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Sovyet Rusyada 1 

Manevra Hazırlığı ...................... --

L /ki Sovget Askeri J 
Moskova ')2 [a. a.] - Askeri 

Krasn:ıia Svesta gazetesi, Sovyet· 
ler Birliği dahilindeki ihtiyatların 
manevralar için silah altına çağı· 
rılmağa başladığını yazıyor. 

Suriye meselesi 
Yazan: Cavit Oral 

Durup dururken yak;n şarkta ye· 
ni bir mesele daha çıktı. Irak 

isyanı bu mıntaka ile alakalı millet
lerin huzur ve sükOnunu bozmak 
istidadını göıterirkeo, Suriyenin de 
harp sahası içine katılması bu en· 
diıeli vaziyeti bir kat daha kat· 
merl.~tirmiş oldu. Almanların Su
riye tayyare üslerinden istifade 
etmeleri ve Vişi hilkGmetinin de 
bu hareketi müsamaha ile karşıla· 
ması yakın farkm bir harp mınta· 
kuı içine j'irdij'ine artak tereddüt· 
sO& olarak bir kanaat hasıl etmiş· 
tir. Halbuki son zamanlara kadar 
herkes Fransanın Suriyede her 
hangi bir müdahaleye meydan ver· 
~iyeceğini v"e sıkı sıkıya bitaraflı· 
.jını muhafaza edeceğini zannedi· 
JOrdu. 

Maatteessüf hadiseler bu tab 
İninlerde a l d a n ı l m ı ş olduğunu 
ispat etti. Son Alman-Fransız an· 
latması hadiselere tamamile yeni 
bir şekil ve cereyan verdi. Fransa 
'endi menfaatlarını kurtardığını 
İandıtı bazı Alman tavizlerine 
kartılık gerek ana vatanda ve a-e 
rekse müstemlekelerinde mevcut 
olan bütün hava üslerini Almanla· 
ra açık buluodurmağı kararlaşbr· 
dı. Ve bu hareketini de lngiltere 
nio, Amerikanın sinirlenmeAine kar.· 
fi mütareke ıartlarına uygun bir 
tarzda yaptığı iddaasını ileri sür· 
dil. Fa~at bu fedakarlığın hiç de 
Vişinin iddia ettiği bir şe~ild~ 
olmadığı anlatılmaktadır. Çunku 
miltarekenın on ikinci maddesi Al 
manlara yalnız hava sahalarını 
kontrol etmek selihiyeti bab-
fetmiştir. istifade etmek haklarını 
vermem ittir. 

Onuniçin harbin yakın şarka 
relmesinde ve getirilmesinde Vişi 
hilkCımetinin büyük kabahatları ve 
rünabları olduğuna şüphe etme· 
IDek lazımdır. Eğ-er Viti bu tarz· 
da hareket etmemiş olsaydı harbin 
yakın şarka sirayet etmesi ih
tlınalleri pek az olacağı gibi Irak 
hadiselerinin uzamadan ve müzmin· 
letnıeden halledilmesine de imkan 
Yerecek ve lrakı lngiltere ile an
l&fına yoluna süratle sevkedecekti. 
Fakat artık bugilnkü realite karşı· 
s~nda geçmiş olan bir vaziyet üze 
rınde fazla darma&"a lüzum kalma 
hııttr. Ancak Suriyenin vaziyeti 

ondan böyle ne olacaktır? 
it Dün akşamki haberler dö Gol 
~Yvetlerinin Suriyeye taarruz et· be" bldujıınu bildiriyordu. Bu ha· 
flr akkıoda ha l'İlDe kadar he• 

n z sarih ve kati bir malOmat alı
naıaadı. Fakat buna karşı Fansız 
!evkallde komiseri General Dentz
~ Sariyenio kendisini mü<lafaaya 
•1~ar verdiiini bildiren beyanatı 
' . olundu. Demek oluyor ki Su
rıye harp bıa • '-
HalL- • ere ınrar vermiştir. 
. uqki diker taraftan Vişinio dili 
ıblk R'1Dlv gibi degildir 8" d 

a yamu1a1Dlf b' • araz a· 
tere vo bilhassa ve A ıra~ da loril· 
yolana dönmüıtür 9erıkayı idare 
lan mioa ıudur. • undan anlaşı· 

Viti doirudan d -
tere iJe bir harbe ogruya lngil-
~ --L· '- karar v~rmek· 
.. .,n ..,.auıme•tedir Lik' 
tvaftanda Suriye : b. ıo diğer 

la ı. yı ar harbe ha-
zar ma.ta ve Alma 
rı..:-r-. t bh ~ d oyaya kar.ıı 

t 
.. "t ırı a~ u_ ü yerine getirme-
• azmetma.ı forliomektedir. 

F •kat milletler cemiyetinden ay. 

E ra radyosuna 
gör e ---

Almanya· 
Fas'ı ele 
geçirmiş 
Cebelüttarık 

ve Dakar tehdit 
altında 

Bu vaziyet karşısında Amı 
rikamn tutacağı gol me

rakla bekleniyor 

- Radyo -
-gazetesi -

esugün Londra radyosu,Alman 1 L--==----:::::----:::---T-=a_:g_;g::_:a~r.:e~l:..:e~r:...:,i~U~ç~u~ş~_:H~a:,:l_:i:_:n:_:d:_:e ____ _J 

l~~::::~ı;:a;a~~ı~:e~~rr:;~:i~~::i 3 Şehrı·mı·zde ek - ' 
ten bahsetmiştir. Bu teşebbüs 
hakkında verilen malumata göre 
bir müddettenberi Fasa turist 

;:~~k~ti;:: i~~;~i~ı:ı~:~~;e b:ı~: m ek tartısı ı· n d ı· r ı· ı d •. 
mıya muvaffak olmu,lardır. Eğer 
bu haber doğru ise· Almanya 
garbi Afrikaya da ayak basmış 
demektir. 

Teşebbüsün Vişi hükOmetinin 
muvafakatı alınmadan yapılama· 

yacağı aşikardır. Almanyanm 
.şimali garbi Afrikaya ayak bas· 
ması bir taraftan Cebelüttarıkı 
tehdit edeceği gibi diğer taraf
tan Dakar'ı da tehdit altına so 
lıacaktır. 

Amerikalılar 0;1kar'ın Al· 
manlar eline geçmesine razı ol· 
mıyacaklarıoı ötedenberi söyle· 
mekte idiler. Şimdi Almanlar 
Fası ellerine geçirmi~lerse 
Amerikanın ne yapa::ağı merak 

ve alaka ile sorulmıya değer 
bir süaldir. 

• Fransız· Alman iş birliği· 
nin ltalyayı memnun etmediji 
&l)laıılıyor. Almanya,blltün tavır 
ve hareketlerile artık Fransayı 
ltalyaoın yerine ikame ehniı 
ıörünmektedir. 

Romada Adriyano tiyatro· 
sunda yapılan büyük bir miting· 
de hükilmet namına korporas
yonlar mürahbası heyecanlı bir 
nutuk söyliyerek Nis hakkında 
Garibaldinin ileriye ıürdügü 

iddia ve müdafaalan tebarüz 
ettirmiş ve « bu hakikati bütün 
dünya kadar Fransa da bilmek· · 
tedir. ltalya Nis hakkındaki Ga
ribaldi iddialarını Fransa da ha· 

kikat olarak kabul ediyor.» de
miştir. 

Torino, Milino ve diğer 

ltalyan şehirlerinde de buna 
benzer mitingler yapılmıştır. 

• Londradan bildirildiğine 
göre Filistinde bulunan hür 
Fransız kıtaları cenubi Suriye· 
de ileri harekata başlamışlardır. 

Suriye'de halihazırda Vişi 
hükOmeti emrinde · üç Fransız 
tümeni bulunmaktadır. 

Bir müdafaa takdirinde bu 
kuvvetlerin şöyle bir durum al
maları mümkündür: 

Harekat esnasında bu tü· 
menlerden birinin şimali Suriye· 
de, yani bizim hududda bırakıl· 
ması muhtemeldir. Zira bu mın· 
t a k a d a Fransız kuvvetlerine 
karşı koyabilecek bazı aşiretler 
vardır. Bundan başka, 350 kilo· 
metrelik olan sahil hududunun 
muhafazası için en az iki siivari 
tuğ-ayı konulacağına göre Filis 
tin ve Erdün için iki piyade ve 
bir tank alayı kullanılabilecek
tir. lngilizlerin, Suriyedeki kuv. 
vetlere nazaran üstün kuvvetler 
toplamış olmaları çok muhte. 
meldir. 

rılmasile mandaterliğinio hukuki bir 
kıymeti bile kalmamıt olan Frao• 
sanın hali Suriyeye sahiplenmekte 
bir hakkı varmıdır yokmudur? 

Buda ayrı bir meseledir. Her 
halde Suriye meselesi çok tadsız 
bir duruma girmiştir. Ve bu vazi
yette cenup hudutlarımızda cere· 
yan ettiği için bizi bir çok bakım· 
lardan fazlasile ilıilendirmektedir. 
Bunun içindir ki Suriye hadisele-
rini büyük bir dikkatle ve titizlik· 
le takip etmeği kendimize çok 
tabii bir hak addediyoruz. 

Ankara 22 (a. a.) - Ticaret Vekaletinden teb· 
liğ edilmiştir: 

Gıda maddeleri iıtiblikinde hallcaanz tarafından 
gösterilen israftan kaçınma şuur ve temayülüne ik· 
tisadi ölçüde bir imi.in temin etınek maksadiylc 
şimdilik Ankara, İstanbul ve lzmir şehirlerinde bir 

ekmeiin tartısı bin gramdan 950 grama indirilmiş
tir. Bu tehirlerde ekmek fiyatları yeni tartıya röre 
mahalli belediyelerce yeniden teshil ve tenzil edile-

Çörçilin izahatı 
Paraşütçüler 

gittikçe artıyor, 
Almanlar Glrldde, 
pahalı ödemek ıt•r
tlyle bazı mevzii 
muvatta k l r • t le r 
kaydeHller 

Londraı 22 [a. a.) - Bu,.un 
Avam kamara11nda beyanatta ba· 
lunan Çörçil ezciimle demiftir ki : 

cektir. Bu tedbirle vatandaşların ibtiyacrları nisbe
tinde ekmek satın almaları hakkı tahdit edilmiş de
ğildir. 

Paris, hare 
kAtsahası
nagirecekl 

' Vaşington : 22 ( A. A. ) -
Hariciye Nezareti, Alman hüktl-

··-'·---·· ........... 
Pariste bulanan bütnn ıiyaıt 

0

me
marlannı 10 Hazirandan evvel bu 
ıebirden çekm•ini talep ettij-ini 
bildirmektedir. 

Alman bGkQmetl Parisin bun
dan böyle ..-ifliyecek olan bare
klt sahuına dahil tellkki edilmesi 

«- Giridde ıiddetli döjiiı de
vam etmektedir. Vaziyete hlkimiz. 
Almanlar pahah ödemek prtiyle 
bazı mevzii muvaffakiyetler kayd
etmişlerdir. Parqiltçüler ~ittikçe 
artmaktadır. Kandiye'de vaziyet 
tudur: 

1 General Deniz 1 
dolay11iyle ba tedbirin alınmlf 
oldapnu bildirmiftir. 

Alman hnkGaaetlnin diier bn
kOmetleri de keyfiyetten haber. 
Jar ettiii zannedilmektedir. Bu 
tedbir Vifi hükOmetioe teımil 
edilmemiştir. 

Almanlar şehri ifıal ettikleri
ni bildiriyorlarsa da bunun miouı 
şehirde bazı binalara girmit olma· 
!arıdır. Hava meydanlara elimizde· 
dir. Resmo hava meydanına y~pı· 
lan taarruz tardedilmiştir. Bu böl· 
gede harekat durmuştur. Mubare· 
beler şiddetlenmekte ve daha de· 
vam edeceği de umulmaktadır. 

Düşman dün rece denizden 
kuvvet çıkarmağa çalışmışsa da 
tardedilmiş ve iki nakliye gemisiyle 
birçok mavunaları batınlmıştar. 
Kafileye refakat eden iki destro· 
royer de batırılmıştır. Bu sabah 

düşmanın 30 vapurdan milteşekk~l 
bir kafilesi görülmüş, kuv\'etlerı· 
mizin hücuma geçişi karşısında 
yol değiştirmiş, fakat düşmanın ta· 
kibine devama başlanmıştır. Netice 

belli değildir. 

Alman tayyareleri filomuz.• teca• 
vüzde bulunmuşsa da bu kuvvet· 
lerimizin derecesi itibariyle netice· 
nin memnuniyetbahş Ölacajını Omit 

ederim. Giridde bava kvvetlerimiı 
düşmana muadil dejildir. fak.at 
bı&na mukabil tenklarımız falktır. 
Hiç bir tarafın ricat etmui imkln• 

yoktur:» 
Kahire 22 [a.a.] - Ortaşark 

lngiliz tebliği : . J 
Gridde: diln bütün gün yenı 

Alman par&fülçil dalraları ve tay· 

yare ile taşınan Alman askerleri 

adanın muhtelif noktalannda kar•· 
ya inmeğe devam etmişlerdir. Yu· 
nan kıtatanın ve Gridlilerio yardı· 
mile bütün Britanya ve yeni zelan· 
da kuvvetleri mükemmel surette 
hareket etmiflerdir. Muhteşem ce· 
..,.et va hamle ile muharebe eden 
1111paratorluk kuvvetlerimiz ve müt
tefikleri, muvaffakiyetle tetevvüç 
eden üç mukabil taaruz yapmışla· 

• dır. Düşmanın zayiatı Jün evvl
kinden dah aiır olmqtar. 

Karanlık buarkeD •w,.t bil 

Bir Fransız 
a.1 ayı 

Suriged~. dö Gol lcuv· 
vetlerine iltialaalc etti 

F,ransız Hava 
nazırı Şuriyede 
Almanlar Su rlye ve 
ırakta derhal bathJ•· 
cak .bir hareket için 
hazır deilller 

( Yazısı Üçüncü sahifede) 

tiln hölaede . . . 
b' • memnunıyetı mucıp 
ır haldeydi. Yalnız Melemede düş 

man muvakkaten tutunmağa muvaf
fak olmuı bulunuyardu. Şimdi bu· 
~a.dakl vaziyete de nihayet vermek 
ıçın harekat devam etmektedir. 

Havadan inif ·devam ediyor. 
Fakat düımanın havadan naklettiii 
kıt~lara denizden ihraç yapmak su· 
retıte takviye teşebbüsleri kraliyt\t 
~onanmasının icraatı sayesinde 
tırn~iye kadar akim kalmış, düşman 
kaf ılerlnin bir kısmı batırılmıf bir 
kııını daj-atılmııtır. 

Girid mlldafilerinin maoeviya · 
tı her zamankinden daha yük
sektir. 

Hanya mıntakaıında Suda ko· 
Y.'1na dün sabah erkenden yapılan 
t•ddetli bava hücumlarını ·gündüz' 
Hanyanın cenubu rarbisinde yeni 
P&r&filtçü lniıleri takip etmiştir. 
Dütman bu mıntakada toplarımız 
Ye mitralyözlerimiz tarafından şid· 
detli bir ateıe tutulmuştur. Dilşma· 
nan şimdi Meleme tayyare meyda· 
nını ve Kares·in rarbında bulunan 
mıntakayı işial ettiji istidlil edil
mekedir. Maamafib bu tayyare 
meydanı halen at .. imiz alhnda ba 
lunmaktadar. 

Singapurun müdafaası 
Sinrapur 22 ( A. A) - Afri· 

kada ltalyanlardan Alınan harp 
malzemesinin Singaparun müdafa
asına tahsiı edilmekte olduru bil. 
dirilmektedir. 

Mecusilerle mUslUmanlar 
arasmda kavgalar 

Abmetabad 22 ( A. A) _ Me
cusilerle müılümanlar arasında ye

niden kavgalar çıkmış ve bu es· 
nada bir kaç kişi ölmilttür. Hü

kClmet muayyen saatlerden sonra 
dişarı çıkılmamasanı emretmiftir. 

lngiltere, .Malla halkma· 
hayranhğım bildirdi 
Landra 22 (a.a) - lngiliz hü· 

kOmeti, kahramanca cesaretinden 
dolayı Malta halkına hayranlığını 

bildiren bir mes .. j röndermiftir. 
Maltada ıimdlye kadar 650 alarm 

İfAretl verildiji ve Adanın bombar. 
dıman ve avcı ketif kollan tara· 
landan 300 den Jazla bava bücu· 
muna uğradığı tahmin edilmektedir. 

Londra 22 (a.a) - Şimdiye 
kadar alınan haberlere göre, bu 
gece l~riltere üzerinde biç bir 
dllşman bava faali1eti olmamııtar. 

Bir Fran•ız t•hrlnde 
nutu~ verdlll a1rada 

Darlan 
ıslıkla kar
şılanm••' 

• y..,., 091btc .. -

Girit 
etrafında 

büvDk 
muharebeler 

Alman askeri nak
leden gemi kafile• 
leri kısmen batı· 
rı/dı, kısmen dağı
tıldı 

İngiliz donan-
ması taarruza 
uğradı · 

Almanlara gtire 
4 lnglllz kruva
ztirUnde ıangın 
çıkarılmıttır; bir 
kruvaztir vana 
yatmıt vaziyet
tedir 

-RADYO-
- Gazetesi _ 

• Girid adasının i~iali için 

Almanların ririıtiji teşebbüs 
dilnyanın alikasmı çeken en 
mühim ve beyecanh mesele 
olmakta devam ediyor. Berlin 
ve Roma bu mesele hakkında 
bala ketumiyeti muhafua etmek· 
tedir. Grid hadisesi etrafında 
n e d e n malOmat veril. 
mek istenilmedij'i hakkında ste 
fani ajansının Berlinden verdiii 
bir haberi ball'ar •ianaı Defre 
diyor. Buna göre, Alman bat 
kumandanlıiı askeri harekitta 
ketum davranmaktadır.- Yanan 
ve yora.lav hareklta hakkında 
ve Alman bat kumaodanhfı bir 
netice elde edilinceye kadar 
ketum davraomaşb. 

A Al111Hw:~vOlQI. dlio öile
den sonra şarka akaenazae ~l· 

man hava kuvvetlerinin lariliz 
deni& kuvvetlerine taarruz et· 
tiklerini ve bu taarruza netice-

1 

.. 

sinde dört kruvazöriin yanmakta 
oldajıınu, bir kruvazörün yan
makta oldajıına. bir kruvazö-
rün de yana yattırını bildir· 
mektedir. Bu haber bu tnn reç 
vakte kadar lnrilizler tarafın
dan teyid edilmemiftir. 

• lnrili& Batvekili ba~öa 
Girid'in Almanlar tarafından 
istiluı teşebbnıo hakkında yeni 
malOmat vermiftir. Bu malO
mata l'Öre; Almanlar tayyare-

lerden başka Girid'e gemiler
le de uker çıkarmıya teşebbüs 

ıetmiılerae de sabile yaklaımakta 
olan ilk gemi kafilesi batırıl· 
mlf ve ikinci remi kafilesi de 
daf'ıtalmıştır. lnriliz B&fvekili 
« garip » diye tavsif ettij-i bu 
bidisenin büyük ehemmiyeti 

,. oldaiuna da tebarliz ettirmiftir. 

Amerikan Kolombiya radyosu. 
Giride indirilen Alman aıkerleri· 
nin mikdarını onbir bine çıkar
maşhr. Diter taraftan Amerikan 
ve lnriliz l'azeteleri de Giride 
indirilen Alman askerlerinin in· 
~ltereyi istill için uzan &aman 
danberi hazarlanan kıtalar oldu· 
ğunu kaydetmekte ve Almanla-

rın lngilizleri Giridde gafil avla 
mak istediklerini tebarliz ettir· 
melttedirler. 

Haber verildijine r ö r e, 
Girid' e yapılan bu isti1' karşı 
sanda bilhassa Girit balkı ve 
bu arada kadınlar bGyük feda· 
ltlrlık röstermiılerdir. 

Her halde ıaruı muhakkak· 
tır ki Giride kartı yapılan te
ıebbGı ln.ıltereyi Akdenizden 
atmak için tatbik mevkiine ko
nan Alman pllnının ilk aafba· 
sıdar. 

lnriliz radyosu, Giride kartı 
Almanların denizden yaptıklara 
teşebbllıte ikinci kafile olarak 
sevkettilderi 30 reminin lopia 
muhrip ve hOcumbotlan tarafın· 
dan datıtılcbtını ve fakat ~ 
esnade AJmaa hava bnetlılri· 
nin bil cumana ...,... kah•• 1 1 

haber vermiftir ki Al•r•...,.. 
b.bMttildari ~ ..., ..... e 

___....., ~ .. -bu oı.. .-~-,:..-:ı. byaelda· 
rekat baJslr .... -.- •• 
nndaa fada te&illt ~ 
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• ASKERLiK .................... 

Ark -Royal, seyyar bir 
tayyare meydanıdır 
9 Tayyare, 11 dakika gibi rekor te,kil ede
cek kısa bir zaman zarfında bu geminin 
güvertesine inebiliyor 

S •n deniz h ;rplerınde tayyare midable, lndomitable tayyare ge-
gomileri mühim rol oynamak· mileri, Ark-Royal'in daha ziyade 

t.ı<lır. Hıırpte, tayyar~ gemilerinin tellemmül etmiş bir şeklidir. lllus-
eheınmiyetini ilk defa takdir ede· trious ile Victor:ons 1936-1937 se-
rek ona göre inşaatta bulunan dev- nesi planlarına dahildir . 
let, lngilteredir. Bu iki gemi 5 kanunusani 937 

lngilterenin ilk tayyare ' gemi· senesinde tezgaha konulmuşlar,. 5 
!eri zırhlı olarak yapılmağa başlan- nisan ile 6 eylill 1939 da denıze 
mıştı. Bunların tayyare gemısıne indirilmişlerdir. 
tahvili, büyük masroflara sebebiyet Bunların uzunluğ~ 2_29.55.• ge-
vermiştir. nişl~kleri ~9, s~ .kesımı 7~35 met-

lngiliz amirallığı, bundan son· redır. Makınelerının k~~vetı ~ 10,000 
ra asıl tayyare gemilerinin inşasına beygir olup saatte sur atlerı 30.75 
başl•ı nıştır. lngiltere 1918 sene- mildir. 
· d 'b · · - Ark-Royal'd, olduğu gibi bu cıın e ır tayyare ge-nısı yapmaga 
koyul-nuı ve 1919 Eylıllünde deni· iki gemide de tayyare hangarları, 
ze indirmiştir. Fakat mütarekeyi birbirle.~ini.~ .~zer~.nde iki katta ol~p 
takip eden seneler, aleluınum tes· uçuş kopr~s.u~e uç. asansörle baglı 
lihatb bir gevş•klik husule getir· d~r: ~er bırının murettebatı HiOO 
l... el H l bu kışıdır. c. ıgın en ermez namını a an 

gemi anca~ 1923 senesinde hizme- Bunların topları, tayyarelere 
karşıdır. 114 milimetrelik 16 top, te girmiştir. 

Her:ne>, mükemmel ve sağlam 40 milimetrelik birçok hava dafi 
bir tayyare gemisi,lir, hafif bir zırh toplar ve ağır mitralözlerle mü-
ve torpillere karşı hususi hücrele· cehhezdirler. Bunların taşıdığı tay· 
ri vardır. Yalnız hacmi büyük de- yareler 40 ile 50 arasındadır. 

1 • il - 'h ikmal edilmek üzere bulunan ğildir. ngiliz amıra ıgı o tarı te 
" bir sepete fazla yumurta koy- lmplacable ve lndelatiyable tayya· 
mak ,, istemediği (cihetle, 10,850 re gemileri de ayni evsafı haizdir-
tonluk bir gemi inşa etmekle ikti- ler. lmplacable 1938-1939 ve inde· 
fa etnıistir. Makinelerinin kuvveti fatigable 939-940 bahri programı-

• 5 na dahildir. 
40,000 beygiri saatte süratı da 2 Bunlar 1840 senesinde denize 
milı geçmez. 

Bu itibarla Hermes tayyare 
gemisi modern kruvaıörlerden ve 
muhriplerden sürat itibariyle aşa

ğıdır. Yalnız bu gemiyi inşa eden· 
ler, ona 182 metre uzunlu~unda, 
27,40 gtnişliğinde güzel bir şekil 
vermişlerdir. 

Bu tayyare gemisinin 140 mi
limetrelik· altı, 102 milim•trelik üç, 
47 milimetrelik tayyare dafi dört 
topıı ve 14 mitralyözü vardır. Fa
kat Hermesin !.ışıdığı tayyare ade
ıli on beji geçmez. 

Jı.;,.,..; ..... J , .. ,,- ·~ 6 ..... : ... : .... ~ 

R<>·yal idi. 19341935 bahri inşaat 

programına dahil olan bu tayyare 
gemisi 1937 nisanında denize indi
rilmiş, 1938 eylülünde hizmete gir
miştir. B•ı tayyare gemisi 22,000 
ton hacmınde olup, bir çok tayya. 
releri taşımakta ve geniş bir uçuş 
güvertesine malik bulunmaktadır. 
Uçaş güvertesi 240 metre uwnlu· 
ğunda, genişliği de 30.40 metre 
uzunluğmıdadır. Su kesimi 7 metre· 
dir. 102,000 beygir kuvvetinde 
olan mal-ineleri, gemiye saatte 31 
mil bir scirat temin ediyor. 
Geminin güvertesi zırhlıdır. Gemi
nin llrh kaplaması da orta çaptaki 
topların güllelerine dayanacak bir 
kalınlıktauır. Geminin techizalı da 
mühimdir ve bütün topları t>yyare 
hücumlarına karşı tahsi• edilmiştir. 

Ark-Royalin 11'1 milimetrelik, 
16 40 milimetrelik 32 pom-pom 
to~u ve b~ miktarda ağır mitral
y0ıü vardır. Geminin taşıdıgı tı y
y.ıı e miktarı 60 kadardır. 

indirilmişlerdir. Bu sene zarfında 
hizmete gireceklerdir. 

Bunların hacimleri, evvelkile
rinin hemen heınen aynıdır. Fakat 
makineleri 140,000 beygir kuvve
tindede olacak ve saatte süratleri 
32 mili geçecektir. 

Bunların gizli tutulan muhafa
za tertibatı, lllustrousunkinden da-
ha kuvetli ve mükemmel olacaktır. 
Yukarıda verdiğimiz bu izahat, ln
giliz bahriyesinin tayyare ğemileri
ne ne büyük ehemmiyet verdiğini 
gösterir. 

Hayat pahalılığı 
Ada nada orta halli bir ai
lenin aylık geçim masrafı 

ne tutuyor? 
Ana ve baba ile biri 1,5, diğeri 

7 ve üçüncüsü 17 yaşında olan 5 
niifu•lu orta halli bir ailenin Ada
nada muhtel;! yıllara aid geçim 
e n d e k s i şudur : 1938 de 
ayda 75 lin 15 kuruşla geçinen 
5 nüfuslu aile 1939 da 85 lira 25 
kuruşla, 1940 da 90 lira ile geçi
nirke 941 de bu ailenin aylık mas
rafı 113 liraya balığ olmuştur. 

lstanbul P. T. T. 
muhasebeciliği 

Ankara (Hususi) - Divanı mu
hasebat murakiplerinden Muhtar 
Emreoı. münhal bulunan lstanbul 
P. T. T. muhasebeciliğine naklen 
ve teriian tayin olunmuştur. 

BUGON 

1 
.......... -......... . 

1 1 REALiTE! 

l TEREDDİ . 
l6l aşmuh~~~ için günün en ~ 
191 ciddi, en dikkate değer ve ~ 
mühim ıneselesi, Suriye işidir. 
Muharririn kalem kudretine, ka
rakterine ve avampesent olup 
olmayışına göre şiddet ve hara
ret kesbeden bu mevzu, Türk 
umumi efkarını hakikaten ala
kadar ediyor. Çünkü, Suriyenin 
Mihver kuvvetleri tarafından iş
gali takdirinde artık Türkiyenin 
teneffüs pençeresi kalmıyacaktır. 

Fakat ben mezuun bu nok
tası üzerinde durmak istemiyo
rum; beni peşinden sürükleyen 
cihet, Fransız defi toplarının ln
giliz tayyarelerine ateş açma· 
!arıdır. 

. Yarabbi!. MağlOp Fransanın 
sadece iki istinatgiihı vardı. 

Bunlardan birisi donanma, diğeri 
müstemlekelerdi. Fransa ancak 
bu iki desteğe dayanarak, belki, 

ayağa kalkabilirdi. MağlOp olan ! 
Metropol Fransa, bu iki varlık 
sayesinde, galibini az çok değil; 
çok düşündürebilirdi. Fakat son 
Alman - Fransız işbirliğine da
yanarak lngiliz tayyarelerine karşı ~ 
ateş açan müstemleke . Fransası, t 
M.,tropol F ransanın yanıbaşında 
yer almıştır. Artık Fransa ne 
lngiliz zaferinden bir h a y a t 
hakkı, ne Alman muzafferiyetin
den birinci sınıflık bekliyemez; 
Fransa galibinden merhamet is
temek tereddisinin model 1941 
şaheserini yaratmak suretiyle bü· 
tün dünyaya bihakkin parmak 
n11rtmıştır. 

Fransız hatlarını, düşman

dan evvel. Fransızların kemirdi· 
ğini biliyorduk. Şimdi, bu mu· 
azzam tereddinin son tezahürü
nü görüyoruz. 

Zavallı Fransa!. Senin ma
nevi varlığını artık Dögol'den 
başka kim besliyebilir?. Hayhatl. 

••• ............................... 
Tapu ve Kadastroda tayinler 

Ankara ( Hususi ) - Münhal 

müdürl.ığü merkez kadastro müdür

lüğii Trabzan grupu Tapu sicil 

müdürü Talat Ülgerin, lzmir ırrupu 
tapu sicil müdürlüğüne. Samsu gru

pu tapu sicil müdürü Fevıi Ôzin'in, 
Samsun grupu tapu sicil müdürlü

ğüne lzmir grupu tapu sicil müdü

rü S~fittin Menendnğlu'nun 70 şer 
ve Trabzon grupu tapu sicil mü

diirlüğüne Erzurum grupu tapu si

cil müdürü Yümnü Opan'ın ve Er
zurum grupu tapu sicil müdürlüğü

ne de Edirne kadastro müdürü Eş
ref Tüzüner'in 60 şar lira maaşla 

naklen ve terfian tayinleri ten•ip 
olunmuştur. 

. . 
Gelen 

mebuslarımız 
Mebuslarımızdan B. Ali mü

nif Yeğena&'a ile Damar Arıkoğlu 
dünkü ekisperesle Ankaradan şeh· 
rimize gelmişlerdir .. 

·-· DAHİLİ HABERLER 

TiCARET VEKİLiMiZ 
IDINAYI GELECEK 
On gün evvel Ankaraya giden pamuk ihracat birlik heyeti şehri· 

mİzd avdet etmiştir. Heyet Ticaret Vekaletinde müteaddid te

maslar yapmış ve bölgenin pamuk vaziyeti etrafında Ticaret Vekili Bay 
Muhtar Ôkmene maruzatta bulunmuştur. 

. Umumi kiitip Bay Zeynel Besim Sun, 
izahat vermek üzere birlik idare heyetini 
lantıya davet etmiştir. 

Ankaraya seyahati etrafında 

Önümüzdeki pazartesiye top-

Ticaret vekilimizin, bütçe müzakerelerinden sonra, Adanaya gelme
leri kuvvetle muhtemeldir. 

Ziraat enstitüsü talebele
rinden bir grup şehrimizde 

Ankara ziraat enstitüsü talebelerinden 17 kişilik bir grup, şef asis· 
tan Cahit Öncü'nün başkanlığında memleket içinde bir tetkik gezisine 
çıkmış ve dünkü ekspresle Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre, talebeler Adana merkez kazası, Tarsus, Mer· 
sin köylerinde tetkikler yapacakhrdır. 

Ceçen sene başlanan ve bu •ene bitirilmesi takarrur eden 
ziraat istatistiklerini talebeler şu şekilde hazırlamaktadırlar: Ista • 
tistikler iki büyük defter halinde tanzim edilmektedir. Bunlardan birin
de köylü ailenin geliri, masrafı, hayvanı ve mahsulatı; diğerinde köyün 
umumi ahvali tespit olunacaktır. 

Geçen seneden istatistikleri yapılmayan vilayet ve kazalar şunlardır: 
Diyarbakır, Ankara, Maraş, Adana, Tavşanlı, Afyon, Amasya, 

Tokat, Sivas, 

Ellerinde yol insasına mahsus 8181 ve 
edavat bulunanlar beyanname verecekler 

Ankara 22 (Radyo gazetesi) -Yakında neşredilecek olan 144 nu
maralı koc.rdinasyon karariyle, hükümet, elinde yol inşaatına mahsus 
aliit ve edevattan on taneye kadar bulunanlardan bir beyanname iste· 
miştir: Bu beyannameler bir haftaya kadar verilmiş olacaktır. 

HükQmet bu aliit v~ edavatı, memleketin umumi ihtiyaçları için ya
pılmakta olan yolların bir an evvel tamamlanması maksadiyle değer 

fiyatile alacak ve karar hiç kims•yi zarara sokmıyacaktır. Ellerinde bu
lunan alat ve edavat mal sahibinin işini bozacaksa hükumet bu ıilat ve 
edavat almıyacaktır. 

llatay'ı tenvir için Defne şellalelerinden 

i s ti fa d e edilecek 
nın 

Antakyl\ - Elektrik tesisatı
mahalli belediyelerce satın alı-

nabileceğine dair çıkan kanun Ü· 

zerine Antokya, lskenderun Belan 

ve Reyhaniye l>elediyeleri arsında 
temaslara başlanmıştır. Bu temas

lar neticesinde her dört belediye 

tesisatın müştereken satın alınma
sı hususunda mutabık kalmışlardır. 

Müşterek bir idare altında 
çalıştırılacak olan elektrik işleri· 
nin daha muntazam bir hale ifrağı 
düşünülmektedir. Diğer taraftan 
ilk ·fırsatta Defne şelliilelerinden 

istifade imkanları aranacak ve şel
lalelere yapılacak tesisatla Antak
ya-- Top boğazı :ırasında bir ha
vai hat tesis etmek suretile bütün 
Hatayı tenvir çaresi düşünülecek 
tir. Bu takdirde elektrik liatları-

nın çok ucuzlıyacağına şüphe yok 
tur. 

Vilayetin di,rer belediyeleri 

tasisat masrafına iştirak etmek şar

tile birliğe girerek mıntablarına 

elektrik alabileceklerdir. ilk olarak 

Dörtyol belediyesinin bu 

olduğu anlaşılmaktadır. ... 
işe talip 

lstanbulda bazı mimar ve 
kalfalar cezaya çarptırıldı 

lstanbul 22 (Hususi) _ Ruh

satsız ve fena mal2eme ile inşaat 
yapan dört mimar ve kalla hak

kında zabıt tutulmuş ve bular bir 

sene iş yapmama 

mışlardır. 

cezasına çarpıl-

23 Mayıs 1941 

1 HARP NOTLARI 1 

Girid' e yapılan 
t H R AÇ 

YAZAN 
M. FAiK 

Almanlar, üç 
gündenberi tayya

relerle Girit ada-

FENiK sına ihraç yapmak
'-----~ tadırlar. Buna ait 
tafsilatı gerek ajans telgrafların
dan, gerek bizzat lngiliz Başve
kili Çörçil'in ağzından öğrenmek
teyiz. Almanlar bu harbin baş
langıcındanberi ilk defa olarak, 
müdafaalı bir yere havadan bü
yük mikyasta ihraç hareketinde 
bulunmaktadırlar. Filhakika gerek 
Norveç'in gerek Hollandanın iş

gali esnasında, Alman paraşütçü
leri çok büyük işler görmüşlerdi 
fakat oralarda vaziyet daha ev
velden beşinci kol vasıtasiyle 

hazırlanmıştı. Ve nihayet ne Nor
veç ne Hollanda'nın toprakları, 

Girit kadar mahdut ve onun ka
dar arızalı değildi. Bundan do

layı Alman havacıları ber iki 
memlekette de inecek çok yer 

bulabilmişlerdi. Sonra Alman tay
yareleri ve planörleri doirodan 

doğruya Almanya'dan kalkmış

lar, ve yolda hiç bir engele te

sadüf etmemişlerdi. Filhakika 
Hollanda'da nüfus kesafeti çok 
fazla idi. Fakat buna mukabil, 
paraşütçülerin yardımiyle inebile
cek nakliye tayyareleri için bol 

saha vardı. Diğer taraftan, Nor· 
v~ç oldukça dağlıktı. Fakat bu
rada da inecek sahalar dağınık, 

nüfus kesafeti azdı. Halbuki Girit, 
hem arızalı, hem denizle ayrılmış, 
hem de son Y onan işgali dola· 
yısiyle haddinden fazla kalaba
lıklaşmıştır. Bu itibarladır ki 
Girid'e yapılan ihracı diğerleriyle 
Norveç ve Hollanda harekiitiyle 
mukayese etmeğe imkan yoktur. 

ihracın mahiyeti : 

Almanlanların Girid'e ha
vadan ihraç yapmakla 

büyük bir cüret gösterdiklerini 
söyliyenler bulunbilir. Fakat bu 
hususta kat'i bir karara varabil
mek için, evvelemird

0

e önümüze 
bir harita açmak, onun üzerinde 
vaziyeti tetkik etmek, sonra Ak
deniz, Mısır, Suriye ve Irak me-. 
seleleri üzerinde lngiliz Başku
mandanlığının düşüncelerine dair 
yapılabilecek tahminleri araştır
mak lazımdır. Bunun haricinde 
lngiliz havacılığının kemiyet ba
kımından vaziyeti de diğer bü
tün unsurlar üzerinde tesir yap
maktan uzak kalamaz. Eğer Yu
nan harekatı bittiği zaman lngiliz 
gazetelerinin yaptıkları neşriyatı 

tetkik edecek olursak bu hususta 
daha kat'i bir fikir edinmemiz 
kabildir. Hatırlardadır ki, bir 
Londra gazetesi, eğer "100 Hur
ricaoe' i tayyaremiz olsaydı, Yu. 
goslavya'nın işgali bu kadar ko. 
lay olmazdı " demişti. Demek 
lngilizler Ortaşark'ta 100 Hurri-

[ Devamı üçün~üde ] 

G ninirı planı p•atık bir çrık 

y ,,,,1 1 lorı ıh i va e.lıı or. içine aldı
ğı tayyoren:n çcı · luğu, bunların bir 
yerde bulundurulmasına manidir. 
8ıJnıı~ lizerine mühendisler, ge· 
minin içinde birbirinin üzerinde 
iki '1ra hıngarlar in,a etmişlerdir. 
Bu hangarlarılM uçu~ güvertesine 
tayyare! ri çikarmak için üç seri 
asansör V<.1.rdır. 

1 ROMAN:37 j KALDIRIMLARIN KOKUSU 

Geminin uçuı- güverle:.inin ön 
tarafında da üç süratli catapulte 
mevcuttur, Bunlar çok ağır yüklü 
tayyarelerin uçmasını kolaylaştır
mığı n ıhsu•lur. Bu tayyare gemi 
si v.lpıırl1rın en eiaih v.ı,fı olan 
istikrar vı~ muvazeneye de malik· 

tir. E.n ~iddetli fırtınalJrda bile 
pek sallanmaz, Yapılan tecrübeler 
parlak neticeler vermiştir. 

Dokıız tayyare, on bir dakika 
gibi rekor teşkil •ılecek kısa bir 
zaman zarhnd.ı geminin güverte. 
sine inmi,tir. 

Ark· Royal. seyyar bir tayyare 
meydanı teşkil eder. Zira IC•rnide 
iki avcı ve· dört torpil tayyare li

lo:ıu vardır. lngiliz gemi mühen
disleri modern tayyare gemilerine 
lazım olan evsafı yani ;ı-eniş bir 
uçuş güvertesi, muvazene, sürat 
kolay yere inmek ve gemiden bir· 
den çok tayyare havalandırmak 
eqaslarını bir araya toplamışlerdır. 

Ark·Royal lnıriliz tayyare ıre
milerinin esas modelidir. Ondan 
ıonra inşa edilen lllusrrious, For• 

Çelimsiz omuzlarile kapı kanadını 
oynatıp sürgiiy~ düşürerek içeri girmişti. 
Lambayı yakmıştı. Yapayalnız bir halde, 
alı al, morumor, \ayıklıyan, inleyen kar
deşile karşılaşmıştı. Anası kimbilir hangi 
dostunun kucağında link atıyordu. Baba
sının gittiği yer belliydi : Liileli yangın

lıklarındaki esrar tekkesi •. lbrahim'in şaşı 
gözlerinden yaşlar boşanıyordu. Ne yapa
c·ıktı? Hasta Cengiz böyle doktorsuz, 
ilaçsız, inleye inleye ölüp gidecek miydi? 
Birdenbire, babasına haber vermeği dü
şümüştü. Evden fırlamış, koşa koşa, es
rar tekkesinin yolunu tutmuştu. 

Laleli camiini geçip Akoaraya doğru 
ilerlerken, sağa rastlıyan yolun sonundaki 
ensiz ve belirsiz bir pateka, insanı, top
rak içine sokulıı:ıl!§, kapısı teneke kapla
malı bir eve ç~arırdı. Burası, esrar tek· 
kesini işleten adamın eviydi. Dar, karan
lık, izbe evin içinde, bir köşede, kirli 
bir basma perde asılı dururdu. Çoı.. defa 

önüne kırık dökük bir konsol oturtulurdu. 
Basma perdenin gerisinde on basamaklı 
dik, taş bir merdiven vardı. Taş basa
maklardan, kubbemsi, geniş bir mahzene 
inilirdi. işte, esrar tel<kesi burasıydı. Kub
bemsi mahzen karpit liimbalarile aydın
lanırdı. Etrafı alçak sedirlerle çevrilmişti. 
Burada, günün her saatinde bir kaç es
rarkeş bulmak mümkündü. Karpit lamba
larının pis kokuları, esrarın gözleri bü-

rüyen dumanına karışırdı. Mahzen, du
mandan ve sıcaktan bunalırdı. Nefes alın
mayacak hale gelirdi. Loşlaşırdı. 

lbrahim babasını burada aramıştı. 
Kapısı teneke kaplamalı evde. korkunç 
kılıklı, sarı yüzlü bir kadın, Şaşıyı 
önlemişti: 

Nedir, ne istiyorsun ? 
Babamı ırörece&'im ... 
Baban kim? 
Süleyman Elendi ... 
Burada öyle adam yok 1 

Yumruklarını ısırmış, soluyarak bay· 

kırmıştı : 

- Babam burada ... işte şu perdenin 
arkuındaki mahzende ... Çağır ono bana •. 

Bed yüzlü kadın söverek UZ4klaş
mıştı. Biraz sonra babasile . kartıkarşı
yaydı. Ve, belki yarım dakıka geçme
mişti ki, zavallı Şaşı, suratınd" faklayan 
bir tokatla, omuzlarından sürüklenerek, 
teneke kaplamalı kapının önüne fırlatılmıştı. 

Cengiz'in ha•talığı, herifin umurunda 
bile olmamıştı. O, keyfini düşünüyordu. 

Şaşkın lbrahim, hıçkırıklarla ağlıya
rak koşa koşa dönerken yarı yolda ken
dine ırelmişti : Bir doktor çağırmalıydı. 
Ya, vizite parası 1... Adam sende ... Dok
tor da insan değil miydi ? Canlarını mı 
alacaktı 1 

Bir eczabaneye uğramış, ihtiyar, sa
kallı doktoru uykusundan uyandırmıştı. 

YAZAN : Reşat Enis 
Doktor, ters bir adamdı aksi gibi ... lbra
h;m'in delik ve sırsıklam kunduralarından, 
biçimsiz elbisesinden, soluk yüzünden, 
para çıkmıyacak bir iş oldugunu çoktan 
kestirmişti. Gecenin bu vaktinde hastanın 
ayağına gidemezdi. Eğer getirilirse, şura• 
cıkta muayene ediverirdi. 

lbrahim eve koşmuştu. Ateşler içinde 
yanan Cengiz'i sarıp sarmalayıp kucaklı
yarak doktora taşımıştı. O günün kazan
cile ilacını yaptırmıştı. Ve, ne yazık ki, 
ertesi gece, bir gün evvelki kazancın 
hesabını doğru dürüst veremediği için 
babasından müthiş bir dayak yemişti. 
Canı çok yanmıştı. Kolları, butları gün· 
lerce sızlamıştı. Amma, Cengiz kurtulmuştu. 

lbrahim, şimdi de bir yıl evvel, ev
den kaçış ırününü hatırlıyordu. 

Soğuk bir sabahtı. Her zamankinden 
biraz daha önce uyanmıştı. Cengiz'le, 
evin en uhk odasında birlikte yetarlardı. 
Sarı çocuk, bir büyük insan gibi horol
duyordu. Bu, çok sevdiği yüzü artık son 
görüşüydü. Uyandırmamağa çalışarak al
nından, yanaklarından öperken, küçük 
birdenbire gözlerini açmıştı. 

- Korktun mn Cengiz ? 
- Hm ... Ağabey bana su ver ... 
- Susadın mı? 
- Hm ... 
Kardeşinin 

miıti. 

. 
son defa suyunu da içir-

- Allahısmarladık, Cenıriz •. 
Loş bir sabahtı. Dışarıda yaimur 

yağıyordu. Ve, lbrahim'in şaşı ırözlerin
den boşanan yaşlar zayıf, mor yüzünde 
çift sıra oluyordu. 

Onu görmeyeli buglin tam bir yıl
Artık, belkide, koskoca bir çocuk olmuş
tu. Belki, vaktiyle kendisinin yaptığı gibi, 
bahçelerindeki kümeıteıı yumurta çalıyor, 
bir mahalle aşırı bakkalın akide şeker
lerile, zıpzıplarile trampa ediyordu. Bel
ki de gazete sattırmağa bile başlanmıştı. 
Dayak yediği muhakkaktı. Zavallı Cenıriz 1 

• •• 
Bir şemsiye altında üç insan 1 
Kaldırımda şakırdayan eli gözlü 

yağmur omuzlarını dövüyor ... 
Uyanamıyan, uyanmak istemiyen ten

bel bir insan ıribi, ortalık bir türlü ay
dınlanamıyordu. 

• • • 
Günler ne çabuk geçiyor 1 işte tam 

bir sene var ki Hikmet, şu ıslak, çamur
lu kaldırımların çocuğu... O, artık bir 
serseridir. O, artık bir hırsızdır. 

Tünelin fayrap eden ıskaraları... Ku
lak kıkırdatını koparır gibi buran iri 
boylu polis... Boynu kırmızı mendilli Si
nebar Recep... Aynalı kahve... Bir sDrü 
dost •. Arap Mehmet, Çakır Efe, Tatar 
Salim, Ekspres Mehmet, Sidikli ı"atuş, ve 
bilmem kim- [ Devamı var ] 
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oradan geliyorum .. 
Anzavurun çehresi sapsarı ke

silmişti. Acele, acele sordu: 
- Nereden geliyorsun, nere· 

den geliyorsun?. 
- Çakıcı efenin ve Osman 

beyin yanından efendim. 
- Bu kısrak ne olacak? 
- Osman bey ihtiyar bir adam 

efendim. Dün kendisine kaldırırken 
efe kısrağa binmesini müsaade et
mişti. Ben de beraber gittim, şimdi 
kısrağa hacet kalmamış, geri gö· 
türü yorum. 

- Peki sen necisin? 
- Ben Osman beyin adamı· 

yım efendim .. 
- Çakırı çetesi şimdi nere-

dedir?. 
- Şuracıkta efendim. Çatal· 

çam dibinde oturuyorlar. 
Anzavur Ahmet, Düzceli Rüş· 

tü, Düzceli Tevfik, Kuşcubaşının 
Eşref, biraderi Sami beyler df'rhal 
orada bir meşveret kurdular. Mun· 
tazam asker ses çıkarmıyordu, fa. 
kat 1'20 kişilik Çerkes gönüllü 
müfrezesi efradı uykusuzluktan, yor 
gunluktan muttasıl şikayet ediyor· 
lardı. Filhakika bu yürüyüş pek 
uzun ve pek ıneşakkatlı olınuştu. 
Bu kadarını Çakıcı efe bile hesap 
etmemiş olacaktı ki çete efradı 
Çatalçamın dibinde altı kol iskam
bil oynnmakla vakıt geçiriyordu. 
Biçare Osmım bey <le orada idi 
ve başına örtülen beyaz bezin al
tında uyuyor veya uyur gibi görü· 
nü yordu. 

Köylünün sözleri derhal takip 
kuvvetleri arasında yayıldı ve ölilm 
tehlikesi karşısında bütün yorgun· 
luklar bertaraf oldu. 

Takip kamandanları uzun uza· 
daya konuşmadılu. icap eden terti· 
batı alarak derhal harekete geç
tiler. 

Geçtiler, fakat çetenin taras· 
sut nöbetçilerini hiç hesap etmt!· 
diler. 

Filhakika tarassutta bulunan 
kıza; müfrezelerin görünce derhal 
efeye koştu. Efe yerinden fırladı. 
Diğerleri de onu takip ettiler ve 
hepsi de evvelden hazırlanmış olan 
yerlerine uzandılar. 

Osman beyi Hacı Mustafa ya· 
nına almış, bir taşın arkasına ya· 
tırmıştı. 

Müfreze iyice yaklnşınca çe· 
teden bir yaylım ateş koptu ve si· 
lah seslerile beraber beş kişi bir· 
den cansız yere düştü. arkasından 
bir yaylım daha patladı, yedi kişi 

daha yere serildi. 
Üçüncü, dördüncü yaylımlar 

Müfrezeden 17 kişinin ölümüne, 
6 ki,inin de ağır mecruhiyetine 
sebep olmuştu. Zabitler gerilemiş· 
lerdi. Müfrezeler ise daha ilk ham· 
lede dağılmak vaziyetine düşmüş· 
lerdi. 

Müsademe mahalJinde yirmi 
beş kişi kalmıştı. Bunlar da Çer· 
kes Eşref müfrezesine iltihak eden 
Yarım Arap na mile maruf bir adam 
la Yanık HaliJ lbrahim ve avcne
sinden ibaretti. Müfrezeler geriye 
çekilmişler, dağın başka tarafında 

tutunmak çaresini aramağa başla· 
mışlardı. Fakat Çqkıcı efe; tekmil 
hakim noktaları daha evvelden 

tutmuş bulunuyordu. 

Müfrezeler muntazam bir şe· 
kilde tutunmak çeresini bulamayın· 
ca herkes kendine bir tümseği ve
ya bir taşı siper edinerek ateşe 

girişmişti. Yalnız Yanık Halil fb· 
rahimin tuttuğu cephe sebat edi
yordu. Çakıcı çetesi üzerinde diğer 
mtıf rezelere ait ateşin hiç bir te· 
siri yoktu. Müsademe Yanık Ha
lil lbrahimle Çakıcı nrasında ce· 
reyan ediyordu. 

Yanık Halil lbrahimle Çakıcı 
arasında can husumeti vardı. Bu 
sebeple Yanık Halil İbrahim so· 
nuna kadar sebat kararını ver· 
mişti. · 

Yanık Halil lbrahimi Garbi 
Anadoluda şahsan hemen herkes 
tanır. Kısa boylu, kara, kuru, cılız, 
çop~r, pis bir şey olan bu adam 
hakıka~~? zehir gibi bir eşkıya idi. 
Askerlıgı çıktığı zaman bedel ve· 
ren Yanık Halill brahim askerliğin· 
den bir sene sonra Çamurcu Osmanla 
amcasının oğlu Mehmedi yanına 
alarak dağa çık11119 ve şekavete 

HARİCİ ·~ HABE.RLER;~, 
. '.-.:.~ 

2! 

Girid'e yapılan 
i h r a ç 

( Baştarafı ikincide J 

Londra _22 eı·r Fransız Fransanın Vaşin 
(A. A) - Surıye gton b ü y ü k 
hududundan müs- a 1 elcisi Hanri Hey 
takil F r An s 1 z a y 1 ise ŞU beyanatta 
ajansına gelen bulunmuştur: 
bir telgrafa göre Surigede, dö Gol kuu· « - Mütareke 
maruf bir albayın vetlerine iltihak etti şeraitine naza-
k um an da sın da ran Alınan tayya 

bulunan bir Fran- F r a n s 1 z Hav a releri Suriyedeki 

Bir Fransız ,ehrinde 
nutuk verdiği s1rada 

Darlan 
ıslıkla kar
şılanmış! 

cane'i hesap etmek mecburiyetinde 
bulunmaktadırlar. Halbuki Alman
lar, 250 tayyareye müteaddit se
ferler yaptırarak Girid'e 7000 
asker çıkarmışlar ve bu ihracı, 

Libya harekfıtiyle, Suriye'ye yap· 
tıkları sevkıyatla, lrak'ta çıkan 
hadiselerle kolaylaştırmışlardır. 

sız alayının, Su· Fransız tayyare me 

dd riye'ye g i r mi ş s • d ydanlarına inmek 
sülOk etmişti. Bir mü et sonra DaZJf) llfJye e 

O olan hür Fansız halkını haizdirler» 
kendisine yağcılar köyünden S· 

man og" lu Mu1Jtafa iltihak etti. kuvvetlerine illi· /ngilizler 
d d · • hak ettig"ine dair Almanlar Suriye ve 

Dahn bir müddet sonra a em.ırcı I k memnun 
Mehmet efe Ynnık Halil lbrahıme emareler vardır. ra ta derhal ba,hya- Londra 22 ( A. 

d L on d ra 22 cak bir hareket için A.) _ H u" r 
kızan ol u. . 

Bıçakçı knryesinde Ahmet ıs· ( A. A ) - Suri- h a Z 1 r d e ğ I 1 I e r Fransız kuvvet 
minde bir zavallıyı öldiiren Yanık yeden müstakil ..._ ____________ __. !erinin Suriyeye 

Halil lbralıim; takip kuvvetlerile Fransız ajansına gelen bir telgra· duhulü dün öğ'ledtın sonra Londra-
sckiz müsademeye girmiş, sekizin- fa göre, müstakil Fransız kuvvet. da öğrenilir öğrenilmez çok büyük 
de de muzaffer olmuştu. Kendisi lerine iltihak eden Fransız alayı, memnuniyet uyandırmıştır. Zira bu, 
gayet sinsi, geyet kurnaz bir zey· Suriye yüksek komiseri General müttefiklerin yakın şarkta azami 
bekti. Bu kurnazlığı sayesinde ele Dcntz'in kumandasındaki kıtalar. gayret ve ilk teşebbüs zihniyetile 
geçme:ıine imkiin yoktu. Zira Ya· dandı; Filistinden gelecek muhte· hareket kararının yeni bir emaresi 
nık Halil lbrahim; zabıtayı o de· mel bir müdahaleyi önlemek için olarak telakki olunmaktadır. Bilhas-
rece şaşırtmıştı ki cidden hayret Lübnana girmek emrini almış olan şu bakımdan da ehemiyeti vardır: 
edilirdi. Bu adamın planı pek çok mühim bir teşekkülün dümdarını Almanların Suriye ve lrakda derhal 

sonra anlaşılmıştır. ki şudur: teşkil "diyordu. bşlayacak bir sefer için temamile 
Yanık Halil lbrahim müsade- Ayni telgrafın ilave ettiğine hazır gibi g-özükmediklerinden emin 

me yaptı ını; müsademenin netice- göre, Vişi hükQmeti makamları , hatta bulunulmaktadır. 
Sl'ni alır, kaçardı. Fakat kat'iyen Lübnana gelmiş olan kıtalar ara· G 1 D" G 1 enera o o ün Almanya ile 

1 d ki Ş azdı Eşkıyanın sında da hasmane vaziyetlerle kar. ora ar an nza a m · Vişi arsında aktedilen anlaşmayı 
kaçtığını gören takip kuvvetleri . şılaşmaktadırlar. Hava nazırı ge. reddeden muhtarasının arifesinde 
derlıal Yeni tertipat alarak şakinin neral Berjere'niıı Suriyeyi :ziyareti· l b h 

yapı an u ür Fransız hareketi 
kaçması muhtemel olan istik:ımet- nin esas hedefini bu kıtaların Peten k ld k as eri o uğu adar siyasi ehem· 
lere doğru yüriirlerken Yanık Ha· hüktlmetine karşı sadakatlerini ta· miyeti haiz bir hareket gibi telakki 
lil lbrahim tekrar müsademe ma- zelemek teşkil etmektedir. olunmaktadır. 
lıalline gelir ve çubuğunu yakarak General Berjer~ Surigede 
keyif çatardı. Zabıtaca bunun böy- Vichy 21 ( A. A) _ D. N. B: 
le olmnsına imkan tasavvur edile- Berut, 21 ( A.A ) - Suriyede 

Fransız hava nazırı General Ber-
mediği cihetle Yanık Halil lbra· 'd çıkan «Şark» gazetesi Berutta 

Beratta ekmek yok 

Londra 22 (a.a) - Hür Fran
sızların çıkardığı F ranz gazetesi 
şu hadiseyi nakletmektedir: 

" Amiral Darlan 24 Nisanda 
Bone şehrinde, Alman karargahın
daki müzakerelerden sonra, mai. 
yeti erkanivle binanın traçasma 
çıkmış ve traçenin önünde topla· 
nan Fransızlara beylik bir kttç 
cümle ile hitap etmiştir. Bu sıra
da kalabalığın arasından acı ve 
sert bir ıslak sesi işitilmiş, bunu 
diğer ıslıklar takip etmiştir. Bu· 
nun üzerme amiral sarararak çt>ıkil

miş, fakat maiyetinden biri halka 
duğru ilerliyerek: 

" - Fransızlar, biraz terbi· 
yeli olunuz! ,. 
Demiş ve şunları ilave etmiştir: 

" - Boneli Fransıı-lar, yaban• 
cılar bize bakıyor.,, 

Bu cümle, söylenilmiyecek bir 
cümleydi. Bütün halk, bir fırtıra 
gibi gürliyerek hakaretiamiz söz
ler sarfetmi.;tir. Bonenin iradın 
ve erkekleri şöyle haykırmışlardır: 

" Kabahat kimde? Bunu siz 
istediniz, mütarekeyi kim imzala. 
dı? Fransamn kapılarıni Almanla· 
ra kim açtı? 

him müsademclerden sonra tabii geret ş!mali Afrika a yaptığı tef. büyük bir ekmek sıkıntısı olduğunu 
tiş seyahatini bitirdikten sonra yazmaktadır. Halk sabahları erken- Al ı• ı 

bulunnmazdı. Pazartesi akşamı tayyare ile Tu- man • ta yan 
f d ·ı d 'd' den fırınların Önünde loplaamak· 

Çnkıcı e e ng ar a ı ı ve nus'tan Beyrut'a gitmiştir. Hava 
Ç f d • 1 d 'k b k tadır. Son günlerde ekmek fiyat- f k akıcı e e ng ar a ı en aş ·a nazırı tav. yare meydanında Fransız }• t t }• a } ll } ll 

f d d d 1 d ları yüzde · otuz nisbetinde yüksel· 
hiç bir e e ağ :ı o aşamaz 1• fevkalade komiseri General Dentz 
Fakat işte Yanık Halil lbrahim bu ve Suriye hava kuvvetleri kuman- miştir. Jd•• •• •• 

• k"" t k 'd · · ı t Ekmek temini işinde görülen Yl ODUffiU umumı şe ave aı esJnın, ya 1u danı General Janne quin tarafın- • 
Ç k d .. t h "c'ne k kötü idareden dolayı bütün şehir-

a ıcı us urunun arı ı çı maş- dan karşılanmıştır. Rlbb t ' d t 
tı. Çakıcı efeye r:ığmen dağlarda lerde hükamete şikayette bulunul· en rop • 08 -
pekala dolaşıp duruyordu. Hükumetin emri mucibince, muştur. 1 U ğ U n bozulmaz 

Bu hal; Çakıcı efenin lıoşuna General Bergeret Suriye fevkala- Berut 21 ( A.A) - Tas ajansı mahiyetinden kim-
gitmedi. Bahusa~ Yanık Halil lbrA· de komiseri ile birlikte hava hü. bildiriyor: ae 'Uphe edemez • ., 
himin şöhreti gittikçe artıyor. za- cumlarına kar1iı Suriye'de ne gibi Havayici zaruriye fiyatlarının Diyor. 
ferle neticelendirdig" i her müsade- tedbirler alındığını tedkik ede· ani olarak yükselmesi üzerine ücret B 1. 22 [ ] D N B er ın: a. a. - . . . 
me onun ismini biraz daha uzakla· cektir. ve yevmiyelerin arttırılması için aiansı bildiriyor: 

ra götürüyordu. Köy kızları der· Şam 21 ( A. A) - Suriye' de· amele ile müstahdemlerin yaptığı Almıınya ile halya arasındaki 
neklerde Çakıcı efe türküsünden ki İngiliz konsoloslukları Fransız grevler Suriyenin her tarafında ittifakın 2 inci yıldönümü münase· 
sonra dümbelekleri vurarak makamatının talimatına tevfikan, devam etmektedir. Beruttakİ ticaret betiyle Almanya Hariciye nazırı 

Olmaz aayri kapılarını kapamışlardır. Şam in- müesseselerinde çalışanların da Fon Ribbentrop, yabancı gazeteler 
0 kl b"ld' ·1 k d' mümessillerine şu beyanatta bu. Yanık emmim giliz konsolosluğu memurları Şam'ı grev yaptı arı ı ırı me te ır. lunmuttur: 

Tutulmaz gayri Cumartesi günü terketmişlerdir. Şamdaki terzi kalfalarile çırakları· «- iki ~üktlmet, hüsnüniyetle 
M 1 k t . t k d f ·ı· 1 nın grev ilin ettıkleri haber veril-Türküsünü de söylemeğe baş• em e e ı e e en ni'ı ız ere, ve sulh yoliyle halledilemiyecek 

lamışlardı. Yanık emmi almış Vf!r· Hindistan'a ve yahut cenubi Afrl· mektedir. hiç bir Avrupa sıyasi meselesi bu· 
mışti. Halbuki bir postta İki aslan ka'ya gitmeleri tavsiye edilmiştir. 

1 1 
h lunmadıj'lna kanidir. Fakat iki hü· 

Yatmazdı. Esaslı İngiliz mileaseseleri, Şam'da Amerı'ka 1 ar arp kamet kuvvet tehdidine karşı çar· 
f l. tl · · t fl ı · 1 d' pışmağa ve şereflerini, milletlerini 

Çakıcı blikemediö-i bileg· i öpe- aa ıye erını a 1 ey.emış er ır. . h , 
0 •ı ,.. • f • 1 milletlerinın aya ti haklarını müda-

cek kadar akıllı bir şaki idi. Bu Londra 22 (AA) - General 1 anını IS ıyor ar faa için bu tehdide ellerinde bu-
sebeple Yanık Halil-lhrahime açık· Dentz'in 16 mayısda neşrettiği lun~n bütün v~sıtalarla karşı koy. 
tan açığn husumet ilan etmek yo- tebliğdeki bir fıkra ile evvelki gün Nevyork 22 (a.a) - Amerikan maga dıı kat ı surette azmetmiş 
luna gitmedi. Ona bir kızan yol- Fransanın Amerika büyük elçisi Ayan meclisinin bahriye encümeni bulunmaktadır. Almanya ile ltalyan 

b • ·ı · H · H · t - b t reisi Vels, Müttehid Amerikalılar imparatorlug· u arasında mevcut lıyarak şu ha erı ı ettı : anrı ey ın yap ıgı eyana ara· d 
h b b. f k ·· teşkilatının toplantısında bir nutuk ostluğun bozıılmıız mahivetinden 

- Benim ":ırşınıdıı şimdiye sında sarı ve arız ır ar mu· dünyada artık kimse şüphe 'edemez.» 
h .ı d'I kt d' Fransanın söylemiş ve " inanılmıyacak gibi 

kııdar efe dolaşmadı, Yanık Halil şa ene e 1 me e ır. "Gı"rı"dı'n ı"stı'I" teşebbu"su·· 
1 h 

.ı 1 • Suriye ve Lübnan Yüksek komiseri, gözüküyor amma, kongre azaları a 
bra im uo aşıyor. h"l h ı d 

neşrettiği tebliğde şöyle demek· a en arp ilanını ta ep e en mek. akamete u vgnyacaktır,, 
Eğer kendisini takdir etmesey- tuplar almaktadır. ,, demiqtir. 

tedir: " 1 k d dim ve zcybekliğini beğenmesey· 'kt Vels, gemi kafileleri meselesi· s en eriye: 22 [a. a.] - Al-
« Son 2ünlerde bir mı ar mantarın Ciride yaptıkları taarruz 

dim başka türlü hareket ederdim. Alman tayyaresi Suriyeden transit nin muhakkak surette Almanyaya Mısırdaki Yunanlilar arasında bü· 
Fakat kendisini hakikaten seviyo- olarak geçmiştir. Bunlardan 15 karşı harbi tacil edeceği fikrinde yük bir infial doğurmuştur. F.len-
rum. Su suretle benim dağda bu- tanesi Suriye tayyare meydanlarına bulunmuştur. ler ve Giridliler komiteleri reisleri, 
lunduğum sıra da onun da dolaş- mecburi inişler yapmış, mütareke Bu bu son hareketin müttefiklerin so-
masını hoş görüyorum. lcabederse şeraitine tevfikan Fransız makanı· gece Nöbetci eczana 1 nuna kadar harbetmek hususundaki 
ve başı sıkışı:-sa bizden yardım İs· ları bu tayyarelerin ınüınkün oldu- ---::----~~--~:.:.:;,,:__.) azimlerini arttıracağını söylemişler 

· k Tor E ve bu yeni istila teşebbüsünün tesın, yaparız.. g· u kadar çabuk, yeniden hare et· 05 czanesı· kat'i surette akamete uğrıyacağı 
(Det1amı var) )eri için tedbirler almıştır.» ( Yeni cami Yanınd~ ) kanaatini izhar etmişlerdir. 

ı==========================~;;;;;;;;;;;;;;;;;=, 

Harareti 46 dereceye fırlayan kadın 
-================================t=k=l=.f::::=.= .. ====an:=r:ed:==c=ev=a~b==·ı===k============================l==========~~J 

B irleşik Amerikada Koonektikut hasta- e ı ettıgı zam . . 1 ı e arşılaşırsa takdirde müracaat kabul edi memiş demektir. 
hanesi doktorları, şimdiye kadar misli bunu hoşa gitmeyen hır hadise, hatta bazen . Yeni Zelandada izdivaç teklifi daha garip 

görülmemiş bir sar'a vakasını tedkik ile meş· haysiyet kıracı telakki eder. Bunun için evvel. tarzda olur. Bir delikanlı beğendiği kıza, süt 
gul bulunuyorlar. Son zamanlarda mezkOr h~s: ce ya mllşterek tanıdıkları vasıtaıile kızın ve sağarken yaklaşır. Dolan süt kovasını taşımağı 
tahaneye sar'alı bir kadın getirilmiş ve krızı ailesinin ne düşündüiü anlaşılır, yahut da de· teklif eder. Kız razı olursa muvafakat cevabı· 
geldiği zaman harareti 46 dereceye çıkmış· likanlı rüruuzla genç kıza kendisile evlenmek dır. Aksi takdirde delikanlı ümidi kesmelidir. 
tır. Doktorlar, şimdiye kadar harareti 46 de· istediğini anlatır. Bu takdirde kız da rümuzla • 
receye çıkmış basta bir insana raslamamışlar· cevap verir. 
dır. Fakat bu vakanın fevkaladeliği, kriz g-e· Hollanda köylerinde bir genç kızla evlen· 
çer geçmez sar'alı kadında hararetin normal mek istiyen delikanlı, eline bir parça pandis· 
bir dereceye düşmesidir. panya alır 'l/e beğen?iği kııın yanına sokula· 

Sar'ulı kadını kliniğe alan ve müşahede rak bir parça pandıspanya ikram eder. Kız 
altında tutan doktcır Pinç, bu sar'a vakasının pandispanyayı kabul ederse bu muvafakat ce· 
pek nadir olduğu ve hararetin insanların ta· vabıdır, delikanlı kızın ailesine müracaat ede-
hammül edemiyecekleri bu kadar yüksek bir bilir. Eğer «şimdi yemek yedim, karnım tok. » 
dereceye çıkması thyr"ide denilen guddenin gibi bir bahane ile Pandispanyayı almazsa: 
iyi işlememesinden ileri geldiği neticesine var· «seninle evlenmiyeceğim, nafile uğraşma!» de-
oııştır. Guddedeki bu intizamsızlık kalbin, isa· mektir. Delikanlı için bundan sonra yapacak 
bın ve adalelerin ihtiJaçlarına sebebiyet ver· şey başka bir renç kıza pandispanya ikram 
mektedir. etmektir. 

• Hol~anôa .köyl~ri~de panayır günlerinde de 
'"'!0"""U_._ ___ e_n_g_a_r~p Muhtelif memleket başka hır şekılde ıstımzaç yapılır. Bir delikanlı 

nyamn 1 
lerde ı'ı.dı'vaç teklı'fı' f t b 1 rak be" d'". k 1 

l"fl ır!!a u a gen ıgı kızın apısını ça ar 
İzdivaç te 1 81'İ için pek garip usul· ve sigarasını yakmak için kibrit ister. Kız biz. 

ler vardır. Erkeklerin çoğu bir kıza izdivaç zat kibrit getirirse muvafakat cevabıdır. Ak•i 

Amerika ruhiyat müte
hassıslarından profesör 
Volf, insanın karakte· 
rini dudaklarından sez-

insan karakteri 
dudaktan anla
şıhrmı? mektedir. Profesöre 

göre ağız, el gibidir. Düny~da iki kişi yoktur 
ki duda~ ları tıpatıp ayni biçimde olsun. 

Maamafih her insanın dudaklarında karak
terini faşeden bazı bariz vasıflar vardır. Fakat 
Amerikalı ruhiyatçı, insanın karakterini dudak· 
larından nasıl keşfettiğini ifşa etmek istemiyor. 

Hakikat şudur ki profesör Volf, kendisine 
gönderilen fotoğraflara bakarak gönderenlerin 
karakterini tamamile doğru olarak tesbit edi· 
yor ve her insanın istikbali, karakterine ba!h 
olduğundan, ayni zamanda müracaaçıtJarın ıı· 
tikbalini de ketfediyor. 

Girid'in vaziyeti : 

Hartayı göz önür.e alacak 
olursak, Girid'in kıtadan 

pek uzak olmadığını, tesbit ede
biliriz. Girit, garpta Yunanistan· 
da Mora Yarımadasiyle, şarkta 
Oniki ada arasında bir gerdanlı· 
ğın taşı gibi sallanmıştır. Girid'in 
garp burnunu bir çok küçük ada· 
lar Mora'ya, şark burnunu da ge
ne bir çok küçük adalar, Oniki 
adaya bu meyanda Kasos'a, Kar· 
patos'a ve Rodos'a bağlamakta
dır. Kasos adasiyle, Girit'teki Si· 
doros burnu arasındaki mesafe 50 
kilometredir. Gene Girid'in garp
taki burnu ile, Mora arasında bu· 
lunan Antikitera adası arasında 
ki mesafe 30 kilometredir. Daha 
gerinde, Kythera adasiyle Girit 
arasındaki mesafe ise, 100 kilo
metreden fazla değildir. Mihver 
bu küçük adaları basamak basa· 
mak athyarak, Ege denizini iki 
taraftan bir kıskaç altına almıştır. 

Girid, işte bu kıskacın arasın
da sökülecek bir diş gibi kalmak
tadır. Bundan dolayı Almanlann 
bıi adaya ihraç yapmak teşebbüs• 
leri zaten beklenen lir hareket ol· 
muştur. 

Fakat şurasına dikkat etmek 
lazımdır ki, adanın en büyük liman
ları, yani Garpta Suda limanı 
şarkta mirabella limanı, iç sa
hillere yani Ege denizine, şimal 
kısmına bakan taraftadır. 

Cenup sahillerindeki limanlar 
o kadar mühim değildir. Bunlar, 
aleliide uğraklardan ibarettir. Za· 
ten adada cenu\.ıa doiru dağlar 
sertleşmektedir. 

Adanm· müdafaası 

I• şte coğrafi vaziyet bu Şf'kilde 
göz önüne alınınca lngiliz filo· 

sunun neden bu ihraca karşı koy
madığı anl~ılır. Belki amiral Cun
ningham, kuvvetlerini bu küçük 
adalardan mür&kkep kıskacın iki 
tdrafından Gir.id'in iç taraf ana sok· 
mamak istemiştir. 

Bundan dolayı Suda limanının, 
ve Mirabella'nın denizden müdaf a· 
ası ihmal olunmuştur. Belki de Gi
rit adasının kat'i bır şekilde mü· • 
dafaasına lüzum görülmemiştir. 

Filhakika Gırıd'in Şarki Akde· 
niz hikımiyeti bakımından buyük 
ehemmiyeti inkar edilemez. Fakat 
bundan daha mühim olarak. Mısır'· 
ın müdafaası vardır. Mısır müdnfa. 
asiyle lngıltere koskoca bir Afrika 

tasının ve bir imparatorluğun 

ehemmiyetini garanti edecektir. 
Bundan dolayı Almanlar Girid'e 

yapıla~ ~hract, Mısır harekatiylc 
ahenklı hır şek.ılde mütıılea etmiş 
ve İngilizleri Girid'e çekerken Lib. 
ya' dan taarruz.u şiddetlendirmeği 
düşünmüş olabilirler. Bu takdirde 
Lıgiliz filosunun bır tuzağa düşü
rülmesi de hesaba katılmış demek· 
tir. 

işte bu st'bepten, yukarda, İn
giliz başkumandanlığının planları 
üzerindeki ihtimali de gö.ıönüne 
almak liızımgeldiği kanaatı üzerin-
de durduk! 

ihraç pruvası ~ı ! 

Bir başka nokta daha vardır: 
Almanlar Girid'e yapılan ih· 

raçla sade Şarki Akdeniz yolları
nı kontrolleri altında bulundurma
yı, ve yahut Ege denizini kapama 
yı değil, belki lngiliz adalarına 
yapmak istedikleri ihracın umumi 
bır pruvasını da yapmak istemiş· 
olabilirler. Bu plan şöyle düşünüle 
bilir: evveli paraşütçüler gönder
mek bunlar vasıtasıyle hava mey
danlarını ele geçirmek sonra as· 
ker indirmek, memlekt:t dahılinde 
umumi sabotaj yaptırmak, sahil 
müdafaa mevzılerinı ele geçirmek 
ve nihayet gen., tayyareler hıma. 
yesin<ıe denizden ihraca başlamak! 
Almanların Giride yaptıkları ihraç 
ta küçük hücüm botları ve mavna
lar kullanmaları da böyle bir te · 
şeb!:>üsün tecrübesi üzerinde dur· 
duklarını gösterir sanırız. 

Ayrıca Giridin alınmasiyle, Yu 
nan topraklarının tamamiyle işgal 
altına girmesi, Alcıanya için bir 
prestij meselesi telakki edilebilir. 
Fakat iş yalnız mağnevi cephe~e 
değildir. Giridin alınmasiyle_ lbır 
şey çıkmaz denilemez. Çünlw n· 
giltere kıtadan o kadar uzaklaş· 
mış ve Almanya Afrikaya ve Or· 
ta şark'a o kadar yakınlaşmış o· 

lur. B "t'b rla Almanların çok 
u ı ı • f d rek adayı 

b" ük aayretler sar 0 e ki · uy • ret edece erı· 
ellerine almata. ~ay derece şid 
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VAZLIK Si NEMA 
BU AKŞAM 

MELVİN DOÖLAS 

Gibi üç büyük YILDIZ tarafmdan calipi dikkat bir tarzda 
temsil edilen ve lspanyolca müzikle süslenmiş olan 

m -----,.,.~--·* a ···•>3!WWW 

Vantilatörlerle serin 
bir lıale getirilmiş olan 

Alsa ray 
S• VASi 
ınemasının salonunda 

Bu Akşam 
iki güzel filim birden 

1 

Komikler Krah 
MALEK 

AŞK SERENADI 
Tarafmdan harikulAde bir 
tarzda yaratllan 

MAL EK 
• 
lşArayor 

Fransızca sözlü büyük filmle sayan müşterilerine kapılarını açıyor. 

Bu güzel filme ilaveten en son P J\f~!\ltJ)01~1l dünya haberleri 

B IJ :S El ONDA : Göste receğimiz filmlerden bazıları 
il 

Olimpiyat şampiyonu 
BAHAR MELEÖI Deanne Durbio HERMAN BIRKS 

Tarafmdan görülmemiş 
Unutulmaz bir balo gacesl Zarab leander 
ÖLMEYEn AŞK Bette Davis 
Bradvoy Serenadı Şirley Tem ple bir muvaffakiyet· 

le devam eden 
Ta,ra Kızı Robet Taylor 
Milyonerler Barı Firet Maç Murray 
Cinayet Saati Edvar Robenson Tarzan ·Kuvvetler 

Kralı 
Kadın Parma§ı Luliı.:e Baal 
Gecenin A Uyası Bette Oavis 
Kıvırcık Paşa Sait, Halide 

iLAN 
Belediye Riyasetinden: 

1- 1. Haziran. 941 tarihinden 31 Mayıs 942 tarihine ka
dar belediye kanarasmda kasaplar tarafından kesilecek kü
çük baş hayvanların sakatata açık arttırmaya çıkarılmışlar. 

2- Muvakkat teminatı 300 liradır. 

3- İhalesi Mayısın 30 uncu· cuma günü saat onbeşte be
lediye encümeninde yapılacaktır. , 

4- Şartnamesi belçdiye muhasebe kalemindedir. lstiyenler 
orada görebilirler . 

5- İsteklilerin ihale günü muayyen saatte yatarmış ol -
dukları t eminat makbuzlariyle birlikte belediye encümenine 
müracaatları ilin olunur. 746 14- 18- 23- 28 

ASRI SiNEMADA 
Suv•r• Suvar• 

8,45 BU AKŞAM· 8,45 

Şaheserler Serisinden 
Fransız filimciliğinin incisi ... Dünya sinemacıhğmm 

Şaheseri 
Büyük A · tist (JAN GABl)nin 

........ soN OMly ...... .. 
Bügük Hegecan... Harkulade macera... Hazin 
ve müessir bir aşk faciası 

iLAVETEN: 
Sergüzeşt Fihmlerinin Büyük Kahramam 

BUk Joynesin: Ateşler Diyarı 
En Güzel... Ve en heyecanlı .. Büyük sergüzeşt filmi 

Gelect;tk Proğram: TYRON POWER 

Sevimli Haydut Filminde 
iLAN 

Mersin Liman İşleri İnhisarı Türk 
Anomin _Şirketi Umum · 
Müdürlüğünden: 

Şirketimiz atölyesi için yeni veya az müstamel bir adet 
komple marangoz Planya tezgahı satın almak istiyoruz . 

Vermek istiyenlerin 31 Mayıs 941 tarihine kadar fiyatla
rını ve tartlarmı şirketimiz umum mlldürlüğüne bir mektup-
la bildil'llleleri lüzumu ilin olunur. 786 

--
Halkavi reialilinden: 
Temsil, güzel sanatlar. spor 

ve köycülük şubelerinin ifti. 
rakile 25/ 5/ 941 pazar gü

nü için evimiz Misis köyüne 

bir gezi tertip etmiştir. Bu 

ıubelere kayıtlı azalardan ge· 

ziye iştirak etmek istiyenlerin 

?3/ 5/ 941 akşamına kadar 
Halkevin~ isimlerini bildirme
leri ilin olunur, 770 

Zayi tezkire 
lzmitte 16 ncı alay 1 rinci 

tabur 2 nci bölükten almış 
olduğum aJkerlik tezkremi 
zayi ettim. Y eniaini alaca
tundan eskisinin hükmO ol· 
madıtuu ilıln ederim. 

Adanuaın Karaisalı ka· 
zasından 31S doğumlu 
gazez otullarından Ali 
oğlu Hamza Ceren. 

788 

Adana Ticaret ve 
Sanayi Odasından: 

Sicilli ticaretin 85 numarasında kayıtli (Çukurova pamuk 
tarım satış kooperatifleri birliği) genel direktör vekili Orhan 
Servet Kaftancı ile muhasebeci Hüsnü Edimenin imza sela· 
biyeti hakkındaki Birinci noterlikten tasdikli 16/5/941 tarih ve 
3 sayılı sirküler sureti aşağıya çıkarılmıştır. Keyfiyet ilin 
olunur. 

1. Yüksek ticaret vekiletince birliğimiz genel direktör 
vekilliğine tayin buyurulmuş olan Bay Orhan Servet Kaftan· 
cı'nın imza örneğini takdim ediyoruz. 
Statümüzün 32 inci maddesi geretince genel direktör vekili 
ile 4/ 4/ 1941 tarihli 2 no : sirkülerimizde imza örnekleri 
mevcut yönetim kurulu üyelerinden veya birlik adına birinci 
ve ikinci derecede imza vazına sellhiyetli zevattan birisinin 
müşterek imzaları Birlitimizi taahhüt altına koyacaktır. 

2- Birlitimiz mubUlpierinc:a... Bay Hüsnü Edirne ikinci 
derecede imza Hllhiyetini haiz olup mumaileyh ile umum 
müdür vekilinin müşterek imzaları birliğimizi ilzam edecektir. 

3. imza örneği 16/ 11 / 1940 tarihli 1 nolu sirkülerimizde 
mevcut ve muhasebe müdürü Hüseyin Tunca ile 2 No: sir· 
külerimizde imza örneği mevcut muhasebe müdür muavini 
Gemil Sidar'm imza selihiyetleri iptal edilmiftir. 

Bay Orhan Servet Kaftancı fU surette imza edecektir. 

imza 
Bay Hüsnü Edirne şu suretle imza edecektir. 

imza 

.. Belediye 
Belediye 
Riyasetinden : 

Belediyemizde açık bulu
nan 50 lira maaşlı bir zabıta 

memurluğu için 29. S. 94! 

perıembe günü saat 10 da 

müsabaka imtihanı yapılacaktır. 
En aşağı orta tahsil görmüş, 

askerliğini yapmış ve memnr 

olmağa kanuni mahzuru bu
lunmayan ısteklilerin tahsil, 

askerlik ve hizmet vesikalarile 
birlikte belediyemize müra-
caatları. 783 

Belediye Riyase
tinden: 

-1 941 Mali yılı içinde şe· 
bir fakir halkiyle belediye 
memur ve müatahdemlerine 
verilecek iliç ve tıbbi mal· 
zeme açık eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2· Muvakkat teminatı (72,5 
liradır. 

3 - Şartnamesi· belediye 
baştababetindedir. lstiyenler 
orada görebilirler. 

4. İhaleai Mayuın otuzun· 
cu günü saat on dörtde be· 
lediye encümeninde yapılacak
tır. Taliplerin ogün muayyen 
saatte muvakkat teminat mak
buzlariyle birlikte Encümene 
müracaatları ilin olunur. 

13. ıs. 23. 28 142 

779 

ilinları 
Belediye 
Riyasetinden : 

( Enkaz satllacak ) 
Evvelki ilanlarda yazıldıiı 

gibi Divan yolu Kuru köprü 
ağzında istimlak olunup yık· 
tırılan ev ve dükkinlarJn çe
şitli malzemesi 24. Mayıs cu
aıartesi gllnü saat 9 dan 12 
ye kadar •atılacaktır. 

isteklilerin o gün ve o sa
atte satış yerinde bulunmaları 
ilin olunur. 785 

iLAN 
Adana Belediye 
RIY••etlnden: 

1 • Şehrin muhtelif yer· 
lerinde Yapılacak olan parke 
yollarda kullanılmak üzere 
toprak kala taş ocaklarından 
çıkarılmalc ıartile [ 130000 J 
adet Bezalt parke taıı kapa-

lı zarf uıulile münakasaya 
konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli (13, 
400) liradır. 

3· Muvakkat teminab (1, 
OOS) liradır. 

4- ihale 3 / 6 / 941 tari ~ 
bine rastlayan sah günü saat 
15 de Adana belediye bina• 
sında belediye encümeni hu· 
zurunda yapılacaktır. 

S· Şartnamesi belediye fen 

Avrupahlar10 Hergün Kolipoıtal lle Uzak Memleketlerine ~nderclikleri 

TUrk Mamulatı 
ÇAPA MARKA 

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

Çapa marka çorbahk hububat , sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar acmlak ve ıilr,atle 

hazırlımabilmesi bakımından da ayrıca şayana tav•iyedir. Memleketimi· 
zin yegane müstahzar gıda kaynağı- olan ÇAPAMARKA yeni ve mil• 
kemmel eserile mutfaklarımız içinde azami kolaylık imklnını temin etmiftir. 

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

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

KURUŞA ALABiLiRSiNiZ 
Beşiktaş Çapamarka - Kurulot Tarihi: 191S. 

İLAN 
Devlet Demiryolları 6 mcı 
işletme Artllrma ve Ek
siltme Komisyonu Reisli · 
ginden: 

Muhammen bedeli 4320 
lira olan ve 941 mali yıh için· 
de F evzipaşa deposuna ge
lecek 12.000 ton maden kö
mürünün tahmil ve tahliye işi 

26-5-941 pazartesi günü sa
at 11 de açık ekailtme ıureti-

le Adanada işletme Müdllr· 

lüğü binasında ihale edilecek-
tir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 
324 lirahk muvakkat teminat 

akça~rı ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları hamilen tam 
vaktinde eksiltmede bulun
maları lazımdır. 

Şartname ve mukavele pro· 
jeleri Fevzipaşa Deposuna ve 
komisyonuna müracaatla be

delsiz olarak görülür. 
9- 14 .. 18- 2.3 729 

........................... 

IKIRALIKI 
İ BAcl 1 
il Mevkii ve kendi iyidir. 1 

Tutmak istiyenler , fazla • 

1 mal6mat almak için EGE ' 
PALASTA Bahriye müra- : . ' 

1 caatları . 

.......................... 

itleri müdllrlütündedir. İsti
yenler oradan alabilirler, 

6- Fazla malnmat almak 
iatiyenler Adana belediyesi 
fen dairesine müracaat ede
bilirler. 

7. Arttırma, Ekslitme ve 
ihale kanununun 32 inci mad. 
desine uyğun bir şekilde ha-

zarlanmlf olan teklif mektup· 
lara ihale tarihinde~ bir saat 

evvel yani 3/ 6/ 941 salt gü
nü saat 14 de belediye en· 

cümeni reisliğine makbuz mu
kabili vermeleri ilin olunur. 

18· 23• 28- l 762 

Halkavi reislilindın: 
Dil, Edebiyat komitesin

de açık olan iki · zabk için 
30/5/941 Cuma glnü saat on 
sekizde seçim yapılacatın
dan bu şubelere kayıtlı aza. 
ların o gün halkevine gel
meleri rica olunur. 

iLAN 
Bir telefon numarauna ih

tiyaç vardır. Devir etmek İl
tiyenlerin matbaamıza müra· 
caatlan ilin olunur. 

18. 20. 13 

Sathk Otomobil 
Lastikleri, döıemesi ve 

boyası yeni altı silindirli, sat· 

lam ve arızasız işler halde 

dört kapılı kapalı hususi bir 
(o p e l ) otomobili satılıkbr. 
Otomobil duraj1nda benzinci . 
bay Fehmi aykuta mlracaat. 

22. 23. 24 779 

Zayi tezkire 
lzmit dericıce kıtluında 

12 nci alay 3 ncü tabur 11 
rinci bölükten almıt olduium 
askerlik tezkremi zayi ettim. 
Y eniıini alacaiımdan eskili
nin hiikmü olmadıtım ilin 
ederim. 

Adananın Karailab ka· 
zaıında 315 dotumlu 
Dertli otullarından Ali 
oğlu Haci Süleyman 
Şahin 

. 787 

ı············ -- -I DOKTOR 

i Kemal Sabr , 
Hastalarını he ..... 

Kızılay caddeaiadeld mu• 

ı~::;Yin~~ _ka_~~-eder (9) 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U. Netriyat Mlldllrii ı Doktor 
Kemal SA ... 

Baıddıit yer : [ sUGON ) 
Matbauı - Adada 


