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Ankara, 9 (a.L)- Fransa bOyOk ol• 
çiline Nilmuae hutaneıiade mühim bir 
ameliyat yap.lmıştar. Sıhbt vaziyeti cid· 
diyetini mııhafaıa etmekle beraber bir 
Hlah ı.röralmekte oldatıa öfreoilmittir. 

Yd: 1 No. 238 
hın ,artları idare Ilı 

kararlattırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Lalinea 9 ( a. a. ) - Ofi: Dün sabah şafakla beraber, Ark Royal 
ve Furious tayyare gemileri, Renovv zırhlısı, Sheffield kruvazörü ve 
torpido ve deniıalh filotillaları, tam süratle Akdenize doğrn Cebellüt· 
tarıktan ayrılmışlardır. Ark Royal resimde göriilüyor. 

Surigenin 
istiklali 

Yazan: CAViD ORAL 

Giridden sonra Suriyenin 

yeni hadiselere !!ahne ve 
saha olacağı artık belli olmuştu. 

Çünkü Irak isyanında Suriye hava 
lislerinden Alman tayyarelerin isti
fade etı~eleri, Vişi ile Berlin ara
sında bir işbirliğinin ilk işareti ola
rak açıklanmış ve Darlan hüküme· 
tinin Almanyayı memnun etmek 
üzere verdiği tavizlt'!r arasında Su· 
riyeden istifade etmesi de bulun
duiu anlaşılmıştı. Nitekim Alman 
turistlerinin Suriyede çoğalmaları 

~ava sahalarının ve tayyare defi 
toplarının Almanların emrine ve 
ellerine tevdi edilişi Suriyeye kar· 
,. bir Alman askeri teşebbüsünün 
yaklaşmakta oldui'unu ı-österiyor• 
du. fştl bu kuvvetle muhtemel ha
zırhk karşısında herkesin merakı· 

Suriye ve Lüb
nan' ın istiklali 

Londra : 9 [A.A.J- Britanya 
hükametiyle Hür Fransızların şefi 
general dö Gol namına hareket 
eden Hür Fransa'nin Ortaşrk 
umumi murahhası general Katru 
bir beyanname neşrederek Suriye 

ile Lübnan'ın hüriyet ve istiklalini 
ilan etmişlerdir. 

Beyannamede Britanya hükO· 
metiyle general dö Gol'ün bu 
hedeflerin tahakkuk ettirilmesini 

temin edecek bir muahedenin mü· 
zakeresini taahhüt etmekte olduk· 
farı ilave edilmektedir. 

Irak - ltalyan siyasi mü
nasebetleri kesildi 

Bai'dad : 9 [ A. A. ] - Irak 
hükilmeti ltalya ile diplomatik mü· 
nasebetleri kesmiştir. İtalyanlar 
24 saatte memlekti terk edecek
lerdir. 

na ve alikasını çeken mesele lngil-ı============== 
terenin takip edeceği hat ve ha- beceriksizlikleri ve dahili politika· 
reketti. Aceba lngilizler yine bek. mn karışık bir durum tevlit et. 
S.yecek miydi? Aceba İngilizler mesinin de tesirleri olmamıı de· 
hasmane bir vaziyet alan Vişi hü· ğildir. Fakat kabul etmek lazım 
kümetini yine incitmekten ve kız- a-elirki Fransa samimi olarak ha-
dırmaktan çekinecekler miydi ? reket etmiş olsaydı şimdiye kadar 
Acaba yine bir takım formaliteler, bu istiklilin tahakkuk ettirilmif 
beynelmilel kaideler içinde bocala· ve küçük Suriyedfl kendisine röre 
yıp hareket inisiyatifini Almanlara bir devlet ıtatüsü, tesis etmiş bu-
ma bırakacaklardı? Herkesi dikkat- lunabilirdi. Fakat böyle olmadı. 
le ve ehemmiyetle meşğul eden Böyle yapılmadı. Fransa bir türlü 
şeyler bu suallara cevablarını ara· Suriyeden ayrılmak istemedi. Su-
maklı. riyeliler bir türlü dostlarını düş· 

Fakat dün sabah erkenden manlarını tanımağa muvaffak ola· 
general Vilson'un kumandasında madılar. Ve bu yüzden Fransa da 
Hür Fransızlarla birlikte lngiliz Suriy de bugüne kadar kalma!.. 
kuvvetlerinin Suriye hudutlarına imkanını elde etti. 
girmeleri artık bu düşünce ve te· Likin dün Fransamn Suriyde 
reddütlere mahal bırakmamıştır. kalmakta ısrar etmesinin yer gö-
Artık lngiltere Almanların işğaline türür sebepleri vardı. Çünkü Man-
ınaruz kaldığı takdird~ Mısırın mü- dater devletti. Halbuki bugün Mil-
daf aasını güçleştirecek ve Şarki letler cemiyetinden de ayrıldığı 
Akdenizde son lngiliz müdafaa için bu hakkıda zayi etmiş ve bu 
nokta91 olan Kıbrısm da elden çık- mıntakada oturmak için hiç bir 
ınaıını kolaylaştıracak bulunan Su- hakkı kalmamıştır. 
riyenio kaybedilmesine müsaade et Fransamn şimdi bu sıfatsız ve 
lllek istememiştir. Çünkü Suriyenin lüzumsuz ,idare sistemi ceberuti 
Şarki Akdeuizdeki stratejik ebem- bir hareket olduğu gibi, Suriyede 
miyeti gayrikabili inkardır. Eğer ki Fransa üstelik birde orta şark-
lngilizler Suriyenin temamiyle zap- ta havayı bulandırmağa .sebep 
tında muvaffak olurlarsa, bu arazi olan bir unsur vaziyetindedir. 
kazanciyle lngilterenin Şarki Ak· Zira Fransa Suriyeden ayrıl· 
denizde kaybettii'i pozisiyonu nis· mış olsaydı Almanya buralarda üı 
beten telifi etmiş olacağı muhak- temin :etmek imkanını :bulamıya· 
kaktır. cak ve muhakkak ki harp tehlike 

Her halde Suriyenin işıali si de orta şarka gelmiyecekti. Fa 
bllyük Britanyanın harp strateiisi kat Almanlar Fransızlardan müsa· 
bakımından kazanılması mühim ol· it vaziyet gördükleri için gayet 
duğu kadar, Iraktan sonra bu tabii olarak Suriyeden de istifade 
ınıntakadıı da teessüs edecek sü· etmek istemişlerdir. Şu halde or· 
~Q~ ~e. asayiş Ortaşarkı da tehli- ta şarkın bir harp tehlikesi mın· 

e 
1 ıhtılatlardan biraz daha uzak- takası içine girmesinde en büyük 

laştırmış olacaktır. 
Saniyen bu . 

1
. • muul · ve sebep Fransa demek· 

ışga ın memnunı· tir. 
~et~e karşılanacak bir ciheti de Onuniçin sözde kalmıyacağ-ına 
uhr~yenin yeni bir efendi, yeni bir kuvvetle inandığımız lngilterenin 

sa ıp d •• · · S . ;rışımı şeklinde olmayıp, Suriyeye istiklal vaadi tahakkuk 
urıyeyı hürriyet ve istiklaline ka· ettiği gün Suriye için hayırh bir 

vuştırınak · · 1 b I ıçın ngilterenin vaadda devre başlayacağı gibi cenup hu-
u unmasıdır. Bundan dolayıdır ki dutlaramızdaki bu küçük komşu-

general Kat • · · l · ı · t'kl • ru nın ımzasını taşıyan muzun ıstismarcı bir dev etın e İn· 
ısı al b . . . 
t k 

eyannamelerının Surıye den kurtulması bizi de pek -mem· 
0 pra ları ü • lil . k zerıne atılışı Suriye- nıın ede-cektir. 
erı ne ·adar s . d Y 1 b dar he l evın irmiş, ne ka- a nız bir • noktayı te :ırüz 

efka ye~a a~dırınış ise dünya ettirmekten kendimizi alamıyorsak 
se ru~~~ıyer,ınin de o derece o da; Suriyelilerin bu defa gör· 

ınpa ısını nyandırınıştı z· b dükleri, aeçirdikleri tecrübelerden 
zavallı me 1 k r. ıra u 6 

Fransa tarmfe dete senelerdenberi iyi istifade etmiş olarak ağır baş-
a ın arı · t"kl "l - - l b' · • · k verildiği hald b' ıs ı a so:ı:u ı ır sıyaset tııkip etmegı ve en 

ett. ·ı d' e ır dürlü tahakkuk dileri için daima hayırhahane 
ırı me ı. 

Belki bu dav bir vaziyet almış olan büyük kom 
h anın hakikat sa· şuları Türkiye ile dost geçinmek 
aııına çıkaıarnasında S . • 'd urıyeyı •eklinin yeaine aidilecek yol ol-

a are eden devlet ada 1 y • 
0 

m arının clui'unıı anlamış bulunmalarıdır. 

1 Askeri vaziyet 1 

Cenup 
hududumuzda 
Bir lngiliz kola tara/ın
'dan Nusagbin'in lıemen 
karşısındaki' 

Kamışlı kasa
bası işga) edildi 
-RADYO

Gazetesi _ 

• Suriyedeki barekit şu su
retle yapılmaktadır : 

Filistin ve şarki E.rdünden 
yapılan harekat dört koldan 
icra edilmektedir. Şimali Filis
tinden hareket eden kuvvetler 
üç kol üzerinde yürümektedir· 
ler, Bu kollardan biri Beyrut 
istikametinde i 1 er lem e k t"dir. 
Bunlar bududdan 25 kilometre 
içerde Sur kasabasını itral et
mişler ve Beyrute 70 kilometre 
mesafeye yaklaşmışlardır. 

• Filistinin şimalinden hareket 
eden başka bir kuvvet ise Zahle 
üzerinde Merciyun'u işgal etıniftir 
Şarki Erdün bölresinden hare
ket eden kuvvt:tlere gelince· • 
şimali Erdünden hareket eden 
kollar hududdan oa kilometre 
menfede Der'a kasabasını i'fal 
eylemitlerdir. Bu kuvvetler tren 
yolunu takiben Der'adan 100 
kilometre mesafede bulunan 
ŞAma yürümektedirler. Bu kuv. 
vetlere muvazi diğer bir kol iae 
hududdan 40 kilometre mesafe· 
de Süveydiyenin cenubuna gel· 
mişlerdir. Süveydiyenin bu ak. 
şam veya yarın düşmesi 1Duhte
meldir. Burada yerli kıtalarla 
çarpışmalar oluyor. 

36 saat zarfında müttefik 
kuvvetler vasati olarak 25~ 
kilometre kadar bir ririş temin 
etmişlerdir. Şimdi. blitüo rnüca· 
dele, evvelce Fransızlar tarafın· 
dan inıa edilmiı olan müıtab
kem hatlar Gzerinde cereyan 
ediyor, ki a-elen haberler bu 
hatlardan bazı yarıklar açıldı· 
i'ını bildirmektedir. 

lraktan şarki Suriyeye yapı 
lan harekatı ise, Ebn Kemli 
üzerinde toplandığı tahmin edi· 
len lnriliz kuvvetlerinin Halep 
istikametinde barekete reçmif 
olmaları teşkil ediyor. Bu kuv· 
vetlerin nereye vardıkları .he
nüz malOm değilsede bu böl~e· 
de Fransızların yerli çeteleriden 
cien başka kuvvetleri yoktur. 

Suriye· Irak· Türkiye hudut· 
larmın birleştiği noktada da di 
ğer bir İngiliz kolu ._kamışh ve 
civarında harekat ~yapmaktadır. 
Gelen haberler, cenub hududa· 
muz da Nusaybinin heman ıkar· 
şmnda kamışhntn zaptedildijini 
bildiriyor ki Fransızların demir· 
yolu ile münakalesi kesilmiş de 
mektir. · 

Şarki Suriyede ·yapılan ha· 
rekit ise halli . istihdaf etmek· 

' tedir. 
Alınan haberler 4000 Fran· 

sız askerinin De Gaule iltihak 
ettiğini bildirmektedir. Bu, Su· 
riyedeki Fransız kuvvetlerinin 
üçte bir zayiflediğini gösteriyor. 
Eğ.,r haber doğru ise, geri ka· 
lan askerlerin mukavemet etıne· 
leri kanati zice çok zaif bir ih· 
timaldir· 

lngifü.lerin Suriyede kullandık· 
ları tayyareler en son tip Ame· 
rikan tayyareleridir ve süratleri 
asğari 550 kilometredir. Suriye• 
de mevcut Fransız tayyareleri 
ise mahdut olup bunların sürat· 
leri 400 kilometreyi geçmemek· 
tedir. 

Groenland'ta bir 
-----------------~ hadise! 

Nevyork: 9 [A.A.]- Nevyork 

Herald Tribyun gazetesinin bildir· 
diğine göre, bir Amerikan Destro
yeri Groenland sahillerine yakın 

bir yerde batan bir lngiliz vapu. 

runun mürettebatını kurtarmış ve 

bir Alman Denizaltısına, denizaltı 
bombalarile hücum etmiıtir. 

,... •• • _J 

_jı 

Dün B. M. Meclisinde 
kabul edilen löyihalar \ 

lngiliz ·Hür Fransız kuv
vetlerinin yürümekte olduk· 
ları Şam' dan bir manzara 

Hür Fransız 
kuvvetleri 

TUrk - Alman Tlc•rf Muk•v•· 
lelerin• Alt Hususi Anl•tm•r• 
Dair Not•l•r T•avlp Edlldl 

Suriye' de 
ilerliyor 

Ankara 9 ( a. a. ) - Büyük 
Millet Meclisi burün toplanarak 
posta telgraf, telefon umum mü· 
dOrllliü 1938 mali yıh hesap ka· 
tiıine ait llyihayı müzakere ve ka
bul etmittir. Mecli. bundan ıonra 
Almanyaya ihraç edilecek Türk 
mallarının mukabil klerior hesap
larandaki Alman matlubatında yapı· 
lacak değişiklikle Türkiye - Al· 
IDanya arasındaki ticari m~kavelo· 
ı~re mütedair hususi anlatmaya 
dair teati olanan notalarla Türk -

Vegvel'in 
Surlyedekl Fr•n•ızl•r• 

Begannamesi 
"M u a z z a m bir 
kuvvetle geliyo
ruz, mukavemet 

etmeyiniz 1,, 
General Katra, dö Gol 
tara/ından Sıuigetle· 
ki Fransı~ katnJetle· 
rine baı kumandan 
tagin olandıı 

Kahire: 9 [a. a.] - Orta-şark. 
taki lıırillz kuvvetlerinin ba4 ku· 
mandanı General Veyvel dün alc
faın Suriıedeki Fransız as ... erlerino 
hitaben aşatıdaki beyannameyi 
ne4retmiştir; 

«Fransızlar, Fransız askerleri 
dü kü h ' n • mu arebe arkadaşları, yarı-
nın :ıaıer - arkadaşları: Muhafaza 
etmekte olduğunaz bu topraklara 
~·rmek için emir aldık. Bu hare· 

d
et bu toprakkları Alman işgalin· 
en korumak . . • 

M k ıcın yegae çredir. 

k 
u aveınet etmeyiniz. Milletlerin 
anına s k usamış olan düşmana 
arşı bbize yardım ediniz. Muaz. 

zam · k f ır uvvetle ıeliyoruz Tara· 
ınızdan h t- ı-h h er uru mukavemet 
~Y. ude olacaktır. Kahramanlar 

~ıbı dövüıebileceğinizi biliyoruz. 
•kat bu dövüşme ümidııiz ola· 

caktır. Yanyana yaptağ'ımız muha· 
rebelerde 4erof kelimesinin Fran· 
•ıı askeri için ne ifade ottiiini öğ
ren · 

11114 bulunuyoruz. Bunu lekelp· 
ınek aklımızdan reçmemektedir.» 

General Veyvel, 20 sene ev
vel Almanlara karşı elde edilen 
müttefik zaferini hatırlattıktan 
sonra beyannamesini şoyle bitir· 
lllektedir: 

«Onları bir kerre daha mağ. 
lop edeceğiz.» 

General dö Gol' ün 
begalnamesi 

• 

Kahire: 9 [a. a.J - Hür Fran• 
sanın şefi General dö Gol Suriye 
ordusuna hitaben aşajıdaki beyan· 
naıneyi neşretmiştir: 

«Suriye ve Lübnadaki FraSlz 
subay, erbaş, asker, bahriyeli ve 
tayyarecileri: Fraosaoın kurtarılma· 
sı için muharebeye tekrar b&Jla• 

İtalyan ticaret ve seyrü sefain mu
ahedesinin m6ddetinin uzablmasına 
dair notanın ve Türkiye - Ro· 
manya arasında teati olunan nota• 
ların bıtiklerine alt kanun Jiyiha· 
larınııı ikinci mllzakerelerini yapmlf 
ve tuvip eylemiştir. 

Mecliıdn buırün ikinci müzake
resini yaparak kabul eyledifi ka· 
nunlar arasında iskln kaoaouoon 
39 ncı maddesinin tadili hakkında
ki kanan llyibaaıda b.alanmaktayda. 
Mecliı cuma rOn6 toplanacaktır. 

mata karar verdim. General Kat
ru 'yi milmeNiJ, Suriye ve Lüb· 
nandald Franaız kavvetlerinin bat· 
kumandanı tayin ettim. Onun emir-
lerine itaat etmek mecburiyetin· 
deıiniz. Bu defa dOımanı ma;lııp 

edecefiz ve Fransa harbi kazana• 
caktır. Sizinle pek yakında bulu· 
ıacaj'ım.ırı 

lien~ral Katra da digorkl 
Kahire 9 ( a. a. ) - General 

Katru Suriye ve Lübnanda bulunan 
Fransız subay vo erbaılarına bita· 
bon bir meıaj neşrederek ViJi'nia 

emrine itaat etmemelerini ve Sur
yeye firen Hür Fransız kuvvetle
rinin yolunu kesmemelerini talep 
etmiştir. 

General diyor ki: 

« Hür Fransız kuvvetleri size 
kar41 dejil, Almanlara karşı h .ı rbe· 
diyorlar ve sizinle dövü~mek . . f , l , y IÇID 
re mıyor ar. Hür Fransız kuvveti~ 

ri. düşmanla dövüşmek ve şerefsiz 
hır anlaşma ile Süryede Almanlara 
verilen yerleri tekrar almak için 
ge'iyorlar. Şeflerinize karşı girifti

giniz taahhütlerden hepinizi ibra 
ediyorum. Tarafınızdan mukavemet 
gösterilmesini menediyor ve ıilah 
ve techi:ı:atınızla hakiki muharebe 
meydanındaki yerlerinizi almağ'a ba. 
zır olmanızı emrediyorum. Beni 
takip ediniz. » 

Modern teclıizatlı 

4000 Fransız Ceheli 
, Dürıız' de / nıilizler• 

Utihak etti 

Fransız 
filosu 

Vltl hUkQmetlnden 
h•z1rol emrini •ldı 

Kahire 9 ( A. A ) - lnriliz 
orta ıark umumi kararrihının teb
Jij'i: 

Sariye'de mQttefik kuvvetlerin 
l'İrşi terakki etmektedir. Bu sabah 

müttefik kuvvetler Sur' den ötede 

Lulunayorlardı. Ve sonradan Litani 

ırmaiını a-eçmişlerdir. 

Sajda Evra • Şeyka • Mistime 
Kinetra h~ttından öteye reçmif
lerdir. 

Londra 9 ( A. A) - Suriyenin 
müttefik kuvvetleri tarafından iş· 

gal edilen yerlerindeki Franıı:ı 

memurları müttefiklerle İfbirliii 
yapmaktadırlar. 

Kahire 9 ( A. A. ) _ Hür 

Fransız şark radyosu, Suriye'deki 

harekat esnasında, aralarında bir 

albay olmak üzere 140 Alman pa

raşütcünün esir edildiğini bıldir· 

m~ktedir. Bu radyonun ilave eyle-

diğine röre, mahali halk şimdiye 

kadar işral edilen Suriye mınta· 

kalarında müttefiklere hararetli 

bir hüsnü kabul göstermekte ve 
bu mıntakadalri Fransız lutaları 

İngilizlerin ve hür Fransızların ya· 
nıda çarpıfmağa hazır bir vazi
yette intizam dahilinde geri çe· 
kilmektedir. 

[ Diğer telıraflar 3 ilncü sa
hif omizdedir.] 

GAVUR iMAM 
Çakıcı Efe'yl hunharhkta çok geçen 

AH. Moll•'nın h•r•tı 

Zevkle, heyecanla, alikayle okuduğunuz er Çakıcı Efe » tefrikası 
bitmek üzeredir. Bu sebeple size aynı mahiyette; fakat çok daha ente
resan bir tefrika hazırladık. Çakıcı Efe biter bitmez neşrine başlıyaca
ğımız bu fevkalade eserin de muharriri, ilstad 

Zeynel Besim Sun 
dur. Çakıcı Efe bir Vakıalar külliyatı idi; Givur imam ise Ali Molla'nıo 
Cinai hadiselerine istinad ettirilmiş ve çok kıvrak bir üslOpla yazılmlf, 
zaman, zaman fevkalide şakrak, bir romandır. 

Ba mühim tefrikayı behemehal takip ediniz; çok /Jr 

ienecek w Çakıcı Efe te/riJuı,,,uJan Ja il.tll11 t•ro/la· 
# (.B ·-" t) okogocalarına 

rını bulacalcsınız. Gb.,. 1111111111 ••-,., 

Aororetl• tOP.lg• tHler/s. 



2 BUGÜN 

ASKERLiK 
.......... ıfı.A•••4,&•4••"' 

1 REALITEI 

Suriye seferi 

(IÖLiTiKA 1 

Cenup Slavla-Atlantik'te 100 Alman Bölgeler arası rının ıstırabı 

denizaltısı dolaşıyor N aııl oldu, hangi dağda ne 
şekil şeytan öldü ki, Suri

ye işinde, ilk zarı fn~iltere ata- t 
bildi?. Bu kararda, ağır kanlı 

Anglo - Saksonlardan z i ya d e, 
sabrı tükenen Dö Gol' cülerin 
amil olması daha galip bir ihti
mal arzediyor. 

atlatizm musabakası Y a Z a n Karayorıri, 
19 uncu as· 

A, Ş. rın başlan-

E gıçlarında is-
, __ ... s_m""""e'"r _ _, · yan bayrağı· 

Atlantik 
• i 1 1 h 

meydan v. v. muharebesinde 
sıtaları 

taarruz 22 Haziranda 7 bölge
nin iştirakile şehrimiz· 

de yapılacak 

nı açtığı günden 1914 harbinin 
sonuna kadar devam eden yüz 
küsur sene zarfında cenup slav· 
!arının istiklali, bu milletler ıçın 

bir rüya olmuştu. Bu rüya.ııiha
yet, 1918 senesinin sonbaharında 
hakikate inkılip etti. O•manlı ve 
Avusturya - Macariıtan impara
torluklarının enkazı üzerinde ce
nup slavları devleti, Karayorgi 
hanedanının hükümranlığı altında 

kuruldu. Hakikatte cenup slavla
rının Osmanlı idaresine tabi olan 
kısımları, Balkan muharebesi ne· 
ticesinde Sırbistan' a ilhak edil
mişti. 

I• ngilterenin h a r i ç 1 e muva- D enizaltıların bir kısmı da 
salasını keserek bu adayı tam düşman münakale yolla- Hayat memat (mücadelesi 

içinde tamamile teorik hukuk 
nazariyelerile hareketin hayli 
cezasını çeken lngiltere bu har
bin, Norveç'ten Girid'e kadar, 
her safhasında ltalyanlardan ka-

bir abloka almak altına için Almanya rına, geçitlere ve liman önlerine 
tarafından harbin bidayetindenberi mayın dökmekle meşguldürler. 
Atlas Okyanusundaki nakliyata ya- Tahtelbahirler gürültüsüz makine• 
pılmakta olan taarruzlar umumi lerle techiz edilmekte ve süratle 

Ö ğrendiğimize göre, bölgeler arası atletizm musakaları 22 Hazi· 
ran Pazar günü oehrimizde yapılacaktır. Musabakalara Seyhan, 

Diyarıbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, !çel, Malatya bölgeleri iştirak 
edeceklerdir. Her bölge 20 kişilik bir kafile ile gelecek ve bütün mu
aabakalar bir günde ikmal edilecektir. bir muharebe halini almış ve bu- dalabilmekte ve bir defa aldıkları 

na Atlantik meydan muharebesi mahrukatla binlerce mil mesafeye 
adı verilmiştir. 

1 

VA Z A N gidebilmekte ol· 
Bu harpte Al· ruklarından deniz 

manyanın lngilte· A • B • harbinin bu gün 
re adasını abloka kü şartlarına uy-

! 
zancını Almanlara kaybiyle kar
şılaştırarak, adeta, bir puvaııtaj 
muvazenesi yapıyor ıribiydi. Fa
k at cihan umumi efkarı bu ka· 
naatte olmadığı için, Gondar böl-

Yapılacak musabakalar şunlardır: 
Koşular: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 metre. 110 metre mani· 

alı koşu. 
Diğer musabakalar: Gülle, Disk, Çekiç alma, yüksek atlama, uzun 

atlama, üç adım, sırıkla atlama. 
ıçın verdiği karar 1914 harbind~:il ğun bir kifayet kazanmışlardır. 
mütereddit vaziyetiyle kıyas kabul lngilterenin ablokasında diğer 

gesinin bilmem ne şehriyle Girid 
adasını karşılıklı terazilemenin 
manaoını, bihakkin, anlıyamıyor• 
du. lni.siyalif her meselede, da
ima Almanların elindeydi ve ni
hayet Girid adası inhizamı, su· 
lara hakim bir devletin denizci 
kudretinde bile i,tibah uyandıra· 
cak veya hiç olmazsa insanı bu 
bakımdan az çok düşündürecek 
mahiyet almıştı. 

En •on olarak Balkan bayrak koşusu yapılacak ve musabakalar 
neticelenecektir. Binaenaleyh 1914 harbi çık

tığı zaman, cenup slavlarının Q9. 
manlı imparatorliğiyle davaları 
tasfiye edilmiş bulunuyordu. Fa
kat bu dava tasliya edilirken, 
Sırbistan'ın Adriyatik denizine 
açılmasına mini olmakla ltalya 
cenup slavlarının önüne çıktı. Bu, 
cenup slavlarına istikbalde karşı• 
laşacakJarı rakibin hüviyetini an
lattı . 1914 harbinin sonunda ku· 
rulan " sırplar , hırvatlar ve 
slovenler ,. devleti, şu memleket
lerden terekküp ~diyordu: Müs
takil Sirbistan krallığı, Müstakil 
Karadağ krallığı ve eski Avus
turya • Macaristan imparalorluiu
na tilıi olan cenup slavları mem· 
leketleri. Bu memleketlerin bir 
kısmı Macaristan ve bir, kısmı 
da Avusturya 'ya tabiydi. Hırva
tistan ve Slovenya Macaris
tan ' a tibiydi. D a 1 m a ç ' ya, 
Avusturya'ya aitti. Bosna -
Hersek Avusturya • Macaristan 
hükOmeti tarafından idare edili
yordu. Krain, Stirya ve Voyvodi· 
na da Macar idaresi altında idi. 
Cenup slavlarının ittihadı, bekle· 
nildiği gibi, mesıtt bir netice ver 
medi. Bunlar ırk itibarile biribi
rine benzemekte ise de uzun za. 
manlar ayrı:idareye tabi olarak 
yaşadıklarından ve ayrı kültürle
rin tesiri altında kaldıklarından 

müttehit ve mütecanis bir birlik 
kuramadılar. Cenup slavlarının 
rakibi o)an üç unsur bundan i•tİ· 

iade etti: Macarlar ki uzun za
man cenup slavlarının mühim bir 
zümresini boyunduruğu altında 

yaşatmışlardı. Cermenler ki es· 
ki Auuslarya'nın iddialarına varis 
olarak ileri atıldılar. Ve ltalyan
lar ki bunlar yeni bir unsur gibi 
görünüyorsa da hakikatte iddia
larını, kısmen eski ltalyan Vene
dik cümhuriyetinin, kısmen de 
Avusturya'nın varisi sıfatiyle, bu 
imparatorluğun iddialarına istinat 
ettiriyorlardı. Yugoslavya'nıo bu
ırünkü feci vaziyeti karşısında 
cenup slavlarını teşkil eden un
surlar, 1918 senesiyle 1941 sene
si arasındaki müthiş kavgaları 
hatırlarken büyük acı duymakta 
olmalıdırlar. 

etmiyecek derecede süratlı olmuş- mühim bir taarruz silahı da uzak 
m e s a 1 e tayyareleridir. Tay
yareler tahtelbahirlerle müşterek 
faaliyette bulunmaktadırlar. Rüi· 
yet sahaları fazla olduğundan bil· 
ha•sa Amerikadan lngiltereye gel 
mekte olan vapurları keşfederek 

onlara bomba ile taarruz ettikleri 
gibi bombaları bitince ·tahtelbahir 
lere vapurların bulunduiu nokta· 
ları ve seyir istikametlerini telsiz
le haber verirler. Uzak mesafe 
tayyareleri ağır bombalar taşırlar. 
Bu tayyareler ıremilere mümkün 
mertebe alçaktan ve ekseriya bu
lutlardan i•tifade ederek bomba 
atarlar. Bu hücumlarda pike tay• 
yareleri daha ziyade muvaffak ol· 
maktadır. Lakin bunların attıkları 

bombalar büyük değildir. Bir kı· 

sım tayyareler de 15 kulac~ ka· 
dar oığ sulara mıknatıslı mayın 
atmaktadırlar. 

• Bölge kupası maçı, Malatya mensucat gençlik kulübü ile Milli 
menıucat gençlik kulübü arasında Pazar günü stadyumda yapılmıştır. 
Musabakayı 2 • 5 Milli mensucat takımı kazanmış ve bölge kupasını 
almıştır. 

tor. 
Geçen harpte Almanya Litaraf 

devletleri ve bilhaosa Amerikayı 
kendi aleyhine çevirmemek için 
abloka silahı denizaltılarını levkal· 
ade teenni ile kullanmıştı. Halbuki 
şimdiki harpte Almanya lngiltereye 
giren ve çıkan bütün gemileri hü· 1 
viyet ve milliyetleri ne olursa ol· 
sun biliıkaydüşart batırmak karar.•· 
nı hiç tereddüt letmeden ve vakıt 
geçirmeden vermiş ve derhal tat· 
bikata geçmi.itir. 

Diter taraftan Almanyanın 

elindeki abloka •ilahlarına 
bu harple tayyare de inzimam et
miştir. Biııaenaleyh Atlantikte ve 
mücavir denizlerde lngiliz nakliya· 
tına mani olmak için açılan cidal 
ırerek denilaltı silihının fazlalığı 
ve gerek tayyarelerin Okyonus or-

talarına kadar uçabilmek imkanı 
sebebiyle ıreçen umumi barptekin· 
den daha şiddetli bir mahiyet ik· 
tlsap etmiştir. Maamafih bıı şidde· 
ıe rağmen tesiri, yani gemilere 
verdirilen zayiat 1914 harbindeki
nin fevkine çıkarılamamıştır. 

Atlantik meydan muharebesin
de kullanılmakta olan taarruz va
sıtaları denizaltı, tayyare, suüstn 
harp ıremileri ve muavin kruva~C\r: 
!erden mürekkep korHn gemılerı 
ve hücumbotları olmak üzere mü-

tenevvidir. 
Halen Atlantikte harekat ya

pan tabtelbairlerin adedi tamamen 
malOm olmamakla beraber denizde 
Azami 100 kadar tahtelbahir dolaş· 
makta olduğu tahmin edilmektedir. 
MalOm oldağu üzere tahtelbahir
lercle iki nevi ıilah bulunur. Bun· 

lar torpido (torpil) ve toptur. Tor
pil atmak için tahtelbabirlerin de
nizin sathına çıkma11na lilznm 

yoktur. Fakat topunu deniz üstüne 
çıkmadan atamaz. 

Alman denizaltıları küçük, or
ta, büyük olmak üze üç tiptir. Kü
çükler 250 ton olup 4 torpil ko
vanı ile 7,5 lık bir top ve iki 
ağır makineli tüfek ile mücehhez· 
dirler. Orta tipler 700 • 1000 ton
luk. 6 torpil kovanı, 10,5 luk 1 • 2 
top ve birkaç makineli tüfek ta
şırlar. Büyük tip denizaltılar 1000 

tondan yukarı cesamette olup 
ıo 5 luk yahut 15 lik iki top ile 
m~kineli tüfekleri vardır. Bir tah
telbahirde beher torpil kovanı için 
azami iki torpil bulunur. Son za· 
manlarda torpilin çok hızlı gitmesi 
ve denizin üstünde iz bırakmaması 
için tekemmülüne çalışılmakta idi. 
Sürat henüz 50 milden fazlaya 
çıkarılmamış ise de muzayyik hava 
yerine elektrik kullanmak suretile 
torpilin izsiz ritm~•i temin edil· 
miştir. 

8 ondan başka bir tahtelba
birin torpilini süratli ve 

zikzak ıriden düşman gemisine 
uzak mesafeden isabet ettirebil
mesi çok müşkül bir iş olduğun· 

dan nişan hatasını tashih etmek 
üzdre torpilin mıknatıslı yapıldığı 
anlaşılmıştır. Bu suretle denizaltı 
kumandanının iyi nişan alamamaoı 

yüzünden torpil düşman gemisinin 
yanından boşa gideceti yerde ge
mi bünyesindeki mıknatısiyet tara

fından muayyen bir mesafe dahi
linde cezbedilerek isabet vakua 
gelmektedir. Bundan maada bil. 
hHn zırhlıların yan taraflanndaki 
içiçe bölmeler birkaç torpile mu· 
kavemet ederek zırhlıyı batırmak
tan kurtardığı için mıktatı•lı tor
pillerin tam omurırada infilakı tek
neyi en zarif olan noktasından 
yaralıyarak batmasını taeil etmek
tedir. Bu ıebepl~n torpiller çok 
111ile11ir bir tilib olaıqtur~ 

Taarruz vasıtalarından kor
san gemilerine relince; 

Almanlar süratli ticaret vapurları
nı, toplar, torpid<> kovanları ve 
mayinlerle techiz ederek ve bunlara 
keşif tayyaresi de vererek Atlanti
ğe çıkarmakta ve bunlardan maa· 
da iki cep zırhlısı ve iki diritnot 
kruvazörle zaman zaman lngiliz 
vapur kafilelerine taarruz etmekte 
dirler. 

Bu korsan ıemilerinin vapur· 
lara oldukça mühim zayiat verdir· 
dikleri ve lngiliz donanmasını ta
kip harekitile bayii meşgul ettik
leri rörülmekt~dir. Bazı korsan ge
mileri vapurların uğradıkları Afri
kanın cenubundaki limanlar önilne 
ır•ceyleyin mayınlar dökmekte
dir. 

A tlantik meydan mulıarebe
lerinde hilcumbotları da 

rol oynamaktadır. Bu seri tekne· 
ler Manş ve Şimal denizindeki üs· 
!erinden kalkarak lngilterenin ce· 
nop •ahillerinde vapurlara torpido 
hllcıımu yapmaktadır. Bunlar iki 
torpil taşıyan 45-50 mil süratinde
ki taarruz vasıtalarıdır. Nihayet 
işgal altındaki Fransada Kale cİ· 

varına ve Gri Nes burnuna yer· 
leştirilen uzun çaplı ağır toplar 
lngiltere Hhilindeki Douvr lima
nına ve o civardan g'eçen vapur-

·Daflemı Üçiinciide· 

Eğer Suriye hareketi, baki· 
katen Dö Gol' cül~rin tükenen 
sabrından do&"mamışsa, hükmo· 
lunabilir ki nihayet lngiltere da
hi silkinmek ve reel icaplara 
göre kıpırdanmak lüzumunu duy· 
muşa benziyor. Aksi halde bir 
Suriye hareketi yine muhakkak
tı; fakat hamle bermOtad Al· 
manlar tarafından vukubulacaktı. 

Norveçte Almanya'ya tekad
düm edilemediği ve lngiliz filo· 
su Baltık denizine giremediği 
için Narvik faciası, az çok izahı 
kabil, bir hadise olarak karşı· 
landı. Girit'de hava hakimiyeti· 
nin tesis edilememesi de, zifına 
rağmen, bir mazeretti. 

Fakat işte Suriye işinde le· 
kaddüm vardır; denizler lngiliz 
donanmaoının elindedir; Mısır, 

Filistin~ Irak tayyare üsleri mü
teşebbis ordunun emrindedir; Ma
ta ban burunu ve Rodos adası 
harekat sahasından hayli u~akta 
bolunuyo11ar; bu itibarla aTtık 

lnıriliz tebliğlerinden {donanma- ı 
mız şu kadar bin askeri kurta
rarak muzafferane ric'atı temin 
etm'iştir) cümleleri beklenemez. 
Zaten Mısırın, Filistinin, Süvey
şln; yani Akdenizin ve Afrika 
kıtasının mukadderatı, Suriye 
teferinin sonuna hatlıdır denile· 
bilir. Buua, Almanların eline ıre
çecek bir Basra körfezinin Hin
distan yolunu ne şekillere soka
cağını da ilive mümkfindllr sa-
n1rız. 

*** ............. 
Ms.yıs ayında 3 951 dama
cana menba suyu içilmiş 

sin 

Mayıs ayı içinde Adana, Mer

viliyet ve kazalarında ayran 

menba suyundan 2200 damacana 

• 26 Haziranda Buruda açılacağını yazdığımız yüzme hakem 
kursuna her bölgeden namzetler gönderilmeğe başlanmıştır. 20 günlük 
kurs devresini muvaffakiyetle bitirenler bölgelerine dönerek ırençlerin su 
sporlarile iştigaline nezaret edeceklerdir. 

Öğrendiğimize göre yüzme hakem kursuna şehrimizden, Adan• 
Gençlik kulübünden Neşet gönderilecektir. 

Tarsus'ta hava klİrumuna 
yardım devam ediyor 

... 
Tarsus [Hususi) - Tarsuslu· ı 

ların Türk hava kurumuna yardım· 
ları büyük bir hızla devam ediyor. 
Son günlerde kuruma teberruda 
bulunanların 1 isimlerini bildiriyo-
rum: 

Tüccar Mustafa Mirici 100, 
ticaret odası reisi Bekir Tısoğlu 

30, tüccar Kamil ,Dirlik 30, tUc· 
car Mahmut ,. San 30, tuhafiyeci 
Mahmut Tece 30, kuyumcu Yakup 
Özbaş 30, tüccar Abdullah Ôk
dem 30, tuhafiyeci Nurettin Sön
mez. 301 ttlccar Mustafa Münif 
Tan 30. fırıncı Ki.mil Benz 30, 
sinemac ı Mehmet Fenıril 30, kon · 

Hacılar köyünde bir bak· 
kal dUkkAnı soyuldu 

Haruniye nahiyesinin Hacılar 

köyünden Mustafa oğlu Bekirin 

Boğazağzı mevkiindeki bakkal dük 

kanının duvarı meçhul şahıslar ta 

rafından delinmiş muhtelif cins 
mal çalınmıştır. 

Bekirin ihbarı üzerine Haruni· 

ye jandarması tarafından tahkikata 
baılanmıştır. 

kayadelen menba •oyundan 1751 
damacana olmak üzere cem'an 
3951 damacana menba suyu sar· 
/edilmiştir. Bunların hepsi, alaka
dar makamlarca sıhhi muayeneden 
geçirilmiştir. 

duracı Yusuf ve Yakup 20, bak
kal Hilmi Yiğit 20, bakkal Mev
IOd Akbaş 20 bakkal Hasan Yi· 
ğitoğlu 10, Mehmet Atılan 15, 

labrikator lbrahim 500, fabrika· 
tör Rasim Dokur 500, çiftci Ali 

Karayumak 100, bayan Pakize 
Karayumak 30, tüccar Kazım Taş 

kın 100, tüccar Abdülvehap 100, 

tüccar lbrahim Benli 75, tüccar 
Abdurrahman kaya 75, tuhafiyeci 
Fahri Homurtu 50, tüccar Halit 
Aslan 30, Seyfi Çölgeçen 30 tu· 
haliyeci Tevfik Şenal 25, tüccar 
lbrahim kozacı 25 lira. 

Tekme ile karısını 
öldüren adam ! 

lzmir - Dikilinin lılimlar kö

yünde lbrahim oğlıı Hilmi Hilil, 
karısı 17 yaşında F alma Hilil ile 

aralarında çıkan münakaşayı müte· 

akip karııını dövmeğe başlamış, to
katla iktifa edemiyerek tekme ile 
karnına vurmuş ve bu yüzden za

vallı kadın peritonitten ölmüştür . 

Katil Hilmi, tutularak adliyeye ve· 
rilmiştir. 

B. Celal Siren 
Hemşehrimiz Bolu 

Celil Siren şehrimize 

Hoş geldiniz deriz. 

mebusu 
gelmiştir. 

KALDIRIMLA RIN 

Sırplarla hırvatlar biribirleri
ne geçtiler. Bir Sırp mebusu Hır
vat liderini mebuslı r mecli•inde 
öldürdü. Kral Aleksandr dikta-

- Sonu üçüncüde-
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KOKUS U 
Reşat Enis 

Bahçe kapısının eıiğinde çizmelerimi 
giydim. Gene sağımı solumu kollıyarak, 
ayaklarımm ucuna basarak ahıra doğru 

yürüdüm. 
Yağmurlu bir sonbahar •abahıydı. 

Ankara kalesi üzerinde yağmur bulutları 
dolaşıyordu. Çok erkendi. Bahçenin bir 
köşesindeki kazların kümesi bile derin 
bir sessizlik içindeydi. Yalnız, topal ör
dek, gece yağan yağmurla dolmuş bir su 
birikintisine dalıplçıkıyor, kanat çırpıyordu. 

Ahırın kapısını açmak ırüç olmadı. 
At kokusuna karışan "kşi bir ıriibre ko· 
kusu genzimi doldurdu. Simsiyah kurt 
yeniği direkte i•li yağ kandili sallanıyor, 
kara tavanda, yamrı yumru dıvarda, hay
van sidiğile vıcıklaşan toprak zeminde, 
loş alevin önüne düşürdüğü gölıreler 

kıptaşıyordu. Recep, ahırın en dibindeki 
bir boş yemlikte horulduyordu. Zavallının 
yatağı orasıydı. Hayvanı gece yalnız bı· 
rakmamak için babam onu burada yalı· 
rırdı. Uyuduiundan emin olmak lizımdı . 
Ta yanına kadar ırittim. Oh •• "Evet; uyu
yordu. Sırt üstü uzanmıştı. Üzerine attığı 
soluk lr.ahve renıri yırtık kaputunun et~k
lerinden, kirli donunun pis paça bağları 
sarkıyordur.Ai2ı açıktı. Ve, akşamdanberi 
yerde birikmiş ekıi lr.okulu ırllbre yığını 
ilzerinden kalkan yeşil sırtlı sinekler, at
zının etrafında, alnında, yanaklarında do
l&fıyor.!11. 

Kırgız uyanıktı. B.şını çevirmişti. 
Boynunu uzatmıştı. Bana bakıyordu. içim 
içime sığmıyordu. Hem korkuyordum, hem 
•eviniyordum. Yanına yaklaştım. 

- Oh, Kırırız ... Güzel Kırgız •. Yav. 
rum Kırgız • . 

Koca at, kıpırdamadı._ Tı~kı Recep 
gibi, ufacık ellerimle rörllnu, karnını 
şamarladım. Yelelerini ıevdim. Huysuz
lanmadı. Şaştım. 

- Oh benim 'Kırgızıın... Uslıı Kır-
ırızım ... 

Hali süzüyordu beni Kırgız ... Sanki 
yapacağım yaramazlıiı anlamıftı. Yanına 
pek az kimseyi yaklaştıran Kırırızın büyülü 
gözlerinde, sanki bir gülüın•eme vardı: 
Ve, ben onun bu uysallığından cesaret 

alıyordum. 
Receb'in uykusu ağirdı. Burnunun 

ucunda koskoca alı eyerledim de banamı 
demedi. Fakat •. çıkarırken, nal seolerine 
uyanması ihtimali vardı. işte 0 zaman 
bütü~ bu hazırlıklar suya düıebilirdi. 
Arayıp tarayarak, elime dört çuval eskisi 
geçirdim. Teker teker, Kırgızın ayakla
rına sardım. Tırnakları temizlenirken bile 
huysuzlanan at, vık demedi. 

- Oh benim Kırgızım.. Uslu Kır
gızım ... 

Dizginlerinden tuttum. Evvell ahır
dan, sonra bahçeden çıkardım. Bozuk 
kaldırımda t!finen bir iki tavuktan baf kı, 

sokakta kimsecikler yoktu. Çuvalları sı

yırdım, atlım. Yolun kenarındaki tümsek
te, parlak özengilerin kayışlarını en son 
deliğine kadar kı•tıoı. Atın hali sesi 
çıkmıyordu. 

- Oh benim Kırgızım... Uslu Kır· 
gızım •.• 

Üzerine atladım. Ôzengiler ırene 
uzun ıreldiı ve ben bu defa ayaklarımı 
özengi kayışlarına geçirdim. Babamın 
gümüş ıapı savatlı, domuz derisi kırba
cını elime aldıın. Diiginleri tarttım. 

- Hadi Kırgız ... 
« Keçiören » , verelini... F erabımdan 

uçuyordum. Başım ıröğe ertnişti. Koltuk· 
!arım kMbarıyordu. 

Ortalık aydınlanmıştı. Hila « Keçi
ören " bağlarının ıslak yollarında, Kır
gızı dört nala koşturuyordum. 

Çok geçmeden yakalandım. Bir bağ 
çiti dibinde önüme askerler çıktı. Kaça
madım. 

Babam öfkesinden kuduracak gibiydi. 
Olduğu yerde, koca çizmelerinin kal•n 
topuklarile eşiniyor, tepiniyo, toprağı 

oyuyordu. Siyah, pala bıyıklarının açlarını 
ımıyordu. Gözleri dönmüştü. Beni zaten 
biç sevmezdi. ( Bem de onu biç amma 
hiç sevmezdim l ) Kardeşlerim, Nimet 
ıblıaı, Behice, üst kat sofanın pencere· 

sinde korkularından çığrışıyorlar, ağlaşı· 

yorlardı. Annem bahçe kapısının eşiğin

de, nefesi tıkanmış bir halde, babama 
yalvarıyordu : 

- ilişme ... Allah aşkına ilişme ... 
En küçük kardeşim Hikmet, annemin 

ayakları dibine büzülmüştü. Hiç birşey 
düşünemiyordum. Gözlerimi ruıran çiz
melerimin parlak uçlarına dikmiştim. Tir

. tir titriyordum. Yabancı bir neler, Kır
gızı ahıra çekti. Babam, kalın elini boy
numa sokarak, kadife ceketimin yakasın
dan kavradı. Ahıra sürfikledi. Ağlamı
yordum bile ... Dayağı hak etmiştim. 

Üzerinden isli yağ kandili sarkan 
simsiyah, kurt yeoıırı direğe kıskıvrak 
bağlandığımı, iri gümüş topuzunu « Ke
çiören » yollarında düşürdüğüm domuz de
risi kırbaçla müthiş bir dayak yediğimi 

hayal meyal hatırlıyorum. Yarı baygın 

bir haldeydim. Hiç unutmadığım birşey : 
Kırırızın, başını çevirerek, bonunu uzata· 
rak, dayak yeyişimi seyredişi... BilyOlfi 
gözleri ne alaycıydı 1 

- Ah Kırgız. .. Hain Kırırız l 

Biraz huysuzlansaydı. seyis uyana
caktı. Onu kaçıramıyacaktım. Bana da 
mükemmel bir dayak ziyafeti çekilme· 
miş olacaktı. 

Kemiklerimin, 
!erce ıfirdli. 

ellerimin ıızııı ırün· 
[ Devamı var ] 
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E.v yandı, kül oldu. Ça~lıca.h 
Mehmetle Deveci Kara Huseyın 
oğlu Mehmedin cesetlerini dışarı
ya çıkaran müfrezeler yangın ye
rine yaklaştılar. Her tarafı eşerek, 
kazarak yanmış adam aradılar ve 
bu tabarriyat neticesinde acı ha
kikatla karşılaştılar: 

Hacı mustafa kaçmıştı ... 
Artık yapılacak bir şey kal

madı. Müfrezeler iki cesedi bera
berlerine alarak avdet ettiler. 

Deveci Kara Hüseyin oğlu 
Mehmetle Çamlı\!alı Mehmedin 
cesetleri Tirede halka teşhir olun
du . 

* * "' 
Hacı Mustafa boradan firarını mü 

teakip doğru Marmaris'eindi. Orada 
Hacı Hüseyini kaçıran Barba Kos· 
tiyi buldu . Kosti ile Hacı Hüse
yine haber yollıyarak onları tekrar 
getirtti . Bir müddet yine beraber 
dolaştılar ve sonra yine anlaşamı
yarnk tekrar ayrıldılar . 

Kitabımız Çakıcı Efeye fiit ol
duğu cihetle Hacı Mu~taf anın ha· 
yatını tatvil etmiyerek lıulasatan 

arzedecğiz : 
Bu vak'adan sonra Deli Meh

met, Hacı Mustafadan ayrılıyor. 

Hacı Mustafa mütebaki kızanlarile 
Kuşadasının Cevizli yaylasında do 
!aşıyor. Yeni kızanlar buluyor. 
Oradan tekrar Ödemiş yüziine ge 
çerek Ödemişe yarım saat mesa· 
fede Macar lbrahimin hanesinde 
saklanıyor. 

Fakat onun bu ihtifası haber 
alınmıştır. Bayındırlı Mehmet efen 
di, Jandarrna tabur kumandanı yüz 
başı Halit bey, Jandarma seyyar 
bölütü kumandanı yüzbeşı Tevfik 
bey müfrezelerini alarak Macar 
lbrahimin evini sarıyorlar. 

Daha evvel Macar lbrahim te
sadüfen yolda yakalanmış ve ken
disi tazyik edilerek her şeyi söyle 
mişti. 

Burada yapılan müsademe yi
ne takip kuvvetleri aleyhine neti
celeniyor ve iki Jandarmamız daha 
şehit düşüyor. 

Yalnız eşkıyadan Çakal oğl~ 
Mehmetle Macar ibrahimin çama
şır yıkamakta bulunan zavallı ge
lini vuruluyor. 

Zabıta maalesef aczini bir da· 
ha anlamıştır ve bu sebeple 
Hacı Mustnfanın istimcın ettirilme
si esbabına tevessül etmiştir. Bu 
teşebbüs iyi netice veriyor ve esa 
sen Çakıcı efesiz dağlarda dolaş
ınaktlln yorulan Hacı. Mustafa isti
ınan ediyor. 

* • * 
Su destisi su yolunda kırılır. 

Cennet te, Cehennem de dünya· 
dadır diyenlere insanın ekseriya 
hak vereceği gelir. 

Allah cürmün cezasını belki 
iınha) eder, fakat asla ihmal et· 
rne.ı. 

Hacı MustaFa artık Bozdağın 
Yuntalanı yaylasında ziraata baş· 
laınıştır. GOya namuskirane bir 
çiftçi hayatı geçiriyor . Bu namus
karane zannedilen hayatın esası de 
rebeyliktir. 

Hacı Mustafa cebre, tahakkü
me, istibdada adam öldürmeğe 

alışmıştır. Bu sebeple toprağını 
zorla köylüye bedava sürdürüyor, 
mahsulünü cebren bedelsiz topla

tıyor. Köylü bu mel'un herifin 
elinden yaka silkiyor amma korku 
dan ses çıkaramıyor. 

Şaka değil.. Hüktlmetin bile 
başa çıkamadığı Hacı Mustafadır 
bu · · Yarın yine kızarsa köylüden 
beş on kişiyi bir hamlede öldüre
rek dağa çıkabilir. 

k'" Hacı Mustafamn zulmünden 
oyler dağılmak tehlikesine giri-

yorlar Fak t b'" 1 t • • ' a o; oy e şeylere nıe-
e~ık ~eren takımdan değildir. O 
ilin Yıne civar kö l d b' · • · 
k d. y er en ırısını 
eıı ı tarlasına sürmüş t t 

toplama ano-ary ve pa a es 
Ç 

6 asına -sevketmiştir. 
oluk, çocuk, kadın k k b. k'" • er ·e ır 
oy halkı - içinden lanetler oku. 

Yarak - Hacı Mu t f 
d 

5 a anın tarlasın 
a bedava amelelik et k 

me ·te ve 
Patates toplamaktadır. 

Hacı Mustafa bu ceb A 

1 . rı ame e-
Yi teftişe çıkmıştır Yuntal 
laaı . . anı yay• 

Qzerınde azamet ve gılzetle 
ilerliyor. 

Mavzeri omuzundadır. Daima 
h. -ı asık olan suratı bermutat ıç gu • 

miyor. . d k' 
Hacı Mustafa, yol üzerın e 1 

Kocakaya mevkiine ielir, gel~~z 
bir siliih patlıyor. Çakıcı çetesının 

· · b' tek hareke:t erkanıharp reısı ır f 
yapmadan, bir tek kelime _te ev-
vüh edemeden yıldırıma ugramış 

bir domuz gibi yere ybığılıy.ord. - 1-
Hacı Mııstafanın eynı ag~ 

mış, habis ruhu cehenneme gıt-
miştir. h K 

Sonu yapnn da meş ur ~~~-
lı zeybeğin avenesioden Kıı~~k 
Mehmettir ve bu suretle ef esının 
intikamınını almıştır. 

* * * ·ı . Çakıcı çetesinin tamamı e ım-
hası hadisesi budur. Bu ~idiseden 
sonra artık Çakıcı çetesı ortadan 
kalkmış, muhit huzura kavuşmuş-

tur. Ô . . 
Bir vakıtlar demış ve cıva-

rında zeybeklik, yani ~akavet. b.ir 
meslekti. Dağa çıkabılmek ıçın 
anasının memesini kesenlere bile 
te.,adüf edilmişti. 

· Maarifin kıymetine dikkat bu
yurunuz: 

Biigiin Ödemiş ~avalisi en 
ilerde, en huzurlu nıntakadır. Aha 
lisi fevkii.lede zeki, cesur ve çalış
kan olan bu muhitin en büyük ih· 
tiyacı maarif idi. Cumhuriyet devri 
bu ihtiyaca cevap vermiş ve vak
tiyle bol, bol eşkıya çıkaran bu 
mukit, memlekete bol bol adam 
yetiştiren bir mıntaka olmuştur. 

* Çakıcı efen"'in* cesedi Nazillide 
hükOmet konağının bahçe kapısın· 
da asılarak halka te.şhir edildikten 
sonra gömülmek istendi. Faka Na 
zilli hnlkı bu şakinin cesedini ken 
di mezarlarına gömdürmek isteme
mişti. 

Bu sebeple cesedi aldılar Yu· 
karı Nazillinin haricinde Suluçay 
yanında Nazilli eşrafından eski be 
lediye reisi Tevfik beyin biraderi 
Emin beyin fidanlığı civarında, 
Nazilli - Ödemiş - Alaşehir şo
sesine iltihak eden bir yolun ba
şında açılan çukurn gömdüler. Çu 
kurun sağında bir palamut, solun
da da bir zeytin ağacı vardır. 

Hadiseden 15 gün sonra efe-
'nin ilk karısı Raziye hanım gele
rek kocasına çimento ve tuğla ile 
bir mezar ördürdü. Başına bir taş 
dikti. ç 

Taşın üzerinde ( Meşhur ~-
kırcalı Mehmet efenin ruhuna fatı
hn ) yazılı idi. 

(Devamı var) 
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Bu 

( Belediye Yanında ) 

• 
Londra 8 

(A. A) - Roy
ter ajansı bildiri
yor : Hür Fransız 
kuvvetleri bu sa
bah saat 4 de 
imparator 1 uk. 
kuvvetlerinin de 
milzaheretile Su· 
riye ve Lübnan 

Hür Fransız 
kuvvetleri 

Suri e'de 
ilerliyor 

4.000 Fransız • 
lnRilizilere 
iltihak etti 

Nevyork9 -
( A , A. ) Nev-

topraklarına gir- Modern t e c hiza t l ı 
mişlerdir. 4000 Fransız Cebeli 

york Taymis gaze 
tesinin Bern'den 
aldığı bir telğ 

rafa göre, modern 
teçhizatlı 4,000 
Fransız Suriyede 
Cebeli Düruz mıo 
takasında lngiKahire 

8 ( A. Düruz,de /nail izlere 
A.) - İngiliz ve 6 

hür Fransız kıta- iltihak etti lizıere ltıhak et 

F oıiştir. larındıın mürek- r a 
kep olarak Pazar n S 1 Z Taarruz nere· 
sabahı Suriye hu- f •ı 1 O S U den yapıldı 7 
dudunu g e Ç en Vişi 9(a.a)-
müttefik kuvvet- Askert mahfil-
ler, General Vil- Vltl hUktlmetlnden lere göre lngıliz 
son'un kumandası hazır Ol emrini aldı ve Hür Fransız 
altındadır. Pazar şafakla beraber, kuvvetleri Suriyeye Lübnan sahili 
müttefik tayyareleri, Fransız ordu- yakınında Cebeli Dürüz'ün cenup 
suna ve suriye makamlarına hita- kıtası olan Merj-Ayun hattından 
ben beyannameler atmışlar ve Su- taarruz etmişlerdir. Devamlı bir 
riye'den Almanları atarak lngiliz cephe yoktur. Müttefikler birbirin· 
ve hür Fransız kuvvetlerile işbir- den çok uzak noktalarda münferit 
liğine davet etmişlerdir. kollar halinde ilerlemeğe çalışıyor-

Kahire 8 { A. A ) - Müttefik lar. 
kuvvetler, Suriye' de bazı terakki
ler kaydetmiştir. Bir mukavemetle 
karşılaşılıp karşılaşılmadığı malQnı 
olmadığı gibi Fransızların hattı 
hareketi de bilinmemektedir. Sala
hiyetli mahfillerde, vaziyet hak
kında çok sarih malOmat mevcut 
değildir. 

Londra 8 (A. A) - Afi: Ak
şama doğru gelen haberlere göre, 
Filistin'den hareket etmiş olan 
kıtalar, Şam'ın cenubu garbisinde 
huduttan elli kilometre kadar me. 
safede Kuveitra'ya doğru ilerle. 
mektedir. 

Londra 8 ( A. A) - Royter : 
Gece yarısına kadar muhtelif kay. 
nakla;dan gelen haberler, müttefik 

kuvvetlerin yüz kilometre mesafe· 
de Şam'a giden demiryolu boyun· 
ca şimale doğru ilerlediklerini ve 
Pazar sab:ıbı erken otuz kilometre 
kadar bir ilerleme yapılmış oldu· 
ğunu bildirmektedir. 

120 kilometre daha şimalde 

bulunan Hums' a karşı şarki Ür

dün' den ve yahut lrak'tan bir 
cenah hücumu yapıldığı hissini 
veren haberler de muvcuttur. Bu 
ilerleyiş, Beyrut ile Trablusşam'ıo 

geri kalan Suriye arazisi ile mü• 
nakalitını tehdit etmektedir ve bu 
noktalarJaki bütün Alman «turist
leri » nin vaziyetini fevkalide fena 
bir hale sokacaktır. J' 

Başka kolların, Alci'dan. l3ey
rut'a sahil yolu boyunca ilerledik
leri de tahmin olunmaktadır. 

Büyilk bir mukavemet olmaz. 
bu mahallerin hepsi 24 saatte 

"· b"l k' müttefiklerin eline geçe ı ece tır. 

Fakt lngiliz kuvvetleri ile hür 
f ransız kuvvetlerinin ilerleyişi bu
rada durmıyacaktır. Süratle şimal 
'hududuna kadar ilerlemek ve bü
tün Suriye sahilini işgal etmek 
lizıındır. Büyük miktarda Fransız 
kıtalarının ve aynı zamanda Suriye 
halkının, Laval'in Fransası olan 
Vichy'dcn bu derece farklı olan 
hakiki vatanlarının, hakiki Fransa· 
nın diivetine icabet etmeleri pek 

ziyade muhtemeldir. 

Beyrutla Dentz'in umumi ka· 
rargahı tarafından neşredilen ikin- , 
ci bir tebliğe ·göre de İngiliz ha
va kuvvetleri dün Berut üzerine 
bir akın yapmışlardır. 

Londra 9 [ a.a ] - Amerikan 
radyolarının Vişiden alarak neşret
tikleı:i haberlere göre Suriyede 
ilerliyen Fransız - logiliı kıtaları 
20 bin kişi kadardır. 

Vişi 9 ( a.a ) - Iraktan ge
len lngiliz kıtalarının Frat vadisi 
üzerinden Suriyede ilerlemekte ol
dukları bildiriliyor. 

Şimdilik muknemet 
gösterilmiyor 
Kudüs 9 (a.a) - Alınan son 

malOmat, Şimdiye kadar mühim 
bir mukavemet gösterildiğini bil
dirmemekteyse de tayyarelerin mü· 
temadiyen gidiJ> gelmeleri lni'iliz 
hava kuvvetlerinin çok büyük bir 
faaliyet gösterdiğine delil olarak 
kabul edilmektedir. 

Vişi emrindeki Fransız do
nanması hazırol emrini aldı 

Nevyork 9 (a.a) - Nevyork 
Taymis gazetesinin Bem muhabi
rinin verdiği bir habere göre Tu· 
lon'da bulunan Fransız donanması-
na mensup bir çok cüzütamlar der
hal harekete hazır bulunmak nze
zerc emir almışlardır. 

General Dentz' e gapılan 
teblilat 

Kahire 9 (a.a) - Hür Fran. 
ınzlarla lna-ilizlerin, Suriyenin Al
man kontrolü altına geçerelc mu
harebe meydanı olmasına mani ol
mak için yaptıkları hareket tanı 
zamanında vuku bulmuştur. Zira 
gittikçe artan bir Alman sızması 
hakkındaki deliller gittikçe daha 
çoğalmaktadır. 

Verilen malumata göre, Fran-• sız fevkalade komiseri general 
Dentz'e son günlerde Vişiden teb
liğat yapılarak 1--alep bölgesinin 
idaresi ve kontrolü için 15 Hazi
rana doğru Halebe l ir Alman he· 
yetinin muvasalaf edeceği bildiri!. 
miştir. 

Keza Mayis bidayetinde gene• 
• 

lskenderlyenln bom
bardımanı Uzerine 

Mısır Almanya' 
• 

yı protesto ettı 
Kahire 9 (a. a.) - Kral Fa

ruk ile Kraliçe lskenderiyede bom
bardımandan müteessir olan bölge-"' 
yi ve hastanede bulunan yaralıları 
ziyaret etmişlerdir. 

Mısır hük<\meti, çarşamba gü
nü lskenderiye' de masum siville· 
rin bambardıman edilmesinden do
layı, Almanya ve İtalyayı şiddetle 
protesto etmiştir. Ölenler için ve 
maddi hasar için tazminat, Mısır' 
daki Alman ve ltıslyan alacakla
rından ödenecektir. 

Berlin 9 (a. a.) - Yari res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Yabancı gazeteciler, dün Al· 
man hariciye nezaretinden, lsken
deriye'nin bombardımanı dolayısiyle 
Mısır'ın protestosu hakkında ha
ber almak istemişlerdir. 

Gazetecilere, böyle bir Mısır 
protestosunun şimdiye kadar Ber· 
lin'ft gelmemiş olduğu cevabı VO· 

rilmiştir. 

Berlin'deki düşünceye iÖre, 
böyle bir protesto, nazarı dikkate 
alınması için, lsveç'in selihıvettar 
olmadığını bildirmesinden dolayı, 
lran vasıtasiyle verilmelidir. Esa
sen burada mihver askeri harekatı
nın sivil hedefleri istihdaf etme
diğini tebarüz ettiren Alman ve 
ltalyan deklarasyonları tebarüz et
tirilmekte ve Alm nlar tarafından 
şu cihet kaydolunmaktadır ki ls
L.enderiye bir harp limanıdır ve 
bir lngiliz deniz üssüdür. Eğer 
lngilizler, bu vakada d.ı, bir kere 
daha, sivil hedefler fikrinin arka
sına gizlenmrğe çalışırsa, bu an
cak itibardan düşürücü bir hattı 
hareket teşkil edecektir. 

Mısır'3aki lngiliz kıtaları· 
başkumandanhğı 

Londra 9 (a.a.) - General 
Marşal Koruvel Ortaşark bıış\tu. 

mandan• Veyvelin idaresinde, Mı
sırdaki lngitıı kıta,arı başkuman
danlığına tayin edilmiştir. 

ral Hutzinger'in general Oentz'e 
tebli&'atta bulunarak Darlan'ın Hit
Jerle yaptıj-ı a-örüşmeler esnasınd~ 
Almanlara Suriyede hava üslerı 
terkettitini bildirmİf ve 1reneral 
Dentz'den bu tedbirin Suriye ordu 
sunda karaaşalıkl:ır hudüsüne sebep 
olacak mahiyette olup olmadığı ve 
sebep olacıık mahiyetteyse buna 
nasıl mani olunabileb~ğini sormuş
tur. General Dentz verdiği cevap
ta, tayyare meydanlarının Alman· 
lar tarafından transit olarak kulla
ııılmasını tavsiye etmiştir. 

Suriyeye huriyet ve istiklal ve
ren beyannamenin· ehemmiyeti kü
çük görülmemekle beraber lngiliz 
ve Hur Fransız beyannamelerinde· 
ki ikticıadı lıükumlerin ehemmiyet
çe bundan aşağı olmadığı tl'barüz 
ettirilmektedir. 

F ransnmn teslim olnıasından
beri Suriyenin iktisadi hayatı hf!
men hemen felce uğramıştır. lhra 
cat ve ithalat asğariye düşmüş ve 
büvük kambiyo zorluklariyle kar
şılaşmıştır. 

Diğe.r taraftan Suriyeye yeral 
tı horulariyle petrol da gelmemiştir. 

-

Fazla sevinç insanı öldürür 
U..ı:::::::::::::::~~::~::::::::::::::::::::f:==d:====:_==d7a~a=e:tı':r'ı~le:n~s~'ıp~e~r~le~r~e:d~a~·ı~r~s:o~n~t~o~p:-==~:=;~::~::::::~~~~==~~~~~tl ~ 6 ler ile temizlenen tohuııılar ekildikten sonra 1897 senesinde Meksiko ş~hri ağırce:za mah- l:a:n ::ı~:atıt göre, Al~anlar garp cephe- yüzde 10 nisbetinde fazla mahsul verdiği an• 

kemesi haydutluk ve katıl suçundan dolayı sinde 
700 

ve şark cephesı~dc !OOO ve cenup l~ılmıştır. 
Leopold Toredara namında birini idama ~ah· h . .J 500 kiloınetrelık sıper kazmışlar-
k<lm etmiş, fakat bir ay sonra cezasını mueb- cep esın"e " d r d.k 

. dır. Avusturyalıların v. ucu e g~ ır ı leri siper~ bed küreg" e tahvil eylemiştır. 1 etred B 
k l k 1 · ı - 400 kı om ır. u siperler Gerek tahkikat ve gere mu ıa eme esna· erın uzun ugu ld _ 

sında kendisine atf ve isnad edilen cürümleri üst üste vasati üçer hat 0 • uguna göre, tek 
red ve inkar eden Toradera, mahkOm olduktan hat üzerine mezkQr siperlerın tulü 15600 kilo-

ve cezası müebbed küreğe çevrildikten derin metreyi bulmuştur: Jl!kt:~atU!:~~lahrz vte 'ke!11Asalli 
A d i l' - eç dig-er siperlerle bır ı _ arp e ı ı -bir yeise kapılmıştı. ra an e ı uç sene g - d l 00 

dl'kten sonra zavallının suçsuz ve masum ol· man devletinin yaptırBıug's·ıpseıprler ~r, ~2,0d ki-
lometreyi bulmuştur. erı vucu e ge-duğu, haksız yere zindanlard~ yarım asırdan tirmek için kazılarak çıkarı~an toprakların mik· 

fazla bir müddet çürüdüğü sabıt olmuş ve tah- tarı altmış milyon metre mıkibı tutmaktadır. 
liyesi emredilmiştir. . . . • , • 

Hapisane reisi artık bır pırı fanı olan f o· 

roderayı yanına çağırp hapishaneden çakmağa Fazla u Türkistanda pamuk çe-
serbest olduğunu söyleyince, bedbaht adam, se- pam k kirdeklerinin ekildiği za-
vincinden evveli çılgın kahkahalar atmağa mahsulü alma mnn fazla mahsul ver
bnşlamış, ııonra birdenbire yüzü sarararak ye- için yeni bir usul mesi iç'in yeoi bir te· 
re düşmüş ve hapisane doktorunun müdahale- _ 
sine meydan kalmadan füc'eten ölmüştür. Dok· mizleme usulü keşfedilmiştir. Bu usulü keşfe. 

d. • den Taskent'teki pamuk sanayiini planlaştırma tor, bedbaht ve masum mahkQmun cese ını 
· ld- - " ü dairesidir, 

• Atından inen Şimdiki harp tarihi bir· 
çok meşhur şahısları 

İm para t 0 r attao indirmişmiştir. Ta-

rihi heykel ve abideleri hava hücumlarına kar
şı korumak için ltalya hükametinin aldığı ted
birler böyle bir netice doğurmuştur. 

Romada Kapitol meydanmda imparator 

Mark Aurel'in at üzerinde bir heykeli vardır. 

403 senedenberi atında duran bu imparator 
şimdiki harp dolayısiyle beygirinden indirilmiş 

ve yer altında bir mahfuz mahalle nakledil· 
miştir. 

Harp başladığı zaman Roma belediyesi bu 

abideyi binlerce kum çuvalı il.e örttürmüş .ve 
bunların üzerine de katranlı bır tabaka geçırt
mişti. Fakat sonradan kumların rutubetinin, 

Cenap Slavlarının 
ıstırabı 

( Baştarafı ikincide ) 
törlügünü iliin etti. Devletin ismi
ni bile drğiştirerek, kuvvet ile, 
bir Yugoslav birlıgi kurmıığa ça
lıştı. Fakat bir gun bir hırvat da 
Sırp kralını öldürdü. Yugoslavya' 
nın iç ve dış politikası, bu darbe· 
nin tesirinden hiç bir zaman kur
tulamadı. Dahıli siyasetinde zaf 
ve tereddüt harici politikasında 

istikrarsızlık içinde, Yugoslavya 
Mihverin istilasına uğradı. Bır rü
ya ki, hakikate inkıliip etıne>i için 
yüz yirmi sene uğra~ılmıştı; m~ 

ğer hakikat zannedılcn bu vaziye
tin de ancak yirmi sene yaşıyan 

bir rüya olduğu görülmüştür. Ce
nup slavlarının bugünkü hallt'ri 
cidden fecidir: Sırplar, bir nevi 
çek muamelesine maruz kalmakta· 
dır. Çünkü şimaldeki Çekler s:ıbi 
bunlar, cenup slavfarı arasında en 
faal, istikliife en ç ,k düşkün, en 
enerjik ve mukavemetleri zor 
kırıldığı için en telılıkeli unsur sa 
yılıyor. Slovenler Almanya ile 
İtalyanlar arasında taksim edilmiş· 
tir. Hırvatistan'ın bir kısı:ıını ltal
ya almış, bir kısmına da şimalde

ki Slovakya gibi tabi bir devlet 
statüsü verilmiştir. Macaristan şi
malde bir kısım Yugo~~av toprak
ları:ıı almıştır. Bulgaristan da slav 
kardeşinin mirasından mahrum kal. 
ma°'f ve Makedonya'yı almı,tir. 

Yani Yugoslavya, Almanlar, ltııl
yanlar, Macarlar ve Bulgarlar ara
sında paylaşılmıştır. 

Fakat şimdi görülüyor ki mi
rasçılar nrasında ihtilaf çıktı. Za
ten daima öyle ol:ır. Bir devletin 
topraklarına bir takım komşu dev 
lctler göz koyarlar. Onu parçala· 
mak için işbirliği yaparlar. Fakat 
hedeflerine varır varmaz, mirasçı· 
lar arasında ihtilaf çıkar. Balkan 
muharebeleri bunun eo iyi misa
lidir. 

Son günler zarfında Berline 
ve Romaya yapılan bir takım zi· 
yaretler Yugoslııvyanın paylaş 1-
masiyle alikadıır olmalıdır. Daima 
gizli olarak seyahat eden Bulgar 
kralı Boris, hıılyanın Arnavutlu ıe 
hodutlar1111 şarka doğru genişlet · 
mek istemesinden şikayet etmiş 

olacaktır. Berlin haberlerine göre, 
Bulgari tan Oebreyi de i temekte· 
dir. Selaniğin kendi~ine verilme· 
miş olmasında~ da müştekidir, 

Hırvat devlet reisi P.aveliç de 
Berline gitti. Diğer taraftan ~a
cariıtan da Adiryatik denizine mah 
reç temin etmek için Başvekilini 

Romaya gönderdi. Görülüyor ki 
Macarların, bir taraftan Hırvatlar 
ve bir taraftan da ltalyanlarln, 

Bulgarları~ da ltalyanlarla menfa
atleri çarpışmaya başlamıştır. Al
man menfaat ve alakalarına gelin
ce: bunlar, Avrupada beyndmilel 
münasebetlerin büsbütün başka 
bir konsepsiyonu içinde mütalea 
edilmek lazımdır. Eğer Almanya 
lngiltereyi mağlup edip de tasav-

vur ettiği nizamı kuracak olursa 
Avrupadaki hudutların hepsi de 
bütün kıtaya şamil geniş bir im
paratorluğun idari taksimatı dere· 
recesinde ehemmiyetli olacağın· 
dan hudutların şöyle veya böyle 

çizilmesi, Almanya için büyük bir 
me ele teşkil etmt>z.. Almınya şüp 
be•iz cenup si lVl rı meselesini de 
bu geniş kadro içinde görmek
tedir. 

Esasen her şey Alman zaferi
ne bağlıdır. Ve eğer bu z fer ka 
zanılmazu mihverin cenup ~lavla
rı için tııtbik etmeğı düşündüğü 
hal şekli, bu mevzu üzerinde gö 
rülen rüyaların en kısası olacak· 
tır. 

Atlantik'te 100 Al
altlsı man deni 

dolaşıyar 

- Baştarafı ikincide -
lara ateş açmak surt·tile lngiliz nak 
liyatını iı'aç etmektedirler. 

Yukarıda saydığımız taarruz 
vasıtalarının harekatında 

Norveçten ispanyaya kadar uzanan 
sahillerin Almanlar elinde bulun
ması bu va.sıtaların Atlantiğe açıl 
malarını kolaylaştırmaktadır. 

muayene etmiş ve fazla sevınçten ö ugun ... 
l""l'l'"m_11_m~i---:-ha-r~pt~e~ Geçen 

IA • Alman 
kazılan sıperle askeri 

tesbit etmiştir. 

Umumi harpte 
ve Avusturya 
kuvvetleri tara-

Bu müesese pamuk tohumları, hamızı kü-
kürt ile temizlendiği takdirde daha fazla ha· 
sılat vereceğiui keşfettiğinden buna röre ma· 
kineler yaptırmıştır. Taşkent'toki büyilk pa
muk temizleme fabrikuına konulan bu makine-

müruru zamanla tunç heykelin altın yaldızlarını 

bozacağı anlaşıldığından imparatorun heykeli
nin atından alınarak başka bir tarafa a-ötürül- , 

'. 1- - -ı - tü At heybeli kum mesıne uzum irOru muş r. 
çuvalları altanda muhafaza edilecektir. 

Hülasa: Atlantikte ceMyan et 
mekt~ olan muharebelerde kulla
nılan taarruz silah ve vasıtaları 
Okyanusun vüsatine nisbetle kemi 
)'et bakımından gayri kafidir. Bu 
silahların lngiliz vapurlar:ına ~~r; 
dirdikleri zayiatın baftalı~;:;:~: 
hakikaten yib bin t<>n ~=•• daha 

J 'I · bu ~•Y İH ngı terenın anabiJecej'ine bük 
uzun zam•ll d•Y 
molunabiJfr. 
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· YAlllK SINIMA 

• ~ BU ıAıKrAM ~ ~ 
iKi GÜZEL FİLİM BiRDEN SUNUYOR 

1 
Paramond film şirketinin büyük yıldızı 

RAY MILLAND 
Tarafından temsil edilmiş bir zafer abidesi 

UÇAN DONANMA 
Aşk ... ihtiras, tayyarecilik, rekor, heyecan, ve zafer şaheseri 

il 
Türkçe sözlü büyük tarihi şaheser film 

OÇ SiLAHŞORLER 

• 

BUGÜN 

Af saray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iKi GÜZEL FiLM BiRDEN 

ı 
fürk müziğinin en güzel nağmeleriyle süslenmiş 

• 

Türkce Sözlü ve· Şarkıll 
' 

HACI RfESUl 
1 

• il 

~<IR.tilll lMA YNAR 1 
Tarafından temsil edilen 

KANLI PUSU 

l
~·-~~ .... ,_re"·._...ı.._.-~ ......... ~ı~·- _,_._ . ..,..§ıiı""W~·-·-···~··-·t-·-·- ,.. _+_,_.™~-+- - -t• 

MU.JDE ': 
• 
~ 90 LİRAYA RADYO ~: 

İLAN 

~ ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR : 

• Kısa, Otta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 lambalı ve : 
Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N 
Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş 1 D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ajustos,3lkinciteşrin tarihlerinde 11apılır. 

1941 iKRAMIYELERI 
1 Adet 2QPO Liralık - 2000. LirA 

3 .. 1000 .. 3000. .. 
2 .. 750 .. - 1500. .. 
4 .. 500 

" 
2000. 

" 8 •• 250 .. ~ 2000. .. 
35 100 .. 3500. 

80 .. 50 .. - 4000. .. 
300 .. 20 " - 6000. .. 
TUrklye it Bankasına para yatırmakla yal· 

nız para blrlktlrmlt ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda talllnl:ı;I de denemlt olursunuz. 377 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütehassısı 
Kızılay ulucami caddesi İstiklal ilk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 680 

Dr. Mark o ikiz 
Sabık Sişli Sıhhat Yurdu Müdürü 
Hastalarını Pazardan m•ada her gUn saat 

10 dan 12 ye ve 15 den 18 e kadar Çın•rh 
caddealnde Asrr Sinema k•rtı•ında 128 nolu 
evde kabul eder. 869 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

1- Yeni mezarlığın ihtiya· 
cı olan 3500 metre kefenlik 
bezle 3000 adet 80 ve 2000 
adet de 36 santim boyunda 
0.22 eninde ve O. 20 kalın· 
lığında mezar tahtasının mü
bayaası açık olarak eksilt• 
meye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 2, 
190 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 164, 
25 liradır . 

4- ihale 20. 6· 941 tari· 
hine rastlayan cuma günü ıa· 
at 15 de Adana belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

5. Şartnamesi ve bez nu
munesi belediye fen işleri 
müdürlüğündedir. İsteyenler 
orada görebilirler. 

6- Fazla malümat almak 
istiyenlerin Adana belediyesi 
fen dairesine ve ihale günü· 
de muayyen saatda teminat· 
ları ile birlikte belediye en· 
cümenine müracaatları ilin 
olunur. 6-10-14-18 868 

lskenderun Bele· 
diye Reisliğinden: 

Otobüs seferi 
1 Haziran • 941 tarihin· 

den 31 Eylül 941 tarihine 
kadar . süren yayla mevsimin· 
de ahalinin Soğuk Oluk ve 
Nergizlik sayfiyelerine çıka• 
bilmelerini temin etmek üze
re İskendurun Belediyesinin 
Hususi Otobüsler işletmeğe 
başlağını sayın halkımıza 
ilen ederiz, 863 5· 10-15 

imtiyaz ıahibi : Cavit ORAL 

U. Netriyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Buıldığı yer : [ BUGÜN ] 

Matbaası - Adana 

Avrupalıların Hergün Kolipostal lıe Uzak Memleketlerine gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

Nefis çorbalık hububat sebze konıprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 
tem iştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür' at ve huzur temin eder. 

• 

Çapa marka çorbalık hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucu2luk ve sür,atle 

hazırl3nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mü
kemmel eserile mutfo klarımız içinde azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 

Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

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

KURUŞA ALABiLİRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin -(AS R ı > Sinemanın vasi salonunda 
LEO KARILLE PAT PA TERSON'un 

Emsalsız bir surette yarattıkları muhteşem dekorlar, büyük 

mizansenler, harkalô.de revüler içinde bügükaşk romanı 

52 nci Sokak 
AYRlCA 

Meşhur çalgıcı KOVBOY • FRED SKOTU'N 
Blnbir ,heyecanla dolu bUyUk sergUzett fllml 

YILDIRIM KURŞUN 

Ceyhan Beledi ·' 
yesinden: 

1. lstayon yolunun ikmal 
inşaatı için 16X16X25 eb'a· 
dında ( 36UOO ) adet Toprak 
kale parke taşı açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2. Beher taş on bir ku
ruş itibariyle muhammen kıy 
met mecmuu (3960) liradır. 

3. Muvakka teminat (294) 
liradır. 

4. İhale 16/6/941 pazar
tesi günü saat 15 de beledi
ye salonunda yapılacaktır. 

5. İsteklilerin 941 mali 
yılı içinde ticaret odasında 
kayıtlı olması lizımdır. 

6. isteklilerin vesika ve 
teminatıarile birlikle muayyen 
olan gün ve saatta ihale sa
lonunda hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

843 1- 5- 10- 15 

~I A\ l lBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işe.ilerin elin· 
dedir. 

En yeni ve en müte· 
kamil makinelerle 
çalışır. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şitlidir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisyenleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

işlerindeki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi t1e Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de· 
recede ehvendir. 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir . 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

e işlerinizi CllJJGUN) Matbaasında Yaptırınız. la 
kıs dal ~esmi ve ticari defterler, faturalar, 

mın 1 tıcaret makbuz ve fişleri hazırlanır. 

Yeniistasyon caddesi : 

n gü~el düğün ve nişan davetiyeleri, e 

Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler.~~ğ·t ve zarf başlıkları.her 
1 boyda mecmua,broşur basılır. 

Adana - Telefon 138 - Telgraf : 

C·ııt kısmında• Her boyda kitap ve mecmua en temiı 
ı malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

IB U 6 U iN - Adana 

1 


