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Londra, 8 (a.a.)- lngiliz ha va kuv· 
vetleri Almanların Kil deniz üssüne şim· 
diye kadar görülmemiş bir surette hücum 
etmişlerdir. Hiicum beş S'aat sürmüş, bin· 
lerce yangın ve tahrip bombası atılmıştır. 

Saracoğlu Parti Grupunda izahat verdi 
Son günlerin 

siyasi ve askeri 
hadiseleri 

--------· 
Ankara 8 ( A.A) - Cumhuriyet halk parfüi meclis grupıı ~~umi 

heyeti bugün •aat 15 do Trabz n mebu<u Hagan sak•nın .'~'' lıgın~~ 
· ı -t k k-rsye aelen hı.rı ıye vekılı 

toplanmışdır. c~·lseoın açı rnasını mu ea tp u. 1 
- 6 .. i . 1 

Şükrii Saraçoğlu, son giinlcrclc inkiş.ıf eden sıy"'ı ve asken ·" ~156 er 
hakkm<l~ beyanatla Lulunmu~ ve bu izahatı """"'" ho elÇ• t"""P olu
" ır k "u' ı menin diger madrlesine geçilmiştir. 

tlıt .ııdıle ılt· Kütahye mebusu Aliieddin ve B:.ırsa Cı\cl..Ht~ 1 Nevzad. 

;\yası, 1 "ailelerine yardım hu•u•unun. ~anun~aştırılması ~akkındak~ 
Lkcırl •· nrdı. Heyeti umumiy~ce bu ışı tetkık etmek uzere parlı 
İ·l.lrc 1ey. i tarafından bir komisyon leşkLi karar altınaalınarak ruzna.· 

d , · t 1 "h1 et verilmistir. ro~J~ L • ., ... J. rn.ıdıle o!'ll'l ığın·ı ln rıy ı; .:o e ıeye ıu Y 
·~~.....;.~~~~----~-~ 

it'· lya lh 
is iyor 

Kral münferit sulh 
yapmak taraftarıdır 

italyan Kralı Emaonil 
Nevyork 8 (a. a.) Bir ga-

zetenin Roma muhabirinin bildir· 
diğine göre, Kral Viktor E.man· 
uel, n1iinferit sulh yapmd~ istemek· 

tedir. Prens Humbert ltalyanın 
lıarbe nihayet vermesini görmekle 

çok mesut olacaktır. Fırsat dü er

se Papa bir ltalyan miitarekesine 

derhal müzaheret eyliyecekdir. Es· 

ki ordu kumandanlar ı böyle bir 

mütarekeyi i"!zalaınağa hazırdırlar. 

·----ı 

Türkiye 
ihti}'B lı 
Vaziyetinden 
ayrılacak mı? 

Bir Fransız gazete-

• 

sine göre : 
Her ,ey Bulgaris· 
tanın hattı hare· 
ketine ve askeri 
harekatın seyrine 
bağlıdır. 

1-terl:~A;~L~irA:::~l m}· 

h1l.ıir bıldirivor: 

1 
Alman Haricıye Nazareti 

!)öı..,.üsü ı\nk=-ı.r.lnııı çok sikin ol~ 

duğunu beyan etmiştir. ·rurk 
gazetelerinin fikirleri miiteh31if 
olmakla berabf"r ekserisi tatmin 
edici mahiyettedir. Bir sual.,, 
cevap olarak sözc\i demiştir ki: 

" Türk - Alman fikir teatisi 
e·masında Balkanlardaki va•iyet 
karıştıgı takdirde Türkiyenin ta· 
kip edece!!"i hattı hareketin ba
his mevzuu olup olmadıgını bil

miyornın. ,, 

Liyon : 8 - Gayri muharip 
Avrupa milletlerinin vaziyetini 
gözden geçiren Paris Soir gaze· 
tesi Baş makal.sinde Türkiyenin 
v1ziyetini <le gö:ıden geçirerek 

diyor ki: 
"' Türkiye bugünkü ihtiyatlı 

vaziy~tinden ayrılacak mı? Her 

şey Bulgarislanın hattı hareke· 

tine ve askeri hareketine seyrine 

bağlıdır. Meriç vadisinde bir 
inişin Türk nazarlarını azami de· 
recede endişeye düşüreceği aşi
kardır. Zira Meriç Çanakkaleye 
giden sahadır. Muharebeler şim· 

dilik Struına koridorunda cere
yan etmektedir, fırtına yakınJır, 

fakat patlamamıştır. 

Yugoslav 
ordusu 

• 
ışko rayı 
zap1etdi 

Yunanhlar Strumada 
şiddetli bir mukabil 
taruzda bulundular 

lngillz tayyareleri 
Sofyadaki A 1 m an 
tahşidatanı şiddetle 

bombaladı 
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Yunan hatları geri
sine i·ıan paraşüı
cüler imha olundu·: 1 
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Nevyork 8 [a. a.] - Nevyork 
Tymis gazetesine göre üçüncü ve 
dördüncü Yugoslav orduları şid· 
detli bir t<'pçu hazırlığı ve saatler
ce süren bir muharebeden sonra 
lşkodrayı işgal etmişlerdir. 
Cenubi garbi Arnavudluğa süratle 
gönderilen Alman Tirol kıt'~larının 
muvasalatına intizaren )talyan kuv· 
vetleri lşkodraııın şiınalişarkisinde 
bulunan dağlık mıntakada anOdane 

bir mukavemet göstermektedir. 
Yugoslavlar Arnavutluk cephe· 

sinin diğer mıntakalarında ve bil
hoss~ Kosva yaylasında da ilerle· 

mişlerdir. 

Atina 
kuvvetleri 

8 (a. a.] - lngiliz hava 

tebliği: 

Eae 

Atina 8 (A. A) Yunan or-
duları başkumandanlığı tebliği: 

Bu gün Almanlar büyük kuv
vetlerle ve aynı şiddet ve 1srarla 
Struma vadisinde ve Nevrokok 
•ırtlarında hücuma devam etmiştir. 

Mukavemet eden küçük Yu
nan kuvvetleri bahis mev1uu olan 
bölğelerde hasmi bir kere daha 
tutmağa muvaffak olmuşlardır. 
Struma vadisinde iki kale sonuna 

kadar mukavemet ettikten sonra 
tahrip olunmuş ve düşmüştür. Ha. 
va kuvvetlerinin ve topçunun şid-

detli bnıbardımanile birli~ le tank· 
lorla bir çıık defa Üzerlerine hü. 

cum. edilen Rupen ve Kostiya kale-
elerı bütün hücum) . .. _ .. arı gerı pus-
kurtmuşlerdir. 

.. k ~.evrokok hizasuıda düşman bü-

Faşist p.ırtisinin sağcenah mu · 
hafazakarl•rı ltalyayı bitarallığa 

götürecek her hangi bir yolu ka· 

bu le hazırdırlar. Fakat Almanlar 

mani olarak "hayır., diyorlar. Al
manlar ltalyanın kontrolünü elleri· 

ne almışlardır. .... ~~~~~~~~~~~~-'! 

Hava kuvvetlerimize mensup 
teşekküller 6 Nisan gecesi Bulg•· 
ristanda dtişmao mevzilerine hücuoı 

lar yapmışlardır. Sofyada demiryolu 

iltisak noktasına ve eşya deposuna 
mııvallakiyetle hücumlar yapılmıştır. 

Eşya ve vagonların lıerhavn olduğu 
görülmüştür. 

yu . ır gayretden sonra Pertodi 
kalesıne g' -

Cenubi Akdeniz sahillerinde 
yapacakları harekat için Almanla
rın köprü başı vazifesı görmekde 
olan Trablu•garbe ihtiyaçları var· 
dır . 

Almanlar iyi biliyorlarki kendi 

kendilerine bırakıldıkları takdirde 

Trablusda ltalyanlar ln~iltereye 
müracaat ederek ltalyaya nakille· 

rini istiyecek tir . 

Güres birinci iklerine 
girecek güresciler geliyor 

. Türkiye güreş birinciliklerine girecek kafilelerden Samsun grubu 
ıle Kayseri grubu güre~ birincileri yedişer kişilik tam takım güreşci 
k~drol~rı ve birerde idarecileri ile birlikte dün akşam şehrimize gel
mışlerdır. 

lstanbul ğüreşcileri bir gösteri musabakası yapmak üzere Mersine 
geçmişlerdir. Mersin güreşcileri ile hususi bir maç yapacak olan lstan
bul takımı yarın şehrimize gelmiş bulunacaktır. 

. Samsun ve Kayseri grubu giireş takımlarını Adana garında bölge. 
;::z mı~ma~darları karş~lamışlardır. Misafir güre!cilerirniz ve idarecileri 
f lgemız bınasını gezmışler. ıtüreş salonunu · begenmi~ler ve her sabah 
0rnılarını muhafaz etmek için burada idman yapmağa karar vermişlerdir. 
.. Ô~rcndiğimize göre bu gün şehrimi1e bir çok vilayetlerden daha 

ll'ureşcılor gelecektir 
k ( Diger af•ilat ve lstanbııl vo Ankaradan g·elecek mütelıusı• ha· 
•ml~rin . . 1 . 2 . 

ı~ım erı ınci sahifemiıd,.dir 

Stauma vadisi yolunda kanı· 

yonlar mitralyöz teşine tutulmuştur. 
Diğer bir teşekkül Cumaibalada 
demiryolu istasyonunu bombalamış, 

burada yangınlar çıkrılınıştır. Smik· 
lide demiryolu ve yol iltisak noktasın· 

da bir nakliye kafilesiııe ve asker ta· 
lıaşşütlerine hücum edilmiş ve bom· 

balar demiryolu ve yol üzerine 
düşmüş; bir çok yangınlar çıkarı

mıştır. 
Motorlu bir nakliye kolu mit· 

ralyöz ateşine tutulmuştur. 

Bir mukabil Yunan taruzu 
Atina 8 (A. A) - Yunan hü· 

cum kıtaları Struma vadisinde dün 
kaybetmiş oldukları kuvvetli mev
kii tutan Almanlara kar1ı şiddetli 
bir mukabil taruzda bulunmuşlardır. 

Atina 8 ( A. A) - Tnkyada 

Yunan hatları arkasına inen 120 

Alman parşütcüsünün 70 i esir 
alınmış, 20 si öldüriilmiiş, diğerleri 
ise kaçnbilmi,tir. 

F ırmege muvaffak olmuş-
t~r. akat yer altındaki pasajlarda 

b'.r b~t'~ışmayı müteakip kaleye 
gıre 1 mış olan Almanlar biçilmiş 
ve kale nilıayet elimizde kalmıştır. 

o·· uşmanın Leosa kalesine kar-
şı ~anklarla yaptığı diğer bir gay

~e·tı geri püskürtülmüş ve bir çok 

~Ş".'an tankı topçumuz tarafından 
ta ırıp edilmiştir. Ayni mıntıkada 
Nevrokokun şimalinde bir köprüyü 
tahrip et k . . 1 , me en1rını a an bir gu. 
~up un başında bir subay düşman 
tanklar k.. ··d ının opru en geçmesını 

beklemiş ve bilahare köprüyü ve 
tankları berhava etmiştir. 

Hareki.at dolayısile ve lüıum -
~u_z fedakarlıkların Önüne geçmek 
ıçın garbi Trakyadan, tesbit edilen 
plan mucibince burada bulunan 
bazı ileri unsurlarımız tahliye edil· 
mektedir. Bu mıntıkadaki kalele
rimiı di.işmanın ağır levazımının 
yolunu kesmektedir. 

Arnav"tluk cephesinde kuv· 
vetli bir taarruz hareketiyle, tah
kim ~dilmiş düşman mevzilerini 
işgal ederek 500 esir ve bol tec· 
hiı•t aldık 

b ı r Jngitız 

Harekatta bulunan orduların 
mevcudu: 

Nevyork 8 (•. a.) - Balkan , 
!ardaki Amerikalı muhabirlerin ver · 
dikleri malılmata göre, .L\.vrupanın 
cenubi şarkisinde harekatta bulu
nan orduların mevcudu şöyledir: 

150 bin kişilik bir Alman or· 
dusu Blgarislandan Yugoslavyaya 
hücum etmektedir. 

300 bin kişilik •bir Alman or

dusuda şimalden hücuın etmekte· 
dir. 

Muhtelif cephelerde Almanlara 
karşı koyan kı.vvetler bir milyon 
Yugoslav, 800 bini Yunanlı, JOO. 
300 bini lngiliz olmak ü1ere 2 
milyon raddesindedir. 

Yugoslav hükumeti 
Belgraddan ayrıldı 

1 

( 

\ 

Bern 8 (a.a) - lsviçre ajansı· 
nın londradan öğrendiğine göre, 
son 24 saat içinde Belgraddan 
LondrAnın resmi mahfillerine pek 
az malOmat gelmiştir. Keyfiyet, Yu
goslav hükOmetinin Belgraddan 
ayrılmasiyle izah edilebilir. lngiliz 

elçisiyle arkaaaşları Yugoslav hü· 
kornetini gittiği yerde takip ede
ceklerdir. 

flir tehdit! 
Beri in 8 ( a.a) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 
Siyasi mahfiller halıhazırdaki 

taarruz hareketinin yalnız Balkan· 
!ardaki lngiliz kıtaatına müteveccih 
olmayıp ayni zamanda Belgrad hü
kümetinin tecziyesine de matOf ol
duğunu kaydediyorlar. lngiltereyle 
birlik olan her Avrupa memleketi 
Avrupa davasına ihanet etmekte· 
dir. ve Almanya tarafından ayni 
muameleyi görecektir. 

Tashih 
Dünkil nushamızda Başmakale 

de bir iki tertip hatası olmuş, 
28 inci ve yine 120 nci satırlarda 

tasavvur kelimeleri takdir ve 143 
üncü satırda da gaıib kelimesi 
tece!Jqüs ,eklinde çıkmı.şhr. Özür 
dil~r ,,.e- ltt•hih tıdt'ri.ı 

h o v a f i l o s u _, 

Yunan cephesinde 
Vaziyet 
tehlikeli 
dev ·ıdir 
-RADYO-
- Gozetesi 

Bugün Yunan 8-.şl.uman

danlıgı tarafından neşre

dilen bir teblil{de, Cenubi Sırbis
tandaki Yu'°oslav ordusunun Al· 
man ta:ıyıkı karşısında geri çe
kildiği, bu yüzden Yunan ordu
siyle Yugoslav ordusu arasında 

bir açıklıı< husule geldiği, Yunan 
ordusunun ecdacltan kalan top
rakları adım adım müdafaa etli· 
ği bildirmiştir. 

Bu resmi tebliğ, ilk okunuşta 
vaziyeliu endişeli olduğunu ifade 
ediyorsa da kanaatimizce şimdilik 
tehlikeli bir vaziyet vukua gelmiş 
değildir. Almanya, Sırp ordusunu 
geri atmış olmakla, Metaksas 
hattındaki Yunan kuvvetlerinin 
t~m gerisine düşmektedir. Alman

ların bu boşluktan istifade ede· 
r~k Metaksas hattına yapacakları 
bır taarruz kendileri için tehlikeli 
bir hueket ve fazla zayiatı mu
cip olacaktır. 

Kanaat1mızca, Yugoslav ve 
Yunan orduları arasında bu boş· 
luk husule geldikden sonra Yunan 
kuvvetlerinin Metaksas hattında 

müdafaaya çalışmamaları, Vardar 
nehri vadisinin batı kısmına çe· 
kilmeleri lazımdır . 

Yunan başkumandanlığının da 
esas kuvvetlerini Vardar vadisin
de toplamış olması çok muhtemel 
dir. 

Vardar vadisindeki müdafaa 
hattı Metaksas hattı kadar kuv
vetli değilsede, nehrin genişliği, 

mevziin darlığı yüzünden buradaki 
tahkimatla Almanlara karşı kati 
bir müdafaa harbi yapmak imkanı 
mevcaddur. Yugoslav ordusu cid 
di muharebeyi kabul etmediğine 

göre, Vardar vadisi batısındaki 
mevkilerde asıl muharebeyi kabul 
edecek, Yunan ve Yugoslav ordu 
ları arasında tekrar temas temin 

edilmiş olacaktır . 

ırakta Bir Askeri 
hükumet tkuruldu 

Beyrut 8 ( a. a. ) - Bağda~· 
dan alınan haberlere göre Raşıt 
Ali Getlıioi yalnız askerlerden 
mürekkep bir hükumet kurmuştur. 
Kabinede ezcümle Genel K~rm•Y 

G 1 E. . Zekı mo-
Başkanı cnera mın · ' 1 k d nı Genera 
törlü kıtalar umaık a tleri f(u· 
Fehmi S:ıid, Hava luvvet SeJm;ın 

G 1 Mn 1nıu k mandanı enera d' ktörö Namı 
ve Milli Müda(.Ja d ıre Hor tarafta 
Pı a buluonıakt.ı ır. . 
!IUk'on hilkiim qüruıtıh.teJır. 



2 

Pe~'4{ftı~J:.1 

aponyanın en nuf uzlu 
adamı ~::ı1~~ ~ik diyor 
Prens Konoye'nin en beğendiği çalışma 
yerı yatağıdır. Başvekil olur olmaz Tele· 
fonunu yanına almış ve yatağından çıkma
dan, iki gün içinde kabinesini kurmuştur. 

Prens Konoye, memleketinin B.orçları ödemek için ailenin 
en C'.ski ve asil ailelerinden bütün emlakini satmak zarureti 

birine men•uptur. Japon itikadına hasıl olmuş, küçük Prens Konoye 
göre, bundan 2600 sene! evvel hayata fakruzaruret kapısından gir-
Tanrı imparator, Japonyayı kur- mişti. Prens Konoye o gençlik se-
mak için ı;ök yiizünden arza indi- nelerinden b.,hsederken diyor ki : 
ği zaman Prens Konoye'nin ilk "- Bn hal, genç ve pek has· 
ceddide ayni tarihte imparatorun sas ruhumda haksızlığa karıı bir 

muavini o 1 arak :--------------, isyan doğurmuştu. 
yere inmiştir. Ko
noye ailesinin ilk 
c~ddinin a d ı 

Amenokoyonedir. 

Tanrı impa-

Uzak Şarkta cereyan Neşesiz bir genç 

eden vakalar ve Japon oldum. Garp Av 

Hariciye Nazırı B. Matsuo- rupasının müfrit 

kanın Avrupa seyahati edebiyatını i•tiyc 

herkesin nazarı dikkatini rek okuyordum.,, 
rator; bu güne J. • k Fabl Prens Ko aponya üzerıne çe miş-
bchr Japonyada } d b noye, bu müf 
h .. k.. - · tir. aponya a ugün en 

11 um sııre:> ım- rit edebiyatı oku 
pırator haned.,- nüfuzlu adam Başvekil 

makb blmamış, 
nını nasıl kurm•ış Prens Konoye'dir. Bu za· 

onlardan da ilham 
i<e A'.'.!lenokoyanr tın hayatı çok dikkate •a-

l k 
.,, almıştı. 

el~ m em e eti yan vakalarla doludur. 
ichre cd~n Fiiji- Bunları okudıık 
var " 9 ;1J;ılesini Bu sütunlarda okuyaca- tan sonra Tok· 
kıırmuştur. Füji- ğınız malümat bir Fransız yo iiniv•rsitesine 
vara 1202 tari- ge.ı.etcsinden iktibas edil- yazılmıştı. 1 ş t e 

hinde ordu ile miştir. o esnada cihan 

çıbn bir ihtilal :...------------.....: harbi patlak vcr
noticcsincle •altanat niyabetini terk 
etmiş v~ Konoye namını almıştır. 

işte o tarihten itibaren Konoye 
:ıilesi, Füjivara şeceresinin reh•i ve 
imparatordan sonra Japonyanın 

birinci ailesidir. 
Bin senedenberi bütün Japon 

imparatoriçeleri bıı aileden seçil
miştir. Mikado gibi, kudsi bir men
şeden gelen prens Konoye Biyo
loji kanunları mucibince Japonya 
imparatorile ayni kandadır. Mikado 
kııd•1 akrabası prens Konoye'yi, 
hükOmetin idaresini ele almağa 

ikM için bir sene müzakeMde bu
lıınmuştur. Prens en nihayet 1937 
~ene!tincle " evet " dediği zaman 
hüviyetini uzun bir tedkikten ge
çirmiştir. Prens Konoye, kPdini 
hasta addediyor, sıhhati hakkında 
büyük bir endişe gösteriyor ve 
konuşmalarında bundan bahsedi
yor, uykusuzluktan şikayet ediyor 
ve akşamları yatağının başı ucuna 
geceleri uyandığı on defa esna
sında içmek üzere uyku verici on 
hap yerleştiriyordu. Halbuki prens 
Konoye'yi muayene eden hu<usi 
tabibi, Miya Gava, prense sıhha
tının mükemmel olduğunu temin 
etmiştir. Henüz 45 yaşında olan 
pren1in boyu Japonhrca devasa 
tel!ikki eılilecek 1,75 "letre UlUn· 
lıığuncladır. Ağırlığı 68 kilqdur. 
Vücudu •dalelidir. Kendisi gl>lf 
oynar. 25 yıl evvel Kioto Üniver
si!e<inin tertip ettiği koşuda galip 
g,.I ni5ti. 

iEo çok sevdiği yer; 
yatağı 

mişti. Genç Pren• vukuıından b3h· 
•edildiğini işittiği büyük inkılap 
prensiplerini yakından tedkik etmek 
için Kioto'ya gitmişti. 

Bu şehirde meşhur Profesör 
KaWakami tevkif edilmelden evvel 
mlifrit Marksizm cereyanlarını ted
ris ediyordu. Prens, Oscar Wilde'
İn kitaplarını okuyor ve müfrit sol 
cenaha mensup bir mecmuada ça
lışıyordu. 

Prensin ilk eseri 
Konoye bunları iyi öğrendiği

ne kani olduktan ve hukuk ve u\0-
mu siyasiye imtihanlarını verdik
ten sonra sulh ve insanların saadeti 
hakkında bir etiid. neşrederek bü

tün milletler için müsavat vade• 
den yeni bir içtimai nizam kurı1l
ma.ını müdafaa etmişti. 

Halbuki Japonyada hiç bir 
lerd bu broşürüne ehemmiyet ver
memişti. Japon milleti, fikirlerine 
iştirak ve alaka göstermiyordıı. Bu
nun üzerine Prens, ünvan ve n~a
letinden vazgeçmeğe ve insanların 
menşelerine göre değil, fakat yapa
bildiklerine göre muhakeme ve mü

talaa edildikleri Amerikaya gitme
ğe karar vermişti. Fakat böyle cid
di bir karar vermezden evvel ba
basının eski bir dostu olan ve Ja· 
ponyanın en hakim adamı olan 
Prens Saionjinin fikrini sormağı 
ır.iinasip gördii. 

ihtiyar Sioniji, üç Japon impa
ratorunun clostıı, bütün Japon rica· 
linin müşaviri, Japon siyasi hayatı
nın muharrik kuvvetiydi. 

Bu akıllı ve liberal ihtiyar, 
asri Japonyanın banisi idi. Saionji 
genç prensin, Ameriakya gitmek 
hususundaki düşünce ve kararını 
dinledikten sonra sadece: 

- Ekselans, bunu yapamazsı-

/Devamı Dördüncüde) 

BUGÜN 

ıi=\\oyçe Algemayne Çaytung 
ıı..:.fl isimli Alman gazetesi ente
resan bir fikir yürütüyor. MalQm 
olduğu veçhile bu gazetenin dili, 

aşağı yukarı, Alman hükilmeti
nin dilidir. 

Yürütülen fikre, yahut ya
pılan teklife göre (Golçe Paşa) 
isimli bir şirket teşkil edilmeli
dir; bu şirket Türk - Alman 
olmalı ve faaliyet sahası bütün 
Asyaya şamil bulunmalıdır. 

Şirket arpa şirketi midir, 
bakla şirketi mi; Anadolıı ajansı 
tasrih etmiyor. Zaten tasrih et
seydi bile bizi alakadar kılan 

cephesi yine iştigal mevzuu ola
cak değildi. Biz, bu fikirde sak
lanan adi mülahazaya kalem do
kunduracağız. 

Yeni nizamın arpa veya bak· 
la şirketi şeklinde yutdurulması 

tasavvuruna gülmek kafi gelmez; 
bu nümeroyu yaratan ve yaşa
tan kalanın haline ağhmak da 
lazımdır. Filhakika Türkler yeni 
nizamın ne oldnğunu ve beşeri

yet için ne felaketler sakladığı-
nı daha ilk günden keşfetmişler; 
ondan sonra da yer, yer tatbi, 
katındaki fecaatın muhakemeli 

ve idrakli mü:;ahidler> olmuşlar- t 
dır. Binaen>leyh onlara artık 

yeni nizamdan b3hsedilmemeli 

ı 
ve hayat 53hası tabiri de bir ta- t 
rafa brakılarak iş birliğinin adı- f 
nı başka kalıplarda dökülmüş 

~ 
kelimelerle değiştirmelidir. işte 
Alman gazetesinin yaptığı ela 
sadece bundan ibarettir. 

Fabt hadisenin asıl dikkate 
şayan olan ciheti bizi hala "Os
manh,, sanan zihniyetin karşı

mıza bir "nüfuz sahibi,, çıkar

masıdır. 
Vakıa Çolç Paşa denince 

Osmanlılarda akar sular dura
caktır. Golç Paşa Şarkın en 
meşhur, en nüfuzlu, en hürmete 
şayan şahsiyetidir. Ve mademki 
şirket (Golç Paşa şirketi) dir; 
karşısında bütün itirazlar kalka
cak, bütün ~esler susacak ve 
bütün TOr\çler dini hürmete pek 

benziyen bir ihtiramla elpençe 
divan duracaktı,., 

işte Almanların hakkımız
daki zihniyeti budur. Bizi hala 
yarı müstemleke Osmanlı lmpa
ra torluğunun levha değiştirmiş 
temadisi halinde görüyorlar. 

Türkiye yine o Türkiyedir; 
ahalisi yine o ahalidir; sadec~ 
başlarındaki Sultan gitmiştir ve 

devletin adı imparatorluk yerine t 
Cıımhuriyet olmuştur. Bu vazi
yette bir millete (Golç Paşa) 

denildi mi; 18 milyon birden t 
secdeye kapanacaktır. 

Hikayeyi belki bilirsiniz: 250 
sene evvel Van vilayetinden te- ~ 
kaüde sevkedilerek lstanbula ge
len bir Defterdar efendi "halk 
ayağa kalkarak rahatsız olma- t 
sın,, diye bir müddet sokağa 
çıkmamış. Günün birinde canı 

biraz dolaşmak istemiş. Sokak-
ta hiç kimsenin kendisine aldır- ~ 
dığını görmeyince merak ede
rek bir sucuya sormuş: 

- Van Defterdarısabıkı hak- ~ 
kında ahali ne düşünüyor?. ~ 

Esasen canı sıkkın olan su- 1 
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Örfi idare mahkemelerin
de adli llmir bulunacak 
Kanuna yeni hükümler 
ilavesi teklif edildi 
A nkara 8 ( Hususi mulıabirimizden ) - Örfi idare kanunu tadi-

latı mucibince örfi idare mahkemelerinde askeri muhakeme 
usulü kanununun tatbiki kanun hükümleri iktizasından buluduğuna göre, 
muhtelif mahallerde kurulacak örfi idare mahkemelerinin örfi idare 
komutanı tarafından idaresi müşkilita mocip bulunduğundan her mah
keme nezdinde bir adli amir bulundurulması lüzumlu görülmüş ve bu 
hususta kanuna hükümler ilavesi teklif edilmiştir. 

1 

Komutanlık emrinde motörlü ve motörsüz lüzumu kadar nakil va
sıtaları bulunabileceği ve muayyen suçlar için yapılacak takibatta 
Adliye vekilinden izin alma usulünün, bu kabil suçlara örfi idare mah· 
kemelerinde bakıldığı müddetce tatbik edilmesi esası teklif edilmiştir. 

Türkiye serbest gUret; birincilikleri ha~ 

lstanbul ve Ankaradan Mütehas
sıs Güreş Hakemleri gelecek 
Türkiye Serbest Güreş birinci

likleri 12 ve 13 I Nisan 11941 Cu
martesi ve Pazar günleri Adana 
Stadyomunda yapılacaktır. Bütün 
Vilayetlerden güreş takımlarının 
hareket ettiğine dair telgraflar 
Beden Terbiyesi Seyhan Bölgesi 
başkanlığına gelmiştir. 

Bu güreşlerde kazananlar Tür
kiye Serbe•t Güreş Birincisi ola
cak ve göğüslerinde Türk Bay
rağını taşımak hakkını haiz olarak 
Milli takımımız seçilmiş olacaktır. 

Fevkalade ehemmiyeti haiz olan 
b'l müsabakaları Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü Güreş Fede
rasyonu reisi bay Tayyar Yalaz 
Baş Hakem olarak idare .edecek
tir. 

Milli Serbest Güreş takımımız 
bu müsabakalarda seçileceğinden 

Ankara ve lstanbul'dan mütehassıs 
ve diplomalı güreş hakemleri ge
lecektir. Bunlar Ankara'dan: Bay 
Selman Kapanoğlu, Bay Necmi 
Tulunay, Bay Necdet Ulutan, Bay 
Ihsan Emre, Bay Anni Pellinen 
(Milli Güreş tak1mımız Antrenörü); 
lstanbul'dan: Bay Sedat Şahin, Bay 

Velik Gürkan, Bay Ahmed Gür
kanlar, Bay Relik Bükülmez, ile 
Gifreş Antrenörü Bay Kemal Tü
rel, Güreş Antrenörü Bay Saim 
Arıkan, Güreş Antrenörü Bay 
Necati Tokbudak, Güreş Antre
nörü Bay Nuri Boytorun'dur. 

Ayrıca her vilayet ve gurup 
merkezlerinin de Güreş Ajanları 
Adanaya hareket eden güreş kafi
lelerine riyaset ederek şahrimize 
gelmiş olacaklardır. 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törü Tümgeneral Cemil Tahir 
Taner de Adanaya gelecek ve 
Türkiye Serbest Güreş Birjnci
liklerini bizzat takip edecektir. 

Adana spor hayatında çok 
büyük ve canlı varlık olan bu 
müsabakalar için her türlü fenni 
tertibat alınmıştır. Bütün Türkiye 
güreşçilerine bu mÜ!llabakalarda 

başarılar dileriz. 

Güreş Federasyonu Reisi 
Şehrimizde 

Beden Terbiyesi Genel Direk· 
törlüğü Güreş Federasyonu Reisi 
Bay Tayyar Yalaz dünkü ekspresle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Amerika ile Portsait 
arasında Vapur seferleri 

lstanbul - lskenderiye ticaret 1 

ataşeliğimize, Amerika ile Portsait 
ar .. ında muntazam vapur seferle· 
rinin işlemeğe başladığını, istiyen 
tacirlerimizin bu vasıtadan istifade 
edebileceklerini ticaret odasına bil
dirmiştir. 

Oda keyfiyetten alakadar ta
cirleri haberdar etmiş, vapur acen· 
teleri Türk ihracat ve ithalat ta
cirleri için her vapurda muayyen 
bir yer ayırmışlardır. 

Tacirler, navlun ve sigorta 
primleri üzerinde bir anlaşmaya 
varıldığı takdirde derhal faaliyete 

geçeceklerdir. Bu arada, akreditif 
açıldığı halde bir türlü sipariş edi· 
lemiyen demirlerin ısmarlanıp ge
tirilmesi için de b!r formül buluna
cağı ümidi hasıl olmuştur. 

MalOm olduğu üzere Amerikan 
demir sanayii firmaları ile demir 
ithalat birliği arasında cereyan e
den müzakereler, sırl teslim tesel
lüm ı:ıuamelesi yüzünden bir anlaş
maya varamamıştır. Bu vapur se. 
ferleri, emniyetle karşılandığı tak
dirde ithalatçıların, Amerikan tek
liflerini kabul ederek siparişlerde 
bulunması muhtemeldir • 

ÇiVi 
fabrikası 

lktisad vekaleti, 
Karabükte bir fab
rika inşası ıçın 
teşebbüse geçti 

Ankara (Hususi) - Türkiye 
demir ve çelik fabrikalarının bu
lunduğu Karabükte yeni fabrika
lar yükselmeğe başlamış ve ikti
sat vekaleti diğer yeni fabrikala
rın inşasına karar vermiş bulun~ 

maktadır. 

Diğer taraftan iktisat vekaleti 
Karabükte bu fabrikalar zümresi 
yanında bir de çivi fabrikası in· 
şasına karar vf"rmiştir. Bu yeni 
fabrikanın, inşaatı da hemen ya
pılacak ve tedarik edilmiş olan 
tezgahlar derhal kurulacaktır. 

Bu suretle Türkiye demir ve 
çelık fabrikaları haddehaneleri ya
nında bir de çivi fabrikası kurul
muş olacaktır! 

Sümer Bank mütahassısları 
bu yeni fabrikanın inşaatı hazır

lıkları ile meşgul olmaktadırlar. 

Bı Faik Ostün 
Osmaniyede mektebleri 
ve inşa halinde bulunan 

yolları teftiş etti 
Osmaniye 7 (Hususi muhabiri

mizden) - Valimiz B. Faik Üstün, 
refakatinde vilayet erkanı bulundu
ğu halde bugün buraya geldi. is
tasyonda belediye, parti, halkevi 
reisleri, teşekküller mümessilleri ve 
Osmaniyeliler tarafından karşılandı. 

B. Faik Üstün kaymakamlıkta 
bir müddet tetkiklerde bulunduk
tan sonra, belediyenin yaptırmakta 
olduğe yolları, mektepleri teftiş 
etti. 

Vali, refakatindeki zevatla bir
likte Haruniyeye müteveccihen Os
maniyeden ayrıldı. 

Halkevimizde gösterilecek 
filmler 

Parti genel sekreterliği tara
fından, Halkevimizde gösterilmek 
üzere yollanacak filmler yarın ge· 
lecek ve yarın akşamdan itibaren 
halka meccanen gösterilmeğe baş

lanacaktır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Do
çentlerinden Necip Okyay, kon
feransını ayın 12 sinde verecektir. 

Çeltik tetkik heyeti 
Sıhhat ve içtimai mu~venet 

vekaleti ile ziraat vekaleti tarafın 
dan seçilen çeltik tetkik lıeyeti 
Osmaniye ve Ceyhan kazaları çel
tik sahalarını tespit etmiştir. 

Pren• Konoye Başvekaleti ,\e

ruhte etmeğe razı olunca, ıu. 

zumsuz yorgunluklardan tevakki et
mek için en beğendiği çalışma yeri 
olan yatağına çekilmiş, telefonu 
alarak iki günde kabinesini kur
muş, halka, radyoda eski lisanla, 
halkın kııllandığı lisanla hitap et
mi1 ve bn hali, muhafazakarlar 
dahil olduğu halde memlekette 
büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

r 11 il AMERiKANIN HAZIRLIGI 11 

Heyet bir iki güne kadar bah
çe, Kadirli ve Kozan sahalarını in 
celemeğe gidecektir. 

Kışlık zeriyatımız 
Güzden mart ayına kadar 

Pren• Konoye, selefinin inşa 
eıtirmi, olduğu zırhlı ikametgahına 
nakletmek teklilihi : 

- Böyle bir dekor can sıkar, 

diyerek reddetmiş ve Tokyo civa
rındaki ah~ap evinde oturmağa de
vam etmi1tir. 

Zahiren gev1ek, hayali bir ta
kım hastalıklarla musap gorunen 
Prens Konoye iktidarı ele aldıktan 
bir sene sonra Çinde top patlamış, 
harp başlamıştı. 

Menşei kudıi olan bu arİ•tok
rat, adet mucibince meşruti hü
kümdarlık tavsif edilen bu totaliter 
memlekette, en ileri fikirleri, ileri 
sürerek hayata atılmıştı.Annesi, do
ğuşundan bir ay sonra 1891 sene
sinde ölmüştü. Babası At.umaro 
1835 senesinden itibaren feodal 
bir uykudan uyanarak modern ve 
müterekki bir devlet ve millet ol
mak için merhaleleri ldota uçarak 
kailden ğenç Japonyanın •n maruf 
ricalinden olmuş, fakat zevcesinden 
13 ten• sonra öldüğii zaman arka. 
11nda yalnız bir yığın borç bırak
mıştı. 

~===~===========:======~===~~~ du ve donanmanın 5,087 tayyare•İ Bunlardan ed mühimmi Pratt ve A vrııpa harbi başladığı giin-

<lenberi Amerika, silahları
nı arttırmak için büyük faaliyetle 
çalışmaktadır. Bu me•ai henli• hm 
bir netice vermemiştir.• 

Fakat herhalde Amerika buglin 
bir sene evvelkine nisbetle . çok 
kuvvetlidir ve zaman geçtikçe kuv
v~ti artacaktır. 

Kabul edilen silahlanma prog· 
ramı m u c i b i n c e Amerikanın 
1,200,000 kişilik bir ordusu ve 50 
bin tayyare<i bulunacaktır. Bıı iş 
için on milyar rlolar tahsisat veril· 
miştir. 

Fakat ordunun ve tayyarelerin 
bu miktarı bulması için daha bir 

••ne geçmesi lazımdir. Ayni uman
da biri Atlantikte, rliğeri bliyilk 
Okyanusta ayrı iki Amerika donan
ması bulunacaktır. Bunun için de 
beş senelik zamana ihtiyaç vardır. 
Amerikanın busıünkit kuvveti şudur: 

Hava kur1r1eti: 
1 Temmuz 939 2000 tayvare 

•ipariş edilen 8,245 tayyare 

Donanma tayyareleri: 
1 temmuz 939 1648 tayyare 

15 ağustos 940 1.807 sipariş edi-
2.428 tayyare 

Ordu: 
1 temmuz 939 174.074. 15 A

ğıı•tos 940 289.900 

Harp gemileri 
1 temmuz 939 364. 15 Ağıw 

tos 940 408. Yapılmakta olan 132 

Donanma efradı: 
23 Mayıs 940 136.164. 15 a· 

ğustos 940 147.513 

Amerika kongresi ordu ve do· 
nanma tahsisatını müzakere etmek
te iken Alman orduları Hollanda 
ve Belçikaya girmiştir. Yeni tahsi
'8t bir rekor teşkil ediyordu. 

Fakat Alman ordnlarının hare
keti üzerine bu miktar bir miıli 
arttırılmış ve diğer 5 milyarlık tah· 
sisat verilmiştir. Bu suretle tah•i
satın yekOnu 10 milyar 946 mil
yon dolar olmuştur. 

Geçen 1en~ 1 ~ Ağutlo•ta or-

vardı. Bu mikdar 942 de 50 bini VVhitney VVasb sistemi 17 bin 
bulacaktır. Şimdilik ısmarlanmış tayyare siparişine dairdir. Bunların 
7,674 tayyare mevcuttur. Bunlar mecmu kıymeti 160 milyon dolar-
şu suretle ayrılır: Ordu: 2,514 ta- dır. Bu mukavoleyi ifa etmek için 
lim. 2,514 harp tayyaresi, donan- Cannecticutt'deki Hartlord fabri-
ma: 1401 talim, 1017 harp tayya- kalarını genişletmek lazım gelecek-
resi. Diğer 2967 tayyarenin kont- •tir. Detroit'deki Packard kumpan-
rotoları da hazırdır. yasına 44 milyon dolar kıyınetin-

Kabul edilen yeni tah•isat ile de 3000 motör sipariş edilmiştir. 
14.394 tayyare daha sipariş edile- Bu fabrika lngiltere için Rolls Roy-
cektir. Gelecek sene hizmete gire- ce motörleri inşa etmeği de derııh-

k te etmiştir. Diğer taraftan VVright 
ce 50 bin tayyarenin yirmi beş Aeronautical Corporation ordu ve 
bini orduya, on beş bini donanma- donanma için 20 bin motör imal 
ya aittir. Evvela talim tayyareleri edecektir. 
yapılmaktadır. Fazla pilot yetiştir- Amerika donanması pilotları-
mek için bunlara lüzum görülüyor. nın miktarını 18,500 e çıkartmak 

Şimdiki halde Amerikada •e· için talim kampları açmıştır. Ordu, 
nede 10 bin tayyare yapılıyor. Bu şimdilik senede 7000 pilot yetişti-
miktar senenin ortasına doğru 24 rilmesi için hususi pilot mekteple-
bini, 942 iptidasında 36 bini bula- rile anlaşma yapmıştır. Bnnda.n ma-

ada bomba atmak için de 3,600 
caktır. Tayyare motörü inşası 939 kişi yetiştirecektir. 
senesi iptidasında senede 7,270 idi. Ordu mevcudu 
940 martında 19,280, birincikanun
da 29,280 rakamını bulmuştur. 

Milli mUdafa encilmeni yedi si
poriş mukavelesini ta•tik etmiştir. 

1939 !omuzunda 174,074 kişiden 
ibaret olan ordu mevcudu şim-

(Devamı ilçüncüde) 

v i 1 iye t f mi z de 21 çeşidde 

262869 hektar ekiliş vardır. Ge
çen •ene 288673 hektardı bu nok
sanlık pamuk ziraatına fazla ehem 
miyet verilmek snretile kapatıla
caktır. 

Ankara - lstanbul hattında 
yeni bir tren seferi 
Ankarndan haber verildiğine 

göre, 1 Mayıstan itibaren Ankar:ı 

-lstanbul ara•ında yeni bir tren 
seferi ihdas olunacaktır. 

Tren her gün Ankaradan saat 
15, lstanbuldan da saat 17 sırala
rında hareket edecektir. 

Acıklı bir ölüm 
Memleketimizin tanınmış çiftçilerin· 

den olup uzun zamandanberi h•518 

bulunan lsmail Karadayının evvel· 
ki gün vefat ettiğini ve dün k•?· 
disini seven bir çok dostlarının ;'" 
tirakiyle defnolunduğuno ıee••ür e 

hme
haber aldık. Ôlilye tanrının ra 
tini diler oğulları Bay Celal ve 

. . · · •unarıı· mu•tofaya tazıyetlenmızı ' 
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Zeynel Besim Sun 

Tırea yavaf, yavaf~ llta9-
yoaa firdi ve darda-

rösterin. 
Bu zavallılar pür silih 94ldya 

ka1111ında verilen emre miltavaat
tan bqka ne yapabilirlerdi? Çar, 
naçar öne düttüler ve Mutaf hacı 
Ali efendiDin evini rösterdiler. 

MGteakibea de Wı kat ar..,._ 
pla kwbaç Kala p1IMlllni blttaklan 
t.yal, ...,.ı HÇilir rihi oldu. 

Çakıcı çetesi; Alaşebirin pek 
yakmmdaki bir tepede konaklamışrı. 

Kula ile vukabalan muhabere 
neticesinde Çakıcı efe;. Silleli ot· 
landan dört bin albn R•ra aldı ve 
bu fidye mukabiliJMle kendisini 
salıverdi. 

Fakat silleli oj1a Mihalin bir 
defa korkuda &dl patlamJttl. kar
tulmak Hila kiretmedi ye Silleli 
otlu Mibel efendi Kulaya avdetlnP 
mtıteakip 6ldn, gitti. 

Ba haber Çakıcıya reldiii 
zaman 

- Vay canına baca; dedir b& 
bir iş yaphk, Mihalln otlu Himtoya 
Jaradı. Karata vaktinden f\'Vol 
mirasa kondu. 

••• 
Şakavet mıntakasının her tara· 

fanda Çakıcı çetesinin tlldbfne 
azami ehemmiyet verilmişti. Takip 
lt*tne nlumlJ8 aıkri de kanşbnl· 
mit, Çaluci çetesine artık nefes 
aldlrauyacak derecede sıkı bir va· 
ziyet ibclu edilmifti. 

Bu sebeple Çakıcı çetfl!h 
mlmkln oldap kadar rizli kalıyor 
ve •kili ribl faall,et rostermiyor· 
cha. Çalucı mehmet; bu. •vaziyeti 
tamamlyle mUdn1i btılundapndan 
ya .. ıeka.nı utık bl7le yolla· 
nnda kaUanmaia bqluıqb. 

Mabadı; Tarsutlu kasabasını 
bumak ve Mutaf hacı Ali efendi· 
_..._ Awtt lııa,iAJata ldchr.:. 
-:"!! ~~ ~8v.· 
~-~IMl;idwtl-

1 .... ~-· ~~ "" 

akıcı efenİt) zekisı bu işte de 
imdadtna yetişti. Çetenin ihtiyat 
kızanları vardı. Bu kızanlar eksriya 
t&,twlnde otururlar va efo., a.a-~ 
hodan vukubalacak ••• mtbar 
ederlerdi. Efe ara .,.. ı.-1u1 P· 
imr, Udadl dencede vak'•&.r icat 
ettiWA k.ndilermi ~ 
milltefit · ederdf. Bu k._... av 
köpekleri gibiydiler. Efenin hesa-
bına lr ... .._,.r, ... linde birer 
kemik ....... . 

Çakıcı efe ba sefer de öyle 
yaptı. Çetellnf 18 kitife iblaj ecle· 
rek Salihlinin Sart ıbca11 mevki· 
inde takip kanetharile MOI••--• 
riritti. jandarma takibab intisaaı-

::.~ ...... 
tarafta k9"tt. vetlpüfti. 

Çakıcının de maksadı bu idi. 
Müsademe hararetlenmişti. Ta· 

kip kuvvetleri; pek seyrek ele ge
çen ba fınab bop çıkarmak iste· 
miyor, her ne bahasına- olarsa olsun 
kat'i neticeyi istihsale çalqıyorda. 

Mlad••in • thldetli bir 
devnlinde ~ıcı Maamet dok• 
kızanı beraberine aldı. Dokuz kiti· 
yi de milsademe mahallinde blrtkb. 
Bunlara vercliii talimatta 

- Daha Wi saat kadar nıllu· 
............... o.din IODr& 
hnatını balap kaçacaksınız. Fınat 
bnlamazsanıı rece karanbfını bek
leniniz. Sakın benim buradan ay· 
nhhfımı hissetmeıinler. Gece ka· 
l'aDbk buınoa binim sesimi taklit 
ederek bir nira basar~ hattı yara· 
ra~çanmız. 

De.itti. MU1ademe devam 
ederken eekiz kızniyle beraber 
'-aılia& yavlf, yavq ateş sahasını 
terk etti. 

• ~dar~ kuvvetleri rerçi ııilih 
MliDm ebildithıi sönautlerdi. Fa· 
icat ba hali çeteden vurulanlar ol
~a~na haaletmifler ve rayretle
rtni ar:brmlflardı. 

<;.kıcı efe ile .. kiz kızanı 
wıak"'b"•· Daraadan d'-1 den , huenme· 
ba bet Hat yGrOd&ler ve ka1a· ,. ,....__ 
~ lanclarma filan kil· 
~ mevcut kuvvetler klmffen 
lalihliye, m"acleme maL-tıL • 
ti~ ......... , •• 

~lacı Mehmet k 
içinde il•ledi. o aranbklar 
..-:..._ lltada kauba 
llfU" meaaru olan zat ile mabale 
ı..tcçlleriaden bhüi yolda aicHJor
ltrcla. Çalcıçı Mehmet banlara ddr-..._ 

' - Mutafın 

Çakteı kapıyı çaldı. Halbuki 
Mutaf; evWn üstündeki cihannüma· 
dan vaziyeti görmüt ve aolamqtı. 
Çakıcı mehmet daha evvel kendi· 

sine 
- Mataf bana beş yüz altın 

p.derlİn 
Diye bir mektup yazmaş, o da 

ceftben 
- QDa ç.kıcı derlerse bana· 

da aıhM 1sacı Alı derler. 8eo ada· 
ma f'Jitia ~e iktidarı varsa 

pW.,•• 
CevalNnı yolluaıştı. ltte Çakıcı 

Mehlllll iktldumı röstermete pl· 
miş olMikb. 

Mataf evia ~ı kapat· 
tarmlf, mldafaa t.,-tibabal alm11ta • 
Bir •raft-n ............. havaya 
liWı atayoı, bir taraftan da 

- yanım var, imdaaat... 
DiJe bajmyorda. 
- Yanım var, imdaaat ... 
Seslerine herkes kOfllPlDf, 

civardaki kona, komta 40kaklar~ 
dök&lm&ttil. 

Bu hay ve bay aramda Çakıcı 
efenin r&r HIİ ylkseldi: 

- Y a._..n var dt11De,iniz, Ça· 
lbcı var diye ba~ 

Çak1C1 kelimesini dayan bçtt. 
sokakta a,. .. bir kat .. oWa 1c\, 
d&tm, kalkan, bacaj1 ezilen, kola 
incin•~etti. Ba feci muza· 
..... ac.111111 • ...... 
çoCafa G ve h~aiiaan 

.... 1"·_ ..... ;'9' 
D1Je &llnftfdl .... Bvnllt Bohor 
MM -...rinde iki brcleşti. 
. lilııl 13, diğeri 15 ~ındav

chfsr. Çocukların teliş ve hey~-
canla 

- Yangın var 
Seslerini iki silah sesi takip 

etti. Biter• ~aklar lq birer ça
vaP a'bi canm yera.. ...ncliler. 

(Dıa••• ... ) 

co, ba ~"11•1 tlnrio• bGa· 
bOtin hiddetlenerek şa cevaba 
9enaiş: 

- Llhik•• 1i.a aiWIMi 
bet pan ebaes; saWcına kha 
metelik verir be ~ 

Oılltuaa'\{iii.fı- ke1u11 
nJtfuiunq memJ,~eltlaau oldu. 
tana kanıydi: Alman Dhniyeti de 
Golç Paşa adının Türldye'de 
ıihirkar bir tesiri baa...duğuna 
inanıyor. Fon der Golc;'e Golç 
Paşa diyen Osmanlı kafası Os
manlı lmparaterjım'8l enkazı 
altıQda kalarak parçalandı; 
Mn ~ b a n g i mer'ada 
otlıyonuia her razeteci ? " 

~ .. 

A merikada Caraerie mıeuemi erkl· 
nındu doktor Blakeelee toRll'k•ı Ü· 

rallt osulOnü keşfettifini Uln eylemiftlu'. Gerçi 
şimdiye kadar ıa içinde bazı nebatllftD blyt;
d&tn rörGlmottl"· Fakat hllnlar dataa a,• 
161 mahlJetinde t.,&er dir. Doktor Blıt da• 
tOP.f&bua sebH yetiftilmektedir. 

Amenkala mGteb ... tohuma bir • içine 
atmaktachr. Ba sacla tohaman bGyOIUIİ ve 
meyva verMNi için ilam relen bGtnn ~ 
ler bulunuyor. Tohum .,dayı topraktan ateak 
yerde ıuyqn içindeki ba 9addelerden aJayor. 

Dr. Blake1lee "1 IUl'9tle domates yetittir
f'if, bol mahıul almlflli'· Doktor dört ay llıl"' 

hiada d6rt defa domAtel .. ı...ıo elde edebitaıiftlr. 

1 Parkta kUtDphantl Ba• ..,.. •• 
-:-· -~~~~--:J..1 -• lcltGphaneler 
dam altmdadır. Bazı kitap .-.ktdln 'lıkuıhb 
ocla ve salonlardı\ detil •t'k havada kitap 

okamafı •Yeri•. Sanların amarni k&tüphane
lerden iltffade etmelerine imkin yoktur. 

_Ba ihtiyacı düşüneon şimali ltalyadaki Tarin 
şehri belediyesi Gardino Reale yani kral bala· 
çai denilen büyük parkta 1111M1mi bir ..... 
kGtüphane tesis edilllitfir. Bwada berka ilte
diii kitabı .pqa.nn alllna ~klek rahat rahat 
okamaktadlfllır. ..,.. _______ . 

~~· 

bel.inde ,.,..ttol ve ...,._. •• ,., 
l•~Al.ıatan-nllli 
Tru1• •• MakMoap ......
Allaalarm v-- millıtı.. ..... 
biuiJatm ifade ..... ve Mm ••ı· 
nnY ..... lllilletinibU'bia ..... 
tiaMa ....... iltedlklerW ... 
dlnn ...,._...._ ele atrı .. r· 
clw. 

M.la ........ ..... ..... 
ka ........... brp' ., •• , •• 
b111 arkadan buçerl ,_. ve 11r 

.... ~ buWD laltla ... 
lannı bflwntolaaluma ...... 
bMileriae bir reçit t8131n ...... 
miflerdir. 

Alman badaclanduki. allrıM'lılı.iflı•::.U 

rimiı her tlrlG ııitaJilia 11t11ı•• 
bir aanevipt Gltlllllil ......... 
tedirler. Vanan .-.; .ar.lc1I .ıt
raly&z at..W kvpS..•1s W,. 
taDkları tahrip etmif Ye ..kaWl 
hic .. ılar yaplUfbr. v .. ...,,_ 
dali bataryalan 6 Alman ta17arali 
ni ~ ............. kabil hİ9 bir..,.. ........... . 
AZ..a ......_ lfi" ı.ı. 

ol••ı•ealc 
Zürih 8 (a.a) -Naayena1 Çay· 

tuni'an 8erlin muhabiri yuayon 
Alman buınt Almaa ~-

na. cenabitwkWeki ifialn kakı 
olaıyaoajına tebarGz ettbMktedir. 

~~-~-··· Cl'9~11111Jııtilat!i .......... ., ...... 



Japonyanın en 
nüfuzlu ad a mi ALSARAY SINEMASINDA • • İLAN 

Adana Asliye 2. inci 
Hukuk Hakimliğinden -Btqtarafı lkincide-

nı:ı, sözlerini söylemekle iktifa et· 
miş, Konoye Amerik:ıy:ı .değil, u
mumi harbin sonunda 1918 sene· 
sinde Parise gitmiştir. 

BU 
l : Jt( 1\ ' ( ı~: rr <( ( (< 

!ı ROGE E LLE Prens Konoye Japon sulh he
yeti mıırahhasasına d :ılıil idi. Pren· 
sin dünyada içtimai yeni bir nizam 
kurulması lehinde bir eser yazmış 
olduğunu bilen ln~ili1lerle Fransız
lar, bu ısiahatçıyı yakından tanı· 
nıak istemişlerdi. Prens konoye 
golf oynuyordu, eclebiyat:ı vakıftı 
son derece mı.1.ik ve .ketnm idi. 

•, Gibi büyük ve dalıa bir çoh taımımış .~,.t~stler taraf ındcın 

1 
temsil edilen FRANSIZCA sozlu ve şerkılı • 

· tJJj\~{S N IA~t 

Devlet demir yolları is· 
lasyon şeflerinden Adana ga
rında Nusret O. Altay tara· 
fından An karada Yeni Se· 
hirde Demir T epe Orinç so· 
kağı 12 No. da Leman aley· 
hine açılan ihtar davasının 
yapı lmakta olan duruşnıasın· 
da ınüddeialeyha Leman na
mına çıkarılan davetiye ma· 
halli ikameti meçhul olduğu 
şcrlıile bili tebliğ· ia<lc~ edil· 
diğinden ili n en tebliğat ifa· 
sına ve duruşmanm 8-5-941 
perşemhe günii saat dokuza 
talikin<" karar ver ildiğ·indcn 
tebliii makaın111a kaim olmak 
ii1.t•r; ilan olunur. 62 1 

Konoye Avrııpadan memnıın il fi~ 
Bu g ün kü harbin en ft nh sahnefterini ~ ve mutm!tin dönünce iİ}'an mecli

sinde babasından kalan ~mevkii iş· 
gal etmiştir. O, ilZ konuşuyor, çok 
dinliyor dü~lincelerini hiç -ıezdirmi· 
yordu. ihtiyar ve a k ıllL S nionji'den 
stikl'ıtun kıymetini öğrenmişti. Söz· 
leri az, fakııt iyi t r lnııştı. Siyuiler, 
iktisnt ve ır. aliye :ıdııınla rı hiç bir 

gösteren İngiliz A e en Deniz Harbi ~ 
• ~!J 

1 "OJ~ıei• ·- - ~ --~~ 1 
+ 
~ zanıaıı fi kirlerini a leniyet e V1'rnn· • 

-- ----~-. 
----... " 

-~ o ............. "' .... oı· ~ yan bu hıikim v<' akıllı genl" e fi. • 
kir danı mak için eviııi ziy:uete 
b:ışl:ımışlarn1. 

Prens, .,,ılonıı ı lıir kös.-~i ·ı cl e 
çöm i n.iş g•)ıleri vaı ı k pal•, ~elı-n 
lerin • uylf'di ıderirıi dinlıyordu: Ha· 
yatı , bac;it, mulevcı z.i idi. Evinden 
yalnız Sum ' denil -:n Japon- güreş
lerini sey'r.,tmeı.. için ç ı "} orclıı. O 
ı:ıman h.ılk ıle dulu ".ıl•)llda mik· 
r.ıpl:tr,bn l lı ı ff ı..ı. i ~ i y ı tıı ıt'\ an. 
t ep l ! hır ın.ı ı< t :ık1yr ,. '! f 

·rü RKÇE u ZL(l H İ 

GELECEK PROGRAM: 
i H RP FİLMİ~ 

1 

Sathk Salma . tahta 
Dilme ve lata 

i·facı Ali köyünde ıııiita

hitlrrn ai t iıışa=ıllaıı ar tan 
yt•ni vf> kullanılmış bir çok 
salına, tahta , dilmt', lata \C

snİn' parça parça vC" lüptan 

satılacaktır , T alip obıı 20 
ııisnn 911 pazar güııii meL

k\.r 1ı1ah alk g-elmel·: ri rue ı1-
faat ları h.·tıbıdır. 

TÜRKÇE SÖZ LÜ ŞARK FiLMi 

• •/n:ıma l gı n. \. Cıı V./ J \lll •. · 

n İ'l ~hıı <- ı \ k 'lik lNin ' itil.. ıl ~ıi · 

r 'i J(, J(ı g d · .n ııi ıi ı ~ itti ıı- i z.ı 

uı Hı ı:;ııı..kııııyor, ç iç ,., i v · , .ıı .... -
1 m k y ı r ııd Jı ış l ) r . Yemek 
r i•mi t 1:n ı ıı ı J l j) ın ı:ı.r i iır: Pi· 
ri ç \" b dı k ... F ı'.: ıt . !> 'ı .>h c 
lhı l. ıgilı.r..ari ı·r. Ç n> \ • pa ta 

pı-k :1Z } ivip içiyor, kendi ı-. enelin; 
lrı 1 <Jl ı ır laka! h .ı ftad ıı ili d e fa 
tıf'rberc i.lıyor. 

Ekser ıımanlarını y:ılal..tn ge
çirir, ptakt.ı kit lp ()~.ur. s:-öruşiir 

rndyo dinler, filmleri · seyreder ve 
düşünür. Or ela kenJisini ınünaka 
ş:ı . ıkıııtılarındnıı lü umsuz ı:özlP.r· 

(len azade telakki eder. 
Prens i.onoye, levce.sinden ai

lenin şefi diye bahsetmeği çok se· 
vı..:r. Halbuki ~öyle şakalar Japon 
kulaklarına nahoii g elir. 

Prensin izdivacı 

Prensin izdivacı d:ı şöyle olmuş· 

hır: Prens konoye bir giin 

tramvayda hoşuna giden hir genç 
kıza rastlamış ve onunlıı evlenme· 
ğe knrar vermiştir. İyi bir tesadüf 
eseri, bu genç kız en a-ıil aileden 
bir viı..onlun kızı icl i. 

Prens Konoye 33 y:ışına ba· 
sıncıı, ba ron Tamako ayand a, ken 

<lisine: 
- Riyaset size aittir . istediği 

niz z. man dernlıle •:debilir.siniz, 

demi~ t i . 
Ha louki o, bu teklifi kabul etme· 

miş , ancak 42 yaşında iken ayan 
rıyasetini deruhte etmişti. Prens 
Korıoye iktidar mevkiine geçinçe, 
imparatorun nezdinde akdedilen 
konferansla, Çin harbi aleyhinde 
\'e mahalli bir hareket lehinde fi. 
kir beyan etmişti. 

O, beş Japon fırknsınııı Ç ini 
yoln gelirmeğe kifayet edeceğini, 
sonra tayy:ırcye binerek ve Ç ine 
giderek Ç:ın·kay.şekle istediği gi· 
bi bir nnlnşma akcledeceğini sanı
yordu . 

Halbuki ordu, Çine karş ı ma· 
halli Lir harekete geçilmesini red 
etmiş ve t opyeklın bir harbe baş-

l:ımışlı . .. 
P rens Konoye, yorgu ve muş-

teki en yakın dost larına· uzun ıniicf· 
<let B:ışvekiılet tf, kalm ıyacağını 

ı;Öylüyo rdıı. Hakikaten H ankeunun 
;rnptın dıın sonra mülki ve askeri 
erkan ar:ı• ı nda vukubulan çe lin 
m\ınakaşa ııc ticesinde ist ifa etmiş, 

fakat az zaman sonra viicuduna 
lüzum hissedilere k tekrar başvekii· 
!ete getirilmiştir. 

Prens Konoye, yine şikayet 
ediyor, dostları ise kendisine "ce· 
saret, cesaret,, diyordu. Prens bun
l:ıra şoyle mukabelede bulunuyordu: 

- Cepht>ye gider, korkusuzca 

Narenciye meyveleri Mey
damkebez yolu ile idhal 

edilecek 
Ankara 8 ( Hususi muhabiri

ıııi.:den ) - Dcnil. yollarınılaki 

!\akliyat zorluğundan dolnyi suriye· 
<len yurdumuza idhal edilecek Na
renciye meyve lerinin Meydanıckbez 
yolu ile gönderilmesine Mecburiyet 
hasıl olduğu anlaşıldığından bu 
kabil zirai mahsulların l:,u yıl için 
Mcydanıekbez yolu ile idhııl edil · 
mesi heyeti vekilece tasdik edil· 
miştir. 

Ambalajsız sahlan çimen
tolarda yapılacah tenzilat 

Ankara 8 ( Hususi ) - Mu.t· 
mele vergisi kanununun 21 inci 
madd esi hükmüne göre lıaı.ırlnnıın 

iptidai maddeler tenzilat nisbetle. 
rini gösteren ce<lvelin a grupunun 
sonuna ambalajsız satılan çimento· 
ların ilfıvesi ve 7. gnıpunun sonuna 
kağıttan mamul mnsuralnrın i<lhn
lile bunların tenziliit nisbetinin de 
yüde 43 olarak tayini Kararlaştı· 
rılmıştır. 

Emniyet memurlarmm kıya
fet ve techizatları 

Ankara 8 .Hususi muhnbirimİ7.· 
den) - Ernniyet teşkilatı memur 
ve müstahd emlerinin kıyafet ve 
techizatı !nizamnamesinin bnzı fıkr:ı 
ve maddelerinin değiştirilmesi hak 
kındaki nizamname vekiller heye· 
tince tastik o lundu. --

Bir Alm~n gazetesinin 
garip tekli fi 

lıayat ınn fed a edebilir im Fakat Berfin 8 ( A.A) - bir hususi 
benden güç askeri ve mali me5e- muhabir bildiriyor: 
leleri halletmemi istiyorlar. Buna Doyçe Algemayne Çaytung 
yalnız cesar.e~ kifayet etmez. Ken- gazetesi neşrettiği bir mekalede 
eli oıalısıma ıtımadım yoktur. ·ı b. 

·ı1 b b "Golsı. p:ışa şirketi,, unvanı e ır b ununla e ra er, ha\iın tabiatlı 
T ürk · Alman ve bir Türk • Asya görülen bu ıal, liç senedenberi 

Ç in harbine devam ediyor, 1940 şirketi n in ihdasını teklif eylemek· 

senesinde ihtiyar Saionji 91 yaşın. tedir. 
da vefat ederken başucunda diğer :•• ...................... *: 
akrabaları yanında pren~ Konoye 1 SU8J\ Y f l8)Sf00

: 

de duruyordu. I} ı 
~~--.. ~~ ...... - ı.ı·~ı 1~•ız c.rru"' R 

imtiyaz Salııbı : Cavit ORAL 1 ~' • I =- ı 
U. Neşriyat Müdürü : Doktor ALI RAiF ELBiSE ı 

Kemal SATIR D E p O S U ı 
Baıııldığı yer : [ B U C O N J i . .. . ı 

Matba:ısı - Adana Yng camıı c ı varınd:ı No. 87 i 
w ................ ........ . 
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ERKEN 

Suvare 

.~ ,., 
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•;1 

1 
~ 
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~ j~ 
~ .~ 

•' ~ 
~ 
•' :A 

Fı.~.da ınrsilaı Rlııı 1k is-
• 1 1 

ı iyf'ıı pu:->u.nan. . ar~ı • 
sı~hÜI 28 n u·ı1 .11-.:ıl1 1 a zı
haıwy t müraca,~ l etsin-
ler. (>20 

Zayi arazi vergi 
m a kbuzu 
Yamaçlı mahallesinde a ra· 

zi vergisine ait 37 .50 Türk 
liras ına muhtevi 11 . 5. 940 
giin ve 459155 sayılı mak
buzu gaip ettim. 

Hükmü kalmadığını ilan 

e<lerim . 
Ahmet Şenöz 

622 

EMA 
Suvara 

8 ,30 BU AKŞAM 

BiR GONDOZ 

8,30 

iK i AKSAM KAL D 1 
' 

Mısır Fi/imcilik Aleminin Güzide San'atkarı Sahhar 
Bakışlı Dilber Yıldız: FA TM A R ÜŞ TÜN ÜN 
iFICJ~K~~ SO~O..D A R APÇA ŞARK.OLU 

j Saadet Yuvası 
t 

fı .,-~.,. -

Aile yuvalartnı bir kurd gibi kemiren •• lçtlmf yara
ları netterliyen mUhim bir mevzu. Atkın •tkla 
mücadeles i herkes tarafından merakla ~eyredilen şaheser 

iLAVETEN: Sergüzeşt filimlerinin rakipsiz 
kahramanı: fOtJJ J)Yll~~ Tarafmdan 

Son Derece Heyecan Ve Merakh Sergüzeşt Filmi 

ııe'r AZ SUVARI 
BUGÜN GÜNDÜZ MATINADA 

Saadet Yuvası - Beyaz Suvari 
O I• K K A T• İstanbul Belediyesi .Şehir Tiyatrosu 

ı Yalnız Beş Temsıl ıçın 

11- NİSAN Cuma Akşamı Birinci Temsil 

Kiralık Odalar 
Loca ve numaralı yerler safı/maktadır, Mahdut ger/er 
kalmıştır. i stical ediniz: T E L E F O N •· 250 

SİCİL ILANI 
Adana Ticaret Ve Sanayi 
Odasından: 1 

2834 sayıl ı kanuna tevfikan teşe~~ül. eden. ve teşekk~- 1 

lü Yüksek Ticaret Vekaletince ı 5 hırıncı teşrın 1940 tarı· 
hinde tasdik edilen (Çukurova Pamuk Tarım Satış koopera- \ 
tifleri birliği) nin ana mukavelenamesinin 32 ine~ !11a?desi 
mucibince imza selihiyetini haiz zevat hakkında Bırıncı No-
terlikten tasd ikli 4-4-1941 tarihli Sirküler sureti ticaret ka-
n ununun 42 inci maddesine tevfikan aşağıya çıkarılarak tes· 
cil ve ilin olunur. 

Yönetim lrnnılunıu 2un 

Sieil Ticaret No: 85 
Tescil Tarihi 8- 4- 1941 
Sınıfı: İkinci 

4- 4· 1941 tarih ve 4 sayılı kara• 

Avrupalıların Hergün Kolipost al ile Uzak Memleketlerine Gönderdikleri 

Türk Mamulatı 

ÇAPA MARKA 
Nefis çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel b ir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
temiştir . Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

ç a ~ah'.~ 1a~ ~ ~-,~~.r ~'. ~~: ~ ... ~ı ~ı~ u :,~ :t:• s ~: ~~ .~~ ~'..~r'. ~n ~! ~.~:,. 11 
h3zırl m·ı hılrı.esi lı ı kınıınd ı n ılı n } rt C. .l şay nı t:ıwrsİp!dir. Merıı!cketimi

zin yegane ıniıstalll.ar gıd;ı, karna ı olnn Çı\PA~iAKKA }Cni ve rnii· 
kemrııel eçer ile ıırnt( • .. !arımız içinde az.ımi kolııyiık imk.in nı temin etmiştir. 

Merc imek, Beı<'lve, B11ğ<hy vesair çorbalık hububnl ebze komprime
leriruizi ıııenıleketimiıirı her tarafın:ı şamil Cllmnl; iizere baı.kallarımııdan 

2 ·~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık }Paketlerini 15 

KURUŞA ALABil..İRS iN IZ 
8eş i k taş Çapamark:ı - Ku ru luş 1'arilı i: 1915. 

Tan sinemasında 
BU AKŞAM 

i Ki FiLM BiRDEN 
1 

Bu günkü kanii harbin sinamacdık 
alemine verdiği en büyük hakiki eser 

YOZ EN KALELER 
ruR~<Çf SOZltJ 

INGILIZ AL°MAN DENiZ HARBi 
2 

George ObrrDen 
T ARAFJNDAN TEMSİL EDİLEN FEVKALADE 
HEYECAN VE MACARA FİLMi 

BABA iNTiKAMI 
GELECEK PROGRAM: 

BEYAZ ESİRE TORKCE SOZLO 
' BOYOK SARK 

' 
F 1LM1 

Tel: 288 

Halkevi Reisliğinden: 
( SiNEMA ] 

baren akşamları saat 20.30 

da gösterilmeğe başlanacaktır. 
Genel sekreterliğimiz ta

rafından halkımİza gösteril· 
mek üzerr gönderilen filim· 
ler 1 O- 4- 941 tarihinden iti-

Giriş için Halkevi büro
sundan serbest giriş kağıtla· 
rmm temini lazımdır. • 

624 9-10 

rı mucibince birliğimiz adına imza atmağa selahiyetli zeva
"tın imza örnekleri aşağıda gösterilmiştir . 

Birliğimiz t arafından 16- 11 • 1940 tarih ve 1 sayile tev-
zi edilmiş sirküler hiikümsüzdür. 

1- Birinci derecede selihiyetli imzalar: 
Ömer Biçer Başkan 
Hasan Coşkun Asbaşkan 
Gayyur Sarıhay Üye 

AJi Öztürk Üye 

İmza 
İmza 
imza 
İmza 

Cemil Sidar Muhasebe Mühi.i r Muavini imza 

2- ikinci derecede selihiyetli imzalar: 
Hilsnü Edirne Birlik muhasibi İmza 

AJ Birliğimizi temsil etmek va her türlü muhaberat 
ve muamelatta yüken altına koyabilmek için yönetim kurulu 
başkan veya üyelerinden biri ile muhasebe müdiir muavini· 
nin imzalarının bulunması şarttır. 

B) ikinci derecede imzalar dahili muamelitımızda ınute· 
berdir. 623 


