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lskenderiye 6 [ a. a. ] - Bu gece 
düşman tayyareleri liman mıntakası üze. 
rinde uçmuşlar ve çok şiddetli bir baraj 
ateşiyle karşılaşmqlardır. Harp gemilerile 
sahil bataryaları faaliyete geçerek fasıla
sız tam 60 dakika mermi yatdırmışlardır. 

Yıl ı 1 No. 209 
P'lyat;ı 5 

lıan ,.nıarı ldaN il• 
kararlattırılır. 

SiYASi, iKTiSADi, iÇTiMAi GÜNDELiK GAZETE 

Milli Müdafaa politikamız 
ve Hitlerin nutku 

Kimse bizimle davah olmadıkça bizim kimseyle 
davalanacağırnız yoktur. Siyasetimiz, ahidleri
miz, sözlerimiz, hareketlerimiz ve onların 
a ç ı k h e d e f 1 e r i m a 1 O m d u r. 

Ankara (Hususi muhabirimiz telefonla bil
diriyor) - Falih Rıfkı Atay, yarın neşrolu
nacak ulus gazetesinde " Milli müdafaa politi
kamız ve Führerin nutku ,. başlığı altında yaz. 
dığı bir makalede ezcümle şöyle demektedir: 

nı muhafaza edebilecekmiyiz ?,. siyaseti ile Türk barış nizamı arasında bir tezad 
görülmemekte olması harbin bu sahalara sira
yetinde askeri ve siyasi berhanıi bir menfaat 
tasavvur edemeyen memleketlerde dahi ferah
latıcı bir tesir hasıl ettiğine şüphe yoktur . ., 

Bundan sonra muharrir Führerin nutkuna 
temas ediyor ve şunları söyliyor : 

" Türkiye, karadan ve denizden bu harp 
ve anarşi alemi ile temastadır. Bizi~ değiş~ez 
bir siyasetimiz var. Onun ne olduıunu Turk 
köylüsü Milli şef kadar, ve her yabancı bizim 
kadar biliyor. Bu, bir istiklal, Milli müdafa ve 
Milli emniyet siyasetidir. 20 harp ayındanberi 
bu ıiya•etin vazifelerine ve icablarına sadık 
kaldık. Onu her hangi sarsıntıya uğramadan 
koruduk. Acaba yeni şartlar içinde ayni imka· 

"Alman Führerinin Balkan muharebesini 
takibeden nutku işte tam bu nazik devreye 
tesadüf etti. Nutkun Türkiyeden bahseden fık. 

raları üstünde büyük bir dikkatle durduk, Türk 
kurtuluş mücadelesi ve onun rehberi hakkın
daki şehadet ile ayni davayı takviye etmek ve 

ileri götürmekten ibaret olan müdafaa ve em· 
niyet politikamız ve onun sevk ve idaresi hak· 
kındaki tasvip cümleleri bu memlekette derin 
bir tahassüs uyandırdığı kadar Alman harp 

Muharrir sözlerini şöyle bitirmektedir : 
"Kimse bizimle davalı olmadıkça bizim 

ki~ıseyl.e davalanacağımız yoktur. Siyasetimiz, 
ahıdlerımiz, sözlerimiz, hareketlerimiz, ve onla
rın açık hedefleri malumdur. kurtuluşumuzun 
tek teminatı olan birliğimize, Türkiyenin hak 
ve 1 .t~prak bütünlüğünü korumaktan ibaret olan 
po ıtıkamıza 20 aydanberi oldğu gibi bundan 
sonra da sadık kalacatız . ., 

Hariciye 
Vekili 
P•rtl Meclis gru· 
punda dUn izahat 
verdi 

Ankara 6 ( a. a. ] - Cum· 
huriyet Halk Partisi Meclis gru· 
pu bugün saat 15 de toplanmış· 

tır. Celse açılınca söz alan Ha
riciye Vekili Şükrü s,racoğlu , 
ıon dünya siyasi hadiseleri ve 
bunlar hakkındaki hükQmetimizin 
görüş şekilleri üzerind~ verdiği 
İzahatla grup umumi heyetini ten· 
vir etmiş ve ruznamede baıka 
madde olmadıiı için riyaseyaset· 
ce 16 da celseye nihayet veril· 
miıtir. 

-
Irak hadiseleri 

Yazan : Cavit Oral 
A11ıkara 5 

ırak hadiseleri gün ıreçtikçe 
ciddiloşmeje ve ehemmiyet 

kesbetmeie başlıyor. Henüz hangi 
tarafın, lngilizlerin mi yoksa Irak· 

lılann mı haklı oldoiu kat'i surette 
anlaıılamıyan 1930 muahedesinin 
tefsiri yüzünden çıkmış olan bu 
feci hadiselerin maatteessüf karşı· 
lıklı bir anlayışla halledilmesine 
imkin hasıl olmamıştır. 

Bağdat'tan ve Londra' dan ge· 
len haberlere bakılırsa iki taraf 
kuvvetleri arasındaki müsademeler 

bir harp şeklini almış ve ırenişle· 

mek is t i d a d ı n ı göstermektedir. 

Çünkü burünkü radyo haberleri 
lııgiliz tayyarelerinin Bağdadı bom

bardman ettiklerinden, Irak kuvvet
leriniıı mukabelede bulandukların· 
dan ve bundan başka Irak hükO· 
metiııin lnıriltere için hayati bir 
ehemmiyeti olan Musul petrolleri· 
nin Hayla'ya gönderilmesine mani 
olınata karar verdiğinden bahs· 
ettiler. 

Görülüyor ki bugün vaziyet 
düne nazaran daha çok vahAmet 
J>•yda etmiştir. Demek oluyor H 
aylardan beri Arap alemine bir 

taraftan radyolarla, diğer taraftan 
ajanları va11taıiyle telkinatta ve 
t~brikltta bulunan ve Arapları in· 
gıltereye karşı isyana sevketmeire 
çalışan Alman ve lıalyan propa· 

randası nihayet bu mesaisinde mn· 
vaffak olmnş sayılabilir. Çünkü 
kendi tn ki • . . h I pra arına duşman gırdıği 
k 1 de Mısırın aldığı passil vaziyet ve 

keıı~ıini gösteren ruhi biletle lra. 
ın ıayan t . b • e mesı u propaganda· 

:;n mu~affakiyetini iıbat eden açık 
i r h~kı~attır. Şu halde bu realite. 

y rozonünde tutmak her millet 
•• memleket için katiyen 'h 
edilemiyecek milli bir Y 'f ıhma( 

. t' . h . . azı e e eın-
ınıye ını aızdır. Ancak b' • 
la k •• ızım an-
. ma ve oırenınek istedi.. . 

cıhet bu isyanın ve 1 . gımız 
kanlı bir müc d 1 nııltere ile 
1 a e eye g· · . 
•aka temin edece;i fa d ı~şmenın 
ıııenfaatların ne gibi y 1 a arın ve 
ıııeaidir? şey er olabil· 

Evveli şu noktayı t·b n ... •r z et· 
IJevanıı Dördüncüde 

----- --

Eden 
Avam kamarasında 

izahat 
verdi ..----- ----....... 

ulnglltereyle ittifak, 
TUrk harici siyasetinin 
temelini tetkll ediyor., 

Londra 6 ( a. a. ) - Bugün 
hariciye nazırı Eden, avam kama· 
rasında demiştir ki: 

" - imparatorluk genel kur· 
may reisi, Britanya hariciye nazırı, 
Orta Şark kuvvetleri kumandanı 
ve Akdeniz filo ve hava kuvvet
leri kumandanları arasında Yuna· 
nistana yapılacak yardım hakkında 
ihtilal çıkmış olduğuna dair yayı· 
lan haberler tamamiyleasılsızdır. Ce· 
nubi Afrika Baıvekili davetim üze
rine Kabireye gelmiştir. Kendisi· 
ninde Yunanistan& ; yardımda bu· 
lunulmak kararında tamamen mu· 
tabık olduğunu söylememe müsaa· 
de etmiştir. 

Yugoslavyada hük<lııtet darbe
sinden evvel seferberlik kili dere· 
cede süratla yapılmamıştır. HükO· 
ınet darbesinden sonra yapılan 

rayretler Alman ileri hareketini 
durduramamıştır . 

Türk devlet adamlarının dü· 
rüst dostluğu ve!,bunların Türkiye· 
nin hakimiyetine karşı yapılacak 
her hangi bir tehdide ve Türkiye· 
nin hak ve menfaatlarına karşı ya· 
pılacak her hangi bir tecavüze 
şiddetle mukavemet hususu.ndaki 
azimleri bende derin bir tesır ha· 
ııl etmiştir. lngiltere ile ittifakın 
Türk harici siyasetinin temelini 
teşkil etmekte berdevam olduğuna 
kaniim. 

lngiltereye Irak kakkında Tür· 
kiye tarafından yapılan tavassut 
teklifini kabul etmek için şartları· 
mın şunlar olduğunu söylemi~tim: 
Irak kuvvetlerinin Habbaniyeden 
çekilmeleri ve Irakta lngiliz kuv. 
vetlerine karşı muhaumatın kesil
mesi. 

Bunlar yapıldıktan sonradır ki 
lnıriliz hükOoıeti muahededen mü· 
tevellid haklarının teminini müza· 
kere etmeie amade olııcaktır.,, 

• Darlan 
Vltl'de P eten' e 
izahat verdikten 
s onra tekrar P a r l· 
s e g itti 

! ANADOLU AJANSl h 

Luuur& O l•.a.J- lVıct.yısın llK 5 
gecesi zarfında JngiJtere üzerinde 
düşürülen tayyareler 38 i bul· 
muştur. Nisan ayında lngiliz av
cılarının düıürdüğü düşman tay
yareleri 87 ye baliğ olmuştur. 
(Resimde,tabrip edilen bir Alman 
tayyare hangarı görülüyor.) 

Cenubi Afrika başvekili 

Vişi 6 - Amiral Darlan dün 
akşam yeniden Parse ıritmiştir. 

Amiral Vişi' de yalnız Mareşal Pe· 
tenle görüşmüş ve Paris'te Al
manlarla yaptığı müzakerelerin 
neticesini anlatmıştır. Alman tek· 
liflerinin tahriri bir vesikaya rap· 
tedilmit Lolduğu anlaşılmaktadır. 
Mareşal Peten de cevabını tahriri 
olarak vermiştir. Bundan, Alman· 
Fransız görüşmelerinin sarih bir 
mahiyet aldığı anlaşılmaktadır. 
Teklifler hakkında birşey öğrenil· 

._ __ _ 
söyliyor : 

memiştir. 

Türk - lran hudutlarında 
eminiyet ve asayişin 

takviyesi 
Ankara 6 ( A. A ) . · - Türk ve 

lraa huclut emniyet ve asayişinin 1 
takviyesi maksadile 8 Kinunuuevv.el 1 
1940 tarihinde Hoy'da iki devletın 
selihiyettar murahhasları arasında 

Amerika, har
be girecektir I 

Kap 6 ( A. A) - Cenubi Af. 
rika başvekili Smuts dün ayan mecli· 
sinde yaptığı beyanatta demiştirki: 
. " - ~merika harbe girecek· 

tır. Propaganda neticesinde d •. 1 A 'k h 1 egı' merı an a kında Amerikanın 
harbe iştiraki icabettiği kanaati 
me~vt~ut Aolduğundan dolayı gire· 
ce ır. merika, lngiltere ve im· 
~aratorluk milletleri arasında eski· 
fn ç_ok _daha sıkı münasebetler 

0 acagı gun ıelecektir .. , 

imzalanan pr t k ld . 
len tedb' 1 . 0 ? . 0 a derpış edi· 

ır erın ıkı akıd h · kil t tasvip ed'l . u me ce 
4 Mayıs 19 mış ~!'!'asına binaen 
Ti! k' 41 tarıhınde Tahranda 
ile'ı::: ~u~h~riyeti büyük elçiliği 
nota t ... ~tıcıye nezareti araıında 
mezkn eatısı . suretile bu tedbirler 
mevk .! ta~ıh!en itibaren tatbik 

ııne gırmıştir. 

Türkiye serbest güreş birincilikleri tasni
finde Bölgelerin dereceleri 

12, 13 nisanda şehrimizde yapılan Türkiye serbest güreş bi · 'l'k· 
lerinde, derece alan güreşcilerin kazandıkları puvanlara nazar rıbn~1" • 

• 1 d' an o ge lerin sırası şoy e ır: 

Birincilik ikincilik Üçün•. u"l'u' k K azanılan puvan 
1 Ankara 4 O 1 13 
2 lstanbul 2 3 O 12 
3 lzmir 1 O ı 4 
4 lzmit O 2 O 4 
5Ar!ana O 1 1 3 
6 Çorum O 1 O 2 
7 Denizli O O 1 t 
8 Sivas O O 1 1 
9 Bursa O O 1 1 
ıo Samsun O O 1 1 

Mersin, Hatay, Trabzon, Aydın, Burdur Esk;•ehir Bölo-el · 
·ı · b • .., ., erı ıüreş· 

çı e~ı gurup mü~a. a~alarında kazanarak Türkiye birinciliklerine iştirak 
etmışler fakat bırıncıden üçüncllye kadar derece alamadıklarıiçin tasnife 
dahil olamaınqlatdır. 

Hintli Kıtalar Habeşistan Harekatında 
----~~~~~~~~--~--..;..:..;.;.:.:.;,;,~.:.:.::...:.::::::.::.::::... ...... ....ı 

• Alman r----------. 
devlet reisi Hit- l .. _A_s_kerf ve siyasi 

harp levazımı ih· 
tiyaçları Amerika 
h a r p endüstrisi 
tarafından temin 
edilmektedir. 

lerin pazar gün- . VAZIYET 
kü söylediği nut· 

ku lngiliz ve A· s ı• s a m . 
merikan gazete· • lrak-lngiliz 

muharebesi deva 
ediyor. Müsademe 
ler şimdilik ha 
va hareki.tına in· 
hisar etmekteyse 
de her iki taraf 

da geniş harekat 
için hazırlanmak· 
tadır. 

leri ıöyle tefsir a d a s 1 
ediyorlar : 

1 - Alman • 
devlet reisi, bu 1 ş g a 1 
nutkiyle, Alman 
efkirıumumiyesini e d •. 1 d •. 
uzun bir harbe 
hazırlamak iste· 
miştir. Hitlerin 
evvelki nutukla· 
rından 
harbin 

birinde 
1941 de 

biteceğini söyle· 
miş olduğunu ha
tırlatan gazeteler, 
onun bu defa 
" Alman asker
lerinin gelecek 
senede büyük za· 
ferler kazanaca
ğı ,. yolundaki 
ifadesini buna 
bir delil olarak 
ileri sürüyorlar. 

2 - Hitler 
bu nutkunda, Al. 
mmanyanın bir 
defa daha 1918 

Alman nakliye yemileri, 
ltalyan Torpidoları hima
yesinde Sakıza asker 
taşıyormuş. 

Irak hadisele
rine Türkiyeyi 
de karıştırdılar 

Hadise arap 
memleketlerin d e 
büyük alaka ve 
heyecanla karşı· 

!anmaktadır. Mmr 
harbin lrak'a sira 
yetinden do 1 a yı 
endişe doymakta· 
dı•. Suriyede in. 
giltere aleyhine 
nümayişler yapıl· 

Bir ltalyan pro- mıştır. Maverayi 
pağandası : TUr· Erdün de Irak kral 
kiye, lraka kartı naibi tar .. fıodan 

askeri harekata 
lngiltere He iş· hazırlanılmaktadır 
blrliğl yapıyormut 

1 
1:ürkiye, lrakla 

ngıltere arasında 
- R A D Y O - tava .. ut teklif et-
- Gazetesi _ miş lngiltere Irak 

senesindeki vaziyete düşmiyece
j'ini Alman halkına temin etmiş
tir. Almanya, Veraay sulhunun 
ağır şartlarını 1918 de imzala· 
mıştı. Bu kadar zaferler kazan
dıktan sonra Hitlerin..,)," Alman 

kıtaları Habbani
yeden çekilmedikçe bir anlaşma 
mümkün olmadığını bildirmiıtir. 

ltalyan radyoları Irak mese
lesine Türkiyeyi de karıştırmıı· 
lardır. Bu radyolar arapça neşri· 

halkına bu şekil· 
de teminat verişi 
onun kafasında 

mağlQp olmak 
korkusunun yaşa· 
dırım göstermek· 
tedir. 

Ame!rikan 
Kolombiya Rad
yosu nutuktan 

bahsederken, bu· 
nun dahili piyasa 
için söylenmiş bir 
nutuk olduğunu, 
resmi Amerikan 
mahfillerinde Hit· 
lerin savurduğu 
tehditlere ehem· 
miyet verilmedi· 
irini, Alman dev· 

yatlarında arap· 
ları tiirklere kar
şı kışkırtmak 
için Türkiyenin 
lrak'a karşı in. 
giltere ile işbir· 
liği yapmak ni
yetinde olduğu. 
no bildirirken 
Türkçe neşri. 
yatlarında Irak 
hadise! erının 
Türkiyede Irak 
aleyhine akisler 
u y a n d ırdığını 
söylemektedir • 
ler. 

let reisinin " bire u b na eş imparatoru, Adis· 
karşı yüz bomba 
ile mukabele edi· Abebage girdi 

. Nairobiden 
verilen bir ha· 
bere göre, Ha
beş imparatoru 
mutantan bir 
alayla Adis·abe· 
bdya ırirmiştir. 

l~ceği ., yolundaki beyanatının 
bır masal sayıldığını bildirmek· 
tedir. 

Hitlerin son nutkundan son
ra, Amerikan efkirıumumiyeıinde 
biraz daha kuvvet bulan bir ka
naat vardır : Amerika, ideali 
uğTuna bir kere daha harbe gir· 
me~e hazırdır. 

Amerikadan gelen haberler 
bu memleketin harbe adım adı0: 
yaklaştığını anlatmaktadır. Harp 
aleyhtarları gittikçe azalıyor. Di 
ğer taraftan meşhur tayyareci 
Lindberg, Almanya lehine faali· 
yetine devam etmektedir. Lind
berg geçenlerde •Almanyanın har· 
bi kazanacağı hakkında beyanat
ta bulunmuştu. Buııun üzerine 
17 kişilik bir mütehassıs heyeti 
tarafından Lindberge cevap ol· 
malt üzere bir beyanname neşre· 
dilmesine, Amerika hükOmeti ge
milerile nakliyeyi temin ettiği tak
dirde lnıilterenin harbi kazanaca 
ğını bildirmiştir. 

Ba mütehassıs heyetin esba· 
bı mucibesinde şu sebepler de 
yer almaktadır: 

1 - lngilizler gıda ve harp 
malzemesini Avrupa dışında te· 
min edebildikleri halde Almanya 
için bu imkansızdır. 

2 - Alman harp endilstrisi 
lngiliz tayyarelerinin teh likeler;~e 
maruzdur. Halbuki 1 in iltereoıo 

• e tngiliz hariciye nazırı Ede 
Avam kamarasında beyanatta bu
lunmuş, Ortaşarktaki son seyahat· 
ları etrafında izahat vermiştir. 

. Tobrukta muharebeler de· 
vam ediyor. Britanya kuvvetleri 
makabil taarruza geçmişlerdir. Ge. 
rek bu taarruzlar esnasında, re· 
rek Mihverin yarma hareketine 
teşebbüs ettiği 11rada lnıriliz.ler 
3 bin esir almıılardır. Vaziyet 
burada Britanya lehindedir. 

Sollumdaki diğer Britanya 
kuvvetleri Mihver kuvvetlerine 
bir mikdar zayiat verdirmişlerdir. 
Habeşistaoda Aıımara istikametin 
ilerileyen kuvvetler Ambalari'de 
muharebe etmekte olan kuvvet
lerle birleşmek üzeredirler. 
Bu kıskaç hareketinin önümüz· 
deki günlerde kapanması beklen
mektedir. Bu vuku buludu&ıı tak· 
dirde Habeşistan harekatına bit· 
miş nazariyle bakılabilir. 

Çüngü esu ltalyan kuvvetleri 
bu bölkede bulunmaktaydi . 
e semendire, Taşoz, Limni, Midilli 
sakız adaları Alman işğali altınd~
dır. Sakıza, ltalyan torpidolar~l'h~ 
mayesinde olarak Alman na ıy k 
ı-emileri tarafından a9~e~ t1~ş•:::. · tadır. Si.tam ada•ının &Ş6• 1 d 
fında da bir haber ~Jı~~:· a 
honOz tee Ot etmi e ı ır • 
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ASKERLIK---

.,. .. ~ ..... _ ........... ... 
1REALiTE1 

Akdeniz işleri 

ı n un~ 

HARP IRIBALBRI Hava kurumuna yar ım 
büyük bir hız a dı 

1 Bekarlığın ru-
hi "' ve marazı 

Toplarla mUcehhez ağır zırhlı tanklar ve 
asker taşımağa mahsus zırhlı kamyonlar 

--1- Askerlerin iddiasına ve 
haritaların sessiz, fakat beliğ 

ifadelerine göre lngilizleri Ak
denizden atacak mucizenin iki 
başlı sırrı, Süveyş kanaliyle Ce· 
belüttarık geçidinde gizlidir.Bun· 
!arın birincisine Mısırdan gidil· 
diği gibi ikincisine de ispanya• 
dan veya lspanyol Fasından yü· 
rünür. 

cepheleri 
en mUhim mevkii bu harp vasıtalarında 

işgal etmektedir 
m..MI odern kara har~ler~nde Harp tankları kendi makinele· Türk hava kurumuna yardımlar devam etmektedir. Öğrendiğimize gö· 

re, aşağıdaki vatandaşlarımız hava kurumuna nakdi teberruda bu· 

!un muşlardır. 

Yazan 

Dr. Rasim 
Adasal 

Her cemiyet· 
te, şehirlerde 
ve hatta köy
lerde adetleri 

UWU harp arabaları ısmı ve· ri ile yürür. Fakat mühimmat taşı· \ 

k 1 t 1 L aşlıca yan ufak kamyonları dag" lara tır· rilen zırhlı na i vası a arı '' 
az olmıyan be· 

karları sathi ve hissi bir görüşle 
tahlil edenlerin bekarlığa çatma
ları ve vergi vasıtaları bir dava 
veya ibret dersi verici bir ceza 
manasına almaları bir moda hük· 
müne geçmiştir. 

rolü oynamaktadır. Toplarla mü· manmağa mahsus traktörler çeker. 

cehhez ağır -zırhlı tanklar ve asker Bu küçük traktörlerden her birinin 
Tüccar Mehmet Şaşmaz 100, tüccar Ali Riıa Kelleşeker 112, tüc· 

car Mehmet Alasonyalı 112, tüccar Mehmet Yağlıcı 30, Mehmet Oku· 
rer 39, H. Kuddusi 17, Sabit Görgün 17, tüccar Aziz Naci 74, tüccar 
Mehmet Nuri Çavuşoğlu 100, tüccar Turan Genç 274, tüccar Celiled· 
din Seyhan ve ortakları 1072, tüccar Yako Benyeş 1100 lira. 

taşımağa mahsus zırhlı kamyonlar çekme kuvveti 17 tona kadar çı· 2· Ege denizindeki Yu
nan Sporad adalarının, haritaya 
nazaran, Süveyş'e ve Cebelütta
rık'a karşı stratejik hiç bir kıy· 

meti yoktur. Hatta Ege denizi
ne hakimiyet bakımından dahi 
bu adalar işe yaramaz. 

bu harp vasıtalarından en mühim kar. 
mevkii işgal etmektedir. Ayni zamanda bu traktörler, 

Zırhlı vasıta· 'I"'"-------------..., dağlık arazide tcop 
!arın imal edildiği Dik dağlara tırmanmağa ları da sürükle· 
fabrikalar şimdiki mahsus tanklar da l g a l ı yip muayyen mev 
harbin can damar· l zilere götürmek arazide yürüyen tank ara 
!arıdır. Fakat di- tedir. 

Vali, Harman makinelerinin 
·kuruluşlarını tetkik etti 

Bütün bu mülahazalarda ve 
tekliflerde daima, aynı arzu ile ıra· 
yenin akisleri mevcuttur; daima 
aynı vatani, milli hedef öne SÜ· 

rülmektedir: benzemez. Bunlar 35 de· hl ğer bir müessesede Zır ı otomo 3- Süveyşi ve Cebelütta
rıkı elden kaçıran lngilterenin Nüfus gailesi! · yirminci asır 

cemiyetinde izdivaç müessesesini 
mutlak, mutlak olarak her insan için 
bir saadet dün yaşı teliH i eden
lere göre, zahiri sebep olmaksızın 
evlenme yaşını geçirenler egoist 
vatandaşlardır; çünkü bu yurdun 
dinamik potansiyelini teşkil eden 
çocukluk davasında bir iştirakları 
yoktur; halbuki devrimizde en 
kuvvetli •ve lüzumlu bir reüdafaa 

fabrikalar kadar rece zaviyeli dağlara keçi billerden en girift 

mühim vazife gör- gibi tırmanır. Dağln öteki olanları keşşaf tank 
mektedir. Bu mü· tarafında ayni emniyetle, !ardır. Top ve 

e sseselerde zırhlı kaymaksızın iner. makineli tüfek ile 

Akdenizde gemi yüzdürmesine 

} 

imk3n olamaz. Bu iki geçi· 
din mihver eline geçtiğini duy· 
duğumuz gün, lngiliz donanma

~ sının bütün Akdenizi boşalttığı
'< nı anlarız. 

Vali B. Faik Üstün, yanında Ziraat müdürü olduğu halde dün zira
at mektebine gitmiş, tetkiklerde bulunmuştur. Vali, geçenlerde Ankara· 
dan geldiğini yazdığımız biçer döver harman makinelerinin kurulmaları
nı tedkik etmiş, Ziraat mektebi imtihanlarına girerek talebenin vaziye· 

tiyle alakadar olmuştur. 

tank ve kamyon· mücehhez olduk-

ldrın tecrübe sahalarıdır. Çünkü 
bir ağır zırhlı tankın yahut koca· 
man bir lokomotif kadar büyük ve 
ağır olan zırhlı kamyonun fabrika· 
dan çıkmasile kendisinden beklenen 
iijleri göreceğine itimad edilemez. 
Bunun için yüzlerce ve hatta bin
lerce kilometrelik tecrübe •eleri 
yapmalarına lüzum görülmek~ed.İr. 

Bu tecrübe sahaları tabıatıyle 

gayet geniştir. Ayni zamanda her 
türlü arazi nümunelerini ihtiva eder. 

Almanya'da böylece yüzlerce 
tecrübe sahası vardır. Bunlardan 
her birinde rüzgarla taneleri hare· 
ket eden kum çölleri, balta gör
meuıiş ormanlar,sarp yokuşlar, dağ
lar vadiler vardır. 

' Avrupa'da kum çölü bulundur
mak kolay İş olmadığından yüzler· 
ce kilometre murabbaı "8hayı tu· 
tan sun'i çöllerin kumları haftada 
bir defa binlerce amelenin kürek 
ve çapasiyle tane halinde ~ulu~
durulmaktadır. Çünkü süreklı yag· 
murun tesiriyle sun'i çölün kumları 
katılaşrak tecrübenin icrasına mü· 
saade etmemektedir. 

Almanlar Afrika'nın ucu bucağı 
olmıyan çöllerinde zırhlı tankl:rının 
nasıl yürüyeceğini evvelden bılme~ 
istediklerinden Mısır ve Sahray1-
kebir çöllerine tamamiyle ben~iyen 
ve o şeraiti haiz bulunan vazıyet

ler ihdas etmişlerdir. 
Tecrübe saLalarındaki arazi 

eşkalinin mütenevvi olmasının baş 
lıca sebebi Almanların arızalı ara· 
zinin her türlüsüne göre zırhlı tank 
ve kamyon yapmış olmalarıdır. 

Dik dağlara tırmanmağa mah· 
sus tanklar dalgalı arazide yürü· 
yen tanklara benzemez. Kumda Y_Ü· 
rüyen tanklar ise dağ tanklarına 
hiç benzemez. Dik dağlara çıkma· 
ğa mahsus tanklar 35 derece zavi
yeli dağlara keçi gibi tırmanır. Da 
ğın öteki taralınddn ayni emniyet 
le kaymaksızın iner. 

Bu kadar zora gelen bir tan· 
kın fabrikadan çıkar çıkmaz harp 
sahas1na gönderilmesi doğru ola
maz. Banun için evvela tecrübe 
sahasındaki dik dağlara tırmanma 
sı ve dik yokuştan ·kaymıyarak in 
mesi için tecrübeler yapılmakta

dır. 

Bu tecrübelerde makinenin mu· 
kavemeti ·freulerin sağlamlık ve 
emniyeti mürettebatın kudret ve 

idaresi tekerlek ve lastiklerin me· 
taneti, frenlerin sağlamlık ve emni 
yeti yüzde yüz tespit edildikten 
sonra bu harp vasıtaları da harp 
harekatı sı.halarına gönderilmekte· 
dir. Harp sahalarındaki h.rekatta 
zırhlı tankların .ve zırhlı kamyonla 

rın yapılışındaki noksanlardan do
layı hiç sekteye uğramamış olma· 
rı bu tecrilbeler sayesindedir. 

Tecrübe sahalarında sun'i ba
taklıklar ve balçıklar ve sulak ara 
zi de vücude getirilmiştir. Ancak 
böyle arazideki tecrübelerde ida· 

resi ve •afılamlığı anlaşılan zırhlı 
tanklar ve kamyonlar bataklığı 
bol ve yapışkan çamuru çok hare 
kit 9ahalarına gönderilmiştir, 

Sık ormanlarda harekat yap· 
mağa mahsus ağır zırhlı tanklar 
ve traktörler büsbütün başkadır. 
Bunlar tecrübe sahalarındaki çam 
ve meşe ormanları içinde yüderce 
kilometre mesafe kateder. Ônüne 
rasgelen çamları v~ meşeleri devi 
rerek kendisine yol açar. Buna 
muktedir olamıyan tanklar harp 
sahasına gönderilemez. Dağ taok· 
lan 30 beygir kuvvetindedir. Mü· 
rettebatı 3 kişidir. 36 ,derece me· 
yilli dik dağı tırmanır. 

T elr.erleri 2incirlicir. 

tan başka bunların suni sis çıkaran 
aletleri de vardır. Bir saniye için· 
de kocaman zırhlı otomobil kendi· 
sini sisin içinde bırakarak düşma
na görünmez olur. Bunların teker· 
!ekleri zincirli değil lastiklidir. 

Her cins zırhlı otomobilin hu. 
susi bir vazifesi vardır. Buna göre 
de sürati, zırhı ve müdafaa vesati, 
değişir. 

Tecrübe sahalarında en ziyade 
lastik tekerleklere dikkat edilmek
tedir. Almanyanın deniz yolları ke
silmiş bulunduğundan hariçten kül
liyetli miktarda kauçuk alamıyor. 

Bunun için Buna denilen suni kau· 
çuk kullanılmaktadır. Bu suni lastik 
ilk defa askeri otomobillerde 934 
senesinde kullanılmağa başlanmıştı. 
O zamandanberi metaneti arttırılmış 
ve şimdi taLii kauçuk derecesini 
bulmuştur. 

Bir de motörlerin tabanlarına 
çok ehemmiyet verilmektedir. Her 
yeni sistem tank ve otomobilin ta· 
hanı eskisine nazaran daha emin 
ve sağlamdır. 

Alman tank ve zırhlı kamyon. 
!arının hepsi de maden kömürün
den çıkarılmış suni benzin kullan· · 
maktadır. Şimdiki harplerin rubu 
benzindir. Bunların kapları da mil· 
him bir meseledir. 

Tücrübe sahalarında yapılan 

tecrübelere binaen yalnız bir türlü 
benzin kabı ku!lanılmaktadır. Bu 

kaplar ne şişe ve ne de demir ve 
tenekeden değildir, Tazyik edilmiş 
kağıttan yapılmıştır. Tank ve kam· 
yon mürettebatı bu kapları boşalt· 
tıklan sonra ısınmak için kırlarda 

mahrukat yerine kullanmaktadır. 

Tahmin bürosu talimatna
mesi tadil edilecek 
Bugün saat 15 de ticaret oda· 

sında ziraat müdürü, ç!lıci birliği 

reisi ve ziraat odası reisinin iştiri

kile bir toplantı yapılacak, odaya 
bağlı tahmin bürosu •talimatname· 
si görüşül6cek tir. 

Eski talimatname bu günkü 
ihtiyaçları karşılayacak şekilde ta 
dil edilecektir. 

4- Almanların lngilizleri 
Akdenizden atmak istedikleri 
malOmdur. Bu sebeble mesela 
ltalyanlara aid oniki adanın en 
garbdekisi olan Anali adasından 
Yunanlılara aid Fira ve Sifnos 
adacıklarına atlamak suretiyle 
RadostaoMataban burnuna kadar 
bir hat çizerek Giride ve binne· 
tice Afrika'ya muvazi bir cephe 
kurabilirlerdi. Adriyatik ve iyon· 
yen denizleri esasen ellerinde 
bulunduğuna göre bu hat Rodos
tan Sicilyaya kadar da Ulardı. 

5- Bunu neden yapmadı· 
lar; bizi alakadar etmez; fakat 

harita,oniki ada İtalyanların oldu
ğuna göre, bunun böyle olması 
icabedeceğini haykırıp dururken 
Süveyş kanalına ve Cebelüttarık 
boğazına; yani lngilizlerin Akde
nizden çıYarılması için yapılacak 
harekata müessir hiç bir vaziyet 
sahibi olmıyan Taşöz, Semend· 
rek, Limni, Midilli, Sakız • ve 
belki de yarın Sisam • adaları· 

nın işgalindeki hikmet, hedef ve 
gayeyi kavramak her halde ihti· 
sasa mutavakkıl bir iş olsa ge-
rektir. 

........ ,..,. . "' .. * * * ~ .. ............. . 
Toprak ofisi, yeni mahsulün 
mubayaasına hazırlanıyor 

Toprak ofisi umum müdür mu· 
avini B. Hamid, yanında alım mü· 
dürü Vasıf olduğu halde dün çili· 
çiler birliği toplantısında bulunmuş

tu,. içtimada, yeni Arpa, Buğday, 
Yulaf mahsulünün mübayaası atra• 
fında tedbirler düşünülmüştür. 

B. Saim Seymener ;dun 
Ankaraya döndU 

Fudbol Grup birinciliklerini 
icıare etmek üzere şehrimize gel
miş bulunan beden terbiyesi genel 
direktör! üğü zat işleri sicil ve li· 
sans müdürü, Seyhan grup mümes 
sili Saim Seymener dün Ankaraya 
dönmüştür. 

B. Faik Üstün müteakiben pamuk öğretme müdiirlüğüne gitmiş, 
Hacı Ali Kuzucuoğlu, Abdioğlu ve Ceyhanın Tilkibucağı çiftliklerinde 
ekilen akala, klevland sahalarını, bunların kimlere verildiğini, bu dört 

çiftlikteki pamuk vaziyetini incelemiştir. 
Mücadele istasyonunun da faaliyetini yakından gören valimiz, ~ehre 

dönmüştür. 

Ecnebi mütehassıslar 
hakkında talimatname 

Ankara Ecnebi mütehassıs 
ve montörlerin istihdamı için ikti

sat vekaletine ne suretle müraca· 
at edileceği hakkında vekalet Tür· 

kiyede Türk vatandaşlarına tahsil 
olunan sanat ve hizmetler hakkın· 
da bir talimatname hazırlamış
tır. 

Bu talimatnamede yabancı mü- ı 
tehassıs ve montör celp ve istih· 

damı için sınai müesseselerıe ma· 
den işleticileri tarafından vaki 

olan talepler beyanname ile yapı· 
lacaktır. 

• 
Bu talimatname hükılmleri dev-

lete, vilayetlere ve belediyelere 

bağlı veya sermayesinin tamamı 

veya bir kısmı devlete ait bulunan 
te,ekklil ve kurumlarca istihdam 

edilecek müteha•sıslara da şamil 

bulunmaktadır. 

imtihanlarını bitiren öğret 
menler ve yaz tatili 
imtihanlarını bitiren öğretmen 

ler yaz tatilini istedikleri yerlerde 
geçirebilmeleri için vekaletten 
izin almak mecburiyetinde idiler. 

Bazı lstanbnl gazeteleri bu 
mecburiyetin kaldırıldığını yazmış. 
!arsa da şehrimiz maarif müdürlüğü· 
ne buna dair henüz bir emir gel
memiştir 

Bir heyet, Çeltik sahaların-
da tetkikler yapacak 1 

Vilayet tetkik komisyonunca 
seçilen bir heyet, bu yıl ekilecek 
Çeltik sahalarında tetkiklerde bu· 
unmak üzere Osmaniyeye gitmiştir. 

. 
Münhal iki ticaret odası 

azalığı ıçın seçim 
yapılacak 

Ticaret ve sanayi odasında 
boşalan iki azalık için 15 mayıs 

perşembe günü saat 14 de seçim 
yapılacaktır. · 

Gençlik bayramına hazırlık 
19 Mayıs gençlik bayramı ha

zırlıklarıra başlanılmıştır. Dün saat 
17 de şehrimiz orta ve meslek 
okulları talebeleri Halkevi salonun
da beden terbiyesi ve müzik öğ
retmenleri nezaretinde toplanmış
lar, söyliyecekleri şarkıların pro· 
valarını yapmışlardır. Haber aldı· 
ğımıza göre yarın şehir stadında 

umumi bir prova yapılacaktır. 19 
Mayısta kız ve erkek talebeler 
arasında musabakalar tertip edile· 
cektir. 

Kız Lisemizden il Genç 
Mezun Oldu 

1940-1941 devresinde Adana 
Kız Lisesinden 1l genç mezun ol
muş ve olgunluk imtihanına gir
mek hakkını kazanmıştır. Bunlar· 
dan, Edebiyat kolunu bitirenler 
şunlardır: Meliha Aka, Müyesser 
Serçe, Vedia Akverdi, Ezber Ay· 
ral, Rahime Eskikaya, Leyla Soyer, 
Sabahat Ağar, Züheriye Bölükbaşı. 

Fen kolunu bitirenler de şun· 
!ardır: SaıRime Kutay, Nimet Mut· 
lu, Fatma binici. 

Çitçi nıallarının korunması 
Ankara 6 (Hususi muhabiri· 

mizden)- Çifçi mallarının korun· 
ıhası hakkındaki kanun layihası 
alakadar encümenlerden geçerek 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 

vasıtası olan iş ve harp 
bütün malzemesini bol 
ailelerden almaktadır. 

ordusu 
çocuklu 

Bundan başka bekarlıkta aşı· 
rı bir zevk hulyası ve meyli, sefa. 
bet, israf ve dolayısiyle ikidebir· 
de iskandallar mevzuubashtir. ijir 
memleketin bütün bekarları evlenin 
ce şen yuvalar artacak, gürbüz 
çocuklarla her taraf dolacak, sar
hoşluk ve cürüm vakaları da o nis· 
bette azalacaktır. 

Bu noktainazar izdivacı alela
de ve sun 'i bir mukavele eseri 
sananların düşünceleridi~ ve mu· 
hakkak ki bunda hüsnüniyetleri 
ve içtimai gayeleri de vardır. 

Bekarlığı ve dolayısiyle buna 
katlananları ilim adesesinden ge
çirerek tahlil edersek bir çok ma· 
razi ve ruhi amillerin rol oynadı· 
ğı anlaşılır. 

Ben bu satırları bir bekar sı

fatiyle bekarlığın müdafaa avukat. 
lığını yapmış olmak ıçıo yaz. 

mıyorum. " izdivaç meseleleri ., 
makale serimize başlarken bunun · 
tamamlayıcı bir bahsi olan ( Be
karlık ruhiyatı) na da te..;as ede
ceğimizi önceden bildirmiştik. 

Fak at bugünl~rde garip bir 
tesadüf olarak Millet Meclisimize · 
yine gayretli bir mebusumuzun 
( Bekarlık vergisi) teklifini yeni• ' 
den tazelediğini ve esbabı muci· 
beli layıhanın alakadar encümen
de tetkik edildiğini gazete hava
disi olarak okumuş bulunuyoruz. 
Şimdiki nüfusunun üç misline ih· 
tiyacı olan genç ve milliyetçi 
Türkiyemizde asil kanlı Türk nes· 
linin çoğalması her vatandaş için 
en kudsi bir emel, büyük bir ide
aldir: 

Binaenaleyh bu yolda yürütü· 
len bütün fikirleri, Öne sürülen 
bütün projeleri, resmi ve gayri 
resmi vatandaş tekliflerini sdvinç-

(Devamı üçüncüde) 
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Hem de iliklerine işliyen buz gibi 
yağmurdan, rutubetli havadan bir müd
det için koruoabılirdi. 

iskelenin tam ortasında, şişko bir 
memur önledi. Ne sinirli bir adamdı 1 
Bangır bangır haykırırken, gö,leri ateş, 
kocaman ağzı tükürükler saçıyordu : 

- Şuna bak be L Arkandaki kos
koca yükünle 11kılmıyor musun buraya 
girmeğe be 1 • • • Ulan insanlara mahsus 
burası be 1 • • • Eşşeklere mahsus de&il 
be ! ... Çııık dışarı bel. 

Korktu; tittredi. Ters 'üıüne döndü. 
Şişko memur çok kuvvetli bir adam· 

dı da... Arkadan şiddetle iteleyince, 
yüzükoyun yere yuvarlandı. Başı tahta 
duvarın keskinlemesine rastladı; sızladı. 

inliyordu. Amma ağlamıyordu. Ağlamayı 
bir türlü onuruna yediremiyordu. Az 
sonra, bir çift el omuzlarına uzandı. Yer
den kalkmasına yardım etti. Bu, beli ku
şaklı bir ihtiyar köylüydü : 

- Bir yerin acıdımı ki ? • 
diye soruyordu. iyi ydrekli köylünün 

merhameti, Hikmetin gözlerini doldurdu. 
Utanmasa, onun kara, buruşuk, damarh 
ellerine ıarılacak, uzun uzun ve hıçkı
rarak •i'lıyacaktı. Bu dakika, Hikmet, 
arkasından kalr.malıyan şişko memurdan 
başka, birine daha lr.,.ıyordu : Ona baba 
sevgisini çok gören Allaha ... 

Memurun muştası pek kuvvetliydi. 

Yosun kokan küfenin • Çarpık Ali'nin 

bu bir tek mirasının • geri kısmı göç
müş, kırılmıştı. Ceviz kadar şişen alnını 
oğuşturarak dişarı çıkarken, Receb'i,n 
bir sÖLünü düşünüyor, acı acı gülü
yordu : 

- Rahmetli Ali, bunun ıçın " çok 
uğurlu 1 ,, derdi... Onu aç bırakmadı 
hiç 1 .•• 

* * • 

Akşam yaklaşıyordu. Hila bir iş ya· 
pamamıştı. Şimdi karnını doyurmayı dü
şilnmüyordu : Gece Aynalıya girebilmek 
ıçın bir altı kuruşcuk kazanabilseydi 1 
Artık ne Receb'e, nede Ele Çakır'a yük 

olabilirdi. 
Köpril merdiveninin altına bağdaşan 

çocuklar, daha altmışaftıdan kalkmamış
lardı. Hikmet, iki saatdir onları seyre
diyordu. Otalığın gitgide karardığını gö
rünce • son bir ümitle • kalktı, dolaştı. 

Vapurdan çıkan mavi mantolu şık 
ve genç bir kadın, deınir parmaklı ka

pının yanındaki memura biletini uzatır· 
ken, kucağında taşıdığı paketlerden birini 
yere düşürdü. Hikmet, koştu. Bu genç 
ve şık kadın, yükünü belki on~ o.tomo
bile kadar taşıtabilirdi. lğildi; paketi kal

dırdı. Çamurlanmıştı. lslak ceketinin 

yenlerile silmeğe, temizlemeğe uğraşırken 
soruyordu : 

- Götürelim mi Hanımefendi ? 
Mavi mantolu genç kadın birdenbire 

kısık bir hayret çığlığı kopardı. Hikmet 
gözlerini yerden kaldırınca, eski çocuk
luk arkadaşını, Küçükhanımını karşısında 
buldu. Beyni uğulduyordu. Gözleri kara· 
rıyor, şimşekleniyordu. Bu ona, şişko 
memurun muştasından daha acı geldi. 
Utancından yerin dibine geçecekti. Bir 
anda, kaçmağı !!üşündü. Elinden paketi 
atarak kaçb. Yıldırım gibi koşuyor, rast 
geldiğine çarpıyordu. Oradan geçen bir 
polis memuru, mavi mantolu şık kadının 
önünden kaçan serserinin arka 9 ı na 
düştü. 

Duuurrrr 1 
Tuuuttt 1 

diye haykırıyor, düdük öttürüyordu. 
Hikmet şaşırdı. Korktu. Şimdi rleminkin
den daha hızlı koşuyordu. 

Korkudan ve yorgunluktan titriyen 
bacaklarile, gitgide ağırlaşan külesile, 
Tophanenin girintili çıkıntılı, çamurlu so. 
kaklarında koşuyordu. Yolun bir yerinde, 
onu kovalayan polisi görmedi; durdu. 
Zaten nefesi kesilmişti. Tıkanacak gibi 
soluyordu. Heyecan onu sersemletmişti : 
Küçükhanımının çamura düşen paketini 
temizlediği ıslak yenlerile, sırsıklam ter· 

leyen suratını sildi ve çamura buladı. 

Sokaktan geçen bir başka polis onu 
heyecana düşürdü. Şişko göbeğini kuşa· 

tan siyah lCayışla, rastgele sıkılmış bir 
peynir tulumuna pek benziyen polis me· 
morunun önünde, başını omuzlarına göm .. 
müş bir insan : Lekeli, kalıpsız fötrfinün 
yarı yarıya örttüğü sıska yüzü braşlı. 
Geniş adımlar atıyordu. Bir sağa bir ıola 
yalpalanıyordu. Ayaklarında, her geriye 
topuk atışla pençelerinin delikleri görü· 
nen, sivri burun, çamurlu bir çift iskar
pin vardı. Kollarını göbeğinin üzerinde 
kavuşturmuş, bileklerini yeşil yün fanila· 
sının büklümlerine gizlemişti : Kelep
çeliydi 1 

Muhakkak ki utanıyordu. Ve gene 
muhakkak ki, alemin gözü önünde bilek
lerine kelepçe vurulmadaosa, altı ay ha· 
pis yatmağa çoktan razıydı. Ne yapmış· 
tı ? Bu bir hırsız mıydı ? Kasamı kır· 
mıştı ? Ev mi soymuştu ? Bir yankesici 
miyei ? Çanta mı kapmıştı ? Cep mi 
karıştırmıştı ? 

Yolun dönemecinde kayboldular. 
Hikmet, şatkın ve dalgın düşündil. Onun 
da bileklerine kelepçe vuracaklardı şiın= 
di... Hapishaneye girecekti şimdi •. Hiçte 
suçu yoktu. Korka korka yürüdü. · 

Tam köşenin başında onu kovalıyaıı · 
memurla yüz yüze geldiler. 

[ Devamı var J 

' 
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Mihver devlet-
leri, Svetko· 

viç ve Markoviç 
ile 5 martta bir 
muahede imzala

idama mahkOm 
edilir edilmez, 
" dostlardan,, her 
birinin kendi
sine tahsis edilen 
payı almasiyle 

Tefriluı No. 
140 

. yarak Yugoslav. 
yanın mülki ta· V de anlaşılmaktadır 

1937 senesin· mamhğma hür· ı ugoslavganın 
met etmeai vi· • 111 • denberi " Ebedi 

k ni daha evvel Hacı Mustafaya ten· detmişlerdi. Yu· LVI lTQSÇlfQTl dost,, olan Bul-Hacı tJlutafa bir buçu saat goslavyanın Vı' • 
Ç bih etmişti. I M k d 

sonra ıhcalara vardı. Jhcada er· yanada üçlü pak· ---- V AZAN --- gar ar, a e on 
keı Bekir inaiade bir bekçi ile bir ilaca yandı, kül olup ıitti. . 1 k 11 1 ya'yı alarak bu 

b k k. Sahı'pleri 2000 lncriliz lirası tı ımza aması, ra A s E 
Jandarma neferinden aş a ımse •· Aleksandr'm ölü· S m er mm takada Bulgar 
yokta. sigorta bedelini almak için sigorta münü takip eden ._ ____ , ___ , ______ --! lisanının resm'i 

Çete·, her ihtimale karşı terli· k l · l ahkemelere düş· l f d b d ı · 
umpanya arıy e m sene er zar ın a u ev etın mu- lisan olduğunu bildirdiler. 

bat almlfh. llıcaya kuşat& kuşat& tu"ler. Hukuk"ı tefsirler yüzünden k dd 'd d 1 t f 
a eratını ı are e en er ara ın· Bu, hakikatte topraklarının bir 

ilerlediler ve yilz metreye kadar b d" • k un sürdü Araya d k' d'l ı 
u ava ço uz · an ta ıp e ı en yo un sonuncu haraket üssü olarak kullanılmasına 

yaklqtılar. Balkan harbi girdi, müteakiben ve biraz da tabii görünen merha- mukabil önceden videdilmicz bir 
fr.eride oturan Çerkes Bekir ı d p 1 da d K l Al k d "' • umumi harp pat a ı. ara ar lesi i i. ra e san r zamanında mükafattı. Bir kaç aylık " ebedi 

ile Jandarma neferi an•nzızm bir y l B Ik O A 
gürüldeyip gitti. ugos avya, a an ve rta v- dost ,, olan Macaristan, şimal kı· 

ses i•ittiler: t t"k h f d 
"Y • rupa s a u osunun mu a azasın a sımlarını istila etti. Bu da Alman 
- Hey içeride kim vana * * k ' f b' · t t 1- • t · · 

U.ca yangınmdan sonra efeye a tı ır sıyase a"ıp e mıştır. askerlerine verilen geçitin müka· 
çıksın.. b' ı'lt'ıhak eden "'ete yine dag· ların Kral öldükten sonra Yugoslavya- fatıydı. Şimdi ltalya'nın ve Alman· 

Bu seı; bütün tehditleri ır • h · • · · • b" · 'k 
b 'd' nın arıcı sıyasetı yem ır ıstı a· ya'nm Lubliyana vilayetini arala-

araya toplamq gibiydi. yolunu tutmuştu. Fakat u gı ış k' l • b l d K" k 
f met la ıp e mege aş a 1• uçü rında taksim ettikleri anlaczılmak-

Jandarma neferi derhal vazi e baczka i• içindi. ·ı ı b • ı d "' 
Y Y d antant ı e 0 an ag arı gevşe i. tadır. Umumi harpten evvel Avus· 

hissinin teairi altında kaldı. Silibı· Salihliden ayrıldıktan bir mü • Balkan antanh içinde menfi bir turya • Macaristan imparatorluğu. 
nı kapınca dışarıya fırhyarak det sonra da ada efeyi bir çoban l d • g"oru" l"uyordu Bu · 

• ro oyna ıgı · yenı na iit olan bu mıntakada sloven inıvabitte yere yattı ve cevap b Öd · ten ı· · 'd d St d' · 
verdi: karşıladı . Bu ço an emış po ıtıkayı ı are e en oya ınovı- nüfusu sakindir. Maribor tarafJa· 

? g eliyordu. Kendisi Çakıcı eft"nin çin mihver devlet adamlariyle ara. rında Avusturyalı Almanlar varsa 
- Kimsiniz? Ne istiyorsunuz K d' · ı 
- Kim olursak olalım, sana l çok emin vasıtalarından biri idi. 81 pek iyi idi. en ısdı .0.n ara misa. da ltalyan nüfusu hiç yoktur. Esa-

fir gider. Onlar ken ısıne misafir sen ltalya'nın Versay muahedesı'le ne? Silibına yere atıp teslim ol.. I Çakıcı çobanı görünce mem- 1 k' 
Artak jandarmanın şüphesi kal- nuniyetle elini uzattı: gelirler. Yugos avyanın ta ıp etti. çizilen hudutları ltalyan olan mm• 

k 'd' _ Kavuczsun bakalım Velı'I ği "bitaraflık" siyaseti pek ziyade takaları a1tmış ve bir taraftan İs· 
•amlfb. Bu gelenler ef ıya 1 ı. "' sena f!diliyordu. Mihver gazeteleri, y 

Kahraman nefer orada bir kişi ol- Hoş geldin. böyle bir yelda yürüdükçe, Yugos- lav, diğer taraftan da cermen olan 
dutunu dilfünmek istemedi. Der- - Hoş bulduk efe.. d · b mıntakalara nüfuz etmiştir. Slo· 
hal silibına saralarak haykırdı: - Sen fena haberlerle gelmez- lavyanın endişeye üşymesınel se eb l A t ' b d 

olmadığını yazdılar. ugos avyaya ven er vus urya nın oyun uru-
- Tealim olun yakanm... sin. Hayrola bakalım?. her türlü teminat verildi. Böyle ğunu atmak için umumi harpten 
Ba ihtara ayni zamanda patlı· 

N f - Hayırdır inşallah efe .. Senin uyuşturucu bir emniyet havası için· evvel yarım asır mücadele etmiş· yan sillblar cevap verdiler. e er ı· 
kız Emine için geldim. Evere ım de Yugoslavya gün geçtikçe daha lerdi. Bu derece ağır tenkitlere attı, etkıya attı. 

V 1 • ,.,0 k mihvere yaklacztı. Nihayet b·ır hedef olan Versay sistemi bunu e nihayet biçare delikan ı gayrı.. ... v 

kafasından aldıiı bir isabetle bo- - YaaaM. Pekili.. Kim istemiş gün ltalya Arnavutluk'u işgal etti. temin etmişti. Şimdi daha adil ola-
YQncuğuna bükmüf, vazife başın- ki sen buralara kadar gelmeğe Bir zamanlar, Yugoslavyanın bunu cağı bildirilen bir nizam içinde 
da bayata gözlerini ebediyen yum- kalkmışsın?. harp vesilesi telakki edeceği'le slovenler faşist ltalya'nın idare6İne 
ID11ftu. - Senin amcanın oğlunun oğ· şüphe yoktu. Fakat Yugoslavya terkediliyorlar. Kardeşleri olan 

Sil&h sesinin kesitmeai üzerine lu istiyor. sesini çıkarmadı. Nihayet harp ge· Sırplar ve Hırvatlarla mukadde-
Hacı M taf k lari le beraber - Deli Mehmedin og· ıu Ab-

us a ızan Y lip çattı. Yugoslavya titizlikle bi. ratlarını birleştirdikleri zamanlarda 
tekrar ilerledi. Bekçi ·çerku Be· met ha?. taraflığını muhafaza etti. lngiltere- bile, kendilerine temin edilen idari 
kir tiril tiril titriyor, ne yapacağl· - Evet.. Anası ( Iraz ablam d t' k b 1 t d' K 

en garan ı a u e me ı. omşu muhtariyetin darlığından şikiyet 
nı bilmi ordu münasip görmüş. babasına danı- d l 1 l 

Y • ev et er e emniyet tedbiri almıya eden slove:ılerin, şimdi bir ltalyan 
Kendiaini yakaladılar. şın ) dedi. Sana gari Ahmedi ınet· d 

yanaşma ı · vilayeti vaziyetine düşmeleri, bu 
- Sen kimsin ulen?. hedecek değilim. Sen bilirsin .. 
- Bekçiyim efe... Nihayet bir gün bitaraflık- millet için acı bir hayal sukutu 

- Kız ufak deg" il mi Veli? olacaktır M af'h slo e '11 ı· - Adın ne senin?. tan ayrılarak üçlü pakta · am 1 v n mı e 1• 

- Bekir... - Değil efe". Emine şimdi girmek teklifi karşısında kalınca, nin mukadderata ltalyan hükOmeti 

- Bekir mi?. Ba iami Çerkeı· on beşinde. Ahmet te on dokuz Yugoslav devlet adamları şaşırdı- tarafından neşredilen kararname 
ler çok kallanırlar. Demek ki .., yatında. Kendisi bana geldi, "Efem lar. Fakat aenelerdenberi takip ile tayin edilmiş olmuyor. Avrupa· 
de Çerk..ın.. bizi evenia. Ona bendoa münasip edilen yolun tabii bir neticui ola- nın bir çok itleri gibi, Yui'o"laya. 

Bekir; fqkınbktan inkira sap- damat olmaz,. dedi. rak ba teklifi kabul etmek mec· nın mukadderatı da milcadelenin 
madı ve hacı Mustafanm bu tah· - Peki ulen Veli.. Verdim bariyetini duydular. Prens Pol ve neticesine bailı olarak kalmakta· 

hGkOmetleri, Mihver siyasetini ta· 
minini teyit etti: gitti. Haydi şimdi hep beraber kip ederken, Yugoslavyadan bita- dır. ltalyan bükOmetinin kararı, 

E t f Ç k 'm l Yoll nasıl? Versay nizamı yerine kuralaca~ı - ve e 9 er eaı ... oraya vara ım. ar rafhktan başka bir ıey istenmiye. • 
idam hükmü . için bu kadarı Yollarda bir şey yok ceiine Yugoslav halkını 0 derece bildirilen daha idil nizamın bir 

klfi dejil miydi? Madem ki Çer- efe. inandırmışlardı ki Viyanada atılan safhasını daha açığa varması ba· 
keıti, çakıcı çetesi için katli vacip Bu Ahmet, Çakıcmın amca- adım Bela-rat'ta büyük bir reak· kamından dikkate liyıktır. 
bir mablak demekti. Netekim hacı zadesi meşhur deli Mehaıedin oi'· siyon husule getirdi. Eğer Mihver 
Mutafa da tereddüt etmedi, si· lu idi. Deli Mehmet şekavette öl- Yuroslavya'dan bitaraflığının de· 
libını dojrultunca karş111ndakinin dürülmüştü. vamından başka bir hareket iste-

- Aman meseydi, Prens Pol'ün iktidardan 
(Devamı ""') ı Demuiae bile fırsat vermeden düşmesi bahis mevzuu bile o a· 

tetiti çekti. Bekçi Çerkes Bekir \il mazdı. Viyana'da üçlü paktın im· 

1 
~~ ~ K V İM zasıdır ki Yugoslav halkma sene-

de bu suretle hayata veda etmiş, çe- ...L ~ - lerdenberi yürünmekte olan yolun 
tenin karşısmda işliyeceji kanla ve tehlikesini anlattı. Ve bunun reak· 
ateıli işe mümanaat edecek hiç 7 Mayıs 1941 

ıiyonu içinde Prens Pol yıkıldı. 
kimse kalmamıştı. Çarşamba 

YIL•. ı".ııı • AY:S Gün: 127 Hızır 2 Bunun üzerine teminatçılar O zaman bacı mustafa; yerde ~ 
R • 1°S7 Nl · 24 ve " Ebed"ı Dostlar" , mi· yatan iki masam adamın cesetleri amı ;, • san 
Hieri 1S60- Rebiilllbır 10 1 · t' d eydana "'ık· arumdan baykırm: rasçı ar vazıye ın e m • . 

- Mebm.,tl. Şa raz lambasını tılar. Bu, onların hakild yüzler• 

bal da itimizi görelim. 1 !" NKbetcı· eczane 1 ve sıfatları idi. Ôyle olmasayd_ı, 
P k. f ece v b'ır hafta evvel garanti edilen bır - e ı e e-. ._,._..____________ k l 

Kızaa; limba bulmak üzre bi· devletin gayri tabii bir teşek ü 
naya daldı. Toros Eczanesi olduğıı söylenmezdi. Yugoslav-

lhcada llmba kıtbiana kıran ( Yenicami Yanında ) ya'nın daha önceden paylaşıldığı, 
1111 rirmittL Her odanın tabiatile 
bir lambası olduiu gibi ihtiyat 

Fon Ribbent rap 
Berlinde Falanj sendikaları 

şefini kabul etti 
Berlin 6 ( A.A ) - Hariciye 

nazırı Fon Ribbentrop dün öğle 

üzeri, Berlinde bulunmakta olan 
Falanj sendikaları şefi Salvador 
Merinoyı kabul etmiştir. Dürı ak~am 
Merino şerefine doktof Ley tara. 
fandan büyük bir kabul resmi ter. 
tip edilmiştir. 

.. Ma~rid 6 ( A.A) - Falanj 
Mılıs ş~fı Valantino Galarzo dahiliye 
~azırlıgına tayin edilmiştir. Muma. 
ıleyb ayni zamanda reneral Fran· 
konun şahsi dostudur. 

INGILIZ -IRAK IHTILAFINI 
HAL iÇiN --

TQrkiye 
tavassut 
ediyor 

İngilizler Irak kıtala
nnın Habbaniye'den 
çekilmesini istediler 

Raşit Alinin Almanya
dan yardım istediği, 

Alman taggarelerinin 
Suriyeden fraka geçti· 
ği teeyyüt etmedi 

Londra 6 [a. a.] - Royterin 
diplomatik muhabiri yazıyor: 

Türk hükOmetinin, lngiliz ve 
Irak hükOmetleri arasında mutavas· 
sıt rolünde bulunmayı teklif et· 
miş olduğu şimdi Londrada teyid 
edilmektedir. lngiliz hükOmeti Türk 
hükOmetinin teklifini ilham eden 
dostane hissiyattan derin surette 
mütehassis kalmakla beraber ken
disini, her hangi bir müzakere için 
ilk mütekaddim şartın Irak kıtala
ranın Habbaniye'den çekilmesi ol
duğunu tebarüz ettirmek mecburi
yetinde görmüştür. 

/ngiliz piyadesinin 
keşif faaliyeti 

Kahire 6 (a. a.] - İngiliz orta 
şark Umum; karargahının mütem· 
mim bir tebliği : 

Habbaniye'de harekete geçen 
lngi\iz piyadesinin bütün Pazar ge· 
cesi muvaffakiyetle tetevvüç eden 
keşifler yaptığını bildirmektedir. 
Habbaniyedeki lngiliz hava kuvvet
leri kampı dün fa11lala surette Irak 
topçusu tarafından bombardman 
edilmiştir. lngilit"' bombardman ve 
avcı tayyarelerinin mütemadi yap· 
tıkları keşif uçuşları sayesinde bu 
bombardman müessir olmamıştır. 

Mısır bapekiline göre 
Irak hadiseleri 

Kahire 6 {a.a) - M111r başve
kili, yaptıiı bir beyanatta demittir 
ki: 

" - Irak makamları bilhaua 
bu nazik tartlar içinde kendilerine 
düıen ağır me.suliyeti şüphesiz id· 
rik edeceklerdir. Samimi surette 
ümidim, ıki tarafın bugünkü anlaş
mazlıkta Irakta sulk ve sükOnu 
yeniden kuracak müsait bir bal su
retine varacağı ve harbin dünyanın 
bu parçasına yapılmıyacağıdır. ,, 

Raşid Ali Almangadan 
gardım istememiş 

Londra 6 (a.a) - Irak vaziye
tinden bahseden Taymis diyor ki: 

" Raşid Alinin Alman yardımı· 
nı istediğine dair haberler teeyyüt 
etmediği gibi Alman hava filoları· 

nın Sııriyeden lraka geçtiği de te· 
eyyüt etmemiştir. Almanların, adam
larını iktidara g e tirdikten s onra 
işe katılmadan askeri vaziyetin in
kişafına görmek arzusunda "olduk
ları Berlinden haber alınmıştır. 

Raşit Ali süratle mağlfip edil
diği takdirde Almanlar kendisiyle 
hiç alakası olmadığını iddia ede
ceklerdir. A'manlar lrakı ele ge· 

laınbalar da vardı. Filhakika bun
ların hepsinde petrol yoktu, fakat 
h.lanabileai kafi idi. 

ilk airen kızand~n sonra diger 
kızanlar da içeriye dalddar ve hep-

Garip bir boş anma davası 
si de ellerine reçlrdikleri lamba· 
lann mahteviyatanı reliti rnzel 
öteye. beriye dökmete bqladdar. 

Mes'ele tamam olmQftu. 

Hacı Mastaf a ilk kibriti tutuş. 
tarda. 

Diter kızanlar da tutuftur
dalar. 

Biraz uzaklqıp beklediler". 
Çok aeçmedi. Pencerelerden 

çıkan dumanlar ale~e tahavvGl 
etti. 

· V • 80Dra muazzam binay 
dan d b ı on-
.. d 

a a muazzam bir alev kucak-
ı. 96 odadan 72 t . 

anesı cayır 
cayar yandı. Ayn bir fekild 
pal... olan 24 odası y e ya-

H an•••lfb 
- acı efel Banlan da • 

•ayacak mıyız?. yak· 

- Hayarl Bu 24 od 
eaaaiine efe vakfetti... ayı Sart 

Efe; bakiketea babuuun malı 
balt rlbl bn 24 odanın yakalmama. 

llDı •• Sut camüne vakfedilm•i· 

S ingapar hukuk mahkemesi, Rita Grin 
adında bir kadmın kocası aleyhinde 

açbğı boşanma davuı neticelenmiş ve talik 

kararı vermiştir. 

B. Grin, karasınm kemikleri çok sert ve 
çıkık olduğunu ve onu kucaklarken vücadünde 
bereler husule geldiğini iddia edere üç ay 
evvel karısına terkedip gitmiştir. 

Kocasının bu hareketine kızan bayan Grin, 
mahkemeye müracaat ederek kocası aleyhine 
bopn.ma davuı açmııtar. 

Mahkeme kadımn kemiklerini muayene et· 
mek için mütehassıs doktorlara havale etmiştir. 
Doktorlar il.adım muayene etmitler ve kemik
lerinin diter kadınlann kemiklerinden farksız 
olduiıına dair rapor vermişlerdir. Mahkeme, 
m6tehusısların bu raparuna istinaden kadının 
bopnma talebini kabul etmiş ve kocasanı da 
tazminata mabkOm etmiftir. 

motör pohs 
hafi eleri 

• • Amerikada radyo vaınta· 
ıile amatör poliı hafiyesi 
letkilltl vUcude getiril. 

mittir. Bu amatör polia hafiyeleri, bir vakaya 

mahallinde tedkik etmezler. Zabıta romanları 
muharrirleri mevzuu cinayet olan bir eser ya· 
zarlar, buıasi spikerler, bu eseri iki kasım ola· 

rak radyoda okurlar •• ilk kısıında cinayetin ne 
tekilde yapılmıf oldugunu anlatır ve bıınu din-

liyen amatör hafiyeler, katilin kim olduğunu 
beyana davet edilirler. 

Amatör hafiyelerin. ce~apları toplanır, ve 
bir kaç gün sonra eserın •kinci kısmı radyoda 

okunarak fail kiaı olduğu anlaşıldıktan sonra 

onlara, verdikleri cevapların isabetine göre 
birer numara ve derece verilir ve musabakayı 

kazanan amatör hafiyelerin İsimleri radyo ile 
ilin olunur. 

öpek merakhsı 
bir ti atrocu 

• 
lngilterenin en büyüle 
tiyatrocularından biri 
olan Molton Bonte, 

köpeklere karşı büyük bir ınuhabbet besliyor
du. Londra civarmda büyük bir köfkte yqa. 

makta olan Bonte'nin köşkünde muhtelif cins

ten dokuz köpek vardı. Baalardan llclat Salat • 
Baroard, biri AJ.u, biri bir buçuk ••tn ytlk• 

seklliinde ve 2 metre uzunluğunda Danimarka 

çoban köpeji, biri Moğolistan, iki tanesi ha· 
lisüddem Buldoğ köpeji idi. 

Bu köpekler öldükce, Bonte geniş köşkü
nün bahçesinde birer köşeye bunları gömüyor 

ve muazzam mezarlar yaptırıyordu. Köpek me· 

ralclısı tiyatrocu vasiyetnamesine ölünce naqı· 

nın yakılması ve küllerinin dokuz köpeğin me
zarlarına dağıtılmasını yazmıştır. 

• Muhtelif ırkların te
zayüd nisbetlerini 
tedkik eden istatis-

tik meraklısı bir Amerikalı, beyaz ırkın seksen 

senede, sarı ırkın altmış senede, siyah ırkın da 

kark sedede bir misli arttığı neticesine varmış· 

br. Amerikalıya göre, Yeni dünyada siyahların 

uğradıkları bunca tazyikata rağ'men mütema
diyen çoialmaları, bundan ileri geliyor. 

Amerikalının dedij-ine balcalJl'u 89 ...,. 
aoara BW.,11c Aa.rlbu 7.,.7aa .uaoUer, 
otu YO beJkl cM eJU ..ıJJODa baJacakJanlll'. 

Avam ve Lord
lar kamaraları 

Yunanistan ve Orta9ar 
meselelerlnl mUzakere 

edecekler 

Londra 6 (a.a.) - Avam ve 
Lordlar kamaraları önümüzdeki 
celselerinde bükOmetio Yunanisla 
na yardım siyuetini tasvip ve 
ortaşark harp sahnelerinde impa· 
ratorluk askerlerinin harekitmın 

hükOmet tarafından mümkün olan 
bütün şiddetle takibi hakkında 
itimatlarını talep eden ve hükO· 
met tarafından teUif olunan 
karar suretini müza kere edecek· 
lerdir. 

Hanya 6 (a.a) - Ege aiansı 
bildiriyor: 

Başvekil ve harbiye nazın 
Çuderos bütün Girid subay ve 
erlerine hitaben neşrettiji emri
ye vmide, Yunanistanın kudretli 
müttefiki İngiltere ile birlikte yap 
makta olduku ıqücadeleyi daha 

iyi bir surette sevk ve idare için 
ada müttefik kıtalarının tek bir 
kumanda altına '•ooma!lını kral 
ve hükOmetin kararlaştırdığını 

ve tümgeneral Freyberr'in ada 
müttefik kuvvetleri başkumandan 
lığına tayin edildiğini bildirmek- · 
tedir. Emriyevmi şöyle nihayet 
buluyor: 

" Kuvvetimizin temelini ve 
parolayı bütün yunanlılar arasın· 

da sevgi ve muhadenet ve tesa: 
nüt teşkil etsin.,, 

çirmekle petrol elde etmek ve Tür· 
kiyeyi çevirmek arzusundadırlar.,, 

Irak • Almanya diplomatik 
münasebetleri 

Berut 6 (a.a) - Irak hükOme
tinin Almanya ile diplomatik müna· 
sebetlerini yeniden tesise karar 
vermiı olduğu ıöylendij'ini Ofi a
jansı bildirmektedir. 

Alman tayyare ve subayları 
fraka ıelmemiş 

Kahire 6 (a.a) - Irak vaziye
tinden bahseden askeri mahfiller 
Alman tayyare veya subaylarınm 

lraka i'elmiş olduğuna dair emare
ı.,. balanmadıiını bildiriyorlar. 

A.keri •Özcu, Irak hava kuv· 
vetlerlnin 120 tayyareye vardığ-ını 
ve bunlardan pek azının modern 
olduğunu söylemiştir. 

Rutba'da esir edilen lngiliz as· 
kerleri silihsız 3-4 subayla bir 
kaç istihkim askeri ve ameleden 
mürekkrptir. 

/,ak hadiseleri ve Berlin 
Berfin 6 (a.a) - Yarı resmi 

bir kaynaktan bildirildiğine göre, 
Iraktaki vaziyetin inkişafı l ura si. 
yaai mahiillerinde büyük alaka ile 
takip edilmektedir. Irak kuvvetle. 
rinin muvaff akiyetler elde etmekte 
oldukları bilhassa işaret ediliyor. 

Bekirhğın ruhi ve 
marazi cepheleri 

( Baştarafı ikincide) 
le ve hüsnüniyetle karıılamalı, 
münakaşalara yol açmalıyız. 

Millet Meclisine teklifte bu
lunanların projeleri yeni değildir, 
ilk defa olarak ciddiyetle öne sü· 
rülen liyiha muhterem mebus Bay 
Süleyman Sırrı'nın projesi olmqtu. 

Ancak bu i'Üne kadar yapıl· 
mış olan anketler, bir çok müte
fekkirlerimizin, muharrirlerimizin 
ve alimlerimizin ve doktorlarıa 

kanaatleri daha ziyade ( belcirlık 
vergisi ) nin aleyhinde idi. çünkO 
bu tedbir ve ceza şafi bir deva 
olmadığı i'ibi ilmi bir kıymeti de 
yoktur. Bekirlık bilhassa mede
niyete has olan içtimai zaruret
lerden biridir; ilmi ve devai bir 
manası olmayan veri'i gibi ceza· 
lara raj'men en milli cemiyet da
hi bekirlardan kurtulamaz. ··Geçi 
eski iptidai cemiyetlerde bekar
lar cezalandırılır, Romada şiddet
li vergiye tibi tutulur, iptidai 
kavimlerde tehzil ve teşhir edi· 
lirdi ve bekir kalan ve akim olan 
kadınlar da şerefsiz addedilirdi. 
Fakat o zamanlar izdivacın ilmi 
ve ruhi sıfatile mutıtlea11 da yok· 
tu; verilen hükümler aamaaıi1'• 
afaki idi. Fakat bu~D rrek eY

lilik ve aerebe bekirhk bayat. . ..... ... 
da ( cimiyet ) in bir • iade " 
Jil oyoadıj1 IHr W. d9vr: 
olpd oeadJll9t JaıH 4r tal~· 
8a6claa ................ belerimız-
d• teclric• baallD ı*kolojik tab· 
liliae ..... cejiL 



4 

~IA\ llBA\A\Sll 
En usta teknisyen 
ve işc_ilerin elin
dedir. 

En yeni ve en müte
k a mi I makinelerle 
çaı·ışı r. 

Hurufat ve levazımatı 
güzel, yeni ve çe
şit 1 idi r. 

• 

Fiyatlar herkesi 
memnun edecek de
recede ehvendir. 

lşden Anlayan Bütün Türk Basın Mensupları ittifakla Bildiriyorlar ki, (BUGÜN) Gazetesi 
O, (BUGÜN) Matbaasının Birinci Sınıf Teknisye_nleri Elinde Hazırlanır . Binaenaleyh (BUGÜN) 

iş/erir.deki Nefasetin En Açık Bir Delilidir. Resmi ve Hususi Müesseseler Gibi Siz de : 

Baskısı itibarile de 
Gazetesi, (BUGÜN) 

Anadolunun En Güzel Gazetesidir • 
Matbaasında Vücude Getirilen Tabı 

E! işlerinizi CD GUN) Matbaasında Yaptırınız. i! 
--~~~-----------------~~---n~---------...---. ...... -----..---:~~-,..._,... En güıel düğün ve nişdn davetiyeleri, el 

Cetvel kısmında: Resmi ve ticari defterler, faturalar, 
ticaret makbuz ve fişleri hazırlanır. Tabı kısmında. ilanları,kartvizitler,k!ğıt ve zarf başlıkları.her 

1 boyda mecmua,broşur basılır. Cilt kısmında: Her boyda kitap ve mecmua en temiz 
malzemelerle ve sür'atle ciltlenir. 

Yeniistasyon caddesi : Adana - Telefon 138 - Telgraf : 8 U 6 ü ~] - Adana 

TAN 
sinemasında 

Bu Akşam 
iki heyecan filmi birden 

1 

Heyecan ve macera ar -
tisti BUSTER GRABBE 

tarafından yaratılan 

B yTekin 
Mechul Dünyalarda 

' 
il 

GENE ARTRY 
Tarafından 

temsil edilen 

Dağ Şarkıcısı 

Alsa ray 
sinemasında 

BU AKŞAM 
iKi BÜYÜK 
FiLM BiRDEN 

1 
STEFFI DUNA Tarafından 

Tem sil Edilen 

DENiZ 
DEVLERİ 

il 
( Ceciha Parker ) 
Ve Erıc Lınden 

Tarafından Yaratılan 
zevk ve neşe filmi 

GINÇliK 
GUNAHI 

Seyhan Vilayeti Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden: 

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

2- Açık arttırma 941 yılı mayısının 28 inci çarşamba günü 
saat (lo) da yapılacaktır. 

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

İsteklilerin muayyen vakitte vilayet idare heyetinde hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Muhammen bedel Pey parası M. 
Cinsi Kapı N. mahallesi Sahibi Lira Kuruş Lira Kuruş -- --
Hane 3o-32 taşçıkan Cibbare Ömer 

veresesi 2696 00 2o2 2o 
Arazi çelilçavuş Artin kızı 

Zabel 1823 92 146 94 
Mağaza 65 Akmehmet Ali oğlu 

Mustafa 400 00 3o 00 

" 
67 " " " 400 00 3o 00 

., 69 
" " " 

400 00 3o 00 

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

7. 13- 2o- 27 721 

DOKTOR 

Yalçın Mustafa Özel 
Dahili Hastahklar Mütahassısı 

Kızılay ulucami caddesi İstik!Al lJk Okulu karşısındaki 
muayene henesinde hergün hastalarını kabul eder. 

680 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 1 • : D KKAT... DiKKAT... DiKKAT... : • • 1 SAA TÇI VEHBİ ÇÖMELEK 1 
! Saat Kulesi Karşısında ! 
• • · i Zenit, Arlon, Neker, Nacar, Hislon kadın i 
i ve erkek model saatlerimiz yedeklerila 1 
i gelmiştir. Her türlü tamirat kabul edilir. i : ..................•.•..........••.•••.••............. : 

İLAN 
Seyhan P. T. T. Mü
dürlüğünden: 

1- Adana posta ve telg· 
raf müstahdemleri için (15] 
çift fotin ile [39] çift erkek 
ve (2) çift kadın iskarpini pa· 
zarlık usuliyle alınacaktır. 

2- Fotin ve iskarpinlerin 
muhammen bedeli (420) lira 
olup kat'i teminatı 63 liradir. 

3- F o tin ve iskarpinler , 
yerli malından olacak ve ve· 
rilecek ölçüleri üzerine yapı· 
lacaktır. 

4· Pazarlık, 8-5-941 per
şembe günü saat 15 de Sey
han P. T. T. Müdürlüğü bi· 
nasındaki alım satım komis
yonunda yapılacaktır. 

5- Bu baptaki nümuneler
le şartnameyi görmek istiyen· 
!erin - mesai dahilinde - Mü· 
dürlük kalem şefliğine ve 
pazarlığa gireceklerin de 4 
üncü maddede yazılı gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

:ı 
' 

6- 7- 8 718 

s 
1 
K 
l 
1 
J 

Asliye 2. Hukuk 
HAkimliğinden : 

Adananın Hanku!'bu ma
hallesinden Mustafa kızı Mü

nevverin mahalli ikameti meç

hul kocası makinist Cabbar 
aleyhine açtığı ihtar davası· 

nın yapılan duruşması sonun
da; ihtarın tesciline ve ma

sarifi muhakemenin ınüddei
aleyhe aidiyetine 19- 4- 941 
tarihinde kabili temyiz olmak 

üzere karar verildiğinden tebliğ 

makamına olmak üzere ilan olu· 
nur. 719 

Zayi tezkire 
Bandırmada 127 nci alay 

2 nci tabur 6ncı bölüğünden 
almış olduğum askerlik tez
kiremi zayi ettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

, 

Antep Orul Köyünde 

320 doğumlu ibiş oğlu 
Mehmet 720 

Meraklılarının Nazarı Dikkatine 

B I• s ,~ K LE T alacagınızda .. az zamanda 2,000,000 
satmakla dunya 
rekorunu kıran 

~IAJAS l~ C 
Markalı B ISI K LE TL ER I görünüz 

Ticarethanemize gelen bu bisikletlerin son tekamülü 
beyenilmekle beraber lastiklerinin taze ve kontntal 

ekstra pıma olması sizleri memnun edecektir. 

Satış yeri: Asfalt cadde D E D E O G L U 
Bisiklet tecim evi 

tirmek isteriz ki, bizce Irak bu 
tarzda bir hareketle kendisini bir 
devlet yapan ve bu maksat için de 
Osmanlı imparatorluğunun yıkılışını 
hazırlıyan ve bundan sonra da lrakı 
komşularına karşı adeta bir mahbup 
ve bir sevgili gibi kıskançlıkla ka-

. yıran lngiltereye karşı çok haksız 
ve çuk mevsimsiz davranmıştır. Bu
nu bir hakikat olarak söylemek 
lazımdır. 

Yalınız şunuda ilave etmeli
dir ki, Raşid Ali hükOm~ti ayni za
manda lrak devle:ine ve milletine. 
de fenalık etmiştir. Zira bu hare· 
ketin Irak için fena akibetler hazır
lamakta olduğuna zerre kadar 
şüphe edilemez. Fakat burada dü
ğümlü bir nokta vardırki ki oda, 
hava kuvvetlori altmışa dayanan, 
ordu miktarı odaharp balide altmış 
bini geçmiyen bir hükOmetin nasıl 
olupta lngiliz lmparatorluğile mü
cadele etmeğe kalkmış bulunma
sıdır? Acaba bu işin içinde bilme
diğimiz başka sebepler ve görün. 
meyen amillermi mevcuttur? Acaba 
Irak isyanı Loodranın inar ettiği 

1 R AK 
HADiSELERİ 
(Başmakaleden artan) --gibi hakikaten Berlinle müşterek 

ve mutabık kalınarak tespit edilmiş 
ve hazırlanmış bir isyan mıdır? 
Böyle olduğunu dahi farzederek 
olsak, küçük Irak hükOmeti yar· 
dımını talep ettiği Almanyadan 
nasıl, ne şekilde ve nereden yar
dıın görecektir? Evet muhakkak 
olan bir cihet Almanya ister ma
!Omatı tahtında ister malOmatı ol· 
mayarak olsun bu Irak hı dise
lerinden azami surette istifade et· 
meğe çalışacaktır. Fakat istifadesi 
ne suretle olacaktır? Vakia lngiliz
lere yeni bir cephe açılması Al. 
manya için bir kazanç teşkilettiği 
muhakkaktır. Fakat Almanya bu 
kadarcıkla iktifa edecekmidir? 
Yoksa Vişi hükOmetinin• mifsaade
sini istihsal etmeğe çalışarak Suriye 
tarikile yardımamı kalkışacaktır? 

- . ASAi SiNEMADA 
Suvare Suvare 

8,30 BU AKŞAM 8,30 

iKi EMSALSiZ FiLM BiRDEN SUNAR 
l 

Maşalle Şantal Michellne Presles 
Gibi iki büyük yıldızın şahane bir surette yaratıkları 

Harkulade Güzel Sonderece Müessir Sahnelerle 

Dolu Nefis Bir Aşk Şaheseri? .... 

lBIR.!\KllMI$ KlllAR 
il 

Meşhur Çalgıcı Kovboy 

FİRED SKOTUN 

Öldüren Bıçak 
Son derece meraklı ve heyecanlı büyük SergUzeş filmi 

Bugün Gündüz Matinada: 

Yarı Giceden Sonra 
SONiH AR 

·T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf hesapları 

1941 iKRAMiYE PLANI 
K E Ş I D E L E R: 

4Şubat, 2Mayıs,1 Ağustos,31kinciteşrin tarihlerinde yapılır. 

1941 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık 2000. Lira 

3 .. 1000 3000. 
" .. 

2 " 750 
" 1500. 

" 4 " 
500 

" 2000. 
" 8 

" 
250 

" 2000. 
" 35 .. 100 .. 3500. 
" 

80 .. 50 .. 4000. 
" 

300 " 20 
" 6000. 

" 

Türkiye iş Bankasına para yatırmakla yal
nız para biriktirmit ve faiz almıt olmaz, aynı 
zamanda taliinizi de denemit olursunuz. 377 

imtiyaz sahibi : Cavit ORAL 
U. Ne~riyat Müdürü : Doktor 

Kemal SATIR 

Basıldığı yer : [ BUGÜN ) 
Matbaası - Adana 

Yahutta bu hadiseyi başka niyet- \\ D I Ş I I 
!erine bir sebepmi ittihaz edecek- T A B B 
tir? Bu noktalar henüz mechuldiir. Celal Çalapöve 
ve aydınlanması temamile hadise-
lerin inkişafına bağlıdır Yalnız Hastalarını her gUn 
bizim netice olarak v~rdığımız öğleden sonra Dltta • 
nokta şudur ki, lngıltere ya anlaş- bibi lsmall Hakkı Su-
mak suretile ve yada kuvvet zorile may'ın muayene hane-

• Irak meselesini biran evvel hallet. sinde kabul eder. 
mek mecburiyetindedir. Çünkü bu 
işin müzmin bir şekil alması lngil
tere için hiç iyi olmıyacağı gibi 
uzadıkca da şarkta yeni ihtilatlara 

sebebiyet verebileceği pek muh
temddir. Onun için lngilterenin 
ya sulh veya da harp vasıtasile 

gayet cezri ve her zamankinden 
daha süratli olarak harekete geç· 
mesi esasdır ve şarttır. Zira kana· 
atimizce lngiltere için fazla zaman 
kaybetmek ve harp içinde hukuki 
formalitelerle vakit öldürmek dağru 
olamaz. Biz lngiliz harp tekniğinin 
süratli olması kadar lngiliz siyase
tinin de realist olması zamanının 
artık ıelmiş olduğuna inanıyorııı. 

Acele Satlhktır 
General elektrik marka 

pek az kullanılmış bir su so
vutma makinesi acele satı -
lıkd1r . Almak istiyenlerin 
ulus parkı karşısında 36 nolu 
yazıhaneye müracaatları. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 715 

:······················· .. , i DOKTOR j 
1 Kemal Satır ı 
: Hastalarını hergiln ; 
: Kızılay caddesindeki ınua-

1
• 

i yene evinde kabul eder (9) .......................... 


