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/şbirliği gerine 
bir itti/ak mı? 

Yazan: Cavit Oral .. . 

Fransız.Alışan anlasması etrafın· 
da tefsirler gittikçe büyümek· 

ta ve enteresan bir safhaya gir
mektedir. Çünkü Berlin'in setsiz· 
li;ini mahal aza etmesine ratmen 
VitiDİn v•ziyetini açıklamağa baş· 
la.a11, Loodranın hasmane dteli_k· 
~i ettiti ba vaziyot kartasın a ~ı· 
bar ettiti teetsiir ve itbirar mübı~ 
· b. l'fk hadı ve renit ölçüde ır po 1 1 a _ 
seli kartısında bulundurumuzu gos· 
termektedir. Hakikaten Alman· 
Fransız dostlutu ve iıbirliii der· 
ken bir Alm•n·Fransız ittifakına 
dojTu mu fidiyoruz. Y o~sa . i~za· 
lanmıı, tahakkuk etmiı bır ıtbf ak 

kartt11nda mıyız? • 
Ete/ Fransız radyosunun ·lngı 

lizlere sitem ve kahırla dolu ~eı: 
riyatile, Sariye fevkalade k~mıserı 
general Deutr'un radyodakı teh· 

ditklr hitabesini dinledikten ıon~a 
çok şilmııllü bir Fransız-Alman ış 
birliğinin, yahud da keıimenin tam 
manasıle a s k e r i bir ittifakının 
tahakkuk etmiı olduğunu kabul 
etmekte hiç 1rüçlük çekmeyiz. Çün 
kü dünkü Fransız radyosunun neş 
riyalı timdiye kadar işidilmedik 
bir şekilde hiddetli ve ıiddetli idi 
Radyo lnriltereyi harbin başlanrı· 
cında Fransayı yalnız bırakmakla, 
bundansonra da Merselkebir ve Da· 
karda Fransız kanını akıtmakla 
ve bu ründe Fransayı aç bırakmak 
la ittiham ederken, general Deutr 
da hitabesinde icabederse Fran:n:ı 
menfaatlarını lngiltereye karşı ıi
lihla mndaf aa edeceğini bildirmiş· 
tir. 

ltte bu neıriyat ve bu beyanat· 
tan anlqıhyor ki ortada hazırlan• 

IDlf, esaslan tesbit edilmiş bir it
tifak mevcuddıır. Fakat bu ittifa
kın tam metni ve mahiyeti ne dir? 
Bu henüz neşredilmemiş. ve beUi 
detildir. Ve bu ittifakın esaslarını 
illa etmemek.le de sebep ıu olabilir; 

evvel& dünya efkarı ıımumiyesini 
bir ıondai yapmak, sonrada yeni 
bir·hadisenin vukuunu ıebep itti· 
haz etmek için b9klemek. Bugün 
için muhakkak olan bir cihet var· 
18• 

0 da bu ittifakın tahakltuk et· 
miş veya da emrivaki şeklini al· 
IDlf bulunmasıdır. Her halde Laval 
nazariyesi artık reddedilemez bir 
hakikat olaıQltur. 

Fakat meselenin dikkatle ta· 
kip etmete deter noktası Fransa· 
ya eski mllttefikiyle bir harbe ka· 
dar rönderecek olan bu ittifakın 
FraDNy& temin edeceti fayda ve 

1 .ht::.1 /VQZ.l rarU~Ualn ıerUJI l 
f etliği b i r t ö r e n ti e l 

! ---

AN KARADA' 
\.. 

19 MAVIS 
" AtatUrk'ten lnönUye,, tienDo• 
IUnU ta,ıyan atlet , 19 Mayıs 
stadında bayr•I• Mlllf Şefe verdi 

Ankara 19 (a. a.) - 19 Ma· ağ'IZdan söylenen lıtiklil Martı 
yıı sençlik ve spor bayramı bu- dalga dalwa fflhre yayılırken, bü· 
rada en coıkun tezahüratla kut· tün kalplerimiz bir defa daha en 
lanmııtır. Her t41af milli renklerle biiyük şeflerimize tevecciih etmit 
ve günün manas•nı ifade eden bulunuyordu. Merasimin bu safha· 
vecizelerle ıüslanmiştir. Bütün An· sını, Maarif Vekili Hasan Ali Yü· 
karada halkı, 22 yıl önce Atatürk· celin " Yüce Milli Şefimiz, HVl'İli 
ün Maili kurtuluş hareketinin ba- yarttatlarım,, diye bati.ayan ~ok 

S heyecanlı ve veciz hıtabe•ın • 
şına geçmek üzer., a.msuna çı- den ve bir mektc=pli kızın içten 
kışının yıl dönümu ve yıne onun sözlerinden sonra • hep birlikte 
Tu-rk vatanını emanet etmi• olduğu D • b 

,. Atarürk'ün çok sevdiği ag aıını 
gençliğin bu güzel bayramını ku~· duman almıı marşı söylenmi~tir. . 
lamak için yapılacak olan merası· Bundan sonra günlerdenberı 
min geçeceği 19 Mayıs stadını, atletlerimiz tarafından elden ele 
civarını ve yolları doldurmuş bu· ı. 

dola•tırılmak suretile Andraya re· lunuyordu. ., hf t 
Saat 8,30 da talebelerden !'le- tirilen bayrağı havi ma azayı a· 

çilmiş bir heyet bütün Türk Ulu- şıyan en genç atlet stada girmiş 
sunun tek bir kdlp bağhhğiyle te· ve yaşa sedalariyle karşılanmıştır. 
veccüh etmiş olduğu Atatürk'ün «Atatürkten lnönüye• ıembo· 
muvakkat kabrini ziyaret ederek lünü taşıyan gt"nÇ atlet, doğrııca 
Ebedi Şefin manevi huzurunda ta· şeref tribününe çıkmış. ~e bay~:i: 
zimle eğilmiş ve kabre bir buket Milli Şefe vermiştir. Mılh Şef, Y 
koymuştur. Biraz sonra milli Şef rağı muhafazasından çıkarmış v~ 
lnönü muvakkat kabre gelmiş ve halka gödermiştir. Bu hareket yı 
intizarda bulunan Büyük Millet ne ayni heyecanlı tezahürlere vt< • 

Meclisi Reisi Abdulhalik Renda sile olmuştur. t 
Baıvekil doktor Refik Saydam ve Müteakiben yüksek, lise, or a 
Tandoğanla birlikte Ebedi Şefin okul talebelerinin be9en haralce~İ 
huzurunda 5 dakika süren bir ti· terine başlanmış ve muhtelif şekı 
ziın vakfdsinde bulunmuşlar ve bi- ve suretlerle baştan ba,a heye· 

k 1 d Bundan h' 'l ı beden rer buket oymuş ar ır. canlı teıa ilrata vesı e o an 
sonra stadyomu şereflendiren Milli harakeketleri ve milli oyunlan ya~ 
Şef, burada 10 binlerce halk ta· yapılmışhr. Bu hareketler .rere 
rafından candan tezahür.ıtla kar· Milli Şef ve gerekse 10 binlerce 

d m~ şılanmıılar ır. halkın takdir ve alkıılarına 
Reisi Cumhurumuz şeref tür· har olmuıtur. 

bününde yer aldıktan sonra, elle· Merasimin sona erm~i üze· 

rinde milli ve parti bayrak~ara bu. rine Milli şef stadyumdan ayrılır: 
lunan gençliğin geçit resmı baıla· ken halkın içten sevgi tezahürlerı 
mııtB~ müteakip halkın ve genç· coşğun alkışlarile uğurlanmıştır. 

l 'kJ·ı M ( Şehrimizde yapılan tören v~ 
liğin iıtirak eylediği stı a arıı mu•abakalarm tafsilatı ikinci saha· 
alınmış ve mf'rasime başlanmıştır. " 

ç 'd. B' l femizdedir.) Man:ıara çok ülvi ı ı. ın erce 

avantailarm neler olabilmesidir? 
Bunıı anhyabilmek için şu tarzda 
bir muhakeme yürütmek lazımdır. 
Kuvvetle tahmin edilebilir ki Vişi 
zimamdarları Fransadan sonra ln
gilterenin de yakın bir zamanda 
teslim olacağına inanmışlardı. Çün. 
kü lngiltere hiç bazırlanmamıı bir 
vaziyette idi. 

HaU uki bu tahmin doğru çık· 
madı. İngiltere teslim olmadı ve 
muvaffak olaıata çalışmaktadır. 

Şu halde Fran~a da bu müta: 
rekeyi daha önce ımzalamakla ga 

libinden göreceği mükafattan mah· 
rum kaldı. Diğer taraftan Al· 
manya ise lngiltereye a?ala~ı 
işgal etmek sureti 1 e ımka: 
nını bulamadı. Vo lngiltereyı 
müsteınlekeleriyl~ ve Akdenizde.n 
çıkarmakla, lngıltereye karşı bır 
Avrupa blok'u meydana getirmek· 
le mağlQp etmek askeri ve siyasi 
ıeklinden başka çue göremedi. 
Müttefiki ltalya da kendisine ne 
karada ve ne de denizde bir yar. 
dımcı olamadı. Bilik.is onun vazife. 

·Dnamı Oçiincii.d .. 

f As !<err ve ~ıy;;ı· f 
J_ VAZIYET -

Hes'in 
ifşaatı 

mühim 
''Hitlor bilse plan
lannı değiştirirdi!,, 

deniyor 
Eski Mıs1r harbi
ye nazırı '-'a
reyle Mıeırdan 
kaçmak istedi, 
muvaffak olamad 

- Radyo -
---·-6...ı-·L ondradan haber verildiği· 

ae göre, Hes'in ağzından 
çıkan her söz İngilizler tarafın
dan zapetedilmiftir. Hitti öyle 
ki Hes'in Hamiltonla rörGtmosi . . 
pllklara ahnmıf, Kiirpatrakle 
konuşmalara zaptedilmİf ve böy· 
lelikle muazzam bir dosya hazar 
lanmıttır. 

Bu arada Heas'in Alman 
lıarp planları hakkında iftaatta 
bulunup bulanmad•iı her tarafta 
merak edilmektedir. 

lvininrstandar gazetesi ba 
mesele hakkında şunları yaz
maktadır: 

«Temin edildiğine göre Hess 
tarafmdan verilen m a 1 Q m a t 
o kadar mühimdir ki bunlardan 
Hitler haberdar olsa bazı plan. 
laranı değiıtirmeğe mecbur ka
lırdı,» 

• Etki Mısır Harbiye Na
zm Aziz Elmısır bir tayyare ile 
Kahireden kaçmak istemiş ve 
f .. kat tayyare arızaya uğrayarak 
1-farbiye Nazırı tekrar Mısır top
raklarına inmeğe mecbur kal
mıştır. Mısır hükOmeti şimdi bu 
nazırın bulunması hususunda 
1000 lngiliı lirası mükifat koy· 
muştur. 

Aziz Elm1srinin Mihver ta· 
raftarı olduğu söylenmektedir. Bu 
naıır Oamanh derinpe Enver 
Paşanın maiyetinde Bulunmuş 
ve o zaman HükOmetin içinde 
~u~unduğu müşkül vaziyetten 
ıstıf ade ederek p a r a ve 
kıymetli evrakla beraber Mısıra 
kaçmış ve bu yüzden Osmanh 
hükOmeti tarafından idama mah· 
kOm edilmiıti. Fakat Sonraları 
İngilizlerin tavassutu ile affolun· 
muştu. Kendisi Trablusta bulun
duğu müddet iyi bir intıbl bıra~
mamıştır. 

• Alman propağandasmın 
yeni bir misali kenrlini göster· 
rnektedir. D. ~· B ajansına ve 
Bertin radyosuna röre Bürhan 
Betğe geçen cumartesi akıamı 
konuşmasında lngilterenin şa.rk· 
ta müşkill vaziyette bulunduj'u· 
nıı ve bu yüzden lngiliz: impara· 
torluğunun yıkılmak üzere ol-
duğunu iddia etmişi Halbuki bu 
konuşmasından Bürhan Belge, 
Heu'in Londra'ya kaçışından 
bahsederken Fransa da Mihver 
tarafına geçmesiyle harbin de· 
vam edeceğini tasrih eylemiı 
bulanmakta idi. t 

• Devamı Üçilncilde • 

fD'auSta-
7000 ki,Ulk ordusu ve 

genel kurmayile 

teslim 
oldu 
/,,ııltzler büı;ük mik
tarda top 11e malze
me iğtinam etliler 

Kahire: [a. a.] - Orta şark 
lngiliz tebliği: 

Tobrukta vaziyette hiç bir de· 
ği~iklıK yoktur. Solıum'un cenu
bundaki mmtakada iki düşman ko· 

· lu bir çok tank miizaheretiyle hu.• 
du geçmiş, fakat motörlü kuvvet
lerimizin ileri unsurlarmın hücu- 1 

mandan sonra geri çekilmiştir. 
Habeıistanda: Ambalagi'deo hal. 

yan kuvvetlerine yaralılarını top· 
lamak için tam bir gün verildikten 
sonra bu mmtakadaki lta)yan kuv
vetlerinin heyeti mecmuasının tam 

teslimiyeti bugün vukubulmaktadır. 

fa~";nin;ı.~ın'ett~arr? ~i~zza:n-mtk-
tarda top ve malzeme de iğtinam ~ 
edilecekt!r. 

Bundan başka müstlcel talebi 
Ozerine Dük D, auata'nın refaka
tinde General Ressami ve General 
Kormenik bütün 1abaylar1 balan
dutu halde yaran öjle üzeri tes· 
lim olması tekarrur etmi,tir. 

Sudan müdafaa kuvveti cüzü· 
lamlara Habef vatanperverle
rinin muzahareti ile Gondar böl
gesinde mühim bir mevzii zapt. 
tmiş ve düımana çak zayiat ver· 
dirmiıtir. Harekat şayana memnu· 
niyet bir tarzda devam etmek
tedir. 

Cenup mmtakalannda kıtala
rımız 16 Mayısta Sciasciamanna
nın 50 kilometre cenubunda mü. 
him bir demiryolu iltisak noktası 
olan Dalley'i zapetmişlerdir. Muvaf
fakiyetle tetevvüç eden bu hare
ket neticesinde ikisi Albay ve bir 

miktar Kurmay subay olmak üzere 
800 esir aldık. iki topla iki zırhlı 
otomobil iitinam eyledik, Diğer 
bölgelerde şiddetli ya&"murlara 

rağmen umumi ileri hareketimiz 
devam etmektedir. 

Irakta, Basrada ve Habbaniye 
de vaziyette kayda deter bir de· 
ğişiklik yoktur. 

KIZ/LORDU 
ilkbahar manevra

larına başladı 
Moskova 19 ( A.A ) - Ofi 

Fransız aianııı bildirjyor: · 
Kızılordurıun Lenıngrad, Oral, 
Harkof, OJesa, Kiyef, Taşkent ve 
Baykal askeri bölgelerinde ilkbahar 
manevralara başlamııtır. 

Amerikadaki Fransız 
müstemlekelerinin vaziyeti 

Nevyork 19 (a.a) - Assosiye· 
ted Prea'in Vaıingtonda selihiyet· 
tar bir menbadan öğrendiğine gÖ· 
re, Fransa ile Almanya arasındaki 
işbirliği Amerika kıtası aleyhine 
tevcih edildi(i takdirde Amerika 
daki Fransız müstemlekelerini ida
re etmek üzere muvakkat bir teı· 
kilit vücuda getirilmesi buiusunda 
21 Amerika cumhuriyeti şimdiden 
hazırlanmıı bııldnmaktadır. 

Alınan - Fransız itbirliti ta· 
vaz7ub edinciye kadar bu ha~asta 
hitbir hareket• wetlJ.ıyecektir. 

1 Askeri ve siyasi 
VAZIYET 

ingiliz 
Fransız 
Harbi! 

1 

Amiral Darlan buna 
taraftar; fakat 
P e t e n d e O i ı .. , 

Amerikanın mu
kadderatlnı lda· 
r.e edenler, artlk 
harbe flll olarak 
ı,tlrlkten kaçı· 
nllamıyacaAı fik
rindedir. 

-RADYO-
- Gazetesi _ 

Vişi hükQmeti ile Alman· • 
ya arasındaki münase 

betler şüphesiz günün en ehem· 
miyetli mevzuunu teşkil etme . 

te devam ediyor. Söylenildiğine 
göre Berlin ile Vişi arasında bir 
anlaşmaya varılması için geçen 
son bahardanberi çalışılmaktay· 
dı. Bilindiği gibi geçen son ba 
harda Hitlerle Petenin yaptık · 
ları mülikatta iki devlet ara• 
sında bir işbirliği de kararlaş· 
tırılmııtı. Ancak ba ifbirliiini, 
Vifi ile BerJin, baıka batka 
manalarda anlıyorlardı. Hitlerio 
görüşüne göre, 1 n r il te r e n in 
mağlOp edilebilmesi Fransanın 
iıbirlitine mütevakkıftı Ve Hit 

bir işbirlijini Petene kab;l etti· 
rebılmek için aradan aylar geçti. 

Almanyan'yı Faransaya 
muhtaç luJan vaziyetler ıunJar idi: 

1 - ln,.iltere mukavemeti
nin devamı; 

2 - Amerikanın lnriltere. 
ye rittikçe artan yardımı; 

3 - ltalyanın bilhassa Ak· 
denizde beliren icizhği • 

Fransayı ise Almanya ile 
yakınla,ımıya sevk eden lmiller 

1, ıunlardı : 
Evveli Almanya ltalyayı Fransa 

toprakları üzerindek iiddialarmdaıı 
vazgeçirmiştir. Esasen ltalyanuı bu 
günkü vaziyette Fransa toprakla· 

rı üzerinde tal~plerde bu.unmıya 
pek yüzü yoktur. 

ltalya Yuroslavyanın yıkılmasi· 
lo tatıoin edici sabalar bulabilmiş 
tir. böyle olunca da Vişi büı..Ome 
ti ile Almanya bir iıbirliği yapa 
bileceklerdi. Söylendijino göre 
bu iıbirlij'i neticesinde Fransa Al 
ısas•Lorenden baıka bir topra• 
kaybetmiyecel~, Suriyt.yi Almanya· 
ya terkedecelt ve diger mü~te14le 

ıtelerde kendisine kalacaktır. An 
cak bu milstemlekelerin istismarı• 

ına Almanyada karııacaktır. Bunll 
ra mukabiJ ise lngilterenin marlup 
edilebilmesi için Fransa Almanya 
ile işbirliği yapacaktır. 

lıbirliğini müteakip Almanya· 
ırıın Suri7eden i~tifadesi başlamı~ 
l'ibidir.Fakat Vişide lngiltere Fran 
iıla münasebetJeri etrafında iki ce· 

reyan görülmekıedir. Bunlardan 
biri şudur; marqal Peten AJman· 
1Ya ile yapılacak itbirliğinde lnril 
tere ile ailihh bir çarpışmaya gi 
dilmemesi taraftarıdır. Diğer taraf 
tan amiral Darlan lngiltere ile bir 
ımuharebeye l'iriıilmesıni istemekt.
ldir •. 

Görülüyor ki, amiral Darlar 
lngiltere ile silibh bir ihtilafa va 
rılması hususunda zemini haıırla 
makta meşguldıır. Hatti bu aradı 

/ Dewımı Dö,tliinciid•I 

19 Mayıs 
piyang~su 

- · evfnd• 
Dün Ankara ·~-r 1 ·k · • 

. denin aetıc-a ı "' 
yapeJan k... balacaksıatiul. 
ci .. ,,,.. ..... 

p 



ASKERLiK POLiTiKA 

Plijda talim gören vtştNiN 
"ŞANSI,, Adanada 19 mayıs gen·ç

lik ve Spor bayramı bir çöl ordusu ı 
Alm•n ••k•rlerl lhaftalarc• ıaıtllmıt Hmon· ! 
luklard• talim gördUler. Bu suretle sun'I 
h•ttıUstUv• lkllmlne •lltt1rlldılar. 

YAZAN 
. A. Ş. 

Geçen haziranda 
hezimete uğradık 
tan sonra Fran· 
sa üç yoldan bi· 
rini takip tedebi· Esmer 

lirdi: 

Son z:amnlarda Alman kuvetle· elde edilemeyince Almanya da 
rinin şimali Afrika' da rösterdilderi tekrar Afrikada yerleşmek için bir 

1 - lngiltere ile ittifak ha· 
tinde Almanyaya karşı muharebe 
de devam etmek ve ~ukaddera· 
tını lngiltereye bağlamak. 

Stadyumda geçit resm 
ve müsabakalar yapıldı 

19 Mayıs 
piyangosu faaliyet berkesin naurıdildıatini harp lüzumu nazarı dikkate alan· 

çekmiştir. Binraz.inin cenubuna ka· mai• başlandı. 
dar bütün Sirenaik kıtasmı işgal Bu sırada harp çıktı. Bir kaç 
etmiş olan İngilizleri burasını tah· ay Afrika ordusundan bahsedilmedi. 

2 Almanya ile mütareke im
zalayarak , lngiliz.-Alman mücade· 
lesine karşı bitaraf bir vaziyet 
muhafaza etmek. 

DUn Ankara sergi 
evinde çekildi 

liye etmeğe mebur eden Alman Fakat Fransa mağlup olunca Hit· 
kıtalaradır. Mısır -------------- ler Afrikada mev 
hududundaki lngi. Sıcak limonlııklarda ki almağa karar 

19 mayıs gençlik ve spor 
bayramı dün şehrimizde büyük me
rasimle kutlanmıştır. Şehrin müna· 
sip yerlerine vecizeler asılmış, 
binalar bayraklarla süslenmiştir. 

/ 
lbrahim ikinci. 19 Mayıs gençlik ve spor 

bayramı münasebetiyle Milli piyan
go idaresi tarafından tertip edi· 
len Fevkalade keşide dün saat 
17 <le Ankarada sergi evinde ya· 
pıldı. Kaz~nan numaraları, çekiliş 
ııırasiyle bildiriyoruz: · 

liz mevzilari önün· w kumsalda getiıen. Alman verdi. Afrika or 
de de en büyük müstemleke ordusu, 6u _. dosunun yeni esas. 
f 1• t' Al lara tevfikandaha 

3 - Almanyanın ittifakına 
girerek lngiltereye karşı yürü
mek ve uğradığı hezimetin iki
betinden ucuz kurtulmak. 

Erkek talebeler arasında 200 
metre koşu birinci Katagori de: 

Erkek lisesinden Vasıf 24,2 
saniyede birinci, Milli mensucıittaıı 
Hüsameddin 24'6 saniyede ikinci. 

ikinci Katagoride: 
aa ıye ı gene •. ne A/ırilc.a'ga ,,.ılc.ınca ne 

man kuvvetlers • r dı l l geniş bir suret. 
Her üç fikre taraftar olan Maarif müdürlügüııün okallar· 

dan seçtiği talebeler bölge bina
sında toplanmışlar, teşekiiller ve 
gençlik kuluplerinin hazırladıkları 
çelenkleri alarak bando ile Ata· 
türk anıllrıa götürmüşler, saat 17 de 
stadyumda toplanmışlardır. Orta 
ve teknik öğertim okullarile erkek 
ve kız lisesi talebeleri hazırlıklarını 
ikmal ederek stadyuma gitmişl~r. 
geçit resmi için hazırlanan . rerle
rini almışlardır. 

gösteriyor. meçlaul arazı, ne e a ııı • te teşkil edilme 
Afrikanın çöl· mamış bir iklimle karşı· sine başladı. 

Fransızlar vardı: de Gaulle ve 
bir çok Fransızlar birinci yolun 
takibini Fransa için bir şeref me 
selesi addettiler. Laval ve bazı 
Fransızlar Fransanın kurtuluşunu 

Erkek öğretmenden Muhid
din 25 saniyede birinci, Milli men
sucattan Mahmud 25,3 saniyede 
ikinci. 

2 şer lira kazananlar 

lerinde, yakıcı sı laştılar Bu işlerde çok 
cak altında harp tecrubesi olan 

O ile nihayetlenen bütün bi
letler ikişer lira kazanmışlardır. 

1 O Llira kazananlar etmek güç bir iştir. Bunun için miralay fon Tschirren'in tavsiyesi 
evvelden b a 2 1 rlanmak, talim gör- üzerine bu orduya girecekler evveli. 

üçüncü yolda gördüler. 
800 metre erkek talebeler 

arasında. 
E.ekek öğretmen okulundan 

mek lazımdır. • sıcaj-a mukavemet bakımından mu· 
Petain ve bir züoıre Fransız 

lar ise, ikinci yolu takip ederek 
hadiselerin inkiıaf ını bekleoıeğe 
karar verdiler. Filhakika o zaman 
böyle yolun takibini icabettiren 
bir takım zaruri sebepler de var 
dı: 

Kemal 2,23 dakikada birinci. Milli 
mensucattan Yusuf 2,27 dakikada 

ikinci. 

60 ile nihay~tlenen biletlerin 
hamilleri 10 ar lira alacaklardır. 

100 lira kazananlar Uz.un müddettenberi Afrika ile ayeneden geçirildiler. Bundan sonra 
Almanlar çölde ve sıcakta muharebe usullerine biç bir ali.kası olanyan 

bu muharebeye nasıl hazırlanmış· 

lardır? 
lsviçre'de çıkan Journal de Ge

neve buna dair bir makale neşret· 
miştir. Bu makalede deniliyor ki: 

Almanya ilk zamanlarda müstem
leke işlerine alaka göstermiyordu. 
Hitlerin kitabında da müstemleke· 
den bahis yoktu. Fakat Hitler iş 
b,aşına yeçtikten sonra müşavirleri 
kendisini müstemleke me<Jelesine 
meylettirdiler. Bunun neticesi ola
rak 29 haziran 1935 de bir müs
temleke siyaseti ofisi kuruldu, bu 
ofisin başına da general Von Epp 
getirildi: müstemleke cereyanına 

kuvvet verilmesine çalışıldı ve 
«Hitlerci gençlik» teşkilatı gibi 
bir da «Alman müstemleke genç· 
liti» teşkilatı yapılmasına başlandı. 

Hamburg ve Tübingen'deki sı· 
'•k memleketler enstitüleri çalış• 
!Dalarında teşvik edildi. Witzenha· 
uten roü:.t~mle}<e mektebi genişle-. 
leke idare memurlarını yetiı-
tirınek üz.ere bir ınektep açıldı. 
Biltün bu hareketler biç bir müs
temlekesi olmayan bir memlekette 
yapılıyordu. Geçen harbin bütün 
ralibleri (ltaly ve Japonya da da
hil) Almaayaya eski müstemleke· 
lerinin verrilmesinin aleyhinde idi. 

Hitler ilk noktai nazarını de 
İiftirerek eski Alman müstemleke 
terinin idarHine taraftar oldujıın· 
dan yeni yeni müstemleke politi· 
kası lıazırlamaiaıi başladı. Alman· 
ya müstemlekeci- devletle arum
da t~krar mevki aldıj-ı zaman 
her şeyin hazır olmasını, müstem 
lekelerin teknik, iktisadi, askeri 
bakımdan idaresinin temin edilme· 
sini istiyordu. O tzamanlar .. Hitler 

Afrik.ada fütuhat diişünmüyordu.1937 
Londra konferansında Almanyanın 
müstemlekeye malik olmak hakkı 
esas itibarile kabul edildi. Hatti 
Afrikanın Almanya lehine taksi
minden bile bahsedildi. 

O zamanlar Almanyada kilçli" 
bir müstemleke ordusu teşkili dii· 
şiinülüyordu. Bu ordu daha ziya· 
de polis vaz.ife:tini görecekti. Bu
nun için sıcak iklime mukavemet 
edebılecek az.imkir insa .. lara _ihfo 
yaç vardı. 

Bunların «müstemleke gençli
ği» mensupları arasından seçilme· 
sine karar verildi. «müstemlekeci 
rençlik» aıkerl bir lefekkül de· 
jildi. Bur,daki • t'ençler bir ron 
Afrikada çiflik &ahibi, ticaret me· 
maru, ml1fettiş. idare meauru sıfa
tile biz.met edeceklerinden tqek
kiil izesını müstemleke huırlamak 
için kurulmuştu. Gençler ıeceleri 
miiıtemleke derslerine devam ede 
relıt Afrika yerlilerinin Saaheli li
sanını da öjTeniyorlarda. 

Halta 900Unda rençler kırlara 
çakarak Alrikadaki gibi çadır· 
lar kuruyor, at••lara hrıi.anıyor, 
limnaıtik hareketleri yapıyor, sıcak 
iklimlerin yaşama t&rtlarına alııma
ta çalıfıyorlardı. 

Gençlerden birkaç bini mh· 
takbel polis teşkilatına alındı. Ban 
lar askerlik Yatına geldikleri za
aı~ıı dijer askerlere karaıtırılmadı 
lar, ayrı bir Afrika or~usu'la ve· 
ri&diler. 

Bu plin sulh zamanında, eski 
müstemlekelerio avdeti İçin lnıil · 
tere ve Fransa ile anlatma yapıla· 
catı ümid edildiji bir sırada huıf. 
Wımııtı. Fakat beklenilen netice 

alışhrıldılar. Bu askerler haftalarca 
ısıtılmış büyük limonluklarda talim 
gördüler. Bu suretle suni hattı ÜS· 

tüva iklimine alıştırıldılar. Bu es
nada doktorlar sıkı kontrol yaptılar. 
Askerlar malaryaya, sarı hümmaya, 

·dizanteriye ve diğer bir çok hasta· 
hklara karşı aşılandılar. kendilerine 
husuıi yemekler verildi, susuzluğ4 
buı pastillerle mukavemet etmeğe 
alışhrıldılar. 

Bunlar bittikten sonra sıra çöl 
manevralarına gP-lidi. Bunun için 
şarki prusyada Memel civarmkaki 
geniş kumsallara nakledildiler. B11· 
rada kum tepeleri ve çöle benzi· 
yen yerler vardır. Burada çöl hare
katı için talim gördüler. Bütün 
motörize, kıtaatı motosikletliler, 

küçük ve büyük tanklar, tayyare· 
ler müşterek manevralar yaptılar. 
Efrad kum üzerinde hiicumu, bir 

mevzii zaptetmeği, dikenli tel dik· 

~4!i!_ ~t~~!'y~~· .. ~.2!~~i~-~ ·- ~.ı!:~.~ 
tayyarelerle de levazım alıyordu. 
Arabaların tamiri ve saire de sey
yar tamirhaneler vasıtasile temin 
edildi. 

işte bu suretle Almanlar sıcak 
limonluklarda ve kumsalda bir müs· 
temleke kolordusu yetiştirmeie 
muvaffak oldular. Bu sene Afrika· 
ya çıkınca ne meçhul arazi, ne al-· 
h,ılmı mıı bir iklim ile karşılaştı· 
lar. 200 bin kişilik müsteoleke 
ordusundan dörtte üçü silahları, 
cephaneleri, levazımı ile tayin edi· 
Jen yerlere vasıl oldular. Tank ve 
tayyarelerin ekserisi şimdi harbe 
iştirak etmektedir. 

• Meşhur Operatörlerimiz.den 

doktor atb .. y Mim Kemal tahdidisin 
dolayısiyle tekaude sevkedilmiş, bu 
münasebetle lstanbulda Gülhane 
hastahanesinde bir merasim yapıl
mıştır. 

lnıilterenin ittifakından Al· 
manyanın ittifakına atılmak çok 
uzun bir mesafe olacakh. Bundan 
başka Almanya da böyle bir itti· 
faka talip değildi. Almanya Fran 
sız hezlme
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tinden sonra bir kaç 
ay içinde lngiltereyi de mağlup 
edebilec~ğine ·kanidi. Hatti Al· 
manlar bu sıralarda lngiltere ile 
sulh imzalıyacakları günü bile 
te;bit etmişlerdi. 

Bu şartlar altında yere ser-
dikleri bir Fransanın yardımına 
talip ,,ımak hem prestiileri bakı · 
mından isabetsiz. bir hareket olur· 
du. Hem de kendilerini. kazandık· 
ları zaferin bazı semerelerinden 
mahrum edebilirdi. 

Almanya'nın lngiltere'yi mağ· 
lGp etmek hususundaki hesapları 
vanlıı cıktı. Almanlar Af," ustos 
\'l" c.yıur ayıara ıçınae ıng-ıı ereye 
karfı l'iriıtikleri hava taarruıla
nnda müthit bir ma,,lGbiyete ut· 
radılar. Bu, 1914 harbindeki Mar
ne hezimeti l'ibi, o zaman bütün 
vüzuhile anlaıılamamıştı. Almanlar 
1914 harbinde Marne muharebe
sinin şümul ve ehemmiyetini giz.. 
lemğe muvaffak oldukları gibi, 
1940 senesi yazında yapılan Manş 
muharebe.ı1inin şümulJ ve ehem· 
miyetini rizlemeğe çalıştılar. 
~anş muharebesinden sonra mih· 
ver devletlerinin askeri tibiyeleri 
ve binnetice politika tibiyeJeri 
deii,ti: Bu zamana kadar lngil
tere'yi marlop edip de kurmayı 

düşündükleri « niza'Dı ıt bundan 
ıonra, biraz da Avru devletleri
nin iş birliğ-i ile kurar gibi görü· 
nerek, lngiltere'yi bir Avrupa 
bloku karşısında bırakmak ve 

(Deı1amı Üçüncüde) 

Törene saat 17,10 da başlan
mıştır. Sırasile izciler, Türk kuşu 
talebeleri, kız lisesi, kız. enestitüsü, 
erkek lisesi, öğretmen okulu, .7.iraat 
isesi, tecim lisesi, orta okullar ve 
siporcılar geçit resmine iştirak et
mişlerdir. 

Vali, askeri komutanı, parti 
belediye, halkevi reisleri, maarif 
müdürü. merasime iştirak eden 
talebe \'e sporcuları selamlamış· 

lardır. 
Taleb ve siporcular bando ile 

birlikte istiklal marşını söylemişler 
ve Alandaki direge bayrak çekil
miştir. Bunu müteakip Valimiz 
Faik üstün kürsiye gelerek 19 mayıs 
gününl1n tarihi ehemmiyetini teba· 
rüz ettirmiştir. Bundan sonra okl· 
lar adına kız lisesi 3 üncü sınıftan 
Fahriye kırklar çok heyecanlı ve 
çoşkun bir nutuk irad etmiştir. ... ı Ji't•ı • C iL ...., 

bir söylev vermiştir. 

Tören esnaıında tayyare ile 
sahaya 19 mayıs gününün mana ve 
ehemmiyetini tebarüz ettiren veci· 
zeler atılmıştır. · 

Nutuklardan sonra talebe ve 
•porcular araıında müsabakalar 
yapılmıthr. 

Mllsabakaları ve kaz.ananların 
isimlerinini bildiriyoruz.: 

150 metre koşu ( kız talebeler 
arasında): 

14,8 taniyede enestitüden Mü
z.ayyen birinci, 15 saniyede Muaz. 

zez. ikinci. 
100 metre ( erkekler arası ) 

birinci Katagoride: 11,2 saniyede 
erkek lisesinden Viktor birinci, 
12 saniyede milli mensucattan 
Kemal ikinci. 

100 metre ikinci Katagori: 15 
ıaniyede erkek öğ-retmMden 
Muhiddin birinci, 12,3 saniyede 

1500 metre ( ekekler arasında) 
Demirmirspordan Mehmet birinci, 
Malatya mensucattan Osman ikinci. 

Kız taleleber arasında 4-100 
bayrak yarışı: 1.3 dakikada enis
titü takımı birinci, 1,46 dakikada 
kız lisesi ikinci. 

ilk okul talebeleri arasında 

yumurta yarışı : istiklal okulundan 
Günsal birinci, Namık Kemal oku
lundan Uğur ikinci. 

Kızlar arasında çuval yınşı: 
Enstitü talebelerinden Oürsane 

birincı, N .. ili ikinci. 
800 Metre kızlar arası Bisik· 

let yarışı : 
Malatya Mensucattan (Vicdan) 

birinci, Kız liseııi talebelerinden 
Fatma ikinci, Perihan üçüncü. 

Erkekler arası ( 4X 100 ) 
Bayrak yarışı : 

51,4 San~yede Mint Mensucat 
takımı birinci. 52.5 saniyede Er· 
kek list"Si takımı ikinci. 

Ay~ıca talebeler arasında gü-
reş musabakası yapılmış ve ka
z.ananlara Madalyalar dağıtılmıştır. 

DMn u.1c...,,,.1c.ı sut1are 

t1e konser 
Dün akşam Halkevi köy tür

küleri ekibi bir konser vermiş ve 
dinleyicilPre güzel saatler yaşat· 
mıştır. Beden Terbiyesi bölgesi de 
J 9 Mayıs şerefine bir suvare ter
tip etmiştir. 

• Büyük Millet Meclisi Büt
ce encümeni, veni yıl bütcesi 
üzerinde son tetkiklerini yapmak
tadır. Yakında Mebuslara tevzi 
edilecektir. Basılmasına başlan

mıştır. 

Büdce müzakerelerine bu ayın 
yirmi beşinci günü başlanacaktır. 
Bu münasebetle B .ışvekil Dr. 
Refik Saydamın umumi işler ve 
mali siyasetimiz hakkında izahat 

~ vermesi muhtemeldir. Yeni Bütce 
geçen seneden 41,266.681 lira 
fazlasiyle 309 milyon 743,001 lira 
olarak hazırlanmıştır. Bu fazlalığın 
yirmi iki milyon liralık kısmı va-

057 ile nihayetlenen biletlerin 
hamilleri 100 er lir .. kazanmışlar· 
dır. 

500 lira kazananlar 
2100 ve 2553 ile nihayetle

nen bütün biletler 500 er lira a
lacaklardır. 

1000 lira kazananlar 
3103 ve 7829 ile biten bütün 

biletlere biner lira isabet etmiştir. 

2000 lira kazananlar 
0635 ile nihayetlenen bütün 

biletler ikişer bin lira alacaklar-
dır. · 

5000 lira kazananlar 
271499 ' 081184 ' 197016 t 

033764 numaralar beşer bin lira 
kazanmışlc1rdır. 

• Birinci beş bin liranın yarısı 
Ayvahğa, yarısı lsta:nbula; ·ikinci 
bes bin liranın yarı-.ı htanbula, 
diğer yarısı Edremide; Uçüncü 
beş bin lira tamamen lstanb11la; 
dördüncü beı bin lira da tama
men lstanbula tesadüf etmittir. 

10000 li1a kazananlar 
291262. 212102 numaralı bi

letler onar bin lira ~lacaklardır. 
Birinci 10 bin lirayı kazanan 

biletin yarısı lstanbulda, Yarısı 
Sungurluda; ikinci lQ bin · lirayı 
kazanan bile.tin •yarısı Ankarada, 
yarısı lstanbulda satılmıştır. 

50 bin lira ktızanan 

141893 
En büyük ikramiy~i kazanan 

numaranın yarısı lstanbulda, yarı· 
sı Gönende satılmıştır. 

ridat f azlasiyle, geri kalan kısmı 

da yeni varidat kanu~ları ile kar• 
şılaoacakhr. 

rı ROMAN:34 I KALDIAIMLAAIN KOKUSU 
Reşat Enis • 

1 .. 

- Yl...aa Muhammet ibni Havva ... -
( O da, arkadatları l'ibi ne Ç~kır'ın asıl 
adını, ne anasınınkini biliyordu. ) 

- Yi ... aa Muhammet ibni Havvi .. .aa ... 
- Yi ... aa Muhammet ibni bavvi ... • 

O~arnl hareçte aleyhi minetdiln· 
yH- Eş .. edü en liii iliiibe illallah ... 
Ve etbedü enne Mııhammeden abdühu 
ve redlllhuua... Ve• ennelcenne~e hak· 
kan ... Veonara bakkun ... Ve ennelba•se 
bakkun ... Ve enneulate ltiyetil lii raybe 
fiha ve enoallahe yep'aıll menfilkubuu· 
uurr ... Ve enneke radıyte billUbi rab· 
ben ... Ve bilislimi dinen... Ve bil)lur'ini 
imamen_ Ve bi mllminine ibvanen ... Ra· 
biyallahü lW iliiihe illi ha... Hilve 
rabbiil arıil azim ... 

Ôkıilrdii. Sesini diizeltti. Yutkundu. 
Kabre doiru biraz daha eğildi. Dinini, 
imanını, peyramberioj, Allabını bilmeyen 
Efe Çakır•ın ruhuna sanki sesini duyur
maia uğrqıyordu. Onun, Çakır'a, Alla· 
hını, ~ygambcrini, kitabını öi'retmelc 
için didinişi, Ekiıpresiu, Salim'in, Araban 
ve Fatqun pek tuhafına gidiyordu. Ay
wıahnın tat dötemeleriode, Galatanın ça· 
marta kald1rııal~rında sürünürken bile bir 
fayda ••macbkları Allabıo ve ·kitabının 
~dını, toıw,at~ : difiip bir hiç olduktan 
ıo.nra, : ~l~DJete. lil&am neydi ? 

· . Yan pırı mezar kazıcının etlenen bir 
·b.u vardı. Boyuna •antıyorda ... 

- Yii Muhammet ibni Havvii_ 
Kul li ilahe illi.ilah, Muhammedilrresu-

lullah... Kurrabbiyallahü 'ile diniyelislimu 
nebiyyi Mu.ıammedürresulOllah ...... 

Rabbi li tezerni ferden ve ente hay

rulvarisiiinn... Elf atiba ... 

Dönüyorlardı. Boı tabutu Arap Meh. 
med'in sırtına vermişlerdi. Hızlı yil,Gyor. 

lardı. Keçi sakallı imam çok reride kal

mıftı. F ataf artık atla1111yorda. T •tar 
Salim, Ekispreı « Efe Çak11 » t ... ıını 
unutmuşlardı. Aktam•, yarım yamalak ta 

olsa, karınlarını doyurup doyuraoııyacak
larını dütOnüyorlardı. Keçe külihlı otlan 
mızıka çalıyordu. 

Çakır'ın ölümüne en çok üzülen, 
Arap Mehmet'le Hikmet'ti. Fanti kızı
yordu : O. genç yqcajızında ölmeli 
miydi ? ... O ölecerine keçi sakallı lc:anbur 
imam ölseydi J... Yaşadığını yafamış, gii. 

nünü rörmüştü. Fakat, ayni dakikada, 
l'ene pembe boyalı konağın ve okuduiu 
mektebin i~ine sinen kötü &erbiyes;ıe· 
töyle düşiinüyordu : iyi amma, ıonra. 
ölenlerin duasını kim yapacaktı ? _ 

O ölürse, böyle Efe Çakır gibi dini· 
ni. mezhebini, Allahıoı, kitabına, peyram
berini bilmeyenİere dinlerini, - ·mezhepten. 
oi, Allahlarını,- kitaplvuu,~ • pflyf a1Dher. 
leriai kim ötretecekti? Münkir nekir· 

YAZAN: 
den korkulurdu. 

"' "' "' 
Gece yarısından sonraydı. Zifiri ka· 

ranhktı. Yağmur dinmişti. Rüzıir dur· 
muştu. Fıkara kabristanının tam karşısın· 
da ki uf ak, garip evin kapısı aralandı. 
Yanpırı adam dışarı çıktı. Kazmasını kü· 
regmı koltutunun altına sıkışhrmıJtı. 
Elinde fener vardı. Alttan vuran loş, 
oynak ııık, bed yüzünün girinti çıkıntı
larını büyültüyor, onu büsbütQn korkunç· 
lqtırıyordu. 

Kabristana yürüdü. 
bahleyin gömülen taze 
yanında durdu. Feneri, 
üzerine yerleştirdi. Kara 
tl1kl1rdl1. 

Çıt yoktu. Sa· 
öJünün mezarı 

yatık bir taşın 
nasırlı ellerine 

Yirmi dakika geçmemişti ki, çukur 
açılmıı, yanpırı adam, olduğu gibi gö
mülen taze ölüyü soymuş bulunuyordu. 
Şonra da, küreiinin ucuyla, çırılçıplak 
cenazeyi çukura yuvarlayıverdi. Telaşlı 
hareketlerle üzerini doldurdu. 

Elbiseleri sırtına vurdu. Eski, çamur
lu tahta parçalarmı, kazmasını, lüreğini 
koltutuna sıkıştırdı. Fenerini eline aldı. 
Uzaklqtı. 

Garip evin, fitili: . kıtık isli bir !am
barla aydınlanın tek odasında, çatlak 

bir ayna karşısında, şioıdi, yanpm Adam 
ölünün elbiselerini prova ediyor, koca 
ağzının sarı, seyrek ve çok iri dişlerini 

meydana koyan korkunç saratışiyle gülü
yordu. 
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Mapushane kapıları 
Bur,,;alı aman Allah burmalı 

Gece, bitti. Akşamdanberi sl1ren fır· 
tıoadan sonra: şimdi, eli İödn bir yat· 
mur aldırmıştı. Bulanık, loş bir sabahtı. 
Sapsarı su birikintileri, iri damlalı 
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yat· 
murun altında fiskeleşiyor, oluklardan 
bilek kalınlığ, dökiilen sular, bozuk kal
dırımın girinti çıkıntılarında seller ,apı
yordu. 

• Uyan~mıyan, uyanmak ist~miye~ •ten· 
bel bir ins.sn gibi, ortalık bir türİü ay· 
dınlaoamıyordu. 

Tophanenin dar, 11112 sok.aklarından 
birinin köşesinde, Mumhane caddesinin 
en sonunda, bir yıkınh vardı. Islak, :ça· 
murlu topraiın derinliklerinden, ince bir 
ses duyuluyor, karşı yanık fınoın •izın· 
da, eıki bjr çuval üz.erinde luvrllan baa· 
ta köpeğ'in . iniltisi, .• bu r•rip .düz.enli.in· 
san sesine tempo tutayordu. 

( 0.v81Dı var] 



ÇAKICI 
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Zeynel Besim Sun 

Tefrika No. 
150 

Ve Çakıcı kalkıp kapıdaki kı· 
7.anına yeııi bir takım çamaşır ge. 
tirmesini emretti. 

Bayındırlı Mehmet efendi em· 
riviiki karşısında kalmışı. 

Çakıcının maksadı; Mehmet 
efendi ile ayni zam3nda çamaşır de 
tiştirmek ve bu suretfo gömlek 
giyerken, çıkarırken bir şey olma
masını temin etmekti. 

Çamaşırlar geldi. Ber~ber ~e
ğiştirmeğe başladılar. lkisı de b'.r
birlerinin vücutlarını görmüşlerdı. 

Giyindikten sonra. Çak.ıcı efe 
_ Mehmet efendıl Senın be· 

denin karı badenine benziyor be .. 
Bembeyaz, hem de kılsı~. 

Dedi. Mehmet efendı de 
- Benim bedenim medeni İn· 

ııan bedenidir. Seninki ise dağlar 
da çok dolaştığın için ayılaşmış. 
Kıllı vücudun ayı bedeninden fark· 
sız 

Cevabını verdi. ikisi de gü· 
lüştüler. Sonra Çakıcı tekrar şun· 
ları söyledi: 

_ Ben Hazretı Ali sülalesin
denim. Erkekte vücudu kıllı olar
lar Ali cinsidir. Senin gibi kılsız 

olanlar kancık cinsidir. 
Bu çamaşır değirtirme hadi

sesinde Bavındırlı Mehmet efendi; 
Çakıcı efenin sol kürek ka_miğinin 
üstüne tesadüf eden kısımda bak
la kadar bir ben bulunduğunu gör
müştü. 

* ıtı • 

ileride liıım olacak olan bu 
noktayı şöylece kaydettikten 

sonra maceraya devam edebili
riz: 

Çerkes Hacı (!!mailin katlinden 
sonra Arpazlİ Oııman beyin oğlu 
Mehmet beye haber gönderilerek 
üç bin lira istenilmişti. Meh -
met bey; işi hükOmetten gizli tu. 
tarak evve a paraları götürüp ba
basını kurtarmak, bilahara da me
seleyi hükumete bildirmek kararın· 
da bulunuyordu. Mehmet bey bun
da haklı idi. Zira hükOmet heber 
alınca derhal takibe girişecek ve 
belki de babasının ölümüne sebep 
olacaktı 

Fakat tekmil halk•n gözleri 
Önünde cereyan eden bir vak'adan 
hükOmet nasıl haberdar olmazdı? 
Nasıl ki olmuştu da .. 

işe takip müfrezeleri kuman
danları Ahmet Anzavur, Rüştü ve 
Şükrü beylerle Çerkesler müfre
zesi kumandanı Kuşcubaşının Eş
ref boz tahkikata girişmişlerdi. 

Hadisenin bundan sonraki kıs

mını gerek Osman beyin dıığıı kal
dırı masında ve gerek takibat ve 
tahkikat safhalarında sahsen mü
şahit olup elyevm Arpnz civarın

daki Çerkes Hamidiye köyünde 
oturan Ahmet efendinin ağzından 

yazıyoruz: 

( Bir gün köyJeki odamda otu 
ruyorçlum. Bir takım zabitlerle sü
variler geldiler. Benim odanın önü 
nde hayvanlardan indiler. Derhal 
dışarı fırladım. Kendilerini buyur 
ettim. 

Birer kahve içtikten sonra dili 
Türkçeye yatkın olmıyan bir Çer
kes zabit bana sual sormağa baş
ladı: 

- Çakıcı buralarda imiş. Ha
berin var mı? 

- Var efendim. Hatta Arpaz· 
dan Osman beyi dağa kaldırmış. 

- Acaba şimdi nerelerde bu
lunur? 

- Karıncalı dağdan bir tara
fa gitmez, oradadır. Ben bir taraf
tan cevap veriyor, diğer ta::-aftan 
da Osman beyin akıbetini düşünü
~ordurn. Çakıcının Osman bey için 
ı~tedigi para gizlice gitmeli ve Os
man bey kurtulmalı idi. Halbuki 
bunlar takibe çıkmışlardı. Osman 
hey efenin yanında iken buluşur
ları1a rnüsademer.in başlaması ve 
Osınan beyin öldürülmesi muhak
kaktı. 

Benimle konuşan Ahmet Anza. 
vurdu. Suallerine devam etti: 

- Pekala.. Karıncalı da. ın 
neresinde? g 

.- Vallahi hey; orııs:nı bilmem. 
Benım Çakıcı ile hiç münasebetim 
yoktur. 

- Acaba kim bilir dersin? Bu 
Çete ile nasıl karşılaşırıı.? 

- Karıocahdajda bir YörUk 

Ahmet Ali varılır ki o dağın ku
mandanı sayılır Çnkıcı efenin. de 
en meşhur yataklarmdandır. Bılse, 

bil!.e o bilir.. . . 
H k'kııt ta bu merkezde ıdı 

Çakı efe· Hacı Is maili öl· ve a ıcı • t 
dürttükten sonra dofrr~ .Ahme 
Alinin evine misafir gıtmıştı. 

- Teşekkür ederim Ahmet 

f d, Yalnız bize bir adam ver e en ı.. Al' . 
de yol gösterip bizi Ahmet ının 
yanına kadar götürsün. 

_ Benim Burada adamım yok 
bey.. Bize bir çeyrek ileride Ya
zırlı kövü yok mu?. 

- Evet ... 

BUGON 
2!±3 

Bağda~' da vazi-
yet karanlık · 

Tayyare ile lngiliz 
kıtaatı nakli ırakta 
vaziyeti dUzelttl 

Berut : 19 [n, a.] - Irak tebliği: 
Garp cephesinde devriyelerimiz 

mahalli kabilelerin müzaheretiyle 
düşman tanklarını: hücum etmiş ve 
Jüşmann ağır zayiat verdirdikten 
sonra kaçmağa mecbur etmişlerdir. 

Cenup cephesinde kuvvçtlerimiz 

Makuliye ve Alşuayb'de düşman 
kamplarına hücum etmişlerdir . 
Düşman büyük zayiat vermiştir. 

Bizim hiç bir zayiatımız olmamış· 
tır. Kıtaatımız düşmanı hareket 
noktasına dör.meğe mecbur etmiş-

lerdir. Düşman tayyareleri B•ğdat 
üzeride uçarak Raşit kampına bir-

kaç bomba atmışlardır. Atılan 
bombalar ağır hasara sebebiyet 
vermemişlerdir. 

D'austa 
Bütün kuvvetleriyle 
Teslim 

oldu 
Gondar ve Jlmma 
garnizon la rı n ı n 
mukavemet ede
ceftl sanllmıyor. 

Kahire: 19 [ A.A.] - Dük 
D'austanın, ltalyan kıtalarının 
te§limi meselesini müzakere için 
Murahhaslar göndermiş olması 
hakkında tef!liratta bulunan ln
giliz askeri s ö z c ii s ü ş ö y 1 e 
demiştir: 

« Ambıtlaği ışının tasfiye 
edilmek üzere olduğu anlaşılı-

Sobranya reisi 
Almanya ve ltalya- l 
yı tenkit ettiği için 
istifaya m e c b u r 
e.dllmit 

Londra: 19 [a. a.] - Sofyadan 
bildirildiğine göre S;)branya reisi 
Loğofotof'un istifasına Selanik de 
dahil olmak üzere Mekedonya ve 
Arnavutluğun bir kısmının Bulga. 
ristana verilmesini istiyen Bulgar 
Maksimolistleri sebep olmuşlardır. 
Logofotof, 3 gün evvel ltalya ile 
Almanyayı. Bulgaristenın emelleri• 
ni azami derecede tatmin etmedik-

leri için yarı kapalı bir şekilde 
tenkit etmiştir. Bunun üzerine Lo. 
gofotof Mihverin emriyle istifaya 
mecbur kalmıştır. 

Çin-Japon har
bi şiddetlendi 

3 
A !SP 

VIŞININ (ŞANSI) 
- Baştarafı ikincide -

düşmanı ınağlOp edt>rken, Avrupa 
devletlerinin kuvvetlerinden isti
fade etmek gibi bir siyaset ta
kip edilmeğe başlandı. Bu siyase
tin başlangıcı, B. Hitler'in cenuba, 
Prene dağlarına ve Fransa'ya yap
tığı bir seyahattir. Filhakika bu 
seyahatte ispanya şefi Franko ile 
görüşmüş ve Petain ile de bir 
mülakat yapmıştır. Bu mülakatta 
Fransız - Alman iş birliğinin temeli 
atıldı. Hakikatte Vişi hükOmetiyle 
Almanya arasında lngiltere'yi is
tihdaf eden bir ittif .. kın temeli 
atılmıştı. Bu mülakattanberi Vişi 

ile Almanya arasında temaslar de
vam etmektedir. Filhakika aradan 
geçen altı yedi ay içinde vaziyet, 
Almanya'yı, Fransa'nın yardı
mından müstağni kılmıyacak bir 
çığıra ~ irmiştir. 

lngilterenin istilasından artık 
bahis bil~ edilmiyor. ltalyanın hiç 
bir kuvvet ifade etmedigi anlaşıl
mıştır. Birleşik Amerika'nın yardı· 
mı mücadelenin neticesi üzerine 
mües<ıir olmaktadır. . 

~ Oraya gidersiı.:iz, Hacı Meh 
mel oğlu d-lüseyinin oğlu Hacı Meh 
medi sorarsınız. Ahmet Alinin yeri
nı 0 bilir. Beraber gidersiniz. 

Habbaniye 19 [a. a.]- Roy
ter njansının muhabiri bildiriy~r: 

! 
yor. ltalyanlara bildirilen teslim 
şartlarının mahiyeti mailim olma
makla berabt>r çok muhtemel 
olarak Dük D'austa ile Başku
mandan general Prusci'nin ve bu 

Sovyetler Birliği bitarafJıktan 
Tokyo 19 ( a.a ) - Jıponlar ayrılmak niyetinde görünmüyor. Ja· 

Honan'la Şansi arasında hudut Ü· ponya, kımıldamıya taraftar değil· 

Ahmet Alinin haberi olmadan 

Tayyare ile lngiliz kıtaatının 
muvasal tı üzerine lrakta vaziyet 
memnuniyeti mucip bir tarzda isti
hale etmektedir. Basra'ya sür'atle 
takviye k.ıtalarının muvasalat etmiş 
olması hiç şüphesiz çok iyi tesirler 
yapacaktır. Bağdatdaki vaziyet ka· 
ranlıktır.Zira telgraf muhaberatı ve 
demiryolu münakalatı kesiktir. Fa. 

bölgede bulunan 7000 ltalyanın . 
te-ılim olmasını tazammun eyle
mektedir. 

zerinde büyük bir muvaffakiyet ka- dir. Bu şartlar altında Almanyat 
zanmlşlardır. Bir Japon tebliğinde ,_ harbi nihayetlendirmek için Fran-
bildirildiğine göre, lObinden fazla sa'nın yardımına muhtaçtır. (Devamı var) 

-- -
Hes'in ifşaatı 

mühim 

Kahiredeki müşahitler Amba
lagidekj Jtalyanlar teslim olduk
tan sonra Habe41istan harbinin 
uzun sürmiyeceği kanaatindedir
ler. Mücadeleyi idare eden Dük 
D'austa teslim olduktan sonra 
tecrit edilmiş bir vaziyette bulu
nan Gondar ve Jimma garnizon
larının uzun müddet mukavemet 
etmiyecekleri z.annoluomaktadır. 

Çin esiri alınmıştır. Bunlar arasın. işte bir Fransız gazetesi ''Fran-
da iki kurmay sub .. yı vardır. Yine sa'nın şr.nsından,, bahsett•ği zaman 
bu tebliğe göre Çinliler 33 bin bu vaı.iyeti muradetmektedir. An· 
maktul vermişlerdir. !aşılıyor ki Vi$İ bu .. ıan,;tan,, is-

(Başta rafı Birincide) 
• Sollumdald harekat hakkın· 

da her iki taraf mukabil iddialarda 
bulunmağa devam ediyorlar. Al· 
manlar~ göre son bir taarruz ne· 
ticesinde Kaputzo kalesi ile Sol
lum yeniden Almanlurın eline geç· 
miş ve •Alman kuvvetleri Biri· 
tanya kuvvetlerinden bir miktar 
esir almışlardır. lngilizler ise son 
tebliğlerinde Sollumun ellerinde 
bulunduğunu bildiriyorlar. Anlaşıl
dığına göre vaziyet söyle olmuş
tur: Bir harta evvel Almanlar 
Buglevga kadar gelmişlerdi. Jngi
lizler mukabil bir taarruz yaparak 

Sekizinci Çin ordusunun ku- tif ade etmek istemiştir. 
mandan vekili general Kaoşotung Her şeyden evvel, Petain'in 

kat orada bulunan lngili:z. elçisiyle 
memurlarının sağ ve silim olduk-

maktuller arasın,tadır. ikide bir ileri •sürdüğü şeref duy
guysiyle Vişi tarafından takip edi
lecek yeni siyaseti telif etmek la-Hava harekAh 

· ları bilinmektedir. loğiliz. tayyare. 
leri Irak kuvvetleri bakiyesini mef. 
luç bırakmak için gayretlerine fa. 
sılasız bir surette devam ediyorlar, 

Londra 19 (a.a) - İngiliz ha- :z.ımdı. Bunda zorluk çekilmedi. 

Sovyet 
Berline 

elçisi 
cöndu 

Berlin 19 (a.a) - Sovyetler 
Birliğinin Berlin büyü'K elçisi Vlad
mir Dekazonof Berline dönerek va· 
z.ifesine başlamıştır. 

Roma : 19 [A.A.] - ltalyan 
resmi tebliği Ambalagi'de bu· 
lunan ltalyan kuvvetlerinin tes
lim olduğunu ve Dük D'austa'nın, 
kuvvetlerinin akibetine iştirak 
ettiğini bildirmekte, Jimma ve 
Gondar noktalarında mukaveme. 
tin devam ettiğini kayt eyle. 
mektedir. 

Sollumu ve Kaputzoyu Almanlar· 1 b • ı· "'• y siyaset için muvaffakiyetli bir şekil 
dan crerı' almışlar, fakat bundan c lr 191 er .. ne d V Al d 

c. '"J' olarak görün ü. e man ost-
sonra Almanlar daha büyük tank- bir ittifak mı ? luğu hisleri ve arzularile cazip 
lar kullanarak Kaputzo ve Sollumu d Alman teklif ve vaadleri de birle· 
tekrar işal etmişlerdi. Bu harekatı • Baştaraf ı Birinci e • 

l şince bu ittifakın tahakkuk etme-'müteakip taarruz snası ngılızlere teri ve yükü de Almanyanın üze- sini çok kolaylaştırraış oldu. Ma-
geçmiş ve lngiliz kuvvetleri Sol. rine düştü. mafi bu ittHakın tahakkuk etme-
lumu geri almışlardır ki son vazi- Bu vaziyet karşısında Alman sinde Vişi ricalinin bu harbin ya 
yet:ı göre Sollum lngilizlerin elin- siyaseti gayet realist hareket etti. Alman zarerile veya da bir sulhle 
d~dir. Ve şu teklifltırle Fransanın karşı- biteceğine inanmalarının da bir 

• Habeşistanda Ambalagi cep- sına çıktı; bir kerre ltalyayı top· tesiri olduğunu nuarı dikkate al-
hesi, komutanlarile beraber, in· rak taleplerinden vazgeçirdiğini, mak icabeder. 

L d F • 'kl"I' • b k Bunun için de Almanya ile g ilizlere teslim olmuştur. on ra- ransanın ısta a mı ve ilyil h 
teşrikimesai etmek onlarca em dan alınan son bir habere göre devlet rolünü• tanıdığ-ını, Alsas bir zafer halinde vehem de bir sulh 

Ha beş umumi valisi ve buradaki müstesna Fransanın mülkü tema- halinde kazançh görülmüş olması 
ltalyan kuvvetlerinin kumandanı miyetini garaQti edeceğini ve yine muhtemeldir. Yalnız bu ittifak ln-
Dük D'austa ve Geııral toskani söylendiğine göre doğru ise, harp gilıere kadar Amerikada da derin 

f ·ı· k t tazminatından vazgeçtiğini, lngiliz akiıl!er uyandırmıştır. H.ıtta Mister 
ordularile birlikte ngı ız uvve · h ' d' Ruzvelt ittifakı haber alır almaz ferine teslim olacaklardır. tayyareleri tarafından ~a rıp ~. •: 

Dük D'austa 1912de Trablusta len liman ve sahillerın tamırını radyo ile Fransız milletine ya Ame-
l • J -d t •· · belki rikad n veya da Almanyadan birin. hecin süvari kumandan ığına tayın ngiltereye o e ecegını ve _ 

b d. • · · ta ·ılar aoi• den birini tercih etmeleri teklifinde edilmiş, Fizanda yapılan harekatta daha ılme ıgımız avan • 
37 d · G · · e tereceğini, müsavi hak şar_t~arı vere· bulunmuştur. Acaba Mister Ruzvel-

' yaralanmış, 9 e ıse razıyanıy ceğini vadetmiş buluna~ılır: B~n.a ti <le sinirlendiren bu siyasi hadise 
halef olarak Habeşistanda krnl karşı cin kendisile esken . b~r _ıttı: Ameriknnrn harbe iştirakini biraz 
naibi olmuştu. AmbJliigi bolgesin- foka girmc~i kabul etmesını ılerı daha tacil edecekmidir? .Yoksa 

va ve dahili emniyet nezaretlerinin 
tebliği: 

• Düşman tayyareleri dün gece 

lngilterenin . cenubugarbisinde iki 

yere bomba atmışlardır. Hasar ve 

insanca zayiat olınamıştır. Bunlar

dan başka kayde dej'er bir hadise 

cereyan etmemiştir. Dün gece bi,. 
düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

General dö Gol ve 
taraftarlarma ağır 

cezatar veritdi 
Bern: 29 [a. a.] - Vi,i'den 

alınan bir habere göre, General 
dö Gol ile taraftarlarına çok ağır 
cezalar verilmiştir Klermon Fer· 
ran askeri mahkemesinin, üç küçük 
zabiti idama. 17 küçük zabiti de 
lO seneden müebbet küreğe kadar 
giden cezalara mahkOuı ettiği söy. 
lenmektedir. 

Çernavoda, bir kanalla 
Köstenceye bağlanacak 

Roma 19 ( A.A) - Stefani 
ajan~ı, Tuna üzerindeki Çernavoda
yı Köstenceye bağlayacak 38 mil 
uzunluğunda bir kanal inşa edile
<'eğini bildirmektedir. Romen hü
kümeti tarııf ıodan Almanva ile mu
tabık olarak evvelce kara'r verilmi!I 
ola bu inşaııta hemen başlancaktır: 

de teslim olan ltalyan .k?vvetle~i- sürmüş olabilir. _ . lııpanyanın da muhakkak na:zarile 
nin miktarı '10 bin kışı tahmın Zaten bir Alman dostlugu ıle bakılabilecek iştiraki karşısında • Ankaraqan bildirildiğine 
edilmektedir.Bu kuvvetlerin teslim Fransız siyasetinde gerekli bir de: birazda sulh temini için meydana göre, Temyiz mahkemesi tevhidi 

~-

olmasile Habeşistanın işgli bit?ıiş ğişiklik yapmak emelile çalışan. ~a- getirilmek istendiği anlaşılan Av- içtihad heyeti umumiyesi, medeni 
G · G d ve Jım l D ı k b' ez.onu ıçın rupa ittifakı siyasetile Almanya demektir. erçı un aru - va ve ar an ·om ın kanununun mcriyetinden sonra ve 

d b ı areketler oluyorsada bundan daha cazip bir fırsat , ~e lngiltere .ve Amerikayi uzlaşıcı bir 
ma a azı l li beklenebilir ve ne de bulunabılı.r. yola ve bır sulh masasına çekmeg· e kanunun meriyetinden mukaddem 
bunlar tali derecededir. unun , l k bu-"u-k bır ff gayri menkuller hakkınd"' tesı's 

0

• b k 1 b- "k B" 1 l a aşma muva ak olacakmıdır? işte rok .. 
için burada ser est a an uyu ır ga ıp e n ' Jt acak ki b ki y lunan kayıdlara daı'r mu-dafaa daA. b. · 1 b" t' cılarını unut ur mer.a. a e enecc!k hadı'se şı'mdı' lngiliz kuvvetlerinden mühim ır mag u ıye ın a . b 1 

'h m-usavı' hak, müsavi şartlar ıç•nde u ıkı şıktan birisidir. Fakat baka· va arının istimai caiz olmadıaıoa kl"mının Filistine gönderilmesi ı - ı. b lım han · · t h k k d ? c. 
" ve yeni lavi7ler teklifi almaıı. u gısı a a k.u e ecektir karar vermiştir. ~t~im;;a~li~k~u~v~v~e~t~li=g~ö~r~ü~l~m;e~k~te~d~i;r·~==~~~;;;~~;;~;;;;;::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==:I\ 

Fınncı ve tereyağcının davası 
"=======~~==~=:=:===;:;:=;:;:::;;~~~~~~~~~~~~~~ '~ Ş k f • • - Amerikada halkın hoşuna Çok zeki adamların beyinlerinin ağırlı bu mik-M acnristanda, Budapeşte civarında ~ir .ar .. 1 ar IÇln giden şarkılar, bunları darı geçer. Mesela büyük lngiliz şairi lord 

kasabada garip bir dava görülmüşt_ur. hır OIÇU besteliyene ınühim para Byron'un beyni 1806 gramdır. Rus edibi Tour-
Davacı kasabanın fırıncısı, suçlu ise tereya_gcı temin eder. Bu şarkılar gr~ınofon plaklarına genieff'in beyni ise 2,0 ı 2 gram gelmiştir. Fa-
idi. Fırıncı mahkemeye müracaatla tereyagcı- alınır, bir kısmı filimlerde bıle yer alır. kat buna bakarak beyni büyük olanların be 
d h ü bir kilo tereyağı satın aldığını, h lk n beg· end' - · l hemehal çok akıllı oldul..larına hükmetmemeli-an er g n • t t t m Bir •arkıyı a 1 •gı nası anla•ı-b• - k ederek yagı ar ınca ama Y b .. Y kd b' t l b .. ır gun mera ld'·. . " d"." Ü lır ? ... Son zamanlarda unun İçin bir ölçü bn· dir. apılan tedki e ır ap a ın eynının k'l . 900 gram ge ıgını gor ugun l - t" 

ı o yerme d k'I l t lunmu•tur •• Şarkının notasından en az 50 bin 2,850 gram geldiği görü muş ur. " 1 • ünde 100 gram an ı o arca e- y 

soy ~mış 1 ve g~ı olduğunu ilave etmiştir. Fırıncı tane satılırsa halk şarkıyı betenmiş demektir 1 
reyagı a aca . • . · · hal~ ın beğendiği bir ~arkının her hafta söy-
bu paranın tazminını ıstemıştır. lendiği müddet izamı 13 haftadır. Bu gibi 

Fırıncı davasını izah ettikten sonra te~e- crarkılar radyolarda hafada 15 - 40 defa söy. 
• d n ne diyeceai sorulmuştur. Tereyagcı y 

yagcı a c. b . . lenmektedir. 
mahcup bir tavırla şu .ceva ı vermıştır: 

« _ Ben hiç kimseyi aldatmak istemem. 
Mecıele şudur: Geçend

0

e bir kiloluk tart?ı 
kaybettim. Bunun üzerıne fırından her gun 
aldığım bir kiloluk ekmeği_. tartı makamında 
kullanmağa başladım. Ek.m~gın n~ks~n olac~: 
• ını aklımdan geçirmemışhm. Bır kıloluk e 
~ek 900 gram geliyorsa kabahat benim d•· 
ğildir. » 

B U-zerine davacı davasından vaz- • u cevap , k - · 
geçmiştir. Fakat şimdi belediye hare .ete ·geç~" 
miştir. Bu garip vaziyet bir çok dedıkodulara 
sebep olmaktadır. 

• 
Beyin kolleksiyonu ~:::~ v;01~;~: 

yon meraklıları çoktur. Bunların arasında kib
rit kutusu, anahtar ve sair garip şeyler topla. 
yanlar mühim bir yekOn tutar. Fakat en garip 
kolleksiyon yapan Amerikalı bir profesördür. 

Bu profesör meşhur adamların beyinlerini top. 
lawak için uğraşıyor. Bu profesir bu~u ıırf 
tedkiklerde bulunmak için yapmaktadır. 

Bir insan beyni vasati olarak 1367 l'r&mdar. 

• .--ıf'"'y--:d-m"'T"a":'t-m~a., Birleşik Amerikada Luizvil 
şehrinde bir aydınlatma 

kollekSİJOnU sergisi açılmıştır. Bu ser
gide teşhir edilen muhtelif aydınlatma ilet ve 
usuller arasında büyük fabrikatör Bayanın 
tenvirat kolleksiyonu .ia mevcuttur. Fabrika· 
törün bu kolleksiyonunda tarihten evvelki za
manlardan bu güne kadar kullanılmış olan 
türlü türlü tenvirat ilet ve. usulleri vardır. 

Bu kolleksiyonun kıymeti 40,000 dolardır. 
Sergide teşhir edilen tenvir iletleri arasında. 

17 inci asırda kullanılmış olan bir uyandırıcı 
çalar saat de gö .. terilmektedir. Saat kuraldai'u 
saatte çalıtmaia başlamakla beraber, Wrden• 
bire bir mumu da yakmaktadır. 

Darlan lngilterenin Fransız mil
leti hakkında tatbik ettiği abl'>ka· 
nın :z.ulınünden bahsetti. Son bir 
hç gün içinde Fransız radyosu Ja 
lnıiltere'ye karşı yeni bir takım 
şikayet mevzuları ileri atmıştır: 

lngiltere, Fransa'yı harbe sü· 
rükledikten sonra yardımdan çe· 
kinmiştir. Fransız ukerleri bozu· 
lur bozulmaz, lngiltere askerlerini 
Dunkerk'ten geri çekmiştir. Bir 
halta sonra Oran'da Fransızların 
kanını akıtmıştır. Da:Car'da yeni
den Fransız kanı akıtılmıştır. in· 
giltere F ransa'nın uzak müstem
lekelerini birer birer koparmakta. 
dır. fngiltere, Fransatnın sırtından 
Alm nya ile anlaşmak tasavvurun· 
dadır. Vaziyet böyle olduğuna 
a-öre, Fransa da lna-ilterenin sır
tından Almanya ile anlaşmakta 
haklıdır. Amerika'ya gelince; bu· 
nun da cevabı hazırdır : Fransa, 
geçen Mayısta Almanya'ya karşı 
mücadelede devam edebilmek için 
Ruzvelt'ten istimdat ettiği zaman, 
bu müracaatı cevapsız kalmıştı. 
Bu sebeplerle ahlaki mülahaza bir 
tarafa bırakıldıktand sonra timdi 
Fransa, Almanya'nın ittifakına gir. 
mekte serbesttir. Fakat hala ıtti
fak kelimesi bir türlü kullanıla
mıyor. Bunun yerine müphem bir 
« işbirligi » tabiri kullanılmaktadır. 

Alman - Fransız anlaşmasının 
mahiyeti henüı sarih olarak bilinmi
yor. Fakat Vişi politikacıları Fron
snnın « büyük bir Avrupa devleti 
ve müstemleke imparatorluğu» ola
rak kalmak kararırdan dahsettik· 
lerine göre, bu anlaşmanın ne ola
bileceği tahmin edilebilir. Bu Fr.•n
sız-Alman anlaşmasına tarihte ör
nekler arandığı zaman, bir bakım
dan jena muharebesinden sonra 
Napolyon'un Almanya'da Vestfalya 
Krallığını kurmasına, bir bakım· 
dan da Frielland'dan sonra Rusya 
ile anlaşmasına benzer. Fakat neye 
benzerse benzesin ve Fransız mil
leH için hayırlı veya zararlı olsun, 
herhalde, Vişi ile Almanya arasında 
birsıkı ittifak artık "mrivakidir • -• Güzel sanatlar akademisi-

nin İmtihanları bitmiş ve 14 yük
sek mimar, ll rassam, 19 dekora 
tor, 2 tez.hipci ve minyatl•rcü ile 
bir hakkak ve bir çinci mezun ol
muştur. 

DIŞTABIBJ 

Celal Çalap()ver 
Hastalar1nı hergUn 

öğleden sonra Dltta • 
bibi lsmaH Hakkı Su· 
may'ın muayene h•ne
slnde kabul eder. -

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
. tı'iidürfl : Doktor 

U. Neşnyat 1 SA TIR 
Kema 

• r aooON J s .. ıld•fl rer ·A.ı-na 
.Utbual - U9 
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.. 
Vantilatörlerle serin 

bir hale getirilmiı olan 

Alsa ray 
S' VASi 
ınemasının salonunda 

TAN 
sinemasıda 

Bu Akşam 
Bu Akşam 

iki güzel lilim birden 
1 

Komikler Kralı 
MALEK 
Tarafından harikulAde bir 
tarzda yaratılan 

MAL EK 
• 
lşArayor 

il 

Olimpiyat şampiyonu 
HERMAN BJRKS 
Tarafından görülmemiş 

bir muvaffakiyet
le devam eden 

Tarzan Kuvvetler 
Kralı 

I 

Heyecan ve macera 
filimleri kahramanr 

Buck Jones 
Tarafından temsil 
adilen fevkalade 
heyecan ve ser
güzeşt FiLMİ 

Maskeler 
Aş ağa 

il 

Herman Birks 
Tarafından 
Temsil 
Edilen 

TARZAN 
Kuvvetler Kralı 

Seyhan Vilayeti Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

1· Aşağıda sahipleriyle cinsi, mevkii ve muhammen bedel· 
!eri yazılı gayri menkuller, vergi borçlarının temini tahsili için 
açık artırma ile satılacaktır. 

2- Açık arttırma 941 yılı mayısının 28 inci çarşamba günü 

saat (lo) da yapılacaktır. 

3- İhale vaktinden evvel yatırılmış bulunması lazım gelen 
pey parası miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

isteklilerin muayyen vakitte viliyet idare heyetinde hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

Muhammen bedel Pey para11 M. 
Cinsi Ka pı N. mahallesi Sahibi Lira Kuruş Lira Kuruş 
----

taşçıkan Cibbare Ömer Hane 3o-32 
veresesi 2696 00 2o2 2o 

Arazi çelilçavuş Artin kızı 
Zabel 1823 92 146 94 

Mağaza 65 Akmehmet Ali oğlu 
Mustafa 400 00 3o 00 

" 
67 " " .. 400 00 3o 00 
69 " 

.. 400 00 3o 00 .. " " 
71 .. 400 00 3o 00 

" " 
.. .. 

7. 13- 2o- 27 721 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
! .: i DiKKAT... DiKKAT... DiKKAT... • 

1 SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK j 
• • : Saat Kulesi Karşısında : 
• • • • i Zenit, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın i 
i ve erkek model saatlerimiz yedeklerile i 
i gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. i : ......................•.............................. : 
- ----------

lngiliz · Fransız 
Harbi! 

- Baıtaraf ı Birincide • 
lngilterenin Dakara ve diger Fran· 
sız miistmlekelerine bilhassa Suriye• 
ye karşı fena niyetler beslediğini 
ileri sürmektedir. 

Bu vaziyet karşısında dö Gol 
taralhrları faaliyete geçerek Peten 
ve Dulao hakkında ağıza alınmaz 
sözler sôylemeğe başlamışlardır. 
Bu Fransıdara göre D•rlan hain 
Peten bunamıştır. Ve her ikisi baş 
bap vererek evv •la ana vatanı 
Almanyaya te;Jim ettikten ıonra 
timdi de Fransız müstemlekelerini 
teslim edeceklerdir. 

Vişinin bu kararından en 
fazla iğbirar duyan Amirikadır. 
Amerikanın mukadderatını idare 
edenler, artılr. harbe fili olarak 
iştirakten ka~ınılamıyacağını iddia 
etmektedirler. Yakında Cumhur· 
reisi Ruzvelt Amerikanın harp 
lr.ar~ı.,ndaki hattı hareketini izah 
eden bir nutuk söyliyecelr.tir ki bu 
ııutka büyük ehemmiyet verilmek. 

tedir. 
ltalyanın Fran51z - Alman 

iş birliğinden pek memnun kal
madığı görülüyor. MalOmdur ki 
ltalya Fransız müstemlekelerini 
parçalamak için harbe girmişti. 
Şimdi ise parçalanmakta olan 
Fransa, Almanyanın müttefiki ol. 
maktadır. Vakıa, Yugoslavyanın 

parçalanmasile ltalyaya mühim 
topraklar verilmiştir. Slovenyadaki 
araziden başka ıimdi de Hırvatis

tan ltalyaya verilmiş bulunmakta· 
dır. Yedi sene! evvel Marıilyada 

Kral Aleksandrın katlini hazırlı· 

yan ve bu gün Hırvatistanın ba
şında bu'unan Paveliç Hırvat 

krallık tacını lspoleto Düküne 
vermiıtir. 

lspoleto Dükü Afrikada in· 
ıı:ilizlere karşı harp eden Dük 
Da~usta'nın kardeşidir. Fabt 
garıb dir ki bir kardeş Hırvat 
tacını giyerken Alrikada düğüşen 
diğer karde, ordusile beraber 
fngilizlere teslim olmuş ve bugün 
harp esiri olarak lngilider tara· 
lından alınmıştır. 

.-
• 
• • 

- --
tlUGON 20 Mayıs 1941 

- -- iLAN Dünyanın En iyi Radyosu : 
AGA radyosu olduğunu unutmayınız. • Tarsus Belediye 

1 Riyasetinden : 
Köylere Mahsus Bataryalı ! Tarsus belediye parkı 

t 1 büfesi 1 / haziran/ 94 ı tari-
1 Şe~ir için Elektriklileri Vardır. • hinden 31/ mayıs/ 943 tari· 
: : 1 hine . kadar iki seneliği açık 
, Bu Radyolarımızı Görmeden • arttırma suretiyle kiraya ve-
• t rilecektir. iki senelik muham· 

• Başka RADYO Almayınız . • men kira bedeli< ıı5o >ura 
t t olup muvakkat teminat akça· 

: ~.DRES: Adana Merkez Oteli Altında • sı l871 liradır. ihalesi 29/ S/ 
• : 941 perşembe günü saat 15 
• HOROZ OGLU K de belediye encümeninde ya· 

l~ .... -~ . ._,..,..-.~_,._-.~~·-~~.-..~..-.~=:.~~=..,._.~~·-..-·~~J ~~~~:f~~~:~~i~e~:=~~nn ş:;!: 
maları ilan olunur. 

1 rpgre..; fiM İL
0

AN
10 

g ~\YH atba Si Tarsus Belediye 

E t • • ( BUGU•• N ) Riyasetinden : fl emız ve UCUZ JŞ . Tarsusta vagonda teslim 
ve Toprakkale taşı olmak şar-

ma t baa sın da basılmaktadır. :;
1

1~ b:e1:~~e;~:~: t~~·~~~ 
işlerini ' i (BUGÜN) matbaasına yaptırırsanız çok mem- eksiltme suretile satın alına

caktır. Beher taşın muham• 
nun kalacağı" ıza şüphe etmeyiniz. men bedeli on iki kuruş olup 

Dahili müteaddit vantilatörlerle serinlettirilen 

(ASRİ) 
Suvare 

SiNEMANIN VASi 
SALONUNDA: 

8,45 BU AKŞAM 
Suvare 

8,45 

Misilsiz zafer? ... Halkın akın, akın koştuğu 
Hedy Lamarr · Robert Taylor 

........ S!EVIM KAD1lN ........ 
A'Y~l~CA 

İLAHİ YILDIZ: 
DORETY LAMOUR 

TORIKÇIE SOZl..C 

DİŞITARZAN 
Fi/imlerinin gördüğü harkuldde rağbet üzerine 

bir kaç gün daha temdit edilmiıtir. 

Gelecek Program: JAN GABIN'IN 

SON UMİT Şaheseri 

YAZLIK SİNEMA 
Pek Yakında Açılıyor 

Sinemamız müdüriyeti sayın 
müşterilerini memnun edebilmek maksadile 

Her Mevsimde Olduğu Gibi Bu Mevsimde de 

En Büyök Filim Şirketlerinin 
VE EN YÜKSEK ARTiSTLERiN 

Yarattıkları şahessrleri bUyUk fedakarlıklar mukabi
linde almağa muvaffak olduğunu memnnniyetle bjldiril 

İLAN 
1 

Seyhan Cumhuriyet Müddei 
ı Umumiliğ'nden: 

Seyhan merkez ceza ve 
tevkif eviııde bulunan mahkum 
ve mevkuflar için ikinci nevi 
undan yapılacak bır senelik 
ekmek ihtiyacı (yüz bin) ki· 
lodan ibaret olup 15- 5- 941 
gününden itibaren on beş 
gün müddetle ve kapalı zarf 
usulile aşağıdaki şartlar mu
cibince mıinakasaya konul
muştur. 

1 • Teklif edilecek fiat mu· 
vafık gorüldüğü takdirde 31-
5- 941 cumartesi günü saat 

onbirde Seyhan C. Müddei 
Umumiliği makamında top· 

!anacak komsiyonun marifeti
le ihale yı.pılacaktır. 

2- Yüzde yedi buçuk nis

betinde ( 1050 ) liralık temi· 

natı muvakkata alınacaktır. 

heyeti umumiyesinin muvak· 
kat teminat akçası (4SO) li
radır. İhalesi 29/ 5/ 941 per 
şembe günü saat 15 de be· 
tediye encümeninde yapılaca· 
ğındaıı isteklilerin şartnamesi · 
ni belediyemizden aramaları 
ilan olunur. 20. 24 771 

. İLAN 
Devlet Denıiryolları Adana 
6. ıncı işletme Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden : 

Muhammen bedeli l6.000 
lira olan ve 941 mali yılı için· 
de Adana deposuna gelecek 
40.000 ton maden kömürünün 
tahmil ve tahliye işi 30/5/941 
cuma günü saat 11 de kapa
lı zarf usulü ile Adanada 1,. 
letme müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyonca ihale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
1200 liralık muvakkat temi· 
nat akçaları ile kanunun ta• 
yin ettiği vesikaları ve tek-

Taahhüt müddeti 1 - 6 - 941 liflerini ayni gün saat 10 na 
den itibaren 1 senedir. kadar komisyon reisliğine ver• 

3- Şartname parasız ola· meleri lazımdır. 
rak ceza ve tevkif evi mü- Şartname ve mukavele 
dürlüğünden verilecektir. projeleri Ankarada 2. inci iş· 

4- Teklif mektupları ihale !etme müdürlüğünden, Hay• 
günü olan 31- 5- 941 cumar· darpaşada satınalma komis-
tesi günü saat ona kadar ko- yonundan, Adana 6. ıncı iş-
misyon reisi tarafından kabul !etme müdürlüğünden ve Ada· 
edilecektir. na deposundan bedelsiz ola· 

F 1 rak verilir. 
5- az a malumat istiyen-

18- 20 24- 27 765 
!erin ceza ve tevkif evi mü- ••••••••••••••••••••••••••• 
dürlüğüne müracaatları ilin i D Q K T Q R 1: olunur. • 

ı6- 20. 24- 2s ıs5 i Kemal Satır İ: 
:•••••:.•••••••••••••••••••: : Hastalarını hergün 

! K ı RA L ı K•.: : Kızılay caddesindeki mua- S • • ! vene evinde kabul eder (9) S 

: BAA ··········-············ .... i U ! Adana Askerlik şubesinden: 
• : Mevkii ve kendiiyidir.: 1- 312 dahi1332dahil do-

ı----------------------.. ! Tutmak istiyenler, fazla : ğumlulardan yerli ve yaban• 
: malumat almak için EGE S cı sağlam, sakat, islim ve 

DOKTOR 
Yalçın Mustafa Özel 

Dahilf Hastallklar Mütehassısı 
Kızılay ulucami caddesi istiklal İlk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

Zayi Tezkere 
Silifke yol inşaat taburun· 

dan almış olduğum askerlik 

terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü olmadığını ilin 
ederim. 

Boğazlıyan Kara~enir 
köyüden 315 doğumlu 
Ali oğlu lsmail 

769 

Zayi Tezkere 
Adana depo taburundan 

almış olduğum askerlik tez

keremi zayi ettim. Yenisini ala

cağımdan eskisinin hükmü ol

madığı ilin ederim. 

Eski tabağhane ma

hallesinde T abağ Meh· 

met oğlu 313 doğumlu 

Yusuf Ziya 768 

i PALASTA Bahriye müra- : gayri islim acemi ihtiyat er-
• caatları. : leri askere çağırıldıklarından . . / =•••••••••••••••••••••••••= 26/5 941 günü şubeye nufut 

Adana Askerlik şubesinden: 
1- 327, 328, 329 duğum

lu ihtiyatlardan olup şimdiye 

kadar şubeye müracaat etme· 

yen bakayalar ile herhangi 

bir ıebeble hizmeti filiyesini 

yapmamış bakaya ve yoklama 
kaçakları ile emsali silah al

tında bulunan 332, 333, 334 
335, 336 doğumlu sakatlar 

silah altına çığırılmışlardır. 

2- Bunlardan olupda her 
hangi bir sebeble şubeye mü· 
racaat etmedikleri takdirde 
haklarında kanuni muamele 
tatbik olunacaiı ilan olunur. 

18. 20. 21 

hüviyet cüzdanı, askeri vesi· 
kası ve raporlarile müracaat 
etmeleri. 

2- Bu doğumlulardan ay
nı şeraiti haiz olupda her ne 
sebeple olursa olsun çağırıl· 
dığı halde istenilen günde 
gelmeyipde sonradan geleıı· 
ler haklarında askerlik kanu· 
nunun 90ncı maddesine gör• 
muamele yapılacağı ilin olu· 
nur. 18. 20. 21 
~~~~~~~~~------

-İLAN 
Bir telefon numarasına ih• 

tiyaç vardır. Devir etmek İS' 
tiyenlerin matbaamıza müra~ 
caatları ilan olunur. 

ıs. 20. 13 


