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F'~vate 5 Kuruetuır 

i ç k i y as _a ğ I·: 

Bazı Mebuslar inhisarlar bütçesinin ınü 
zakeresinde alkol aleyhinde bulundula 

inhisarlar Vekill bunun imkansız oldujunu; alkol 

Giridden Mısıra kaçar
ken, lskenderigede bir 
taggare kazasına 

•iragarak 
derecesi az içkilerin ta .nimi maksadlyle bunlaran , 1 .. 

daha ucuzlatllacajını söyledi . I · -- L~ 1 
Anltara: 30 [a. a.] _ Büyük Millet Meclisi b~ğ~n muın müdürlüğü bütçeleri de müzakere ve kabul ! 1 frakın merkezi Bağdattm modern malaallelerinden biri I 

ölmüş! 
İngiliz kıtaları 
BAÖDAD 
önlerinde 
-RADYO-

de muhtcJif mülhak bütçeleri mü'!akere etm~ştır. edilıııiştir. _ 

lnbisarlar bütçesiuin müzakeresi sıra!ltnda batıpler Ankara 30 (Huusi) -Burün Mecliste inhisarlar Londra: 30 G • • t' t dikl~ri zaman hl 
üksek dereceli alkol aleyhinde bulunmuşlardır. Umum müdürlüğü bütçesinin müzakeresi münasebe. (a.a) - Bu sabah 1 rı e miyane ve asillne 

Gy u-mru-k ve lnbı'sarlar Ve'·ı'lı' bu cihetin bir fayda • J • k' h I . d b b d'I · Gır' ı't hakkında b' h tt h k t '" tıy e ıç ınin ma ıur erm en a se ı mış ve hatıi 1 t 1 ır a ı are e 
temin edemiyecejini beyan etmiş ve halkı alkoldan içki memouiyetinden bile bahsolunmuıtur. Buna ce. yeni bir haber a yan takip eder tibi 
vazreçirme" için başka yolla~da~ ~dilmesinin daha vap veren ilakalı vekil bu memnuiyetin bizde ve relmemiştir. Bu rörüneo Alman 

f k Olacaö-ını tebarüz ettırmıqtJr. f sebeple Almanla- kıta 1 ar lar Gı'rı't hal'·ına muva ı e ., hatti Amerikada tecrübe edildii'ini ve akat iyi ne. ı '" 
Benzine ispirto karışhralması işinde alınan iyi ne- • rao iddia ettikleri karfı en kötü -ua 

1 tice vermedii'ini, Bıınun için de memnuıyet yerine -
ticeleri izah eden Vekil, daha muvefık netice er gibi Hanyanın Al·AJ J G• •d meleyiyapıyorlar. 
tenini için Zıraat Ve.(iletiyle işbirlii'i yl!lpıldığmı alkol derecesi az içkilerin tamimi yolu takip edildi- aıan kuvvetleri maD ar iri e Londradaki Yu 
bildirmiştir. Bundan sonra maddelero reçılmiş ve ğini beyan eylemiştir. tarafından i~gal nan elçiliji bu 
bütçe kabul edilmi~tir. Vekil, alkol derecesi iz içkilerirı tamimi maksa- edilip edilmediği 30 ·bin asker sabah bir teblit 

Müteakiben Devlet demiryolları, hudud uhiller diyle bunll\rın daha ucuz fiyata sahlması için de malöıu değildir. kJ • ) neıroderek Hany4, 
Urnum Mudürlütü ve Po!lta telgraf ve telefon U- tedbi· ler alınmakta bulun•ılduğunu ilaveten söylemiştir Mamafih bu. miim· 08 etmJŞ er Kandiya ve Res 

kürı add"l<iedil· Alman Taggar~leri ;:::~da: r:~r~; Bütünlemeye kaJan talebe 
için kurs açıllyor . 

Ankara 30 ( A.A ) - M ıarif vekilliğinden tebliğ edilmiştir: 

Lise ve ortaokul talabesinden bütünlemeye k•lmı, olaniarı yetişlir· 
mek için t8 te-nmuzda bışlaınak ve 24 ağ'ustosh bitmek üıere her li· 

.se ve ortaokulda ( ihtiyari talebe kurslar1 ) açıl•cakhr. Eu kurslarda 
öğ'retmenlerimiz ders vereceklerdir. Lise ve ortaokllarda biitilnlemeğe 
'-alan talebenin talebe oldukluını göst«!'rİr bir vesika ile bulunduklar1 
şehirlerdeki füe ve ort.ı okullara miiracut ederek kurslara kayit olun· 
maları llzımdır. 

Eden'in 
harp sonu 
dDnyası 

projeleri 
/ngili:z lıaricige nazırı 
diyor ki: 

Nazi, kendisine 
kin seli hazırlıyor 

Bitlerle hesap görme 
geniş ve çok şiddetli 
olacaktır 

Raşit Ali 
lrak'tan kaçtı 

Barut Uz erinden 
Irak'• 80 Alman 
tayyaresi geçti 

Londra 30 ( A. A ) - Londra 

resmi mahfıllerioden öğrenildiğine 

göre Raşit Ali lrak'tan kaçmııhr. 

Raşit Ali, yanında genel kurmay 

baş le anı Emin Zeki ve Emir • Ab· 
dülilih'ın yerine tayin cüretini 
gösterdiği sözde naip şeref oldu· 
ğu halde Irak· lran hududunu 
geçmiş ve lrana gitmiştir. 

Kahire 30 ( A. A) - İngiliz 
tebliği : Bugün Bardada 30 kilo
metre mesafede Hannukta işgal 
edilmiştir. Buradan biraz daha ileri 

geçilmiştir. Müteharrik k•talarımız 
Bağdadın takriben 8 kilometre şi· 
malindeki Kadalman'a varabilmiş
lerdir. 

Kudüs 30 ( A. A) - Halep'te 
bir çok Alman teknisiyenleri bu
lunduğu haber alınmıştır. Suriye· 
de benzin tükenmiştir. Bu mmta
kada benzin tayyare ile temin 

Londra 30 (a.a) - Hariciye edilmektedir. 
nu1n B. Eden, bugün Londra'da B t " • d 1 k' 80 k " eru uzerın en ra a a-
Mansion House'da bir nutuk soyle· d Al t • · t' • 

1 
d . . k' ar man ayyaresı r~çmış ır. 

• Surıyeden Beruta SE'yyah sfatıle 
llltf ve ezcilm e emıştır ı: 

1 
. , . 

« - Nazi, kendisine karşı mıs b' k Al O'E',.mekt d' B 
ı· " 1 ır ço man • T e ır. un· 
t~ rb~ril ~emişli khudrelt ve bküydüklük· ların ekserisi l:Sulgar pasaportunu 

ır 11.ın se •zır anma ta ır ve t kt d 
b aşıma a ır. 

•r•I kıraldıtı zaman bu sel Hit- K d- 30 ( A• A) F'l' t' ler" ' u us '"'- - ı ıs ın-
v 

1 
ve ~veneıini, ~uiılinı'leri de Alman ve ltalyan işlerini hd-

e d•ha bırçok şeylerı süpürüp 

götürecektir. Hesap ıörme, reniş vir eden ispanya konsolosu yarın· 

dan itibaren Fransa işlerinide fÖ· Ve çok tiddetli olacaktır, " 
B. Eden, Amerika Birleşik recektir. 

devletlerinden "Öyle bahsetmi-tir·. ============== 
'il' 'il' tir ki: 

b- « - B. Ruzvelt, dünyadaki « -Kral naibirin lir kaç gün 
~r milletlere yol gö,.termiş ve bü- evvel lrak'a avdetindenberi, sayıl-

yuk bir devi t d . 
e a •mına yctraştr ıy- maz derecede sadakat mes•jlara al 

oıRanh b:.r hareket yapmıştır. B. mış ve bi.itün memleketin müzı:ha. 
11:ı:velt ın nutkunun e 
. sasını, hür retini elde etreiştir. 

mılletlerin milli me d' 1 Raşit Alı'nı'n bı'r "ok taraftar· 'b vcu ıyet erinin T 

en nı •yet denizlerin serb tl'w. ları şimdi firar eylemiştir. Irak\ 
batlı bulunduğu be es ıgıne pf'k yakında dı'ktato-ru-nden ve ta· · r B yanata hışkıl et· 
mıı ar. u, aynı kuvvetle B · raftarlarından kurtaracağımızı ümit 
ioıpar•torlu · · · rıtanya 

8 R 
i'U •çın de doğndur. etmekteyim. lrak'm istiklaline kar-

. uzvelt'in b b' b' f · t• · k tarihinde b' u nutku, dünya ı• ıç ır ena nıye ımız yo tur.ıt 
L• b~J· dı'r merhctle teşkil eden • l"kl uır a ıse ır ve . _ Su,igş ıs ı ali 
d ~ reıs, sozleri ile, 

unyamn en kudretli 'll . . 
k t'• . mı etınıo 

• ı aımıne tercüman <•lmuştur. 
B. Eden, Irak bıkkıoda deınit· 

B. Eden, Suriye'nin istiklil e· 
mellerine karşı lnriltere'nin duydu• 

·Deoamı OpınciUJ.. 

~ 

;Girit vaziyetindell 

1

1 salah yoktur 
Ad• ile muh•bere 
gUçlUkle yapllıyori 
Al.nanlar yeniden. 
kuvvet indirdiler 

Londra 30 ( A.A ) - Salibi· 
yetli kaynakdan öğrenildiğine göre, 
Giriddoki va:ıiyetde salih yoktur. 
Ada ile muhabere rüclükle yapd· 
maktadır. Buna rağmen Almanların 
Suda körfezile Kandiyayi işğal 
ettikleri haberi ile ltalyan lutala· 
rınnm ihracı şayialara ne teyid, 
nede tekzip edilmektedir. 

Kahire 30 ( A.A ) - Orta 
şark lngiliz tebliği: 

Dün Ciride hava yolila yeni· 
den Alman takviye kıtaları gelmiş· 
tir. Bütün gün şiddetli pike bom· 
bardımanlım devam etmiş ve kata· 
larımızın mevzilerinde yeni düzelt· 
meler yapılmıştır. Kıtalarımız d~$· 
mana yeniden aiır zayiat verdir· 

mişlerdir. 

OUşUrUlen Alman tayyareleri 
. Londra, 30 (A.A.)- Aıni.ıalhk 

dairesinin tebliği : 
Tartar lnjfiliz harp gemisi bir 

Alman Hankel tayyare•İni tabri~ 
etmiştir. Bir lngili-ı balıkçı genn· 
si de çift motörlü bir Alman bom· 
bardman tayyaresini denize düşür· 
m~tür. 

T otruk üzerine mihver 
hava hücumları 

Kahire : 30 [ A.A. ] - Dün 
Tobruk üzerine bir hücum yapıl· 
mışhr. 5 düşman tayyaresi hava 
d1fı bataryalara tarafandan düıil· 
rülmüş, ba,ka bir çok tayyare de 
hasara uj-ratılmışt1r. Bütün bu 
harekattan 5 tayyaremiz döuıne· 

ıaiştir. 

Alevleri 200 metreye 
yükselen bir. infilAk 
Kahire 30 ( a. a. ) - lngiliz 

hava kuvvetleri Orta.şark tebliği: 
A"denizde lngilız hava kuvvetleri· 
ne mensup bombardıman tayyare· 
Jeri 28- 29 mayıs gecesi Alınan 
işg'.tli altındaki SkupanQ ad.sına 

hücum et nişlordir. Tayyare yere 
inme meıdanına büyük ıniktarda 
bomba atmış, büyük bir )angın 
çıkmış ve infiliklar vuic.ua relıni~
tir. Bu infili1t neticesinde alevler 

200 metreye yükselmiftir. 

meı.tedir. Hanya- Kandiga, Hanga ve yui bir kasıtla 
nııı zapta doğru Resmo sokaklarında tahrip edildijini 
ise, vaziyf'tin cid· ı. dı k • ve kadınlarla ço-
di olması ihtimal "a n f'e çocu ları mıt- . ı. ı.. ki 

CUK nn IOILa ar 
d Jıilindflıdir. Eğer ralyöz ateşine tutmuş da mitralyöz ate-

Suda koyu da kaybedilecek uluna şine tutuldııiunu bildirmi$tir. 

vaziyet ddha ziyade ciddileı· Esir Alman paraşütçüleri 
miş olacaktır. Bununla beraber karınlarına bomba ballan•· 
eğer lrıgilizler Suda koyunu ateı· 
leri altında tutıııaja muvaff•k rak öldürülügorm11ıl 
olurlarsa Almanlar bu mevkiJ_,0 Berlin: 30 [a. a.] - Askert 

'mahfillerd~,lnl'ilizle .. in Alman para• 
viii mikyasta istifade edemiye. 

ce .derdir. Müttefik ku vvetlerio 
himaye ve Alman mevzilerini 

bombardıman etmek için l ıriliı 
hava ku".v"tlerinin Blenheim tay· 
yareleri kullandıkları bildirilmek
tedir. 

Kadınlar ve çocuklar mit· 
ralgöz ate,ine tutulmuş 

Londra: 30 (a.a) - Girit va
ziyeti hakkında son saatlt!rde Lon
draya a-olen yeırine müsbet habeT 
ltalyan tebliğinde bildirilen ltalyan 

kıtaatının muvasalatıdır. Burada 
şu c"ihet kaydedilmektedir ki, eter 
şimdiye kadar ltalyan propaı-an· 

d ı11na inanılsaydı. ltalyanlar Gi· 
rit'te daiıııa en müthiJ işleri l'Öt

mÜJ ve Almanların hafıf bir mu
zaharetine mazhar olmuı olacak· 
LrJı. Hakikat ise İtalyanlarm bu 

defa da Alman dostları tarafından 

tibiye zorluklara yenildikten •onra 
onların izi üzerinden reldikleridir. 

Esaı.en buraya Almanlaran 
Hanya•yı aldıkları hakkındaki ha
beri teyit edı!n bir malılrnat rel

~emiştir. B?nunla beraber, böyle 
bır botber bır sürpriz teşkil etmi
yecektir. 

Düşmana karşı gösterilen mu· 
kavemet çok şiddetlidir ve Almın
lar bund-1n çok münfail görünü
yorl~r. Girit halkma karlt müte· · 
madıyen Y4pılan vahşiyane muamele 

~~ bunu göstermektedir. Yunan-
ı arı kurtarmak istediderini söyli· 

yerek ~ -
ovunen \'e Yunanistan'a ğir· 

Yugoslavyada 
tethiş başladı 

Ölen ver• ,., •••. 
nan her Alman lçi1t 
bir adam asllııor· 
muti 

Kal:ıire 30 (a.a) - Belrraddan 
relen bitaraf diplomatlar, YuiOS" 
~avyada tethiş ıiı&teminin ba,ladı 
l 1n1, öldürülen veya Hdece yara 
lan,.n her Alman askeri için asıl· 
nı,~ Sarp kadın ve erkeklerini rös 
t~ren fotografJar alın!ıiım ıöyle· 
ııai,lerdir. Bunlar! Belrratta 1aat 
19 dan itibaren sokaia çıkmanın 
bil~ y~sak edılJiğini, bu yasata 
riayetsizlik rösteren bir fenç kı· 
%in Öldürülerek cesedinin 3 l'Ün 
•okakta bırakıldıiını ve boynunda 
kabsbatini bildiren bir levbanm 
asılı bulunduiuna teyit eylemek
tedirler. 

Yanan/standa ot/11111 6oıın• 
60 6'"m 11km11k 

Kabare 30 ( A. A) - lrıaııa• 

ıütçülerine harp kanunlarına muha
lif harekette bulunmuı oldııklan 
söylenmektedir. 

Esir alının parasütçüler, lc.a· 
rmlannı bomba bajlanmak sure· 
tiyle öldürüJıaüştür. 

Bn sebeple, makabeleibtlmisile 
geçilecek vo her Alman için 10 
lorıliz esiri kurşuna dizileceıı.tir. 

Giridil 30,000 Alman 
os/ceri nalcl•dil,,,iı 

Kıthire: 30 (a. a.J - Yara roı
mi m•hfillerdo,Giride hava yolu ile 
nakletiilon Alınaı\ kıtalarının milt· 
tarı 30bin ol.trak tahmin edilınekte
dir. fakat 111 cihet kaydolunmah· 
dır ki bt11"hkü ıeraitte miktar 
haklunda dojra bir fil..ir elde et
~ek fevk.alicıe &'Üçtur. Deniz yolu 
ile hemen hemen biç asker çıka. 
rıla'llamıştır, 

A1keri mahfillerde, va&iyet, 
çok vuzuhsuz olar1,k tavsif eJil· 
mektedir. 

Kahire 30 ( A. A ) - Girit'te 
yapılmakta olan çarpıııaalarıo ıid
detli, mütemadiyen deiiten YHİ· 
yeti kolay~ röstermek imkinını 
vermemektf'dir. Şiddetıi rö;üs gö
ğ'ü!le çarpıımalar~ hücaJD ve mu
kabil hücumlu olmuş ve bunların 
neticcıinde lnriliz kıtalara, sarf 
muhasımlarınm kahir adet faikiyeti 
karşısında feri atllmLJl.ırdar. Gi
rit'e lnriliz kıta ve malzeme tak· 
viyeleri retmiştir. Resmo etrafında 
vaziyette de&'işi .. lik yoktur. lrı~liz 
lutalarının sun 1rünlerde bir çok 
muhaHbelere sallne olmat bulu 
nan Han ya' yı terketmiı bulunduk· 
lara bittabi afikirdır. 

Sosyete şilep vapurları 
Ankara 30 (a. a ) - Devlel 

deniz yollart ile i~bankasmın his 
sedar olduiu « ıoıyete tilep » iı. 
ıon fünlerderde çıkan bir kanun• 
la, it bankaıı tecim ıirketinde bu· 
lıİnan bir hiHesinin de devlet de• 
miryollar&na intik•I eylediii ve va· 
purların 1 hazirandan itibaren do· 
niz yollarmın alirneti altında iflot
meğ'e baıl•nacağı haber alınmıthr. 

T obruk üzerine mihver 
hava hücumları 

Kahire 30 (a. a.) - Dün tob. 
ruk üzerine bir bücam yapılmtttar. 
S düşman tayy•re•i hava dafi ba· 
taryaları tarafından düşürülmüş , 
başka bir çok tanare de hasara 
utratılrınşhr. Bütün bu barekiltan 
5 tayYaremiz dönmemiıtir. 

bilinir bir yerden relen haberlere 
röre, iıral alhndaki Yanani•tan· 
da daha önce adam baf na 80 
ırram olarak tesbit edilen ekmek 
60 vama iadirildiji aolaıllmalc· 
tadır. 

- Gazetesi _ 
• Girid vaziyeti yine lnl'iliz. 

Alman mubasamatanın ön plimna 
reçmi4 bulunuyor. DünkO Alman 
tebliilerinde G i r i d e İtalyan 
askerleri çıkarıJdıiı bildirilm şti. 
Bu haberi lnrilizler de teyit et. 
mektedirler. Ancak lnl'i&izlere 
röre, İtalyanlar timali Afrik•da 
v~ Balkanlarda olduğa gibi ber· 
mutad Girid hadisesinde de 
Almanlara takip etmqlerdir. 

Girid bidiselerinde her iki 
tarafın zayiatı hakkında her iki 
kaynaktan muhtelif şekilde ha
berle verilmekteJir. Mihver kay· 
naldarı lnsciJizlerin Giridde bo· 
zalduiunu bildiriyorlar. Hatti 
haberler arHanda, Giriddeki 
ln~liz kuvvetleri kuırıandanı 
FreylNrl'in tayyare ile Mmra 
kaçtıj'ı ve fakat l.kenderiyede 
yere inerken tayyarenin Hkllt 
ettiii, luamandanan ö düiii ha
beri de vardır. Ukin ba haber 
lnrilizler tarafından teyit edil
meyor. 

lnriliz kayn-tklarınd.ın re
len haberler ise lnrilizl .. rin Gi· 
ridin şarlun• çekifiji. .. lerini bil 
dirmekte, Ciride takviye kuv. 
vetleri 1rönderdiklerini de ili ... e 
eylemektedir. Fakat ayni h.aber· 
ler araıında, Giride Almanlar 
tarafından rönderilen kuvvet· 
lerin daha çuk olduru da ileri 
sürülmektedir. 

( Devamı Oçüncüde ] 

Suriye' de 
SOkQn · 

Londra 30 ( A.. A) - Reuter 
ai\nsının S ıriye hududuna l'Önder
diği hususi muhabui bildiriyor: 

Sariye hududunda sükOn carl 
olmakl.a beraber lnriJiz devriyel.-ri 
burada müteyakkız bulunuyorlar. 

Suriye'yi terkeden ıon lnı-iltz· 
lerde;. biri olup Trablu-. Ş uıa'dao 
l'elen bir lnl'İIİZ btl8a, f rans1zla
r1n kendi!i hakkında nizik dav• 
randıklarını, fakat Ber ıt'taki hal 
yanların ıon zamanlarda küıtah 
olduklarını söylemiştir. Evvelce 

evJ,,~hd:ın n.adir oJara < ç ·k ıa ıaiihi:n 
ltalyan bankerleri vo di(er hal. 
yanlar .ıimdi mühim caddelerde 
dolafıyorlar. 

Büyük bir otelde radyoda Bis· 
ınark'ın battıtım bıldiren haber 
bir çok S11riyeli ve ı .f'r.ıntızfar t•• 
l'afınd•n ••~pati ile karşılanm rtır. 

Beyrut'ta Alınan l'Örülmiyor<ıa 
da H.tlep böll'etinin ve bilha11a 
hava meydan nın Almaoların nüfa· 
za altında olduğu bildirilmektedir. 

Ha r p başındanberi 
mihvere ait batın-
1 an vapurlar 
3 milyon 
tonilAto 

Ham •ıtıdd• •ılcı11tı11 
plun A/.--1.r J,,_ 
ıili• 11'110/tlUUll •• ,_ 

,,,.it t.,.,,,, ~·"·· ,,,,,,,,,.,.,.,.,. 
( y..,.. op;,,cil Nlılfed•Jı 



2 BUGON 31 Mayu 1941 

------~-:__Y_A_K_ıN __ T_A_R_l_H_ı~------
, ______________ ___ 

1 GELiŞiGÜZEL 1 
ı 1-~b----J 

DAHİLİ HABERLER 
Polonya in· 

Polonya inhidamı hidaml dev 
tasvip etmiş görünüyor. Heboeuf 
15 Te!Dmuz akşamı, halli daba 

let adamlarımızın itimadını sarsma· ciddi şartlar altında, parlamento 
dı. Bunıııı ikinci derecede bir ha- encümeninde ayni teminatı tekrar-

dise olduğunu söylediler. lnriltttre ladı. Ayni encümen huzurunda ha· 1 
ile Fransa, daha iyi bir vaziyete riciye nazırı Gramont harbe girdi· 
intizaren japonyanın, lııpanyanın iimiz takdirde her halde Avuııtur-
bir çok Balkanlı memleketin biz. ya ile ltalyadan yardım göreceği· 
zat halyanın ve birleşik devletle· mizi anlatan bir cümle sarfetti. 
rin sempatisine güvenebileceklerdi Halbuki ba devletlerle girişi-

Tıirklerin yardı Fransa len müzakereler 
mile bir « şuk hiç bir müsbit 
cephesi » kurulu netice vermedi. 
yordu. Esa.en Al· y k J · B11 zevat kasden 
m ınyada katolik· 1 1 ışının mi )'alan ıöy-
lerin, ıosyal le.o- leyorlardı? Hayır 

monistlerin ve jun ı· z a h 1 ancak ke:tdileri· 
kerlerin mücade- ne malik olmak-

lesi karşmnda ~as y AZAN --- tan çıkmış idiler. 
yanal sosyalist re L ı R d Matbuatın yarat-
jim•nin temelin· uıs eynau tıj'ı,lmparatoriçe· 
den tendelemek- den teşvik gÖ· 

Lyon Fakültesi Profe.4ÖrÜ te olduğunu te· ~-_..;._ __________ ren harp lehinde 

t
yid et_ı1iıeÇr. Avu

1
s _ 3 _ ~ir dfi.kir cerhey1~nı urya ı e ekos o• ı.en ılerine aıdm 

vakya isy.ın etmek üzere idiler. 1 
Onlara göre Alman ordusu id· f 

dia edıldıği kadar sağlam değildi. 
Ş11 ve· bu noksanı vardı. Meseli, 
ydı,miş zabitanı noksandı. Harp 
s ınayiın•le çalışan fabrikalarda iyi 
ınühen.lis yoktu. Rdch ın ıkanizma· 
sı bir çok bakımdan yanlış işler 

göruyordu ve ilih -

Burada bir şt>y uydurmıyoruz. 
ilave ettiğimiz bir şey yok. Sade
ce tanınmış insallların, hatti bazı 
mül"hassısların bu kadar ciddiyet 
s11lik düşüııcesi7liği karşısında bu 
gün de h ıli o zamanki gibi isti
rap duyarak iktıbas yapıyoruz. E
vet. resmi mahfıllerimiz işte etrafı 
böıl dü;jnüyordıı. 811, bütün bu 
amılin, modası gt"çmiş, basına ka· 
lıp söz.lt-r t eati eJeref yeni bir va 
:ıiyeti aıılamak için lhım gelen 
entellektuel gayreti gö lermemiş 
olmasından; uyanık duran Alman· 
ya dahili teşkilit;nda, ordusunda, 
dış munasebetlerinde, mü,alıede 

etmesini dahi bilemediğimiz l.ir yeni 
lik yaratırken, vasat derecede, 
itıbarlı ve yalancı bir parti müna· 
kaşı.sına müst11grak miskin miskin 
uyoklmmış olmumdan baıka :-ne 

oluyor, sürükliyordu. Banun gibi, 
23 ajustcs 1939 da yapılan meş· 
hur toplan:1da da, hava kuvvetle. 
rimizin gaıri ki.fi vaziyetini bilen 
hıva nazırı ba mülahazasının harp 
veya sulh lehinde alınacak karar 
üzerinde mü8"sir olmasını iı.teme• 
yor ve herhalde Çekoslova~anın 
Almanyaya ilhakından evvel Av
rupa haritasına !:.akmış olması la· 
ıım gelen baş kumandan, Polonya· 
nın Alman orduları karşısında er
tesi b1ahara kadar yani sekiz ay 

mukavemet edeceğini teyid ediyor. 
Bunlarda düşüncelerinde ser· 

be•t değildiler. Kendılerinden bek· 
leneni söylediler; muhitlerini ihata 
e<Jen ve kendini çoktanberi sars
mış olan tazyik karşısında boyun 
ezdiler, vak'aları matlup şekle göre 
tahrif ettiler, mesai arkadıışl .. rından 
bazılarını ihtiras derecelerinde tah· 
rik eden ve resmi muhitleri doldu· 
ran an.uya itaat ettiler. Fılhakika 

böyle bir muhit içinde kili enerjisi 
olmay.:ın, esasen yarı mağ'lup vazi. 
yelle şahsiyetler yıkılır, teslim 
olurlar. Artık o zaman hakikat ve 
hatanın hududunu sarahatle tefrik 
edemezler. Her ıey onldra tahrif 
edici bir 2iya altında görünür. Bu 

-.-.ar-

B una bilmem ki zam demek 
ne dereceye kadar doğru 

olur?. Tütüne iki kuruş, içkiye 
beş kuruş, mektuba ·şukadar, 
telgrafa bu kadar kuruş._ 

içinde yaşadıjımız şartları 
düşündükçe bazı \lergilere yapı· 
lan ilavelere o.Artırıp demeğ'e 

dilimiz varmıyor. Avrupayı göz. 
önüne getiriniz: Orada yaşıyan 

insanlar, yirmidört saatlerini bi· 
zim gibi mE"sut, müreffeh, var· 
lıkh ve rahat geçirme)c için aca· 
ba ne muazzam fedakarlıklara 
razı değildirler?. Et yok, tere. 
yağı yok, zeytun yağı yok, süt 
yok, yumurta yok; sebze, hatti 
ekmek yok. 

Ve bütün bu yokluklara 
rağmen yirmidört saatin bir s ı· 
niyesinde olsun huzur da, rahat 
da emniyet de yok. 

.Avrupalı; hastasına i l i ç, 
muztarip yavrusuna bir damla 
süt bıılamıyor. Geçen umumi 
harpte Viyana'da ,apartman çöp
lüklerinden kemik arayarak ya· 
lıyanlar, kemir~ııler vardı. Bu
gün bütün Avrupa o günün Vi· 
yanasıııdan daha sefil, daha bed
bahttır. 

itiraf edelim ki verg-ilere 1 
um şayiası ç ktığı zaman bu 
derece ehemmiyetsiz bir netice 
beklemiyor; yapılacak zamların 

az ç >k bir fedakarlık teşkil et· 
mesini umuyorduk. Halbuki bu 
ilavelerle f edakirlık arasında hiç 
bir münasebet yoktur; Büyük 
Millet Meclisi karariyle halka 
yapılan · teklif, hiç bir ferdin ya· 

Ş'lyış tarzında değişikliğe sebep 
olmıyacak tır. 

Biz, hayat standaardımızı, 
icabında, asgari haddin son mer· 

l 
halesine indirmeğe hazırız. Or. 
tad.t hür ve müstakil bir Tür
kiye mevcut bulunmadıkça ser
vet, mal, mülk ne demektir ve 

l biz, ferden, ne kıymet if .ade ede
riz?. Bizim bütün .varlığımız, bu 

Diyarbakır Üni- En iğrenç 
mahluk 

ver site haf tası 
·Protes8rler her biri k endi saha
sında bi r i halka, dl§erl meslek 
••hlplerlne olmak Uzere hususi 

konferanslar verecekler 
Ankara 30 (Husu!li) - Üniversite haftasi miinasrbetiyle Rektör 

Cemil Bilsel'in reisliğinde Diyarbakır'• ritmekte olan heytttin şrhrimiıe 
reldiğini haber vermi1tim. Heyet bir günü Ankara'da geçirdikten sonra 
dün sabah 9,25 de Diyarbakır'a müteveccihen şehrimizden ayrılmışt r. 

Kafılo reiji, 0.ıiversite Re'<törü Ordinaryüs Profesör 8. Cemil Bil
sel bir muharrimize şunları söylemiştir: 

« Üniversite haftası ilmi mem kilimizin delaletiyle kabul edildik. 
lekete yayma ve memleket mese· Başvekil, heyet iı.asının her biriyle 
lelerini ilmi çalı,malarımızın yakın ayrı ayrı görüştüler ve üniversitc-
mevzuu yapma fikriyle kurulmuı· nin ve haf tanın çalışmaları etrahn-
tur. ilk haftayı reçen yıl Erzurum dıı direktifler verdiler.» 
da yaptık. Buna be$i doktor ol· Üniversitf'l haftasını açmak ve 
malt üzere on profesör ·iştirik et- konferanslar vermek üzere riden 
mişti. M,hallin tem •yüUerini sora- heyetio h'>nferans mevzuları şunlar-
rak proğramlarımızı tespit ettiği- dır: 
miı için bu yıl yedisi doktor ol- . 
mak :üzere 12 profesör •Diyarbakı 
ra g-idiyoruz. Profesörlerimizin her 
biri kendi sahalar.ında biri halka 
ilmi, diğeri meslek sahiplerine ·ait 
olmak üzere hususi konferanslar 
vereceklerdir. Bilhassa bu sonuncu 
ko ıfeunslar münakaıalı olacak 
ve meslek adamların her türlü te
reddütleri ve tatbikatta tesadüf 
ettideri rüçlükleri üzeri~de profe 
sörlerle te.uaslarını temin eyle· 
yecektir. 

Bundan batka doktorlarımız 

umuma ait olmak üzere meccani 
muayene ve konsültasyon yapacak
lısrdır. Bir hafta zarfında her gün 
üniversite bilginleriyle şehri temas 
ettirmek ve bu suretle kendilerine 
müfit olmak, direr taraftan alaca· 

jımız notlar ve İntibalarla üniver· 
site çalıımalarında bunları esaslan· 
dırmak gayesini takip ediyoruz. 

Mahallin temayüllerine l'Öre 
tesbit edilıııit olan haftar.ın prog
ramını biliyorsunuz.. 

Umumi kon/eranslar
Rektör Cemil Bilsel (Açış). 

Sıddık Sami Onar (Kadının cemi· 
yet ve aıledeki rolü te huku~i va· 
z.iyeti), :r evfik Remzi Kazancıgil 
(Küçült çocukların korunması ve 
kadın hıfzıssıhhası), Ômer Celil 
Sarc (Nüfusun miktarı, ehemmi
yeti, Avrupa ve Türkiye'deki inki· 
şafı), Arif ismet Çetiogil (~11tma, 
içtimai ve iktisadi tesirleri ve mü 
cedele tedbirleri), Fahreddin Ke
rim Gökay (Akıl ha~talıklarında 
veraset ve alkolün te~iri). Cevat 
Kerim lncedayı (Frenginin tııhriba 
tı ve firengiden korunma),Muhiddin 
Erel (Ştthirlerde haşarat mücade· 
lesi), Naci Bengisu (Trahom, içti 
mai zara·ları ve korunma tedbir· 
leri),Mükrimin H.,lil Yınaç (Diyar· 
Bakır tarihi). Ali Fuat Başgil (Me 
mur ve Kanun) Şinasi Hakkı ·Erel 
(Cerrahinin son senelerdeki terak· 
kisi), Rektör Cemil Bilsel (Hafta· 
nın kapanışı). 

1 
Yazan 

1 
Beş, on gün ön
ce bir lstaabal 

T • 1 i'•zetesi, Bakır· 
köy taraflarında bir adamın yaka· 
landıjını yazıyordu. Ba adamın 
suçu şimdiye kadar duyula~elmit 
sllçlaraan ijrençti: Bir meıarhta 
&'İrmiş, yeni bir kabri kazmıt ve 
oradaki ölüyü çıkararak altın dil
lerini sökmüttü. 

Dünkü ve evvelki rünkü r•· 
zetelerler de ihtikir suça ile ya· 
yakalanıp mahkeme huzuruna çı
karılacak birkaç kiJidea bahsedi· 
yorlardı. 

Yeni gömiilmüş bir ölü3 n me· 
zarındc1n çıkararak onun diJlerini 
sökm~k insanın tüylerini ürpertir, 

içine tiksinme verir. Böyle ••b. 
baş için, 

- Dünyanın en ijrenç adamı f 
Diyebilirsiniz. Fakat dünyanın 

yedi iklim dört bucaiına harp 
ateşi sardıjı, birç:>k memleketler 
iktisadi sarsıntılar reçirditi bir 
sırada barı,ın, rahatın, huzar•n 
ve varlıtm bOtOn nimeılerini ta
dan Türkiye gibi bir memlekette 
iktisadi bünyeyi kendi le.ese ve 
kasalaları için didikliyen «muhte
kir», bence mezar eteliyen ve 
diş söken nebbqtan da itrenç 
bir ll'ahlOktur. 

Jhıikir suça ile mahkeme ba
zuruna çıkan mahlGklann yanın· 

d. ben, Bakır köyündeki aebbqı 
zemzemle yıkanmıı sayan• doi
rusu_ 

• • • 
,. Yarın alrıınt/11 hop ., / 

Cumhuriyet muharrirlerinden 
( N. ) gazetesinde yaıdıjı bir 
f ılı.raya fa bathiı koymaf : 

dir? • 
Fakat bütün buqlar, re.-1 4'Ş· 

h~ınmızla. muhitim~ .idaruizliği 
mah'\iılü müydiı?Hayır, .b~ zevatın 
e~seriyetind~ di~er bir haleti rU· 

biye vardı: Hcıdİst'leri o~du;u ıibi 
rörmeğe, düşünmttie mani olan 
kah g~vşeklik kih hüma ve heye 
c1n şeklinde tezahür •den Nr ha· 
leti ruhiye idi. 

. t•ıretledir ki, kiminin cemilelı.i.rhiı 

diierlerinin gayrettetliğini iltizam 
ederek, entrikacılar ve kabiliyetsiz. l 

Vfltanın varhjile kaimdir; ondd 
usruda, icap ederae, altıopaki 
yataiJ vermiyene linet olsun ... 

ı 
Kazancımızdan bir kısmını 

devlete Vt'receı<mişiz, içtiğimiz 

sii'araya iki kuruş fazla ödiye
cek.mişi7; bunların lif ı mı olur?. 

Miinakaıalı, mesİekl kon· 
/•ron•lorı 

M·halıince tenıip edilecek yer 
ve ıaatlerde 

Basl1n evveli vekilimiz aaym 
Hasan lU Yncel ve CH.P renel 
Sel(reteri Fikri Tuzer tarafından 

kabul edildik. Hafta hakkında, ünİ· Şinasi Hakkı Erel ( Etraf am· 
bolilerinin cerrahi bakımından mü· 
talaası ). Nacı Bengisu ( Keratop

siyle uzun uzadı l'Örüştük ve öğle 

« Yarın •i'runda k•YI'• • 
Bir taraftan lııtanbul razete· 

leri, ıeytan kulaf1na kurtan, k11· 
kançlık ve hayvanca sevwi yü· 
zünden işlenmiJ cinayetlerin bıf 
silibna verirler, bir taraftu da 
iıalimızda bir anal'fİ bt1landajıl 
iddia ediledararken ba bql~ ilı.i 
Ulrlü miaaya alınama& mı ? 

• * • 
Zamanenin ilMın eltili 

bir lııta I 

Bu ı.evi dali' et lüssiııin menıe· 
ini evvelki bir yazımızla bu sutun
lıırda ıöstermiştik. F.ransı~ efUrı· 
umumi)esi. ve bılhas,sa .Paris efkirı, 
bAşlıca Londradi11J idare ediı~n ve 
memleketımizi harp fikrin~ ihale 
etmek maksadım güden bir matbu. 

• at ve radyo kampanyasının daimi 
tazyiline uğradı. Zimamdarlarımı· 

ııo affedilmez snçu buna mü~ame· 
h" etmiş olmalarıdır. Suç d yoruz. 
tabir müi.alejrah değildir. Zira bu 

proparanda bizi harbe sürükledik
ten sonra ayııi yalanlar ve ayni 
hileli nikbinlikler bizi bir de mağ-

lilbiyete sevketti. filhal.ika dıı1tat
lar aylar devamınca bot yere kış• 

kırtılmıtz, boş yere hayallarla, sah• 
te tHvirlerle dlıldıJruımaz. Normal 
muvazeneden boş yere mahrum 
:edilmez. Böylece işlenen dimağ'lar 
nihayet çalıımaları lizım geldiği 

. tarzda çalışınaı. ,olurlar. 
Buı devlet adamlarıanzın ve 

hitti bazı -.skeri erkinuıuzın ne· 
den harpten sonra da ayni raflet 
içinde kaldıkları anlatılmak istenir
se harpten evvel bu patırdılarla 
ne kadar raflet ve karanlıta sevk. 
edildi . lerini kavramak liıımchr. 

Şüphesiz ki Irk ve f ırkaeılık 

sebebleriyle harbi isteyen bir çok 
nazırla• ne yaptıl.lannı temamiyle 
farketmişlerdir. Fakat diterleri ar
\lk '•• bir şuurle hareket etme· 

diıtleri, kendilerini zaıılt den, kav· . . -
r yan ve le\ee uir.ıtaıı bir cereya. 
11 1'1 peşi sıra Iİ\lı ... le. i hissini ver
ınt>ktedir. 

Bu, tarihte 111' aı\r. müşahede 
ed len bir h'lıdiı~dir. Bilhute bizim 
tarıkiınizde, 1870 de de buna ben· 
zer bir şey _ol mu~h~. "•aeJi 2 
1'dmmor toplatıtısırıtla, Prasye ile 
ihtilif çıkması muhtemel görürdG· 
ğü .sırada, as"eri kq.,vetimizin vaz 
iyeli hakkında Eaaile Ollivier tara· 
f ından yapılan İ»tiuh üzrrine har
biıe nazırı Heboeuf teınamiyle em· 
niy"tbcıhş bır cevap vermiıti. Hal
buıd Alman ordusunun bidmkinden 
bir mh.li fazla muallim askrri o1-
dgğunu ,bı(iyo1dM\ a~fJJf .;bir kaç ay 
evvel 1 1ö1leııı•tıi. ~ .~jlH impa-

ler tarafındAn yaratılan bu umumı 
hayalat havası içinde gülü:ıç muha
kemelere varılır. 

ver.site meseleleri etrafında kendi-

ltalyanın .31 ağustosdaki tavas· 
IUt teklifi brıı:nnda nazırların 

ekserisi, h"!r türlü aklı selime mu-

Biz, 'nıillrtçe, canımızı bile mem· 
leket uğruna nezretmi,izdir; on. 

dan hafifi için ağız· açmak şöy 

lasti ), Tevfik R Kazanciril ( Meb
ye nefiı i maaı ii tabldola:ıda yedik. 

yaz hormonlarına ait anatomoklinik 
Ôtleden ıonra Büyük millet meseleleri ), Arif iımet Çetioril 

meclisi reiiİ tarafından vekilimizin ( vitaminler ve avitaminoılar ), 
deliletiyle kabul edildik. Bize biz. Fahreddin Kerim Gökay ( Nöro· 

Daha Hood ( Had ) da Bil· 
mark'da denizin dibini boylama· 
dan ıayın üstat Ferit Kam'ı• za• 
mane c ilham • ı ile yazdıtı bit 
kıtayı o"adum. Kendi okamaıa• 
kiti bulmuyorum; beraber de 
okuyalım: 

ğayir olarak, Alman şansolyesinin 
'korkdu(u ve işin içinden sıyrılmak 
için dalavere arkadaşı Musvliniye 
baı · vurduiu kanaatine vararak 
sulhun kurtarılması yolunda zuhur 
eden son f ırııatı, oyunu uzaktan 

le dursun, en küçük oır çehre 
işmizazına dahi, Turk milletinde, 
tesadüf edilemez. 

zat dolqmıt oldukları yerler hak· Pıihiyatride teıhis ve tedavi bakı-
kında çok istifade edecej'imiz İS· mından yeni.ikler ), Cevat Kerim 

Böyle ehemrniyetıiz zamlara 
tikametler röıtedirler. 

0

İncedııyı (,ark çıbanı ). 

Bundan sonra Büyük Millet Hukuki laon/eransar: 
Savletinden bir bell11 aıGmani· 

nin baron 
Cennet isi beldeler, bayfl, birer 

viranedir: 

• değil, hakiki fedakirltk.lara da 

hazmz... . * * * J me'iii müzakerelerini h"ip ettik. Ali Fuat Başgil (Kanunların 
Saat '15 te de, Sayın Başvekil Dr. •&aman içinde tatbik sahası ve 
Refik Saydam tarafından gene ve- miiktesep haklar meselesi), Sıddık 

idare eden 1ng-ilterenin derin mah
ıüziyeti lehin" olm'ak üzere, tamir 
edıiemez bir jestle g-eri Çevirdiler. 

işte harbin arif e .. inde vaziyet 
bq merkeıde idi. Şıışkınlık, düşün· 
cesiılik, . hat.ı . ve tabiiyet hakimdi. 
Harple böyle olacaktı. Göze ba
tan görülmiyecek, emniyet verici 
bir rüya içinde yaşanacak, aslında 
mevcut olmayan ıörülecekti. Asla 
vuluı bulmıyacak hallere göre 

..,. ......... ~· ·· ··~ . ..-.. ........ . 
pladlar yapıldı ve vukuu melhuz 
hallere karşı plinsız kalındı. Acı• 

nacak öğüdler dinlendi. Tili işlere 
dalınarak esas vazife ihmal edildi. 
Henüz taslağı yapılan to1hkimata 
güvenildi. Farta iıimad yüzünden 
Lir şey kontrol edilmedi • . Ve her 

(Devamı Üçüncüde) 

Muğlaya 300 çadır 
gönderildi 

Ankara 30 ( A.A ) - Moila 
ve c,ivarında yer sar.tıntıları yüzün-

den açıkta kalanlara teuzi edılınek 
üzere kızılay merkezinden 300 ça· 

dır rönderilmiştir. 

Sami Onar ( tatbikat ve içtihadın 
hukukun tekimüliindeki rolü ve bu 
bakımdan Devlet Şurası ile Tem
yiz Mithkemesinln bata kararlarının 
tahlili.) 

lctimai, sıhhi N tarihi 
müsahabe/e,: 

Mükrimin Halil Yınanç (diyar-
bakır tarihi ), Ômer Celil Sarc 

Olda binlerce sefain lenrer - en· 

daz• karar 
Ka;rı derya ıanki bir beynelmilel 

tersanedir. 

( nüfusu Yat ve cinsiyet itibariyle 
terkibi·), Muhiddin Erel ( Kaa.li
zaayonun 1thhi ehemmiyeti ve ya• 
pılamıyan yerlerde alınmuı lhı•• 
gelen tedbirler ). 
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Hepsinin arzı, hep!İnin eti oynayordu. 
Çatallar, bıçaklar itliyor, birbirile toku· 
t•n kadehlerin seoıine kahkahalar karışı
yorda. Siyah elbiseli iki garson, birer iri 

kari'• gibi, fraklarının upozun uçlarını 
havıelandırarak öteyfl beriye ııej'irtiyor, 

bu bir yırın ob11ra yiyecek ve içecek 
yetiştirm~ie u;ra,ıyordu. Hikmet ı 

- Dünya 1 
diye fısıldandı. Gözleri yaıardı. Diı· 

• 

leri rıcırdadı. 
Buj'ulu camın dibindeki kadife kol· 

loklara dotru, yalpalıya yalpalıya · iki 
herif ıokuluyord11. Sindi. Çekilmelerin! 
bekledi. Konuştuklarını duyuyordıt. Diplo· 
mat kıhkh kıtanta herif, süslü Jelikan. 
lıya anlatıyordu : 

- ·- Köylü, diinyanın bir çok ye
rinde, dilini yutmuş zavallıdır~. Sesi hiç• 
çıkmaz... Onun, biitün varlıjriyle bağ. 

· ı~ndı(ı ıey; yı1'ık, dökük te olsa b{r ku· 

lübesi; tek de olsa bir •tacı; bir çi(t ko· 
y"nu; bir iki dönümlük tarlası; üç bq 
t.vatudur.- Ona en haksız muameleler 

.. ka11ısında bile· susturan, bunların, t!lin. 
den •lınıver•eıi korkusudur-. Köylünün 
ber zulme, halcaı:r.lıia boyun eği,inin 
ıırrı işte bura«oiadır... Onun bir gün baş 
kaldır masınt beıdiyemezsıniz ... 

Bir yerde gerçek inkılap mı yapmak 
istiyorsunuz? : Orada yeni bir ıınıf ye• 

· ne lı.aliibei 

ne bir dikili ta•ı ne bir ai,cı, ne bir 
"I I • L-

larhSI, ne de bir çift tavuru uulansun .•• 
Bütün istihsalini pazılarının kuvvetine 
borçlu olsun .. işte, aınele •.• Ô!le bir sınıf 
ki, elindeki çekicin, vu~~u~u çivinin, 
dövdüiü çeliğin sahibi deııldır._ Ve bu 
fani dünyada ,kollarmdan bqka rııvene
ceri bir tek şeyi yoktar"' 

Bu ımıhn, herhanri bir kapitalistin 
halcsızlıtına u;radı;uu dlltünilnnz ... Der· 
hal kıyametler kopacak, ~revler yapıla· 
cak, belki de kıtaller olacaktır_ Çünkü, 
hiçbir ıeyin sahibi olınıyan amele, yap• 
mak · ihtiyacındadır; hakkını ~raınak, ken· 
dini miidaf aa etmek zaruretı karşısıntla
dır ... Kapitalistin sayısı beııe, aıneleninki 
be~bindir: Kapitalistin 40 ~zilmeıi arhk 
mukadde~dir... Ve iokılip qte o zaman 
başlamış Lulunacaktır... . 

Sarhoş kıranta, elinin tersile dadak
larını kuruladıktan sonra kelimeleri yam· 
yassı eder bir konuşuşla yeniden anlat
mağa başladı. Gillüyorda. Aj-zı kulakla

rına varıyordu : 
- Sınai prorraın yapıyoruz ..• Şarkta 

fabrika kuracajız- Garpta fo1brika kura· 
catız .• Cenupta, Şimalde fabrika kura
cağız... Köyln, tarlasını, çHtini çubuiana 
bırakacak; iıçi olacak ... Bir anda, otu~bin 
amelelik koca bir ınıf kendiliğinden 
meydana·. relecek .. - .• 

Hikmet•in :&iboi fabrika likırdııuaa 

kakılmq kalmıştı. Yavaşça at•iı süzüldü. 
- Yürü Hallo 1 
Bozak kaldırımları omuz omuza se-

kerken, kısık bir sesle reise müjaeliyordu: 

- Haberin yok Halla 1 
- Ne olma, ki? 
- Fabrikalar açılıyor .•. 
- E ?I 
- Otazbin amele olacak-
- Kimden? 
-- Senden, benden -- . . . . . . . 
- Artık ıGrünmekten kurtalacaj'IZ, 

Hali o ..• - . ... . . 1 

- Adamakıllt bir iş 
olacaju ... 

rüç sahibi 

. . . 
- Alnımızfn ter:le 

ceiiz- . . . . . . . 
kazanıp yiye-

- Kimse bize kılef teci, kaldırımcı, 
yankesici diyemiyecek ... 

., . . . . . . . 
- Ne düşündlln, Hallo ? 
- Serı belkim amma~ ben ? 1 
- Sen de .. 
- Sarbıkam var be Fanti 1 
- Olıan •• 

- Map•saneye girdim çıktım. 
- Gir çık .•• 
- lbtimat yok bize arb ki 1 Hını· 

zız biz .. 
içini çek ti: 

- Bir insana kırk rün bınıa 4~. 
hırsız olsun ... «Hırsızsın, hırsızsın, hınız! 
A~ladık be yahu 1 .. Ea ıonanda bırııı 
olduk bizde İfte • lıti l'Özil kör anamUI 
bir aözQ vardı: « H.arama el azattıjın 
rün ben mezarımda bortt.run.. Cenabı 
mevlim ıeni iyi saatte olıunlana razabl· 
na utratır. Zinhar bir ipe bile çalmal • 
Çalmıyacajım da otlıyacak mıyım be ? 
Acı ac• rnldO; ufladıı 

- Müddeti bitince ne kolverinin d .. 
tarı ? Al oturt bir naması. İfO.. lbtimat 
et... insanın çalacatı bilem olsa. çala_. 
billih-. T anetde iJliyorılum bir roa ... 
Adamın biri yanındakine dediki ı c Sa• 
na bıraksalar yanke111iciyi, kılefteciyi ...... -
dırmak için maputaneye tıkmam ; panı•• 
nın ka1&11na veznedar yapanm • lhti..-& 
lazım, lhtimat-

Katınıyordu: 
- Fanti, ne denin ? Beni ,.,...a 

kuşları ginem fıdıklamata bqlada'8t"0 

« I< eresteciler • e ozanalım mı ? ~İ'I 
boğulur körolasıcalar •• 

Gülüştüler. Ayaz dondarayorö. 
- Deniz sıcaktır. 
- Deniz sıcaktır. 

Yürllyorlar. 
c Devamı var. • 
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bilemedi ve Çakıcıya hi· 

Ulen Çakıcı Mehmet, de· 
di daha dün kendir tarlasında 
ekmek taşıyordun. Heybelerden 
omuzlarm nasır tutmuştu. Şimdi 
ıen kalktın Bayındırlı Mehmetten 
taraf çıkarak bana nasihat verecek 
kadar adam oldun ha? Senin de 

kır dinini •• • . •• 

Çakıcı; Yılık Abdi için ne 
düşünüyordu, o neyapmıştı 

BOGON 

RUZVELT 
Amerika milleti na 
mına söz söylemek 
sallhlyetlnde değil 
m l ş 

Bren 30 (a.a) - Hususi bir 
muhabir bildiriyort 

Bazı tereddütlerden ve aı. e-

s. 1 hemnıiyetli gibi telikki etmek te-
Abdi mel'un bir şerirdir. ız ao-

d mayüllerındcn sonra, Alman siyasi 
sızın silah altına alırsa a~7ş 'ef de- mahfilleri ve matbuatı Ruzvelt'ın 

l v - cudunuzdan bılısti a e 
moz er. u 1 • d nutkile ciddi surette meşgul olma 
çekilir gider. Bir sakat ıga mey an ğa başlamışlardır. Burada verilmek 
kalmuın, !lilihını yere at~a~ı~ı ve istenilen intiba •udur: 

'l"hsız a~mesır.ı ıhlar ~ 
yanınıza sı • • . - · R l · k Al 
ediniz. Ben bu vıı.iyetı begenmı· uzve tın nut u man dev-

let adamlarını hayrete düşürme· 
yorum.. M b . t' A 'k d Kaymakam bey güldü. : ~ • mış ar. merı an yar ımını arttır-

met efendiyi müstehziyane suzduk- mak için fevkalade hallerin ilanı 
bekleniyordu. Fakat bu yardım 

ten sonra . d l · b 
_ Ne o; dedi; Yılık Abdı sa- arzu e i en nıs eti bulannyacak-

na değil de bana teslim oluyor tır. 
Bu hakaret efeye yetti. O meş 

bur' nirasile dağlar gümbürdeterek 

haykırdı: 
- Adaıideden zeybek çıkmaz 

kahpenin dölü. Zeybeklik kolay 
deiildir. Sıkı isen yüklen bakahm. 
Seni aşai'mın iti seni.. Seni zina 

aeni ... 

diye kl9kanoın mı Mehmet eren· 

1 

di?. Abd' . d Kaınakamla ının arasın a-

ki mesafe yüz metreye inmi~ti .. 
- Kıskançlık filan yok bey

efendi!. Size teslim olacaksa silah· 

sız teslim olsun .• 

Çünkü konulan tahdidat i.i:z:e· 
rine Amerika efkarıumumiyesinin 
hoşnutsuzluk gö~termesi muhte· 
meldir. Almanlar Ruzvehin Ame-

. rika milleti namına söz söylemeğe 
salahiyeti olmadığın ve cenubi 
Amerika cümhuriyetlerinin ise bu 
nutku tasvip etmiyeceklerini iddia 
ediyorlar. Çakıcı böyle hallederek koca 

bir memleket halkına sövmezdi; 
fakat hiddetinden ağzından çıkanı 
kulaj-ı duymuyordu. Yılık Abdiye 
kızmış, tekmil Adagideye sövmek 

rezaletini işlemişti. 
Bayındırlı Mehmet efendi, Ça-

km efe. Hacı Mustafa, deli M~h
met ve Küçük Q,.man hep bir ara 

da oturuyorlar, sabahın olmasını 
ve ortahj'ın açı masını bekliyor· 
lardı. 

Artık şafak sökecekti. Bu se· 
heple sabah namazı için abdest 
almak liz.ımdı. Bayındırlı Mehmet 
efendi 

- Efe; sabah namaz1 vakh 
yaklaşıyor. Ben, Hac1 Mustafa, 
Deli fl,iehmet üçümilz gidip şu ile
rideki kuyu başında abdest alalım. 
Jıiz gelince Küçük 0;1manla sen 

aidersiniz 
Dedi. Çakıcı da bu teklife 

muvafakat cevabı verdiğinden üç 
kışi kalkıp 70 Metre kadar ileri
deki kuyunun baıına gittiler. 

Çoban Mehmet te ayni mak
satla kuyu başına gelmişti. 

Dqrdü de abdestlerini aldık
tan sonra Mehmet efendi ortaya 
bir Haıl :ıth: 

- Sabah olunca Yılık ·Abdi 

ne yapacak acaba?. 
Çqban Mehmet hayretle başı· 

m kaldırdı: 

- Haberin yok 
efendi? 

- Ne haberi?. 
- Yılık Abdi ile 

Hilmi bey konuştular. 

mu Mehmet 

kaymakam 

- Nasıl konuıtular Mehmet? 
Yıl· k Abdi yerinden bile oyna
madı .. 

- Karşıdan bağrışarak. konuş· 

tular. Sen efenin yanı11a inerkeo 
onlar konuşmuşlardı bile. Çakıcı 
efenin haberi vardır. 

- Bana birşey söylemedi ya .. 
- Vallahi orasını bilemem. 

- Ne konuştular?. 

- Sen karışına .. 
- Başiistüne ... 
Ve anslZln bir silah patladı. 

Yılık Abdi birdenbire elindeki si
lahı .doğrultmuş ve kaymakam Hil· 
mi beye ateı etmişti. O sırada 
Hilmi bey elini kaldırı}'ordu. Kur· 
şun sol elinin avucundan girdi, pa 

zusundan çıktı Hılmi bey 
- Yandım 
Diye bağırarak olduğu yere 

yığılmıştı. 
Abdi kaçınağa başladı. 
T eliş arasında bir ses yük· 

seldi: 
- Çoban Mehmet! Davran .. 
Bayındırlı Mehmet elendi; Ço· 

ban Mehmedi en mü•ait vaziyette 
gördüğü içio haykırmıştı. 

Çoban Mehmet silahını çevir-
di. O.nuzlarındaı ço..:uklarla kaçan 
Yılık Abdiye tevcih ederek ateşle
di. Pireyi gözünden vuran bu ada
m; yanlış kurşun atmazc'ı. Ar((ada• 
ki çocuğun yüzünü ydlıyarak ge-

çen kurşun Yılık Ahdinin Ş<ih da
marlarını keserek boynunun bir 

tarafandan öbür taraf ına geçti. 
Yılık Abdi, yukarıdan bırakıl· 

mış bir eşya dengi sukut•le cansız 
yere yığıldı. 

iki çocuğa hiç bir zarar gel
memişti. 

Bir kaç dakika içinde cereyan 
eden hadiseleri mütnkip Bayırıdır 
lı Mehmet efendi, Çakıcı efe. Hacı 
Mustafa, Deli Mehmet ve Küçük 
Q:;ıman ilerlediler Abdinin geceyi 
geçirdiği dama yaklaşarak iki. re• 
fikioi yakaladılar. Kollarım güzel· 
ce bağladıktan sonra getirip yerde 
yarala yatan kaymakam Hilmi beye 
teslim ettiler. Kaymakam bey can 
acısile inliyor ve 

- Mehmet efen dit Hakkın 
varmış. Bak beni yaraladılar. 

Diyordu. 
- 'ŞüK ür sağlığa beyefendi! 

Yılık Abdi acemi bir şaki imiş. 
Bila lüzum silah kullandı, hem sizi 

yaraladı, hem kendisini öldürttü. 
Abdi uyamk bir efe olsaydı; 

sizi derekap silah altı:la alır, esir 

(Devamı var) 

Vaşington 30 ( A.A ) - Ruz. 
veltin radyoda söylediği nutuk.ta 
J tponya ya her hangi bir telınih 
yapmayı unutmuş olabiJmeji bak- O 
kında gazeteciler tarafından soru
lan bir süsle cevap olarak harici
ye nazırı Kordel H .. l Amerikanın 
J ıponya ile olan siyaset ve müna
sebetlerinde hiç bir değişiklik ol 
madığını bildirmiştir. 

Almanlar harbin 
uzama~ından 

korkuyor! 
B~zı maddelere ye
ni tahdidat konul
du; yUzlerce maAa
z a kapatıldı 

Zürih 30 ( a.a ) - Nene Zür

her Zeytung'un Berlin muhabiri 

diyor ki: 
« Almanların en çok korktuk· 

ları şey harbin uzamasıdır. He~ işi 
hala sık sık konuşulan bir mevzu
dur. Resmi izahata rağmen bu hıi
dise bir çok L.im!!elerin miueviya· 
tını sarsmıştır. Harp isHhııalitı kül
liyetli i'çiye lüzum göstermektedir. 
Tütün, Bira ve el satışına zecri 
bir çok yeni tahdidat koı •muştur. 
Harp senayiinde çalışacak işçilerin 
noksanı yüzünden baz1 endestriler
de çalışan işçileri harp senayiindo 
kullanmak · üzere azami gayretler .. -
sarfedilmektedir. Yüzlerce m-.gaza 
kapatılmıştır. Kitaplar ancak hu•u
si bir mü!laadeylc n .:şredilebilmek
tedir. 

Yeni zelanda ·baş vekili bir 
kaza atlattı 

3 
2 

Eden'in harp sonu 
1 dünyası Projeleri 

H a r p basındanberi 
mihvere ait hatın-
1 an vapurlar 
3 milyon 
tonilato 

Ham madde sıkıntısı 
çeken Almanlar /n
giliz ablokasını yar
mak teşebbüsünde 
bulunuyorlar. 

Londra : 30 ( A.A. )- Har
bin b.ışındanberi Mihvere ait 3 
milyon tonilato hacminde 600 
vapur mü>1adere edilmiş, batırıl

mış veya mürettebatı tarafından 

imha olunmuştur. Mayısm orta
sına kadar yapılan istatisti"lere 
göre 174 bin tonilatoluk 61 Al· 
man vapuru yakalanmış veya 
müsadere edilmiştir. 

1,499,000 tonilatoluk! 280 
Alınan vapuru da batırılmı~ veya 
mürettebatı tarafından imha edil
miştir. 

ltalyan vapur zayiatı iı.e şu 
dur : 183,000 tooilatuluk 39 
vapur yakalanmış veya mücıadere 
edilmiştir. 899,000 tonilatoluk 
176 vapur batırılmış veya mü
rettebatı tar .. fından imha olun· 
muştur. 

Bunlardan başka, Almanhr 
heoıabına işliyen diğer memleket• 
lere ait 67000 tonilatoluk 38 va 
pura dıı el konulmu~tur. 

Mihver .,,apurl.uınm batırıl· 
maınna devam edilmesi, bam 
madde mevcudu olmaması yü· 
zünden Almanların lngiliz abluka
sına yarmak teşebbüsünde bulun
duklarını g-Ö<1termek tedir. 

Şemeling 
Meşhur alman bok
soru Girld muha· 
rebeler1nde öldU 

Berlin 30 ( A.A ) - Bir bu
su91 muhabir bildiriyor: 

Buksor Şmeling'in Giridde öl
düğü h<1.kkınd.1 KJhireJen gelen 
haberleri Berlinde yaydıkları ıçin 
yabanci sıazeteciler ciddi surette 
m11."1haze eddmişlerd•r. Bir gazeteci 
geceleyin aktriıı Anni Ondraya 
telefon ederek zevci Şmeling'in 
öldügiloü haber vermiştir. Yabancı 
gazetecilerin hariçten gelen haber· 
lerden husu~i surette istıfade ede
;ek Almanlara bildirınege hakları 
olmı dığı beyan edilmektedir. 

Fransa yıkllışının 
izahı 

ALMANYA 
vı,ı ne temaslaranı 
Fransız imparator- \ 
luğunun mUdafaası , 
için yapıyor mut 

Berlin: 30 [a. n.J - Bir hususi 
muhabir bildiriyor: 

Fransız - Alman müzakereleri 
faaliyetle devam etmektedir. Ber
linle Vişi arasındaki münasebetle
rin bugünkü vaziyf'ti harbin esaslı 
meselelerindt!n biri ol.trak. telakki 
edilmekte.tir. 

Aıman Hariciye nezvetinde 
ehemmiyetle kayd~dildigind ğöre, 
Fran~n; • Al nan mütarekenafuesi 
bir ç ~rçive teş"il etme~tedir. Bü
tün Fransız • Alman anlaşmaları 
bu çerçiv,11ı1in içinde yer alabilir. 
lki memleket arasmdaki müzakere· 
lerin başlıca mevzuunu bilhassa 
Fransız imparatorluğunun müdala· 
a!l.ı teşkil eylemektedir. 

Girit'teki lngiliz 
Kumandanı 
- Baştarafı Birincide • 
• Pariste amiral Darlanla 

Almanlar arasındaki sıörüşme
ler tekrar başlamıştır. Dıj'er 
bazı Fransız nazırlarının da 
Parise gitmeleri ilzerine Vişi 

hü:tümetinin Parise nakledılece 
j-i zannedilmiş'e de bu haber 
sonradan Almanlar tarafından 

tel..zip olunmuştur. 

Paris müzakerelerinin lspan 
yayı da mihver işbirliğine al. 

maya matuf olduğu söyleniyor. 
Buila mukabil lı1panyaya rüş11et 
ol nak üzere Fas te ,lif ~dil

mektedir. 

Malumdur ki lspanyol Fa· 
smın genişletilmesini ispanya 
hii\r.(\meıi ötedenberi arzu et. 
mekte idi. Anlaşılan şimdi Is· 
paııyol emelleri t..ıtmin edilerek 
bu devlet de mihver içine alın 
maya uğraşılmaktadır. Almanya 
lt.tlıayı bir az tazyık ve bir 
azda Yugoslavya ssrtından tat· 

min ederek F ransadaki emelle 

rinden vazgeçirdiıi sribi şimdi 
de Fransayı tazyık ederek lıt· 
panyayı memnun etmeğe çalış· 
makt .. dır. 

• Bu gün Londra radyosu. 

lngıliz kıtalarınıo BağJada on ki· 
lometre y.ııklaştıklarını bildirmiı
tir Yine haber verildiıfirıe t"Öre, 
Al~anlar Suriye yoliyle lraka 
getirdiıderi tayysreleri Musulda 
toplamışlardır. Almanlar Raşit 

Ali Geyliniye Batdadı bırakarak 
Musula gelmesini tdklif etmişler
se de Geylani bu teklifi kabul 
etmemiştir. 

(Baştarafl ikincide) 
hususta yanıldı&'• için mağlup olun- ı 
du. Diplomaside olduğu gibi f 

Daha umumi D i r e k t se

mahigette ve bepler bun· 

daha derin lardır. An-

Irak bare1<itında. Faluca'dan 
B~ğdadın şimaline doğru ilerle
mış bulunan Britanya kıtaların
dan ayrılan bir kol Ba~dad ö 
nünde Kizimiye've g-elrniş olup 
burada sokak muh •rebeleri baş
lamış bulunmakt.tdır Oığ"er bir 
lngiliz kolu ise Bağdat-Mu~ul 
demiryolu üzerinde Tamarayı 
zaptetmi~tir . 

s e b ~ P l e ,. cak 1 8 7 O 

... 
Başlarafı Birincide • 

ğu büyük şempatiyi bir kere dah.ı 
teyit etmiş ve de niştir. ki: 

« - Bir ç >k Arap mütefek· 
kirleri, Ar6p mllletleri için, şimdi
kinden daha yüksek derecede bir 
vahdet arzu ediyorlar. Bu mütt-fek
kirler, bu birliği vücuda gt"tirmeğe 
gayret ederken lnriliz müzahareti
ni ümit eylemektcıdir. Do .. tlarımız
dan gelecek böyle bir hitap, ce
vap~ız kalmam.tlıdır.» 

8. EJen, Avrupanın İ!lti'b ,. 
linden vt- 1J1ancıvi ve maddi ye• 
niden tanziminden bahsetmış ve 
şunları söylemiştir: 

·•- Hiç kim-e eski dünyan n 

te,evvüşiine dönmek nivetinde 
olduğumuzu dü1ünmemelidir. Sulh 
avdet ediı1ce , h ırp zamanının 
Mili leivi;e surc:ıtlerinde i wşet· 
meler yapacağız ve bu gevşet· 
meler , enternasyonal ticaretin 
mümkün en geniş temeller üze· 
rinde yeniJen d.:.gma~ı imlc.inın1 
verecektir. Esaslı bariz vasfı eş· 
ya ve hizmetler mücadelesi ola· 
cak enternasyonel mübadeleler sis• 
teminin inkişafını görmek ümidin· 
deyiz. 

Kurtarılacak memleketler ve 
belki diierleri de, bidayette. bu 
memleketlerin intikal devresini g"· 
çirmelerini mümkün kılmak için, 
kaynakların müşterek bir vaziyde 
konmasına ihtiyaçları olac4ktı. 

Sosyal emniyet, karpten sonra 
dahiıi ve harici siyuetimizin ilk 
hedefirıi teşkil etmelidir. 

Mütarekeden sonraki devrede 
bütün Avrup.ı'da kıtlıgın, p:ıra 

kargaşalıklarının ve el emeğinde, 
piyasalarda ve fiyatlarda rl!nİş 

tahavvüllerh önüne geçmek için, 

diğerleri ile birlikte çalışmak ar
zusundayız. 

Alrnanya kend.i rolünil oynama• 
hdır, E:ıkat Almınya'nın şimdiye 

kadar Avrupa'nın · tammıı bulun

duğu efendllerin en fenası olduğu· 

nu hiç bir zaman unutmamalıyız. 

Siyasi ve Hkeri sülb ş"rtlarımız, 
Almanya'nın f-=na bareketleriniıı 

tekerrürüne mini olmafı istihdaf 

edecektir. S.lnun ne zaman ıele· 

ceğini kimse tahmin edemez. Fa

kat hemen hemen ikazııız olarak 
birdenbire kırılmak, Alman maka· 

nizması gibi sert bir makanizmanın 
mahiyetı idizasındandır. 

Avrupa'nın yeniden tanzimin· 

den bah-tedılirken, l:foradaki bal 
suretinin başka yerlerde, me~eli 

U.ıak~ark'taki inkişaflar üzerinde 

tesir icra edeceğ'i ve bu inkişaf· 
l ırdan müteessir olacatı keyfiyeti 
unutmamalıdır.,. 

B. Ed"n sözlerini şöle bitir
miştir: 

··- Yeri ıe hedeflerimizi, hey
eti umumiye11i ile kıtada devamlı 
Lir hal sureti ve dahıli sulh l<"~kıl 
etmektedir.,, 

I ngiltere Alman milletini 
es2ret altına koymayacaktır 

- Abdi «ben kaymakam bey· 
den başkaınna teslim olmam kay
makam beye teslim olurum» diye 
batırdı. Kaymakam da «Pekala» 
dedi. 

- Pekala .. Neye te:ilim ol

madı? 

iT .A. n : V t l\In 
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• CUMARTESi 

Kahire 30 ( A.A) - Yeni 
ze1anda başvekili Frazer lskender

ye · Kahire yolunda bir otomobil 
kuasmdan bazı berelerle knrtul· 

muştur. Frazer yeni zelandalı yara· 

lıları ziyaretten geliyordu ve ~a
ntPda başka kimselerde vardı .Bı~· 
diği otomobil birdf'lbire devrilmıştır. 

Amerikan donanma~ına 
yardımcı harp gemileri. 

. mağ lubi yeti. 
~e .amıl olan halcıti rulı iye ile 1940 
ınhıda nını izah edan haletiruhiye 
ara~ında çizdi!fimiz karabet bu 
nevıne has sebeplerin arkaStnda 
siyasi . ve moral vaziyetin heyeti 
umumıyesini alikalandıran daha 

u~~~i ı1ebepler aramtk lazım gel
dıgını gÖderir. 1870 ve 1940 rejim 

Bu ku11vetler hundan sonra 
~ağda~ı~ şi na~ d· ığusunda Şeh. 
nban ıstıkametmde ilerlediklPrİ 
takdirde büyült Irak kuvvetle 
rinin müşkül bir mevkie düşe-
cekleri anlaşılıyor. lngilizlerin
ellerinde büvük motörlü kuvvet
ler olduğuna gÖrf', böyle bir ha
reket yapmaları çok muhtemel· 
dir. 

Londra 30 ( A.A ) - Dün ha· 
riciye nazırı Eden nutkunu söyler
ken avam kamarası da lnsıilterenin 
harp sonrası hedeflerini bildirmesi 
meselesini müzakere et niştir. M"'b
os Menzir, biiyük Britanya lmpa
rat.,rlııi'ıınuo dünv.tyı daha iyi teh· 
did etmek ÜLere bir köprü olarak 
kullanılması hakkında Lord Hali 
l aksın noktainaz.ırını ele alarak 
demiştir ki: - Gün dotunca teslim ola-

cak .. 

- Ya .. 
- Evet ... 
Filhakika ortalık ağardıktan 

ve gün doğduktan sonra Yılık Ab 

dinin bir çocuj'u önüne, öteki ço
curu da arkasına alarak, yioi iki 

çocutu heybe ıibi öntinde ve ar· 
kasında ta,ıyarak dam kapısının 
ön\lue çıktıtı rörüld6. Kaymakam 
bey muttasıl: 

1 Ateş etmeyin, teslim ola
cak 

Diye baiırıyor ve miifrezeleri 
•teften menediyordu. Yılık Abdi de 
kaynıakam beyin bu emrinden ce
saret alarak üstündeki çocuklarla 
serbestçe ilerliyordu. Yılık Abdi 
bu iki çocuğu· her ·aht' l k '- . • • ıma e arşı 
~•ndıııne siper olarak k il • 
yordu. 0 anı 

Ş.ye! müfrezeler ateş ederler· 
se bıttabı evvela 0 ki 1 '·t y l ._ \ cu ar vuru a· 
Ch ı. 1 I~ Abd' . 
iki kü ük ı; ~am sahibinın 

ç kız çocugonu işte bu 
maksatla yanına al it 

Abdi· d~ ı oymuştu. 
. . _' ort yüz metro kadar 
ılerıde yurüyordu B d 1 M h • ayın ır ı e -
met ef~ndi Kaymakam Hilmi beye 
doiru ılerledi: 

- Kayaıaka11a bey; dedi; y ıhk 

YIL: 1941 - A 'W :S Gün: ısı Hu.ır 26 
Rumi 13S7 • Mayı• 18 
H;rri 1360· CemadlUevvel 4 ı 

~~e Nöbetci eczane ] 
TOROS ECZANESi 

Nevyork: 30 [a, a.1 - Birleşık 
Amerika hük6meti donanmada yar· 
dımcı harp gemisi olnak k~llanıl
mak üzere 13 vapur almıştır. . 

10-14 bin tonila~luk olan 
bu gemilerin arasında iı!~rezidın 
Adam!I Prezidan Jak!lon da vardır. 

sonlarıdır Vo bıı "l. h h m· t · mu a aza e em-
h ıye te n bil i olamaz. Hadisatı da· 

bir hükQ ınet goruruz. 1870 de 
ili Nopoleon artık Fran'lanın ha
kiki amiri değildir. lmp.ıratoriç,.ye 
itaat eden bir saray dalka..,uıdarı 
grı:ıbu ile matbuat veya parlemen· 
to lehine kabul edilen serbestinin 
son son derece tehlikeli bir ·hale 
koyduğu, bükQmete artık bir şey 

. ~ yakından ltsdkik edersek her 
lı(I h~ldede bozulmuş müe<1seseler, 

( Y enicami Yanında ) , = vazifesini yerine getirmekten aciz /De11amı var/ , • 

290 lisan bilen adam öldü 
==================:==::::::::::::::;:=:==================~=====' Un J an 10 80 A~ırlardanberi Avru· tardır. Bahusııs parmak buılan tablası 
D Dünyanın en çok lisan bilen adamı Dr. 

Lüdovik Şüts, 68 yaşında Frank.furt't~ 
ölmüştür. Bu alim, konuşup yazma-ile 290 lı
ıan biliyormuş. Kütüphanesinde; lisanlara aid 

14,000 cild esl'lr çıkmışhr. Dr. Şüts bütün 
Avrupa lisanlarını bildikten başka pek çok 

Asya lisanlarını da ö&-renmişti. 
Bildiği lisanlar arasında, esid Japon lisanı 

Ayau, Altıy, Hind, Çin, Japon, Malay, Siyam, 
Tunguz lisanları bulunup bunları muhtelif leb-

çel~riyle konuşuyormuş. Karşılaştığı J~~nlar 
arasında bilmediği bir dil çıkarsa onu og-reo
meyince rahat edemezmiş. Yok olmağa yüz 
tutmu, lisanların da gramerlerini tesis ediyor
mu1. Lisanlara dair ilmi eierleri arasında, 
lisanlar ve bunların lehçeleıi hakkında bir bü- -
yOk kitap da yazmııtır. 

son 
b Plnın e ·ı büyük kilise derecede sanatkiran., yapılmıştır • 

.__Uy!..U;.;.;k,;;_..O_r.::g._u_.,. orgu Prağda bulunu· -------.• 

yordu. Manş denizine M 1nş denizine dütürü-
Sen J 1kob kilise~inde bulunan bu org on ı .. n tayyarelerden pi· 

yedinci asrin sonunda Prağ-da çık.m büyük bir dUŞdR tayyare- ~otların kurtarılması 
yanğında harap olmuştu. o zamandanberi bir ciler içrn şa- için kanalın muhtelif 
yen~sinin imaline çahşılına kta idi. Yeni org ni- yerlerine şam ndıralar 
hayet yaı;>ılmı!Jtır. 26,00o kilogram ağırlığında mandıralar konulmuştur. Her şa-
olup halıhazırda Avrupanın hiç bir tarfında mandırada 4 _ 5 kişi sığacak yer vardır. 
bo kadar büyük bir kilise musiıı.i aleti bulun . Bunlarda yatak, elbise, biraz yiyecek ve 
mamaktadır. 

lüzumunda işaret vermek için radyo tesİ!lah da 
Şu kadar var kı' yenı' orr ı.ı'lı' •enı'n b'ına-tı. , bulunuyor. Sahillerden bu işaretler görüldüğü 

siyle gayri mütenasip bir cesamette bulundu- k k d ı b t anda o şamaııdraya ayı JIÖn eri ir, u sure -
ğundan büyük musiki cihazmın hatırı için ki- le pilotlar kurtarılır. Bu şamandırahrı. fngilte -
lise binasının tevsiine lüzum JrÖ!lterilmiştir. reye akında ıakatJanarak avdet edemıyen tay-

Orır yalnız cesameıi cihetinden df'ğil, varelerin milrettebatımo barmmHı için Alman· 
l'ayet ıaPatkirane ohnasJ itibarile de ktymet· lar koymqlardır. 

" - Alman milletini şuna ikna 
etmeliyiz ki o bizi esaret altına almak 
istiyor. f al(at hiz onu esaret alına 

koymayacağız. Hitlerle sulh yap· 
maktan daima İmtina eJeceğiı. 

Çünkii sözlerine itimad edil4'meye
cek devlet adamlerile görü1mek 
faydasızdır. » 

işte bu iki fikir avam kamara. 
ıının dünkü müzakerelerin esası 
olmuştur. 

Londra 30 ( A.A ) - Başhca 
sabah ırazeteleri baş makalelerinde 
Edenin dün söylediii nutku bahıı 
mevzu ederek hariciye nazırının 
ve R\J.Zveltin nutuklarındaki fikir 
hürriyetine aid röriit birligine işa
ret ediyorlar. Gazeteler Ede ıin, 
harp s mıı dünyaoıının yeniden teş 
kilitlandırılması hakkındaki pröje
lerini tasvip ediyorlar. 

··························: i DOKTOR f 
i Kemal Satır f 
İ Ha• ta 1 ar~ a ı ~ergOıı : 
: Kuulay caddesıadelu mua· • 
: ene erinde kabul eder (9) ! 
,~ .................... ... 
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San'?t. al'!minde /Remeo JülyetJ Leslıe Howard 
gıbı hır şaheser yaratan 

Damgalı kadınlar, Ölmeyen aşk Bette Oavı's 
gibi nadide inciler hazırlayan 

Sinema tarihinin en büyük zaferi olan o lı'vede havı'land 
Vatan Kurtaran arslanı canlandıran 

BiR TEK FiLiMDE BiRLEŞTiLER 

BU AKŞAM 

azlık Sinema' DA 
CÖRECEGINIZ 

Fransızca sözlü senenin eşsiz süper filmi 

10 GECENiN XUY J\SJ 
Servetin kudretin saat'ın Bir Mucizesidir 
DiKKAT: Bu muhteşem filme ilaveten 

En Son PARAMONT Dünya Maberleri 
Gelecek Proğram 

NEŞ'E SAHASI ::::z:zml-·---=== • AN İLAN 
Kanara Müdürlü · Kanara Müdürlü-
ğünden: ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih· i 1. Kanaranın 941 yılı ih-
tiyacı için alınacak olan 2500 tiyacı :çin alınacak olan 10, 
• 3000 kilo asit karbonik 000- 12000 kilo saman açık 
açık eksiltmeğe konulmuştur. eksiltmeye könulmuştur. 

2. Muhammen beher kılo- 2. Muhammen beher k;lo 
su 66 ,825 kuruş olup muvak- su 150 kuruş olup muvakkat 
kat teminat 150 lıra 36 ku- teminat 18 lira 00 kuruştur. 

3. ihalesi haziranın lOuncu 
ruştur. 1 1 5 b 

3. !hRlesi haziranın 10 ncu sa 1 günü saat 1 de eledi ye 

1 ğ .. ·· t 15 d b 1 d 1 encümeninde yapılacaktır. sa ı unu saa e e e ı-

d 1 d k 4 Şartnamesi belediye ye encümenin e yapı a a tır. 

d yazı işleri müdürlüğü:ıdedir. 
Şartm mrsi bele iye yazı 

Görmek istiyenler orad;ı gö 
işlen müdürlüğü 1dedir. rebilirler. 
görmek istiyenler orada gö· 5. İstek! ler ihale günü 
re bilirler. 

yatırmış oldukları teminat 
5 İstekliler ihale günü makbuzlarile muayyen saatde 

yatırmış oldukları teminat mak- belediye encümenine müraca 
buzlarile muayyen saatte be- atları ilan olunur. 
lediye encümenine müracaat· 
lan ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 804 

iLAN 
Kanara .üdürlü· 
ğünden: 

1. Kanarann 941 yılı ih 
tiyacı için alınacak olan 8000-
10000 kılo arpa açık eksilt 
meye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
3.75 kuruş olup muvakkat 
teminat 37 lira 50 kuruştur. 

3. lhal~si haziranın 10 un 
cu salı günü saat 15 de be 
lediye encümeninde yapıla· 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye yazı 
işlen müdürlüğü;ıdedir. Gör 
mek istıyenler orada görebi 
lirler. 

5. İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat mak 
buzlarıle muayy<'n saatde be 
ledıye e:ıcümenıne müraatla· 
rı ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 806 

iLAN 
Kanara flıüdürlü · 
ğünden:· 

1. Kanaranın 941 yılı ih
tiyacı ıçin alınacak olan 800 
teneke 10000 kılo benzin açık 
tks:ltmeye konulmuştur. 

2. Muhemmen beher tene
kesi 4<:.Q kuruş olup muvak· 
kot teminat 294 lira 00 ku· 
ruştur. 

3. İhalt>si huiranın 10 cu 
cıı salı günü saat 1 S de be· 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. Şartnamesi belediye ya 
zı işi< ri rr.üc'.üılü&ündt d:r. Gör 
mek istiyenler orada görebi 

Lrler. 
5. İstekliler ihale günü 

oldukları teminat yatırmış 

makbuzlarile muayyen saatde 
bdcdiye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 

27. 31. 4. 8 808 

27. 31. 4. 7 807 

• iLAN 
Kanara Müdürlü
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ihti 
yacı için alınacak olan 300 
kilo amonyak gazı açık ek 
siltmeye konulmuştur. 

2. Muhammen beher kilosu 
500 kuruşdan olup muvakkat 
teminat 112 lira 50 kuruştur. 

3. ihalesi haziranın 1 O un 
cu salı gü:lü saat 15 de Be 
lediye encümeninde yapıla
caktır. 

4. Sartnamesi Belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Görmek istiyenler orada gö 
rebil:rler. 

5. istekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
makbuzlarile muayyen saatde 
belediye encümenine müra 
caatları ila ı olunur. 

27. 31. 4. 8 805 

• 
iLAN 

Kanara Müdürlü -
ğünden: 

1. Kanaranın 941 yılı ih 
tiyacı için alı:tacak olan 1, 
008!le0 adet 70 sandık ga 
zoz k" psülü açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2. Muhammen beher san 
dığı yetmiş lira olup muvak
kat teminat 367 !ıra 50 ku 
ruştur. 

3. İhalesi hatiranın 10 
uncu salı günü saat ! 5 be
lediye encümeninde yapıla 
caktır. 

4. Şartnamesi belediye 
yazı işleri müdürlüğündedir. 
Cörmek i,tiyenler orada gö 
rebılirler. 

5. İstekliler ihale günü 
yatırmış oldukları teminat 
mal.:buzlarile muayyen saat de 
belediye encümenine müra 
caatları ılin olunur. 

27. 31, 4. B 803 

BUGON 

Vantilatörlarle serin bir hale getirilnıiş olan 

Alsaray Sineması,"'" 
V ASI SALONUNDA 

BU AKŞAM 
lKI GÜZEL FlLIM BiRDEN TAKDİM EDiYOR 

1 
Ruhları okşayan nefis bir şaheser 

• LULICE BALLIN 
Alkış Toplayacak Filmi 

PANAMALI KIZ 
A ş k, H e y e c a n, M a c e r a l a r Ş a h e s e r i 

il 
Şimd'ye kadar yapılan kovboy filimlerine hiç 
benzemiyen ve bambaşka bir şekilde yapılan 

Kalifornia Çeteleri 
DUnyanın en parlak Kovboy yaldızı BUCK ]ONES j 

Tarafından oynamaktadır. 

31 Mayıs 1941 

1 Dahili Mütead~ Vantilatörlerle Yayla Gibi Serin 

(AS R ı > Sinemanın vasi salonunda 
Suvara 

8,45 BU AKŞAM 
Suvara 

8,45 
Sezonda bile tesadüf edilmiyen iki büyük şaheser birden 

I 
Sinema ~ema&ının en parlak yaldızı 

ŞARLES BOYERIN 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Dltil)R. ~<APU 
Aşk, heyecan, maceralarla dolu şaheser 

il 

~hur çalgıcı KOVBOY - FRED SKOTU'N 

Kanun Fedaileri 
Bügük Heyecan 11e Sergüzeşt Filmi 

Bugün gündüz matinada son defa olarak 

Sevimli Haydut - Kanun Fedaileri 

~r·-•-•s'j!iry-·-·-···- -·- -• ---------------------------• icara verilecek 
r.! . Her ay y'u'ksek ikramiyeler kazandıran : Kara~okuda terziler cad-

• desinde Dr. Feyzullah Ce-

t HOROZOİ4LU t mali Erşen'e ait dükklnlar· : u Piyango •• ı dan 2 si ehven şeraitle ~ ira· 
1 • ya verilecektir. Taliplerin 

: Biletleri GiŞESI Nİ Unutmayınız . : / ç:~ha::ad~ür~;:~tı~.~ıaffer 
ı? 7. HAZİRANDA çekilecek aylık biletlerden • ' ...... ~ ........................ 8..,37

.....,,_ 
\ . 
~ Sizde bir tane alarak talihli müşterilerimiz • imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 

U .. Neşriyat Müdürü : Doktor 
Kemal SA TIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 

Matbaa., - Adana 

~ Listesine dahil olunuz. ! 

~t~·-·=·:-:·:-:·~·-·-··-·-·-!d~~~·.-~~~~- -~=~.~!·~.-~~!!!.~.~~·-·-·-·-·-·J 
-iıı,··-~ •. - t _,.-:: _ ...... ~-;,·' ( .... i-~ ..• ' ' : · ı 

Mühim Bir Tebşir 
Adananın Biricik Eğlence Mahalli Olan 

SEYHAN PARK 
Sazı ile • Sözü ile • Okuyucusu ile • Müziği ile 

Bedii Zevk Sahiplerine 

BugUnden itibaren açılmı,tır. Tiyatro sanat.k,r· 
ları meyanında Nuri Gençdur, Ahmet Yekte, 
1cl61 Gençdur, Ahmet GUldUrUr ve Ziya Çınar 
Gibi Kıymetli Sanatklrlar Bulunmaktadır. 

Saz kısmında ise Bestekar Zeki Duygulu, kemanı ama Recep 
okuyucu Hamiyet Duygulu, Fındık Huriye, Hanende Ali Bül

bül •. zurnacı Sabahettin Tanınmış gibi iinlü sazendeler mevcuttur. 

imren lokantası 
BU GÜNDEN ITiBAREN: 

SEYHAN PARKINA 
nakledilmiıtir. Temiz havada sailı sözlü mükemmel servisli 
öğle ve akşam yemeklerine .. yın müşterilerini davet eder. 

Çukurova 
Çiftçilerine 

Toprak mahsülleri 
ofisinden: 

Hükumetimizin zürraı hi· 
nıaye hıakkındaki yüksek ala· 
ka tedbirleri cümlesinden ola· 

rak Çukurovanın yeni hubu· 
bat mahsülünün zamanında 
mıibayaasına başlanılması için 
icap eden hazırlıklar yapıl

mış ve Adana, Ceyhan ve 
Tarsusta ofis teşkilatı geniş· 
letirilerek satıcıları bekletil
meden işlerini yapabilecek 
dereceye çıkarılmıştır. 

Satın alma şartlarında da 
müstahsil lehine gecen sene
den daha fazla genişlikler 
yapılmış olduğundan yeni mah 
süllerini idrak eden müstah· 
sillerin bu yerlerde faaliyete 
geçmiş bulunan ofıs alım t~ş· 
kilatına müracaatla mahsiil· 
leri aşağıda b i 1 d i r i 1 e n 

fiyatlula kolaylıkla ve bek
lemeden satabilecekleri ilan 
olunur. 

E'.-tra E'.<slradan ırayri 

Kılosu 

Cinsi Ku. Sa. Kr. Sa. 

Buğday 

Çwdar 
Arp• 
Yul•f 
Siy•h çı
kır arpa 

7. 75 
6.-
5. 75 
6. 50 

7. 25 

5. 50 
5. 25 

5. 25 
24 -28 - 31 774 

31- 1- 834 

Asliye 2. Hukuk 
mahkemesinden : 

Adananın Sirkenli köyün 
den lsmail oğlu Ahmet ve-

I kili a vukut Ihsan Çakın ta
rafından ayni köyden Cumali 
kızı ve Ahmet eşi Şadiye 
aleyhine açılan ihtar dava· 
sından dolayı yapılmakta 

·olan duruşmada müddeialey

ha Şadiyeye ilanen davetiye 
teblığ edildiği halde gelme
diğinden ilanen giyap kararı 
tebliğine ve duruşmanın 
3/C/94i salı günü saat 9 ta· 
Iı!<ine karar verildiğinden o 
gün ve saatta müddeialeyha 
gelmesi veya bir vekil gön· 
dermesi lüzumu aksi takdir
de giyabında duruşmaya de
va~ edileceği ve bir daha 
mahkemeye kabul edilemiye· 
ceği tebliğ makamına kaim 
olmak Üzere ilan olunur. 

836 

Zayi teskere 
Ankara Sarı kışla 189ncu 

alay 2 nci tabur 5 nci bö 
lükten alınış olduğum asker
lik tezkeremi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
h_ükmü olmadığını ilan ede· 
rım. 

Adananın Paşa Nebi 
mahallesinden Mustafa 
oğlu 317 c\oğumlu Sup-
hi Ünal 838 
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Adana birinci icra dairesinden 
Açık arttırma ile paraya çevrilecek gayri menkulün ne 

olduğu: Tapuca 173 inde! Meseha 326 dö.ıüm tarla. 
Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahdllesi, numarası: 

Avret mezarı Şarkan Ceyhan nehri garben kamışlı, Handele 
ve çotlu avret mezarı yolu şimalen olğa iken şimdi Meto 
Zadder tarlası cenuben olğa iken şimdi Meto zedeler bahcesi. 

Takdir olunan kıymet: Beher dönüme 14 l!ra. 
Arttırmanın yapılacağı yer, gün, saat: 26. 6. 941 perıem• 

be 1 nci arttırma, 7. 6. 941 pazartesi 2 nci artırma. 
1- İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 29.5.941 ta· 

rihinden itıbaren 171 No. ile birinci icra dairesinin muayyen 
numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. lıinda ya· 
zıh olanlardan fazla malümat almak isteyenler, işbu şartnameye 
ve 171 dosya numarasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

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

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

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

5 •'Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa ba
ğırıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
satış istiyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar bulu· 
nupta bedel bunların o gayrimenkul ile temin edilmif ala 
caklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın 
tahahüdü baki kalmak üzere artırma on beş gün daha temdid 
ve onbeşinci günü aynı saatta yapılacak artırmada, bedeli sa· 
tış istiyenin alacağına riichanı olan diğer alacaklıların o gay 
rimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya 
çıkmak şartile, en çok artırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
elde edılmezse ihale yapılamaz ve satış talebi düşer. 

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

Tarla yukarıda gösterilen 26. 6. 941 tarihinde Adana lnci 
icra memurluğu odasında işbu ilin ve gösterilen artırma şart• 
namesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 1139 

Ceyhan Asliye Hukuk Cemile Mehmet boyrazı Ha· 
Mahkemesinden: lit kıblesi göçmenlerin evle· 

Ceyhanın kırmıt köyün· 
den Mehmet oğlu lsa Biçer 
tarafından müddeaaleyh Cey 
han hazinei maliyesi aleyhirıe 
Ceyhan asliye hukuk mahke 
mesine açılan erazi' tesçili 
davasının cereyan eden mah· 
kemesınde müddeinin tescili· 
ni istediği Ceyhanın kırmık 
köyü civarında vaki doğusu 
danacılıya giden yol batısı 

rile çevrili 30 dönüm tarla· 

nın tescili talep e<iildiğindell 

işbu hudutla mahdut buluu•ll 
~O dönüm tarlaya idde•Y1 

hak edenler varsa işbu illi! 
tarihinden itibaren bir •Y 
zarfında Ceyhan asliye hukuk 
mahkemesine müracaat etme• 

!eri ve duruşmanında 14/ 7 / 
9U pazartesi günü saat 9 • 
bırakıldığı illn olunur. 83.S 


