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PARTi GRUPU 
Almanyanın 

müstakbel niyet 
ve tasavvurları! 

Yazan : Cavit Oral 

Ankara - h 

G~t ıe t ~ d e L ·.ı , ı3 ~:ıne' n g~ 
\'. C rı , ,..1 aıt ııuı>h . darın n 

birinu e ent cr .ı ~ an bir be) :ıo h.1 t~ 
1-r ll. Bıı be>"" ' ı Al:ııan sac u e ı . · 

1 kı l 1i lb e l :/ı.· 
pro pa!(·-111cl :1 na t ırı t 0 or 

aittır. 
Bu beyı n .ıt L na l. r n t. lnkl or 

G <)bel• küçük mill'.' t!eron lı •Y" 1 '
6 

j, \ikballeri }ıa kk ı rcla ıi ç in < Ü fhy 
lıın t elakkisini ve bu iıu~ Lıı.. ı 
niy~t v~ l 1 tv vurlar ııu ya h<111e ı ~il· 
Z•te müm e .. iller·i"e _şu l •r.h i z.ılı ı 
etıni. 'ı/ l .. d emiştır k ıi 1 -1.ırpt ..: n Hl ı 
ra Alm•nya k lıçü k el ·vldleri , u 
dört nokta otralında mesul tuta c .. k 
ve bu devletlerle pren•İp itibariy· 
le bu dört sahada işbirliği istiye· 
cektir. Bu prensiplerin esasları 
Şunlardır: 

" 1- lktisadi-2 ·askeri, '.l-
para, - 4 dış politika. 

< .. 

klıltA OINİ~ 

• 

Ak o"'ıi.ı. 

Paatl grupu yarın (bugUn) saat 15 te mutad top· 
lantısını yapacaktır. Bu toplantıda hUkOmetln 
Parti azalarını son Balkan hadiseleri etrafında 
tenvir etmesi muhtemeldir. 

Hava taruzlanna karsı 
korunma kanunu 
Meclis, 10 ncu maddenin tadi· 

--- line ve bazı hUkUmler iUiveslne --
ait IAyihayı kabul etti 

Ankara 7 [a. a.] - Büyük Millet Meclisi bu gün toplanarak bele• 
diye kanununun 15 inci madde•inin tefsirine ait mazbatayı tasvip etmiş 
ve hava taarruzlarına karşı korunma kanununun 10 uncu maddesinin 
tadilir.~ ve bu kanuna yeniden bazı hükümler ilavesine ait kanun )iyi· 
basile yedek subay ve askeri memurlar kanunun muadil 3ıüncü madde
sine iki fıkra ilityesine ait liyihsyı müstacelen müzakere ve kabul eyle• 
miştir'. 

Meclis ruznamesinde bulunan 27 kinunuevvel 939 tarihinde ve mü· 
akip günlerde vukua gelen zelzelede fevkalade hizmetleri görülen buı 
makamların cezalarının affı hakkındaki kanununa ek layihanın da birin
ci müzakeresini yapmış ve çarşamba günü toplanmak üzere içtima& ni· 
nihayet vermiştir. 

-

Bu dört noktaya taarru z etırıİ
yen, bu noktaların tatbikatında te .. 
mariiz göstermiyen her küçük mil· 
letin siyasi ve hır9 bünre~i mahfuı 
kalacaktır.,, Fülırerin yakın arka
daşlarından, Almanyanın her :,ah :ı N e h i r 1 e r i ve Tabii iırızalarile Balkan Yarım A d a sı n ı Gösterir 

\ ADIS · ABE~DAN SONRA 
1 

Debra - Markoz 
Zaptolundu 

Harita 1 

M 111 i 
,._Piyango___, 

Dünkü çekilişte kaza
nan numaralan 

bildiriyoruz 

da söz söylemeğe seliılıiyetli, niyet 
ve takdirlerinin, emel ve ihtirasla· 
rının sl)zcüsü olan doktor Göbel9· 
İn bu nçık beyanatını okuduktan 
sonra insan yeni nizamın ne demek 
olduğunu daha iyice anlaınak. im· 
kinını bulmuş almıyor mu~~ Avrn· 
pada yaşıyan küçük milletlere hak 
ve hayatı, hüriyet ve is ti klali hiçe 
sayan , atrafındaki , hayır bir kıta· 

ıl İ mil etl~ri eski Roınanıı. atrİ· 
çi tavır ve edasiyle bir seri gibi 
işletmektee, çalıştırmaktan ve istis
ı:ıar etmekten başka bir şey olmı
yan Nazizm telekkisi ve nizamı 

karş1s1nda insan acı bir ürperme 
his etmiyor mu? Bakınız doktor 
Göbels ·ne demek istiyor. Onun 
söyl•diklerini biraz izah edebilmek 
için yukarıya yazdığımız dört nok· 
ta üzerinde ayrı ayrı duralım. 

1- A!m.n telakkisine göre 
iktisadi işbirliği; Almanya büyük 
ve kuvvetli bir senayi memleketi-
dir. O böyle kalmak ve Avrupanın 
yalnız, rakipsiz endüstri satıcısı ol· 
mak İ!lliyor. Bu sebebten Almanya 
ile işbirliği yapacak küçiik mem· 
leketlerin ziraatle iştigal etmeleri 
ve Almanyanın işliyeceği ham mad· 

deleri yetiştirmeleri lazımdır . 
Tabiatila Almanya bütün Av· 

rnpa piyasalarına hakim olacağın· 
dan bu sanayiin temin edeceği fay
dalardan da en çok müstefit ve mü 
relfeh olmak Almanyanın hakkı 
olacaktır! 

2- Alman telakkisine göre 
para birliği; bunda da üçüncü ray
hın telakkisi Avrupada tek para 
usulü ve politikasını ifade etmek· 
tedir. 

Yani Avrupada işliyecek, ge· 
çecek, kıymeti olacak para mark 
'>lac4ktır. Bütün alım satım mark 
ile muamele görecek ' Almanyaya 
tab' · ' 1 mılletler ve memleketlerin pa· 
rası da mark olacak ve yeni niza· 
'.'1~ dahil bulunan milletler ancak 
ıstıhsal ettikleri iptidai madde mik· 

darınca marka sahip olabilecekler 
ve bu para ile de ihtiyaç duyduk· 
ları fak t · 1 • 

İngiltere üzerinde 
hava hareketi 

Londra 6 [a.a] - Hava ve 
dahili emniyet nezaretlerinin teb-
liği: l 

Mün lerıden uçan bir düşman \ 

tayyaresi lsk''" anın şarkına bvİn 1 

balar atmışlıı. ır KAÇ olu v ya 
rah vardır. Hasar azd1r. 

Şarki lngilterede de bir yere 
bbmbalar ahlmışsada ne hasar, ne 
de insanca zayiat kaydedilmemiş· 
tir. 

Dün akşam Bristol kaftalında 
iki düşman tayyaresinin hava dali 
botaryaları tarafından düşürüldüğü 
şimdi tesbit edilmiştir. Bu suretle 
dün gece ·tahrip edilen düşman 
tayyare adedi üçe çıkmıştır. 

Sovyet Rusyada askeri 
müdafaa manevraları 

Moskova 7 (a a ) - Moskova 
civarındaki 25 ·ehir ve köyde ha· 
va tehlikesine karşı büyük askeri· 
müdafaa manevraları yapılmıştır. 

!erden kurtarılacak ve bütün Av
rupa sulh ve sükun içinde yalnıı 
büyük Almanyanın senayiine hiz · 
metle iştiğal edecektir! 

4-Alman telakkisine göre dış 
politika birliği; gayet tabiidir ki 
sanayii olmıyan, asker bulundur•· 
mıyan, harekatı ve mesaisi kontrol 
edilen bir millet için devlet mef
humu da yok demektir. Bu şekilde 
kayıtlı ve şartlı bir hayatı kabul 
etmiş bir milletin Alman Avrupa· 
sında mevcudiııeti bir cemaat var· 
lığından başka bir şey ifade ede· 
mez. Şu halde böyle bir cemaat 
için müstakbel bir dı~ politika 
kendiliğinden ber taraf olmuş gö· 
rülebilir. Onun için bu gibi millet· 
lerin iç politikasını olduğu gibi dış 
politikasını da Almanyanın idare 
etmesi kadar tabii ve mantiki bir 
şey takdir edilemez! 

a ıma etmege mezun bu· 
lunınakları endü•tri malzemesini Al· 
manyadan satın alacaklardır! 

işte Alman propaganda n.a~ırı
nın dört madde veya n~kta ı~ın~e 
söylemek istediği şeylerın yenı nı· 
zam denilen nesnenin esası ve hu
!iSQsı bundan ibarettir. Yani hiç 
bir şey değildir! Yalnız bir mille· 
tin istiklalini, hüriyetini, haklarını 
inkar eden ve o milleti sanayici 
büyük Almanya hesabına çalıştıran 

3- Alman telakkisine göre 
askeri işbirliği! askeri sahada tabi-
atile her ı k .. t . mem e et ancak asayışıni 
emın edebilecek kadar ve Alman· 
~anın lesbit edeceği miktarda po. 
lıs ve · d b J • ıan arma u undurabılecek 
hr. • 

Askeri her şey Alman k t 
roı - b on • 

une ta i olacak, Avrupanı k . d n a~ 
c erı evleti yalnız Almanya kala· 
aktır. Esasen yeni nizam . 

ler· . prensıp-

bir seri' sitemidir. 
Ve bu sistemi de Doktor 

I ı ıçınde ve Alman hegemo 
: tı. ında Avrupada hudud nizan! yası 

Y • • 'ht'l" fi arı v s ı ı ı a ar olmıyaca.. , 

Göbelsi sanki Avrupa milletleri!'~ 
yeni bir cennet müjdeliyormuş gıbı 
şimdiden haber vermektedir. Fakat 
Doktor Göbel• hiç düşünmüyor. ki 
kendisinin ?ir şeyi, bir eser dıye 
ortaya attıgı, propagandasını yap· 
tığı bu dört prensip ve prensip· 
!eri sarahatle ve kısaca hulasa 
eden yeni nizam bu gün bütün 
dünya millerini Almanyadan sogu· 
tan, bütün dünyanın sevgi v_e 
sempati•ini tecessüs ettiren sebep· 
lerin en başında geleni olmuştur. 
Belki doktorun yağlandıra, bal· 
landıra izahına çalıştığı yeni niza· 

e ol • h gı ' 
hake., ınıyacagı er şey b ü y ü k 
Ye • t a r a 1 ı n d a n bilindi&' 

ı tendi.. 'b' . "ı 
İçin ı . gı i'1 ı tanzım edilece&i 

• •ilç'k . 6 
u ınılletler askeri k Ulfet- {De t1omı ikincide} 

~- !1.--- ı Metaksas 
ın ı ız H t 1 
Alma En kanh boğuşmalar 
orduları uratla o\acaktu 

Struma vadi- -;::=;: Rac.yo ~==-gazetesi-: 

sinde karşı
/aştı 

Yunan ve Yugos
lavlar Alman hU· 
cumuna muanni -
dane mukavemet 
edlyorlar 

Yugoslav 
ordusu 
Arnavutluğa 

hücum etti 
Yugoslat1 hat1a kut1· 
vetleri Romanya t1e 
Macaristanda strate· 
jik noktaları bom· 
baladılar 

• --·--ı Nevyork 7 ( A.A - Amerikan 
Radyosunun bildirdiğine göre, Yu· 
goslav hükumeti Belgradı terke!· 
meğe ve Yugoslav kuvvetlerine 
Sava nehrinin cenubundaki müda· 
faa mevzilerini aldırtmağa karar 
vermiştir. 

Yine öğrenildiğine göre, Yu 
goslav hava kuvetleri ınacaristanda 
ve Romanyada bir çok stratejik 
noktalara hücumlar y1pmışlardır. 

Eden, Belgraddaki lngilı.ı 
elçisile temas halinde 
Londra 7 ( A.A ) - Londra· 

dan öğ'renildiğine göre, hariciye 
nazırı Eden, Belgraddaki lngiliz 
elçisile temas tesis etmiştir. Elçi, 
Yuğoslavyadaki vaziyetinden ve açık 
şehir ilan olunmasına rağmen Al· 
manların Belgrada yaptığı amansız 
bombardmandan lngiliz hükılmetini 
haberdar etnıiştir. 

Telgrafl•rın meladı hakkında 
tafsilat şimdilik neşriçin •erbest 

değildir. 
Sof ya 7 ( A.A) Oli ajansı 

bildiriyor: 
Yugoslav Radyosu, Yugoslav 

Balkanlarda yeni başlıyan harp 
bu a'iinkü diinynyı alakadar eden 
en ehemmiyetli me.$eledir. Alman 4 

ya, ikinci cepheyi isteı;aıiyerek aç
mış 1'!.lunuyor. Hitleri bu işte ace· 
le hareketi'! getiren imillerJ.en biride 
Yugodavyadaki Almnnya aleyhtarı 
tezahürlerdir. Hitler, harbi açma· 
dığı taktirde Avrupada Prestijisİ· 
nin kırılacağını düşünmüştür, di
ğer taraftan Yugoslavya süratle ha. 
zırlanmağa başlamış ve lngilizlerle 
iş birliği yapmıştır. 

lngitiz kıtalarının Yunanistana 
çıkarılıp çıkarılmadığı etrafındaki 

esrar perdesi kalkmış bulunuyor. 
Şimdi ifşa edildiğine göre lngiliz 
kıtaları martın birinde Yunanis· 
tana naklonulmağa başlamıştır. Bu 
giin Yunanistanda cephe alan Bri· 
tanya ordusu Avustralyayı, yeni 
Zelandalı askerlerden mürekkeptir. 
Başlayan harp hakkında gelen ha· 
berl.e~e göre Almanların Nevrokok 
vadmnden yaptıkları iki tank t • • . 1 a 
arruzu agır zayıat a tardedilmiştir 
10 tBnk tahrip olunmuştur. ' 

u cephede harp eden Yunan 
kıtalarının maneviyatını s • ı d 

B'ld' · ıd· · . ag am ır. 
ı .. " 1 .. ıgıne göre, garbi Trak 

yada. Gumulc.ün7 Almanlar tarafın. 
dan ışgal edılmıştir J3 h b h 
nüz teey .. d . u a er e-

b 
yu .. e~.memiş bulunmakla 

bera er, Gumulcün . • 1· Al anla . . b enın ıwa ı • 
~ r :;ın ir muvallakiy.t sayı-
amhl~z . unanlılar garbi Trakyayı 

ta ıye etmişlerd' b 
hudud kuvv I .' ve urada zail 

Met k et erı bulunduruyordu. 

h 
.. a sas müdafa hattına kar· 

şı enuı bir ta k' 1 tır. Bu .. . ~rruz va ı o mamış· 
müdalaaghn ıkınci derece~e bir 

iat attı karşısında agır za-
hattınd:rkn Almanların Metaksas 
met d .. ~r~aşacakları mukave-

b 
• uşunulmektedir . Kanlı 

oguşmaları . hk' 
itibari le n er~zı ve ta ımat 
hattın~ çok çetın olan Metakıas 
kakd 8 vuku bulacağı muhak· 

ır , 

d kYunanlılar Struma vadisinde 

t
.e . u

1
vvetli istihkamlar vücude ae· 

ırmış erd· B d " . y ır. ura a muvalfakiyet 

b u~lodslav ordusunun muval!akiyetine 
ag ı ır. 

lephesi haberleri, bilhassa Yugos
avya hakkında henüz çok natemam 
~l~İkla beraber, kuvvetli lngiliz 

ı 'I arından müzaheret gören Yu
nanlılar ve Yugoslavlar Alman hü
cumuna muannidane bir surette 
rukavem~t et~ektedir:. l?giliz hava 
uvvetlerı yenıden muhım bir rol 

oynamıştır. 
Londra : 7 [ A. A.] - lngiliz 

lıükOmeti Yugoslav hükametine 
Şu mesaji göndermiştir: 

" Almanyanın Yugoslavyaya 

Habeşliler Buradada 
10 Bih ltalyan 
Esiri~\ d ' \ ar 
Musavvanın hUr 
Fransız kuvvetler! 
tarafından bugUn 
itgall beklenlyor 

--f Anadolu ajansı 1 
Kahire 7 ( A.A ) Orta şark 

lngiliz umumi karagahının tebliği: 
Libyada: Büyük Alman - hal. 

yan kuvetlerinin devamlı tazyiki 
karşısında ileri kıtalarımızın seçil
mi.;; tecemmü mıntıkalarına doğ
ru ricatı devl\m etmektedir. 

Eritrede: Musa vva etrafındaki 
harekat devam etmektedir. Bu ara
da Dessie ve Gondar istikametin. 
de ilerleyişimiz memnuniyet veri
ci bir tarzda devam etmektedir. 

25 Marttan bu güne kadar 
10 binden fazla esir alınmış ve 

pek çok harp malzemesi elimize 
geçmiştir. 

Habeşistanda: Debra Mar-
koz şehri elimizdedir. Bu muzaf. 
lerane hareketin büyük bir kısmı· 
nı Habeş vatanperverleri yapmış
tır. Hab~ş vatanperverleri düşmana 
l?OO_ den fazla ölü ve yaralı ver
dırmışlerdir. Düşman cenuba doğ· 
ru yaptığı ricatta yakından takip 
edilmektedir. 

Bu mınlıkada pek çok harp 
ma.lzemesi alınmıştır. 

Adis Ablubanın işgali üzerine 
hareket şehrin şimali garbi ve 
cenubunda inki~af etmektedir. 

Kahire 7 ( a.a ) - Buraya 
gelen haberlere göre, hür Fran· 
sız kuvvetlerinin keşif kolları Mu· 
savvaya 13 kilometre mesafede. 
bir noktaya gelmişlerdir. 

Deb,.a • Markozda 10,000 
esir alındı 

Ankara (Radyo gazetesi) -
Debra Markoz bölgesinde 18 itin 
ltalyan karşısında harbeden Habeş. 
ler bu kuvvetlerden 10,000 ini 
esir alımıştır. 

Habeş vatanperverlerinin ileri 
hareki.tı süratle inkişaf etmek. 
tedir. . 

Matsuoka 
Moskova'da 

---
topçu kuvetlerinin Arnavutluğa hü· 
cum hazırlığı olarak Yugoslav • Ar· 
navutluk hududunda ateş açtığını 
bildirmektedir. 

Londra 7 ( A.A ) - Balkan 

1·ar.,1 hiç bir tahriksiz olarak yap· 
[Deuamı Dö,.düncı'ide/ ' 

Moskova,7 (a.a.)Mat· 
suoka bugUn Moskov• 
ya gelml• ve Molotofl• 
tem••l•r• b••l•nt••tır. 

Milli piyangonun beşinci tertip 
üçüncü çekilişi dün Ankara'da 
Sergi evinde yapıldı. Kazanan nU• 
maraları yazıyoruz: 

20 bin lira kazanan 
numaralar 

31.043, 51.290, 103,996, 221,996, 
227.323, 233,664, 279.740, 287.324 

5 bin lira kazanan 
numaralar 

24.812, 36.629, 48.352, 120.975, 
130.530, 145.517, 150.058, 244.588. 

2 bin lfra kazanan 
numa,.alar 

34796, 48337' 85265, 102619, 
109515, 134876, 159143, 163078 
204867, 276790. • 

1000 lira kazananlar 
5704, 14864, 21358, 22401, 

26815, 26832,33364,35770,35973, 
37345,41763,47447,49033,60960, 
64159, 66600,66942,69966, 72184, 
75234 • 76004 • 77712 • 81892 • 
90053 • 92547 • 95921 ' 96739 • 
9952) ' 99811 • 100256 • 108732, 
111563, 113,462, 116290, 116997, 
119,512, 120958, 121430, 121499, 
121499, 122425, 122935, 144167, 
144725, 148959, 159167, 162653, 
166023, 170444, 173992, 174718, 
175495, 177140, 188132, 190895, 
191392, 194905, 205249, 212947' 
218226, 219045, 223819, 224736, 
228529, 229429, 229942, 230827, 
234387. 234986, 239977, 242002, 
246297, 247231, 247295, 248586, 
258996, 266340, 266945, 270109, 
271114, 271617, 274371, 275251, 
275632, 281697, 282644, 288500, 
294801, 297852' 297898, 298381. 

500 lira kazananlar 
Son dört rakkamı 1265, 1849 

5978, 9558 ile biten numaralar500 
er lira kazanmışlardır. 

200 lira kazananlar 
Son dört rakkamı 2366, 2942 

5900, 6815, 7102 ile biten numa• 
ralar 200 lira alacaklardır. 

100, 50, 10 t1e 4 lira 

kazananlar 
Son 3 rakkamı 9>4 ile biteır 

ler 100 lira. •on 3 ~rakkamı 836 
ile bitenler 50 lira, son 2 rakkamı 

93 ile bitenler 10 lira, son rakk•ıı> 
ları 1 veya 7 ile biten 60 bin nıı
mar 4 lira aJ6cak1ardır~ • 

20 bin ve 5 bin Jir• kazana.n 

1 b .... nzoyilpde yaJnız bır 
nunıar• ara ~ il' 
hanesi dej'iıen 250 bilet teıe ~. 
milki(:.tı kazanmıshr. 
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Makyavalizm - Alman vecizesi - .Prens 
Meternih - imparatorluk - Sinekler 

Nikolo Makiavelli, Floransa- nan topraklarındaki lngilizlerı eze· 
lıdır. Makyavalizm diye ceğiz vecizesini ele alarak millet 

dilimiıe de geçen siyaset alçaklı· isimlerini değiştirdikten son;• c-:· 
ğının mucidi odur. Siyasette hile· vap olarak Bulgaristana ve Ro. 
nin meşru olduğunu •Öyledikt~n manyaya yollıyacaktır. 
başka " HükOmetler iktidar mev• • 
kiinde durabilmek için halkı ve T •rih kitapları insana ibret 
komşularını aldatmalıdırlar. Hile verici levhalar ar7ederler?. 
ve hud'a siyasetin ilk Şartıdır . ., (Tesadüfen Meternih} i okuyordum: 
di\sturunu da tedvin eden bu zata ıözlerimin önünde mazi değil, hal 
artık beynelmilel bir abide dikme· canlanır gibi oldu. lsterseniı bir· 
nin ve abidenin üstüne ( Makyavel kaç satırını ber11ber okuyalım: 
yer yüzünün en y AZA.iNi (Dahilde ınutlaki 

d •>ğru özlü, en 1 1 yeti,istibdadı kuv 
hıcaplı J e v 1 et G G vetlendirdi; hariç 

ada'Jlıydı} ibaresini • • le Almanyanın, 
hakkettirmenin sırası gelmiştir. 

Neşredilen beyannamelere, ve· 
rilen notalara, günderilen Mesaj· 
lere ve bu beyannamelerdeki, no· 
talardaki, mesajlerdeki mantıksız, 
hicapsıı, hesapsız politika oyun
larına, hayret ve ıztırapla, baka
rak Makyavel merhumun ruhuna 
hatim indireceğim geliyor. Silindir 
şapkasının üstüne yeşil bir Hacı 
sarığı sararak " ıenıaneye Şeyhül
islam oldun .. diye merhumu dirilt· 
mek imkanı bulunsaydı, eminim ki, 
Makyavel bu dünyada oturamaz ve 
hicabından koşa, koşa ahrete 
dönerdi. 

Tankın yanında Çakmaklı Tü· 
fek ne ise muasır siyasetin yunında 
ltalyan M•kyavelin siyaseti de 
odur. Artık Makyavelizmin tema
miyle demode olduğunu. hiç çekin
meden, iddia edebiliriz. 

Umarım ki benden bu iddiama 
sebep sormazsınız; okurl:t.rımın en 
az benim kadar anlayışlı olduk· 
!arından eminim .. 

Bulgaristan ve Romanya hü-

knmetleri Y u g o s 1 av yayı 
protesto etmişler. Sebebi, birkaç 
Bulgar ve Romen şehrinin Yugos
lav Tayyareleri tarofındon boın· 
bardımanıdır. 

Bulgarlar ve Romenler, bo
yuncuklarını bükerek bütün sami
miyetlerile haykırıyorlar. 

- Ne yapıyorsunuz efendileri: 
Görüyorsunuz ki size karşı hare
kete geçmiş değiliz; öyle olduğu 

halde ne hakla şehirlerimize bom
ba atıyorsunuz?. 

General Simoviç hüktlmetine 
eğer Almanlar ipucu vermesalerdi, 
Yug"oslavya Bulgarlara ve Romen· 
!ere karşı cidden aciz kalırdı. Fakat 
Bulıarlar ve Romenler hesabına 
çok korkarım ki Yugoslavya, Al
manların ( mak.adımız Yunan mil· 
!etiyle harp etmek değildir; Yu-

Almanyanın mus
takbel niyıe-t ve 
tasavvurları ! 

Başlarafı birincide 
me imrenen tek tuk millet ve 
memleketlerde vardır. 

Napolik rallığının, Fransanın, Rus
yanın hakkından geldi; Avrupa'da 
tek hakim oldu} .. 

Sonra ne uldu?. Görüyorsunuz 
ya; b u !!' Ü n y e r y ii ı ü n d e 
Avusturya isimli bir devlet bile 
yoktur. 1848 de Hürriyetperverle· 
rin kıyamı üzerine Hollanda'ya h· 
çan Meternih yine bahtiyar adam
mış ki bir müddet sonra Viyanaya 
gelerek orada ölmek saadetine 
mazhar olmuştur. 

• Bir demircinin o ğ 1 u olan 
Sinyor Musolini sırasiyle 

mektep muallimi, kasap çırağı, tuğ· 
lacı yamağı, gazeteci, Fransızca 

hocası, gazete sahibi, asker, Meb· 
us, ihtilat fırkası reisi ve nihayet 
ltalyanın diktatörü olmuştur. Evve· 
la Sosyalistti; sonra demet manası· 
na gelen "I' aşyo., fırkasını teşkil 
etti. 1925 de Habeşistanı kiimilen 
eline geçirerek Venezia sarayının 

balkonundan haykırdı: 

- Raslar kaçtılar; Habeşistan 
ebediyen ltalyan olmuştur! .. 

işte o tarihtenberi Habeşistan 
halyandı. Eger Sinyor Musolini Al· 
manyayı iltiıam ~derek, daha doğ· 
rusu r·ransız inhidamı üzerine in .. 
gilterenin sulha mecbur kalacağım 
sanarak ucuz tarafından ganimete 
konmak hevesiyle bu harbe karış· 

masaydı Habeşistan belki de ebe
diyen ltalyan olacaktı. Afrikadaki 
imparatorluğu kökünden tasfiye 
edilıri<en ltalyanın, Almanların da· 
ha dune kadar Yunanistan aleyhin
de harbe girmediklerini düşüumiye· 
rek, Yuğoslavya aleyhine de der
hal harekete geçme~i hatalar seri· 
sini tamamlıyan bir düğüm teşkil 

eder. Bunun sonu, Arnavutluktaki 

ordunun, mevsim münasebetiyle, 
Adriyatikte bir banyo alması ola
bilir. Sabrile koruk halva, dut yap• 
rağı atlas olurmuş ... 

• Yaz g<>ldi; sinekler de teşrif 
buyurdular. Şehird~ sinek 

mücadelesine dair hiç bir emare 
görünmediğine göre hayatımızı ve 
sıhhatımızı kurtaracak olan müca
dele perisine karşı "yaz geldi, lırak 
açmadadır sineme yare - Vuslet 
yine mi kaldı güzel başka bahiire,. 
şarkısını durmadan, dinlenmeden 
söyliyerek sine döğmekten başka 
çaremiz olmasa gerektir. 

Hemen Allah bir nevi Ebabil 
kuşu daha halkeyliyerek sineklerin 
başına musallat ede; aksi takdirde 
sinekler bizim başımızı yiyecekler!.. 

• 

BUGON 8 Nisan 1941 

Hamdolsun ki Türküz. Bu 
yüksek payeye mazhari· 

yetin bugün yeniden şükrünü 
eda gereli. · 

Türkün. en büyük hasleti 
merdliktir. Türk, arkadan vur
maz; Türk, acize el kaldırmaz; 
Türk, - düşmanı da olsa -
kahramana muhabbet b e s 1 er· 
Türk, basaletin hayranıdir; Tıirk: 
kendinden zaifine saldırmaZ" ta· 
rih boyunca Türkü namerd• gö
ren olmamıştır. 

Kayıhan kabilesinin destanı 
malOmduı: Uruk beyi, tanıma
dığı iki muharipten zailin imda· 
dına koşmakta tereddüt etmedi. 

• • • 
Amerika Afganistan& ha r p 

ilan etse Afganistana acımağı 
düşünmeden önce Amerikanın 
halinden tiksiniriz. lngilterenia 
bilasebep lsviçreye ilanıharbı 
ruhumuzda isikrah uyandırır. 
Farzediniz ki Belçika orduları 
ınutaarrız Fransayı rezilürüsvay 
etmiştir; Bu vaziyette Belçika 
ordusunu arkadan vurmağa ne 
derler?. 

• • 
Harbi Balkanlara getirdiler. 

6 Nisan 1941 sabahındanberi 
Elen ve Yugoslav çocuklan va· 
tan topraklarını elele müdafaa
ya başladılar. Yeryüzünün en 
büyük kara kuvveti saldı~ış ha-
lindedir. • 

Almanya, Yunan toprakla· 
rındalngiliz tepeliyecekmiş; güzel, 
fakat Yugoslav topraklarına ki
mi tepelemek için saldırdı?. 

• •• 
Arpasile, bıığdayile, petro· 

liyla, benziniyle, kışlalariyle; ya· 
ni bütün varlıklarıyle istila or· 
dusunu besliyerek yurdlarını 
yabancı taarruz kuvvetlerine üs 
yapan Bulgaristanla Romanya, 
Yugoslavyayı protesto etmişler; 
yarın Yunanistanı ve lngiltereyi 
de edeceklerdir. 

Davanın mesnedi bitarafhk 

olduğuna göre bu iki hükOmet· 

ten tarafkirliğ'in yeni bir izahını ~ 
rica etmek, Hukukuesasiye ba· 
kımından, çok enteresan; hatti. 
çok faydalı olacaktır sanırım. 

• • 
Yunanistan dayanıyor; da· 

yanacatır da. Yugoslavya ıçın 

de kanaatımız başka türlü de· 
ğildir. Harp, toprak üzerinde, 
meddücezir yapar. Buıün şurası 
istila, yarın beri tarlı istirdat 
e d i 1 i r; fakat ne o istila· 
nın kıymeti, ne de bu istirda· 
dın ehemmiyeti yoktur. Zaferi 
kilometre murabbaiyle ölçmi· 

i yorlar: 

Balkan postunun altında 

ne arslanlar yattığını, çok geç
~ meden, göreceğiz ... 

~ . . . 
" ..... w..... • . . • .......... . 

GUreş federasyonu reisi 
bu gün geliyor 

yar 

Güreş federasyonu reisi 

Yalaz bu gün Ankaradan 

rimize gelecektir. · 

Tay· 

şeh· 

· .... 
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Çocuk ıslah müessese
sinde 72 mahkUm var 

Adliye vekili müessesede 
tetkikler yaptı 

Ankara - Adliye Vekili Hasan Menemenci oğlu, Kalaba köyü ya· 
kinindaki Çocuk ıstahevi müessesesini ziyaret etmiştir. 

Adliye Vekaleti Müsteşarı Selim Nafiz, Teftiş Heyeti Reisi sezai, 
Hapishaneler Umum Müdürü, Hapishaneler Şube Müdürü ve ıslahevi 
müessesesi Müdürü, Adliye Vekilini miiessesede karşılamışlardır. Hasan 
Menemencioğlu, Müdür Abdülkadirden müessese hakkında etraflı izahat 
almış, mahkOm çocuklar için tutulan fişleri tetkik etmiş ve müteakiben 
müesseseyi gezmiştir. lslahevi müessesesinde muhtelif yerlerden gelmiş 
yaşları 11-15 arasında 72 mahkllm çocuk vardır. Çc>cuklar burada mah· 
kllmiyet geçirmemektedirler Kendilerine buraya niçin geldikleri soruldğu 
zaman: "okumıya, sanat öğrenmiye geldik., cevabını vermektedirler. 

Adliye Vekili kendisini seliimlıyan çocukların hatırlarını sormuş ve 
keııdilerile konuşmuştur. Müesse•ed~ her cumartesi günleri bir çocuk 
arkkadaşlarına konferan• vermektedır. Bu gün sıra 12 yaşında bir ÇO· 

cuktaydı. Bu konferansta Vekil de bulunmuştur. 

Nafıa vekAleti teftiş heyeti 
yeni nizamnamesi 
Ankara - 9·8·937 tarih ve 

2-7213 numaralı kararname ile ka· 
bul edilmiş olan Nafıa vekaleti 
teftiş heyeti nizamnamesi lağvedil· 
miş ve hazırlanan yeni nizamname 
meriyete girmiştir. 

Yeni nizamnameye göre mü" 
fettişler lüzumu halinde memurla· 
rın masalarıaı muayene edebilecek 
ler, para ve para hükmündeki ev· 
rak• göstermekten, resmen sorula
cak suallere cevap vermekten~mtina 
eden, rüşvet aldığı, ihtilas yaptığı 
anlaşılan, emniyeti suiistimal veya 
kayıtları tahrif eden memurlara 
işten el çektirmiye selalıiyetlidir· 
ler. 

Müfettişler memurlara karşı 
nezaket ve ciddiyetle muamele 
e.ıecek ve tenkit eyledikleri hal· 
lerde de sert muameleler gÖ3\ermi· 
recekler, ayni zamanda memurla

rın vazifelerini ihlal etmemiye dik· 
kat edeceklerdir. 

Müfettişlerin vekalete mensup 
me'llur ve müstahdemler nezdinde 
misafir kalmalart, doğrudan doğru 
ya veya dolayisile alakalı memur 
müstahdem veya ferdlerin izzet ve 
ikramlarını kabul etmeeri ve 
bunlarla alışveriş, ikraz veya istik 
raz muamelelerinde bulunmaları 
yasaktır. 

incirlik köyünde spor 
hareketleri 

incirlik köyü ( Hususi ) Cuma· 
rtesi günü incirlik köyüne giden 
Demir Spor gençlik klubü "B,. 
takımı incirlik köyü gençlik Klü
bü ile yaptığı maçı 2 - O kaybet-

miştir. Maç çok samimi bir hava için· 
de oynanmış ve köylü tarafından 

zevkle takib edilmiştir. 
Daha iyi oyun çıkaran incirlik 

köyü gençleri haklı olarak bir ga· 
!ibiyet kazanmışlardır. 

Demir Spor gençlik klübü köy
de temiz bir intiba bırakarak ay
rılmıştır. Maçı Demir Spor Umu
mi kaptanı Bay Kenan büyük bir 
vuzuhla idare etmiştir. 

Konferanscılar kazalardan 
döndüler 

Beynelmilel hadiseler karşısın
da Türkiyenin durumu mevzuu et· 
rafında kazalarda konferans ver
mek üzere giden Belediye reisi 
kasım Ener, Taha Toros, çiltci bir
liği reisi Fazlı Meto dün şehrimize 
dönmüşlerdir. 

Haruniye köy enistitusüne 
hazineden devrolunacak 

arazi 
Haruniye köy enistitüsüne ha· 

ıineden devrolunacak arazi ve ya· 
pılacak olan Y arbaşı Haruniye 
yolu işlerini mahallinde tetkik et
mek üzere vali, maarif müJürü, 
tapu ve nafaa müdürleri dün sa· 
bah Bahçe ve Haruniye kazalarına 
gitmişlerdir. 

Mi 11 i mensucat gençlik 
klUbU muhteliti 2-7 yendi 

Pazar günü bölğe futbol şam· 
piyonu milli mensucat gençlik klü
bü, Seyhan klübunün okullar ve 
diğer klüplerden oyuncu alarak 
çıkardığı nwhtelit takıma karşı 

çok güzel bir oyun oynayarak 
2 • 7 galip gelmiştir. 

Aynı gün tMilli mensucat· A
dana gençlik klüpleri ikinci takım· 
!arı karşılaşması 8. O milli mensu· 
catın lehine neticelenmiştir. 

Ankarada pasif korunma 
teskilAtı • 

Ankara, [Hususi] - Hükumet 
merkezinde pasif korunma ekipleri 
tamamen ikmal edilmiş ve mükem
mel bir teşkilat vücuda getirilmiş
tir. Milli müdafaa mükellefiyeti ka· 
nununa göre teşkili lizımgelen pa· 
sil korunma ekiplerinden .. Sokak· 
!ar Birliği itfaiye Teşkilatı., da An· 
karadaki orta tahsil müesseselerin
de okumakta olan 400 e yakın ta· 
!ebeden vücude getirilmiştir. Bu 
talebe kendi aralarında 20 posta· 
ya ayrılmıştır. Bir aydanberi itfa
iye Müdürlüğünde görmekte olduk· 
farı kurs bitmiştir. 

Güreş 
Birin<~ilikleri 

Güreşlere 8 bölge 
tam kadrolariyle 
iştirAk edecekler 

12 ve 13 Nisan tarihinde 
şehrimizde yapılacak Türkiye ser· 
best güreş birinciliklerine aşağı· 
da isimleri yazılı bölgeler tam 
takımlariyle iştirak edeceklerdir. 

Birinciliklerin fevkalade bir 
intizam içinde geçmesi ve muhte· 
rem halkımızın tam iııtirahati için 
bölgemiz azami çalışmalarına de
vam etmektedir. 

Bir buçuk aydanberi hararet
le çalışan kiymetli güreş takımı· 
mıza bu büyül imtihanda göğsü
mü>.ü kabartacak dereceler ve 
candan muvaffakiyetler dileriz. 

Guruplar : 
A) Ankara; ( Merkezi Anka

ra). Çankırı Ankara bölgelerin· 
den. 

B) Ege ; (Grup merkezi Ay· 
dın) lzmir, Denizli, Aydın bölge· 
!erinden, 

C) Bursa ; (merkezi Bursa} 
Eskişehir, Bursa, Balikesir bölge· 
lbrinden, 

D) Kayseri ; ( merkezi Kay· 
seri} Sivas, Çorum, Kayseri böl
gelerinden, 

E) Samsun; (merkezi Samsun) 
Trabzon, Samsun Lölgelerinden, 

F) Kocaeli; ( merkezi lzmit) 
lzmit ve Bolu bölgelerinden 

G) içe! ; ( merkezi Mersin) 
Mersin, Hatay, Burdur, Konya 
bölgelerinden. 

H) lstanbul : Müstakil olarak 
Seyhan grubu: Müstakil ola

rak. 

Kemal Satırın konferansı 
Osmaniye : [ Hususi Muhabi

rimizden ] - Adana Halkevi reisi 
Doktor Kemal Satır, dünya ha
diseleri karşısında Türk durumu 
mevzulu konferansım vermek üze· 
re Cumartesi günü kazamıza geldi 
ve istasyonda partililer tarafından 
karşılandı. 

Değerli hatip Pazar günü 
Belediye park bahçesinde, bin· 
lerce halkın dikkatle dinlediği 
ve sık sık alkışladığı konuşmasını 
yaptı, Tijrk milletinin büyük milli 
şefi etrafında sarsılmaz bir imanla 
bağlı bulunduğunu çok ateşin bir 
ifadeyle anlatan genç Halkevi 
reısı, Osmaniyelilerin içlerindeki 
coşkun yurdseverlik hislerini izhar 
için yeni bir vesile verdi. 

lstanbul Tramvaylarında 
kadın biletciler 

Lakin iyi bilmek lilztmdır ki, 
milletler arasında da tarih, mazi, 
ırk ve seciye farkları mevcuttur. 
Nitekiııı bu milli vasıf farklarının 
varlığını çok canlı bir surette 
gösteren ve isbat eden hadiselerin 
bu gilnde içinde yaşamaktayız. 
O halde hürriyetini ve istiklalini 
se·ıen ve bt1nlara tapın1n milletlerce 
çok iyi anlaşılmış olan yPni nizam 
mevzuu etrafındJ ZC'lu~ımızda pro· 
pağadayı bir ilim haline koyacak 
kadır kabiliyet gösterenlerin ba· 
şındo gelenlerden birisi olduğuna 

şüphe olmıyan Alman propağanda 

nazırının bu ulu orta beyanatına 

ne mana vermeli? Aceba cloktor 
Göbels izahına çalıştığı üçüncü 
rayhın ihtirası ve emelleri karşı

•ınua yeni ve yumuşak bir hava 
yaratacağına mı kani bulunuyor? 
Ve propağandasını yaptığ• yeni 
niıam davası önünde mülilyimle
şecek ve fedakarlık yapacak daha 
başka milletler bulacağını mı zan• 
ediyor?. 

rı ~ ÇOCUKLARA TENKiYE 1 

lstanbul - Avrupada olduğu 
gib: şehrimizJe de Tramvaylarda 
Kadın biletçiler kullanılmasına ka
rar verilmiştir. Bu, ilk olarak Üs
küdar ve Kadıköy havalisi lram
vaylarında tatbik edilecektir. Üs
küdar tramvay şirketi kadın biletçi 
kaydına başlamıştır. Yaş haddine 
bakılmamaktadır. Kadın biletçiler 
günde 9,5 saat çalıştırılacaklar ve 
yüz yirmi kuruş alacaklardır. 

Eğer hokikaten bu niyetle 
utraştyorsa doktorun emeklerine 
acımak lazımdır. Çünkil artık yeni 
nizama inanacak, yeni nizamın 
dört maddesi etrafında üçüncü 
rayhla i1 birliği yapacak üçüzlü pak· 
ta giren milletlerden başka millet 
bulmak imkanı kalmamıştır . O 
milletlerin bile yeni nizamın kur· 
banları görülmeğe başlamıştır. 

0

Her 
halde zavallı Macar Başvekili Kont 
Teleki'de o amansız nizamın bildi
ğ'imlz kurbanlarından birisi olsa 
ıecektir. Fakat bilmediğimiz ve 
isimlerini işidemediğimiz daha kim 
bilir ne kadar kurbanlar verilmiştir 
ve verilecektir?. 

•=====================================================~ 
Yazan 

G. A. 

Rivayete gö
re, Hem .. 

de bizim Berga_ 
malı büyük he· 

ı--------ı kim Calinos'un 
rivayetine göre - insan oğlu ten• 
.kiye yapmak usulünü bir leylekten 
öğrenmiştir: 

Bir leylek, peklige tutulmuş 

olacak, deniz kenarında gagasiyle 
su alarak arkasına götürür. Onu 
gören bir adam da - Yine pekli
ğe tutulmuş olsa gerek - hemen 

evine koşar ve tulumun ağzına dar 

bir kamış uydurur... Daha sonra 
ne yaptığını tahmin edersiniz. 

Bu suretle tenkiye yapmak u· 
•ulü meydana çtkar ve o kadar 
çok rağbet bulur ki hemen her 
hastalıkta baş deva tenkiye olur. 

Uzun bir zaman hekimler hep 
tulumla kamış kullanırlar ve onlar 
yanlarında olmadıkça huta ııörme
ye gitmezler. Sonradan, büyük 
Türk hekimi ibiniıina, tulumla ka· 
mışı pek çir_kin bulduğundan, ko· 

caman bir şırınga icat eder. 
Avrupa hekimleri de, Türk he· 

kiminin şırıngası kaybolduğu hal· 
de, onun tarifine göre şırınga yap· 
lırırlar ve her hastaya tatbik edil
diği vakit şırıngayt tekrar doldur· 
mak zahmeti olmasın diye şırınga· 
ları gittikçe büyütürler ve ayni 
şırınga bir hastanın içine girip çık• 
tıktan sonra başka bir hastanın 
işine yarar: Tabii Avrupanın orta 
çağlarında, temizliğe ehemmiyet 
verilmediği zamanlarda ... 

Bu zamanda o büyük şırınga· 
!ardan bulunmadtğı gibi, duvara 
asılan kaplarla ve lastik borularla 
tenkiye usulünün de çocuk olmıyan 
hastalara tatbik edildiği pek azdır. 
Hekimler isteseler bile hastaların 
çoğu bu türlü tedaviden - haklı 
olarak - tiksinirler ... 

Fakat küçük çoçuklara tenkiye 
yapmak birçok defa zaruri olur. 
Çocuğa müshil ilacı vermek lazım· 
ııeldijii halde içirilemez, yahud içi· 
rilse bile tesiri fazla olacağından 

çekinilir Yalnıı müshil olarak de· 

ğil, tenkiye küçük çocuklara başka rif ettiği ve yazdığı ilaç konulur· 
türlü ilaç vermek içinde lüzumlu Hekim bulunmadığı yerde şmnga-
olur. ya sadece kaynamış ve tlıtılmış 

Pek küçük çocuğa ilaç içirmek sudan yüz gram koyarak onunla 
güçtür, Bazıları da herhangi bir tenkiye yapabilirsiniz. O kadar su• 
sebepten dolayı ağızdan gıda ala- yun içerisine bir gram tuz, yahut 
mazlar. O zaman yine çocuklara • bademyağı koymaktarı da zarar 

yapılacak tenkiyeyi iki türlü ayırır- gelmez. Barsakları temizlemek i-
lar: Biri barsakları temizleyecek, çin yapılan tenkiyenin suyu çabuk 
öteki de suyu içerde kalacak tek. çıkarsa mahzur olmaz. 
niye... ' d k 1 k Fakat suyu ıçer e ama üzere 

Her iki türliisü de, bildiğiniz yapılan (bu tilrlüsü, şüphesiz, he· 
gibi lastikten armut şeklinde küçük kimin reçeteıiyle) tenkiyenin suyu 
şırıngalarla yapılır, Bu lastik şırın· içerde kalmak mutlaka lizımdır. 
ıalardan bazılarının ucuna kemik- Bunun için, tenkiye yapılırken ço· 
ten yahut boynuzdan yapılmış ay· f 

b cuan sol tara a yatırmalı, tenkiye 
rıca ir uç takarlar. Bazılarında •-

bittikten sonrd arkası üzerine, daha 
ucu ayrı değildir de şırınganın ıa.. sonra saır tarafına çevirmelidir. Bu 
tiği gittikçe incelir ve yine tastik· 
ten uç olur. Birinci türlüsü, kü- suretle, tenkiye edilen suyun büyük 
çük çocuğun orasını zedeleyebilir. barsk istikametinde ilerleyecği u· 

Onun için ikinci türlüsünü, yani mulur. 
ayrıca ucu olmtyan, şırıngalardan Bu türlü tenkiye suyunu çocuk 
bulmak mümkün olunca onu tercih hemen çıkarırsa, o vakit şırınganın 
etmelidir. ucuna lastikten ince bir boru taka· 

Çocuğu dışarı çıkarmak için 
yapılacak şırınıra, tabii, hekimin ta· 

rak onu, on beş santimetre kadar 
yukarıya ıokmak lbım olur. 

Müracaat edecek kadınlarda 
bilet pa_ralarını hasaplıyabilmeleri 
ve ahlakan mazbut olmaları aran
~a~tadır. 9,5 saatten fazla iş tak
dırınde gündeliğe zam yapılacak· 
tır. Kadın biletçilere de erkekler 
gibi üniforma şeklinde ceket ve 
ka•ket giydirilecektir. llerid~ lstan
bul tramvaylarında da kadın bilet
çiler kullanılması muhtemeldir. 

iki muhtekir tev
kif olundu 

Kapalı çarşıda manifaturacı 
Osman oğlu Necati Ulubaş ve 
tezgahdarı Mahmut oğlu Hasan 
Atıl, ihtikar suçundan mahkemeye 
verilmişler ve birinci asliye ceza 
mahkemesinde yapılan duruşmaları 
sonunda tevkif edilmişlerdir. 

• Ankara hukuk fakültesi bi· 
rinci sınıfının eleme imtihanları Ro· 
ma hukuku ve ikitisad d e r s lie· 
rinden yapılacaktır. Roma iuıt~hanı 
bu ayın 18 inde, iktisad imtıhanı 
da 19 undadır. 
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· lzmirde cereyan eden nıuhake· 
. . d K Ali ile Abdi me netıcesın e ara . . K 

idama mahı'lm edildiler. Dıger ı· 
zanlar da muhtelif cezalara çarptı· 
1 K Ali ôdmişte Mevhane ar. ara . · 
b _ ~ Abdi de süvatı kışlası 
ogazınua, .. .. I 

d k. mezarlıg' ın onunde ası· 
yanın a ı 

dılor. Al' 
idam dakikalarında Kara ıye 

. . 1 0 da arkasına 
vasıyetı soru muşt 
bakarak Çingeneyi görüne~~. . .k. 

Benim gibi bir yıgıtı ' ı 
paralık bir Çingeney•'mi astırıyor· 

sun uz. 
Demiş ve derhal ~allanmıştır. 

Abdinin ise son sözlerı: 
- Hiç bir vasivetim yoktur. 

1 1. cümlesi 
Bu ceza bize az bi e ge ır 

olmuştur. n eder· 
B .. t.. bu vukuat cereya 

u un .d.? 
ken Çakıcı çetesi nerede ı '. 

Taki müfrezeleri ortalıgı •.1-
. p f k t Çakıcı efenın tüst edıyorlar, a a . 

bir türlü izini bulamıyorlardı. Takı~ 
kumandanlığının istihbarat şebekesı 
felce uğramıştı. . .. 

H ki d Yok değildı. Zıra a arı a . 
Çakıcı efıı bir müddettenberı şe~
tanların bile aklına gelmiyecek bır 
yerde, Kula kazasına iki . ••t me· 
safedeki Şehitli koyü cıvar~nda 
kiin Çakmakcının . degir'."enınde 
çetesiyle beraber ihtıfa edıyordu. 

Çakmakçı denilen Rum, Çakıcı 
efenin belli başlı yataklarındandı. 

Maamlih Çakıcı buraya yalnız 
saklanmak ve bir müddet için takip 
kuvvetlerinin gözünden uzak bulun
mak için gelmemişti. O; ayni za· 
mRnda Kulanın meşhur zenginlerin
den· Silli oğ-lu Mihalı tarassut 
ediyordu. Bilhassa on beş günden 
beri Silleli oğ-lunun har~kfıtı adım 
adım takip ediliyor, Kula kasabası 
içindeki;jandarma kuvveti de taras
sut olunuyordu. 

Her akşam olduğu gibi o ak
şam da muhbirler geldiler. Efeye; 
Kula jlndama kumandanının bir 
vukuat tahkiki zımnında Selendi 
nahiyesinin Karacaser karyesine 
gittiğini ve beraberinde mühim bir 
kuvvet götürdüğünü haber verdiler. 
Jandarma kumandanının gittiği köy 
Kulaya sekiz saat mesafede idi. 

Silleli oğlu Mihale gelince: O da 
Kulada rahat rahat oturuyordu. 

Çakıcı efe hacı Mustafayı ça· 
ğırdı. Vaziyeti ona anlattı ve sordu: 

- Ne dersin hacı? Yarın Ku
layı basarak Silleli oğlunu kaldıra· 

hm mı?. 
Hacı Mustafa kan ve paraya 

doyma' bi adamdı. Ona gasbedile
cek para, canı yakılacak insan 

tekli! edilir de hiç durur muydu? 
- Hay hay ele; dedi; mademki 

vaziyet müsaittir; durduğumuz ka· 

bahabat. 

Karar karadı. Bu sebeple o 
geceyi daha ihtimamlı geçirdiler 
ve sabahleyin yola düzülerek Kula· 
nın yolunu tuttular. 

Bu yaman çete bu defa da 
güpegündüz Kula kasabasını basa
cak ve şehirden adam kaldıracaktı. 

Çete; kasabanıo kenarıııda ter
tibatını aldı. Her ihtimale karşı 
jandarma karakolunun önünü kesen 
noktalara nöbetçiler ikame edildi. 
Çakıcı efe hacı Mustafa ile diğer 
bir kızanı yanına alarak Silleli 
oğlunun evine doğru ilerledi. 

Tam o sırada Silleli oğlu da 
evine geliyordu. Biçlre adam eş
kiya ile karşılaşınca şaşalamış, kor 
kudan ne yapacağını şaşırmıştı. 

Çakıcı gür sesle gümbürdedi! 

- Silleli oğlul Düş bakalım 
Önümüze. 

- Amman de bana kıymayın. 
- Korkma .. Çok lif da söyle· 

me .. Yürü. 

Kapının önündeki macera ev 
halkını alakadar etmişti. Silleli 
oğlu Miq,_alin delikanlı oğlu Hıristo 
dayanamadı. Birdenbire sokak ka. 
pısını açarak feryadı basırdl! 

- Y eti~in komşular!. Bab 
"ld- .. 1 amı o uruyor ar. 

Hıristonun bu 
•ilah sesi takibetti. 
>ından yediği bir 
•erilmiş ti. 

feryadını bir 
Hıristo boga
kurşunla yere 

Silahını geri alan Çakıcı ses
lonei: 

- Yilrü .. 
- Efe; evlldıma kıydın. 
- Çok lif etme, şimdi seni de 

_f_ 

1 

hur:ıd• kıvıracağım. Ogluna kıyası· 
yıı ahnadım, sadece boğazından 
varalıdır. • 
· Silleli oğlunu ,,ıdılar. Alelacele 

Kulayı terkedarek dağlara .sarı~dı· 
lar. Kestirim yollardan . ılerlıy~, 
ilerliye sabahı buldular. Şışman bır 
adam olan Sileli oğlu bir katırın 
sırtında iİerliyordu. 

Gün doğarken bir tepeye gel-

diler ve orada kaldılar· 
Silleli oğlu nerede olduğunu~ 

bilmiyordu. 
- Mihall. Hiç meraklanma .. 

Oğluna birşeyler olmaz. Sen raha· 

tına bak. 
- Aman efe.. Ben burada 

nasıl rahat edeyim?. 
- Şimdi sana yer yaparlar. 

Kahvaltı getirirler, tütün verirler. 

istirahat edersin. 
Filhakika elenin dedikleri der· 

hal yapıldı. Silleli oğluna evvela 
abdesliklerden bir yatak yaptılar. 
Yarım saat sonra bezdirme, peynir, 
kaymak yağı getirdiler. yanına yet· 
mişlik hazır sigaralardan iki paket 
bıraktılar. 

Aradan bir buçuk saat ya geç· 
miş ya geçmemişti. Bir tiren se•i 

işitildi. O zaman Silleli oğlu; uyku· 
suzluktan ve yorgunluktan duman· 
lanan gözlerini dikkatle açtı. Tepe 
nin dibinden itibaren uzanıp giden 

ovanın ortasında şimendifer hallı 
olduğunu farkeıti. Filbakika biraz 
sonra da bir lokomotif, bir furgon 
ve bir vagondan ibaret bir tren; 
düdüğünü çala, çala ovada silzül
meğe başlamıştı. 

Silleli oglu buna hayretle ba· 
karken yanına ansızın Çakıcı efe 
sokuldu: 

- Mihal; dedi; bu tren Ala
şehire gidiyor. 

- Alaşehir treni bu saatte 
fieçmez efe. ı 

- HA.kın var amma dün oğlu· 

nun yaralandığını unutuyorsun. o;. 
lun yaygara etti, cezasını buldu. 
Biz ıritti kteıı sonra ortalık çalka

landı. Oğlun için de lzmire telgraf 
çektiler. Hususi tren kaldırdılar. 
Bu trenle oğluna ameliyat için iz. 
mirden doktorlar gidiyor. 

Bu yaman dağ adamının tah· 

minleri hiç le yanlış değildi. Me

sele tıpkı dediğ-i gibi olmuş. lzmir
den tdgralla ve hususi trenle 
doktor Mustafa Enver bey merhum 
davet edilmişti. Bu trende işte 

operator Mustafa Enver bey vardı 
ve silleli oğluna ameliyat yapmak 
üzere Kulaya gidiyordu. 

Silleli oğlunda hala tereddüt 
eseri gören efe onu kaldırdı . Te
penin öteki yamacına götürdü . 

Buradan Alaşehir görünüyordu. 

Bu 
gece 

(Devamı fla1 ) 

Nöbetçi eczane 

Fuat Eczanesi 
( Y enipostane yanında ) 

BUGÜN 

Almany• 6Nisan 
sabahı, ş a 1 a k
la beraber Yugo 
slavya ve Yuna
nistana ayni zaman 

c 

Balkanlarda 

Alman 
yeti bilhassa çoğal 
maktadır . Çok 
zamandanberi bu 
ralarda sükOnet 
vardı. Şimdi Yu-

da taarruz• geç· taarruzunun 
mis bulunuyor.Bu çunun 

nan kuvvetleri top
kuvvetli 

n • takadılüm ·ı ı k g u· .. n u·· baraj ateşinden son 
eden saatlerde ra hucuma geç 
Alman hariciye n••---- miştir. ltalyanlar 

ıırı Ribbentrop yatil mUnasebetlle bir müddet nevmi 
Yunanistana ve dane müdafaa· 
Yugoslavyaya bir dUn veremediğimiz 6 dan sonra tepeyi 

nota vermiş, Hit nisan tarihli telgraf- terketıııişlerdir • 

ler, ordularına ıarı burada toplıyoruz Küçük düşman 
yeni bir emri yev ı--------------...J müfrezelerinin ar· 
mi neşretmiştir. kası çevrilerek bir ltalyan subayı 

Alman ordularının Yugoslav ve 69 nefer esir edilmiştir. 
ve Yunan hudutlarına tecavüzle- ltalyanlar mühim miktarda 
rini müteakip Yugoslav tayyare harp malz~mesi ve ·yiyecek bı-
meydanları lngiliz hava kuvvetleri rakmışlardır. Yine cuma günü mer 
tarafından teslim edilmiş, Alman kez cephesinde Yunan tank dafi 
tayyareleri Yugoslav hükumet mer· topları ltalyan tanklarını görünce 
kezi Belgradı, buradaki kışlaları, baraj ateşi açmışlardır. ltalyan ile· 
tayyare meydanlarını bombalamıştır. ri hareketi derhal durmuş ve ltal· 

Bulgaristandaki Alman motör- yanlar geri çekilmişlerdir. lı<i tan· 
lü kıtaları Struma ne~ri istikame- kın tahrip edildiği tesbit olunmuş· 
tinde • Seliniğe ve Yugos)avyada 

k 
tur. 

Niş istikametine doğru yürüm~ te 

dirler. 
Balkanlarda son başlıyan mu

harebe hakkındaki 6 nisan tarihli 
telgrafları aşağıda veriyoru?: 

Atina Alman hücumunu 
nasıl duydu? 

Atina 6 (a.a) - Yunan halkı, 
Yunanistana karşı Alm•n hucumu 
hakkındaki ilk haberi bu sabah al 
mıştır. Yunan radyosu bugün dini 
bayram dolayisile Atina büyük kili 

9esinden dini ayini neşretmekte 

idi. Radyo birdenbire durdu. Yu· 
nan milli marşı çalındı. Sonra spi· 
ker bu yeni tecavüz hareketini bil 
dirdi. Mütaakiben Yunan milli mar 
şı ve arkasından lngiliz marşı ça. 
lınmıştır. 

GazeteTer derhal hususi nüsha
lar çıl..armışlardır. Bütün Yunanis· 
tana yayılan haber hakkında her 
tarafta heyecanlı vatanperverlik 
tezahürlerine sebep olmuştur. 

Her yerde "Yaşasın Yunanis· 

tan, yaşasın hür mütteliklerimizl" 

avazeleri işidilmiştir. Hastahaneler· 

de yaralı askerler ayağa kalkaral< 
milli marşı söylemişlerdir. Bir ke· 
lime ile bütün Yunan •milleti nihai 
zaferd~n emindir. 

Yunan kralının millete 
hitabı 

Atina (a.a) - Kral Elen mil· 
leline hitaben neşrettiği beyanna
mede zaferden emin olduğunu bil· 
dirmiş ve demiştirki: 

" - Mücadelemiz ağır fakat 
amansız olacaktır. Hiç bir düşman 
karşısında boyun iğmeyeceğiz. Hiç 

bir fedakarlıktan çekinmiyeceğiz, 
yürüyeceğimiz uzun yolun ucunda 
zafer bi:ıi bekliyor." 

Arnavutlukta harekat 
Atina 6 (a.a) - Atina radyo· 

su matbuat nazırının şu beyanatını 

neşretmiştir: 

" Cepheden alınan son telg· 
raflar kalın bir kar tabakası için· 
de cereyan eden şiddetli bir silngü 
muharebesinden sonra Yunanlılar 
şimali' Arnavutluk üzerinde iki bin 
metre irtilaında bir tepeyi işgal • 
ettiklerini bildirmektedir. 

Burada piyade ve topçu laali· 

Yunan tayyareleri cephe geri· 
sindeki ltalyan iaşe kollarını mu· 
vaffakiyetle bombardıman etmişler 
dir. 

Yunan hükumetinin Orduga 
mesajı 

Atioa 6 (A. A) - Yunan hü· 
kameti Yunan ordusuna ve mille
tine hitaben bir mesaj neşretmiş 

• e Alman tecavüzüne karşı orduyu 
ve milleti vazilelerini yapmağa da· 
vet etmiştir. Mesajda ezcümle şöy· 
le denilmektedir : 

" - Atinadaki Alman elçisi 
bu sabah başvekili ziyaret ederek 
hükOmeti adına Alman ordusunun 
Y onanistana hücum edeceğini bil
dirmiştir. Ayi zamanda hududdan
da Alman tehdidinin yapılmış ol
duğuna dair haber g~lmiştir. Bu 
suretle 6 Nisan 1940 şafağında 

mihverin ikinci izası 28 Teşrini
evvel 1940 gecesinin hadiselerini 
tekrarlamıştır. Mem le ket i m i z in 
şerefine, hürriyetine ve tema
miyetine karşı bu yeni tecavüz 

karşısında Yunap ordusu ve milleti 
ir kerre ılaha sevgili vatanlarına 

karşı kuvvet ve cesaretle davala· 
rının doğruluğuna tam kani olarak 
Allahın inayeti ve şeci ve büyük 
müttefiklerimizin yardımı ile vazl· 
felerini yapmağa davet olunur.,, 

Mesaj, Başvekil ile bütün hü· 
kılmet izsının imzal3rını taşımak
tadır. 

Atina 6 ( A. A) - Şiddetli 
hücumlar3 rağmen muhteşem bir 
!:ıurette muharebe eden Elen orp 
rlusu bütün hat üzerinde Alman 
taarruzunu tutmağa muvaffak ol
ınuşdur. Strumada düşman çok 
büyük zayiat vermiştir. 

Berlin 6 ( A. A ) - Alman 
k.taları Struma ırmağı vadisinde 
çok şiddetli bir mukavemetle kar
şılaşmı,tır. Terakkide devam eden 
Alman hücmu hakkında müsait 
haberler gelmektedir. 

ltalyan ordusu da YugoslafJ
gaya karşı harekete geçti 

Bern 6 ( A. A) - Romadan 
lsviçre ajansına gelen haberlere 
göre, ltalyan hükOmeti kara, deniz 
ve kava kuvvetlerinin Yugoslavya
ya karşı Alman .kuvvetleri ile sıkı 
i~ ~irliği halinde harekete geçme
sını resmen ilan etmiştir. 

• 

İngiliz 
Alman 
orduları 
STRUMA 

vadisinde 
karşılaştılar 

Sark cephesinde Yu
nan kuvvetleri 

dayanıyor 
A 1 m İl n tayyareleri 
Belgrad Uzerine ikin
ci hUcularını yaptı
lar 
Roma 7 (A. A) - Alman ve 

lngiliz kuvvetleri arasında tamas 
dün Struma vadisinde vukua gel
miştir. 

Atina 7 ( A. A) - Şa~k cep· 
hesinde Yunan ileri kuvvetlerinin 
her tarafta sıkı surette yerlerinde 
durdukları resmen bildirilmektedir. 

Berlin 7 (A.· A) - Alman ha· 
va kuvvetleri öğleden sonra Belg
rad üzerine ikinci bir hucum yap· 
mıştır. Müteaddit teşekküller ye
niden şehrin askeri ehemmiyette 
tesisatını bombardıman etmiştir. 

Ha,.p üç cephe üzerinde 
daflam ediyor 

Vişi 7 ( A. A) - Oli Fransız 
ajansı bildiriyor : 

Alman kıtalarının Bulgar • Yu· 
nan ve Alman - Yugoslav hudutla· 
rını geçmesi üzerine Eğe denizin· 
den Adriyatiğin cenubuna kadar 
100 kilometreden fazla yeni bir 
kara harp cephesi teşekkül etmiş
tir. Macar ve Romen ordulrının işe 
karışması ancak Almanya ile ltal
yanın talebi üzerine vaki olabilir. 
Halen başlıca üç harekat bölğesi 

mt1v·cut görülmektedir: 
1 - Türk. Yunan - Bulgar lıu· 

dutlarından Meriç nehrinin sağ kı
yı•• üzerinden Tunada Vidin civar
larına kadar bütün Bulgar· Yunan 
ve Bulgar Yugoslav hudutları bo· 
yunca olan cephe. 

2 _ Adriyatikde Fiyume ha· 
valisinden başhyarak deniz boyun· 
ca Yugoslavya. Alman hududuna 
kadar olan cephe. 

3 - Arnavutluk cephesi. 

Yunanistandaki lngiliz ha
va kuvvetleri geniş mik

gasta takJJiye edildi 
Londra 7 ( A. A) - Bu gece 

aşağıdaki resmi teliğ neşredilmiştir: 
U1.un müddetten beri Balkan· 

lar üzerine çöken Alman tehdidi 
Bulgaristana Alman kıtalarının gir· 
mesine müncer olduktan sonra kra
liyet kükOmeti alakadar dominyon· 
\arın hükOmetlerile tam bir istişa
reden sonra Yunanistana kahra• 
man müttefikimizin topraklarını 

müdafaa eden as'kerlerile bir safta 
yer almak üzere Britanya, Avus
tralya ve Yeni Zelanda 'kıtaların
rından mürekkep bir ordu gön
dermiştir. 

Bir müddettenberi Yunanis· 
tanda harekatta bulunan Britanya 
askeri hava kuvvetleri büyük bir 

SUTTEH ELB SE YIPILIYOR! 
H er gün hiç işitmiyeceğimizi zannettiği· 

miz bir takım haberler alıyoruz. Dün kö· 
ek tüyünden kömürden, oksijenden yosundan 

~apılmış elbi~elerde~ ba~~edil.iyordo. Bu gün 
sütten elbise yapıldıgıoı ogrenıyoruz. 

iyi süt veren bir in~kten bir. •ene zarfın~a 
ağ-ırlığının üç misli yanı 2,000 lıtre kadar sut 
alınır. 

Bu iki bin litre sütün yağı alındıktan son· 
ra 50 kilo suo'i yüz yapmak mümkündür. Elli 
kilo sun'i yünden otuz beş erkek kostümüne 

yetişecek kadar kumaş çıkar. .. . 
35 erkeği giydirecek kadar sut veren bır 

ineğin kaç kadını giydireceğini hesap etme~ 
bira• müşküldür. Çünkü bazı kadın elbiselerı 
ı,5 metreden bazıları ise 15 metreden çıkar. 

Eğer bu moda taammüm ederse belki de 
kadınlar istedikleri kadar elbise yaptırabilmek 
için evlerinde inek besliyecekler ve çaylarda 
şu çeşit konuşınnlara şahit ola~ağız! 

Oluler dirilir mi? ~r kaç senedenberi 
0 •kovadaki tecrü· 

bi liziyoloji enistitüsü ölüleri diriltme tecrü 
beleri yapmakla meşguldür. 

Fakat şimdiye kadar yapılan tecrübeler 
muvaffakiy.,tle neticelenmemiştir. 

Bu muvaffakiyetsizliğ" rağmen sabırlı alim
ler yılmadan, usanmadan tecrübelerine devam 
etmişlerdir. Son alınan haberlere göre bu alim
ler bir çok ölmüş köpekleri diriltmeğe muvaf. 
fak olmuşlardır. Öldükten sonra tekrar dirilen 
bu hayvanlar bir çeyrekten, kırk dakikaya 
kadar değişen bir müddet içeriıinde nefes al
mışlar, bütün hayat tezahürlerini göstermişlerdir. 

Tabii bu muvaffakiyetten sonra alimler 
durmayacaklar, tecrübelerinde devam edecek
ler, aynı tecrübeyi ölmüş İnsanlar üzerinde de 
yapacaklardır. 

Gazete satıcıları
nın bedava gaze
te oku yan la ra 
ilanı harbi 

Budapeştede gazete 
satıcıları bedava ga
zete okuyanlara kar· 
şı harp açmışlardır. 

G a z e t e satıcıları; 
dükkanları barkaları 

önünde her gün binlerce kimsenin durarak ga· 
zetenin büyük başlıklarına göz gezdirdiklerini, 
bu suretle haberleri öğrenerek gazeteyi satın 
almadıklarını görmüşler, buna bir çare düşün
müşlerdir. Gazeteleri büyük başlıklar koymak· 
tan vaz geçiremeyince bu başlıkları mavi ki· 
ğıtlarla kapamağa, gazeteleri bu suretle tşhir 
etrneğe başlamışlardır. 

Diğer taraftan bir çok satıcılar: " ikinci 
sahifede birinciden çok daha caziptir.,. 
Yahut: " En mühim haberle iç sahifelerdedir,, 
tarzında birer levha asmışlardır. 
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Yugoslav tayyareleri 
tarafından 

Sofyaya 
hava 

taarruzu 
sehirde bir çok ka· 
dın ve cocuk öldü 
Romanyanın da 3 ~eh
ri bombalandı. Bulgar 
fle Romen hükumetleri 
Yugoslaflgayı protesto 
ettiler 
Sofya 7 (a.a) - Bulgar ajan· 

sı bildiriyor: 
Almanya ile Yugoslavya ara 

sında askMi harekitahiç bir Bul
gar kıtası iştirak etmemekte ve 
Bulgaristan hükumeti bu v&?iye· 
tin Belgrad hükOmeti tarafından 

kili derecede takdir edileceğini 
ümit etmekte iken Yugoslav ha
va kuvvetleri Bulgar arazisine karşı 
taarruzda bulunmuşlardır. Bu taar 
ruz Alman askeri hedefl~rine karşı 
değil, açık şehirlere ve aulhü se
ven Bulgar arazisine karşı yapıl
mıştır. Bu münasebetle Bulgar 
hava kuvvetleri kumandanlığı dQn 
akşam aşağıdaki tebliği neşret
miştir: 

" Yugoslav bombardıman tay 
yareleri bugün açık birer tebir 
olan Sofya ve Kustendil'e kartı 
taarruzda bulunmuşlardır. Çok 
büyük bir irtifadan yapılan bu ta
arruzlar Kustandil de şehrin orta 
sına ve askeri olmayan lıedellere 
Sofyada ise şehrin garp varoşla
rına tevcih edilmiştir. Bir çok 
kadın ve çocuk ölmüştür. Hasar
ların derhal tamirine başlanmış
tır. 

Sofya 7 (a.a) - Bulgar ajan· 
sı bildiriyor:J 

Yugoslav tayyareleri tarafın
dan Bulgaristanın açık şehirleri
nin bombardıman edilıLesi üzeri· 
ne Bulgar hilkOmeti Bulırar elçi· 
liğine talimat gönderek sivil aha 
liye yapılan bu harekete karşı 
protestoda bulunmasını bildirmit• 
tir. 

Bükreş 7 [a.a] - Rador 
· ajansı bildiriyor: 

Romanya hükOmetinin, Yugoı 
lavya topraklarında haklannı mil 
dafaaya mecbur olduğu bir çok 
tebası ve ırkdaşı mevcud olma
sına rağmen Romanyayı Yugoı
lavyaya karşı yapılan muhuemata 
hiç bir suretle iştirak ettirme
miş olmasına rağmen Yugoslav 
kara ve hava kuvvetleri 6 nisan 
tarihinde Dorsava,Arad ve Tamr 
var şehirlerini bombardıır.an et
m!şt!r· Bazı hasarlar husule gel
mıştır. 

Romanya hükumeti, Yugos• 
lavya hükumetini şiddetle protes
to etmiştir. 

mikyasta takviye edilmiştir. 

Atinada heyecanlı 
tezahürler 

Atina ! 7 [ A.A. ] - Britanya 
askerleri dün akşırnı Atina sokak
larında omuzlarda taşınmış, şevk 
ve heyecan içinde bulunan kala· 
balık bir halk kütlesi sokakları 
doldurmuştur. Gündüz bütün gün 
halk, işçiler, ask~r gençler baş
larında Muzika olduğu halde lngi· 
liz, Yugoslav, Türk ve Amerikan 
bayraklarile donatılmış olan ana 
cadde de geçit yapmışlardır. 

Atina : 7 [ A. A. J - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Hududdan gelen haberler yeni 
taaruzu da nihai zaferden emin 
olarak karşılayan Yunan ordusu
nun " yaşasın millet, yaıasın kral, 
yaşasın ordu; Allah bizimle bera· 
berdir .,, Avazelerile yürümekte 
olduğunu bildiriyor. 

Selinikde büyük vatanperver· 
lik tezahürleri vukubulmaktadır. 
Halk, lngiliz ve Yugoslav Konso
loslukları önünde müteheyyiç te· 
zahürat yapmışlardır. Bütün Make
donya ve Trakya halkı arasında 
büyük şevk ve heyan vardır. 

Orta ticaret mektebi 
tahvil edildi 

liseye 

Maarif vekiletinin verdiği bir 
emirle Adana orta ticaret mektebi 
bugünden itibaren liseye tahvil e
dilmiştir. Pek yakında ticaret mek· 
tebi yeni bina1ına taşınacaktır. 

ITAKVi:M] 
8 Ni•an 1941 

- Bu krem elbisemi bizim sarı ineğin •il· 
dünden yaptırdım. 

Bu tecrUbelerden çıkacak netice tabii tah
min olunamaz. 

Fakat tecrübeler tamamen muvallakiyetle 
neticelenirse meıell 95 ya~ında ölen bir ihtiyar 
mezara değil, hutaneye götürülecek, oradan 
yeni dofmuı bir çocnk olarak evine dönecektir. 

Bu suretle yapılan bir kaç ırünlUk müca· 
dele iyi netice vermiş gazetelerin satışı hisse· 
dilecek derecede artmıştır. Gazete satıcıları 
bunu bu günkü harp edebiyatına uydurarak ıu / SAGL! '8 K••"" 1# 

VJL tHI - A Yı4 u•1 2' 
suretle izah etmişlerdir : " Diişmanın ıerlevha· ltu.:r JJJ7 • ar.rt 11 - Benim inek çok sQtlU. Senode 3 rop, 

bir manto v~ Uç turvakar yaptıracak kadar 
ıOt veriyor. 

!ara doğru keşif haraketini pOıkOrtaıete ve /L_!H~l•~''..,..!:''60-::;_:":•:b::••::;l•;,;"'.;._•1 ____ _, 
her cephede tahribahnın anane weçmete mu• 
vaffak olduk 1 •• 
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lngiliz - Alman 
orduları 

( Baştara/ı birincide) 
tığı vahşi suikast ve Sırp, Hırvat, 

Slovenlerin şeciane mukı\Vemeti, 

lngiliz imparatorluğuna Cenup 
Slavlarının yanı başmda yer aldır
mıştır. Cenup SlavJnrını azimki.r 
ve kuvvetli müttefikler olarak 
selnmlayonız. 

Umumi harpte güçlükler ara
ıında biı.leri zafere isal eden ar
kadaşlığı tekrarlayoruz. Bu harbi 
müştereken götnrecetiz, ve ancak 
hak yerini bulduktank kanun 
ve adalet yeniden hüküm sürdük
ten sonra sulh yapacağız.,, 

Lqndra : 7 [A.A.]- Moskova 
Radyosu bu gün yaptığı neşriyatta 
Almanların Stuma vadisinde kar
fılatbkları kuvvetli mukavemeti 
ehemmiyetle kaydetmektedir. Al
manların Yuroslavya ve Yunaois
tana .,taarruzundan hasıl olan vazi
yet hakkında Moskova Radyosu 
Yunan, lngiliz ve Alman tebliğ
lerini kısaca vermekle iktifa etmiş, 
fakat Almanların maruz kaldıkları 

ıiddetli mukavemeti tebarüz et· 
tirmiştir. 

Atina : 7 [ A.A. ] - lngiliz 
hava kuvvetleri karargahının tebliği: 

Yunan - Bulgar hududunda 
Pupel boRazında devriye gezen 
Harriken av tayyarelerimizden ufak 
bir filo dün "109 Messerşmit tipin· 
de büyük bir teşekkülle karşılaş· 
mıştır. Teşekkülümüz 5 düşman 
av tayyaresini düşürmüş, diğer bir 
çoklarını hasara uğratmış ve ken
disi hiç zayiat vememiştir. 

lnriliz bomba tayyarelerinden 
mürekkep bir teşekkül Arnavut· 
lakta Bt1rot de askeri hedefler 
üzerine bir akın yapmıştır. 

Münferiden uçan bir düşman 
k~şif tayyaresi Atina mıntakasında 
düşürülmüştür, bütün bu hareket
lerden tayyarelerimiz zayiatsız ' 
dönmüşlerdir. 

Bir Macar şelıri 
bombalendı 

Budapoşte 7 [a. a.] -·Bir Yu
roılav bombardıman filosu bu sa· 
balı Seret şehrini bombardıman 
etmiştir. 

Atina 7 (•. a.J - Yunan basın 
nezaretinden bildirildiğine göre, 
Yunan kıt'aları yalnız iki saat tu· 
tunacakları tahnıin edilmiş olan 
yerlerde 12 saat tutunmıışlardır. 
Bundan başka 10 defa daha faik 
kuvvetlere karşı hatlarını tam ola· 
rak auıhafaza etmişlerdir. Alman
ların hücuaı için tahşit ettikleri 
rnuazz.am kuvvetler müthiş bir ateşle 
karşılaşmışlardır. 

Atina 7 (a. a.) - ln2iliz. tebliği: 
• lngiliz avcıları dün Yunun. Bul· 
gar hududunda Rupen boiazı mın· 
takasında 5 Alman tayyaresi dllıür . . 
aıiflerdir. lngilizlerin hiç bir kayıbı 

~k~~ . 
(Balkanlarda başlıy~n yenı har· 

be dair diğer telgraflar, evvelki 
rünkü baberlerle birlikte 3 üncü 
aahifemizdedir .) 

BUGON 

ALSARAY SINEMASINDA 

LOCA ve NO. KOLTUKLARINIZI ERKEN 

Tel: 212 

• 
Birinci icra Memurluğundan: 
Açık artirma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Furunun 144 hissede 65 hissesi. 
Gayrimenkulün bajpnduğu mevki, mahallesi, sokağı! nu• 

marası: hanedan mahallesi eski istasyon sokağında. 
Takdir olunan kıymet: Tamamına ''6000,, lira: 
Arttırma yapılacağı yer, gün, saat 5. 5- 941 paıartesi 

saat 10-12 Birici artırma 15-5· 941 perşembe 10-12 2 inci 

arttırma. 

1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 7- 3- 941 ta
rihinden itibaren 1073 No. ile birinci icra dairesinin muay
yen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. handa ya 
zıl\ olanlardan fazla malumat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve 1703 dosya numarasile memuriye'timize müracaat etmelidir. 

2 • Artırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin 
yüzde 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat 
mektubu tevdi edilecektir (124). 

3 . ipotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını 
hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilin tarihin· 
den itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte me
muriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar. 

İLAN 

İLAN 
Sirketimizin işletmekte oldu
ğu çoçak cehennemdcre or· 
ınanlarımızda kereste kat ve 
imal ve yine kendi vesa,tiyle 
dere boyunda gösterilecek 
yerlerde teslim eylemek şar
tiyle tahtacı ameleıine ihti· 
yacımız vardır. Çalışmak ar
zusunda olanlar şartlarımızı 
öğrenmek nzere her giln Şir
ketimize müracaatları. 

T oros Limited Şirketi 
Mersin orman İşletmesi 
617 8- 11- 14- 4 

Zayi MUhUr 
Kullanmakta olduğum 

şahııma ait olan mührümü 
zayi ettim yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü olmadı
ğını ilin ederim. 

Kayalıbağ Mahallıinde 
58 nolu evde Mustafa 
kızı Emiş. 616 

Zayi Nuüfus 
Sivaslan Çarkışla nahiyesi 

nufus müdürlüğünden almış 
olduğum nufus kiğıdımı za
yi ettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadığını 
ilan ederim. 

Sivaı Villyeti Şıhder: 
diye köyünden 326 doğumlu 
Süleyman oğlu Osman 

6lS 
---~-------------------·---4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler şart • 

namesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tama· 1 LAN 
men kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. Askeri satm Alma Ko-

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ha· • 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma mısyou Reisliğinden 
beaeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya l- Tahminen beher kilosu 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 17 kuruştan ayaktan 15000 

1 Baş koyun pazarlıkla alına· nupta bedel bun arın o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mccmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın caktır. Pazarlığa 14· 4. 941 

gilnü saat 15 dedir. lstekli-
tahahüdü baki kalmak üzere artırma on gün daha temdid lerin belli gün ve saatte Ada-
ve onuncu günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa- Aak 

na eri satın alma komiı-
tış istiyenin alacağına rücha~ı olan diğek alacaklıların o gay· yonuna müracaatları. 613 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel ı ................ ••••••••: 

8 Nisan 1941 

... . 
ASAi SiNEMADA 
Suvare . Suvara 

8,30 BU AKŞAM ~,30 

Komşu Mısırın kudretli Yıldızı FATMA RÜŞTÜNÜN 

IBDAGERDESI OLAN 
ırD~KÇE SCZO..lı::D ~~~PÇA ŞIA\IRIKOIL.O 

~ 

Saadet Yuvası 
l ~ 

Binlerce sayın müşterilerinin göz yaşları içinde devam ediyor 

Şehvani hislerini tatmin için genç kızları iğfal etmek 
isteyenlere karşı iffet ve ismetini müdafaa etmesini 

bilen genç bir kızm acıkh roman ı ..... 
iLAVETEN: Sergii2eşt fifimterinin en heyecanlı ve meraklısı olan 

ııe,ır~'z su''~'ııı 
Aşk, Heyecan ve Sergüzeşt Filmi 

il. Nisan cunta günü akşamı İstanbul 
şehir tiyatrosu Darulbedayi 

Birinci Temsil 

Tan sinamasında 
BU AKŞAM 

iKi FiLM BiRDEN 
1 

• 
Bu günkü kanii harbin sinamacıhk 
alemine verdiği en büyük hakiki eser 

' 

YÜZEN KALELER 
INGILIZ ALMAN DENiZ HARBi 

2 

George Obırnern 
TARAFINDAN TEMSiL EDİLEN FEVKALADE 
HEYECAN VE MACARA FİLMİ 

BABA TiKAMI • 
1 

GELECEK PROGRAM: 

BEYAZ ESiRE TURKCE SÖZLU 
BOYOK ŞARK FiLMi ' 

Tel: 266 

iLAN 
Devlet orman işletmesi pos 

revir amirliğinden: 
940 senesi imalatından aşağıda yazılı keresteler açık art-

tırma ile satııa çıkaralmıştır. 

Parti N Hacmi Muhammen kıym~ti Teminatı 
Nu. M3. 03. Lira Kuruş Lira Kuruş -1 808 408 20 18 1223 53 
2 571 474 

" " 864 93 
3 1104 457 " ,, 1671 60 
4 255 557 il ti 386 78 
s 385 31,2 ,, 

" 583 17 
6 396 732 .. " 

600 45 
7 573 794 ,, 

" 868 44 
. 8 560 631 ,, •• 848 51 

9 549 601 .. '' 831 82 
10 417 761 " " 

632 28 

U. Yekun 5623 727 

İhale, 18 Nisan 1941 cuma günü saat 14 de Adanadaki 
revir merkez binasında yapılacaktır. • 

Partilerin ihtiva ettikleri çeşitleri gösterir listelerile satış 
mukavele projeleri Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde 
İstanbul, Adanl, Mersin Orman Çevirge Müdürlüklerile Ada
nadaki revir Merkezinde bulunmaktadır. 

isteklilerin ticaret vesikalarını ve teminatlarını hamil ol· 
dukları halde sözü geçen tarihte öğleden önce hazır bulun
maları ve revire müracaatları. 

8 • 15 • 4 612 
elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer. • SUB.A f lllJIS[E-: • 

6 • Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse der- J tf R.)tJJll GELDi :• ===================== 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı H Osu· s"ı muhasebe 

1 
at onda yap.ıacaktır. 

fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan ı ALI RAiF ELBiSE J~ 3. İhale vaktından evvel 

kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı ı D E p o s u :. müdU rlUğünden yatmlmış bulunması lizım ge· 
olmaz veya bulunmazsa hemen on gün müddetle artırma ı Yağ camii civarında No. 87 : len pey parası (42) liradır. 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. İki ihale arasındaki : ...... •••••• .. ••••••••~ - : 1- Haruniye'de idarei hu· 4. Şartnameyi hususi mu-
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz -- - suıiyeye ait kaplıcanın kirası h 

ı · asebe kaleminde görebile-
d . 1 h k h t k l k ıntıyaz Sahı'bı" .· Cavit ORAL b d l' b kı olan (550) lı'ra ve ıfıcr zarar ar ayrıca ü me ace a ma sızın memur e e ı sa ı 
· U. Neşriyat Müdürü : Doktor d · k tt k cek isteklilerin ihale saatınd• 

yetımizce alıcıdan tahsil olunur Madde (133) Kemal SATIR llzerin en açı ar ırmaya o- . 
F h · · k h 1 t vilayet daimi encümeninde ırm ıssesı yu arıda gösterilen 5·5-941 tari inde Adana birin· Basıldığ'ı yer : [ 8 u G ON] j DU muş ur. 

ci icra memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen artırma şart- Matbaaıı _ Adana 1 2· Artbrma 941 nıaanının bulunmaları ilin olunur. 
namesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 614 --- · · 24 üncü perşembe günü sa· 8- 13- 18- 23 618 


