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Coğrafya 
k on.gresi 
toplanıyor 1 

Ankarıı · l (a.a) - C"g,.afya program ve kitaplarivle Coğrafiyıı 
terimleri ve Tıirkive coğrafıye .inin tetkiıdııe e4U tutulacak taksİıı •at v~ 

prensiplf'r üzerinde ç.tlış nal. uzeore M tarif vekilliiirıce bircografya kongresiniı 
t~pl11nmasına karar verilmiştir. J<o,.gre 6 Hotı.iranda dit, tarih ve coğra
fıva fıaküht-ıinde toplanacaktar. l<oııgrt-ııin tedkik ve nıüıakereleri so
nunda haz•rlanac:.k rapora röre. Maarif vekıll·i"i cografya prugram ve 
Ubpl11n, t•rimleri v~ tt-drisah hakkında icabt-den kararları alacalhr. 
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Girit hadisesi
nin arkası ne 

olabilir? 
Yazan: CAViD ORAL 

Hiç be"lenmiyen bir zaman-

<.iirıaın 

kabartması 

da Almanlar rayet cesu· 
rane bir ıu•ette Giride taanuz 
ettiler, beklenaıiyen bir :raman di
yoruz. Çünkü Yunanis•am tema-
111lyle iftal etmif, ıar" i Akdeniz:
deki k6çGk büyük bütün adalara 
zııptemif olan Almanlaran Akde
nizde ıtrat•iik bir ebemmiy•ti ba
laaan GiriJ achsını da iıtal eta1ek 
iste .... eri tabii ve mantiki bir harp 
zarureti idi i.ede,' tarki Akdeniz. 

lnıiliale1 tarafından Giril adasına yapılan ihraç 

de Alman deniz kuvveıl .. ri.,in 
balonmavlf•· ltalyan filosunun in· 
l'iliz donanmuından knrkarak Adr
yatik deni1inden d ... n çıkamayışı 

nazara dikkate ahn•na Girde kartı 
bu kadar sar'ath bir Alman taar
ruzu tiadiHk beldeneıae.&di. Nite
kim Al ... n taar,.• da öyle olda. 
Bekl.nmiyen ve lmlt edHmiyf'n bir 
zamanda Al•anlar hava akınlarile 

Rusya da 
h!zırhk 

Pant•Utcu • lnnla
rı,.. kartı talimler 
v•pılıyor •• 

M •skova : 31 [ A.A. ] - Son 
rünlerde M.ıskova mıntakaıtında 
paraşütcülerle hava akınlarına 
IC:ar~ı gun erce muallem .:)ovyet 
askerinin İştiri\..iyle yapılan hazır· 
lıkl ıra benzer talimler Uı..ranyanın 

ve dünya tarihinin h~rp sistemini 
deiittiren harp talıhine ~ tan
hine y•ni bi; Iİ·lem veren bin~rce 
paraşütcü indirmek ıuretile taar
ruza ff'Çtiler. lak l'üaler bu taar· 
rozan Ciritte bulanan Yanan ve 
lnfiliz askerleri tarafmdan aka· 
mete u(ratılacaiı zanedildi. Zan 
de;il bu ha,uıta amumi ve lı.av· 
vetli bir kanaatle vardı. 

mGteaddit bölc~lerinde de yapılauf 
tu D•ter böl1relerce askerde mütterek 

hava ve deniz ihraç haretketlerine· 
karıı müdafaa talimlerine İftirlk 

etmişlerdir. 

fakat bidi~lerin uzaması, 

m6ıminletmesi, Alm.nlarm yine 
ve ııbiitemadi takviye kuvvetleri 
retiremeleri. bava h·khniyetini te· 
mamiyle ellerine almalara, buna 
kartı lnrilweran JeDi lı.uvvetler 

retirm•)ifleri Girit muharebeleri· 
nin JGn ıeçtilı çe Almarıya lehine 
ialı.if.f etme .ini temin etti. Artık 
öyle anlatıhyor ki Hanya'yı, Kan· 
diya'yı almaş olan Almanlar Girılte 
tatunaaata. işial sahalarmı geniş · 
letmete muvatfak olmuşlardır. Bu 

vaziyete nazaran Girit hidiııeleri 
baıu,.unda fula nikl>in olmağa bir 
Mebep kalmamıttll' denilebilir. Çün
kü Girit• denizden de telfkıyat 

bqlamlf'"· Şa halde Giritin ilca· 

liai ıtrateiik ehemmiyeti ~adar 
kndiıine ve yeni harp sistepıine 
bir perestii ve muvaffakiyet me· 
aelni yapan führerin bu adayı 
aaptetmek için her fedaki!'lıfı 
yapmak.tın çekinmiyeceğine şüphe 
edilmez. Bunun için Girite eld•m 
çıkm" nazarile bakmak şimdiden 
IDOmkündiir. 

Yalnız Giridin iuralini tikib 

edecek Alman hattı hareketi 
ne olacaktır? Aceba Giritden ıon· 
ra Almanlar Kıbrasa mı tecavüıde 
balanacaklar yolı.sa Suriyeye mi 
bir ihrat hareketi yapmaja t0'49b

b0& edecekler ? Bu cihet tiındi
den kestirilemez de Almanların 
•&atahkem bir mevlı.i olduru aöy· 
lenen Kabns adasına bir tepbbüı· 
te bal•naadan dopudan doiruya • 
Sariyeye taarruzda bulunmaları da· 
ha çok akla yakın relmektedir. 

·O...mı Oçüneilde-

Kay .. , Vilhelm 
gripten 61dU 

Nev,ork 31 (a. a.) - Berlill· 
elen Nevywk Ta-:. • 1 b" 

1 ı-• ceen •r 
te rrafa r6re sabık v - bar lı. 

~yser ... 
larından h .. ta oldu.ıı... 'bi . • .. l'l ayrıca •ter bır nezleye ele ,,.L-la t . . - nmıf ır. 
S..bık ımpara-- kendiaini bayii 
zayıflatmı' bulunan bu hastalıktan 
ktart.ıabilecıji buuanda yakmla· 

Viııitza eyaletinde binlerce 
paraşütcü asker ve hava kuvvf't· 
leri tarafından ppılan mefruz bir 
düşman taarruzuna karşı şehir 
m\ldafaa edilmi~tir. Yakında H·r· 
kof mlJlllkasmda da buna benıer 
talimle.pılacaktır. 

Tifliate karartma tecrübeleri 
yapılması için emir verilmittir. 

Mareşal Smuts Rad
yoda nutuk verecek 

Ankara: 31 [A. A ]- Mareşal 
Smuts 31 M tyı3 küııü Türkiye 
yaz ıaah ile 2ı 20 de Ana vatan 
servisinde radyoda bir nutuk söy· 
liyecektir. Nutuk 1 Haziranda 
Türkiye yaz saatile saat 6 da ve 
7,15 le :15.35 • 31,32 , 21.25 met• 
re üzerinden; saat 17 de 19 82 , 

31.75 • 29,92 • 25,53 41.S6 , 13,93 
metreler üzrrindrn; saat 23.15 le 
25,53 • 31,25 , 19,66 , 19,60 met· 

rele üzerind•n; 2 Haıiranda Tür
kiye yaz saati ile sat 8 de 31.55 , 
19,32 , 19,66 , 31.:25 mf'lreler 
üzerinden tekrar edilecektir. 

Çörçilin mah
rem mesajı! 

lnglllz Batveklll Ruz
velt'e, He• meselesi 
hekkında malQmat 

yoııamıt 

Vati"gton 31 (a. a.) - Ame
rika birleşik de,,letirrinin Nevyorka 
relen büyük elçiııi, samldığana gö

re Het halı.a..ında sarih ve dojru 

malOmatla lnrilterenin i\!!l ihtiyaç. 
lart hakkında Çörçilin mııhrem bir 
mesajını l'"tirmek trdir. 5,.fir Ruz. 
velt ~e Cor«~el H•l ile görüı•ük
ten sonra bir kaç ıün içinde Lon
draya dönecektir. 

rt endişe izhar etmektedirler. 

"' "' "' 
Berlln 31 ( a. a. ) - S.bık 

Kayaer Viıhe!m, Dorn•da, l"lp~D 
vefat etmiftir. 

Lord Halifaks 
beyanatta 
bulundu 

"Girid hare)Atı, lngiltereyi 
istillyı ~UşUnEn Hitleri 
teret~Ude dl1şUrecektir,, 

Vaşirırton 31 (11.a.)~ lngilte 
renin Vaşington büyük elçisi L.>rt 
Halif.tks bir mülakat esnasında 
şunları söylemi~tir : 

.:.. Süyüıt Britanya'run sulh yap· 
mıya hazır olduğu h.1kır.ındaki ıa· 

yialar~ inanılmaması lbımdır. Na· 

zil~r le ıulh yapılamaz. 
Lord H .. lif aks, Alcıanların, 

Girit'te vaki hücumlann<b. nishet 

rözetilmek ıarliyle çok ağır zayi· 
ata ujradıklarını söylemiş ve bıı 
hücu n esnıumda ıılınan derslerin 

H tler'i Büyük Britanyayı iııtiliy.ı 
te 1ebbüs hususunda t~reddüde 
sevkedeceğini ilave etmiştir. 

f ugoslavga 
Hırvat devıetJnln 

' ltalıa tarafından 
ilhakını protesto 

1 

etti. · 
Londra : 31 (A.A.] . Yuroslav· 

1a, yeni kurulan Hırvat de,,ıetiniıı 
ltalya tarahrıdan kapah bir tarıda 
ilhakını lnriliz hiikOmeti ııeıdinde, 
L·ındridaki Yuruslav elçisi v••1• 

tasi'e protuto etmiştir. Ydroıolt~ 
notası, Yuroslav devletir e aıt 
araziden büyük kısımlara balyaya 
terk eden 16 ve 19 Mayııta 
Romada imzahnan anlatmalara 
hatarlatınakta ve ıöyle devam 
etmektedir. 

« Bütün b ı kararlar, haklara 
ve bayati menfaatl .. ri ılerin sorette 
miltes•İr olan milletin hiç bir İl· 
tiriki olmadan ve hiç bir fikri 
alınmadan, Hırvatiıtanı ift•l eJen 
düıman kıt .. lar111ın yardımı ile 
r•'P olanarak iktidarı ele reçir
mit b11l11nan ayni pbaal.ar t.arafao-

daa alua•lf'"· » 

General 
Freyberg 
sağdır 

Londra: 31 (a. a) - ln~li'
Harbiye nf'zarf't:; Giriıl h••ku· 
m•nıfıtnı G .. n,.ral Fre)berr hık· 
lundaki Alman h:ıberlf'riyle ııllka
clar olarak neşrettiii teblijJe 
•öyle deme~ tedir: 

General f reybe•r'in sağ "'e 1&&· 

Um oldui•ına. kıto1larile birlikte 
balunduruııu bildirmeUe memnu 
nuz.» 

Londra: 31 (a. a.) - Amiral· 
hk dairesinin tebliii: 

Fılonan Bismark'a ka"ı ririı
titi • ın barelıltta Had'dan maad• 
dipr lnsilia l'•mil•ri 25 ölü ve 
13 Y•r•lı vermiflerdir. 

LtlDdr•ı 31 (•. a.J _ Royte
ria öirendijine a&e. 8i....,1r, 
mürei teb..tından kurtarelanlanlar
dan b:n1111 bir lnril•z harp l'emi
sinden bir lrıgiliz limanına çıka· 
rılmıthr. (R smimiz batırdan Bis· 
mark Alman kruvazörlinü göste· 
riyor.) 

F ran$a ile lngiltere arasmda 
d:pıomatik münasebet 

yokmuş 
Berlin 31 ( A.A) - yara resmi 

bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin ıiyaı.i mahfilinin mütali 
8 "1na fÖr.,, resmi siyasi mümelh>İl· 
lerin bu unup buluıımaması bakı
mındıtn F ro1rıııa İle lngiltere ara· 
sanda diµlomaliıt münast-betıer 
Yık tur. Frdn .. ız • Alman mün ıse 
bet!e~i ha1t11.ında Lir ecnebi raze 
t..-cııu .ı ııurJugu suale Alınan b.d· 
ciy~ n~zaretirıde iıte bıı cevap 
veralmı1tır. 

. Aıman hariciye nezaretinde 
bılhassa şu cihd kayde.i•l niıdir ki, 
F ra~sı~ • lngiliz müna .. ebetlerinin 
huku ... ı veçhesi Alm ınyayı aliita· tu. ~d.an ıey miistakb.91 Fransız 
11r•lız mü"aı .. betlerinin ameli tara 

f •dır. Bu buı.uata iae Almanyanın 
meyu" olması için hiç bir sebep 
yorktur. 

Bir lng·ı:z terbiye profesö
runun kc nferanslar1 
Ankara: [HutusiJ - B r müd· 

dette11beri şehrimizde bu 1 una n 
Londra üniverııiıesi tf'rbiye profe. 
törü H. R. H ımley her ana . h,.r 
Öğretmeni v1ı çocuk te• biy•iyle 
naeşgıal olan kiın4,.le·i y •kından ala
kadar ede11 mevzular üze inde ,\o. 

kara Ho1llrevinde dört konleranı ve
recektir. 

G .. çenlerde rene Halkevimizde 
(lnriliz t.,biye •İnin ruhu) üzerinde 
çok alaka i e dinle ıen bir konfe
rans vermif bulıı,,an prof e ör bıı 
konferanı arında (çocakların nor. 
.... inkipflan .,. ,.aiti ilıliy•çlan) q· 
............. 11r. 

I 

ı Giridekay 

BaQdat 
t eslim 
oluyor 

Şehirdeki genç
lerden, silahla
rını teslim et! 
m~leri istendi 

Eski kral naibi _.,.; 6u 
lca#,ine tefldli11e pl11ıgor 

Berut 31 ( A. A) - Ofı bil 
diriyor: 

s.ın 48 saat içinde lra~ 'taki 
vaziyet sOratl.- Irak ordu anun aley· 
bine İnkİfaf etmiıtir, Filistin ... ;. 
törlO kıt•l ırı timdi Batdada yak
la~rnıflıırdar. Mıınlar 'Frat ve R• 
madyc nehirlf'rini ff'Çf'rt'k hoı. G 
mt-t merkezinin varoşlarına firmiş· 
lerJir. 
edilen İdiaat naurt y..;i vasife.U.. 
den çeı.ilmiıtir. Dnn t•teHGl rdrn 
yeni komite bu.i"atte Bat.tadın 
kan dölı.ülıaecl•n teslimini teı9İn 

etrask üzere ıehrin idaresini eline 
almıı ve ıilihh rençlirin s lihlar•nı 
teslim eyl.tmesini teklif etmiftir. 
8aidadın sukutu hir saat meaele- ,. 
sidir. 

D\ln Falluya'da olan eıki nai
bin reisliji altanda 1eni kabineyi 
tıttkile ç•htbi'ı sanalmaktadır. Irak 
lutalarmsa S..t~at ve Burada ba· 
hındaklar11aa sn, btandan aoara 
batka )'erde •Gdafaada baluabi
leceKleri f•plaelidtr. 

Ôtrellildij'ine rar. halkta ti
caretle metial olan sınıfı aulbOn 
bir an evvel teest6süne taraftar 
fÖrÜnınektese de müfritlorin IDÜ· 
cadeleye devam anutun .a olduk
ları ıannedılmekledir. 

~'°rlin 31 ( A. A.) - Y "'" res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

Berlin •iyasi mahMlerine, Al· 
manya B.aidadan tehdit altında 
bulıınma,.ana ratmen bir muvaff.ı· 
kiyetle bı mela te ıibi rözükeo 
lr .. k'hlrın tiddetli mulı.av•ı.etini 
nilı.binlilı.le tal.İp etmektedir. Irak· 
t •ki atk•ri v•ziyetin bariz vasfını 

timJilik 1 ·rilizlerin fiddetli hii· 
cumları t~ı,il etmekte olJaia 
B•rlinde kabul edılmek.tedir. 

Kab•re 31 ( A.A ) - lrriliı 
bava kuvvetleri orta tark h•va 
tebliti: lraııda diin lutalaraauza 
sıkı müzaberette bulunmalı. üzere 
hava kuvvetlerine ~enMıp t ·yyare· 
l"r V abaıa ve R.fide ve K .. diaaa· 
yan daki dilıman mevzil..-rine lcartı 
atar bombardman hücumlan yap
mıı&..rdır. Tam taf.ilit benlia ahn
mamlfl&da bilcamlann b\lyiHı:. ma• 
vaff akiyetle tetevviiç ettiji bilin
me'kteciir. 

Avcı tayyarelerimizin y•ptık· 
ları kqif •çqlan esnasında büyült 
dilıman filus·l• teıau ed:lmiştif. 
iki hanikel tipinde dütm•n tayya• 
resi denize dllfür!Um6flilr. Çok 
büyüıt miktuda bafka dilfman 
tayyareleri de at•r hasara •ir•bl· 

mııtar. 
Diltman derhal kaçmata t .. 

tebbüı ıetmifse de bir çojıanun 
üuilne dönememesi pek mahtemeıdir. 

29-30 mayta recesi ajır bom· 
bardman tayyarelerimiz Skarpaate 
t 'yyare meydanına blca9 .....,. ·- ., ... .....,.,,......, •. , .... 
.......... ~ ........... Kelaw-

bolmuş 
g6zi18 

bakı . ıyor 
Alman/,,, Girit hu· 
rekd!ında 10-15 bitr 
zagial v~rdilt!I' 

Irak, mütareke 
talebinde 
bulundu 

-RADYO -
- Gazetesi _ 
• Bevnel 11il .. l allka iki nok 

ta üzeri tde toplanm .ıktadır: 

1 - Giritte lnl'rliz-Alman 
bliUtması. 

2 - lrakta lnrilizlerle R•· 
fİt Ali mOcadrlesi. 

c.ı... h.berl•rden anla,tl 
d•iın l före banlard •n birİnciaİ 
lnriltere ale "hine ve ikincisi de 
lehine inkitaf elmekt~ir. Dilrı 
n91rolunan Alman teblıji Girit 
haredhnı •Pi• yukarı nib.ıyet
lendirmifti. 

lnriliz kaynaklan hareltibn 
kendileri için ciddt oldaian• 
kabal et aektedir. it ılyan a•k•r 
lerinin d.s GMJde mevki alı,,ı 
G ridin mihver devletlerinin el 
lerine ıreç1110<6İ11İ bir pn bel .. i
de bir •••t meselesi lwline re
tir19İftir. 

lerilb ler Giriddeld 1114jlabi 
yellerini Alaan tayvar•l .. riııin 
ü-ttGnlüiilne atf .. t••ktedirlf'r. 
A•lt•ri mütahitlere röre i·e nait. 
>-4 .J-->,,-_ • .: •-r.&:...4-· ~ 
fa için d•İz lr.avvetlerile ada· 
nın aüd .. faa•ı naü .. "iln olaaaz 
8inaenr1leyh Girade kaybol..,..8f 
naurile b.kıl..,ı lbt.dır, 

ls .. encer,•1• St ı... lı•I' liz 
f ıraldMID ı röre Aımaolaraa \iİ 
ritteır.i z. yiatı ıo. ı~ bin kadar 
dar. UıL ıwalerde c .. yan eden 
h•rekatta İle 1~ kadar para· ' 
filtçü ka)betaİflerdir. Adada 

a.yı olaa Alman askeri aleı'ade 
atıLet ol uyıp b.a-.ui ııarcttte y• 
tlfbrilmif u11.erıerdı. A1IDAD "" 
cautt111da IMa Hret&e yct4urilmlf 
u"erlaaa m11Lt.,.1 d4 petL çuk 

d ...... 
• 0.aıw taraftan Almanyanaa 
Gintt• ...,......, lnsaJterenm 
lr .. " bMi1H&eruu t ısfıye ctmea1· 
ni lı.o&ayıaftarmışt r. luııuzu:r 
R lfil Ah h4re .. et•nıcJ 3 nıs.uW: 
Y•P•lmasanı bir ıesa'1ul o&ata"- l.ab11l 
etme.ne .. to ve banıao Alaumy.ı 

1110 f.ırk• ıenİflemeır. için t.u.a 
kına b.ttl•y•c•r• plin ulu111'11 

011 be 1aaı etme4&e'1tr&cr. 

• Luadra r.ıdyo.u. Irak or
du.ıa11u11 mutareıLe teı&.luuıde bu 

l110J11ı.aa11 bllJİriDİfllr. R..ı•t Ala 
ve N .. p Ş.rıi Şeref bcr .. bcrıe 
raade Almanya "e ltalyanın &j
J ıt orta elçılori olJu ... l&rı bA111e 
r ... ,.... ar•t.aıt!•r11ir. Ş11 bald• 
"u•y•t b11&a .a eJı&cce" otıır

Aım•nl.ır liıritte lnrhi~ler Irak 

ı. mu,,•ff•k olıoutıaıdar. Şimdi 
ase luarıli~ Alman mo1c.ıdeı•sıoo 
Starıyeoio s.ıbue olacat• ıörül· 
taelLtf'dİr. Londradao verılcn bir 
b.bwe söre H.alep t tyyue mrry 
danı A&.'llllarta eJiad9 bulan· 
maKtadar. 

Amırikada tevkif 
e•llll Nazi 

Nevyork 31 ( a. a.) - Ame
rilcada bir numaralı Nazi tevk f 
edilmiıtir. A•erikaya sahte bir pa• 
saportla ıirmelı.ten suçludur. 

Y• hyyare muda"ı da boınbard· 
man edilmiftir. falı.at tafailitll 
netic .. ler mütabede olan .. •lfbr. 

Meruzi H.befistancla Aran· 
da. Şela-a ile rooür .,....ndakl 
ddfmall ~ lıir hir frao-
saz cüıO ta ... ....., ta,,..~ 
hraf ......... edilrflt •..,.. 
... ~. L-ı ....... ~ _.,. ............. . ... ~=,, :. ... ... la.ve-... ..ız dlla••iıtiP ...... .,,..,,. 

' 

• 
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2 BUGON 1 Haziran 1941 

-----~~-Y_A_K_IN~T_A_R_l_H_l-------
Milli müdafaa 

tevdi etmiyerek F 8 n 5 8 ef ı..al"IUm umi yeyı r işlerini tedvir 
d:ırmıd~n al<"yhe etmek için hyya 

t ıhrik eden bir Y 1kı}IŞIDlll relerin, tankların 
cümhu'riyetçi ve ki:nse çalışmadan. 

' 

• h kendili kler inden sosyalıoıt « muha- 1 z a 1 
lefet»hüküaıdarm imal edildiğini,ha 

nazar 
Bu hafta harp 
denizde, havada 
karada ve siya· 
sette mühim İn· 
kişaflar göster· 

iktidarını aciz --- V AZAN --- rplerin parlamen-
bırakmaktadır.Bü • R d to hulUrurıda tıım 

Yazan 
tün bunl·r idare Luıs eynau ~~::!1 r:ey~::·~~ 
de bir metanet'iİZ F · 1 • p f Lyon akü te!lı ro e;,ıörü racaatlarle, mem· 

M. Faik 
Fen 1 k 

l ğa yol açrdakta ı...---------------:1 
ve her türlü gay leket ve dünya mİftir. Al nanların Bismark muba 

harebe gemisi, lngilizlerin 42 bin 
tonluk Hood zırhlısını infilak et 
tirerek batırmış, lngilizler Bismar 
kı tak{p etmişler ve onlarda bu 
geçen teşrini.ianide denize indi. 
rilen 35 bin tonluk yepyeni gt"mi 
yi denizin dibine yollamışlardır. 

Siz. bu yazımız.· la hepini:&i'l ajans 
tdgrafl.mndı okuduğunuz. deniz 
harbinin tafsilatını tahlil edecek 
değiliz. Üı.erinde durmak istedi· 
ğiıniz nokta, bütün bu deniz. hare 
katı esnasında iki tarafın tonaj 
ve deniz kuvveti itibarile kayıpla 
rını mu~aye:te etmedir. Bu mu· 
kayese kemiyet bakımından biç 
de lngilizlerin lehinde değ'ildır. 

ri mesul nüfuz.lara - 4 - vicd.ınına mütehey 
yiç hitap1arle, beyannameler ve 
tebliğlerle lc.az4n1ldığır.1 zannetmek 

lafı idi. 

ma·uı. kıl'tlaktadır. 
R ·ji ne karşı büyüyen memnu 

niyeb.iıligin ilham etliği deh.şet 
ıçi .. lir ki çılgına dö ıen imparato
riç~ bir h rp fi"rine, oğlunun tah 
tını lrnrtnracak bir h .. rp fikrine iş 
tırak etıni~tır. S ılcular Hllhenzol-
1.-rn meselesinde bıyık altından iÜ· 
lere · meydan okumak ve Sadovva 
yı durmadım hnhrlatınak suretile· 

dir lı.i hiıkOmeti, harbi intac eden ı 
çılgınca firara bilvasıta ,sevketmiş 

lerdir. 

1939 dn da sathi farklara rağ 
moo vaziyet aynidir. Yeniden züm 
re'er ve manl'!Vralarla dolup taşan 
bir r"'İ'IJI karşısındı•yız. imparator· 
lukta olduğu gibi cünıhuriyette de 
artık idare yoktur. Cümhu•iyet 
akıntıya kapılarak uç•ıruma sürük· 
lenmiş ve sürükler.İrkeıı f rans:ı.yı· 
da berabt"rinde götürmüştür. 

Bır kaç senedenbo:ri. bizde de 
m'lkrasi yerini filhııkika \.;ontrolsuz 
bir demagojiye, ya•ıİ nizanısız pıır

tiler rr-li•oiuc tc.'!rk etti. Bu_ h1l ted· 
ricen husule geldi. f ak:.t ılk hata 

1875 kanun;;ı esa.ıi!liııe racidir. 1875 
kan tnıı e-.a,;isi bütün hakiki otorite 

i mebu~an • ve ayin mecli~IPrine 
y L . h. f ' tevdi etmel..le u ııı ıra a meş um 
bir mahiyet vermiştir. Parlamt'r to 

d ın St'çilen cü nhurreisi. uhdtsin· 
de bırakılmti olan iınıiyıızları kul· 
la:ıın1ktan teJricen vugeçti. nazır
iarın karşl'lnda kendisıni hazfetıi. 
N.ızırlar ise bir reye müracaatla 
k ·nJi~ini iskat edebilen parlemen
t..> k rfısında yeniliklerini haz.f dti 
ler. Ve parlomentoda yalnız en 
kuvvetli putiye girdıler. Şu halde 
Fransa esa!len arzu edildiği gibi 
cak «ınunaıazaKa•» pcsrcucıç- xtııvıcr 

nil yordu. Bu he müfrit vp sade 
formüllnin caıibt-sine karşı her 
milletten 1.iyade husas olan Fran· 
sız miLacını iyi tanımımaktadır. 

Elden ele dolaşan nüfuz süratle 

'ağcılardao solcul.ıra intikal ed~ 
rek nihayc:t müfrit solcuların eline 
g-ı>çti. M·jfrit solcular ne parlamen· 
toJa, ne icra kuvvetinde hiç bir 
ciddi mukavemete uğramalcsızın 
ve kendılerine mukavf'met eden 
görünüldüğü zaman halk kü:lele
lerini istinadgah ittihaz etit"re'<. az. 
zaman içinde bütün devlet iktida
rını ele geçirdiler. Ve bunlar vası· 
tasiledir ~i 1..itleler ve kitlele•in• 
hakim teşkilatı memleketi idare 

etti. 
ldare ciheti işte bu seyri tL· 

kip etti. Diğer taraf lan Devlet 
ınekan:z.mnşı da yanlış yola sevke· 
dilmektc gecikmedi. Dem1goklar 
için iktıdart ele al nıtk demek her 
şeyden eı1vel. istinadgahları olan 
haris müşterileri arasında tevzi 
ohııımak üz.ere amme hizmetlerini 
Ele: g-çirmek, « malasmlar :ıo ı işğal 
e:ınekdı. R"j•m az zamanda adeta 
baştan aşa~ı münhasıran o mahluk
t .. rh i:1tili edildi. Ve me<.anizma· 
n n ayarı işte bu suretle bozuldu. 
Mı:"ııııırlarııı evı.alı, kr.t.ılı) et vf'ya 

~ lı i ı..ı)net crı itıl.ı .• rıl~ degil f • 
k .t kanaat.eri nazarı ıtıbare alina· 
r "' seçildiıderi gün tenak.us etti. 
Ü<:"rhaJ medek şuuru daha ziyade 
nedret ke:ıbelti. liunun. kaçınılmaz 
neti.:e'iİ olarak, terfıler ve taltitler 
mesai ve liyakatten ziyade siyasi 
i•yret cihetine tevcih eıtijioden 
v.u.if eve· karşı alaka durdu. 

Böylece ıhmal ve batti bazı 
ahvalde infı~ab lıusule geldı; bu 
sebepledir\ti imtihan zamanı r~l.in· 
ce hayati ~rviılerde her ~e)' nuk." 
san zuhur etti. Ne h.srieiyede, ne 
ınülıiın olan diploaı•tik mell'ldlerde, 
ne nt'zaret bııro1arınde, ne harp 
malLe~esi inınal eden i .. bri\talc1rJa 
vd belki orduııun d .. bı baı•nda 
ehil insanlar buıunmıyaca\.tı. 

« Ş .hs•yel ıo m~vkiiııe yü\tae. 
lebiıMe~, buı.üm yurüt~ıc:Lıl~ek 
içııı-ilk ş•rt, b..:ı.an tek ·ş'aıt, bı.itüıı 
nıe ~ıeıerın sempliı.iı bir ideoloji 

1 

il.: ele alındığı, tarihin en kat'i . 
vu al-arİ) le l>c~er p;sı~olt lisiııin hi· 
çe sayılı.tığı, iııare sanatımn inkir 
olundı.ıgu veya bilmemezlilı.tl"n re
liııı.t•iı, .sırf kiHleleri tatminle mcı. 
gul gu .. ı cemiyelterden · y .. hut Rklf·· 
rıt ı.ul..:İı p .miıcrJeri '.geçmiı :oı • 
mal..dı. 

F ransanın hariçi işlerini tedvi· 
re davet edilmek için milletlerin 
t.tb'an menfaat görnıeyip aıi canap 
oldukları, hayali menfaatler~i be· 
şeriyetin hayrine feJa etmege ha· 
zır, sırf Af aruz krallari) le sulh ko· 
misyonlarının karşısında her ne 
şart ahında .olursa olson boyun 
eğmeğe amade bulunduklarını tel
kin etmek, kısaca tahsiJiui Ceoev· 
rede yapmak lazımdı. 

Buna bir de idare adamlariyle 
yardımcılarının kendi ideolt•i•k 
programhrından çıkan rümıe ent
rikalan karş·sındaki adz veya kor 
kaklığı ilave edersek her şeyi an· 
lamıı oluruz: 

Böyle anlaşılan bir demokra
raside işlerin iyi gitmiyeceğiı.i çok· 
t ınberidır muhtelif emareler belli 
etmekte idi. O.ıha 1914 den evvel 
demir yo ları, posla, deniz tıcareti 
fibi amme hizmetlerinde kaydedi· 
len daiuıi grevler; bazı memurin 
zümrelerinin devlete karşı takındık
ları küstah tavur: parlamento mü 
nabşelerinin arlan baynğıhğı; hat· 
ti memleket ddhilimle hi.ıi:ı olan 
karışıklıklar. rf"ji nin infi-ıah halinde 
olduğunu işaret edıyordı ki işin 

anarşı>e dö.-ülmeı.ini kuvvl'tli bir 
ihtimalle sırf hıırbı geciktirdi. 

1918 den sonra bPkleıımedilc. 

bir kalkınma fırsatı zula· etti. Fa
kdt müdhiş iınt.hrn ne akideleri, 

ne de itiyadları kafi derec~de sars 
mış degildi. Z.tfer hakiki kabram.rn 
mil.ete değil. -Sonu var-.. -

..-. • • ••• 1 ·- · -- !-~-

hastabakıcı kurslara 
1-tanbul 31 ( Husu-i) - Üni

versiteli kızlar gönüllü hastab.ıkıcı 

kursları 8 H.tziranda aç lıyor. Yar· 
dımoıevenler cerriyetinin gönüllü 
hastabakıcı kursuna şimdiye kadar 

600 kadın yazılmıştır. Kayıtlar de
\ram ediyor. 

Zıraat enstitusu taletele· 
rinin etudleri devam ediyor 

Bölgemizdeki köylerde etüdler 
yapmak üzere ziraat enstitüsü ta· 
l~belninden bir kafilenin geldiğini 
yazmıştık. Eıütlerine hararetle de· 
vam etmekle olan talt'belerimiz 
köylünün yardım severliginden ve 
bilhassa kt>1ü alakadar eden mese
leler üzerinile t m ve doğru malQ
mat vermeler inden mütchas:.i .tırler. 

Ziraat müdürü Nuri Avcı, köy · 
işleri merkez bölg«!si ekip şefi 

doktor Cahit Öncü, talebelerimi· 
zin tetkiklrrile yakından alakadar I 
olmakl.tdırlar. 

HükQmet, herşeye rağmen, ebe
} <!i sulha İnanmış gibi sakiıı; fa· l kat yarın harbe girecekmişiz gi 

1 
bi hazırdır. Almanya biz.imle alış 

veri~i olmadığını, sırası geldikçe, 
t~krarladı; ancak h idi sele r in 
icabı, bu teminatları, düne aid 
birer hayal yapabilir. 

Her ihtimal karşısında bir 
haftadanberi radyo gazetesi hal
ka nasihat veriyor; fakat biz, 
işi şaka olarak tctakl..ide berde· 

< vamız. 
i Hazırlanmamış Belgradın ne l müthiş facialara s ıhne olduğunu 

b·liyc.ruz. Leh • Alman h •• rbinde 

Varşova'd1 ayni ikibete uğra· 
mı1h. Hanya'nın, Kandiyc:'uin. 
R.:~ıno'uun biıa fasıla allı saat 
h.tvddıı.n boınbard maul;srı ise 

uört günlük. haııisedir. 

l 
GırıJ muharebe .. iııe bitmek l 

üzere nazarıyle baı..ıl .. bilir. Bir 
mucize karşıımıda kalınmaz.sa 

l 
Almanlar tarafından adanm b..tŞ· ı 
tan başa işg.&li, uı.un bir zaman 
mese.e3İ degilJir. liunu bize Al 

ı 
man t.:bligleriuden ziyade Lond· 
ra'nın ne 1riyab bıldiriyor. 

Pekı; lJirıllen sonra nereye? 

ı 
Kıbrısa mı, Mısıra mı, Sıırıyeye· 

mı?. N" malOm?. Banu Hııler· 
Jen ve Alm m k.urmayından baş· 

l 
ıı.a l..İın biııyur?. 

Ell'c:t; huzur ve sü\..Qn için· 
de yaşıyacagız. Miıli Şel'e ve 

l 
başıınııuaki hüı..Qmete huııud~uz, 

:iOıı:ıuz itimadımız varJır. P"liti
kaınız. açık ve istikrarlıdır. rop· 

ı 
rak davamız., arazi h.uımız yok· 
tur, Butün emelimız cihanda yı· 

~ ı l"l1'uıtrlh':! n 1\\-j n '1"6·.l'r'\.7,'\fı :' urrl ,j il 
Fakat bütün bunlara raimen, 

~ günün birinde, harp felaketiyle 
ur11ıldşabiliriz. Ortada böyle bir 1 
ıhtimal olmasaydı ç.:lı" Tıirk 
ordusunu silah n.tında tutmazdık. 

işte bu ihtimali bir saniye 

dahi gözden uzak bulundurma· 

mağa mecburuz. Hükumetin na· 

sihatına. irşatlarına uyunuz. Evi.
nızJe, bahçeı . iz.de, cıvarıoızdaki 
arsalarda sperler, ıuğınaklar vü 
cude getiriniz. lnşaallah harp 
bize kadar gelmez de bu uğur
da sarfeJilecek emekler, para· 

~ lar b::>şa gider. Fakat aksi olur· 
1 

l sa «Son pişmanlık fayda vermez •. ;,; 

~ * * * 
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Bira geldi 
Dün şehrimize kafi miktarda 

Bira gelmiş ve Birkaç gün devam 

eden buhran zail olmuştur. 

·Ankara (Hususi) -Ziraat mü· 
hendisleri Birliği, evvt!'lki al..şam 
Çiflikte bu sene Yilksek Zir;sat 
E.n,titüsünden mezun olanlar şere
fine bir ziyafet vermiştir. Ziyaf e~te, 
Ziraat Vekil<"ti mensupları, Yuk
St!'lc. Ziraat Enstitüsü Rektörü ve 
Profesörleri, gazeteciler ve birçok 
güzıde di'veıliler hazır bulunmuş-
tur. ToplAntıyı Ziraat Umum M~· 
dürü B. Abidin Açmış, ve çok gu 
zel bir hitabe iradederek, bu güzel 
içtimada rahatsızlığı dolayısile bıı· 
lunamıyan Ziraat Vekilimiz. B. Muh 
li~ E.rkmen namına yeni mezunlara 
h ıy:ılta muvaffakıyet temenni et· 
miştir. Bundan sonra söz. alan ve 
ziraat miihenılisleri birliği namını 
konuşan D..>ktor Kadri Bilgemre 
çok güzel bir nutuk iradetıniş ve 

Tarsusluların havai 
kurumuna 
yardımları 

Tarsus 31 ( Husu~i ) - Yıırd 
sever Tarsu•luların hava kurumu
muza olan teberrüleri gittikçe art· 
maktadır. Son tebcrrü lıstesiııi 
bildiriyorum: 

Fabrikatör lbrahim eşi bııyan 
Nazan Behıil 1000, fabrikatör lb· 
rahim kara Mehmet 500, Hasan 
Dağkara 500, tüccar Mehmet Gö-

f..Y.:!2h! ... 59.9.s, ,Ş~J~"'! -·~~i~e-~.a!~ 
250, ~ayan Kevser Eli yeşil 250, 
Bayan Gülsüm Eliyeşil 250, Celal 
Gözüsulu 200, tüccar Emir Ali 200, 
Ahmet Remzi Gözüsulu 100, A">· 
dullah Göçük 100, Zekeriyya öz
kan 100, Abdüssamf't Bilgen 100, 
Kadri Uğurlu Gil ve Tevfik kural 
100 lira. 

Adananın en kidemli mu. 
rettiplerinden biri vefat etti 

Adınanın kıdemli v" değerli 
Mürettiplerinden Kazım Türksün 
vefat etmiş ve dün cenazesi arka
daşlarının, kendisini sevenlerin İŞ· 
tiriik ettiği m"rasimle kald 1rılarak 
ebedi i!ttiratgihına l ırakılm•ştır. 

Merhum, Ş;!hrirniz matb.ta ve 
gazetderinde yıllarca baş miıret

tiplik yapmış usta bir işçi, iyi kalp· 
li ve temiz bir ınsandı. 

Ölüye rahmet, kederli aile~ine 
ve meslek arkada,Iarına baş sağlı-
i'• dileriz. · 

demiştir ki: 
Türk yurdunun güzf'l toprak· 

ları üzeriııde Türk Ziraat a·emiiıin 

feyyaz. sinesinde ve her hangi bir 
kölesinde vazife almak aşk ve he
yecanile emre hazır sarsılmaz bir 

varlık olarak sizleri ynnım1zda 

görmek bizler için en büvük saa· 
dettir. Çünkü genç medektaşlarım, 
bizler g jzel yurdumuzun temiz top· 

rakları üzerinde büyük bir fera. 
gııtle yaş·y..tn 14 milyon Türk çif-

ç'sinin teknik in!nlap davasını üze· 
ri•ıe almış, onlnrı ziraat sahasında 
refaha, saad-!te kavuşturmak vaz.i· 
fesini omuzlarına yüıdenmiş bir 
mesleğin sili .. leriyiz. 

Toplantı g,.ç vakte kadar sa
mimi bir hava içinde devam etmiştir. 

Kız enstitüsü yarrn bir 
satış pavyonu açıyor 
Ögrendiğinıize göre şehrimiz 

ismet lnönü Kız enstitüsü yarın 

bir satış pavyonu açacaktır. 

4 H tıiran Ç ırşAmba günü Ö{· 
leye kadar aç•k bulunduralacak 
bu pavıoncla kadın Ş:lpkaları, rop 
ve çocuk elbiııeleriyle b:ızı nakış 

işleri teşhir olunacnk ve satıla

caktır. 

H.ılkevirniz tarafından mekte· 
bin fakir talebesine t ~mrin ihtiya
cını temın maksaı.tıyle tahsıs olun-

duğunu öğrendiğimiz. bir müteda· 
vil sermaye ile vücude getirilen 

bu işleri gidiı.ı görmelerini Bayan· 

lar:ımıza bilhassa tavsi} e ederiz. 

Tarsusun yeni kaymakamı 
vazifeye b!şladı 

Tarsus 31 (Hususi) - Mün· 
hal bulunan Tarsus kaymaka'Tllığına 
H ıyrebolu kaymakamı Kamran 
Toman tayin edilmiş ve vaz.ıfesine 
başlamıştır. 

lstant ulda Kağıt hane 
deresi tanzim ediliyor 

lstanhul 31 ( Hu~u .. i) - Ka
jrıth ıne ıin tun7.imi için bir plan 
hazırlanıyor. lma·r müdürlüğü E
minöııü'nden Sarayburnu'rıu tııki
ben Yedikule'ye kadıır gidecek 
olan sahil yolunun t fsilat planla
rını hazırlamıya ba,ladı. 

fakat keyfıyet bakımından 
da Almanların aleyhindedir. Harp 
ta ci kayıpları gözden geçirelim: 

lnıcilizler H.>od'dan sonr& t-ıyyare 
h İ.!J rıları neti<:e'4İn le 185'.> ton· 
luk Masahma torpid ısu'lU la kay 
bebıişler,lir. Bu Almanların At· 
l mtidet(i 35 bin tonluk kayıpla· 

rına mukabil, İngiliz. zayiııatını 
43,850 tona çıkarmaktadır. Diğer 
taraf tan yine in liliz.ler K ing Ge
o,ge sınıfından bir gemiye isabet 
vaki oUuj'untJ kabul etmektedir· 
ter. Buna ne derecıe hı~ar vaki 
olduğu malum değildir Fakat her 
halde tamir içh bir müddet sele 
re çıkamıyacaktır. 

• J ngilizlerin Girit harekitrnda da 
oldııkç.'\ mühim kayıpları var· 

dır. Ç i•çil'in beyanatına göre, 
bu harekat esnasında 9300 . ton· 
lıık Gto~cester krovaz.ö•ü 8 bin 
t ):llıı'.<. Frji kruvazörü 1060 ton
luk ji no ve K.Hhimir 1695 ton· 
•-'- v -11 1 • u :ı:>-:tO ıvıılu~ Grcy 
h luncj ·destroyerleri de• batırılmış 
tır. Amirallık: dairesi 28 mayıs 

tarihinde neşrettiği bir tebliğ ile 
8250 tonluk Y t.>rk kruvazörine de 
kayb.>lmıış naz.arile bakmaktadır. 
lngilizlerin gerek Atlantikte gc· 
reıt G rit h ırekatınd.ı kaybettik· 
leri harp gemileriniıı tonajını top 
layacak olursak yekQnun 75,795 
olduğuna görürüz. 

Bundan 35 bin tonluk Bismarlc:'ı 
tarh edince lııgiliz.lerin Alman· 
lara göre bir hafit içinde 40.795 
ton f dZla harp gemisi kaybettik· 
leri anlaşılır. Bu yekun çok bü· 
yük bir yekGndur. Yani Bismar· 
km bıtırılmasına rağme, Jngiliz· 
ler yine aşağı yukarı hir Hood 
ı açıkhn kaybetmişlerdir. Fakat 
buna mukabil iki ltalyan destroye· 
rinin Akdeniz sularında batırıl· 
mış olduğunu ve ayrıca 70 gemi· 

-Sonu üçüncüde -

,=:==========================================;=====================, 
111 ROMAN: 45 I K A L D 1 R 1 M L A R 1 N K O K ~ S U il 
"===================:== YAZAN: Reşat Enis ====.I 

Bu, çHt katlı yayvan evin pencf're. 
sinde ~oluk bir ış k. K111k ve uzun hıç
kırık sesleri : Bir taze göğ"ün sarsılış1• 
Bdıd bir ölü evi. Ölen bel ... i bir ana .•. 
Belı..i bir baba ... Şu. çift katlı uzon evin 
penceresiııde, bol bir -ışık •• inceli kalınlı, 
mırıltfaşan sesl~r.. Ve, b.r viyaklama. 
Bel,i bir lohusa evi. 

Koskoca bir insan röçüyor; aynı ge· 
cenin aym saatinde kol kadar bir inı.an 
doğuyor ... 

Balık pazarım reçtiler. 
Karaya çeı..ilmiş, kapaklanmış çürtık 

.bir sandalın dibinde soyundular. Eıbis~ 
lerini, tortop yapıp sandalın altına 
soktular. 

Sular kapkaraydı. Yanpm iskeleye 
çarpan dalgacıklar. yutkJnan ve yutku· 
nurken ppırdıyan bir ağız gibi hafif, 
garip seslt!'r veriyordu s .. hıle kalın ha-
1.tlarla bağlı 'yük kayıkları oynamı>or. 

Buz. gıbi suya kapıp koyverdiler ken
dilerini. Uyuyan de ıiz kımıldad;. Suda 
Y a k • aı o :z. la r ışılttadı. Ve, bir yosun 
koku~u •.• 

Uıak vapurun durgun suya düşen 
sönük ış gı uzaldı, kısaldı ... 

-8-
Çamurlu yayı kaldırımında uzanan 

b~ş gö ge, durdu. Karanlık, yükı:e~ apar

tımanın baH .. ouuou, clinmedeo yaj'an yat· 

mura siper ~ttiler. 
Nişanta,ına inen caddede tek bir 

insan bile yoktu. 
Saat : Gecenin üçü. 
Birbirlerine sokuldular; fasıldaştılar; 

amma, H ıllo'nun gıcıklı sesi, 
lı.erlt!'ği gibi öttü : 

kainı te. 

- Aç gözünü Kıtlyopi... Ba rece 
işimiz zorlu... Soyacağımız ev Mehınet 
•ianın evi df'ğil ... 

Sarkık kolunu uzattı ; caddenin en 
sonunu gö~t~rdi : 

- Valinin konaiı l 
Kaşınan burnunu kirli avucunda eze-

rek, ı.öı.ünü tamamladı: 
- Y akalaodık mı hapı yuttuğuınuzun 

resmidir l 

Bir şenlik recesiydi. Vali konağı 
bııştan başa donanmıştı. Şu anda beı 
İn4'an beyııi, aşırılabılecek ampulün hesa

bını çıkarmakla uiraşıyordu. 
Gündüzden her şeyi öğrenmişlerdi: 

Gece, balo vardı; sabaha kadar sürecek
ti. Ve, blyük konakta, orta yaşh bir 
uşaktan başka tek kul kalınıyacakh. 

Orta yaşlı uşak, bu rece Kalyopi'yi 
bekliyordu. Kalbura dönmüş çiçek bllzq. 
iu suratı ; şişman, sivilceli burııiyle, ko. 
nağın em~ktar u,ağı yeniıir yutulur şey 
değildi. Genç kızı şimdiden tasa alınıjh. 

Burnunu kısıyor, gözlerini yumuyor, yü· 

zünü buru~turuyurdıı. 

Hallo reİ!J, son tali nah verdi. Dö•t 
çift göz, hızlı hızlı yürüyen Kalyopi'nin 

ipek çoraplt düzırün' bıcaklarına uvclu. 
Konıi'ın demir kapısına v.ırıoc1yA kadar, 

baktılar. 

Yağmur durroadan yağ•yordu. Omuz.• 
larını kısmıştı Kalyopi ... Apartıman oluk• 
ları, kırmızı floş b re:ıini ıslatıyor, sa
cui'a çeviriyor; kabarık, dağınık bukle· 
lerini şakaklarına yapıştmyordu. 

Konaia yak1n bir apartımanın içer· 
lo'< kapısına sığınmışlardı. lslak ve rutu· 
beti içe işliyen mermer basamaklara rast
f'°le çökiivermişlerdi. S ığuğu duymuyor· 
l ırJı. « A~nalı » nan botonl.trınd.ı. «Bod. 
rumpalas » ın tuğ-14 döşe nelerinde· otur· 
maktan derileri nasırlaşmıştı. Cıgııralarını 
dumanla yarak, fısıl fısıl konuşuyorlardı. 
Bitkin. çökük suratlarında ışıldıyan göz· 
leri, yanıp sönüyor_ 

• • • • • • • Gene böyle yağmurlu bir 
gıoceymiş.... Ayaz gene böyle otuz iki 
dişe tempo tutturuyormuş~. Üç arkada, 
sokakta kalmı~larmış... lç'eriııden biri 
• Alo • kanlı basurmuş... Azraille pençe· 
leşiyormuş... Ceplerinde bir tek metelik 
bile yokmuş ki, «Aynal» ı ya « U ~an ba
ba » nın kahvesine, şuraya buraya sokula· 
bil!Jinler... Geceyi ıftıkta geçiı ecekler· 
miş ... Z4vallı Al.,, göz JÖrc ıöre, kıkır· 

dciyıp gi.lecekmiş .•• Bir köşe başında du
r1111~a'1lışl ır .•. H.a~ta Alo, inliyerek kal· 
dırımlara çöı<mÜJ... 1 d arkadaşın yür~ği, 
Alo'nu 1 böyle titriyerek ölfimüne razı 
ol namı, ... Can çekiştiği gecenin yarısın
da, hiç değil-e onu biraz ohun ısıtmak 
çarelerini araştırmışlar... Bir dilim kuru 
ekmek, sıyrılmış bır keınilc parç lsı arıyan 
aç kediler gibi, yanı b1şlarındaki çöp 
untlığ'ını karııtırmışlar... Bir öbe~ kağıt 
bulmuşlar_ H ıst.ı Alo'nun dizleri dibino 
yığmışlar... ltmaritlerinin ateşile parl•t· 
mışlar... Duman, üçünün de gözlerini ka· 
ma'ltırınış ... Al.>'nu:ı sarı yüzü kızıllaşmıı 

ve gülümsemiş ... Takırdayan ağzı durmuı ... 
Ansızdan, yanlarına Lokomotıf Hık· 

met sokulmuş .. Orta yerde yanıın kirıt 
yığınına di<kat etmiş... lı;inden birini 
çekmiş... Be.ızinli ç ıkm ığ•nı tutuştur• 
muş ... Mavi ışığın altında, yanık l.iiıt 
parçasını görmü~lcr: Bu, bir tek bcı 
liralıkmış 1 

Büyük bir telaş içinde, hasta Alo .. yu, 
her şeyi unutmuşlar •.• Atesi bastırmışlar ... 
Bır başka boş kö~ede, Lir ~lektrik direği 
dibinde. taın b~ı bin yanık lira saymışlarl 

Anlatan, Giritli Sadık... Üç kısık 
kahkaha ... Üç ayrı ses : 

ş,şı'nın gevrek sesi - Atma be 1 
H ıllo'nun gıcıklı sesi - Atma be 1 
f anti'ııin nc:fc:si - Hımrnmm J 

( Denmı var ] 
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eder. bu suretle sizi öldürmesin 
diye bize ateş ettirıni)erek bırakır, 
giderdi. 

Balyanbolu yaylasını tuttu mu; 
hükQmetten sizin için bir kaç bin 
lira fidye ister ve alırdı. Ben bu 
sebt>ple tel~ etmiş ve si.ıe müra· 
caatta bulunmuştum. Hamdol•un 
Abdi buna muvaffak olarak bizim 
şerefimizi iki paralık edemedi. Siz 
de ucuz kurtuldunuz, Allaha şük· 
redir.iz_ 

Ve Mehmet efendi dönerek 
bağır~ı: 

- Yıhk Ablinin kafasını ke· 
siniz ... 

Kestiler, Janciarmıı süvari ne· 
feri Arnavut Mehmedin heybesine 
koydular. Hep beraber Ôdenıişe 
avdet ettiler. Ahdinin kellesi Öde· 
mişte telgrafhane önündeki çınar 
ağacına kulaklarından çivilenerek 
teşhir olundu. iki refiki de hapis
haneye atıldi. Jşte: Çakıcı eff'nin 
memlekete muialht ettiği Yılık 

Abdi de bu suretle ortadan kaldı· 
rılmış oldıı. 

* * • 
Hadiselerin yarattığı münase-

betlerle açtıaımız bu b .. histen av· 
elet ederek nazarlarımızı yeniden 
Karıncalı dağ.taki büyük müsademe 
s.ıhnesine çevirelim: 

Müsademeııin henüz bidaye
tinde takip müfrezelerinin perişan 
bir hale düşerek geri çekilmed İ) i 
alimetl~rde.ı değildi. Dağın muh· 
tl"lif cephe'erinden hücum trşeb
büsh•ri hep a~im kalıyor, çünl..ü 

Çakıcı efe kaırış karış bildiği bu 
arazinin icap eden her noktasını 
emniyetle tutmuş bulunuyordu. 

Müsademenin birinci günü böy 
le geçti. Müfrezeler akşam tekrar 
toplandılar ve geceden bilistifade 

yeniden mevzi aldılar. Gece yarısı 
yeniden müsadt'me başladı. Eşkıya
yı yerinden sökmt>k imkanı yoktu. 
Müfrezelerin kurşunları hep boşa 
gidiyor, eşkıyanın tek, tük attığı 
mermiler is" ekseriyetle bir hedef 
buluyordu. 

Bu vaziyette sabahı ettiler. 
24 Saatten bfri netice hiçti 

ve bir iıc.inci 24 saat dı.ha başla· 
ınıştı. 

Filhakik~ müsademenin ikinci 
günü de boş ve neticesiz çıkınca 

48 saattanberi aç ve su~uz kalan 
ınüfrezeler efradına fela .. etli bir 
dermansızlık çökmüştü. 

Efrat; etraftaki köylere dağı· 
lıyordu. Herkes ytımek ve su der
din~ düşmilştü. Bu şartlar altında 

eşldyanı firarı muhukaktı ve Ça· 
kıcı efe bir defa kaçtı mı; bir da· 
ha zor ele geçerdi. 

Müsademe pıahallinde kalan 
kuvvet elli kişi)i gt'çmiyordu. Bu 
ıebeple Ahmet anzavur, Çerkes 
Eşref ve Jiğer zabitan bir araya 
toplanarak civarda bulunan vali 
ile jandarma alay kumandamna 
derhal bir posta çıkardıl~r vo en 
Yakmdaki kuvvetlerin sür'atle iza· 
ınını rica ettiler. 

Bi.ıim Bayındırlı Mehmet efen· 
di; beylik mal gibidir. Jandarmanan 
başı sıkıldı mı ona 

- Haydi bakalım Mehmet 
efendi 

raber güzelce oynattık. Kahpe am. 
ma da göbek atıyor ha.. Ulen bu 
nuıı böyle.iini nasıl buldunuz de· 

yü:ı?. 
Çakır.ıda kan beyne hücum 

etmişti. Fakat bu hile; öteden beri 
bilinen lidi hilelerdendi. Bir adamı 
sinirlendirip hedef verdirmek; Ça 
ktcı ef <!nin ötedenberi yaptığı iş 

!erdendi. Bu sebeple aldırış etmedi 
Fakat idris çavuş muttasıl sö~üyor, 
anlatıyordu. 

- Dinle Çakıcı Mehmet, ka
rını akşamdan aldık, bahçeye gö 
türdük. Bize kınalı parmaklarile 
öyle kadeh boşalttırdı ki bayıldık . 
So!lra curalarla hava çaldık, oy· 
nattık . O kıvırJıkça biz ba)ıldık. 
Çektik kafayı, çektik kafayı- Gece 
yarısını buldulc. Sonra bl"n aldım, 

götürdüm. Anladın mı?. Senin gi. 
bi deyyu-1a öyle knrı gerek. Birbi· 
rinizi bulmuşsunuz. 

Ç.ıkıcı efe bütün SClğuk kan· 
lılığına rağmt>n - biraz he.tef 
vermi~ti. IJrı~ çııvnşun silahı patladı, 
Ç:ıkıc•nın da silahı patladı. 

Çakıcının kurşunu idris çavu 
şun yüzünü yalıyarak boşı gitmiş· 
ti. idris çavuşun kurşunu da ayni 
akıbete uğramıştı. 

Bu hadiseden sonra karanlık 
bastığı için ateş kesilmiş, gece 
yarısı bir aralık eşkıyanın ateş et
tiği görülmüş, ondın sonra sab.tha 
kadar sükOrıet devam etmişti. 

Ve işte hala atı-ş yoktu. Ba
yındırlı M~hmet efendi vaziyeti 
böyle görmüştü. 

Ger\i mufrezeler tarafından 
tek. tük lcurşun atılıyordu. Fakat 
bu kurşunlar daha fazla öylece 
at~lıyordu. Karşıda nd hedef, ne 
şeytan; kimse yoktu. 

Bayındırlı Mehmet e~endi Ah· 
met Anzavuru buldu. 

- Beyefendi! E?kıya kaçmtşa 
benziyor. Müsade ederseniz att:şi 
keserek bir arıyalım 

Dedi. 
Aramağa b1şladılar. 

* * * 
- Hacı Mustaf .. I. iki gü'lclür 

muharebe ediyoruz. Bu akşam tam 
sırasıdır. Herifler yoruldu. Bir fır· 

satını bulup çekilelim .• 
- Çekilelim efe .•• 
- Sen haz r ol •. Ben de ter-

tibat alacağım. Gece yarısı bura· 
dan çekilir, gideriz. 

- Başüstüne efe_. 
Müsademenin İkinci günü ak

şamı gfın battıktan sora Çakıcı 

ile Hacı Mustafa arasında bu mu· 
havere ge~iyıırdu. 

Gece yerısı ya~laşmış, Çakıcı 

(Devamı var) 
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SURİYE' DE 
KONTROL J ponya 

Ve 
Al .nanlar memleketin kot 
rol::Jr U tanzi.n ediyorlar a ı·· pakt 

LQndra 31 ( A. A) - Mihtakil 
Fransız ııj1n!4ının Kudüs rnuhabiri· 
nin bildirdiğine göre, Sııriye'ye 

sızan Almanlar memleketin kont· 
rolünü o;i1tematik bir sur«"tıe tan· 
zim etmektedırler. Kontrol bilhaıısa 
Halep mıntakasındn aşikardır. Al· 
manlar halkm sempatilerini kazan. 
mak için yiyecek ve bir miktar 
be!'zin dağıtmaktadır. Son günler-· 
de Suriye hududuı:ıu geçmiş ve 
Filistine gelmiş olan yül(sek rüt
bl'li bir subayın if.sdesine göre 
hür Fransızlar adına general Kat

ru'noıı Suriye ordusuna yaptığı 
hitabı muhtevi l>eyannamelt-r bü. 
yük bir muvaffa~iyetle atılmıştır. 

Bu beyannameleri ~ide edeme niş 
olan kimseler onların bir kopyesi· 

ni bulabilmek için 30 franga ka· 
dar para vermeğe hazır bulun. 
maktadırlar. 

Knhire 31 ( A. A) - lngiliz 
hava kuvvetleri karargahının teb. 
liğinde deniliyor ki: 

Pe11şembe günü lrak'ta Raku. 
ba tıtyyare meydanına karşı l ıgi. 
liz hava kuvvetleri tarafından mu 
vaffakıyetle yapılan taarruzda bir 

miktar lınlyan av tayyarelii ve di
ğer tayvereler kullanılamaz bir 
h sle getirilmiştir. U.ıun mes.tfede 

lngiliz av tayycm·IE•ri Girit ile şi. 
mali Afrika ara•unda devriye 
uçu'iları esnasında iı.i Alman bom. 
bardıman t ıyyareı;İ düşürmüşler 

ve digAr düşman tayyarelerini ha. 
sara uğratmışlardır. 

Londra 31 ( A. A) - l .1giliz 
hava kuvvetleri umumi kargahı'l· 
da-ı bildirildiğine göre, Bağdat 

üzerine İlt"rleyen lngiliz gruplc:ırona 
yardım etmek üzere Peışı-mhe gü
nü lngiliz hava kuvvetleri bir çok 

uçuşlar ya pmışlardır, Falluy1'nın 

cenubunda a'i kuvvetlere ait nak· 

liye vasıtaları şiddetle bombardı
man ed ı lmiştir. 

El!En':n sen rufku 
1.mc r:ka~a iyi karşılandı 

Vıışington 31 (a.a) - Vaşing· 
ton Stı>r gıızeteı-i, Edt"nİn harp he· 
defleri hal\kındaki nutkunu tasvip 
ediyor ve diyor ki: 

« Edt>nin derpiş ettij'i serbest 

iktisadi işbirliği sistemi, nutkun en 
alıikalı kı5mıdır. Bu, sulhün İktiı>a 

di veçhel~rıne g .. çen harp sonra

sında olduğundan fad ı ebe11rniyet 
verilmesi huı-u ·undaki lngiliz nok· 
tdi nazarına t4mumiyle uyğu ıdıJr. 

Matsuoka'ya göre, 
Japon hükOmeti, 
taahhUtleri nde zA
af göster .niyecek 

ı'>kyo: f:I (a.ıı) - J•poa Ha 
riciye Nazırı Mat..uoka J •ponya. 

1 
nın H.uici siyasetini gauteciler 
t.ıplantısıııda şu şekilde i.tah el· 
mi~tir. 

''l - J · pnnyanın eııas siya· 
seti ç ıktanbe i sağlam bir temel 
üu:rİııJe tesbıt edılıniştir. 

2 - 27-9 1940 tarihinde 3 lü 
Paktın akdındanberi J ıpon Hdri.:i 
siyaseti ddima bu pakta davan· 
mıştır. Bu, Prens K moye'ııin Li.ı. 
zat be.ıim ve J •pon H ırici siya· 
s"tinin tezahürlerinden sarıh su 
rette belli olmaktadır. 

3 - J •ponyanın 3 lü p1ktan 
doğan t ıahhütlerfnde zaaf göst«"re 
bilecegiııi düşürmek tamamiıe im
kinsızdır. 

4 - Bir çok defa teyit edil· 
diği gibi, cenııp deniıl .. •i hakkın· 
<illıd J ıpon siyaseti sıılhpervf'rdir. 
M.ım ,f .h erıternasvonal vaz:y~tte 

brglenmedik inkişaflar bıı h ılt1 
h ıreketi g ıyri mümkün kıLsrsa 
J ıponyıı hattı .h ueketiııi, vaziyc>lte 
vukııb ılan değ şi~liklere göre, 
yenid~n tedkitı:e tab tutahilir •. , 

den mürekkkep bir kafilenin darma 
dıığın edildiğiı.i. hesaba katmak 
lazımdır. Girit harekatı esn ısınıla 
denize düşeııler sayılamıyanlar h:ı· 
riç olmak uzt>re 250 Alman tavya 
resi tahr 'p edılmişt r. bu hes ıpça 
keıniyet bılkıınıııd tn lngilizlerin ge· 
mi z.ıviatı Almırnl.srın da t..ıyyare 
za) iııtı ç0k fazladır. 

Keyfiyet meselesi ..._.. .. .... _.,.. ___ _,,,, .. _...._ __ 
F .ıkat bir harpde verilen zaviat 

sade kemiyet b:tk•mınoan ölç 
memek lazımdır. Giriıte mevcut 
kalultrın• ni•peti d, heiap edil· 
melidir. Bu bakımdıın lngılizlPrin 
gemi zııyiatı AJ nonların z.ayiatına 
göre harbin netice.i üzerinde hiç 
mü .. ssir olmıyacıığı gibi Almanla
rın tayyare zayi •lı da ayni şekilJo 
m:it tlea olıınmalıdır. Çunkü bir ta 
rafın g'dıni Jığer t.ırafın tayy ıre 
ihtivatları f .• zlııdır. Buna mukabil 
Al nıınlarırı deniz kııv.,eti Bi:Sm ırk 
ırı zivaıle hayli zayiflemıştır. Çün. 
kü Bismıırk'ın bır tek kard,.şi Ad 
mirıl V·:m Tırıptı.ı h ıyaıtıdır. Hal· 
buki batan lngiliz ge nileriııin on· 
la .. ca kıırJejleri vardır. Bısmark' n 
bat rılm mnın en büyük eheın niye 
ti şıiphe-ıiz lııgiltere ıle Atlantik 
nrasındaıd yo.un tamamile temiı· 
lenmesidir. 

Bu nazik anlardı. l ıgiliz h triciye 
nazırının karm:ıkar•ŞIK bir kıt.idil 

snlhün ne gibi tsaslara day~rması 

)aum geldığini açıkça sö)lemcı-i 

cesaret verici bir şeydir. Eğer ie· 
lecek sulh koı ft"ransı böyle bir 
noktai nazara İ;tinat erle : ek olıırsa 

Ver . ayın en büyük hiitalarından 

ictinap edilmiş olur.,. 

Bu 
Nöbetci eczana gece 

Halk Eczanesi 
( Tarsus Kapısında ) 

Bu sayede Amerikan yardımla 
rı büyuk bir tehdiıteıı kıırtarılmı, 
olmnkt ıdır. Mdlumdur ki O(yanus 
harbiııde en bıiyıik rolü böıle bü. 
yü;ı; gc:"niler if ı e.ldr. D.:ııi taltıl a· 
rının sahillerden uzun müd let açıl
malar na iınkiın yoktur. Çünkü bı.ın 
im daima daimi surette bedmek 

l~z~mdır. B >mb ır.lım ın t ıyy.ırele· 
rının ıh Atl rntİ{İ dıhıi surette 
k >ntrol et nderi İm(a uıdır • . Q .1• 

1 ır da ü-ılerinden uzu~ me•afelere 

GIRIT'TE 
Muharebeler 

lnğilizler Suda koynun 
•arkına çekildiler 
Lond!"a 31 (a.a) - Ciritten 

gelen haberler, ada müdafıleriııin 
nevmidane müdafaal ırının karşılaş
tığı her an artan müşkülatı mey. 
dana koymak tadır. lngilızler Suda 
koy°nun ş ırkına çekilme'< mecbu. 
riyetinıle kalmışlardır. Oiğ-er taraf 
tan Alrn'\n kıtaları Karıcliva lima
nını ve tayyare mf'ydanını işgal 

etmişler ve ltalyanlar da adanın 
şarkında karaya çıkm şiardır. Artık 
Giri ıl vııziyetinin fevka a ıe vahim 
olduğıına şiiphe kalmamıştır. 

Di~'!r ta• aftan Londrada Irak 
vaziy«"ti hakkında gayet bariz bir 
nik.biıılık kdydolunmal..tadır. lrak.'ın 
Küizıinğ hü"ümetinin b ışlıca i1ası 
muhtelıf me nleketlere dağılıraı.. ta· 
dır. Bu da gö .. terir ki artık şefle. 
rinin muvaffakiyetine itiınadları kal· 
mamı 1tır. 

Giridin ziyai eğer vulıu bula· 
caksa Suriye ve Irak h ıkkınd ııki 
Al nan plinl&rının taha"kuku tak. 
dirindeki ayııi manayı h ıiz olaını· . 
yıtc.,ktır. 

Amerikanın Lcndra elçisi 
Nevyorka gitti 

L'>rııira 31 (a.a) - Am«"rika· 

nın Londra büyük elçi:-i Vaynıl hü-, 
kümetiyle temas etmek ü:ıere Nev. 
yorlra gelmiştir. 

Harp Notları 
Bu haftanın hadi· 
·selerine kısa bir 

nazar 
( Boşta,a/ı ikincide) 

aç•l•mıızlar. Almanların Atlantik 
h ırl>iııi devam ettirebilmeleri için 
muh:\kkak surette büyük muharebe 
ge nilerine, denizaltılarına ve y .thut 
Atlantikte gizli üslere malik bu
lunmaları lazımdır. 

Ruzvell'in nutku 
-s-;)yle.ıdıgine göre, Atlantik-

.Je J •poıı b uıdıralı P"'lrJI 

Girit hicisesinin 
arkası ne olabilir? 

- Haştara/ı Birinc,de • 
Zi a ri.,ayet e Jildıiine göre Al 
manlar Sıırıye le g''"re< t ırıst "lıt· 
rak ve gc:rekııe tayyarelerle nakli
yat yap.ırak müıe nadiyen ç ıg ,ı. 

mık V<! Sııriyenin hava sah.ıl.trı 
dahil ol•rıak üzere en mühim .. tr4. 
tc>ji< noktaları ellerine alını~ bulun· 
mutadırlar • 

E•.sserı Suriyede'.i Fransız ma· 
kamlarından ve halta bir kısım 
Suriyelilerden de her dürtü yardı· 
mı görJüklerine bakılırsa Alman· 
ların Giri.lin •Şjl ,Jini mü •e ,kip Sıı
rıyeye h.sva lan ve fırsaıı buıJuK· 

ça denizden ihracat yapı:naları ve 
harp psahasını Sıırıyt-yc- ıu.kletnıt>leri 
çok ku.,vetli biı ihtım.al d.thilıııdedır. 

Bu m.:ılah.t:ıa le yak.ında Suri· 
yed" de bir Alma.ı lng.tız çarpış· 
ma .. iyle karşılaşacağımızı talıının 
etmek h:ç bır kehanet olmasa ge
rektir. F •kat bur.sda anlaşılama an 
bir nokta bu ku ıvetli ihtimal kar· 
şısında biıe lng lizlerin Suriyt-ye 
karşı bir bedeme vaziy~tinde kal· 
mış olmalarıdır. Aı eba lngılizler 
niçin b~ktiyorlar ? Nıçin l.ıi''Y"*t . fi 
kendileri almıyorlar? Hala Vışi hü· 
kümetini müt .. essir etmekten mi 
çekiııiy,>rlar? Hala milldler cemi· 
yeıiniııl huku-.i kaide ve fvrm tlİte· 
leriyıe mi zıhinlniııi yoruy.ırl ''? 
D.>ğr.ı~ı• bir dürlü anlamıyoruz. 
Ac .b ı lrcıktacfa v.tziyet kendi leh· 
lerine c,.re.ııın ettiğ ne nazaran in. 
gilizlerin şu günler •ie Almanl4ra 
takadrlü ın eılerek Suriyeye, karş1 
bir h •re.-eıe geçm-leri mümıe.ün 
olabilecek midır yvksa yine be .. le· 
mek siyaseti realitelere de galebe 
çal.ıcak rr.ıdır ?. 

Birleşilt Ameri<a şimdiki htlıle 
fevka lid~ vaziyetin mevcud•yt-tini 
ilan etıni,ıir. Bu f"vkalaJe vaziyet 
neJir? Bunun için Am-rikad ı ev· 
velce mevcuJ olan bir kanun var· 
dır. Bu kanunun tasrih etıigi Şf'Y· 
ler seferberlik hıtlinde yapılabilecek 
şeydır. Fakat bir m.sdde•i ne Cüm· 
hurreisine fevkalade saliih·y,.tler 
v .. rmesidir. Anlnşıl .. n Cuıııhur eisi 
harp ilanını hazırlıyacak şekilde 
her nevi f44liy~tte bulunacak ve 
yalnız f •rmalite kongraya bırakıla• 
caktır. Şımdi AtlaıılİK lııgilizlerden 
daha çuk Aınerikamn kontrolu 
ahına gırme~te<tir. 

Giridde vaziyet 
B 11 h4f~k"ihı;di;lerin z;iyasi 

C<"phesiııi bu suretle hulasa 
cttiı..te.ı sonra, kara barekitına ge· 
ielıın: 

. Bu h ıre'.it. dört yerdedir: H•· 
bf'~ıstıoıuJa, Lıby .. da, lrakua ve lii 
rıd d .. _ 

H Jbeşistan hotre~itı ht-men ho· 
men artık Habe~ vat.&nper ... t."rle ino 
l.ırakılm ştır. Lıbyada Atm,m t.az. 
yiki artm.&kta ve buna rııu,.;&bıl ln. 
g.ti:ı m ı-<ave neti kuıvetleıımekte. 
<.Iİ~. lr4kda Vdz.ı.et, hemen ltına
mıy e R •Şıd Atıııııı aleyhıne c..tö . ı-

gemileri Alman deniz altıldrı:ıa 

yatak, ve ana aremi:Sİ VdZİfesini 

görıneı.. tedir. Bıından dolayı Ame· 
rikıolılar ve fng-ıfüler bu reınilcri· 
de kontrol etıoek kar4r1nı almak· 
tadırlar. Groenlcsnd ve Atlant•iin 
ileri karakolu telakki edilen bazı 
a l ılarJ a A n ::riun vey" lori
liz kontrolu arttırıldığı takdirde 
Atl.uıtik meydan muh ırebc:sinin 
l.ıgiıizler ve müttefi .. ıeri lehinde 
inKışafıııdan şüphe ed ılemez. Hunun 
için R.-zve.t in 27 mayısda söyle• 
diği nutu" mııhiın bir merhaleJir. 
AmeriKıtn Güınhrrdsi bu ııuıı..ile 
bılfıil harpte aldığı rol çoıe. ileri 
gi..türmül olmaktadır. Fılh.-11.ika 

Ameı:ikan gazetelerinden bazılara 
« artık Ameriıta harptedır » diye· 
ce!< kad ır vaziyeti sa· ih görınek. 
tedirler. Fakat bu. l ıgılitlc:r he~"· 
bına i ,z.la nikbinlik. olur. Çünku 
Amerika h ırbe girmeıc için ne 
lazımsa bu gün için hepsini yap•nış, 
faıtnt heııü.t harp h .lini ita t etme
diği g•Qİ. bu hali doğur .. bile.:ek 
sebP.p er ihdaııınd ın da kaçınmışt r. 

~ü ,tür. 1 g liz kıt.slarıııııı s .. .-.d ıd 
. Uterıııe yuru .ııeter ıııdeıı ve N.aıp 
AbJultah'm lrotka ge ıme,İıııJen ı>on· 
r.t. bur.ı~ ıkı ışleriıı :.ür .• t e tasfıyo 
edılece1'ı tahmın oluıı ıbıhr 

• Fa .. aı Laırı\luekı h.trekAt henüz 
ç11k karışıktır. Hu karışıı.lıga rag 
men va.ıiıetin lngilızlc:rııı aı .. yh•o.ıo 
olJıığıı söylc:ııebııır. tiu •Un ıçın ne 
GirıJ ada.ınııı g rp kııımının kerı· 
di ellerinJe boııundug.uııu iJJia e. 
den Alınan tebhğıııe. ne de rnev
zileriııi Han yenin ~ar.-ın t • çe ti ... le. 
rıııi bil.tiren lııgılız tebtıglerıne 
bakmaK lazım dC"gıldır. Bu uıı ıçın 
lıaıyanların da aJaya ih,.ııç Ja bu. 
lunduklarını söylemeleri ı..afi,ıir. 

Derler. Bu sefer de böyle ol. 
du ve müsademenin üçüncü günü 
"•bahı Bayındırlı Mehmet efendi 
~~dığı telgraf üzerine - müfreze· 

En cok bis·iklet kullanan yer 
'===================================:=:=:::===--===========================-D ünyanın en çok bısiklet kullıtnılan 

memleketi Hollandadır. Bunun için Hul· 
landa devlet hazint'sirıin başl ca geliriı.i bisik· 
letlerden alınan resimler te~~il etmektedir. 

bn snretle g~nç işsizlere yeni İş~er aç lacaktır. dört se ıe zarfında Alman tahdelbahirleri 5554 

E~r GiriJ adasında v.tziyet 
Mihverlehinde olmasa i.ıi. ltalyan• 
ldr bur.•y.a deıil ıhraçta bıılun ınak. 
ta yanaşmak cüratınd" buıuoabi ıir
ler mıydı? Fakat her Şl"ye rağ rıen 
Giridlııer, kadııılariyle, er<.ek.l .. riy· 
le, ,oı:uı1.larıyle flltdc:Uı bir mu , 4 • •lcı birlikte hiidıse mahalıine 

ıeldi. 

h 
Fakat eşkıya ateşi keseli bir 

a ı· Y 1 %.aman ohr·u~tu. Aca~ a kaç· 

ltnışlar mıydı? Bunu nasıl anlama· 
'Ydı? 

Günlerden cuma idi. Vali Na· 
~ıın P•şa cuma namazını Bozdo
lC•nda kılmış ve namazdan ıonra 
ellerini kaldırarak: 
Ç - Yarabbi, beni utandırma! 
akıcı denilen bu mel'unu tenkile 

tnuvaffak kıl. Bu miller b k" • 
elinden kurtar ı u şa ınıo 

Diye ale ıen dualar et • ,. 
O mış ı. 

emek ki Çakıcının t k 1 ••• •tt k k 1 en ' ı ışı ı ul arın elinden çık All hı ı· . ınış, •• n e ıne g eçr:uşti. 

• Bir gün evvel vaziyet b b 
ı~e _f 1 • er at 

rı mu reze erın içinden ldri • 
\lu ı . . d b. . . s ça 

• ısının e ırısı sesini y-uk it 
tnışti: ıe • 

• - Çakıcı Mehmet! .• Ben Ôde
lllışten feliyorum. Karma hep be-

Harp dolayısile otomobil ve motosiklt-tler 
için petrol tedariki zorlaşmış olduğundan Hul· 
landa hükOmeti bisikletlerin istimalini bir kat 
daha tamim etmt>ğe karar vermiştir. 

Bi,iklet ile yalnız insanlar değil, yük de 
taşınıyor. Herkes çarşıdan ve pazardan aldığı 
eşya ve yiyeceği biııiıdet ile taşır. E-.naf da 
hafif ticaret emtiasını bi:.iklet ile nakletme«.· 
tedir. 

Şimdi Hollandada nt-,şredilen bir kanun ile 
bisikletler ve bunları kullananlar her türlü 
vergiden muaf tutulmuştur. Bu tabir sayesinde 
H.ıllandaya bisiı..l ... t istimalinde i~tikbalde dalıi 
hiç bir memleket yetışemiyeı::cktır. 

• .,....F_r_a_n-sa_d_a-iş_s_i_zlik 1 Fransada g~ç~n L~ş 
.__________ ay zarfında ışı-ızlerın 

adedi yüzde elli niı.betinde azalmışt r. ihtiyar 
işcilero takaüdiye verilmesi kanunu yakında 
tatbik edileceğindf'n bu tedbir saye~irıde işten 
istirahate bir çok ihtiyar amele çekilecek ve 

Bu ııayede 200 biıı iş~iz Ç ılışabıleceı..tir. vapur b ıtırmışl trdır. Bunların haziml ri yekQ 
Bundan başka yeni fabrikaların kurulması r.u 12 milyon 191.996 ton tutmaktadır. En çok 

yeni işler temin edecektir. lıı.iz.lik yalnı.t sana· vapur batırılan devre 1917 aeneşirıin iptid.1,.ın· 
yıe aid<ıir. dan 31 Kanunevvel sonuna kadardır. 

Z raat i~leri ise mevcut ınüteh\Ssıs amel•nin Bu .müddet zarfında 2566 vapur batırıl-
kifayet edemiycıceği surt'ttc aı lrnıştır. Hdttıi mıştır ki bunların hacimleri yek.Onu altı milyon 
ziraat işlerine sekte gelıneme~i İçin gençler tondur. En çok vapur bıtlıran t .. htelbahir ku· 
hizrnrt mükellefiyetine tabi tutulrnaı. tad r. E-ııs mandanı Arnauld de la Periere olup bdtı•dıgı 
me:sleği ziraat olan işcilerin başka İşlerle mej• gemilerin hacmi yekunu 400 bin tundur. K"p· 
gııl olmaları bir kanunla me ıedilrniştir. Fakcıt tan F..ırstmaıı'nın b"tırdığı vapurlar1n hacmi 
yine ziraat iç:n kifı eleman bııluıımamaktıtdır. mecmuu 380 bin tondur. Kaptan N,leuier'in 
Bunun İçin Alıuanyaya müracaatla üsera h trp b.ıtırdıkları 300 bin ton tutar. 

karargahlarındaki işci Fransız askerlerinin şim· Al nal\ tahtelbahirlerini tuzağa düşürmek 
dilik tahliyesi temin edilmiştir. Yaz aylısrı için Jizer'°'! lngilızlerin kulldndıkları gemi erin savası 
devlet ve husu~i idareler 300 bin ve ziraat iki yüzdür. Bunlıır on dokuz Alman tabtelba-
miies•eseleri 300 bin ve Münakalat nezareti hirioi imha etmişlerdir 35 tu1ak gemisi de Al. 
200 bin amele alacaktır. manlar tarafından iınha edılmiştir. 

• Almanlar yalnız harp mak§adile değil. ti. 
Uır.umi harpte de- Geçen umumi harp. caret g ıyesile de tahtelbahir inşa etrnişlo·dir. 

te tahtelbahirlerin Bunlardan O .. ubchland 1916 sene,.i 14 Hazi-
nİzalhfarm bahr- batırdıkları gemile- ranında Amerikanın B·ltirnore :imanın• ırir-
d ki l rin miktar ve lı ı• miştir. ikinci sefermde Almanyanın allı aylık , __ , __ a_r_ı_v_a_p_u_r_a_r __ cimleri şimdi tc!sbıt ham kaııçıık ihtiyacını temin edecek miktarda 

edil.oiştir. H.arbin iptidasından sonuna kad.r Amerikadao kauçuk aretira:iftir. 

vemet y ıpınakt ıdırl .r. ÜıJnd.an do. 
ıayıd r "'ı D.:'l d cıj tn nnı,harp ede 1 
bıJtun si.,.ıl ahaııyı asker tet4k · i 
eddce .. lermi İla•ı eımı~tir. Buraıfa 
mukavemet uevam eıııgıne göre 
h.-nüı. l gıtiz erin ~ehiııde vey t a· 
leyhın.ıe Dır şey so,rle neğe i.o"in 
yo11.tur. 

• • 
lngilfereye yapılan Alman 

ha~a hücumları 
Loııdra 31 (a.ı) - lııg• iiz ha

va ve: ,tahili emnı, et nez.uetlerinin 
teblıki: 

OJn gece lngilterenin garp 
kısmı üzerinde düşm.sn hava faali· 
yeti olmuş"a da hiç bir tarafta bJ· 
yük bir mikyasta hiiculb yapılauı: 
mışt r. Gıubi lngilt.,re ve cenut.ı 

&H b r ,.., rv de 
Galde bazı yerler Bir uç ölü ve 
lı ısara ugr•mı;;tır. . 

' 
I f ıı. haber vrrilmcktedır • )'ara ı o< u.u lı rf 

I 
D •k•nık bır 511rt'lto rnu tc ı Mma: 
h ~ııere bombalar etılmışlır. ersı 
mrntakasınd• h .. fıf hanr olmuştur. 
Jaaaaoa rayiAt udır. 
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............................ ınm~~ ....... 11!•-------------------------------------111'!1 
San'at aleminde f Romeo Jülyet/ LeSllB Howard 

gibi bir şaheser yaratan 

Damgalı kadınlar, Ölmeyen aşk Bette Dav'ıs 
gibi nadide inciler hazırlayan 

·nPma tarihinin en büyük zaferi olan Olı'vede havı'land 
atan Kurtaran arslanı canlandıran 

BİR TEK FiLiMDE BiRLEŞTiLER 

BU AKŞAM 

Ya ıkSinema'nA 
C ORECEGINIZ 

Fransızca sözlü senenin eşsiz süper filmi 

O GfCEN~~l f~UY_.!\SJ 
Servetin kudretin sanatın Bir mucizesidir 

DiKKAT: Bu muhteşem filme ilaveten 

f n Son PARAMONT Dünya Haberleri 
Ge ecek Proğram 

En hissi ve ım güzel filimle•i ç0 viren 

~ARRY E AUR... \ IKTOR FRACEN 
Tarafından temsil edilen mev.in.i ı eo muazzam filmi 

Tapllığım Kadın 

Alsaray Sineması,nın 
V AS/ SALONUNDA 

BU AKŞAM 
iKi GÜZEL FiLiM BiRDEN 

1 
Türk müziyinin en grizel sazı Müzeyyen Senarın 

En Güzel Şarkılariyle Süslenmiş Olan 
Türkçe sözl:i en bUyUk aşk ve sergUzeşt fil;ni 

JIACI RESUl 
Eüyük Okyanusun ortasında dünya cenneti HAITI 

: adasında geçen en güzel aşk, ve nıacera filmi 
il 

Hissi, acıklı sahııelerigle viicııdı: g<!tirilm;ş olan 

LULİCE BALLIN 
EN GÜZEL FiLMi 

PANAMALI KIZ 
PEK YAKINOA : Türkçe sözlü ve şarkılı 

GÜLNAZ SULTAN 

İLAN İLAN 

Avrup•llların Horgun Kulıpu>laı lıe ULak Meınleketlcrıne gönderdikleri 

Türk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

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

PEK YAKINDA: 
•· Adana Belediye 
Uç Silahşörler Türkce Stizlü Riyasetinden: 

Adana Belediye 
Riyasetinden : . 

' ilim1mmmmıam_________________ /Trotvar yaptırılacak/ 
1. Kanarada yapılacak ola-:ı 

tamirat ve lıoya işleri açık ola -
rak eksiltmeye konulmuştur . 

2. Kt"şif bedeli 523. 7 5 li
radır. 

Seyhan Vilayeti Hususi 
Muhasebe Müdürlüğünden: 

Aşağıda sahiplerıle cinsı, mevkii ve muhammt>n bedelleri 
yazılı gayri menkul vergi borçlarından _dohyı 28/5/9~1 çar· 
ş;,mlıa ı;ünü açık artırma ile satışa çıkarılmıştı. 

Alıcı olıradığından (10) gün müddetle uzatılmış ve 11/:/ 
941 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 

2- ihale vaktinden evvel yatııılmış b ,, lunması lazım gelen 
pt"y parası miktarı aşağıda gö1terilmi~tir. 

3- lst~klilerin muayyen vakitte vilayet idare heyetinde 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

Muhvomen 

c,,.i K •pu N ı: M ı'-ı ıllesi S•hibi 

Hrne 30-32 
vert!'~e·e i. 

MağJu 65,67,69,71 Akmebmet Mu•tafd oğ. 
Ali. l 6'l0 00 

Pey 
Parası 

Lira Kr. 

202 20 

120 00 

Mühim Bir Tebşir 
l.c'tr.tr.ın Eir:c:k Eğlence fltl:alli Olan 

SEYHAN PARK 
Sc.zı ile • ~özü ile • Okuyucusu ile • Müziği ile 

Bedii Zevk Sahiplerine 

Bugünden itibaren açılmıştır. Tiyatro sanatk3>r. 
tarı rr.eyanın<ia Nuri Gençdur, Ahmet Yekta, 
lclal Gençcur, Ahmet Güldürür ve Ziya Çınar 
Gibi Kıymetli SanatkArlar Bulunmaktadır. 

Saz kı~mında ise Besh kar z, ki Duygulu, kemam ama Recep 
okuyucu Hamı yet Duygulu, Fındık Huriye, Hanrnde Alı Bül

bül, amacı Sabah ettin Tanınmış gibi iinlü sazendel~r mevcuttur. 

imren lokantası 
BU GÜNDEN ITiBAREN: 

SEYHAN PARKINA 
n•lltdiln i~tır. Temiz havada sazlı •ÖZiü mükemmel servisli 
öğle ve akşam yemeklerine soym müşterilerini davet eder. 

31- 1- 834 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLA~I 
KEŞ 1 DELER: 

4Şubal, 2M agıs, 1 Ajustos.3/kincileşrin tarihlerinde yapılır. 

t941 iKRAMiYELERi 
l Adet 2000 Liralık - 2000. Lira 

3 " 
100() 

" - 3000. 
" 

2 .. 7\0 - 1500. .. 
4 500 - 2000. .. " .. 
8 250 

h - 2000. 
" .. 

35 100 .. . 3500. .. .. 
80 )0 " = 4000. 

" .. 
300 20 " = 6000. .. .. • 
Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal

sıız .,ara tıiril<tirmı, ve faiz almı• olmaz, aynı 
:ramanca taliinizi de deneml• olursunuz. 377 

lml•yaz sah•bİ : Cavit ORAL 

U. Neşriyat Müdürü : Doktor 

K-1SATIR 

Basıldığı yer : f BUGÜN ] 
Maıbauı - Adana 

1 • Asfalt cadde Garp 
trotuvarının viraja kadar tem· 
didi İşi açık olarak eksiltme· Çapa marka çorhalık lıutuhat , setze kcrr.prfmeleri 
ye konulmuştur. ı 

2- işin keşif bedeli 3538.60 
liradır. 

3. Muvakkat temhıatı 265, 
40 liradır. 

4- lb le 6/6/J4 l tarihine 
. rasllıyan cuma gii:ıü saat oııbes· 
de belediye encümeni huzu· 

3. Muvakkat teminatı 39. 
28 liradır. 

4. !hale 6/6/941 tarihine 
rastlaya:ı cuma günü saat on 
beşde belediye encümeninde 
yapılaı aktır. 

Nef•set v• lezzet b'kımından olduğu kadar ucu1luk ve sür,atle 
hazırl•nabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tav•iyedir. Memleketimi
zin yegane müstahzar gıda kaynağı olan Ç/\PAMARKA yeni ve mü· 
kemmd eserile mutfaklarımız içi~de azami kolaylık imkanını temin etmiştir. 
Mercimek, Bezelye, Buğday vesair çorbalık hububat sebze komprime
lerimizi ınemlekelimizin her tarafına şamil olmak üzere bakkallarımızdan 

2 -~ Porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 

runda yapılacaktır. 5. şartnamesi belediye fen 
işleri müdürlüğündedir. iste· 
yenler uradan alabilirler. 

5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

5· istekliler bu işe ait şart· 
name, proje vesair evrakı , 
Ada na Be le diye fen işleri mü· 
dürlüği:ndeı 18 kuruş muka· 

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
B~şiklaş Çapamarka - Kuruluş Tarihi: 1915. 

bilinde alabilirler. 

6. Fazla malumat alma1< is· 
teyenlerin Adana belediyesi 
fen dairesine ve ihale günün
de muayyen saatda bel~diye 
encümentne müracaatlara ilan 

6- Münakasaya girebilmek 
için ta\iph\erin ihale tarıbin-
den t'n az bir hafta evvel be· olunur· 
lediye fen işleri müdürlüğüne 22. 27. 1. 5 778 

müracaatla bu işin ehli olduk· Zayi tezkere 
!arına dair ehliyet vesikası 
almaları şarttır. 1930 senesinde 70 inci 

7 • Bu iş hakkında fazla dağ alayından almış olduğum 
malumat almak isteyenlerin askerlık vesikamı zayi ettim. 
Adana Belediyesi fen dairesine Yenisini alacağımdan eskisi· 
ve münakasaya girmek iste· nin hükmü olmadığını ilan 

icara verilecek 
Karasokuda terziler cad-

desinde Dr. Feyzullah Ce
mali Erşen'e ait dükkanlar· 
dan 2 si ehven şeraitle kira· 

ya verilecektir . T alıplerin 
ayni sırada terzi Muzaffer 
Çayhana müracaatları. 837 

Bir tashih 
Dü .. kü nushamızda birin· yenlerinde ihale günü muayyen ederim. 

saata teminatları ve istetıilen Ceyhan kazasının Dilki ci icra dairesi ilanında 2nci 
ves ka ile birlikte belediye bucağı köyünden 322 artırma 7. 7. 941 olacak iken 
encümenine müracaatları ilan doğumlu lsmail oğlu 7 · 6. 9.t 1 yazılmıştır. 
olunur. 22. 27. 1. 5 777 Mehmet 816 Düzeltiriz. 
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t! Her ay yilksek ikramiyeler kazandıran l~!l 
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r! Biletleri Gi$ESİ Nİ Unutmayınız :;_ı 
• 7. HAZİRANDA çekilecek aylık biletlerden ! 
• Sizde bir tane alarak talihli müşterilerimiz • 
: • Listesine dahil olunuz. ı 
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Dahili Müteaddit Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin 

CAS R i> Sinemanın vasi salonunda 
Su va re 

8,45 BU 
Suvare 

8,45 
Sezonda bile tesadüf edilıniyen iki büyük şah~ser birden 

1 
Sinema semaıunın en P•rlak yıldızı 

SARLES BOYERIN 
TORKÇE SÖZLÜ 

DltJJİR ~<APU 
Aşk, heyecan, maceralarla dolu şaheser . // 

Meşh:r çalgıcı KOVEOY - FRED SKOTU'N 

Kanun Fedaileri 
Büyük Heyecan ve Sergüzeşt Filmi 

Bugün gündüz matinada son defa olarak 

Sev;mli Hay~ut • Kanun Fedaileri 

İLAN 
Adana Beiediye 
Riyasetinden: 

1- Şehrin muhtelif yer· 
!erinde yapılacak olan parke 
yollarda kullanılmak üzere 
toprak kala taş ocaklarından 
çıkarılmak şartile [ 130'.)()() ) 
adet Bazalt parke taşı kapa· 
lı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

2· Muhammen bedeli (13, 
400) liradır . 

3· Muvı.kkat teminatı ( 1, 
005) liradır. 

• 4- ihale 3 / 6 / 941 tari 
hine rastlayan salı günü saat 
15 de Adana belediye bina• 
sıııda belediye encümtni hu· 
zurunda yapılacaktır. 

5· Şart naınesi belediy"' fen 
işleri müdürlüğündedir. Lti· 
yt.nler oradan alabilirler, 

6- Fazla malumat almak 

Ceyhan Beledi · 
yesin den: 

1. lstayon yolunun ikmal 
in~aatı için 16Xl6X25 eb'a· 
dllda ( 36L00) 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 (l94) 
liradır. 

4. ihale 16/6/941 pazar· 
tesi günü saat 15 de beledi· 
ye saloıunda yapılacaktır. 

5. isteklilerin 941 mali 
yılı içinde ticaret odasında 
kayıtlı olması lazımdır. 

6. isteklilerin vesika ve 
teminatlarile birlikle muayyen 
olan gün ve saatta ihale sa- -
!onunda hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

843 i- 5. 10- 15 

Belediye 
Riyasetinden : 

1- Bdediyeden dükkln ki· 
ralayan müstecirler, tuttukla
rı tarihten itibaren 15 gün 
içinde mukavelesini yapma· 
yan, peşin vermesi lazım ge· 
len parayı vermiyenler hak
kında şartname hü~ ümleri 
tat bık edilecektir. 

2- 9-11 yılı için oturduğu 
dükkadı tutmayan eski miis· 
tecirler haziranın birinci gü· 
nü dükkanı tahliye etmek 
mecburiyetindedir. Aksi tak· 
dirde mukaveledeki tazminat 
hükümlerinin tatbik edıleceği 
ilan oludur. 844 

istiyenler Adana belediyesi 
fen dairesine müracaat ede• 
bilirler. 

7- Arttırma, Ekslitme ve 
ihale kanununun 32 inci mad· 
desine uyğun bir şekilde ha· 
zırlanmış olan teklif mektup• 
ları ihale tarihınden bir saat 

evvel yani 3/ 6/ 941 salı gü• 
nü saat 14 de belediye en· 
cümeni reisliğine makbuz mu• 
kabili vermeleri ilin olunur. 

18· 23· 28· l 762 
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