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Kral Borls ltalya'da 

Roma 1 t (a.a.)- Almauyadan gelen 
Bulgar Kralı ı3oris ltalya'da kısa bir 
ikamette bulunmuı ve ltalyan Kralını 
ziyaret etmiştir. 

Yll ı 1 No. 240 
lıtn tartları ldanı 11• 

kararlattırılır. 

SiY ASI, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 
""'-----------------------~ 

- ........ 
1 Askeri vaziyet j 
Müttefikler J 

, Şam'a 10 
1 kilometre 

yaklaştılar . 
Sarigenin şarkında 
bir Fransız hava 
meydanı elegeçirildi 

Radyo -
-gazetesi -

' 

lngiliz - Fransız ittifakı zamanında, General Veggand 
bir lngiliz askeri kolleji talebesinin. geçit resminde 

• Suriyedeki harekatın ru
hunu anlamak için, pazar günü 
harekat başlarken Londradan 
verilen bir haberi hatırlamak Ji. 
zımdır. Bu habere göre Suriye 
teşebbüsü askeri barekittan zi· 
yade siyasi bir teşebbüstür. Bu 

nnn manası şudur: İngilizler ve 
hür Fransızlar Suriyeyi mümkün 
olduğu kadar silih atmadan ve 
kan dökmeden işgal etmek is
temektedirler. 

Avam · Kamarasında, Giridin 
kaybı başlıca tenkit mevzuunu 
teşkil etmiştir. Resim, Hanya 
limanından bir görünüştür. 

Veygand 
Almanyadan askeri 
yardım istenilmesini 

reddetti 
Generale g ö re, 
A frlkada h e r 
hangi bir hareket 
Amerikanın ·mU -
dahaleslnl t A c 11 
edecektir 

Londra 11 (a.a) - Müstakil 
Fransız aJansının Fransız budu· 
dunda bulunan muhabiri bildiri· 
yor: 

T eyid edildiğine göre, · Afri· 
kadaki do Göl kuvvetlerine kar
tı harekete gtıçmek meselesinde 
general Veygand amiral Darlana 
temamiyle muarizdir. 

Aolaşitdığına göre Veyg-and 
nazırlar meclisinde beyanatta bu
lunarak emrindeki kuvvetlerin her 
hangi bir harekete tevessill etme· 
i"e kifi olmadıiını ve bundan 
baıka böyle bir teşebbüsü Fran· 
ıız Afrika imparatorluğunda ka· 
rıııkhldara meydan vereceğiııi ve 
Amerikanın müdahalesini tacil 
edeceiini söylemittir. 

Y enand Almanyadan askeri 
yardım istenilmesini dahi redde· 
derele böyle bir talebin de Ame· 
rikanın müdahelesini tesri edece
iini ve Suriyeniu kabili miladafaa 
olmadığını, binaenaleyh feda edil
lllesi lizımıeldiğ'ini beyan etmiştir. 

Londra 11 [ a.a ] - Müsta
kil Fransız ajansı: 

lıviçre radyosunun verdiği 
bir habere göre, amiral Darlanın 
Yeni hariciye nazırı Benois Mec· 
hin Fransanın muhasamat sahne· 
•İni genişletmek üzere hiç b:r za· 
illan teşebbüse geçmiyeceğini sÖy· 
leaıiş, fak at Petenle O arlanın em
ri mucebinc~ Fransanın hücuma 
uğrayacağı yer neresi oluna ol
sun ınüdafaa edileceğini tasrih 
etmiştir. 

Mechin, lngiltereyi, Irak pet· 
rollarını himaye ve Fraosaya ait 
petrollara vaziyed etmek üzere 
Suriyeye girmekle itham etmiş ve 

demiştir ki: 

« - lngilizler Beyrutu deniz 
üaa olarak kullanmak için almak 
i~tiyorlar. Filistindeki mühim lngİ· 
laz kuvvetlerine mukavemet ede· 
cek Fransız kıtaları nisbeten 
azdir. ıo 

lnglltere üzerinde 
hava faaliyeti 
Londra 11 ( A. A) - İngiliz 

bava nezaretinin tebliği: 
Düşman dün rece küçük mik· 

rsta bava faaliyetinde bu
tunm~4tur. Cenubi Gal'e ve lngil-
erenın cenub b' . d b' u gar ısın e ır 
noktaya bomb l h a ar atılmıştır. Bazı 
aaar vukubulmuştur. 

ırakta •ükQn· 
Kahire 11 ( A. A) I .1• • - ngı iZ orta şark uınum· ._ A 

tebliği : ı urargahının 

Libyada kayda d - . 
b• k eger milhım 
ır şey yo tur. Hebeşistanda Jim-

llla mıntakaaındaki hareklt 
lll . t b" şayanı 
erQnunıye ır tarzda devam et· 

lllektedir. Irakta aükOn hilküm 
•Qf'Dl•ktodir. 

Suriye Fransız-

ları mukavemet - ediyor 
Bir mıntakada 
Avusturalyahlarla 
Vltl kıtalar1 ara
sında çarpıtmalar 

oldu. 
Londra : 11 [A.A.]- Suriye

deki Royter muhabirinin yazdığına 
göre, Mesulla bölgesinde dilşman, 
lnıiliz topçusunun kuvvetli faali
yetine rağmen durmakta devam 
ediyor. 

Kien kalesi lngilizlerin elinde· 
dir. Bizzat köyün önünde Avus· 
turalyalılar ile Vişi kıtaları arasın

da çarpışmalar olmaktadır. 
Lo~dra : 11 [AA.]- Öğrenil

diğine göre, müttefik kuvvetler 

Suriyede Vişi kıtalarının bir mik

tar mukavemeti ile karşılaşmakta· 
dır. Bu muhalefet, tezahür ettiği 
muhtelif noktalara röre dej-iş· 
mektedir. Şu cihet tebarüz ettiril
mektedir ki Suriye seferini bir yıl
dırım harbi telikki etmek hatadu. 

Kudüs : ıl [A.A.] - Kudüs 
Radyosu iki müttefik kolun Sur'un 
öbür tarafına ilerlemekte oldu· 
ğunu, başka iki kolun da düşma
nın cenubundan sur'atle ilerledi
ğini, merkez kolunun Mercanyun 
mıntakaaında terakki eylediğini ve 
başka kolların da Şama 15 kilo· 
metre mesafede olduklarını bil· 
dirmiştir. 

Hes, ingiltere'ye sulh 
teklifi getirdi mi? 

Rudolf Hess 
Londra, 10 - Avam kamara

sında Rudolf Hess meselesi tekrar 
mevzuubahis edilmiştir. Fakat B. 
Çörçil bu huıusta cevap vermek. 
ten imtina etmiştir 

Hes'in bilhassa sulh teklifleri 
getirip ıetirmedijine dair sorulan 
uzun bir suale B. Çörçil şu ceva. 
bı vermiştir: 

«Bu şahıs hakkında şimdi ya
pacak beyanatım yoktur. Fakat in 
giliz hükümeti Hes'in Büyük Biri· 
tanya'ya uçuşuna dair bittabi Bir
leşik Amerika bilkümetine mala
mat vermiştir. » 

Prens Öjen 
Brest'e sığındı 
Londra 11 ( A. A. ) - Ôire· 

nildii'ine göre, Bismark'ın arkada
şı Prenı Ôjen kruvazörü Breııt 
limanına iltica fltmiştir. lnriliz tay
yareleri bu gece Bre1t'e hücumda 
bulunmuılardar. 

lngilizler bu maksada var
mak için çok garib vasıtalar 
kullanıyorlar. lngilizler ve hür 
Fransız kıtalarının önünde ev· 
veli büyük hoperlörler taşıyan 
otomobiller gitmektedir. Bu oto 
mobillerdeki askerler Suriyelile· 
re düşman olarak dei'il dost 
olarak gelmekte olduklarını 
yaymaktadırlar. 

• Londradan bildirildiğine 
göre; cenuptan ilerleyen mütte· 
fik kuvvetler Şama on kilometre 
yaklaomışlardır. Fransızların da
ha cenupta olan esas müdafaa 
hatları aşıldığına göre müttefik 

kuvvetlerin mukave'oıet görme

den Şama girmeleri çok mub. 
temeldir. 

Beyrut istikametinde ilerle· , 

yen kolun ise, önlerinde mani 
teşkil edecek birşey olmadığına 
röre, bugün (dün) Saydaya var• 
mlf olınaaı muhtemeldir. 

Suriyede asıl harekit ıark
tadır. Ebu Kemaldan Fırat ... 
bilini takip eden uıilttefik kuv· 
vetler Dilzor kasabasını :ı:aptet• 
mişler ve burada mevcut mü
him bir Fransız hava meydanını 
ele reçirmiılerdir. 

Dilzorun şimalinde ve bizim 
hududumuza muvazi ilerliyen bir 
kol ise ResUliyn önünden geçe
rek Akçakaleye doi'ru ilerle· 
mektedir. Bu kuvvetin Akçaka
Jeden sonra. Dilzor'dan hareket 
eden kuvvetlerle birleşerek Ha· 
lebe yürümeleri çok muhtemel· 

dir. 
Cerablus ile Meskene ara· 

sında Fransİzların bir müdafaa 
harbi yapmaları bahis mevzuu 
ise de kanaatimizce bu1 çok za· 

if bir ihtimaldir. 
Resüliyn-Dilzor hattına ka· 

dar hem bir mukavemet görül· 
memiş ve Halebe 225 kilometre 
mesafeye yaklaşılmıştır. Bo isti· 
kamette ilerliyen kuvvetler ıno· 
törlü kıtalat olduklarına göre, 
bu kuvvetlerin bir hafta içinde 
Halebe girmeleri beklenebilir. 

Halep alındıktan sonra Su· 
riye harekatının nihayete erme· 
si de mümkündür. Zira böyle 
bir işğalden sonra Fransızların 
elinde hiç bir tayyare meydanı 
kalmıyacaktır. 

Kıbrıs'a taarruz 
teeyyüt etmedi 

Londra: 11 [a. a.] - Son 28 
saat ~ içinde Alman ve İtalyan 
bava kuvvetlerinin Kıbrısa taarruz 

ettikleri hakkında dilşman kont· 
rölü altında bulunan bir radyo 
istasyonu taraiından verilen haber 
teeyyüt etınemİJtİr. 

Yurdun bir kısmma feyizli 
yağmurlar yağdı 

Ankara 11 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Ziraat Vekiletinden 
verilen malOmata nazaran, Trakya 
mıntakasma, Marmara kıyılarına, 
Otta Anadolu ve Karadeniz sahil· 
lerine birkaç rilndenberi yatan 
yatmurlar çiftcinio bııtoo aıluntı· 

ıını izale etmlttir. 

Çörçil 
tenkitlere 
cevap 
Verdi 
" Horbelişa, hükfimeti 
tenkit edebileceklerin 
en sonuncusu olarak 
gelebilirler.,, 

-Bir amele mehı,.u digorki.
" Glrld'ln tahllyeal 
dU9manın Ege deni-
zinde ve Çanakkaleye 
kartı fevkalAde bU
yUk bir hareket ser
beatlal verml9tlr.,, 

Evvelki gün Avam kamara· 
sında mühim müzakereler oldu. 
Muhtelif hatipler ve bu arada 
eski Harbiye oa:z.111 Hor Belışa, 
son harekattaki muvaff akiyet· 
sizlikten dolayı hükOmeti ten· 
kit ettiler.· lngiliz başvekili, bu 
tenkitlere uzun bir cevap ver. 
di. Hor Belişanın tenıdllerini, 

Çörçıl rarafmdan verılen ceva· 
bın baş tarafını 3 üncü sahife
mizde bulacaksınız. Bu cevabın 
bihltıere aldığımız son kısmını 
- teknik bazı zarur~tler dola· 
yısile - bu sahifede veriyoruz. 
Çörçil, sözlerine devamla Yu-. , 

nanıstanın yarJımma koşmaga ka· 
rar verildiğini, · bu hareutin ken· 
dile;ini garp çölünde hücuma ma· 

ru~ . bıra11.tıgını, Yunanistanda da 
ezı~ı aded üstüntügü karşısında 
maglOp olmak lebıi11.esinde kalın· 
dıgını bu · ı·'\b' • mag u ayetten kurtulun-
ması · · ıçın Yugoslav ordusunun 
kendisine terettüd eden rolü oynı-

/ yabilınesi, yahut da Yunan ordu· 
sunun Önceden tesbit edılen daha 

dar hatta çekilebilmesinin Jizım 
ol~ui.unu, düşmanın tayyare haki
mıyetı sayesinde meydanlara işgal 

ve İngiliz tayyarelerini Ynnaniı
tandan uzaklaşmaia mecbur eyle-

diğioi, bunun neticesi olarak Girİ· 
de tecavüzün tahakkuk ettiğini, 
üstün veya kifi bir hava yardımı 
teaıin e'meden hiç bir zaman mu. 
hare be vermemekle Girit' den çe-

kilı:nenin <loğru olmıyacağının ka. 
rarlaştırldığını ve işte bunun için 
Girit' de çetin bir mukabelede bu. 

lunulduğunu, eğer Yunanistana hiç 
gidilaıemiş ve Girid müdafaa edil· 

meaıiş olsaydı dalıa 1941 seferinin 
bidayetinde düşmanın Suriye ve 

Iraka ve belki de lrana doğru iler· 
leıneğe teşebbüs etmiş bulunaca
ğını, Almanların bu harptd bir
çok zaferler kazandıj-ını, koJaylık
Ja boyıık memleketleri işaraJ eyle
diklerini ve fakat düımanıo azmine 

• 

B. M. Meclisi 
Toplantllarına 
fasıla verecek 

Ankara: 11 [Husausi muhabiri
mizden] - Büyük Millet Meclisi, 
umumi heyete gelen bazı layihaları 
müzakere etti~teo sonra toplantı· 
na yaz münasebetiyle fasıla vere· 
cektir. 

Temmuzdan itibaren ikinci 
teşrine kadar ayda bir hafta 
veya• ayda iki defa toplanllcaktır. 

Başıboş yakalanan hay
vanlar için ceza alınacak 1 

Ankara: 10 [Hususi muhabiri
mizden) - Murakabe heyetlerinin 
ittihaz edecekleri tedbirlere aykırı 
harekette bulunanlardan koruma 
veya ihtiyar meclislerince bir lira· 
dan 5 liraya kadar hafif para ce· 
zası alınacağına dair olan 31 inci 
maddeye ayrıca başıboş yakalanan 
hayvanların beherinden 5 kuruştan 
50 kuruşa kadar ceza alınacağı 
hakkında bir fıkra ilavesine ekıe· 
riyetle karar verilmiştir. 

karşı şiddetli mukave:met göster· 
menin teşkil ettiği hctyati derecede 

ehemmiyetli prensipler de bulunduğu· 
nu harbin ikibetinden emin bulun· 
madığı zaman çekilip gitmenin 
zaferin esaslı bir unsuru olmadı
gını söylemİj ve düşmanın bava 

yolile naklettiti kıtalarla yapacağı 
hücumun l'eniılifi hakkında biç 
kim•enin hayaJe kapılmadığını , 
hücumun muazzam ve şiddetli, 
olacağının bihndiğ'ini anlattıktan 
sonra Girit muharebesinin safaha
tından bahsederek demiştir ki : 

« - 25 ili 30 bin kişilik iyi 
kıtaların topçu ve bir miktar 
tankla, ve Yunan kuvvetlerinin 
yardımı ile, paraşüt ve planörle 

inecek düşmanı tahrip edeceğini 
ve bunların tayyare meydanlarını 
ve limanları kullanmalarına mani 
o 1 a c a i ı n ı Ü m i t e d i y o r d u k. 

Ve bu ümitle alınan kararımız 
tahakkuk etseydi düşman her şe
ye yeniden başlamak mecburiye

tinde kalacak ve muazzaın kayıb

lar karşısında harekata nihayet 

dahi verebilecekti • Her halde ha· 

rekata yenide:ı başhyabilmesinden 
evvel uzun bir zaman geçecekti. 
Bu kararımızın alınmasında esas 
teşkil etmiştir. 1916 ve 1918 de 
olduğu gibi Almanlar muharebeyi 
ve seferi ve nihayetinde de harbi 
kaybettiler. Eğer mahalli çı.rpış
malar olmasaydı harbin neticesine 
varılabirmiydi ? Bunun için bu mu
harebeler hakkında ancak seferin 
heyeti umumiyeııile münasebetleri 
göz önünde tutarak büküm v~ril -
melidir.» 

DARLAN 
DİYOR.Ki: 

Fransız mllletl , 
Paten 'e muzaheret 
etmezse. ölecektir! 

Vişi 11 (a. a.) - Ofi; Başvo• 
kil muavini Amiral Darlan, radyo 
ile neşredilen bir nutuk söylemiştir. 

Amiral Darlan bu nutkunda 
ezcümle demiştir ki: 

« - Fransayı kurtarmak için 
hayatını Fransaya vakfetmiş olan 
şefimize ne kadc.r minnettar olsak 
azdır. 

Fransa, henüz kurtarılm1ş de
ğildir. Akim münakaşaların ve bü
kOmete karşı acı tenkitlerin zama. 

nı gelmemi~tir. Buiün disiplin ve 
birlik zamanıdır. 

Muvaffak olması için, Mareşal 
Peten hükQmetine, cesaret azim ve 
sebat, nefıs feragati ve mill"tin 
müzahareti lazımdır. Eğer millet 
bunu anlamak istemezse ölecektir. 

Fransız hükOmetinin üç vazi· 
fesi vardır. 

1- Fransız milletinin bua-ün· 
kü vaziyetini iyıleştirmek. 

2 - Bir mağlObün yapabilece· 
ği nisbette ıulbu buırlamak. 

3 - Yeni Avrupa'da Fransa· 
nın istikbalini hazırlamak. 

Şunu hatırlamanız iyi olur ki, 
mütareke sulh değildir. Mütareke 
•ulh dej'ildir. Mütareke Alma:ıya 

v~ bizi~ tarafımızdan imzalanmıt 
bır vesıka olduğundan eğer bunu 
~adil etmek istiyorsak, Almanya 
ılo müzakere etmemiz lizımdır. 

Şimaiden ve muhasamatın ni· 
bayetini beklemeden, hi.ıktlmetin 
vazifesi, şerefli bir sulhun tesisine 
QlÜsait bir hava yaratacak tarzda 
hıneket etmektir. Eğer böyle bir 
bava yaratılmazsa, Fransa için fe. 
laketli bir sulhtan korkacağım. 

Yeni Avrupa, mazisinin, me
deniyetinin ve kültilrünün Avrupa 
manzumesinde kendisine işgal hak
kını verdiği mevkie konmuş Fran
sasız yaşamıyacaktır.» 

ltalya, lrakla münasebet
lerini niçin kesmiş? 
Roma 11 ( A. A) - Stef ani 

ajansı: 

S ılıihiyetli hal yan iBZeteleri, 
ltalya ile şimdiki Irak hüktlmeti 
arasında diplomatik münasebetlerin 
kesildiğini teyit etmektedirler. 

Bu hususta R..ımada işaret 
edildiğine göre, diplomatik müna
sebetlerin kesilmesi, temamil~ ln
gilızlerin elinde bulunan ~imdıki 

Irak hilkOmetiniıı takibettiği ı.iya
setin tabii neticesidir, 

lgiltere, istiklali uğrunda mü
cadele eden Jrak milletinin hakla· 
rına ihanet etmiştir. 

GAVUR İMAM 
Çakıcı Efe'yl hunharhkta çok geçen 

Ali Molla'nın hayati 

Zevkle, heyecanla, ali.kay le okuduğunuz « 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, üstad 

Zeynel Besim Sun 
dur. Çakıcı Efe bir Vakıalar külliyatı idi; Gavur imam ise Ali Molla'nın 
cinai hadiselerine istinad ettirilmiş ve çok kıvrak bir OslOpla ya:ı:ılm ... 
zaman, zaman fevkalade şakrak, bir romandır. 

Bu mühim tefrikayı behemehal takip ediniz; çolc /Jtt-
. _, #la il•tiln tara/la-lenecek oe Çakıcı E/11 t11/rıkamızuon 

1 J. (B iln) okagaca arına 
rını bıı/acalc•ınız. Gtfoar mamı aı 
/ıa,ar11tl11 tao•İge ederiz. 
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• • FiKiRLER 

TURK SECiYESi 
Seciye, çok gUç elde edilen bir haslettir. 
Seclyell adam, muhakkak bir tilUm kartı
sında bile, dedlölnden dönmez, yaptıAından 
plfman olmaz. Sokrat, bir hakikat uOrun
da, zehir içer; Galile, ate,te yakılacaAını 
bildlöl halde, u dUnya döner ,, der. 

Seciy~yi "'.izacda~. ayır~ak l~ım- emzimiz elektir. ] diye okuyanlar 
• gelır. Mızac bunyevı, secıye bulunduğunu da biliriz. 

ahlakidir. Mizac ile seciye IU'•Sın· Şimdi seciyesiz bir adam, ha-
da benzerlikler vardır; bundan ö- na imzasız bir mektup gönderiyor, 
türü seciye, mizac üzerine aşılanır. beni terbiyesizlikle, hayasızlıkla, ni· 
Bir ahlat ağacı her ,vakit ahlat hayet Sabetay neslinden olmakla 
verir; fakat ona iyi cinsten ar· itham ediyor! -Bu eski yazı bence 
mud aşılıyacak olursanız, artık iyi pek meçhul değil; fakat şahsiyeti-
:ırmud alırsınız. Binaenaleyh seci- ni bir türlü tespit edemedim. 
yenin, tabiatımızda mizac denilen Bu mektubun sahibi, mutlaka 
bir yab>ni ağacı vardır ve oraya Türkün sırtından geçinmeği Lilen 
aşılanınca, şüphesiz ki iyi ahlaki tufeyli camialardan birine mensup. 
semereler verir. tur; Çünkil Türk, hiç bir vakıt 

Mizac için V A Z iP:. iNi böyle bir seciye 

.. ikinci bir tabi · ı · K" Namı' ou· ru· sizliği irtikap et-
attir,, derler: se· azım mez. Türkün seci 
ciye için de ma- yesi erliktir; Tür· 
hali ahlake ,, dır ılemek muvafık ı kü, tarihi içindeki faziletleriyle 
olur. Seciyeli ,olmak için, yalnız görünüz. 
iyi huylu, güzel meşrep sahibi ol- Mutlakiyet idaresi, en çok 
mak, nıuaşeret edeblerine .'i.ayet TJrkü ezmeğe, yok etme. 
gibi iyi ahlak vasıfları kalı gel- ğe çalıştı, yardım~ılarını da Tür-
mez: seciye-bütün bu vasıfların kün gayrinden seçti. 
üstündedir ve bütün bunları ken· Uzun yıllar « Türküm » de· 
dinde toplomıştır. mekten bile zorla menedilen açlık 

Ahlaklı bir adam bir zaruret· ve sefalete bırakılan, saltan~tı kur· 
le karşılaşınca, bazı zaaflar göste tarmak lazım gelince, bir çok 11• 

rebilir; bundan dolayı ahlaksız ol· nırlarda veya yurt içlerinde kanı 
ması lizımgelmez. Mesela alicenab nkıttırılan Türk, her cebre, her 
bir amir, maiyetindeki büyük ku· tazyike rağmen, seciyesini kaybet· 
ıurlu bir adamı,«çoluğu çocuiu var; medi, kendini mutlak bir ölümden 
yazıktır• diye kusurile mütenasip bir kurtardı, yeni bir enerji ile yaşa. 

cezadan korur. Ve ona «ne iyi adaml» mağa başladı, ve bugün yer yü-
deyebiliriz; fakat bu amir, seciyeli zünde eşsiz bir prestij kazındı. 
bir adam deaildir; Çünkü seciyeli D·· k" d" 1 • un u uşman arını kendine 
adam merhameti dahi yerinde kul kardeş derecesinde dost edindi. 
!anır ve imemye ait hakkı merha· Gizli, açık hiç bir tehdide bo-
meten çiğnetmez. yun eğmedi ve eğmiyor, sözünde 

Seciye, çok güç elde edilen bir durdu ve duruyor. Türk, islimlığı, 
haslettir. Seciyeli adam, muhak- korku ile benimsemedi; onu, tari

kak~bir ölüm karşısında bile, dedi· hi ve içtimai vasfına uyğun bul
ğinden dönmez, yaptığından pişman duğu için kabul etti ve bu 0 • 

olmaz. Sokrat, bir hakikat uğrun· ğurda asırlarca kan döktü. Türkün 
da, zehir içer; Galile ateşte yakı- dinine bu sedakati de seciyesi ica-
lacağını bildiği halde, «dünya dö· hıdır. Türk cumhuriyeti laikliği ilan 
ner» der. ettiyse, bunu, Türkü bukaiılayan 

Vakıa, seciyeli sayılan adamın hurafelerden kurtarmak, devleti 
zaman olur ki dayanamıyacağı dünya işleriyle kayıtsız şartsız bir 
cebrü tazyık altında zaafa :lüş adalet ve içtimai bir hakkaniyet al-
tüğü, sarsıldığı çok görülmü1tür. tıoda utraşmak için yaptı. Türk 
Fakat, öliimü kadılııi'a tercih cumhuriyetinin liylkliğini, din a-
eden imamı azamdır ki ancak se· damlarının dünya itlerine karışmı· 
ciydi vasfına layıktır. yarak, dini vazifelerini hasbılik ve 
Namık Kemal, elbette seciyeli bir fazilet içinde görmelerini amirdir. 

Türk'tü. En kabir zulilmler ve taz T k d ür , in namına hatıllar 
yıkler altıoda -bile, on yüksek isya içinde boiula kalan ka· 
nını aöstermekten geri durmadı. 1 

• vim ere benıemez; çGnkli hatıllar 
Seciye, istikllli istilzam eder, tarihi ve milli kıymetleri öldürGr-

Kendinden bilyilklerine olduğu ka ler. Mevzo bir sözü, hadis zanniy-
dar itiyadlarına da esir olan bir le bana hGcum eden adam, lngiliz 
adam seciyeli olamaz. Batılda israr filosoflarından fılamlık m.idibi söz· 
eden, elbette seciyesizdir. Seciye ler nakledeceğine, kendi gerçek 
bir vasıftır ki hak bildiğini söyle· imanına müracaat edebilseydi, mek-
meği ve yapmaiı lcabettirir. tubunu imzasız yazmak ve hüviye· 

Seciye, ilme muhtaç değildir, tini saklamak seciyeaizliğini göster. 
nice bilgi hamuleliler vardır ki se mezdi. 

ciyeden mahrumdurlar; ancak ger· Hayır .. Gerçek bir Türk bu se-' 
çek ilme inanmış adamlar seciyeli ciyesizliii göstermez. Türk, erlik 
olpr. meydanında boy ölçüşür. içinde 

Cahil dediğimiz, fakat aklı·ıe· yaşadığımız şu insani keşmekeş 
(imini, sağ duyusunu bildigimiz günlerini bir düşilnilnilz. Bir de 

1 

BUGON 

~· ... ............. . 

l I~ E AL 1 T E j 
Piç Hasan 

r ocuktuk; ·piç Hasandan 
V ödümüz kopardı. O kadar 

şirret, o derece kepaze bir de
likanlı idi ki esmiyı üstilne sıç
ratmasın diye terbiyeli insanlar 
ondan daima kaçarlardı. Konu
şuşunda müetekreh bir eda, jest· 
!erinde kepaze bir şekil vardı . 

Piç Hasan, caddeden geçen 
delikanlılara •ebepsiz küfreder 
ve hemen her gün üç dört nö
bet dayak yerdi. Piç Hasanı 
altına alıp atzıoı, burnunu dar
ına daıfın ederek dövenler yo· 
rulurlardı; fakat Hasan dayağı 

yedikce en galiz küfürlerine 
devam ederdi. Nihayet ıeyirci

ler, dayak atanı bertaraf eder· 
)er, Hasanı kurtarırlardı. 

Üst baş perişan, ağız bu
run kan içinde, el yüz çamur; 
ayağa kalkan Hasan bir kültir 
daha savurarak 

·-Nasıl?. Herifin paçavrasını 
çıkarmadım mı?. Gelip kurtar· 
masalardı gebertecektim mı· 

mussuzul ... 
Derdi. Piç Hasanda utan· 

mak, arlanmak gibi ıeylerin bir 
zerresi dahi bulunmadığına göre 
bu neticeyi artık gayet tabii 
şekilde karşılardık. 

Günlerin birinde yine böyle 
oldu; Piç Hasan, yaşca kendin· 
den küçük birisine çattı. Karşı· 
sındakini cüssece zail gördü
ğü için Hasaoın yakası açılma
dık küfürleri, bir makineli tüfek 

ıttıradiyle, ağzından, fışkırıp 
duruyordu. Muhatabı dayanama· 
dı; kendisine yüklenen piç Ha· 
sanı öyle bir karşılayış karşıla
dı ki bir an içinde Hasanı altta 
ırördük. 

Delikanlı dövdü, Hasan kili· 
retti; o kadar ki piç Hasanı 

yarı baygın bir halde zor kur• 
!ardılar. 

O zaman Hasan seodeliye
rek kalktı; ıeyircilere döndü; 
kendisini kurtaranı işaretle 

- Şu gelmeseydi; dedi. bet 
dakika sonra ben ona göıtere~ 
cektim ... 

Ve arkasından, kavranın 
ralibiymiş gibi, kollarını kabarta• 
rak türkü söyliye, söyliye uzak· 

laıtı: 

« Bana derler evler yıkan, 
canlar yakan, citer söken vaaay» ... 

"' * * 
.............. )(+ •••• y •••• 

Tnrke bakınız: O, hiç iradesinden 
bir zerre kaybetti mi ? Büyilk kll
çük bGtün millet horaaanlariyle taş
ları berkitleşerek bir komu bile dOş· 
miyen canlı bir kale ıribi durmı· 

yor mu? Hergiln bir başka çehre 
gösteren siyaset kuklasının önünde 
değişmiyen bir asalet tavrı göster· 
miyor mu? 

işte Tilrkün seciyesi böyledir. 
Bakıyorum: Konuşanlar, yazanlar 
ve söyliyenler var ki; bazao sendeli· 
yor, bazao kekeliyorlar, isterlerse, 

[Devamı Dörtlünciitle} 

DAHİLİ HABERLER 

660 kuruşa tek 
tip ayakkabı 

Tlc•ret Vekldetlyle lst•nbul 
ayakk•bıcıları blrllAI arasındaki 
ınUz•kereler bitti 

A nkara: 11 [Hususi muhab!rimizden] - Tek tip ayakkabı imali 
hakkında Ticaret Vekaletiyle lstanbul ayakkabıcıları birliği ara

••ndaki milzakereler bitmiş ve bu ayakkabılar için 660 kuruı fiyat tes· 
bit edilmiştir. 

Ayakkabıcılar birliğine lazım olan iptidai madde ve bu arada de
mir ve tahta çivi, iplik Macaristana sipariş edilmiştir. Ünümüzdeki gün· 
ferde bu maddeler gelecek, tek tip ayakabılar mebzul miktarda imal 
olunarak piyasaya arzolunacaktır. 

941-942 Yıll Güres faa
liyet proğramı hazırlandı 

Beden Terbiyesi genel direk· 
törlüğü 941-942 seneıi güreş fa. 
aliyeti proğramını hazırlamış, böl· 
gelere yollamıştır. 

Bu programa göre, gelecek 
Nisanın ilk haftasında « serbest 
güreş birinciliği » ve Birinciteşrin 
ayının ortasında da « Bölge gre
ko romen güreş birinciliii » yapı· 
lacaktır. Bundan başka, bölgeler
de tecrübeli ve tecrübesiz güreş
çilere mahsus serbest ve greko 
romen güreş teşvik mütabakaları 

tertip olunacaktır. 
Bölgeler arası deplasman mü· 

sabakalarına her bölgeden 7 kişi· 
lik tam kadro birer takom ve bir 
idareci iştirak edecektir. 

Programa göre, 28 EylOlde 

1 
Hatay güreşçıleri, 28 Birinci ka
nunda Sivas güreşçileri, 5 Şubatta 
Kayseri güreşçileri,• 15 Şubatta 

Mersin güreşçileri Adanada; Sey
han güreşçileri 19 Birinci teşrinde 

Sivasta, 7 Birinci kioıında Kayse· 
ride, 21 Birinci kanunda Mersinde, 

11 ikinci kanunda Konysda dep
lasman musabakaları yapacaklardır. 

Tilrkiye greko romen güreş 
birincilikleri Nisan sonunda, Tür· 
kiye serbest güreş birincilikleri 1 
Şubatta yapılacaktır. 

Türkiye boks birinciliğinin Is· 
tanbulda yapılması kararlaştırılmış· 
tır. Bu birinciliklere Seyhan bölge· 
si boksörleri de iştirak ed'ecekler· 
dir. 

Belediye meclisi levkal
. ade toplantıya çağnldı 

Belediyemizin 941 mali yth varidat ve masraf bUdcesinin yeniden 
tedkik ve tanzimi, tehir hartasının tanzim ve tevsii için, belediye mec· 
!isinin fevkaliıle toplantıya çağmlması kararlaıtmlmııtır. içtima, Hazira
nın 16 ıncı Pazartesi ırünü Haat 15 do yapılacaktır. 

Ceyhanda Hava Kuru
muna· yardım edenler 

Ceyhan : 11 l Huıuıi ] - j Mehmet Şermet 50, Fabrikatör 
15 Haziran Salı günG Ceyhan Hanifi Ôzbilen 100, Fabrikatör 
Hall<evlnde bir toplantı yapılmış lamail Zaloğlu 250, Memici Güler 

K be t 
250. 

ve Hava urumuna te rrııat a· ı---==-.,,----------
ahhüdatında bulunulmuıtur, tık BB. Celal Siren ve 
toplantıda kuruma teberruda bu- lbrahı'm Dıblan 
luoao zevat şunlardır : 

Selim Aytimur 100, Ahmet Bolu Meb'usu B. Celll Siren 
Cemil Burhanlıotlu 100, Abdür· ve Kocaeli Meb'usu B. lbrabim 
rahim Yetil 100, Gani Sezen 50, Dıblao dOnkü ekspresle Ankaraya 
Nuh lstok Şavkiyeli 50, Kadir dönmüJlerdir. 
Çingi 50, Bedir Kıızudişli Birecikli Valimiz Rahatsız 
50, Tilccar Dibo 25, Yunus Hiln• 
kir 50, Mehmet Erdoğan 50, 
Mahir Coşar 20, Mottafa Sağlam 
Keresteci 15, Arif Yaltır 200, 

Valimiz B. Faik Üstün, rahat· 
sız bulundoğu için dUn evinde 
istirahat etmiş ve makamına ırel• 
memiştir, 

12 Haziran 1941 

1 1 . POLiTiKA 1 
Suriye'nin 

istiklali 
y I z I O Suriyede pa· 

zar günü sabah· 
A. Ş. taoberi baılıy 

L..-E=•;.;m=e;,;r _ _. harekatın ga
rip bir takım huıuıiyetleri var 
dır: lngilizler ve bür Fraotızlar, 
Vişi Frantızları ve Suriyeliler ile 
dövüşmek için değil Almanya ile 
muharebe etmek için Snriyeye 
geldiklerini beyan ediyorlar. Hal 
buki Almanya bu meseleye karıı 
uzaktan ıeyirci kaldığını bildiri· 
yor. lngilizler ve hür Fransızlar 
Suriye topraklarında fili olarak, 
Vişi hü)<Ometine tibi olan kuv
vetlerle karşılaşıyorlar. Gerçi Vi 
şi l\iikOmeti bu hareketi protes· 
to ~miştir; fakat aanki lngilizlo
rin Suriyeye girerken yalnız Al· 
manlarla dövüşmek maksadını is 
tibdaf etmekte oldukları hakkın• 
daki teminatlarına inanmışlar gi· 
bi bunu bir harp vesileai uyma· 
mışlardır. Binaenaleyh lngiltere 
ile Vişi hükilmeti arasındaki ıi· 
lihlı çarpııma her halde şimdilik 
Suriyeye inhisar edecek gibi gö• 
rüomektir. 

Bu çarpışmada Suriyelilerin 
vaziyeti nedir ? Suriyelilere her 
taraftan iıtiklil vaitleri yağmak• 
tadır. Mihver· devletleri Suriyeyi 
istiklale layık gördüklerini çok
tan beri söyleyip durmaktadırlar. 
Diğer taraftan Vişi hükOmeti Mil 
!etler cemiyetinden çekilmekle 

Suriye mandasını ilga etmiş, fa· 
kat manda yerine nasıl bir idare
nin kaim olacağını bildirmemiş· 
tir. Şimdi de general Catrauks 

hür Fransa şefi de Gaulle namı· 
mına neşrettiği bir beyannamede 
Suriyelilere ve · Lübnanlılara di· 
yor ki: 

" Hür Franaa kuvvetleriyle 
lngilizlerio hudutlarımıza tecavilz 
etmesi hürriyetinizi kaldırmak 
için değil, bilikiı saizlere hürri· 
yet temin etmek içindir. Manda 
rejimine nihayet vererek sizleri 
serbest ve müstakil ilin edi· 
yorum.,, 

Soriyenin mukadderatı birçok 
meoeleier gibi şüphesiz, lnriltere 
ile Almanya arasındaki mücade
nin neticesine bağlıdır. Fakat ne
tice ne olursa olsun öyle rörünn 
yor ki, Suriye bir defa daha m 
da idaresine tabi olmıyacaktır. 
Bilyilk harbin icadı olup afır bir 
esaretten ibaret oldutu rörüleo 
bu manda idareıi en kötü şekil· 

de Suriyedo tatbik edilmiştir. O. 
manlı imparatorluiundan ayrılan 
bütnn arap memleketleri arasın· 

da lıususl vaziyeti dolayisile Fi· 
liatio istisna edilecek olursa, bu· 
giloe kadar mandaya tlbi olan 
başka bir mamloket kalmamııtır. 

Halbuki Avrupa ile halli Mı 
sırdan evvel tema11 temin etmiş 
bir memleket olması dolayislle 
Suriyede iıtiklil fikirleri çok za· 
man evvel inkişaf etmişti. Bun
dan başka umumi harbi takip e
den seneler zarfında soriyede 

(Devamı Üçiinciitle) 

adamlar içinde seciyeliler daha ,==========================================================================-. 
çoktur. Anadolu halkını baştan ba· il ' 1 
şa tetkik edecek olursanız ço(un· R Q MAN : 54 
da Türk soyuna mahsus seciyenin _ 
vilcudünü görürsünz, Çünkü Türk lıı 
bilgili olmadığı halde dahi tarihi 
bir duygu sdametile seciye 1&bibi 
olagelmiştir. • 

Ben, çocukluğumu ve gençliğimi 
mutlakiyet idaresi altında geçir

diğim için o devre· mahsus seciye
sizliklerden bir çoğuna şahit ol
muşumdur. Meseli ( Mahbir Sa· 
dık ) diye ihbarlarda bulunan a· 
damlar tanırım ki dişarıda bir ah
laki fazilet milmeasili tanıldıkları 
halde, en büyilk ahliksızlı(ı ve 
bilha19a ıeciyeıizliii göstermekten 
geri durmamışlardır; Fak at bunla· 
rın Türklükten ve Türk kültilrün
den na•ipleri yoktu; Kim bilir han
gi tufeyli bir camiadan gelmişlerdi. 

Bu türlü adımların, zamanı· 
mızda bulunacağını pek zaonetmi
yecek bir nikbinli~ içindeydim. 

Namık Kemalın yllzuncü do
ıi'um yılı ıünü Ankara radyoıunda 

• yaptığım kısa bir konuşmanın son. 
larıoda " kadere inanan kederden 
emin olur sözü bizim değildir; çöl
den fısıldanan sözler, bizim gibi 
dağ ve step adamlarının kulağına 
çarpamaz » demiştim. Arapçası 
Men amene bilkader emen minel 
keder ) dir ve hadis değildir. Ço
cokluğumuzda, dükkinlarda, evler
de asılı gördüiümilz levhalarda, 
bu arapça sözü [mezami~ balıktır, 

diye, kısık ve öfkeli bir sesle ihtar • 
ederdi. Ablam, omuzlarını kaldırır, boy· 
nunu çarpıtırdı : 

- Vallahi gülmüyorum, aoneci(im 
- derdi • size öyle geliyor.. Ah bu üıt 
dudağımın kısa oluşo ne fena !.. Ömrü
mün ıonuna kadar, işte böyle hep gü· 
leceğim 1-

- Ah bu kısa dudak l 
- Ah bu kıta dudak 1 
diye söylenir, yalaocıktal\ dudak· 

!arını burur gibi yapardı. Fıkır fıkır rn· 
lerek dııarı kaçardı. 

Misafirler gittikten sonra, annem onu 
dizleri dibine oturtur, nasihatler verirdi : 

- Kızım, Nimetçiğim... Bak artık 
mlJfallah gelinlik kız oldun... Yarın kay
nananın buruşuk ellerine, kınalı saçlarına 
da gillecek olurıan üç ıınnde koğuhırsun ... 

- Ben evlenmiyeceğim ki anne 1 
- Görüşürüz ..• 
- Vallahi evlenmiyeceğim ..• 
- Sus, yemin etme ... 
- Billahi... Ben bir tanecik annemi, 

kaymak annemi, cici annemi bırakıp ta 
nereye ıriderim ? Sen bilmez misin anne, 
ana gibi ylr, Bağdat ıribi •.•. 

- Anadan geçilir, yirdao geçilmez, 
kızım •• 

GOnilo birinde evimizi! göracnler 
geldi. Nimot ablamı, çok zeııfin YO )'•· 

KAL D 1 R 1 M ·L A R 1 N KOKUSU 
Reşat Enis 

kışıklı bir delikanlıya iıtediler. Damat 
beyin adresi, bir de kart~osta~ fotoğrafı 
bırakıldı. Nimet ablam, gozlerınden yaş• 
lar boşanırcasına, katılarak ~ü.IGyordu. 

Bu, bir zaman, onun ıçın alay ve 
gülüt vesilesi oldu. fotoirafı konsolun 
önüne koyuyordu. Kartııına geçiyordu. 
Kusnrlar buluyordu : 

- Ann.,, bu beyin bıyıkları uınn ... 
- Bıyık erkefin yakıoıtıdır, kızım-
- Hem de şişman-
- Erkek deditin enine boyuna ol-

malı •• Sıçan gibi ohır•• daha aıı iyi? 
Koluna takıp ıokağa nasıl çıkarsın sonra? 

- Giyinişi de biçlıoıiz.. Spor biçi. 
mi kostümle papiyon kıravat batlanır mı 
anne? 

- Burası lstanbul deiil ya 1 
- Potinleri Şarlo'nunkindon farksız-
- Sen deli olmuşsun, kızım •• 
- Anne ... 
- Söyle. .. 
- Damadının kulakları da büyük ... 
- Kızım, erkek kıtmında güzellik 

araomaı.- Bak, ne rakı, ne cıırara içi· 
yormuş_ Ne oyun biliyormuı.. Ahllk, 
ahlik .• Varsa ahllk, yoksa ahlak., Ah
lakı iyi olmalı ı karısına mutu olmalı ... 

- Amma, biraı. da yGzüno bakılır 

olmalı, anne .• S.n de her vakit d11nin kiı 
« Babanızın kara gözlerini sevmeaeydim1 

ona varmaıdıaı 1 " 

YAZAN: 
- Densiz 1 O nasıl söz ? Ne zaman 

söylemişim ? 1 
Gnnler geçti. Nimet ablama bir uı

lulok reisin, bir uslulok gelsin 1- Şaşı· 
yorduk. Sanki on, oobeş yaş birden bü· 
yümüftO. Artık vara yoğa gülmüyordu. 
Derin derin dütünüyordu. Damat bey, 
onun için artık rOlüş ve alay veıileai 
olmuyordu. Fotoiralı konsolun öonoe 
koyuyor, karıısına geçiyordu ı 

- Anne •• 
- Söyle, kızım ... 
- Acaba beni betenecek mi? 
- Senden iybini nerede bulacak ? .•. 

Öper de başıa kor -
Gözlerini, konıolun üzerindeki kenar· 

farı yaldıılı aynaya dikiyor, uzno uzun 
kendini süzüyordu. Bqını sağa ıola çe
viriyordu; kaşlarını kaldırıyordu; parmak. 
larile lepiıka saçlarını tarıyordu; dudak
larını büzüyordu : 

- Anne .•• 
- Söyle, kızım .•• 
- Damadın, ya üst dudatımın kısa· 

fırını beğenmeyiverirse ... 
- O kusur mu yavrum? Bilsen seni 

ne güzelleıtiriyor 1. •• 
- Hep gGlilyormqum ribi deiil mi? 
- Daha iyi". 
- Ama, ya kaynanam alınına.~ 

Kınalı saçlarına gnlnyorum sanına ... - . . . . . . . . 

- Ya üç günde koplorsam 1 ... 

Da'llat bey hakkında yapılan tah
kikat iyi bitti: Görüşülda. Anlqıldı. NiDıet 
ablam damadı, damat ablamı betendi. 
Söz kesildi. Ve gene güniln birinde, bo 
zengin, yakışıklı delikanlıya nişanladık 
ablamızı ... 

Harıl harıl hazırlıklara bqlanmııtı. 
Evin içinde iki makine birden işliyordu. 
iki kadın terıiıi tutulmuştu. 

ipek danteUi ipek çamqırlar, krep 
aeten, krep birmandan yaı.lık ve klflık el• 
hiseler biçiliyor, dikiliyorı krep birman 
üıerine Ayıntap iılemeli yatak takımları 
hazırlanıyordu. Mantolar yapılıyordu. «Bat 
sıkmak» için krepdamıırdan baş örtll • 
feri kesiliyordu. 

Hepimiz de seviniyorduk. Ablam uçu• 
yordu. Nişanlıaını çılgın ıribi sevdiği ma· 
hakkaktı, Ona, ıeviıtiii delikanlıdan ça· 
tırçatır ayırtılarak yaşlı bir istuyon aı .. 
mnrile evlendirildiği için kendini vuraıı 
bir genç kızı anlattıkları ırlin, aonemio 
kucağında hüngür hüngür ve uzan osıııı 

ağlamıştı. 

Seviyordu, çok seviyordu. 

Diliüne ilç gi1ıı kalm11b. Artık her• 
şey bitıniş bulunuyordu. Geliıılikler hazır• 
dı. Kolaw:, beyaz eibiıe- ( Devamı var J 
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Kır köyünden Hasan askerlik
te ölmüştür. 

Kırlınm Ali ecelile ölmüş· 

tür. 
Hekim oğlu Hılcı Mahmudun 

Mustafa; Sarı Edip müfrezesiyle 
Balyanbolu müsademesinde öldü· 
rülmüştür. 

Apsardtn Küheylin Arif ayni 
müsademede itlaf edilmiştir. 

Korgah Deli Ahmet; Nazillide 
müsademede öldürülmüştür. 

Çamlıdan Yanık Halil lbrah1m; 
Kuvayı ~illiye teşkilatı için gider
ken Ödemişli Hakkı Paşazade 
Fahri bey ve iki refikile birlikte 
Balyanbolu nahiyesi üstünde Alim 
rediği yaylasmda Halıköylü Bıka· 
laç Mustafa çetesi tarafmdan öl
dürülmüştür. 

Yağlar köyünden Yörük Meh 
met· oğlu Hüseyin ecelile ölmüş· 

Ulr. 
Keleş Mehmet istiklal harbin

de Bikalı.ç Mustafa çetesi tarafın 
dan öldürülmüştür. 

Çayhdan Çamurcu Osman as· 
kerde ölmüştür. 

Demirci Mehmet efe; Nazilli· 
de oturur, sağdır. 

Halı köyünden Osman oğlu 
Mudafa; bir başka çete ile müsa
deme esnasmda vurulmuştur. 

Adagidenin Ketendere köyün· 
den Y abya oğlu Mehmet; Jandarma 
yüzbaşısı Hafız llhmi efendi 
müfrezesi tarafınden öldürülmüş· 
tür. 

Adagideli Ahatoğlu Mehmet; 
sağdır, Adagidede tütün zıraatile 
iştigal eder. 

Adagideli Kuşaksız Mehmet; 
Demirci Mehmet efe tarafmdan 
lıtiklil harbi esnasmda Nazillide 
idam edilmiştir. 

Adagidenin Keten deresinden 
lsmail; askerde ölmüştür. 

Tirenin Kadifeli köyünden 
Mehmet; müsademede ölmüıtür. 

Ôd•mitin Yenici'! köyünden 
Tozlu Remzi askerde ölmüştür. 

Kabrcuiın Ali bey ecelile 
Ôdem~te ölmüştür. 

Seyrekll .köyünden Etem; 
köyOnde ecelile ölmüıtür. 

.Köseler köyünden manav oğ· 
lu Hasan; Çerkea Etem ve mas· 
lOp Sarı Edip müfrezeleri tarafın· 
dan öldürOlmüştilr. 

Tirenin Araph aşiretinde Arap 
lı Halil; tire civarında bir müsade· 
mede öldürülmüştür. 

Adagllmeden Anaçoğlu Mes· 
tan; askerde ölmüJtür. 

Adagümeden Salihpaşa oğlu 

Salih; Tire ile Ödemiş arasındaki 
Yenişehir balkanmda ti kip kuvvet 
leri tarafından öldürülmOttür. 

Tirenin Akkoyunlu köyünden 
A.li de ayni müsademede itlaf edil-
miştir. • 

Balyan bolunun Hamit körün· 
den Tekelioilu Mehmet; Bayındır
h Mehmet tarafından Balyanbolu 
civarında bilmüsademe öldürülmüş 
tür. 

Kardeşi Ali ile Çoban km 
Elifin otlu Ali de ayni müsademe
de öldürülmüşlerdir. 

Bademiyenin Kemenler köyün· 
den Koğgaz Mehmet; köyde traş 
olurken traş eden berber kafasını 
kesip öldürmüştür. 

Sancaktar oilu Ali sağdır, 
Nazillide oturur. 

Ôdemişin Oiuzlar köyünden 
koca kafa Mehmet İzmir haplsha· 
nesinde ölmüştür. 

Dalca Ali bey oğlu Mehmetle 
Ço~anlar köyünden Bayram da 
hapıshanede ölmüştür. 

Yenişehir muhacirlerinden Göl 
cük - Burraz köyünden· imam 
Mustafa; çete reislerinden koca 
kafa Mehmet tarahndan öldürül· 
müştür. 

Köşk dereli lbrahim, Malgaçh 

~::etA~algKaçh Mustafa! yörük-
• aymakçı cıvarında 

Palamutluk mevkı'·ınd b'l - d 
M e ı musa eme 
oldürülmüşlerdir. 

Ada gideli ydık Abd.• Y 1 k 
t 

. d ı, ı ancı 
epeaın e öldürülm- lM B' • uş ur. 

ır21 nahiyesinden K- -k Meh 
t u . h uçu 

me mumı arp esnasmda bilmü 
ndeme öldürülmüştür. 

lzmirli lsmail· Adaaı • d h 
' 0 .ae e a• 

Yatt• olµp ıiraatle meşguldilr. 
Poslu Mestan efe; lstiklil har· 

BUG N 3 

HARİCİ . HABE.RLER . 
Sur.iyenin istiklali 

Londra 11 ( A. A) - Evvelki 
a-ün avam kamarasında başhyan 
milzakerelerden evvel bir münakaşa 
olmuş ve başvekil Çörcil, ahval 
bakkmda bir çok suallere cevap 
vermek mecburiyetinde kalmıştır. 

Çörçil 
tenkitlere 
cevap 

. . . • 

lüzumsuz yere mahzurlu bir vazi
yete konmuş telikk'i edeceğim. 

Meseli Bismark'ın tahribini temin 
için ne gibi tedbirler almış oldu· 
iumuzu izah edecek bir vaziyete 
gelmeden parlamento, Hood'uıı 
kaybı hakkında bir müzakere ta· 
lep etmiş olsyadı, bu mahzurlu bir 
keyfiyet olacaktı. Avam Kamara· 
sına hizmet etmek ve Avam Ka· 
marasım harbin idaresine daima 
mümkün olan en tam bir nisbet 
dahilinde iştirak ettirmek için da· 
ima bütün gayretimi sarfediyorum. 
(alkışlar)Fakat harp hakkıada çok 
arzu ettiğim bir şey olan beyanat-

( Başlarafı ikincide) 
Faysal'ın idaresi altmda mü,;takil 
bir devlet kurulmuş ve Fransız 

generali Gournud, gelip bu müs· 
takil arap d~vleti~i yıktıktan son· 
radır ki Sııriye manda idaresi al
tına alınmıştır. 

Müzakereye amele partisinden 
Lee Smith'in beyanatile başlanmış. 
tar. Bu mebus bilhassa demiştir ki: 

Bunu müteakip Fransanın Su· 
riyede tatbik ettigi siyaset maruf 

binde şehit olmuştur. 
Cihan oğ'hı Mehmet; Kaymak

çı oğlu Hasan tarafından öldürül· 

müştür. 
Kara erkek Mehmet; hayatta· 

dır. istiklal madalyasını himildir. 
Elyevm Birgide ziraatle iştigal 

« - Girid'in tabliyesi düşma
na Eie denizinde ve Çanakkaleye 
karşı fevicalide büyü~ Lir hareket 
ıerbestisi vermiştir.» 

Smith, Girit'teki tayyare mey· 
danlarınm niçin büyütülmemiş ol. 
duğunu, 20 bin Girit'liye müdafaa 
için neden silah dağıtılmadığ'ını 
sormuştur. 

verdi . 
"Horbelişa, hükDmeti 
tenkit edebileceklerin 
en sonuncusu olarak 
gelebilirler.,, 

-Bir amele mebusu digorki: 

" G 1 r i d'I n ta h il ye s 1 
dUtmana Eğe deni· 
zinde ve Çanakkaleye 
kartı 'tevkallde bU
yUk bir hareket ser-

divide et imperiayani «ayır ve hüküm 
ran ol» düstoriyle hulasa edilebi· 
lir. Fransızların Suriyede öteden• 
beri alakadar oldııkları maronitler 
vardır. 1860 senesine kadar geri 
giden zamanlarda Fransa Osmanh 
imparatorluğunu tazyık ederek 
Lübnanda sakin olan maronitlere 
muhtariyet verilmişti. 

eder. · 
Birgiden Kostak Mehmet te 

ayni vaziyett*'dir. 
Kürdün oğlu Mehmet bilmü· 

sademe öldürülmüştür... M •• 

Mendegôme'nin Goney koyun· 
den kel Ahmet; el.!elile ölmüştür. 

. Kel Ahmedin. oğlu Şakir; istik
lal cidaline iştirak etmiştir. Hilen 
sağdır, Şoförlük yapıyor. . K l 

Çavuş oğlu Mustafa ıle e 
Ahmedin biraderi Şakir ve Mende· 
göme'li Veli bilmüsademe itlaf 
edilmitlerdir. , 

Ayasurat köyünden Çerkes 
Kara Hasan oğlu Mahmut, kardeşi 
Hacı Mehmet, Çerkes Ômerin oğ· 
lu Yusuf; Çakıcı tarafından öldü· 
rülmüşlerdir. 

* * * Bu kitap burada bitti. 
Söze nihayet vermek için kü· 

çük bir mukayese yapmaiı faydah 
bulurum ... 

. Çakıcı Mehmet çetesi nasıl 
oldu da on beş sene yaşıyarak 
bir rivayete göre 1015, diğer bir 
rivayete göre ise 1009 adam öl
rebildi? Bunun sebebini şu nokta· 
larda aramalıdır: 

1 - Hükilmet zalimdi. Halk 
zaptiy" zulmünden yaka silkiyor
&u. Mahalli zenginler köylüyü is· 
tiımar ediyorlardı. Memlekette 
yer, yer derebeyJikler vardı. Halk; 
hükümete baş kaldıran ve müte· 
gallibeden para alarak fukaraya 
dağıtmak siyasetini güden Çakıcı
ya bu sebeple zahir oldu. 

2 - Devlet makinesi gayet 
bozuk ve acizdi Beş kişilik bir 

çete ile başa çıkacak kudrete ma· 
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Bu 
ece Nöbetci eczane 

Ali Nasibi 
(Yağcamii Yanında) 

Horbelişa'nın şiddetli 
tenkitleri 

l3ondan sonra söz alan eski 
harbiye nazırı Mister Hore Belisha 
ilk şiddetli tenkitlere başlayan ha· 
tip olmuş ve hük.Qmeti mazide 
ihtimalleri tamamile ölçmemiş ve 
lizımgelen tedbirleri müessir bir 
surette ittihaz etmemiş olmakla 
itham etmiştir. İngiltere donanma
sının, bütüu şarki Akdeniz' de Is· 
kenderiye'den başka istinat edebi: 
lecek bir üıse, ve ltalya sularına 
yakm bir yerde iltica edebilecek 
bir emniyet limanma malik olma· 
mak yüzünden harekat saha~11 da
ralmıştır. Tayyarelerimizin inmesi. 
ne yarıyacak meydanlann mefku. 
diyeti de ltalya'yı, arzu ettiğimiz 
şekilde, bombardıman etmemize 
mani olmutur. Yunanlıların harbe 

•girişi bizlere Suda limanından ve 
Girit tayyare meydanlanndan is. 
tifade imkinlarını vermiş, ve garp 
çöllerindeki kuvvetlerimizin uzak
tan mohafaıasını temin etmiştir. 
Fak.at Girit, Almanların elinde, bu 
kufvetlere karşı ciddi bir tehdittir. 

Yüz kadar fazla Hurricane 
avcı tayyaremizin orada bulunması 
dütmanm Yunanistan Üzerlerindeki 
tahakkümünü kırmıya pekala kafi 
gelebilirdi. Girit'deki tayyare mey. 
danlarınm müdafaasını temin ede
cek usuller tesis edilmemiştir. 
Kara ve deniz kumandanlarımız 
Girit'te lazımgelen bütün sallbi
yetleri haiz idiyseler kendi hare· 
ketlerine mühim surette yardım 
edecek olan hava yardımlarının 
vaziferini kolaylaştıracak surette 

· biltün hazırlıkları yapmamıt olma· 
ları kabili af değildir. Tayyare 
meydanlarının inıa ve tamirinde 
Almanlar, bizimkine nazaran, daha 
seri bil'" usul tatbik etmektedirler. 
Bu neticeyi bizim de elde edebil· 
memiz için ciddi ıurette tetkillt
landmlmıı bir tayyare koluna ih
tiyaç vard1r. Sevkülceyş bakımın· 
dan ise dütmanın ne süratile, ne 
ıoenabi seviyesile başbaşa yürüye· 
miyoruz. Bunu itiraf etmeliyiz. 

Çörçil" caoap veriyor 
Daha bazı hatiplerin de ten

kidinden sonra baıvekil Çörçil 
ayara kalkmış ve bilhassa demiş
tir ki: 

Eğer Avam Kamarası, bu teh· 
likeli ve geniş mücadelenin muh· 
telif safhaları hakkında izahat iste· 
megi adet eder ve bir kareketin 
kaybedildiiri her dakikada ve ya· 
but cephenin bir kısmının her 
yarılışında kendisine tam malQınat 
verilmesini isterse, bu bir hata 

best l s I vermitt1r.,, 

olacaktır. Evvela yalnız bitmis 
olan harekat hakkkında değil, 
fafat ayni zamanda umumi vaziyet 
ve karp idaremizin ve Başkuman· 
danhğın takibettiği fikirler bak· 
kında düşmana kıymetli malOmat 
ifşa etmeden, hiç bir tam izahat 
verilemez. Takip ettiğimiz hattı 
hareketi haklı göstermek isterken, 
bir nazırın, •dikkatsizlikle, dü.-,ma· 
na bazı esash ip uçları verebile· 
cek bir şey söylemesi tehlikesi 
daima mevcuttur. Bu belki zahiren 
masum olmakla beraber düşmanın 
hakkında şüphede bulunduğu bir 
şeydir ve bu suretle düşmanın bi· 
zim hadiseleri nazarı dikkate alış 
tarzımız hakkında sarih ve tam 
bir fikir edinmesine imkan vere· 
bilir. 

Diktatörlerle aradaki /ark 
Diktatörlük hükOmetleri, böy· 

le bir tazyik altında degildirler 
ve karşılaşabildiLleri muvaflakı· 
yetsizliği izah etmek ve anlatmak 
ihtiyaçları yoktur. Bu muazzam ve 
yahut talraf üruı despotların hila· 
fına olarak, ben yalnız tahtın ve 
parlamentonun hizmetkarıyım. Ve 
daima Avam Kamarasının emrine 
amadeyim. Fakat Avam kamarası 
ve memleket benim üz.erime çok 
büyük bir mesuliyet verm~tir ve 
Avam Kamarası ve memleket, 
böyle vazifeler tevdi ettikleri bir 
hadimin hasımlarımız kartısında 
mahzurlu bir vaziyette bulunmasını 
arzu etmiyeceklerdir. 

Hitler'in, birkaç hafta bekliye· 
rek, belki esaslı gemilerimızın 

a-emi kafileleri aervish
rine daj'ılmıf bulunduj'u bir zaman· 
da, Biımark, diier bir 35 bin to· 
nilitoluk remi olan Tirpitz ile çı· 
kabilmesi ve bize muharebe veril· 
meıi ihtimali varken, Bismark'ı ni· 
çin felaketli bir sefere yolladıgını 
anlatmak için Rayştat'a gelmiş 
bulunduğunu bilmiyorum. • Afrika 
imparatorluğunun en büyük kıs· 

mmm niçin zaptedilmiş olduğu. 

ve niçin 200 binden fazla askeri. 
nin elimize esir düştüğü sebepleri 
hakkında B. Musolini'nin ikna edi
ci bir beyanatından da haberdar 
değilim. 

Eğ.er zamanın münasip olup 
olmadıgını nazarı dikkate almadan 
harekatımız halkında aleni bir 
müzakerede hesap vermelc mec· 
buriyetinde bulunursam, kendimi 

ta bulunmak için, hükilmet adın" 
fırsatı intihap etmeme müsi\Ade e· 
dilmesi şay .nı tercihtir. 

Harekatın heyeti umumigesi 
Girid muharebesi hakkında 

bir müzakereyi tasvip etmemin 
diğer umumi bir sebebi de, bunun 
ortaşarkta vukua gelen çok mühim 
ve mudil bir seferin yalnız bir 
kısmını teşkil etmesi ve bu s*'fe· 
rin heyeti umumiyesi ile bahis 
mevzuu edilemez olmasıdır. Müza. 
kere mevzuu olarak geniş cephe
mizin muayyen bir bölgesini ı.eç
mek, harbin idaresini tetkikte ve 
tenazursuz, kısmi aldatıcı bir u· 
suldür, Genit bir sahne ancak he
yeti umumiyesiyle tetkik .edilebilir. 
Bilhası.a, hepsinin biribiriyle müna· 
sebattar olduğu harekatın tamam· 
lanmamış bulunduğu bir zamanda 
bunun parça parça müzakeresinin 
yapılmaması iwp eder. Harbin u
mumi tetkikinde, zaman kayıp ve 
kazançları, bunların istikbal üze· . 
rine tesirleri ve kendilerine yapı· 
lan müteaddit talepleri karşılamak 
için mevcut kaynaklarımızın tam 
tevzii hakkında birçok mülahaza· 
lar yer alır. 

Girit taggare megtlanları 
Meseli, B. Vardlan Milne, 

benden, Girit altı aydan fazla bir 
müddet elimizc'e iken, niçin bir 
çok tayyare meydanı yapmıyarak 

ve bunları en yüksek müdafaa va
ziyetine koyarak bütün bu zamanı 
kaybettiğimizi sordu ve Eğer Gi
rit Almanların eline düşse idi Al· 
man\ann bµ işi nasıl müessir bir 
serette yapacaklarını hatırlattı. 
Herkes itiraf eder ki, alçak ve 
yüksek atışlı hava dafi topları ve 
meydanları müdafaa içio tayyare· 
ler bulmadan, Girit'te büyük mik· 
tarda tayyare meydanı yapmamız 

bir bati olurdu. Çünkü bu, ancu 
hava yolu ile adaya nakledilen 
dütman kıtalarınln inmeıini kolay· 
laştırırdı. 

Girit,te kullanılır vaziyette iki 
tayyare meydanı için niçin lüzumu 
kador top verilmediği sualine ce
nup vermek için, bu topların bu 
iş için tasarruJ edilebilp edilemi
yeceği meselesini nazarı dikkate 
almak icap edecektir. Bu, bizi da· 
ha geniş bir sabaya götürmekte· 
dir. Bütün bu esnada, Atlantik 
muharebesi devam etmiştir ve fay· 
dah bir surette Girid'e konabile
cek toplar, Foker Vulff ve Hein· 
kel tayyarelerinin hücumlarını tart 
için çok büyük miktarlarda tica· 
ret vapurlarına yerleştirilmiş ve 
bu suretle bu tayyarelerin zarar
ları azaltılmıştır. Bundan ba,ka, 
bizim burada, şiddetli ve tehlikeli 

f Devamı Dördüncüde/ -
2 k e d iye b ı r a k ı I an m i· ı y o n ı a r 

=======================~~:::::::=====================
Amerikada milyoner bir kadm geçende öl· 

müş ve bütün suvetini, çok sevdiği iki 

ra namzetler tetkik edilecek, en çok çocuk do-
i'Uran servete sahip _olacakt~r. Bu vı siyet yü· 
zünden Kanadada bırçok aıleler arasında bir 
çoçuk doğurma yamı başlaınıştır. Yarış de· 

disine beş bin lira bıraktığını görmüştür!". 
Kravat, sigara kutusu, hatta kendi göksü 

üyerine vasiyetnamelerini yazanlar da görül
m~tür, 

kedisine bırakmıştır. Kadmın vasiyetnamesi 

mucibince bu iki kedi için mükellef bir saray 
yapılacak, onlara en çok sevdikleri yemekler, 
m\lkellef kaplar içinde verilecektir. Kediler 
namına her hafta büyük ziyafetler verilecektir. 
Bu ziyafetlere abbaphk ettikleri başka kediler 
davet edilecektir. Kedilerin ikişer ot~mobili 
bulunacak, yazın açık, k11ın kapalı otomobille 
her gün ıezmeğe çıkacaklardır. Kediler ölün· 
ce bırakılan para yavrularına tabıis edilecek, 
yavruları bulunmazsa büyük bir kedi bakımevi 

açılacaktır. 
Kadımn varisleri bu ıarip vasiyete itiraz 

etmişler, dava açmışlardır. Şimdi mahkeme bu 
divayı görmektedir. 

Bu tarzda garip vasiyetler şimdiy" kadar 
çok görülmüştür. Bunlardan ekserisi Amerika· 
dad1r, Fakat Avrupada servetlerini ı-arip ifle· 
re bırakanlar çoktur. 

Birkaç sene evvel Kanada'da Vance Mal· 
lard a dm da biri ölmüş, servetinden o sene i· 

çinde evlenenler arasında en çok çocuk doj-u
racak olana verilmesini tavıiye etmiJti. Kana
dah oe sene milddet koymUftUr. Qn sene SOD• 

vam etmektedir. I 
On beş sene e~ve Fransada Brunier a• 

dında çok zenıin bır adam ölmüştü. Kimsesi 
ervef · olmıyan hu adaoı 1 ının yarısını Turing 

kulübe bırakmış, yalnız şu Şartı koymuştu: Di
ier yarısı için fU şartları haiz bir varis buluna
cak: Fransız Alplarmda da&-a tırmanma rehbe
ri olacak, bu adamın_ hepsi daida, 3000 met· 
reden yukarıda dogmuş yedi çocuiu bulu
nacak 1 ... 

Taring lclüb bıı şeraitt haiz kimse bulama· 
dığıadan, ıimdilik ıniraatan hiç kimse istifade 
edemiyor. 

Bela Kristoviçi adında ~enein bir Roman
yalı, bütün servetini daireyi murabba yapabi· 
lecek bir adama bırakmıştır. Bu para elin ban· 
kada durmakta, kimse hundan istifade ede
memektedir. 

Vasiyetnameler yalnız kağıt nzerine değil, 
pek garip yerlere de yazıhyor. Belçikada bir 
hasta, kaj'ıt bulunmadığı için vasiyetnamesini 
haat•balucınm beyaz 1römleti Gzerine yazmıı· 
tır. Hastabakıcı, fakir zannettiji hastanın ken-

• ervetini ay- Londrada Anna Hair 

1 . ? h namında emekli bir ka· 
van ar ıçın ar- dın muallim oturmakta. 

cayan kadm dır. Mis anna, hayvan· 

ları çok sever. Hayvanlara karşı bu sevgisi 
yüzünden yük taşımaktan kurtarmak için Po· 
ney denilen beş kf çük boylu beygir ve iki 
merkep satın almıştır, 

Son zamanlarda Londrada bir sirk iflas 
etmiş ve hayvanlarım sahhğa çıkarmıştır. Mis 
Anna, bu sirkin küçük boylu beygirleriyle bir-
kaç merkebini, biriktirmit olduğu otuz lngiliz 
lirasma satın almış ve kendiıiyle görüşen ga· 
zetecilere demiştir ki: 

G:8u biçare hayvanları uzun müddet muba. 
faza edemiyeceiim. Çünkü varidahm, bunları 
beılemeğe yetmez. Onları iosan} bir surette 
öldürmek için bimayei hayvanata tevdi ede
cej'im. » 

Gazetecilerin tahkikatına ıröre mi• Anna 
ilç bin lniiliz liralık servetini, hep hayvanları 
korumaja barcamııtır. 

Bundan sonra muhtar maronit 
hükilmeti, osmanlı imparatorluğun 
dan ziyade Fransaya tabi ve ya· 
km şarkta Fransız emperyalizmi· 
nin ileti rolünü oynıyan bir dev· 
let vaıiyetine geçti. Suriyede ma· 
ronitlerden başka müslüman arap· 
lar, aleviler, dürziler ve daha ~ir 

çok unsurlar vardır. Fransızlar 

Suriyeyi ellerine geçirdikten sonra 
bu bir avuç memlekette dört ve 
hatta ilk zamanlarda beş devlet 
kurdular. 

Bu devletlerin biri, 1860 sene· 
sindenberi muhtar idareye tabi olan 
Lübnandı. Lübnanın öz evlat, müs· 
lüman araplar ise, üvey evlat mua
melesini gördüler. 

Bir dt"fa Lübnanın hudutları 
genişledi. Ve Lül nan devletine 
Beyrut limaniyle bazı mü)lüman · 
mıntakalar ilhak edildi. . . . 

Bu suretle t-4aronitler, 1860 
senesindeııberi Fransız. emelll'rine 
ettiır.leri hizmetin mükafatını, Surİ· 
ye müslümanları zararına görmek· 
te idıler. 

Bu, Maronitler ile müslüman
ların arasını açb. Bundan sonra 

Fransızlar Cebe\'deki Dürzil~re 

muhtariyet verdiler. Ve Lazkiyede-

ki alevileri de Suriyeden ayırdılar. 
Bu izahatt:ın anlaşılacağı üzere, 
hartada Suriye diye gösterilen 
mmtakııda hakikatta dört devlet 
kurulmuştu: 

Merkezi Şam'da olmak üıere 
Suriye cumhuriyeti. Merkezi Bey• 

rut'ta olmak üzere Lübnan cümhu
riyeti, Merkezi Süveydiye'de olmak 

üzere Dürzü cümhuriyeti ve mer· 
kezi Lizkiye'de olmak üzere ale
vi hükümeti. 

·Fransızların siyaseti, evveli. 
bu dört unsuru biribirleriyie ve 
ikinci derecede bu dört unsur ta-

rafından te,kil edilen devlet hu· 
dutları içinde, Ermeni, Çerkes, 

Rum Ortodoks ve saire gibi ekal
liyetleri, ekseriyet unsuriyle çarpış
tırarak Suriyeye hakim olmalı.tan 
ibaretti. 

Fakat Fransızları en çok uğ· 
rc&ştıran Şamdaki Suriye devleti 
olmuştur. Çünkü bunlar, evvela 
büt~n memlekete şamil bir birlik 
kurmak gibi pansuriyelilik ve iıdn· 
ci olarak da .Suriye dışındaki arap· 
larla birleşmek gibi, bir panarap 
siyaseti takip etmekte idiler. 

Suriye birliğinin tahakkukuna 
mani olmak için Fransızlar Lübnan 
maronıt erini kullandılar. Ve e~asen 
Suriye birliği olmayınca, Arap bir
liği olamazdı. Fakat Şam hüküme· 

tinin ilk hedefi, lngiltere ile Irak 
arasmdaki muahedeyeye benziyen 

bir muahede aktederek mandayı 

ilga etınek noktasında toplanmıştı. 

Uzun mücadelelerden sonra 
nihayet 1936 senesinde bir Suriye 
heyeti Paris'e gitti. Müzakereler 
uzun sürdil. Ve bir çıkmaza gir· 
diği sırada yapılan seçimde Blum 
hükQmeti iktıdarı eline aldı. Bu
nun üzerine Suriyelilerle F r.msa 
arasında 1930 Irak · lngiliz mua· 
hedesine çok benziyen 1936 Ey· 
lQI muahedesi imzalandı. Fakat 
bundan sonra gelen Daladiye hü· 
k<lcıeti Suriye muahedesini tasdik 
etmekte isticısl göstermedi. Ve 
muahede auya düştü. Bu teşebbü-

sün neticesiz kalması Fransızlara 

karşı Suriyeliler arasında büyülı. 

bir iğbirar hi-ısi uyandırdı. Fransız 

Suriye münasebetleri had bir saf. 

haya girdi. Suriyeliler tam istiklal 
isteyince, Fransa kendilerine man· 
dayı hatırlattı. Bu ~ebepledir ki 

Vişi hükQmeti, geçenlerde Millet· 
ler cemiyetinden çekilerek man• 
dayı ilga edince, Suriye'de 1938 
senesindenberi dayandığı .. hukuki 
mesnedi ortadan kaldırmış oldu. 
Ve esa!len karmakarışık olan -:'a· 
• f daha ziyarle karıştırdı . .Şım· 

zıye ı f 0 'li:ılt!rin 
di Hür Franıızların .,. srı • • 
ise müdahaleleriyle Suriye vanyetı 

. d h karı•ınış oluyor. Bu 
bıraz • • '"' k 

k vaziyet de anca · harp 
karışı . . 
.onunda durulabılecektır. 
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· iiirfmre< 'SiNıMA 1 
• 1 BU IAIKf AM ~ .... 

iKİ GÜZEL FiLiM BiRDEN SUNUYOR 
I 

PARAMOND film şirketinin bügük 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 SiLAHŞÖRLER 
Birinci icra memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 
olduğu: 

Üç parça tarlanın (3840) hissede (448) hissesi. 
Gayrimenkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı nu

marası: Kiremitli köyünün Hacı Veli , malaz ve köy arkası 
mevkilerinde. 

BUGÜN 

Alsaray Sinemasında 
BU AKŞAM 

iKi GÜZEL FiLM BiRDEN 

1 
fürk müziğinin en güzel nağmeleriyle süslenmiş 

Türkce Sözlü ve Sarkıll 
1 

NACI RISUl 
1 
il 

L<IRtJJjf tiJAYtlJ\1:~1 
Tarafından temsil edilen 

KANLI PUSU 

12 Haziran 1941 

Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Serin 

(AS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Suvare 

8,45 BU AKŞAM 
Suvar• 

8,45 

iki Büyük Heyecan Filmi Birden 
1 

Johnny Vais Muller - Maureen O , Sullivan 
Tarafından temsil edilen I TÜRKÇE SÖZLÜ / 

TARZ.AN ~<A(ÇIYO:~ 
Afrikanın Balta Girmemiş Ormanlarında Binlerce 

vahşi hayvanlar arasında geçen bir aşk efsanesi 
il 

Sergüzeşt Fi/imlerinin Bügiik Kahramanı 

( B O B S T E E L E ) tarafından 

ALTI SİLAHll HAYDUT 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük sergüzeşt filmi 

Çakıcı Efe 
f Baştarafı Üçüncüde/ 

lik değildi Bu vaziyet halkın na· 
zarında tahakkuk edince halk ka. 
viye taraftar oldu, aciz hükOmeti 
bir tarafa attı. 

• ACELE EDiNiZ MEVCUDU AZDIR 
Takdir olunan kıymet: Beher 919 M. 2. 14, 15, 16 şar lira, 
Artırmanın yapılacağı yer, gün, saat 8/ 7 / 941 çarşamba 

saat 10-12 de birinci 18/ 7/ 941 cumarteıi saat 10·12 de • 
ikinci t 

Kısa, Orta, Uzun, Dalgalarda Çalışır 6 Lambalı ve 
Herkeseye Elverişli Halk Tipi E M E R S O N 
Radyolarımızı Mutlaka Görünüz. 

• • 

3 - HükOmetin istihbarat şe
bekesi kurmasına imkan kalmaıııış· 
tı. Zira bilkOmet muhbirini Çakıcı 
ölümle cezalandırırken eşkıya mub 
birine hUkOmet birşey yapamıyordu. 
Bir tarafta refah, diğer tarafta 
ölam vardı. 

t 4 - Türk milleti askerdir ve 
t bu sebeple askeri çok sever. Siz 

e.ıı-;ıı:;;-m;-::ı:-;;;;~~-;;ı:.:;-o;:ı:;s;;ı·ı:;;-;;:ı-=~-;::(!!-;:t;;-oz-~-~-;;ız.;-~-~-;:ı:;;;-;:ı:;;;;-;:ı:-!!'2i-;;;:rı-;;::ı:;-~!1!t!l!;ı&ı;;-ız;;;-;:ı:-;;;ı:ı:ı-;;;;x;;;;:rı;;:ı:;;-!?l;!-~-;:,:~,;;;-~z-;;;;:z.;~-;;ıı:;;m~1 şu satırları okurken kapınızın önün• 

t- lşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 9.6.941 tarihinden 1 
i t i b a r e n 964 No. ile Birinci icra dairesinin muayyen • 
numarası; da herkesin görebilmesi için açıktır.• lıinda ya· 
zıh olanlardan fazla malumat alml\k isteyenler, işbu şartnameye ve 
964 dosya numarasiyle memuriyetimize miiracaat etmelidir. 

ADANA: HOROZOGLU KARDEŞLER 

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

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

4- Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler arttırma 
şartnamesini okumuş ve liizumlu malumat almış v.e bunları 
tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 • Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba· 
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beıini bulmaz veya 

satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmiş ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci gllnü aynı aaatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 
tış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edilemezse ihale yapılamaı ve satış talebi düşer. 

6 • Gayrimenkul kendısıne ihale olunan kimse der• 
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı 
fesholunaraic kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan 
kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, razı 
olmaz veya bulunmazsa hemen onbeş gün müddetle artırma 
ya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir. iki ihale arasındaki 
fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuri 
yetimizce alıcıdan tahsil olunur Madde (133) 

Gayri menkul hisseleri yukarıda gösterilen 8/ 7 / 941 ta· 
rihinde birinci icra memurluğu odasında işbu ilan ve göste· 
rilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

- --
Türk Seciyesi 
( Baştarafı ikincide ) 

mesela Almanyada meseli Slav ka
nından olduğu halde en mutaassıp 
Nazist olan bir ibni zaman gibi, 
ırkçı olsunlar, onların türklükle. 
rinde iştibah edilir, Türk, ferdinin 
değil, milletinin mümessilidir; onun 
için egoizm'den, cih ihtirasından 
uzaktır. O, milleti içinde fanidir 
ve milletinin saadet ve refahı için 
yaşar ve ölür. 

Kem~ı Paşa zade Said gibi 
tenzimatın göbeğinde büyüsün; 
Türklüğün en hak;, görüldüğü bir 
devırde bile: 

Arapça i.stiyen urbana gitsin, 
Acemce istiyen Irana gitsin, 
Frengiler Frengistana gitsin, 
Ki biz Türküz, bize Türki gerektir. 

Yahut Mehmet Emin gibi, Ha· 
mid zulmüııün en çok tahripler 
yaptığı bir devirde: 

888 

İLAN 
Seyhan C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Adana ceza evi için yirmi 
lira aylık ücretli iki erkek 

gardiyan alınacağından talip 
olanların evrakı müsbitelerile 

birlikte adliye encümeni re· 
isliğine müracaatları ilan olu· 
nur. 886 

rü mülemma adamlarda bile, böyl~ 

şimşek g"ibi tecelli eder. • 
Ben Türk'üm, Türk mille

tinde faniyim. Ne şöhrete meylim, 
ne milliyetime cehlim var. Ben «ne 
mutlil TUri<'üm diyene!» Diyenin 
soyundan olmakla öğünürüm. 

Ey Türk! Sen ne büyüksün! Biz, 
Türk lerdleri, •ende faniyiz. Varo
lan ve varolacak olan sensin. Bit, 
bu varlık içiod•, bize verdiğin va· 
zifeleri yapa yapa ırelip geçeriz; 
yalnız sen, ezeldeı. ebede doğru, 
tarihini dolduran ve dolduracak 

İLAN 
Köy 

Misis 

mahallesi 

Kara bayır 

cinsi 

Ev ve 

avlu 

Hududu 

Şarkan : çıkmaz yol, garbm: 

Akoğlu Mehnıede giden yol, 

şimalen: Mustafa, cenuben: Yol 

Yukarıda evsafı yazılı evin 318 senesinde keremcinin 
oğlu Yusuftan haricen teferru suretile Salih oğlu kebapçı 
lbrahimin uhtesinde iken 331 de lbrahimin ölümiyle karısı Ha· 
mide ve oğlu Abdurrazzak ve Turan ve Zeynelabidin ile 
kızı Ayşeyi terk ettiğinden bahs ile mezkur evin vereseler 
namına 1515 sayılı kanun dairesinde tescili talep edilmiş 
tapuda kaydı bulunamadığından 21/ 6/ 941 cumartesi günü 
mezkür evin tasarrufu hakkında mahallinde tetkikat yapıla
cağından bu tesçile itiraz olanların muayyeo güne kadar el· 

)erindeki vesikalariyle beraber karşı yaka tapu sicil muhafız· 
lığına ve yahut muayyen günde mahallinde bulunacak me-
mura müracaatları lüzumu ilin olunur. 887 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahili Hastahklar Mütahassısı 
Kızılay ulucami caddesi istiklal ilk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergiin hastalarını kabul eder. 680 

Çörçil tenkitlere 
cevap verdi 

- Baştaraf ı üçüncüde
hücumlar altında bulunan tayyare 
meydanlarımızın, tayyare fabrikala. 
rımızın ve yahut limanlarımızın 

ve şehirlerimizin, ortaşarataki harp 
dolayısiyle son altı yahut yedi ay 
içinde, toplarının daha fazla azal· 
tılması ve yahut daha fazla topla 
teçhiz edilmesi icap edip etmediği 
meselesini nazarı dikkate almamız 

gayretini icap ettirmek için kili 
tedbirler aldık. Fakat denizlerde 
birçok adalar ve stratejik noktalar 
vardır ve her yerde emniyette ol· 
mağa çalışmak hiç bir yerde kuv· 
vetli bulunmak demek olur. 

Binanenaleyh eğer Avam ka· 
marası b~ '.""••lelere tafsilitiyle nü· 
fuz edebılırse, kuvvetlerimizo doğ· 
ru bir . tarzda tevzi edilmiş olduğu 
kanaatıne varırdı. Fakat rakamlar 
vermeden ve vakıalar ileri sürme· 
den -:- ki bunu yapmamı kimse 
istemıyecektir - Avam kamarası 

İLAN 
Belediye 
Riyasetinden : 

Vilayet yüksek makamın
dan iade edilen belediyemi· 
zin 941 mali yılı bütçesiyle, 

şehir haritasının tanzim ve 

tevsii için Belediye meclisinin 

fevkalade olarak toplanması· 
na lüzum hasıl olmuştur. 

Belediye meclisi haziranın 
16 ıncı pazartesi günü saat 

on beşte toplanacağı ilin olu· 
nur. 

RUZNAME: 

1· Belediyenin 941 mali 
yılı varidat ve masraf bütce· 

sinin yeniden tetkik ve tan· 
zimi. 

2- Şehir haritasının yaptı 
rılması için gerekli tahsisatın 
bütçeye konulması, 889 

Zayi tezkere 
221 ci alayın (13) cü hu

dut taburunun (3) cü bölük
de hizıneti askeriyemi yaptı· 
ğıma dair aldığıın terhis tez· 
kerem ile gayri müsellah bu
lunduğuma dair raporumu 
gayip ettim. Diğerini alaca· 
ğımdan eskisinin hükmü ol· 

• madığını ilin ederim. 

Misis nahiyesi Şevketi
ye köyünden Derviş oğlu 
324 doğumlu lbrahim 

lizımdır, Ayrıca, orta ve farka 
gönderdiğimiz her , şey, Kap'tan 
geçmesi icabettiği için, ekseriyet
le üç ay atıl kalmaktadır. 

Akdeniz'de harp için, büyük 
riskler aldık ve lngiltere'de çok 
ciddi rahnelere karşı koyduk. Bü· 
tün kaynaklarımız hakkında tam 
ve yakın malümatı olmadan ve bu 
kaynakların karşılaştığı muhtelif 
talepleri tam bir tetkike tabi tut· 
madan, hiç kimse, Girit tayyare 
meydanlarını takviye etmek ve 
fazlalaştırmak için daha büyük 
riskler almamız ve yahut kendi· 
mizi anavatarida daha kuuvetli bir 
darbelenmiye maruz bırakmamız 

icap ettiğini takdir edemez. 

bağ. 890 
---------

İLAN 
için ve hatta gazeteler _için bu - -
me9eled~ doğru olarak nisbetli ve 
aıütevazın bir hükme varmak ta
nıamiy~e imkansızdır. 

Halen kullanılmıyarak şurada~ 
burada yatan büyük miktarda ha· 
v~ da:~ t?plarımız ve tayyareleri· 
ınız 0 ugunu sanan kimse mükem· 

Bu yıl lstanbul polis mek· 
tebine bir miktar polis staj -
yeri alınacaktır. 

Bununla beraber, Yuoan hü
kOmetinin bizi Girid'e davet ettiği 

dakikadan itibaren, mühim deniz 
üssü olarak Suda koyunu müdafaa 
için, civardaki tayyare meydanını 

genişletmek için ve bu deniz üssü 
ile bu tayyare meydanına Akde. 
niz'de diğer stratejik noktalardan 
alabileceğimiz kanaatinde bulundu· 
ğumuz en çok miktarda yüksek ve 
alçak atışlı toplar vermek için 
tedbirler aldık. 

aıel bir ahmaktır. ' 

Seyhan Hususi 
Muhasebe 
Müdürlüğünden : 

1 • Yemeniciler çarşısın • 
da hususi idareyi ait iki dük 

kanın bir senelik icarı artır
maya konulmuştur. 

2- Artırma 19/6/941 per 

şembe günü saat onda yapı· 
lacaktır. 

Orta mektep mezunları 
imtihansız olarak kabul edi
lec~kleri gibi tahsilin deva· 
mı müddetince mektep mas-

rafı kesildikten sonra polis 
memurluğu maaşı kendilerine 
ücret olarak verilecektir. 

Tahsile 1 eylul 941 tari· 
hinde başlanacağından talip· 
lerin kayt ve kabul ıartlarını 
öğrenmek üzere timdiden 
Seyhan emniyet müdürlüğüne 
müracaat eylemeleri. 

Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim 
ulOddur 

Sinem, özüm al kan ile doludur. 
der. 

Çünkll Türkün seciyesi, kültü. 
olan şereflerle, faziletlerle baki Nakliyatta düşman hücumuna 
kalacaksın. • karşı, d.ışmanın çok büyük bir 

3. Şartnameyi hususi mu 

hasebede görebilecek istek

lilerin ihale saatında vilayet 

daimi encümeninde bulunma 

ları ilin olunur. 
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den bir bölük asker geçse derhal 
gözünüzün yaıardığını hissedersiniz. 
Çakıcı efe; halktaki bu ruhi bale· 
tin farkında idi. Bu sebeple daima 
askerden !taçtı ve askerle müsade· 
me kabulünden içtinap etti. Halk 
arasında ( Çakıcı askere kurşun 

atmaz ) kanaatı hükümran idi. 
5 - Çete askere kurşun al· 

mayınc!' meydand~ kala, kala zap· 
tiye kalıyordu. Zaptıye; halkla çe· 
tenin müıterek düımanı idi ve İŞ· 

le bu sebepledir ki halk Çakıcı 

efeyi yqatmakta kendisi için de 
menfaat buluyordu. 

Çakıcı efe timdi, Cumhuriyet 
devrinde sair olsaydı ~caba dağ· 

l_arda kaç gün dolaşabilirdi?. Ha. 
komet kudretinin bu satvetli za. 
manında dağlarda eşkıya yaşama· 
sının imkioı var mıdır?. 

Eşkıya yaıayamaz, çüokli şe· 
kavelin ilk şartı halka yaslanmak. 
tır. Bugün hangi köylü bükOmeti 
bırakıp ta bir "şakiye milzahir 
olur? HükOmetle halk dün baıka, 
başka şeylerdi. Halbuki bugün halk 
demek hükOmet demektir, hükO
met makinesi bizzat halkın elinde· 
dir. Halk; kendi aleybine kıyam 
eden bir ıakiye nasıl müzaheret 
gösterir?. 

Şu halde hükmümüzü verebi
liriz: Çakıcı çetesi bugün dağlar· 

da olsaydı onbeş •ene değil; bel· 
ki 15 gün dolaıabilirdi. 

Çakıcı efenin kurban bayram· 
ları arifelerinde lzmire çoban kıya· 
fetile koyun getirdiği kışın kö. 
mürcil kılığına girerek şehre 
g"irdiği haklı;ındaki rivayetler 
kimilen efsanedir. Ç4kıcı Mehmet 
ilk mahbusiyetinden sonra lzmire 
kat'iyen inmemiştir. Gııya Natırza· 
de 'medresesine g"elmif, orada bo· 
ca vazediyormuş, Ramazanmış. Ça. 
kıcı bir hafta muntazaman hocanın 
derslerine devam etmiş bayram na· 
mazını da ayni camide • kıldıktan 
sonra hocaya, içinde 25 altın bu· 
lunan; bir kese vermiş, hoca me· 
rak edip sormuş: 

- Oğlum! Sen kimsin! 
- Sana ne hocam! Bir müs· 

lümanım. 
- Hayır oğlum; senin kim ol· 

duğunu mutlaka öğrenmek isterim. 
Şu zamanda bir hocayı senin gibi 
taltif eden Müslüm•n kalmadı. Kim 
olduğunu bilmeliyim ki sana ömrü· 
mün sonuna kadar dua edeyim. 

- Adımı söylersem korkarsın 
hoca. 

-· Korkmam oğlum söyle. 
- Bana Çakıcı Ele derler. 
O zaman hoca sakalını sıvaz. 

lıyarak bir müddet dütündükten 
sonra şunları söylemiş: 

- Oğlum cenabı hak sana 
yardımcı olsun Müslümanlı&"ına bı· 
kıyortım da işlediğin işlerde haklı 

olduğuna hükmediyorum. Demek 
ki halk arısında dolaşan rivayetler 
dogru imiş. Haydi o&"luaı; Allah 
seni düşman şerrinden muhafaza 
buyursun amin. 

lıte bu ve bu g"İbi rivayet• 
lerin aslı esası yoktur. Çakıcı Ele 
bir dağ adımı idi oralarda öldll• 
rüldü ve ölü. (SON) 


