnağına kadar etmiştir. Bu üniversiteden de mezun 
silahlanmış büyük bir devletin mağ- olan Tsuderos, Versay konferan· 
rur bir elçisi bu başvekile bir ülti- sında Yunan heyetinin teknik mü· 
matom veriyor. Başvekil ültimatomu şavirliğini yapmış ve sonra da 
okurken, büyük ve mağrur devlı>tin Girit'ten mebus seçilmiştir. Bunu 
orduları küçük devletin hudutlarını müteakip münakalat ve maliye na· 

geçmişlerdi. zırlığında bulunmuş ve yunan milli 
Metaksas mücadeleyi bu dere- bankasının umum müdürlüğünü de 

ce gayrimıisait şartlar altında olsa ifa etmiştir. Bu vaziyette yeni baş· 
da kabul etmekte tereddüt göster· vekil YUMn tarihinin bu nazik gün-

mİyor. lerinde ilzerin~ aldığı ağır vazifeyi 
Metaks3sa bu kararı ilham liyakatle yapabilecek malumat ve 

eden kahramalığın kaynağı, bunu tecrübeye sahiptir. başvekilliği de. 
takip eden aylar içinde yavaş yavaş ruhte eder etmez, Yunan milletine 
anlaşıldı. Yunanlılar aded ve tec- radyo ile neşrettiği bey.annamede-
hizat bakımından kendi askerlerine de Metaksas'a mahsus bir azim ve 
kat kat laik olan düşman kuvvet- iradenin kuvveti sezilmektedir. 
!erini önce topraklarından attılar. Düşman Tesalya'dan da aşağı sark-
Sonra da onu takip ettiler. tığı bir günde Tsuderos Yunan 

Eski efsanelere kadar geri git- milletine diyor ki: 

meğe ne hacet? Cüce, dev'i göz - Memleketimizin girişmiş ol-
lerimizin Önünde mağlOp etti. Bu- doğu mücadeleye, zaferle netice· 
nun üzerine mağlOp dev, daha bii- Ieninceye kadar devam edeceğiz. 
Yük devi yardımına çağırıyor. Gö- B"t" ·ıı y u un mı et, unani•tan'ın ve Av-
nül istiyordu ki bu ikinci dev, hu • .. ı ı rupa nın mustev i erden kurtarılma· 
derece büyük bir mucize yaratan sına kadar çarpışmakta devam 
kahraman karşısında hürmet hissiyle edecektir. Elenlerl Cesaretli olunuz 
mütehassis olsun da ona dokun- Yunanistan'da hiç kimsede yüksek 
masın. maneviye\ eksik olmasın. Herkesi 

Ne yazık ki öyle olmadı. ikin· f 
za ere inanmiya ve tehlike veya 

ci dev de küçük kahramana yük- f l ' k 
e a et karşısında sakin olmıya 

!eniyor. Bununla beraber, Yunan davet ederim. 

askerleri mağlup edilememişlerdir. Altı aydanberi devam eden 
Bilakis öyle anlaşılıyor ki eğer Yu- mücadeleyi yakından uzaktan sey
goslavya şimalde mukavemet ede- redenler, hakikaten hiç bir Yunan· 
bilmiş olsaydı, Yunanistanın muka· 1 d , k 

ı a 1 yü sek maneviyatın eksik 
vemeti kırılmıyacaktı. 1 d 

o ma ığın1,, görmüşlerdir. Harp 
Bununla beraber, Yunan mu-

talihinin. nasıl tecelli edeceği kati· 
kavemetinin kırıldığı da iddia edi· 

yetle söylenem~z. Fakat talihin 
lemez. lngiliz müttefiklerinin yar- tecellisi ne olursa olsun, Yunan 
dımiyle Yunan kıtaları, Alman taz· milleti, gösterdiği kahramanlık ve 
yıkı karşısında intizamla ric'at et- yarattığı mucize ile istiklale layık 
mektedirler. Bu ric'ntin ne derece olduğunu ispat etmiştir. Böyle bir 
zor olduğu mütehassıs askerlerce millet istiklalinden ve bir karış 
mall\mdur.1 toprağından mahrum edilemez. 

Bu ric'atin Yunanlılar için acı 
olan tarafı, ağır kan pahasın3 iş· 
ğal edilen Arnavutluk toprakları
nın tahliyesi ve mağlup ltalyan 
kuvvetlerinin ilerleyişine fırsat ver
mesidir. Galibin mağlOp önünde 
ric'at etmesi talihin en acı bir cil-

vesidir. . 

Brest'te Alman Kruvazör

lerine hücum 

Londra : 24 [A.A.] - Salahi
yettar ·bir menba'dan öğrenildi

ğine göre, lngiliz hava kuvvetleri 
dün gece Brest'te bulunan Alman 
muharebe kruvazörlerine 
etmişlerdir. 

hücum 

bitecektir. l 
Ateşin bize sıçramamasını 

temenni edelim; fakat yarın 

~ 
silah patlatacakmışız gibi hazır I 
bekliyelim 

Yunan milleti için bir talıh-

sizlik de üç ay gibi kısab ;--------------
. · d 'k' b ekil kayı Bu bir zaman ıçın e ı ı aşv . . M 

etmesidir. Bunlardan birincısı'. •· gece 
. . . · gecesı ver-

taksas 27 Bırıncıteşrın .. 

Nöbetçi eczaQe 

• . . y milletını 
diği kararla degıl, onan . . de 

.. · netıcesın senelerce suren mesaı 
• b mukave· maddeten ve magnen u 

ALI NASiBi * * * 
... w .. • • .. • • • • .... .......... . ( Y ağcamii yanında ) 

.Geri çekildi 
lngilizlerin sol cena• 
hındaki esas Yunan 
ordusu iyi dayanıyor 

Kahire 24 ( A.A ) - lngiliz
lerin sol cenahında esas Yunan 
ordusu iyi Jayanmaktadır. Almalar 
şimdi münakalelerinde herhalde 
müşkülata maruz kalmış olacaklar
dır. Çünkü iaşe hatları çok ağır 
hasara uğramış bulunmaktadır. Al
manların şiddetli ilerileyişinde gö
rülen ağırlaşma pek muhtemel ola
rak bununla izah edilebilir. Bu 
ağırlaşma, imparatorluk kuvvetle
rinin yeni hatlarına muvaffaldyetle 
çekilmelerini mümkün kılmıştır. Bu 
Ağırlaşmaya Almanların maruz kal
dıkları ağır zayiatın da sebebiyet 
vermiş bulunması mümkündür. 

Mültecilerin verdiği haberlere 
göre, Romanyaya geri çekilen bir 
Alman 11rhlı fırkası insan ve mal
zeme olarak yüzde 65 zayiat ver· 
miştir. 

Atina 24 ( A.A. ) - Yunan 
resmi tebliği: 

Yugoslav cephesinin inhili.li 
ve Arnavutlukta bulunan kıtaları
mızın arkadan tehdid edilmesi seri 
bir çekilme yapmaklığımızı icabet· 
tirmiştir. Ric'at etmekte olan kıta
atımızı ve gerimizi vuran mihverin 
bol hava kuvvetleri, Arnavutluk 
cephesindeki Yunan kuvvetlerinin 

gayrı müsavi Alman ve ltalyan 
kuvvetlerine karşı mücadeleye de· 
vamını güçleştirmiş ve 20 nisan 
akşamı yukarıda zikredilen kuvvet
lerimizin Alman kuvvetlerine tesli· 
mini intac etmiştir. 

Kahire : ,24 [ AA. ] - Orta 
şark lngiliz hava kuvvetleri umumi 
karagahının tebliği : 

Yunanistanda : Keşif tayyare
lerimiz karadaki kuvvetlerimize 
muzaharet ederek şiddetli hareket· 
lerde bulunmuşlardır. Avcılarımız 

bir çok taarruzi uçuşlar yapmış
lar ve iyi neticeler almışlardır. 

Tayyare meydanlarımıza düş~ 
manın taarruzları şiddetli olmuş· 

tur. Fakat hasar hafiftir. Kara 
müdafaalarımız S Düşman tayyare
si düşürm;;ş ve bir çoğunu da 
hasara uğratmıştır. 

Atina : 24 [A.A.] - Emniyet 
nazaretinin tebliği : 

Düşman tayyareleri Pire, 
Salamya, Atika, Megara, Korent 

ve Teb mıntakalarına hüc~m et· 
mişlerdir. Bu hücumlar oldukça 
zararı mucip olmuşsa da insan za
yiatı fazla değildir. 4 düşman tay
yaresi düşürülmüştür. 

Londra : 24 {A. A.] Atina 

Almanlara göre Bal
kanlar, dünyada hu
dutları çizilmesi en 
g ü ç mıntakalardan 
biridir 

Berlin 25 [a. a.] - Yarı resmi 
bir men biidan bildiriliyor: 

ltalya Hariciye nazırı Kont 
Çiyano'nun Hitlere yaptığı ziyaret 
ve Viyana'da Fon Ribbentropla 
olan konuşmaları Seriinin siyasi 
mahfillerinde alakayla karşılanmış
tır. Alman Hariciye nezaretinde 
bir kerre daha ehemmiyetle kayd· 
edilirken, iki Hariciye nazırı ara
sındaki müzakereler Yugoslavya· 
nın hezimeti ve Hırvat devletinin 
kurulması üzerine ortaya çıkan 
arazi meselelerinde krt'i bir neti
ceye varmayı istihdaf etmiştir. 

Bu müzakereler daha ziyade 
iptidai mahiyette olmuştur.; Bu hu 
susta Seriinin siyasi mahfilleri Bal· 
kanların• hududları çizilmesi en 
güç mıntakalardan biri olduğunu 

kaydediyorlar. 

Radyosu Yunan kralının ve Yu
nan hükOmetinin Girit adasına 
varmış olduğunu bildirmiştir. 

Yunan başvekilinin Elen 
milletine hitabı 

Atina 24 (a.a) - Milli hükO· 
met reisi başvekil Tsuderos Elen 
milletine hitaben aşağıdat..i meıajı 

neşretmiştir: 

" Milletin yapmakta olduğu 
büyük mücadelenin yüksek ıembo
lü kahraman kralla beraber Giride 
hareket ettiğim bu elim fakat ay
ni zamanda bu derece yüksek da
kikada şunu bildirmek ihtiyacını 
duyuyorum ki, yenilmez Elen ruhu
nu bu derece tam :ıurette göste· 
ren ve hepimizin müstevlilere muta· 
vaat etmemek kat'i azmimizi bildi
ren bu aiyasi ve milli hareketten 
hakikaten gurur duymaktayım. Mis
li görülmemİf adilikle hakksız bir 
tecavüze karşı kendimizi müdafaa 
ediyoruz. Bu tecavüz misli görül
memiş adiliktir : Çünkü mağlup 

ettiğimiz alçak bir müttefiki kur· 
tarmak için yüz milyonluk bir im
paratorluk bizi arkadan vurmuştur. 
Çok ağır bir mücadelenin ırkımıza 
tahmil ettiği ve dünyadaki bütün 
Hür milletlerin ' tiksinti ile reddey
lediği bu imtihanlardan g .. lip, şan· 
lı ve genişlemiş olarak çıkacağız. 
Esasen memleketimizin minevi kud· 
reti mazide hiç bir zaman bugün
kü inkişafını bulmamıştır. 

Öyle görülüyor ki biç bir se· 
lahiyet verilmeden Almanlarla imza. 
lanmış olan askeri mütareke gayri 
müsavi şeraitte yapılan 6 aylık 
muzaffer bir mücadelenin haklı 
gösterdiği bir yorğunloğa izafe 
edilebilecek bulunan ve düşmanın 
şeci ordumuza karşı yaptığı ezici 
tazyikin neticesi olan acele bir ha· 
rekettir. Sıkı durunuz. Yeni büyük 
Yunanistanın kurulmasını mucip 
olacak manevi kazançları bu suret• 
le toplıyacağız. Şereflerini muha· 

Efeyi münavebe ile arkada ta
şıya, taşıya Madram dağına kadar 
gittiler. Orada Hanyalı oğlu Meh
met Emin ağaya misafir ettiler. 
Hanaylı oğlu; Çakacı efenin sayılı 
yataklarından idi. Kendisi gayet 
ağır başlı, sözü, sohbeti çekilir 
bir adam olduğundan etrafta ha
tırı sayılırdı. Onun yatak olduğu· 
nu herkes bilirdi, fakat korkudan 

ağzını açamazdı. 

, 
Hafızasını kaybeden ad anı 'l 

faza eden ve dostlarına karşı ta· 
ahhütlerine hürmet eden milletler 
menfaatleri hesabına haklar kaza
nırlar. Bizim Haklarımız kanla ya
zılmıştır. Fedakarlıklar ve en bü-

Ele tam on beş gün orada 
tedavi altında kaldı. yarası iyi· 
leşti. 

Bu müddet zarfında çetenin 
teşkilatı bermutat mükemmelen iş· 

liyor, her gün efeye birer Ahenk 
ve Hizmet gazetesi geliyordu. 

Bilhassa Hizmet gazetesinde 
Cevizalanı ın üsademesin dair geniş 
tafsilat vardı. Bu tefsiliitı; Bayın· 
dırlı Mehmet efendinin anlattığı 
macera takip ediyordu. Çakıcı 

bunları okutup kimin tarafından, 
nasıl yaralandığını öğrenince kö
pürdii; 

- Vay mel'un herif vay; dedi; 
hem gebermemiş, hem de beni ya
r~~amış öyle mi?. Sen ona göste· 
rırım .. 

Çok teşekkür olnur k' B 
d ı . ı ayın-

ır ı Mehmet efendi bu k' d va a an 
sonra bir daha Çakıcı ile karşılaş· 
mamış ve bu suretle b l' n 

k' . k u me u 
şa ının anlı intikamıodan yakayı 
kurtarmıştır. · 

•• 
Takip kuvetleri ortalığı alt, 

üst ediyorlar, fakat Çakıcı çetesi· 
nin en küçük bir izine dahi müsa· 

F ransada bir hafızayı kaybetme! va~ası 
d b .. "k k ve alaka halk arasın a uyu mera 

d ktadır Hafızasınını kaybeden adam 
ub~an ıkrmad' H'ıç• kimse bu askerin hüviyetini 

ır as er ır. k 
. d miştir Hafızasını kaybeden as e· 

tesbıt e e"?e 1 ı'mak için resmi aazetelerde . h.. . tı an aşı o d 
rın 'd~JY~ de keyfiyet meseleyi daha ziya e 
neşre 1 mışse Z'ra neşredilen resmi gazeteler-
karıştırmıştır. 1 • • k · 

.. dokuz Fransız aılesı, bu as e~ın 
de gd?rekn b !arından olduğunu iddia etmiştır. 
ken ı a ra a 

h . de oturan ve Morel soyadını t~ş.ı· 
Havrb~e d~kuz aileden biri iddiasını teyid .•çın 
ylakn d çok esaslı görülen bazı delıller i nazar a 
aöstermiştir. ·ı . ° Fakat bir kaç hafta evvel Morel aı esı 
meçhul askerin resminde k~ndi akrabalarını 
t his ettikleri Albert Morel den Almanyada 
eş b'ld' b' ktup esarette bulunduğunu ı ıren ır me 
almışlardır. 

Bu suretle bu esrar çözülmemiş, zavallı as· 
ker de kendisine bakacak akraba bulamamıştır. 

• ~ı--.--.--d~' -, Amerikada yeni Mek· 
Garıp bır he ıye sika yaletinde k_ain So-

koro kasabasında, eski hapishane yıkıldıgı zaman 
kasabanın belediye reisi, hapishanenin kapısını 

oradaki mevkufiyetinin b'.r hatırası olmak üze-

k. b' mahpusa hedıye etmişti. re es ı ır k' 
73 yaşında oland~s 1

• mahpus, belediye re
. he ıyeyı ald • isinden bu garıp . . . ıgı zaman, yıkı-

. · ilk mısafırı old • lan haıshanenın . h ugunu, ve ora-
da geçirdiği g~~~e~ın;ö ı"Ya.tı~ın en tatlı gün-
lerini teşkil ettıgını Y emıştır. 

ihtiyar eski ma~pus, bü.tün eyalet dahilin
de cesaretile meŞ ur bır şahsiyettir. 
Bir cinayet işlemekten. s~~lu olan bu mahpus 
linç etmek üzere ked~.•sını bir kulübede muha'. 
sara eden seksen uşmanına karşı şiddetle 
mukavemet etmi~ ve en nihayet gf\len zabıta 
kuvvetlerine teslım olm~ştur. Yapılan muhah. 
me neticesinde, masumıyeti meydana çıkarak 
beraet etmiştir. 
.....,,,...._.....,..,.... __ . 

Prens Bismar- Avusturya müstesna 

kın bir SÖZÜ bütün Alman hüko-
metlerini bir devlet 

halinde birleştirmeğe muvalfakiyeti ve beynel
milel siyasettek'. faaliyeti büyük bir şöhret ka
zanan .. ~.rens Bı~.ma~~ son günlerde imparato
run gozunden duşmuş ve inzivaya çekilmişti . 

Bu İnziva hayatına faal politikacı sırf 
ağaçlara olan sevgi ve bağlılığı sayesinde ta. 
hammül ve mukavemet etmiştir, 

Malikanesindeki ormanda asrdide çınar
lardan en taze fidana kadar her ağacı tanırdı. 
Hasta olanları hasta bir adam ihtimamı ile 
tedavi ederdi. Bu ağaçların müthiş fırt~nalara 
mukavemet edebilmeleri için sağlam ve kuv· 
vetli olmaları lazım geldiğini etrafındakilere 
söylerdi Milletlerin de beklediği büyük muha
rebelere mukavet edebilmeleri için çok sağ
lam ve kuvvetli olmaları lazım geldiğinden bah
sederdi. Bismark derdi ki : " Eskiden hüküm
darlar harp ederdi. Şimdi milletler harbediyor. 
Yarın kürei arzın kıtaları arasında harp ola
caktır.,, 

Bismark son günlerinde Almanyanın gayet 
büyük harpler yapmak mecburiyetinde klaca· 
ğını hesap ederek mağlup olmamasının çare· 
!erini düşünmekle meşgul olmuştur. 

Ölüm döşeğinde iken son sozu şu 
olmuştur. " Almanya hiç bir zaman iki cepheli 
lıarp yapmak mecburiyetinde kalmamalıdır. Da· 
ima arkasından emin olmalıdır.,, Bu cümlelerin 
ağzından dökülmesini müteakip can vermiştir. 

Geçen umumi harpte Bismarkın bu tavsi
yesine kulak asılmamıştı. Fakat yeni har~i~ 
başladığı ilk günden itibaren Almanya ıkı 
büyük harp cephesi açılmamasına her suretle 
dil..kat etmektedir. 

yük kahramanlıklarla kendisini gös
termiştir. E.ınin olunuz ki milli gü· 
nün parlak güneşi doğmakta ıre· 
cikmiyecek ve o gün Elenizınin en 
büyük günü olacaktır.,, 

lnc~r arasında 
Badem 

/Baştarafı ikincide} 
ligram nispetinde çinko maddesin
den dolayı insan zürriyetinin deva 
mına hizmet ettiıfi daima meşhur 
olmuştur .. 

insanın kanına kuvvet veren 
sodyom madeni kuru bademde pek 
azsll dil onu da incir tamamlar. 

incir arasında blldem yenildi· 
ği vakit yalnız bir maden eksik 
kalır:Tiroit ıruddesin işletecek olan 
iyot madeni... Onuninasıl tamamla 
nacağını başka bir gün anlataca· 
ğım. 1 • 

Fakat bademdeki ıııapen.erı~ 
neticesi olan alkalenlik ~dr'ğ.u~d~n 
dekine yakın, . 17,~0 °ka:ın kim· 
incir arasıoda~ı .b• h~m bozmaktan 
ya muvaz:ene.sını ç k isterseoi.:ı 
başka ekmek.le Y.~m:şiliği de kal 
ckmej'in getıreceg1 e 
kat karfdar. 



4 BUG N 

- . ASRI SiNEMADA Tan Sinemasında Suvare Suvare 

BUGUN 2,30 DAN İTİBAREN 

1 ! HER ZAMAN ŞAHESERLER GÖSTEREN 

!1 ALSARAY SINEMASI 
• !1 BU AKŞAM 
i Saym müşterilerine iki büyük film taktim ediyor 
t I 

1 

• • 

• • 

8,30 B U A K Ş A M 8,30 

iKİ BÜYÜK KAHKAHA KRALLARI 
·Sf..!\Jl!lO.Rfl ~OllVl.R }JJ\R.Dl.nin 

TORKl}E SOZLO 

ZAFER DÔNOŞO 

Büyük sergüzeşt filmleri kahramanı 
}JIJ\lJ\ tarafından temsil edilen yeni 
R O B IE N SON Veya i M DA D t:, BRIGİTTE HORNEY ve VILL Y BIRGEL : 

{i) Tarafından yaratılan R E J İ S Ö R L Ü G Ü 

FİLMİ 
Büyük bir muvaffakiyetle devam ediyor. 
ILA YETEN: Meşhur Çalgıcı KOVBOY 

FRET SKOT'un 
KANUN KUVVETi 

Heyecan, aşk ve sergüzeşt filmi 
AYRICA: Bütün artistleri {MAYMUN] dan 

30 Kısımlık Büyük Seriyal Filmini Takdim Eder 

DİKKAT: 
Filmin uzunluğuna binaen suvara 

Akşam 8,30 da başlayacakdır. 

Pek Yakında: 
HUDUD KURTLARI 

r: TOURJANSKY tarafından yapılan 
: Uzaklaşan Melodi 
• il 

: HANS AlllERS 
• •l 
• • •l 
•l 
•1 

Tarafından Temsil Edilen 

BERi ÇAVUŞ 
ru:~I< Çf SOllU 

Seyhan defterdarlığından : T. C. Ziraat Bankası kozan ajansından 
Mükellefin adı ve soyadı 

Köyü veya 
mahallesi 

Müfredat defteri 
sıra numarası 

Taallük ettiği 
ıene 

Verglnlu 
nev'i Miktarı 

Li•a K. Lira K. 
Sallık Tarlalar -------

Mahmut oğ Müslüm Kar~ yaka 3003 940 para cezası 1 00 Dekar M. M. Nevi Mevkii Köyü Kazası 
borçlu ve muta Tapu S. 
sarrıfın adı No: Tarihi Hududu 

Mehmet oğ Cumali ,, 3007 ,, ,. 6 00 
Bilal oğ Zeynel Döşeme 207 ,, ,, 2 00 91 900 Tarla Hacı ah Hıristi- Kozan 

metli yan Ma. 

muhtar Hacı 

Abdurrahman 
Arıkan 

-f,- Şubat Şarkan Mustafa iken 

" 

Hacı og Şemsittin .. 2238 ,, ,, l 00 
Rauf oğ Atıf ,, 2239 ,, ,, 2 50 
Sait oğ Halit ,, 2240 ,, ,, 1 00 
Ömer oğ Ahmet ,, 2241 ,, ,, 2 00 
Abdullah oğ Resul " 2242 ., ,, 2 50 
M. Ali oğ Hüseyin Kocaver 2566 .. .. 7 00 
lsmail oğ Süleyman .. 2563 .. .. 2 50 
İbrahim oğ Mustafa ,, 1586 ,, " l 00 
Ramazan oğ Hacı Haylan Sücuzade 1810 .. .. l 00 
Mustafa oğ Mehmet .. 1817 .. .. 1 00 
Yusuf oğ _İsmail .. 1822 .. ,. 2 00 
Mehmet oğ Dertli Ahmet ,, 1825 .. ,, 2 00 
Abuzar oğ Ali .. 1833 " .. 30 00 
Halil oğ Mustafa ,. 1834 .. .. 2 00 
Abdullah oğ Zekeriya ,, 1835 .. " 1 00 
Mehmet oğ Cumali ,, 1836 .. .. 1 00 
Rıza oğ Bekir ,, 1837 ,. .. 1 00 
Süleyman oğ Ali Baştuğ .. 1839 ,. ,. 3 00 
Ömer oğ Abdullah .. 1816 .. 7 00 
Hasan oğ Kemal .. 1823 ,, " 1 00 

470 119 " ,, ,, ,, tt " 

330 64 .. ,, " " ,, it 

86 386 
" Gözlük Azablı Kadirli 

,, ,, 

.. " ,, 

İsmail Say· 
gılı 

,, 
-tt-

_,_, 
" 

941 sahibi senet, Şima· 
len kuyumciyan mo· 
sesi; ga rben kara bit 
iken elyevm sahibi 
senet tarlası; Cenu· 
ben Ali kahya iken 

" 

" 

kerimesi ayşe, 

Şarkan şosa tariki; 
Gurben tarik; Şimalen 
F ad iş Hacı tarlası: 
Cenuben kuyumcu 
Misak T ariası 
Şarkan fındık oğlu; 

garben çay; şimalen 
Türkmen oğlu tarlası; 

6 K. sanı 

41 

cenuben Ali kahya. 
Şarkan Kasım tarlası; 
Şimalen Hacı Yusuf 
tarlası Garben Köş• 
ker; Hasan tarlası; 
Cenuben Bekir tarla Yusuf oğ Recep .. 1819 ., .. 5 00 

Mustafa oğ Abdullah .. 1821 .. " 1 OO sı ve tarik. 
Mahmut oğ Asaf .. 1828 " " ~ ~~ Vadesini'! geçmesine ve yapılan tebligata rağmen borçlarını ödemiyen boçlulara ait y u· 
Mustafa oğ Fehmi ,, 337 " " 

2 00 
karıda mevkı hııdud ve mesahası yazılı Bankamıza birinci derece ve biri nci sırada ipotek tar· 

Mecit oğ Fehmi Yüceyar .. 1056 " " l 
00 

laları 3202 sayılı kanuna tevfikan 30-4-941 tarihinden itibaren birbuçuk ay müddetle açık ar· 
H.Osmankız:ıHürüreÇeliktaş ,, 1896 ,, " 

2 
SO ~rKya çıkar~mdıştır. İHALESİ 16 Haziran 941 Tarihine rastlayan Pazartesi günü Saat 15 

e oza.n. ve a ir.li kazalarında yapılacaktır. 
Abdullah oğlu Haşim Hanedan 2795 " " 

2 
OO Dellalıye ve bıl . k k k .umum masrafları alıcıya aittir. Fazla malümat istiyenlerle taliplerin yüzd~ 

Ali oğ kemal ,, 3058 " " dıbuçu pe a çasıyle K z· B 1 00 ye ozan ıraat ankasiyle ve Kadirli ajanlığına müracaatları ilan olunur. 676 
Hüsc.yin oğ Durdu Mehmet ,, 3054 .. " 
Hamal Ali oğ Ali ,, 3055 .. " 1 00 Zayi Mühür 
Mustafa kızı Adile ,, 2017 .. nufus cezası 1 00 Kösreli köyünden Meh-
İlyaz kı21 Rasime Tepebağ 2314 ,, " 1 00 met Öküzcü ismindeki şahsi 
YEKUN 107 00 mühürümü zayi ettim. Yeni· 

Yukarı yazılı 35 mükellefin ikametgah adresleri meçhul bulunduğund~'!. isiml~r~ hizas.ı'!· sini hakkettireceğimden eski-
b 1 1 tarıhınden ıtı sinin hiç bir kıymeti olmadı· da miifradatı gösterilen 107 lira nufus, mahkeme para cezası orç arını ~-an . . • 

haren 15 gün zarfında maliye tahsil şubesi veznesine teslimi lüzu. m. u teblı?" yer."!e kaım ~I; ğınCı ilan ederim. 677 

i LAN 
Adana Belıe-diye 

Riyasetinden : 
1. Adana şehrinin muhtelif 

semtlerinde bulunan fabrika· 

İLAN 
Adana Belediye 
Riyasetinden: 

dd t f k lanen teblıg eyhanın kösreli köyünden mak üzc:-re ceza usulü mahkemeleri kanununun 141 inci ma esınıne ev ı an ı 

~o~l~u~n:u~r·---------------------------6_7_4 ________ A_h_m_e_t_o~ğ~l-u_M_e_h_m_e_t~Ö~k:u:·z:cü !arın pis sularını ağba mev· 
kiine kadar isale edecek tah-

1 ~ Adana şehrinde Tar· 
suskapusu ile taş karakolu 
arasın bir lağam inşası açık 
eksiltme usulile münakasaya 
konulduğu halde talip çıkma· 
dığından belediye encümeni 
karariyle işbu inşaat pazar· 
lıkla ihale edilmek üzere bir 
ay için munakasaya konulmuş-

/, 

• 

Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

B I• s •ı K LE T alacagınızda .. az zamanda 2 10001000 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

- til J\ JJ AS r 1 re 
Morkal~ B/ SlKLETLERl görünüz 

Ticarethanemıze gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

elıstra pll'a olll'ası sizleri memnun edecektir. 

Satış yeri: Asfalt cadde o E D E O G L U 
Bisiklet tecim evi 

~~~~I 
imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı ye• , [ BUGÜN ) 
Matbaas• - Adana 

Askeri Satınalma Komisyonu 
Riyasetinden : 

Miktarı Tutarı 

Cinsi Kilo Lira 
Teminatı 

lıra Kuruş 

Sığır eti 2300 621 93 15 
1· Yukarıdaki miktarı, tutarı, teminatı yazılı sığır eti pa- ] 

zarlıkla satın alınacaktır . 
2· Pazarlık günü 25· 4· 9~l cuına günü saat ondadır. 
3. Pazarlık satın alma omısyonunda olacaktır. 
4. Evsaf ve şartname komisyonda görülebilecektir. 
5- İsteklilerin mezkür gün ve saatte komisyona müraca-

atları. 673 

Amerikanın yeni ı Halkevi Reisliğin-
Dritnotları den : 

( Baştara/ı ikincide) 2 ( Konferans) .. 
· d · • ·· ·· .. b ı du· ı 5-4-941 cume gunü ak-

Sıngapur enız ussununu u un şaını . • k f 1 
ğu Malezya yarımadasına karşı ka- nund evımız o2n3e0radns "sa o-

. a saat a müze radan yapılacak bır Japon donan- Müd .. ·· B N' . K 
1 ·ı· ki" • · uru ay acı um ta-

masının ngı ız na ıyatına manı rafından [F iki.. J l 
olmak ve bazı yerlere asker çıkar bir ko f O or . me~zu U 

mak teşebbüsünde bulunacağına Gn.e~ans bverı~ecektır. 
• h ı t ırış ser estır. 

şup e yo' ur. K f b I Böyle bir hareket karşısında on erans aş ayınca 
lngiliz donanmasının 35 bin tonluk kapular kapanır. 
King Corc sınıfından üç dritnot 24- 25 672 
ayırarak Sinaapura göndermesi ve ı"htiy k d 6 acını temin edece tarz a ba 
bu filoyu Amerikanın da iki yeni rındırmıya müsaid tesisatı l.aiz 
dritnotiyle takviye etmesi ihtimali bulunmaktadır. 
dahilindedir. Bu takdirde bu beş Hulasa: Pasifik Okyanusunda 
modern dritnot Japon donanması ve Uzak Şark sularındaki müstak-

bel harekatta Amerikanın yeni drit 
nın o sulardaki harekatına mini notları büyük rol oynıyacak ve 
olacak büyük bir kuvvet arzeder. Avustralya ile Hindistan deniz yol 

Singapur büyük bir donanma- larında Britanya donanmasının mü 
yı ve hatta Amerikan donanmuı· temmimi olarak muhafızlık yapa
nın heyeti umumiyesini. her türlü caktır. 

minen on iki kilometre kana· 
lizasyon etüdünün yapılması 

bir ay müddetle pazarlığa 

konmuş ise de talip çıkmadı 
ğından belediye encümen 
karariyle işbu kanalizasyon 

etüdünün proje ve şartnamesi 
dairesinde yapılmak üzere bir 
ay için açık eksiltme suretile 
münakasaya konulmuştur. 

2. Bu işin muhammen be· 
deli 2000 liradır. 

3. Muvakkat teminatı 150 
liradır. 

4. İhalesi 20. 5. 941 tari
hine rastlayan salı günü saat 
on altıda belediye binasında 

toplanacak belediye encümeni 
tarafından yapılacaktır. 

5. Bu işe ait şartname 

belediye fen işleri müdürlü
ğündedir. İsteyenler oradan 
alabilirler · 

6. Taliplerin ihale günü 
muvakkat teminatları, ticaret 
odası kayıt vesikaları ve bu 
işi yapabileceklerine dair ev· 
rakı müsbitelerile biriikde 
muayyen saatta belediye en
cümenine müracaatları ilan 
olunur. 

17. 25. 3. 12 653 

' tur. 
2- 25- 4- 941 tarihinden 

itibaren cuma ve salı günleri 
saat 16 da belediye salonun
da belediye encümeni tara· 
fından yapılacaktır. 

3- işin keşif bedeli (9271, 
56) liradır. 

4 - Muvakkat teminatı 
(695,36 liradır. 

5- Keşif ve şartnameyi 
görmek istiyenlerin belediye 
fen dairesine müracaat etme· 
leri ilan olunur. 

4. 14- 24- 5 

Zayi vergi makbuzu 
Camii Cedit mahallesinin 

47 hesabında kayıtlı evin için 
hususi muhasebeye verdiğim 
12- liralık 22- 3. 939 gün 
ve 555263 sayılı vergi mak· 
buzunu zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan ederim· 

Erkek lisesi anbar me· 
muru Abdurrahman 

675 
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