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Reisicumhur ismet lnönil 19 ~ıyıs 
idman Bayramı münasebetile memleketin 
her tarafındaki yıırtdaşlardan aldıkları 
tebrik telrraflarandan mütahassis olarak 
te1ekkür ve mukabil tebriklerinin ibli
ğına Anadolu ajansını tavsit etmiılerdir. 

Bir sulh 
ihtimali 

gokmudur? 
Yazan: Cavit Oral 

Ankara 19 

Hiç 'üphe yokki beşeriyetin 
bu gün içinde bulunduğu kanlı ve 
mDthiş buğu,ınanın her insani dü
şilnen adamın zıhninde, ihtimallere, 
il mitlere yol r çan bir sual yaşat
maktadır. Aceba bir sulh ihtimali 
yokmudur? Aceba Amerika bir
lqik devletleri reisi Mister Ruzvelt 
&'Ünün birinde bir Mesih gibi dün· 
yayı, insanlığı şu felaketli iztır11p
dan kurtarmak için daha kat'i bir 
adım atmayacak ve bir uzlaşma" ve 
anlaşma ıekli bulmağ'a muvaffak 
olmıyacakmıdır.? 

Öyle zannederiz ki bu bıldire· 
nin içinde ya,ayanlar da dışın

da seyirci olanlar da h4'psi bu 
fikrin, bu duşüncenin tesiri nltında 

kalmaktan knrtulamıyorlar. Çünkü 

bn harp ateıi içinde bulunanlar 

için ne kadar azaplı ve korkul"ç 
manzaralar yaşahyorsa, haricinde 
kalanlar içinde, uıadıkça ayni teh
likenin bu rün onlımn da bacasını 
saracağına, onların da yuvasını oca
rını söndiireceğ'İne şüphe etmemek 

llzımdar. Bu itibarla buıünkü medeni 
dünyada harbin buııünkü vah· 

ıeti karıısmda belki insanlar ara

sında istisnalar varsa da milletler 
araamda sulhu istemeyen ve sev· 

meyen bir tek millet olduğu ta· 
savvur edilemez.Onun içindir ki 

~ulh mevzuu etrafında radyolarda, 
razetelerde bir havadis çıl..tığı za
man l>erkes az çok bir ümide kapı· 
lıyor. Fakat bu ümid kısa sürer
miı, bir hayalden ibaret kalırmıı 
olabiJir. 

Hiç değilse insan o an için 
dünyanın ufuklarında ferahlatıcı 
bir aydmlık &'Örebilmek neıesi ve 
zevkiyle kendisinde teselli buluyor. 

Denebilir ki bugün hemen hemen böyle 
bir vaziyet karşısında bulunuyoruz. 
Çünkü Berlini~ ihtiyatkarlığı, Mis

ter Çörçil'in kenüz bir beyanatta 
bulunmayışı, Mider Ruzveltin nut-

kunu tehir ediJi, dün de Mister 
Hil'in Amerikan sulh prensiplerini 
ilin etmesi, Rudolf Hes:i'in lngil· 
tere'ye cesaretli uçuıunun pek de 
boı, maksatsız ve i'ayeıiz olmadı
ğı bisıini kuvvetlendiriyor. 

Biz bu meseleyi şimdilik ıa
ınanın ve hadiselerin izahına 

bırakarak bir nebıecik Amerikan 

Hariciye nazırının ilk olarak ve 
dikute ıayan bir zamanda ortaya 
•ttıtı ıulh prensiplerine temas et
oıek istiyoruz. 

Hi.diselerden ilham alarak ya
kında Mister Ruzveltin de temas 

etaaeainl tahmin edebileceğimiz 
Aıaerikan ıulh prensipleri Miı1ter 
Hi.l'in dilinde fU noktaları ve me
seleleri ihtiva etmektedir· 

' 
Ticaret işlerinde müfrit milli-

yetperverliii dizginlemek b I .1 l . , eyne mı e 
ticaretin inkiıahnda b 
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münase etlerde fuk oo"z t • k k . • e mıyece 
aıdeler ltoymalc ha- dd . • " • ... ma o ıs-

tasna11z butün milletle t ( d . . r arıt ın an 
temıo edılebilmek t' ~ 
1 • • • acarı emtea 

a lf verışınde beynel .1 1 1 
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la mı e an aşma· 
r mllstehlik ıneınlek ... tl . h. .. erı ımay• 

edecek ıekilde hazırla k b , oma , ey-
nelmılel mali ınilesseselerin nizam-
nameleri ve anlaımalan bütün mom
leketlvdo bı teııbbüılerio devaaıla 

1

1 1 ngiliz kıtaları elinde bula
nan Iraktaki Ratba kalesi 

lrak'ta harekat 
ingilizler 
Salluya'yı 
zaptettiler 

Bu ,ehlr, Irak üze
rinde mühim bir 
köprü ba91d1r 

Londra: 20 [a. a.J - lrakta 
Salluya mevkiinin Pdzartesi gunıJ 
lngiliz:ler tarafından zaptedildiğ'i 
bildirilmektedir. Burası ••ava ve 
kllra kuvvetl,.rinin müşterek ve 
muvaffakiyetli bir hücumu neticesin
de işğal edilmiıtir. H ırekaltan ev• 
vel kıtuhn teslim olınası için be
yannameler atılmış ve bir cevap 

almam :ıyınca kıtaat ıehire girmiş
tir. İngiliz kıtaları hiç zaıiat var• 

memiştir. Şehir Irak üzerinde mü
him bir köprü başıdır. 

.)amdaki Fransız üssü 
anlaşmagı tanımadı 
Londra: 20 [a a.J - Bir muha

bire ,.öre, Şamdaki Fransız üssü

nün kumandanı, Alman tayyarele

rinin Suriye hava meydan!arından 

istifade edeceklerinden baberd.ır 

edildiği zaman Alman tayyareleri

nin inmesine müsaade etmemiştir. 
Diğer ı1ubaylar dıı Almanlarla İf· 

birliğinden imtina etmişlerdir. Bazı 
Fransız pilotları tayyareleriyle bir-

likte Genral dö Gol emrine i'irmek 
üzere hududu geçmişlerdir. 

Maverayı Erdün Emirinin 
hitabesi 

Londra 20 ( A.A ) - Müstakil 

Fransız •i"nsına gör, Maverayi 

Erdün Kıra) Emir Abdullah, Erdün 

halkına yeni bir hitabede bulun• 
muştur. Emir hitabesinde, muhtelif 

adamlardan mürekkep küçük bir 

hızbın lrakda isyan çıkarmakla 

Atap davasına fenalık etmiş olduk
larını_ beyan etmekte ve Arapların 

hürriyetini temsil eden bir memle
keti itibardan düşürdüklerini ilivd 
eylemektedir. · 

Irakla Erdünü bağlayan dil, 

Irk ve hanedan rabıtalarını hatır-

latan Emir, İngilizlerin lrak hak

kındaf ena niyetler beslemek şöyle 

dursuft lrakm istiklalini muhafaza 

edeceklerini ve lngiliz • Irak ittifak 

muahedeıini dürüstlükle tatbik ey
liyeceklerini söyle:nektedir. 

inkişafına yardım edecek ve bütün 
memlektlere refahlarile telifi kabil 
ticart usuller "vasatasiyle tediye İm· 
kanı verecek tarzda yapılmak; 

Mister Hil'in açık bir surette 
ve beı madde içinde topladığı Ame

rikan ulh prensipleri i~te bu!llardır. 
Görülüyor ki mider Hal dün

yanın nizam ve intizamını yeniden 
tesis edebilmak için bütün lht illf
lara sebebiyet veren iktisadi ve 
mali meseleler üzerinde en çok 
durmuı ve bilhas9a sanayi memle· 
ketleri arasında rekabeti normal
laıdırmak için de ticaret iılerin· 
do milfrit milliyetperverlije g-idil· 
memesi lizıme-eldiği ıartlarını ile· 

ri sürmüştür. 
Avrupanın müstakbel siyaıt 

/Deflamı /kln&ide} 

J lngillzlere göre J 

Suriye 
Almanlara 

bırakıldı 
Rayaktaki Fransız 
toplan Fransız tay
yarelerine ateş açtı 
Alman tayyareleri elan 

Suriyeden geçiyor 

-RADYO
Gazetesi _ 

• Bu i'Ün şarki Afrika<!. 
ltalyan silahları ağır bir mağ-IQ
biyete u&'ramıştar. Addis - Abe
ba 'nın işgalinden sonra takip 
edilmekte olan ve muhasara al
tına alınan ltalyan kuvvetleri 
bu gün tam saat 12 de kurnau
danlarile beraber lnglllzlere tes
lim olmuşlardır. 

Bu hadise iki bakımdan mü. 
bimdir: 

Evveli; şarki Afrikadaki 
ltalyan valisi Dilk D' Austa'da 

bunlarla birlikte esir dü,mütQr 
ki artık şarki Afrikada ltalyan 
hakimiyeti sona ermiş demektir. 

ikincisi ise, şarki Afrika 
harekatı bitmiştir. Bundan sÔnra 
muazzam kuvvetlerle harekat 
yerine bir nevi çete harbi ola
caktır. Fakat acaba halyanlar 
bu çete harbini idame ettire. 
bileceklermidir ? 

Ambalagi mağlubiyeti ltal. 
yanlar için ağır bir darbe teşkil 
etmiştir. Bu darbe üzerine artık 

bütün ltalyan şarki Afrika lrn
pllrato~luğu lngilizlerin eline geç 

miş ba1unmaktadır. Bu impara

torluk üç kısımdan mürekkepti: 

Geçen asrın sonunde ltalyanlar 
tarahndaq işğal edilen Eritre, 
şüphesiz evvel işğal edilen Ha· 
beşistan, ve son zamanlarda ele 
l'eçirilen Libya. Artık lng"ilizler 
buradaki kıtalarını başka saha
lara çekebileceklerdir. bahususld 
son günlerde lrakda başlayan 
muhuebe ve Vişi ile Berlin ara· 
sındaki iş birliğinin doğurdutu 

yeni vaziyet karşıaında bu kıta
lar çok lazımdır. Haber verildi· 
ğ'ine ı-öre fngilizler bu kıtaları 
Filistine çekmektedirler. 

lngilizlere göre Almanya ile 
Vişi arasındaki iş birliti Suriyeyi 
daha şimdiden karp ~ahneıi 
içine almışlar. 

Alman tayyarelerinin elin 
suriyeden i'eçmekte oldu\darı 
haber veriliyor. İngilizler bundan 
Suriyenin Almanyaya terkedildiği 
neticesini çıkarayorlar. 

Beruttan verılen bir habere 

göre Rayak tayyare meydanına 
karşı yapılım bir hava akınana 
hür Fransız kuvvetlerine mensup 
tayyarelerde iştirak etmiş ve 
burada bulunan Fransız tayyare 
defi topları Rayak üzerinde uçan 
bu tayyarelere ateş acmıştır. Bu 
he.saba &'Öre Rayak üzerinde 
uçan hür Fransız tayyarelerine 
Fransız topçusu ateı açmış de
demektir. Viıi hükQmetinin bu 
ribi hava taarruzlıartnı herhalde 

şimdilik bir harp telakki etuıiye· 
ceii anlaşılmakda isede Alman 
Fransız İrörüşmelerinin sonunda 
vaziyetin ne olacağı beıli d.,· 

ğildir. 

Hava muharebeleri 9000 
metre irtifada yapıhyor 

Londra 20 ( a. a. ) - Şimdi 
bava muharebeleri 9000 metreden 

fazla irtifalarda yapılmaktadır. Na· 

ziler Messerşmit 109 tipinde ve 

11500 metre irtifada çarpışabilece'< 

yeni bir tayyare kullanıyorlar. Bu tay· 

yarelere mukabil lngiliz Harriken 

ve Spitf ayr tayyareleri kullanmak· 

tadır. bir hava muharriri " Ameri· 

kadao relen uçan kaleler saye
sinde logiltere bu hareketin başın-

da i't'lmektedir. Bu tayyareler 9000 
metre irtif adı iki ton bomba ta
şımakta ve 400 kilometre sür'at 
yapmaktadar. Bu kudrtılte başka 
bombardıman tayyaresi yoktur.,, 
Demektedir. 

Çörçil diyor ki: 

Girid'e 
Hücum 

Muazzamdır ! 
Cenubt Yunanistanda 
tahaşşüt eden Alman 
tagyarelerine mü/ıim 
zar1iat verdirildi 

Çörçil Londrada bir hava ı 
harbini takip ediyor 

LondrA 20 ( a.a ) - Bugün 1 
Avam kam.ırasında beyanatta bu- ı 
lunan Çörçil, ezcümle demiştir ki: 

" - Almımlar son zamanlarda 

Cenubi Yunanistanda tayyareler 
t .. h1id etmiş ve şimdi de Girid 
üzerine muazzam bir hücuma kalk-

mış bulunuyor. Tayyarelerimiz 
Yunanhıtanda tahaşşüt eden Al
man tayyarelerine ardı ardına ta· 

aruz ederek büyük zayiat verdir

mişlerdir, buna rağmen· bu sabah 

Alman tayyareleri ke~if bir suret

te Giride hücum etmişler ve 1500 
kadar paraşütçü indirmişlerdir. 
Bunlar Yeni Zellntl• askeri üni
formasını libis olarak inmişler ve 

bir hastahaneyi işğ'al eylemişler
ıede kuvvetlerimiz tarafından has
tahane istirdat edilmiş ve bunlar 
zarar veremiyecek bir hale sokul· 
muşlardır ... 

Çörçil bundan sonra, Amba

lagi zaferinden bahsederek Dük 

D'auıta ve bıınun elinde kalan 

kuvvetlerin heyeti umumiyesinin tes

lim olduiunu söylemiş ve bu ha
reketin ltalyanların Habeşistandaki 
Dıukavem~tinin ıonu olduğunu ili· 
\'e etmiştir. Çörçil bu mıntakada 
Ufak tefek çarpışmalar olabilece· 
~İni ve fakat bu z.ferin lngiliz ve 
•ınparatorluk kıtalarının en şayanı 
kayd seferlerinden birisi olduğunu 
tebarüz ettirmiştir. 

Suriye fle lübnandcıki 
lngiliz konsoloslukları 

Berut 20 ( A.A) - Ofi aj ırn
sınan bildirdiğine göre, Suriye tay
yare meydanlarınan lngiliz tayyare· 
leri taraf ındao bombardımanları 
üzerine Fransız hükQmeti Suriye 
ve Lübnandaki bütün lngiliz kon· 
soloıluklarının faaliyetine nihayet 
vermeği kararlaştırmııtır. Bu karar 

1 19 may"da lna'iliz kaoıoJoıluklarına 
1 bilclirilmittit. 

lngllız Hurric:a11e avcı tay- 'ı 
gareleri bir uçuş halinde 

• 

Bombalandı 
Tayyare meydanı-
na kar,ı yapalan 
hUcumdaHUr 
Fransız pilotları 
da l9tlrAk etti 

Vichy 20 (a.a) - Beyrut'tan 
bildirildijine göre 5 lnıiliz bom· 
bırdıman tayyaresi evvelki glln 
öğleden sonra Rayak'a bombalar· 
la taarruz etmi~tir. insanca zayiat 
olmadığı a-ibi binalarda hasar da 
yoktur. 

Fransız hava dafi bataryala
rının şiddetli ateşi lngiliz tayya 
relerini i'eri dönmeğe mecbur ey
lemiştir. 

Bağdat'tan bildiri! d i i' in e 
göre kral lbnissuı:d ile görüşmek· 
te olan Jrak maliye nazırı Naci 
Suudi oradaki ikametini 48 ıaat 
temdit etmiştir. 

Irak ordusunun seferberliği 

Bağdat, 20 {a.a) - Irak or
dusqnun seferberliği intizam al
tında yapılmaktadır. 

Genelkurmaya bütün crphe
lerden relen ·raporlarda kıtaatın 
maneviyatı yüksek olduğu kaydfl
diJmektedir. 

iki geneç sınıf ordu kadrosu· 
na ithal olunmuş, dij'er iki sınıf 
ta hazırlık kampına .rönderilmiş
tir. 

ŞehirJerde polis vazifesi gö
ren gençler bu vazifede" kaldı
rılmıılardır. 

. ~ondra 20 (a.a) - Ortaşark 
lnrılız hava kuvvetleri umumi ka
rarrihının •"n tebliğinde bildiri
len ve Suriyede Rayak tayyare 
meydanına karşı yapılan hava hü· 
cumuna Hür Fransız pilotları da 
iştirik etmişlerdir. 

Kudüsten müstakil Fransız 
aj\nsına gönderilen bir telgrafta 
bildirildiğine &'Öre yerde bqlunan 
bir mikdar Alman tayyaresi tah. 
rip edilmiş ve çıkan yangınlar 
hang-arları htSara uğratmıştır. 

Nafia Vekaleti 
8UtUn faallyetlnl 
'ose, köprU ve de
mlryolu intaatına 
hasredecek 

Ankara 20 ( Hususi muhabiri
mi1den) - Nafia vekaleti önümüz· 
deki mali sene içinde bütün faali 
y..tini şose, köprü ve demiryolu 
inşaatına hasredecektir. Bu maksat 
la, geçen ıene içinde başlanmıf 
olan ,oıelerin inşaatına devam o · 

lunacak ve ilaveten dördüncü umu
mi müfettişlik mıntakasında yol ve 
köprü inşaatına başlanacaktır. Edir• 
ne - Sray ve Siird - Kurtalan 
vollarının inşası için de bütçede 
lizım &'elen masraiları karıılamak 
üzere tahsisat ayrılmı~tır. 

Bir lngiliz yardımcı 
Harp gemisi battı 

Londra 20 (a.a.) - Amirallık 
dairesi yardımcı i'emilerden Ami
ton'un batırıldığını bildirmektedir. 

Hes'in karısı tevkif edilmemiş 
Berlin .'20 (a. a.) - O. N. B. 

aiansa bildiriyor: 

Bazı ecnebi i'azeteler Bayan 
Rudolf Hess'in g<lya tevkif edildi. 
diğiııi yazmışlardır. Alınan •iyHi 
mabfiUerinde bu haberin aaıbız ol
dutunu ilati bir liaanla beyan et 
mektedir. 

Ayt1 ca Rııdolf H... m...ı..ı 

' 

(!eni Zelinda elbi- l 
sesi giydiril ni9 _J 

1500 Al -
man para-
şü cü Giri

de indi 
Adada büyük 
Çarpışmalar 

oluyor 
Atman paraşütcülerı 
karşısında lngiliz 
kıtaları· vaziyete 
lıdkimdlr 

- Radyo -
-gazetesi -
.lna-iliz başvekili Mister Çör 

çil bugün parlamentoda beyanat 
ta bulunmuş, Alman paraşütcü
lerinin bu sabah ani olarak Gi
rid adasına indirildiklerini söyle-
miştir. . 

Adaya inen Alman paraşüt 
cüleri Yeni Zelanda elbisesi giy 
dirilmi, olup tayyare ve planör· 

lerle Suda limanına indi ilmi,ler· 
dir. 1500 kişiJen ibaret bulunan 
paraşütcülerle lrıgiliz kuvvetlt'rİ 
arasında çarpışmalar olmı.ktadır. 
Paraşüçtcüler bir hutahaneyi 
ele geçirmişlene de lnıiliz kuv

vetleri tarafından hastahane i'e· 
ri alınmıştır. 

Mister Çörçil lngiliz kıtala 
rının vaziyete hiı..İm olduklarını 
da b~yan etmiştir. 

Son zamanlarda Almanlar 
Girid adasına kar,a kuvvetli 
hava akınları yapmakta iJıl"r. 
Hitti evvelki fUii ada üzerinde 
büyük bir bavc& muharebesi bile 
cereyan etmiştir. 

Almanların Girid adasına v 
Suda limanına yapmakta olduk
ları b .. va taarruzları böyle bir 
havadan indirmiye hazırlandtlda
rınt göstermekte olduğu için in. 
&ilizler do böyle bir ihtimal kar 
ıısında hazırhıdı bulunuyorlardı. 
Havadan indirilen 1500 kişilik 
bir kuvvetle iyi müdafaa edilen 
Suda limanmın ole g-eçirilmesi 
pek muhtemel dejildir. 

• H.srbin · başladıj'ı tarib
tenb~ri Dakar ikinci defa olarak 
lngiliz ve Amerikalıların dikka· 
tini çekmiye başlamıştır, Bu l'Ün 

ferde Vi~inin Almanlarla anlaı· 
mak yolunda ririşti(i müzakere 
ler evlfelce hasıl olan vaziyeti 

yeniden meydana koymuı ve bu 
surotlo Amerikalılar, böyle bir 
anlaşma takdirinde orta Afrika 

daki Fransız müstemlekelerinin 
bılhassa D•kar'ın işral eJilece· 
iioi · ileri sürmüşlerdir. 

Dakar'ın ehemmiyeti: Dakar 
Atlas Okyanusunun ilerisinde· 
dir. mihverin, Afrikanın i'arbın
da hiç bir üssü olmad•i• için 
Atlaa denizinin cenubundan ya
pılan nakliyat beman heman arı· 
zaııız cereyan etmektedir. Bir 
an Dakar'ın mihverin eline reç 
ligini kabul edehm: Dakarda 

ü:ılenecek mihver denizalb ve 

korsan remil.,ri lni'iltereden kal 
kan< ümit bıırou yoliyle-Mısıra 
yapılan nakliyatı hayli mOıkili
t"' ujratacakbr. 

Oı1kar'ın mihverin eline reç 
mesi cenubi Afrikanın bu yel'i 
ne tehlikesiz yolunu tehlikeli 
kılacaktır. Afrikanın allkasına 
gelince: Dakar'ın mihver eline 
reçmesi Atlas Okyanusunun bu 
kısmının da harp sahnesi olarak 
ilanını doğuracaktır. 

O zaman belkide Amerika 
lalar istemedideri bir zamanda 
harbe rirmiye mecbur edilmiş 
olacaklardır. ileride ~merika in 
r•lterenin yanında filen yer alır 
sa Dakarın ehemmiyeti şüphe 
ıiz çok eb~mmiyet kes!>edecek· 
tir. 

ile alikaılar olarak Almanyada si· 

b -• le bir ç:>lc tevkifler 
yaıi •• e,...er 
yapıldıj-ı balclcında ya~ıncı ~ .aze-

1 dan ne.ıredılen haberteler tara ın 

1.,. se1'biyettar Alman kaynaklara 

tarafından kati ıurette yafa.nlao• 
maktadır. 
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19 Mayısta 
duygular lzmir civarında kıymetli 

bir lahid bulundu 

ANfiULOPEDi 

Havai adaları 
Dünyada hiç bir ham madde petrol 
kadar askeri kıymeti haiz değildir 

1 

Yazan 
T. 1. 

Stadyomda otur· 
doğum yerden kar· 
şıya bakıyorum : 

Bir ismi de Saodvich olan 

Havai adalarını, Amerika
lılar hava üssü olarak tahkim e
diyorlar. Bunlar Pasifik Okyanu
sunda Polinezya'da Şimali Ame
rikaya en yakın olan takım ada
larıdır. Sekiz büyük kara ·parça· 
sından mürekkeptirler. isimleri 
şunlardır: 

Son seneler zarfında petrolün 
ehemmiyeti çok artmıştır. 

bundan otuz sene evveline kadar 
dünya petrol pıyasasına Rokfeller 
hakimdi. Rokfellerin kurduğu Stan· 
dar Oil şirketi bu hakim mevkiini 
her şeyden evvel Amerika mütıe
bid hük(lmetlerindeki petrol ma. 
deıılerine borçlu idi. Çünkü bütün 
d<iı1va petrol İgtihsalihnın yarısını 
bu •n ı.ionle< temin ediyordu. 

Rvkleller ikinci derecede tesi
satı sayesinde dünya piyasasına 

hi im olmuştu .• Herkesten evvel 
boru hatları döşemiş, sarnıçlı va
purlar inşa ettirmişti, tevzi nİahal• 
leri tesis etmişti, 

Rokfellere üçüncü derecede de 
talihi yardım etmişti. Elektrik te
sisatının genişlemesi üzerine petrol 
limb•ları ortadan kalkmağa başla· 
mış ve herkes artık petrol sarfi
yatının azalacağına hükmetmişti. 

işte tamam bu sırada petrol, 
mazotla işliyen motörler meyduna 
çıkmış, bu suretle p.trol sarfiyatı 
için geniş bir saha açılmıştır. 

R ıkfeller benzinin ehemmiyeti· 
ni d~ herkesten evvel takdir ede· 
re.( b~nzin İ!ıtihsal ve tevzii için 
t-.i~at yapmıştır. 

Urnurni harbin arifesinde pet
rol en mühim maddelerin başına 
geçmişti. 

H .rp gemileri, tüccar vapurları 

muot!a hareket etmeğe başlamış, 
tayy.reler iç·n çok mikdarda benzine 
ihtiyaç hasıl olmuştu. 

Bu vaziyet kaşısmda herkes 
petrol aramağa çıkmıştı. Bunların 
başında lngiltere geliyordu. 

lngiltere donanm .. ı için çok 
mikdarda petrol istiynrdu. Fakat 
lngıliz imparatorluğu her türlü mü• 
him ham maddelere malik olduğu 
ha"1e petrol cihetinden çok fakir 
bulunuyordu. 

lngiltere adalarında petrol ma
deni hiç yoktu. Müstemlekelerinde 
ve dominyonlarında da ancak mah
dut mikdarda mevcuddur. Bunun 
içi lngiltere, cihan politikasındaki 
meharetini kullanarak-nihayet siyasi 
imparatorluğu yanında bir de pel· 
rol imporatorluğu kurmuştur. 

iki şirket arasında rekabet 
a 

O nırilter.e bu maksadını Hollanda 
ı<ralhk petrol şirketini elde ede· 

rek tahakkuk ettirmiştir. lnıriltere 
bu şirketle ortak olmuş ve Shell 
şirketini kurmuştur. Bu Shell şirketi 
Venezüella, Meksika, Romanya ve 
lran petrol madenlerini kontrolü 
altına almıştır. Felemenk Hindista· 
oındaki zengin petrol madenlerini 
de ele geçirdikten sonra Shell, 
Standar Oile yakın kuvvet sahibi 
olmuştur. 

Shell, Amerika müttehid hü
~Qmetleri erazisindeki serbest pet· 
rol sahalarını ele geçirerek Amerika 
topraklarından bile Amerika şirke· 
tinin rak bi kesilmiştir. 

Standar Oil de buna karşı A· 
merika toprakları haricinde birçok 
petrol madenlerini ele geçirmiştir. 
Bunların arasında Basra körfezinde 
Bahreyn adalarındaki zengin pet· 
rol madenleri, Hicaz dahilindeki 

madenler vardır. 
Bu suretle Kaliforniya • Ara

bı .t •n petrol şirketi namı altında 
ç 1 .. ı<U\/vetli bi.- müe.:ıse-se vücuda 
g ,..tırıl .nı~t.r. 

Mu ul petrolleri ÜLerindeki mü· 
c , dele bu madenlerin işletilmesi 

için lngiltere, Amerika ve Fransa 
arasında bir anlaşma ile neticelen· 

miştir. 

Bugün 3 bilyük petrol şirketi 
vardır. Birincisi Shell, ikincisi Stan
dard Oil, üçüncüsü de lngilizltrin 
de hiS<esi bulunan lnıriliz - lran 
petrol şirketidir. Bu üç kumpanya 
petrol hazinelerinden büyük bir 
kısmına sahiptir. 

Bunların kudret ve nüfuzları 
yalnız pdrol m.ıdenl.,ine uhip ol
makhn ibaret deiil..ıir. Bunların 
elinde bütün dünyadaki ~•trol tev
zii teıkilatı, uzun boru hatları, pet 
rol depoları ve petrol taşıyan va
purlar da vardır. Almanyad~k~ 56 
bin tevzi mahallinden 38 bıoı bu 
üç kumpanyaya aitdi. 

Petrol ve politika 

Maden kö:nürü ve buğday 

da dahil olduğu halde dün· 
yada hiç bir ham madde yoktur 
ki petrol kadar büyük askeri kıy. 
meli haiz bulunsun. Bunun için pet 
rolüu istihsal ve tevzii mühim si
yHi meseledir. 

Petrolü •ol olan memleketler, 
petrol cihetinden fakir olanlara 
karşı bu maddeyi daima siyasi va
sıta olardk kullanmışlardır. Hiçbir 
madde de siyasetle sermaye birbirine 
bu kadar bağlanmamıştır. 

Bugün dünyanın bellibaşlı pet
rol şirketlerinden altmışı Rokfelle 
rin Standard Oıl mües3.sesine ta
bidir, Ancak son senelerd~, yuka· 
rıda da söylediğimiz gibi Standart 
Oil dünya petrol hakimiyetine ln
giliz Şhel kump•nyasını ortak ola 
rak k~bul etmeğe mecbur olmuş

tur. 

Sovyetler ve Almanya 

A vrupadaki iki büyük memleket· 
ten birinde, Sovyet Ru•yada 

petrol madenleri boldur. Sovyet· 
ler birliği dünyanın üçüncü büyük 
petrol müstahsili memleketidir. Fa 
kat Sovyet R~sya beynelmilel pet 
rol işlerine karışmıyarak k~ndi ik· 
tisadi sistemine göre bir yol ta· 
kip etmektedir. 

Almanyaya gelince petrol ih· 
tiyacının mühim bir kısmını maden 
kömüründtn sun'! petrol ve ben· 
zin çıkarmak sufetile temin edi· 
yor. 

Bir kısmını da Romanya· ve 
Sovyet Rusyadan aldığı petıoller
le tamamlamaktadır. Fakat Alman 
ya harpten sonra dünya petrol mü
cadele•inde kendisine kuvvetli bir 
mevki temin etmek için şimdiden 
hazırlığa başlamıştır. 

Bir sulh ihtimali 
Yokmudur? 
{Boşmakaleden arlan] 

nizamı hakkında bir telmih de bu 
lunmadığına göre Kordel Hal'in 
bu •ulh prensiplerini daha ziyade 
Amerikan zaviyesinden ve büyük 
endüstri devletleri münasebetleri, 
rekabetleri ve ihtilafları bakımın· 
dan mün~kaşa etmek daha doğru 
olur fikrindeyiz. ~aamalih bu sulh 
prensiplerinin iktisadi veya mali 

mevzuları ve teferrüatı üzerinde dur· 
mak niyetinde değiliz. Bizim ancak 
işaret etmek istediğimiz nokta yu 
karıda da zikreıtiğimiz gibi aceba 

ümitsiz ve hayali bile olsa bu gün· 
lerde yine bir sulh ihtimalleri kar 
şısınrla bulunup bulunmadığımızı 
araştırmak ve böylelikle zavallı 

insanlık nam1na kendimizi bir an 
neşelendirmek isteyişimizdir. 

Çünkü insan bu harbin uzama 
sile bu harbin neticesinde dünya· 
da vukua geleceği muhakkak olan 
iktisadi, içtimai felaketli ve titre· 
necek manzaraları ve ihtilalleri 
göz önünde yaşattıkça belki bu 
harp devresinin bile beşeriyet için 
kaybedilmiş bir 2aman 'llacağına 

inanası geliıor. Ve işte bu endişe 
ile de bir sulh hlime•i ortaya 
çıktığı zaman ac~ba bir sulh ihti 
mali varmı dır demek ten İnsan 
kendisini alamıyor. 

Yeşil çimen ) i 

etekler üzerinde yükselen eski 
Ankara kalesi ti karşıma geliyor. 
Meydanın sakin bir anında bu 
manzara bana tarihi ve geçmişi 

hatırlattı. 

••• 
Önümüzdeki yeşil zemin üze· 

rinde gençlik mahşer halindedir: 
19 Mıyısta, baharın bu sıcak 
gününde rengi büsbütün sevim
lileşen bu yakın çimenin üzerin
deki bu kaynaşma « bugün » den 
bir parçayı ve «yarın» ı çizen bir 
tablodur. 

• • • 
Heyecanlanıyorum ve heyecanlı 

kafdmı zaman zaman, içimden 
gelen bir arzu ile Milli Şefin 
bulunduğu noktaya çeviriyorum: 

« Dün » ün, « bugün » ün ve 
" yarın " ın iyi, doğru ve güzel 
nesi varsa bu sevgi kadar yumu· 
şak ve zafer kadar sert çehrede 
toplanınış ıribidir. 

••• 
Artık karşıki lı.aleye başımı 

çevirmek hevesini duymuyorum. 
Onların destanı ulak bir çocuk 
mualı kadar bana tesirsiz geliyor. 

••• 
Büyük kalabalık birdenbire 

elektriklenir gibi o.ldu : yüzleri 
ve vücutları vatan güneşiyle 

ynnmış arslan gençler, Samsun' .. 
danberi elden ele koşturulan 

Bayrağı Mılli Şel'in katına ulaş· 

!ırıyorlar. 
19 May,., hem Atatilrk'ün, 

hem de Atatürk iılküsünün doğ. 

duğu gündü. 
19 May,. tarihi, M Mu•tafa 

Kemal Paşa" nın °Süleymaniye'de 
ahşap bir konakta sabahleyin 
erkenden en yakın arkadaşı 

" Miralay l;nıet Bey " e veda 
edip yol• çıkışında birkaç gün 
sonra gelir. 

• • • 
Bayrak sunuldıı. 
Atatürk. 1 
ismet lnönil 1 
Gençlik 1 
Dünkü ve yarınki zaferler 

ve hamleler 1 
Samsun iskelesinden Ankara 

yamaçlarına ulaşan Bayrak 1 
Bir bayrakla yirmi iki yıllık 

bir tarihin güzel ve heyecan 
veren her şeyi birbirine bir bay
rakla bağlandığı gün, gene 19 
May,. I 

••• 
Dünkü bayramda, stadyomda 

duyduğum en kuvvetli duygu bu 
olmuştur. 

• • • 
Bir fozilet örneği I 

Göz Hekimi ve Profesör 

doktor Ziya Gün, bir milyona 
yakın servetini Üniversite ve 

( Devamı üçüncüde ) 

lzmir {Hususi) - Karaburun 
kazasının Morduğan nahiyesinde 
Deruirmenyanı mevkiinde meyda
na çıkan Arkaik devre ait kıymet 
li bir lahidi tetkik etmek üzere 
lzmir müze müdürü B. Salihaddin 
Kantar Karaburuna gitmiştir. 

Geçen sene de j'ene burada ayni 
tarzda bir Lahid bulunmuştu. Fa· 
kat köylüler çıkarırken Lihid par 
çalandığı için yerinde bırakılmış 
etrafta araştırmalar yapılmasına 
karar verilmişti. Yapılan son ted
kiklerde bahis mevzuu olan mev 

kiin büyük bir Nekrnpol «Kabris· 
tan» olduğu anlaşılmıştır. 

MalGmdur ki kadimin Klizo
men ( Şimdiki Kiliz'llan) şehri tü· 
rabi mamulatı «pişıniş toprak işle 

ri» bilhassa Lihidferi ile cihanda 
büyük şöhret kazanmıştı. Klazomen 
Lihidleri her teraftan aranır ve 
ısmarlanırdı. Cenazeleri bunların 
içine gömmek bir şerefti. Klazo. 
men Liibid)eri o kadar güzel ve 
sanatkarane idi. Bu Lihidler, şim. 
di pek nadirdir. En yeni•i milad. 

dan evvel 6 ncı asra [zamanımız· 

dan 2SOO yıl evveline) aittir. 

Ege mıntakasının yegane mü
him müze!İ olan lzmir müzesinde 
bu Lihidlerd 'n ancak iki kırık 

parça vardır. Ve bunlar, müzede 
Arkaik devre ait eserler lcöşesio· 

dedir. 

Ôtedenberi sağlam ve tam bir 
Klizomen Lihidine malik olmak, 
müze müdürlüğünün gayesi idi. 
Şimdi anlaşıldıırına göre buna mn 
vaflakiyet hasıl olmuştur. Çünkü 
Mordoğan nahiye müdürlüğünün 

mektubunda, yeni ııfılunan Lihidin 
sağlam bir halde olduğu bildiril· 
mektedir.· • 

Lahidi Mordoğan nahiye•inin 
Yeni pınar köyü halkından Musta 
fa Şangüder adındaki yurddaş De 
ğirmen yanı mevkiinde çift sürer
ken Lulmuş ve hemen nahiye mü· 
dürlüğünü haberdar etmi,tir. Ora. 
dan kazaya ve nihayet vilayete 
bildirilmiştir. N.hıye müdürü B. 
Fevzi Libidin muhafazası için la· 
zımgelen tedbirleri de almıştır. 

Ziraata zararlı böcek ve 
hastalıklarla mücadele 

Ankara: ?O ['-'ususi muhabirimizden] - Memleketin zırai istihsaline 
her sene bir çok zararlı böcek ve yaygın hutalıklar zarar yapmakta 
ve bunlarla tekniğfo ortaya koyduğu en modern usul ve vasıtalarla mü
cadele edilm•dtedir. Faydaları aşikar olan bu mücadele işlerine bu sene 
dah• geoi1 ve esaslı bir şekil vermek üzere Zıraat Vekaleti muzir hay· 
van ve hastalıklarla mllcadele işleri için 100 bin lira ilave tahsisat ka
bul etmiştir. 

Bölgemizin Traktör ve mazot 
ihtiyacı temin ediliyor 

Hasadı müteakip yaz felbanla· 

rının başlama zamanı gelmiş oldu
iundan çiftçilerimizin traktör ve 
mazot ihtiyacını karşılamak üzere 
bölgemiz çiftçiler birliğinin Anka· 
rada kombinalar müdüriyeti neıdin
de teşebbüslerde bulunduiu öğre
nilmiştir. 

Kombinalar müdürünün elinde 

ı mevcut traktörlerden bir kısmının 

şehrimize gönderilmesi kararlaş -
mıştır. 

Ovamız çiftçilerinin mazot , 

benzin ve gaz ihtiyaçları da n~zarı 

itibara alınmıştır. Yakında şehri. 

mize mühim miktarda tenekeli ma· 

zot ırönderilecektir. 

Yüksek ziraat enstitüsü 1 28 ci.ftçi otomobilinin sey
talebeleri seyahate çıkıyor . rüferıne müsaade ediliyor 

Ankara 20 ( Hususi) - Yük
sek ziraat enstitüsü talebelerinden 
300 kadar venç yarın Anadolunuo 
muhtelif köylerine giderek tetkik
lerde buluna~aklardır. Bu tetkikler 
4 ay kadar sürecek, talebelerimiz, 
köylünün yaşama tarzı etrafında 

geçen sene açılmıJ olan köy anke· 
tine devam edeceklerdir. 

• Çiftçilerimizin işlerini daha ko
laylıkla takip edebilmeleri için , 
çiftçi otomobillerinin seyrüseferine 
müsaade verilmesi hakkında koor
din .. yon heyeti nezdinde yapılan 
teşebbüsata muvafakat cevabı alın
mış ve otomobil sahiplerinin isim
leriyle plaka nuınaraları serolmuştu. 

Ôjrendiğimize göre 28 çiftçi 

Niaou, Kaoual, Oahou, Molo· 
kai, Lanai, Maoui, Kaboulaoui, 
Havai. 

Beş de küçük ada vardır ki, 
yarı yarıya boş gibidir. 

Mecmu mesaha 16.946 km 2 
dir. 

3800 kilometre uzunluğunda 
bir hat üzerine dağılmış bulunan 
bu tak•m adaların etrafında 4000 
ve 5500 metre derinliğinde deniz 
çu~urları vardır. Havai'deki en 
yüksek dağ da 4208 metredir. 
iklim gayet latif, tabiat cennet 
gibi güreldir. Burası dünyanın en 
mükemmel, en hoş tabiatlı parça· 
ları arasında sayılır. Pek ıairaoe 
bir diyardır. Nebatları ve hayvan· 
!arı aslında fakirse de, Avrupalı· 
lar geldikten sonra bir çok nebat 
ve hayvan iklime uydurulmuştur. 
Yerli nebatlar Hindistan cevizi • 
muz, ekmek ağacı, bambodıar. 

Şimdi patates, pirinç, şeker kamı
şı, kahve, tütün, portakal, zeytin, 
bağ da yetiştirilmiştir. At, eşek, 
koyun, inek yetiştirme qi de ma• 
vaffak olmuştur. 

Yerli halk, zeki ve güzeldir. 
Fabl sarhoşluk, frenıri v~ cüzam· 
la kırıldılar, azaldılar. Yerlerine 
Çinliler, Portekizliler ve Amerika. 
lılar geldi. Umumi nüfus 200,000 
kadardır. Hristiyanlıkla budizm 
teammüm etmi,tir. 

Evvelce burada Havai şefle· 
rinin müttehid bir. hükümdarlığı 
vardı; on dokuzuncu asrın ba-110· 
da bütün takım adalarının ida
resini toplamış bulunuyordu. Fa· 
kat iktisaden adalarda Amerika 
Birleşik devletleri hakimdi. 12 
Ağustos 1898 den itibaren, ada· 
lar Amerika idaresine geçti. 

Fabrikalal'ın pis 
suları 

Kapalı bir kanalla ••· 
hlr haricine çıkarllacek 

Malum olduga üzere, memle
ketimizdeki fabrikaların pis ıuları 
üze~i. açık bir kanalizasyonla şehir 
harıcıne akıtıl.oaktadır. Bir çok 
mahallele_r ara ı ıdan geçen 
bu kanalızasyon, hem neşrettiği ko
ku ile halkı rahatsız eylemekte, 
hemde umumi sıhhati bazmaktadır. 

. Ôğrend~ği~ize _göre, belediye• 
mız, bu vazıyehn onüne geçmefe 
karar vermiş, fabrikalar sahiplerile 
yaptığı temastan sonra pis suların 
muntazam kanalla sevkini temin 
için mühendis heyetini bir proje 
hazırlamakla tavzif etmiıtir. Ha
zırlanacak projenin kabulünü mü· 
teakip kapalı kanalizasyonun inşa· 
sına başlanacaktır. 

otomobili için ruhsatiye verilmiştir. 
Bunların seyrüsefere girmesi için 
yakında müsaade emrinin gelmesi 
beklenmektedir. 
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~====:;;;;;;;;;;;;;;;~~======================== YAZAN : Reşat Enis 
Mopushane kapıları 
Burmalı aman Allah burmalı 
Müstantikı kurşun ile 
Vurmalı karagözlüm vurmalı 

Yıkmtının altında geniş bir mahzen
Burası H,llo çetesinin yağmurdan, kar· 
dan, çamurdan; g-ecenin ayazından ko
runduğu, kimsenin bilmedii'i bir yerdi. 

Merak mı ediyorsunuz? O halde, 
sola kıvrılınız. Vıcıklaşan yamrı yumrn 
arsayı yürüyünüz. Hasta köpek iniltisinin 
tempo tuttuğu garip düzenli İl'lsan sesi 
yaklaştıkça büyür; büyüdükçe iÜzelleşir: 

lstanbuldan kalkan gemi 
Dumanlı karogözlüm dumanlı 
Mapuslarım okunuyor 
Fermanlı aman Allah fermanlı 

Bodrumun ağızındasınız. Gözünüzün 
Önünde, toprağa doğru inen, dar, karan .. 
lık ve merdivenli bir t~nel~. Her basa
mak, •İ•i ırarip dilz~nli sese biraz daha 
yakınlaştırır : 

Verin be.t_ıim tabancamı 
Odamdan karagözlüm odamdan 
Evraklarım okunuyor 
ldamd~n karaıözlüm idamdan 

Az ileride, iki büklüm bir karaltı 
bulacal ı·nız. Garip dü2enli sesin menbaı, 
işte o bir damlacık insan karaltmdır. 
Elbiseleri eski püskü, yırtık pırlıktır. 
Dirseklerini dizlerine dayıyarak şakak
larını yumrukları arasında ııkıtlıran bu 

küçilk insanın suratına dikkal ediniı: 
Yuvarlak bir baş. Geniı bir ai'ız. Ba· 
kışları yorgun, çekik ırözler. Kısa bir 

çene, Adı Hallo'dur. Ondört .Yatında 
bu insan, iki yıldır, bodruınun ıçlodeki 
beş kişilik çetenin reiıliiini yıpıyor. 

Güzel, yanık bir aeıi vardır. Söy. 
ledii'i şarkı. bapishaneniu şarkı1ıdır. O 
bunu, ilk ufak ıuçundan ıonra ırirdii'i ve 
kodaman sabıkalılarla başbaşa verip hır. 
sızlığın envaını öğrendiği aıahposbanede 
bellem:ştir. 

Mapushane kapıları 
Akşam olur kitlenir 
Birisi kumar oynar 
Birisi de bitlenir 

Babası esrarkeşin biriydi onıın ..• An• 
zarotu zillendikçe, nefesi çektikçe bütün 
bütüne bavyarlaşıyor, çalışmıyordu. Evin 
ekm•ğ;ni taşıyan, sekiz yaşındaki küçük 
Halil' di. iki ırözü kör anaııına, esrarkeş 
babasına, kardeşlerine bakan oydu. Ga

z•te aatı7ordu. Y alnayak, baıaçık, aaba-

hın dond11rocu ayazında matbaa matbaa 
dolaşıyor, minicik koltuğuna gazete pa· 
kellerini yığıyor, akşamlara kadar koşu· 
yor, taban tepiyordu. Yassı üzeri eve 
dönünce, babası zebellahi gibi karşısına 

dikiliyor, öldürücü bir yoriunluk paha· 
11na kazanılan kuruıları elinden alıyordu. 

Halil, yamalı bir sofra bezi etrafında, 
gözleri kör anası, iki ulak kardeşile, ba
zan soranı kırıp katık yapar, çok kere 
ekmeii yavan yatarken, e<rarkeş baba11 
« tekke » nin yoluıtlı tutuyordu. 

Anasının öldüğü gün kaçtı. Dokuz 
yaıındaydı. Cebinde üç lira vardı. K~p
rüde arkadaşı Yaşar'la karşılaştı. O gün, 
Haydarpafaya geçtiler. Pendiğe kadar 
bir tiren seyahati yaptılar. Eğlendiler. 

Halil ilk geceyi, Eminönü rıhtımında 
geçirdi. ikinci gün köprüye dü1ıü : Di
lendi. Altmış kuruş topladı. Galatada 
Kılkuyrnk Osman'a rastladı. Artık gece· 
lerini « Aynalı » da geçiriyor, gündüz. 
)eri Osman'la voltaya çıkıyordu. C•gara. 
ya, rakıya, işin kötüsü Eroine de alış· 
mıştı. « Nefes » ne tatlı şeydi 1 insan 
M kaynar " ı çekti mi bir tuhallaşıyordu; 
sanki cebinde beşyüz lira varmış, kendini 
otomobilde geziyormuş sanıyordu. 

içtikçe iştihayı arttırıyor, yedikçe 
intanın içesi geliyordu. Uzunca bir za. 
man içilmedi mi, adıuııın ırözlerinden yaş· 

lar boıanıyor, bacalJarında derman kal· 

mıyordo. 

H•lil, zeki bir çocukta. Üç ay içinde 
adamakıllı bir ~ırsız yetişmişti. Hapis· 
.ıane onun maharetini arttırdı. On iki 
yaşında, yaman bir kılefteci ve bu ufak 
çetenin de reisi oldu. 

• 
F arzediniz ki, ırörDnmeyen bir adam• 

sınız. Reis Hallo'yo şöyle bir geçiniz. 
Gnzünüzün önünde kapkara duran tüne
lin \: ımurlu basamaklarını bitiriniz. ftte 
genış bir bodrumdasınız. ' 

Mahzenin orta yerinde, teneke boz· 
ıı;a,. bir mangal. içinde kıpkızıl taı kö
mür. Etrafında dört oklan ve bir kız. 
Hallo çetesi : Şaşı lbrahim, Fanti Hik· 
met, Cambiribimbam, Giritli Sadık ve 
Kalyopi. 

Konuşuyorlar. 

Mahzenin ortasına tui'lalar dizilmiı, 
kenarları oılarla çevrilmiıtir. Kömür do
lu yarım teneke, geniı mahzeni bunaltıcı 
bir sıcaklığa boğmakla kalaııyor, hem de 
aydınlatıyor. Ateşe tapanların hiç sönme
yen ateşi ıribi, bütün bir kıı söndürül
meyen bu mangal, altı seraerinin hem 
ocağı, hem ,.ığıdır. 

Gece yarısı voltasından iki 11at öne• 
döndüler. Bu ıreceııin ıreliri, irili ufaklı 
yüzelli ampul. Eıı az yirmi lir•~· 

[ Devamı var ) 
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Çakıcı efenin karınca la dağa adam 
atmayacağı herkesçe malum idi. 
Ziten Çakıcı müstemen . zam~nl~
rında daima Ahmet Alıye mısafır 
relir, bir kaç gün kahrdı. 

Ahmet Anzavur derhal bir 
çavuş çağırarak emir verdi. Çavuş 
ta yanına aldığı bir kaç kişi ile 
birlikte atına atlıyarak gitti• 
Ahmet Aliyi. köyünden aldı, ge· 

tirdi. 
Ahmet Aliyi görünce 
- Ne var, ne yok? 

Dedim. 
- Hiç bir şey yok. 

..ı• B dakika Cevabına veroı. eş 

sonra da Ahmet Anıavur; Ahmet 
Ali Aliyi istintaka başladı. Ahmet l 

sorulan her snale t 
- Bilmiyorum 
Diyordu. Nıhayet Ahmet An· 

zavur kızdı. Ahmet Aliyi yatırdı, 
dövmeğe haşladı. 

Ahmet Ali elli yaşlarında bir 
adamda. Bir çok zeybeklere yatak· 
hk etmiş, kırk baharın otunu ye
mişti. Su ıebeple dayaktan bayıldı, 
fakat ağzını açıp tek kelime itirdf· 

ta bulunmadı. 
Ahmet Ali baygın yatarken 

müfrf'lı.eye mensup kuvvetten bir 
köylü getirdiler. Çavuş gelipte 
•t:lim verdikten sonra 

- E.f endim! Bu adam Çakıcı 
çetesine yiyecek taşıyan bir vası· 
tadır. Kendisini tutup getirdik 

Dedi. Hıddetten mosmor kesi
len Ahmer Anzavur bu defa onıın· 
la meşgul olmağa başladı: 

- Çakıcı nerede , çabuk 
ıöyle ... . 

- Bilmiyorum ef endım-
- Yatarın .. 
Yatırdılar. Onu da şiddetle 

dövmeğe başladı. 
- Ulen söyle .. Yoksa vallahi, 

billahi seni öldüreceğim. 
Ahmet Anzavurun böyle ye· 

min edişi karşısında köylü korktu. 

- Durun efendim, söliyece· 
ğim 

Dedi. 
- Söyle; Çakıcı nerede? 
- Karıncalıdağda efendim. 

- Oimın bey yanında mı?· 
- Evet efendim. 

Hacı lsmail?. 
Çakıcı onu öldürdü efen· 

dim. 
Ôldnrdü mü?. 

- Evet .. 
Ahmet Anuvur beyninden vn· 

vurulmu'u dönmüştü. Çakıcı; Hacı 
lsmaili Çerkes olduğu için öldür· 

ıntiştü. 
_ Alçalc; diye bağırdı; bu 

efeliğe yakışır mı? 
Ve yanındakilere dönüp ilave 

~ti: . 
_ Artık her şey geçti. Kim· 

ıenin sözünü dinliyemiyeceğiz .. 

bir ses yükseldi: f 
_ Q.ıu neden dövüyorsun e e 

ndi?. • · - ı · or _ Çakıcının yerını soy emıy 

da ondan- • . b'l 
- Çakıcının yerını o ı mez 

ben bilirim. Bırakın o ad~mı._ 
Ahmet Anzavurla maıyetı hay· 

retle durdular. . . • 
Bu adam Ahmet Alının yege· 

ni Arap oğlu namındaki şahıstı. 
Ahmet Aİi bunu görünce ağ· 

zından bir 
- Eyvah". 
Çıkardı, Zira o; Çakıcı ı-fenin 

dağ kanununu herkesten iyi bili
yordu. Şimdi Arap oğlu hakikati 
söylerse ve Çakıcı hu işten de 
kurtulursa ııe eski hukuka bakacak, 
ne de mbaret dinlıyecekti. Arap 

·ı . . . . b 1 1 o oğlunu, süla eiını, evını, ar"m , 
meyanda da Ahmet Aliyi mutlaka 

mahvedecekti. Çünkü Arap oğlu~u 
Çakıcı Efeye tanıtan ve çetenı~ 
t1mrin vere,n bizzat Ahmet Alı 
idi. 

Ahmet Anzavur eliyle Ahmet 
Aliyi işaret ederek Arap oğluna 
sordu: 

- Şimdi bu adam masum 

mu? 
(Devamı var) 

HU r Fransızlara 

göre,Fransız mille
tini taahhUt altına 
sokamaz 

Londra: 20 (a. a.) - Hür Fran· 
sız kuvvetleri umumi tuargnhı 
dün Londra'Ja mümessilleri hulu
'nan bütün hükQmctlc:re aşağıdaki 

muhtırayı vermiştir: 

1 
[1- Vişi hükQmeti mütareke 

ile, kendi kendini müstevliye karşı 
bütün istiklilıni kendisinden alan 

bir vaziyete koymuştur, 
2- Bu ayni hükQmet iktidarı 

;ele nlmış ve Fransız milletinin re 
yini katiyen sormadan ve millet 

1 mümessilleri en iptidai hürriyet ve 
vakar şartları içinde reylerini ver· 
meden esas kanunları değiştirmiştir. 

3- Vişi hükOmeti Fransız 

milletinin hiç bir kontrölü olmadan 
icrayi hükömet etmektedir. 
! 4- Fransa Kanunuesasisinin 
yerine keyli olarak ikame edilen 
metinler mucibince Vişi hükumeti· 
nin otorite kaynağı munhasıran 85 
yaşında bulunan bir ihtiyarın şah· 
sında mündemiç bulunmakbdır. 

-- ----

5- Bu vakıalardan Vi~i hü. 
kume:inin Fran!ilZ hükümran! k hu
ı..ukunu tatbik ve icra edemiyec•ği 
ve buna hakkı da olmanığı neti. 
cesi çıkmaktadır. Bilha sa müstc:vli 
ile iş birliği yapınak için almakta 
olduğu tedbirler ne serbe!ltçe alın. 
mış, ne de kanunidir. Ve buna bi
naen Fransız milietini taahhüt altı
na sokar mahiyette telakki edile

mez. 

19 Mayısta 
duygular 
- Baştarafı ikincide -

Darüşşafaka gençlerinin gelişmesi 
yolunda tertip edilecek mükafat
lara, burslara vasi,.et etmiştir •. 

Bu büyük fen ve fazılet 
adamının verdiği büyük örneğin 
önünde saygı ile eğiklim. 

Önceleri buna benze.. vait· 
lerde bulundukları halde, sonradan. 

-Benim parama kim karışır? 
diyenlerin de, bu vesile ile, ku· 
takları çınlasın 1 

* • * 
Bir aşık ( I ) 

Fransız milleti, düşmanın kon-

trölünden kurlulmu' olan askeri 
kuvvetleri ve erazisi vasıtasiyle 
harb" devam etmektedir. Ve buna 
binaen miişterek düşmanla müca
dele eden bütün devletler tarafın
dan muharip olarak addedilmesi 
icabed~r. 

Vaşington: 20 [a. ıı.) - Kor. 

del Hal g&zeteciler toplantısında 

beyanatta bulunarak demiştir ki: 

M
ustafa i~minde bir deli ·« - Garp yarı kiiresindeki 

ıtanlı, Kumknpı'da onbeş Fran ız müstemlekelerinin işgali 
yaşında bir Ermeni kızma abayı meselesi hakkında . diğer hiç bir 
yakmış. Buna karşılık kızda hiç Amerika Cümhoriyetile istişare ya· 
bir alika 1rörülmeyince Mustafa pılmı.mışhr.» . 
çekmit usturayı ve zavallı kızın Hail, sözlerine şunları ilive 

DUk D' Austa'dan 

Musolini 
yemek up 
"_ ltalyan kanile su
lanan bu mıntakaya 
tekrar döneceğiz!,, 

M usolini cevap 
verdi:"ltalyan mil 
leti size hayran 
dar ve istikbal hak 
kandaki kanaatle 
r1nıza iştirak edi 
yor!,, 

Roma 20 (a.s.) - Staf ani 

aiansı bildiriyor: 

Dük O,Au .. ta Musoliniye aşa 
ğıdaki mesajı göndermiştir: 

« Mıktarı faıla olan yaralıla · 
rı yerleştirmek ve tedavi etmek 
imkansızlığı ve vaziyetin giıti ... çe 
güçleşmesi üzerine en ağır feda 
karlıkLm yapmak bah:'lsına bıle 

mukavemete devam edilemiyece
ğinden düşmandan şerefli bir te.i 
lkı şartı iste neğe karar verdim. 
Dilşman talebimi kabul etti. Bu 
hazin saatte beni teselli eden şey 
insanlarca yapılması imknn dahi 
linde olan her şeyin yapılmış ol· 

masıdır. 

Haiz olduğum kumandayı eli 

nize tevdi ederken, bir senelik 
çetin mücadele esnasında bana 

tuvipleriniz ve itimndınızla mü 
zaharet ettiğinizden d o 1 a yı 
dolayı s i ı e teşekkür ede· 
rim. Vatanın şan ve şerefi uğru· 
O.\ bir clefa <luhıı ltalyan kıınile 
sulannn bu mıntakaya yakında 
tekrar döneceğiz. 

Musolini şu cevabı vermiş· 

tir: 
« Evet asııletmeap, siz ve as· 

kerleriniz her zaman kahramanca 

hıırp eltiniz. ve in•anlarca yapıl· 

ması mümkün olan şeylerin hudu 

dunu aştınız. İtalyan milleti size 
hayrandır. Ve istikbal hakkında· 
ki kanaat nıza iştirak etmekte
dir.» 

etmiştir. 
yüzünü çentik çentik çlzmi4. Londra 20 (a.a.) - Royterin 

Bu siıtun, bilirsiniz, aazetemi· «- BerJin • Vişi iı birliği hak-
6 k J J k' 1 diploınatik muharriri yazıyor: 

zin ıabıta vakalarına ayırdığı bir ın a yapı an ten ıt ere rağmen 
Amerika, Martinik'in yiyecek ve ltalyan mukavem~tin!n Amba 

ııütun değildir. Fakat ben yukarı ki . dd l 'h . Jaaı'de yıl .. ·,lması ve Du" k 0,Aus. saır ma e er ı tıyacını 1rözönün· • 
hayduıluk haberini yazan gazete- de bulundurmaktad r.ı. ta'nın te,.Jim olması Habeiiııtan 
)erden birisinde Mustafa'ya "aşık" • h k • A 'k muharebcsiAin bilkuvve bitmiş 
sıfatı verilmesine sinirlendiğim için Vışi u Umetı merı ayı olduğunu ifade eder. Simdi yal-

Başvekil General 
Sikorski bu ordu
nun techizini temi
ne uğraşıyor 

Londra ( A.A ) - Polonya 
başvekili General Sikorski Amnika 
ve Kanada seyahatinden Lonraya 
dönmüştur. General, Amerikada 
Reisi Cumhuru, haıciye, harbiye, 
bahriye nazırlarını görmüş ve bu 
zeva:la, _Kanadada teşkil olunacak 
yeni Polonya ordusunun techizi 
meselesini tetkik eylemiştir. 

Londra 20 ( A.A ) - Polonya 
başvekıli General Sikqrski Amerika 
ve Kanadaya yaptığı son seyahat 
hakkındaki intıbalarını gazetecilere 

bildirerek demiştirki: 
« - Ru1velt ve Amerika kat'i 

bir tedbir almak üzeredirler. Tarihi 
karar yaklaşıyor. Ruzvelt yalnız 

kendi memleketinde değil, bütün 
dünyanın mukadderah üzerine ha· 
kim olan bir şahsiyettir. Ruzvelt 
dünyanın hürriyeti için açtığı mu· 
azıam mücadeleden dolayı Çörçile 
ve lngıliz milletine karşı büyük 

bir sempati duymaktadır.» 

Romenler ekmek yerine 
Mısır lapası yiyorlar 1 

Bükre, 20 (a.a) - Ofa ajansı 
bildiriyor: 

Ahaliye yiyecek maddeleri te
mini hilen Romen makamlarının 

b ışlıca meşğ le-tini teşkil etmekte· 

dir. Yiyecek maddelerinin çoğu 
vesika usulüne tnbi bulunmaktadır. 

Gazeteler her gün makaleler 

neşrederek halkı bu tahdidatı mem
nuniyl"tle kabııl etmeğe ve ,\isiplin· 

li olmağa davet ediyorlar. H.tftada 
i'i defa et yenecektir. Tereyağı, 
şeker, kahve ve Çıt)' ancak çok 
büyük müşkülatla tedarik edilebil
mektedir. Ekmek de bulunmamakta 
ve haftada bir kaç kere ekmek 
yerine Mısır lapası yenilmektedir. 
Son mahsulün fena olması esasen 

mevcut un buhranını vahimleştir
miştır. Hiç bir tarnfta geniş hasar 

olmamıştır. 

lngiltere üzerine yapılan 
hava hücumları 

Londra 20 (a.a) - lnıriliz ha· 
va ve dahili emniyet nezaretlerinin 

tebliği: 
Düşman dün r e c e lngilte· 

re üzerinde az faaliyette bu • 
lunmuştur. Mıbland'ın şarkında bir 
yere ve diğer bazı yerlere bomha
l.ır atılmı'itır. insanca bir mikdar 
zayiat olmuştur. 

bu hidi-ıeden mevzu çı ..... ı ıyorum. protesf o etti nız dağınık bir halde bir kaç ge· 
.. ~cık "• denince - hakikate uy· ) R b'ld' dik kalınıctır. Küçük ltalyan te· f' k b A., Vişi 20 (a.a - esmen 1 I· ., ıyat mu a k . 
sun uymasın - hatıra ıığlıyan F y · t şekku··ııeri huralard mukavemete r a e omısyonu 

1 
rildiğine göre rıınsanm aşıng on 

Fuzoli ile içindeki ateşe tutuşan H · H A 'k devam ediyorlarsa da bunların kontorlo"r(U"gü 
Kerem gelmelidir. büyük elçisi arırı e merı a 

On beş yaşında bir kız ço· limanlarında bulunan Fransız va· da taarruz kabiliyeti taınamile lstanbul liyat muraobe komis· 
cuğunun yüzünü ustura ile doğra· purlarının müsadere:ıini Amerika kırılmıştır. nu memurlarından Aliyar Arıklı 
yan bir .,oyrata sılat mı bulamı· hükümeti nezdinde protesto etmiş· Ambalaği'nin zaptından son· şehrimiı: f y 't murakabe komis-
vnr~nnuz ? ---. - ,.. tir ra serbest kalcıcak kuvvetler lra yonu kontrolörlüğüne tayin edil-

Kordel Hal'e göre 

Amerikan 
siyaseti 

Amerika, malzeme
nin lnoiltereye var
masını temin edecek 

Amerika Hariciye 
nazırı, Amerikanın 

dUşUndUğU sulh 
prensipleri hakkın
da izahat veri»or 
Nevyork 20 ( A. A) - Ha· 

riciye nazırı B. Hull, dün Ame· 
rikan milletine hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyerek, Amerikanın 
dış siyaseti hakk~nda iki mühim 
beyanatta bulunmuştur: 

1 - B. Hull. gönderilen harp 
malzemesinin lııgiltere'ye varması 
çaresini Amerika 'nın temin ede
ceğini teyit etmiştir. 

2 - B. Hull, sulh tekrar te· 
essüs ederken Amerikan hükQ· 
metinin dünyaya rehbt>rliK etmesi 
lazım g •ldiği prensiplerini ilk 
dera olarak izah etmiştir. 

Bu seneki Amerikan dış ti
caretinin büyük bir kısmını de
mokrasilere gönderilen ve bina
enaleyh, ayni zamanda da Ame
rika'nın müdafaasına mahsu olan 
harp malıemesinin teşkil ettiğini 

söyliyen B. Hull, demiştir ki: 

« Bu harp malzemesi, gönde
rilen memleket tarafından tesel

lüm edılemez e neye yarar? Biz 
pratik bir milletiz. Bir işe başla· 
dığımı7. zaman onu bitiririz. Mu· 

vaffakiyetle neticelenecek muka· 
vemetleri emniyetimiz için esuh 
olanlara hıırp malzemesi gönder· 
meyi vazife edindik. Bu teşebbü· 
sümüzün muvaffakiyetsizlığe uğ

ratılmasına rnüssade ~tmiyeceği
mizi evvelce de söylemiştim. Şim· 
di tekrar ediyorum. F .. brikaları· 
mızın imal ettiği ve mikdarı dur

madan artan bu malzemenin on· 
ları bekliyenlerin elıne geçmesini 
temin etmek çarelerini bulacağız.. 

Amerika'mn sulh 
pr~nsipleri 

«Mihver Devletlerinin başlca 
maksatları dünyaya hbim olabil 
mek için evveli denizlere hakim 
olmaktı. Dünyada hakka karşl 
gö:.terılen istihfafa bir nihayet 
vermezsek, yakında etrafımızın 

mütecavizlerle sarıldığını görece· 
ğimiz gıbi, üstün bir kuvvete 
karşı bılfiıl yıılııız başımıza harp 
etmek mecburiyetinde knlııcağ11.» 

Sulh prensipleri hakkında ilk 
mühım beyanatı yapan B. Hull 
demi1tir ki: ' 

« l - Azami derecede ileriy<> 
~Ötı.irülmüş bir milliyetperverliğin 
ticarete müfrıt tahdidat tahmil 

etmesine müsaade etmemelidir. ~ Ceyhan Kaymakamı yeni Amerika, yardımcı harp ka knrşı ve Sııriyede yapılan miştir. 
vazifesine hareket etti gemisi inşa ediyor ~~1::kea:1e~~~~'.nde de müessir o-la 117-1 =rH=..,=.T=-\.=U=[==T=İ= .. =,=-, 1 
Ceyhan Kaymakamı Bay Bekir, Vaşington 20 ( A.A ~ - Mü· _ 

2 - Beynelmilel ticaretin İn· 
ki~af edebilmesi için beynelmilel 
ticari münasebetlerde fark gözet
memek bir kaide olm~lıdır. 

önce gıızete'llizi ziyaretle veda ·ı d =-""-:;-:--------------~ YIL: 1941 - AY 5 Gun: 141 Hızır 16
8 eylemiştir. Genç Kaymakamımıza sinin ir.şasma aid 350 mkıbyoln do· IVı ustafa Rı·ıat Ru:ni 13S7 Mayıs 

3 - Ham maddeler ve ticari 
emtia '.istisnasız butün mılletler 
tarafından temin edilebilmelidir. 

Ahmet Anzavur; bu son cüm· 
lesiyle 0:1man beyin orada hazır 
bulunan oğlu Mehmet bey ve ak· 
ral>asını kasteJiyordn. Filhakika 
onlar Ahmet Anzavura rica edi· 

yorlar ve 
- Bırak beyefendi! Evvela Os

ınan beyi kurtaralım, sonra hep 
beraber takibe çıkalım 

dün yeni vazifesine müteveccihen messiller meclisi 550.000 tonilato rBu ' 

1 

27 Mayıs 1941 
hareket etmiş ve ayrılmazdan hacminde 58 yardımcı harp gemi· 'l_gece Nöbetci eczana çarşamba 1 
yeni vazifesinde de mnvaffakiyet- !arlık tahsisat pröiesini 8 u e e- Hirri 1360. R.:btüllhır 24 
ler dileriz. rek ayan meclisine sevketmiştir. ( KALE. KAPISINDA ) - .... 

,~~========~~~================================'' 
4 - Ticari emtia alış veri· 

şine ait beynelmilel anlaşmalar 

müstehlik memleketleri ve bu 
memleketler ahalisini himaye ede· 
cek şekilde tanzim edilmelidir. Diyorlardı. Ahmet Anzavur da 

buna mütemayildi; fakat Hacı Is· 
ınailin öldürülmüş olması her kara· 

rı altüst etmişti ... 

•*• 
Çerkes haca Sami ve Eşref 

beyler de vak'a mahalline gelmiş· 
lerdl. Vaziyet tamamdı. Vazife ile 
ıniUi intikamı yekditerlerine karış· 
b~arak Çakıcıyı takipte azami fa
ahyet aöıteren eıhas bir araya 
toplanaııı demekti. Bunlar araların
da konQftular ve Ahmet efendi· 
nln. bildirdiği Yörük Ahmet Aliyi 
yenıden tazyik ederek behemehal 
söyletmeie karar verdiler. 

Yöriik Ahmet Ali ayılmıştı. 
Sualler tekrar başladı: 

- Çakıcı nerede? 

Bil~iyorum efendim ... 
Herıf 1 Seni öld'' •. 

ureceaız 
ıöyle ... 

- Bilmiyorum efendi 

Oa~ak yeniden başlam~;·1 • Ah· 
met Alı muttasıl baö f k 
b
• _ .ırıyor, a at 
ar ıey aoylemiyordu. 

Dayak aeılerine koıu,an kö_y· 
liiler likaydane bir teess- .. d 
b 

ur ıçıo e 
u manzarayı ıeyridiyurlardı. 

O ıırıdı köylilerio aruınclan 

KAHVE TELVESiNDEN YAG 
'======================:=:=:==::~=========================-şimdiye kadar görülmemiş bir cezaya mahkuru B. Prou-:e geçt-n sene zevcesile beraber kırda 

A lmanyada daha harpten evvel kahve 
telve vo tortusu toplanarak bundan 

sanayide kullanılan bir nevi yaj' istihsal edi· 

liyordu. 
Şimdi lsviçre de bll usulil tatbik etmeğe 

başlamıştır. lsviçrenin muhtelif şehirlerindd 
kahvenin telve ve tortularını top!amak için 
teşkilat yapılmıştır. Bunlar haftada bir defa ev 
ev dola,arak bu maddeyi alıyorlar. 

lsviçre bu suretle sanayide muhtaç olduğu 
yağın mühim bir kısmını temin edeceğini ümid 

etmektedir. 
Kahvede bulunan yağın miktarı yüzde on 

beştir. Fakat şimdi kahveler umumiyetle karıf· 
tırıldığından yağ miktarının yüzde onu geçmi· 
yeceği tahmin edilmektedir. Buna rağmen ya· 
pılan teşkilatın değeri olduğu bildirilmektedir. 

Bir adam 2000 
kilometre yUrU
mege mahkOm 

• 
Nevyork hiikimi Havik, 
çocuğunun oyuncakla· 
rını kıran ve buna 
mini olmak İ!ileyen 
zevcesine ağır küfür

ler ıavurmuş olan Svanson nasnında birini, 

etmiştir. Svanson, yaya ola~ak 2.000 kilomet· gezerken hır hafta evvel doğmuş çok sevimli 
relik bir mesafe katedecektırl... Her 350 kilo- bir kuzu görmüşlerdir. Annesi öldügü için ku· 

metre mesafede Lir uğradığı her kasaba ve zu yetim kalmıştı. Karı koca derhal bu sevimli 
köyden hikime birer kartpostal gönderecek hayvanı ev)adhk edinmişler ve evlerine alarak 
bu suretle hakim cezanın tatbikini adım adı~ bıberonla büyütmeğe başlamışlardır. 
takip edecektir. Tıbby ismini verdikleri kuzu evdeki köpek 

Hakim bu cezayı tebliğ- ederken suçluya ve kedi gibi yaşıyor, onlarla oyrıuyordu. 
demiştir ki: Zaman geçtikçe kuzu büyümüş, bJynuzları 

« Bu cezadan iki suretle i,tifade edecek- uzamış, fÖ7leri daha siyahlaşmış ve kuçW' ku· 
sin. Evveli gergin olan isabın yatışacak, sani· zu genç bir hayvan olmuştur. TıbLy her gün 
yen karından uzaklaşacaksın. içten onun has- elendisile birlikte gezmeğe çıkar, onunla bir-
retini çekeceksin.» likte ziyaretlere gider, akşam efendisiııi kapı 

Svanson gelirile geçinen bir adam olduğu önünde beklerdi. Tibby çok terbiyeli bir hay-
için ailesi, bu ayrılığından dolayı sefalet ve vandı. Yegine kusuru arasıra çok işıiha verici 
sıkıntı çekmiyecektir. bir ota raslayınca bunu koparıp yutmasından 

• ibaretıi. 
B. Prouse ve zevcesi bu hayvanı o kadar 

Bir kuzu hahrı için Amerikanın Oma. 

et yemiyecekler ! ha şehrinde otu· 
ran B. Prouse -.re 

zevcesi koyun etine, bu etle yapılan külbastı· 
lara, kotletlere bayılırldrken ı1on zamanlarda 
birdenbire koyun eti yernekten vazgeçmişler

dir. Buna sebep bir kuzudur. 

sevmişlerdir ki artık koyun eti yemekten vaz· 
gl"çmişlerdir. Karı koca koyun ı;tİ yemeği 
Tıbby'den bir parça koparmak gibi telakki et

meğe başlamışlardır. 
Şimdilik yalnız koyun eti yemiyorlar. Fakat 

yakında et yemekten büı;bütun vaza-eçmeleri 

muhtemel imiı. 

5 - Beynelmilel mali mües· 
sest-lerin nizamnameleri ve mali 

anlaşmalar esaslı teşebbüslere ve 

bütün memleketlerde bu teşeb· 
büslerin devamlı inkişafına yar· 
dım edecek ve bütün memleket· 
lere re:fahl~rile telifi kabil ticari 
U'l01ler vasıtasile tediye imkinı 
verecek tarzda yapılmalıdırlar. » 

İLAN 
Bir telefon numarasına ih

tiyaç vardır. Devir etmek is· 
tiyenlerin matbaamıza müra
caatları ilan olunur. 

18. 20. 13 

DIŞTABIBI 

Celal Çalapöver 
Hastalarını her gUn 

öğleden sonr• Oitt• • 
bibi lsmail Hakkı Su· 
mey•ın mu•r•n• h•n•· 
sinde kabul ed•"· 



- 1 

TAN Vqntilatörlerle serin 
bir hale getirilmiş olan 

Alsaray sinemasıda 
S• VASi 
ınemasının salonunda Bu Akşam 

Bu Akşam ı 

iki güzel filim birden Heyecan ve macera 
I #ilimleri kahramam 

Komikler Kralı 

VIALEK 
Tarafmdan harikulade bir 
tar~da yaratllan 

MAL EK 
• 
lşAi-ayor 

il 

Olimpiyat şampiyonu 
E f\tlAN BİRKS 

Tarafmdan görülmemiş 
bir muvaffakiyet-
le devam eden 

Tarzan Kuvvetler 
Krafı 

Buck Jones 
Tarafından temsil 
adilen fevkalade 
heyecan ve se·r-
güzeşt FiLMi 

Maskeler 
Aşağa 

il 

Herman Birks 
Tarafından 
Temsil 
Edilen 

TARZAN 
Kuvvetler Krall 

İLAN 
1 Askeri satmalma komis

yonu reisliğinden : 
1- 120 torı islihiyeye 15 

ton Kilise aid olmak üzere 

Adana Askerlik şubesinden: 
1- 312 dahil 3J2 dahil do

ğumlulardan yerli ve yaban
cı sağlam, sakat, islam ve 
gayri islim acemi ihtiyat er
leri askere ça ğırıldıklarından 

YAZLIK SİNEMA· I 
26/5/941 güaü şubeye nulus 
hüviyet cüzdanı, askeri vesi
kası ve raporlarile müracaat 
etmeleri. 

2- Bu doğumlulardan ay
nı şeraiti haiz oJupda her ne 

b l 1 1 w l ~~~ •• 4+ı:! ··-""''"""-·""'-""•..:..-· ""-"'~-·-·""'-""•""'-""ı...!l_ ... _-~.-·-;:.wııo-•+:: =-+• .... se ep e o ursa o sun çagırı - 1 - - -·- -•-.•.-;.ı;..-·0--·--.r..-.•.-···-·'· w ..... ;:"'=···· •• •• •• •• - .......... .._..-·-·-x-:l-:--- - -
Pek Yakrnda Açılıyor 

Sinemamız müdüriyeti sayın 
müşterilerini memnun edebilmek rnaksad:le 

Her Mevsimde Oldaiu Gibi Bu Mevsimde de 

En Büyük Filim Sirketlerinin 
VE EN YÜKSEK ARTiSTLERİN 

Yarattıkları şaheserleri büyük fedakarhklar mukabi
linde almaya muvaffak olduğunu memnnniyetle bil diril 

İLAN 
Seyhan defterdarlığından 
1- Ceyh~n Hazinei Maliyesine ait yumurtalık dalyanının 

balık avlamak hakkı ile 0 /o 12 saydiye resminin 4 temmuz 
941 t~rihinden jtibaren 3 senelik icar ve iltizamı açık artırmaya 
konulmuştur. 

1 - Senelik icar ve iltizam bedeli muhammeni 2500 ve 
üç seneliği ise 7500 liradır. 

3 • Artırma 6-6-941 de Cuma günü saat 15 de ceyhan 
Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyonda yapılackhr. 

4 • Muvakkat teminatı miktarı muhammen bedelin yüzde 
yedi buçuğunu teşkileden 562,50 liradır. 

5 • Tal ip olanların teminat mektuplarile artırma ve ek
siltme ve ihalat kanunun 32-35 inci maddesi hükümlerine 
tevfıkan artırma günü olan 6 Haziran 9i 1 Cuma günü saat 
15 de komisyonda bulunmaları ve şartnameyi görmek isti-
yenlcrin Ceyhan Maliyesine müracaatları. ilin olunur. · 

772 21 • 25 • 29 - 3 

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

lu ihtiyatlardan olup şimdiye 
kadar şubeye müra aat etme
yen bakayalar ile herhangi 
bir sebeble hiznıeti filiyesini 
yapmamış bakaya ve yoklama 
kaçakları ile emsali silah al
tında bulunan 332, 3J3, 334 
335, 336 doğumlu sakatlar 
,ilah altına çığmlmışlardır. ' 

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

1s: 20. 21 

• iLAN 
Zayi Teskere · 

Çanakkalt: istihkam taburu üçün 

cü bölük makineli demir yolu 

müfrezesinden almış olduğum 

askerlik teskeremi zayi ettim 

yenisini alacağımdan eskisi

nin hükmü <Jlmadığmı ilan 
ederim. 

Adananın Hankurbu 
mahallesinden mustafa oğ. 

331 doğumlu Şükrü Kaya 

776 

dığı halde istenilen günde 1 {f;'." .. c, ~-RA" .. o'. Dünyanın En iyi Radyosu 
gelmeyipde sonradan gelen- ~ '· ,, 
ler haklarında askerlik kanu- ! AGA radyosu olduğunu unutmayımz. 
nunun 90acı maddesine göre 1 

muamel~ yapılacağı ilin olu- : Köylere Mahsüs Bataryalı 
nur. 18. 20. 21 1 ••••••••••••••••••••••••••• • • • Şehir için Elektriklileri Vardır • 
iKIRALIK!: 
i a ·A A ! :· Bu Radyolarımızı Görmeden 

Başka RADYO Almayınız . ' . '-il • ., • • 
1 M k. . k • t • ev ıı ve endi iyidir. : • 
: Tutmak istiyenler, fazla : • • • 
: malumat almak için EGE : , • 
: PALASTA Bahriye müra· : · 

1
1 

• • ı : caatları . , : 1 

ADRES: Adana Merkez OteU Altında 

HOROZ OGLU KARDEŞLER 
• • ...............•..•••......• - --=-.. ~-,'.~~r.:;;;~~·-~-~~!!:ı:~:z!-~~~~~~~~~~~~~~~~~~rzii.llı'ls:ıı:taB - -- ~~~,..~ ....... ~ --·~· ... ~ ............ ,_; .. "-'~ ~~ ~ 

ASRi SİNEMADA 
Suvare 

8,45 BU AKŞAM 
Suvara 

. 8,45 

Şaheserler Serisinden 
Fransız filimciliğinin incisi... Dünya sinemacılıgmın 

Şaheseri 
Büyük A tist (JAN GABİ)nin 

........ SON ÜMiy ...... .. 
Büyük Heyecan... Harkulade macera... Haı.in 
ve müessir bir aşk faciası 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

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

4Şubat, 2Magıs,1 Ağustos,3lkinciteşrin tarihlerinde gapılır. 

1941 IKRAl\illYELERI 
1 Adet 2000 Liralı le - 2000. Lira 
3 

" 1000 3000. 
" 'l 750 - 1500. .. 

4 
" 500 - 2000 • .. 

x 250 ,. - 2000. 
" 35 lOO - 3500. .. 

80 
" 

50 - 4000. .. 
300 

" 
:w il - 6000. 

" 
ILA YETEN : Türkiye ı, Bankasına para yatırmakla ral· 

Sergüzeşt Fihmlerinin EUyUk Kahramam nız para bir!ktirmi' ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda tahinizi de denemle olursunuz. 377 

BU k Joynesin : Ateşler Diyarı :··········································· .. •••••• ... 
En Güzel... Ve en heyecanlı .. Büyük sergüzeşt filmi ! DiKKAT... DiKKAT .. , DiKKAT... İ 

fugun gUndUz matinada: Son defa olarak I İ SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK İ 
Seven Kadın ~ Atesıer Diyarı ! sa a t K u 1 esi K a r' 1 s 1 n d • i 
Ge-ıe-ce_k_P~ro-ğ~r.·; rvRoN Powrn 1 Zenif, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın 1 
Sevimli Haydut Filminde ıl ve e~ke.k mod~! ~~afle~imiz yedeklerile 1 

____ D_O_K_T_O_A _ ____ iiJ.~~~~!!!~~.~~E!~.~~~.!~~!!!.~.~~!~.~~l!~~~J 
:·························: 1 !!!~'!!!!!!"!!!!!!!!!!~l!!!'!"!"'!!'!"'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!m!!mlfll 

•• ••• DOKTOR ••• 1 
_,, Y ı M t f O ı imtiyaz sahibi : Cavit ORAL a çın us a a ze i Kemal Satır ! u. Neşriyat Müdürü : Doktor 

Dahili Hastahklar Mütahassısı i Hastalarını hergün ! Kemal SATIR 

Kızılay ulucami caddesi İstiklal ilk Okulu karşısındaki : Kızılay caddesindeki mua- : • Basıldığı yer : [ BUGÜN 1 
mtJayene henesinde bergün hastalarım kabul eder. 680 1 yene evinde kabul eder (9) ! Matbaası - Adan• 

~·················· .. •••••• iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiii!liiiiilliiiiiiiiiiiii--


