
Cumartesi A N 

• ..... 

E V 1 

3 
STANBUL. A-nlr,._ r .. dfes' 102 

TRtGRAF: 'İ'~N. f!'ITA!lımUL 
TF,J rrnflıl• '4""' ••.,Hı ""'U~ 

ALTINQ.-~ No. 2019 
5 1( U R U $ 

M AY 1 S 
1 9 4 1 

iim 

lngiltere ile 
Irak Arasında 
Çıkan ihtilaf 

Mısırda Alman istılA 

h r keuy e meşgul oldukları bir 
sır da, Irak hlıki\metlnın aldıgı 

,. zıyct çok mAnldardır. Son ha
beri re göre. Irak ordusu ile fn
gtl kıtaları ara ında carpışmnlar 
o muş, Irak hUküm.,tl Almanya
d n y rdım istemi tir. Almanya -
nm bugünku şartlar altında yar
dım etmesı mUmk ın değildir Fa
kat fng iter nin Irakta yeni bir 
mü külle karşıt ma ı her halde 
hoş bir eey olmRsa gerektir. 

lfl. Zekeriya SERTEL 

1 ngilterenin Irak tarıkiyle 
yapmak ıstedıgı askeri sPv -

kiyat uzerıne Londra ile Bagdat 
arasında çıkan ıhtılaf ciddi ve 
muhim hır safhaya girmiştir. 

Bu ihtıli!ın esası şudur: 
Ingiltere ile Irak arasında 1930 

tarıhınde aktedılmiş bir muahe
de vardır. Bu muahede mucibin
ce Ingıltere bır harp vukuunda 
Irakın nehirlerinden, demıryolla
rından ve hava iıslerınden isti -
fade edebılır. Bunu temın ıçin de 
icap ederse Ingiltere !rakın de -
mıryollarını, askeri ve hava üs -
lerıni işgal edebılir. 

Bu muahede vaktiyle Irandan, · 
veya Iran tarikiyle gelebilecf'k o
lan istıla tehlikelerine kar11ı ya -
pılrnıştı. Ingiltere Musul petrol -
lerıni himaye ıçin Irakta böyle 
hır askeri kontrol tesisi hakkını 
elde etmiye lüzum görmüştü. 
Hatta Bağdadın 100 kilometre 
garbinde Rabbani mevkiinde bir 
de tayyare tissü vücude getirmiş
ti. 

• ,. • • . . '>. 

YUNANiSTAN' da· 
... ·. . .• 

Almanların 
Zayiatı 80 

Bini Buluyor 

Bu defa Ingiliz Hariciye Nazı
rı orta şarkı dolaşırken Irak Ha
rıciye Nazırını Kahireye davete
derek orada kendisiyle miızake -
relerde bulundu ve Orta Şarkta 
başlıyacak büyük askeri hareket
ler kar§ısında Irakla aktedilıniş 
bulunan muahedenin tatbld •· 
mana geldiğini, Ingilterenin Irak 
demiryollarını, Basra körfezini, 
ve hava üslerıni işgal etmek is - Tahliye Edilen lngiliz 
tedığini bildirdi. 

Irak Harıciye Nazırı Nuri Sait 
Bagdada dönunce Ingiliz Harici
ye Nazırının bu teklüini hükt'.i -
metine ve erkanıharbiyeye bildir-
di. Irak askeri mahafili bu teklifi 
beğenmedi, ve Ingilterenin Irı:kı 
işgal etmesinden endişeye düse
rek bu teklifin reddedilmeınni is
tedı. Bu hususta hükumetle ara
larında çıkan ihtil&f üzerine as
keri mahafıl hükumeti devirdi -
ler ve Raşit Alinin riyaseti al -
tında askeri bir hükfunet vücude 
getirdiler. 

Bu hükumet iktidar mevkiine 
geldikten sonra Ingiltere ile ara
larında mevcut muahede hüküm
lenne riayet edeceklerini bildir
miştir. Fakat kabinenin ku -
ruluş tarzından belli idi ki, mev
cut hükumetle Ingiltere arasında 
hır anlaşmazlık başlamıştı. 

Kuvvetlerinin Kat'i 

Yekunu 43 Bindir 

Almanlar 
işgalini 

Mora'nın, 

Bitirdi 
Melbourne, 2 (A.A.) - Orta 

Şark lngiliz kuvvetlen başku -
mandan muavini General P.la -
mey Avustralya Harbiye Nazırı
na çektiği bir telgrafta Yunanis
tanda Ingiliz ve imparatorluk 
kuvvetlerinin tahliyesi hareketi
nin bittiğini bildirdikten sonra 
şunu ilave etmektedir: 

"Tahlıye edılenler yekl)nu 43 
bindir. Denizde ölenlenn savısı 
herhalde 500 den fazla değildir. 
Ingiliz kuvvetlerinden bazı Avus 
tralyalılar da dahil olmak üzere 
Mora plajlannda ve diğer yerler
de 3,000 kışiyi terk etmek zaru
reti hasıl olmuştur. Çünkü bun -
ların yolu Almanlar tarafından 
kesilmiştir. Ingiliz kuvvetlerın -
den Yunan hastanelerinde hıra -

(Devamı: Sa. 5, Sii. 6J 

Nihayet İngiltere Reşit Ali hü
kumetine Irak tlzerinden Filistine 
asker sevkedileceğini bildirdi ve 
bunun için de Irakta Basraııın, 
demiryollarının, askeri ve hava 
uslerinin lngılız askeri tarafın -
dan işgaline müsaade edilmesini 
istedi. Irak hükUıneti Filistine 
nakledilmek üzere Ingiliz asker -
lerınin Irak topraklanndan geçi
rılebileceğini bildirdi. Fakat Bas- r 
ranın, demiryollannın ve hava • 
üslerinin işgaline muvafakat et - Askerı Vaziyet 
medi. İngiltere Filistine nakledil-

AKDENiZ ve MISIR 

CEPHELERiNDE BU 

GÜNKÜ VAZIYET 
(Askeri Muharririmiz yazıyor) 

KDENİZ'de: 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Mehmetcik Konusuıor 
f 

Mehmetcik, eğilmez baıı yukarıda, gözleri ufukta, eli tetikte, vazife başmdadır: Vatan 
topraklannı bekliyor. Arkadapmız Nat'f Sadullah, onlann arasında birkaç gün 
geçirmek mazhariyetine kav11Jmuştur. Vatanın terefini, gururunu, istiklalini bekliyen 
Mehmetciğin nasıl yaşadığını, neler düşilndüiilnil ve neler duyduğunu öğrenmenin 

büyük hazzinı tatmak isterseniz, arkad:ışımmn naklettiti intıbalan buıün üçüncü 
sayfamızda çıkan ilk yazısmda okuyunuz. 

.AFRtKA CEPHES.i 
.. . :. .. . . 

Tobruk'taki 
Kuvvetler 
Dayanıyor 

Bir Mukabil Hücumda 

Almanlara Çok Ağır 

Zayiat Verdirildi 
Şimali Afrikada Tobruk müstahkem mevkii, Alman ve ltalyanlal'ln 
tiddetli hücumlarma giinlerdenheri kahramanca karp kayuyor Yu· 
kanda, Tobruk limanının vaziyetini ve buradaki iç ve dış müdafaa Amerika, Malzemeyi 

Süratle Gönderecek 
hatlanm görüyoruz. 

Churchill 
Kabinesinde 

Değişiklik 

Havacıl.k lstihsalitı 

Nazırı L. Beaverbrook 
Devlet Nazırı Oldu 

B 1 1 ~ Kahire, 2 (A.A.) - "Tebliğ,, 
U CJ ar ar 1 Libyada düşman bütün gün Tob

ruk'un dış müdafaalaJi.na bücu-

E d• ma devam etmiştir. B~.i.>ölgc.?de n 1 ceye kıtalarımız mukab~l hücumıa:da 
3' bulunmuşlar ve duşmanı 1ıten a-

D • • • • 1 tarak 11 tank ve insanca birçok U Cm U Ş e zayiat verdirmişlerdir. Dı~er höl-
3' gelerde muharebe devam e~ck-

ilhak Edilen Arazide 

Milli Birlik Tesisi 
Müşkül Görünüyor 

tedir. 

Londra, 2 (A. A.) - İnl{iliz Ankara, 2 (Radyo gazetesi) -

Sollum mıntakasında keşif nıü 
sademeleri devam etmektedir. Ha 
beşistanda yollardaki tahrıbatın 
tamiri memnuniyet verici bir 
tarzda devam etmiştir. Kıtaları
mız Bahriber ve Debub'u işgal 
etmişlerdir. Cenupta harekat 
memnuniyet verici bir tarzda de
vam etmektedır. 

* 
kabinesinde aşa~daki de~işiklik- Almanlar Sırbistanı şimdilik ko
lerin yapılmış oldu~u bildiril- miserlerden mürekkep bir heyet 
mektedir: marifetiyle idareye karar ver - Kahire. 2 (A. A.) _ fngiliz 

H lık • tih }At miştir. askeri sözcüsü. Mıhver kuvvetle-
avacı ıs ı sa • ı nazın Bulgar ve Macarlar, kendilen· -

Lo~ B b k d 1 t lı rinin şimdiye kadar Tobruk'a 
""' eaver roo , ev e nazır - ne g""'en Yugoslav arazisinde ye-ı:ı t · ed'lm' · K d" ı -~ karşı yaptıktan hücumlann en a-.ı:;ına ayın ı ıştır. en ıs. ni idare kurmaktadır. 

harp kabinesinde aza olarak kal- nudanesini yapmakta olduklannı 
maktadır. Havacılık istihsalatı Fakat İtalya doğrudan doğruya beyan etmiştir. Büyük mikdarda 

Çocutunma verehilttetinlz en kıymetli hediye 
.. YALNIZ 

Çocuk 'Ansiklopedisi 
Olabllir. Cflnkft bfltln hediyeler unutulabilir. Fakat 
ÇOCUK ANSiKLOPEDiSi Cocaiun büti1D bayatın· 

da izini bırakıl'. 
FIVATl tR' f TRAJ\TR.. 

Britanya ve 
İrak Kıtaatı 
Arasında 
Çarpışma 

Habbaniye'de lngiliz 

Hava Üssü Civar1nda 

Müsademeler Oldu 
-

Başvekil, Nazilerden 
Yardım lstemiı ! 

Ra!llit Ge~ lini hiikumt'tinln ikti
darı ele alması tizerine fr .. k 

topraklal'1nı terk,.dea 
Naip Abdiilılah 

ngilizler Raşit Ali1ninJ--
Mihvere Hizmet A n k a r a l ı 
Ettiğini ilan Etti 

Londra, 2 (A. A.) - "Reuter": 
Bu akşam Londrada öğrenildiği
ne ~öre İrak kıtalarının liabbani
vede tahşit edilmiş olması bu 
kuvvetlerle İnl(ilizler arasında 
teessüfe şayan carp1smalara se
bebiyet vermiştir. Bu kıtalann 
cekilmesi hakkında yapılan tek
liflere rağmen İrak kuvvetlerı 
mezkur mıntakadan cekilmedik
ten başka dün yeniden takviye 
kıtaları almışlar ve bu sabah er
kenden İnJitiliZ askerleri üzerine 
ateş açmışlardır. Kıtalanmız icap 
eden zaruri mukabele tedbirlerini 
derhal almştır. Muharebe bütün 
!{Ün devam etti~i ,ıribi tahmin e
dildiline göre elan da devam et
mektedir. 

Kadınlar 

Faaliyette 
Bir Dikit Atelyesi 

ile Hasta Bakıcı 

Kursu Açıldı 

Merasimde Bn. lnönü 
de Hazır Bulundu 
Ankara, 2 (TAN Muhabirin -

Bundan bir ay kadar evvel Ra- den) - An.karadaki Yardım Se
sit Ali bazı yüksek rütbeli su- venler Cemiyetinın miızah€'retıy
bayların müzaheretiyle iktidar le bugün iki müessese daha a1,;ıl
mevkiini el~ aldığı ıaman lngiliz nıaştır.Bunlardan birıai sıhhat ens 
İrak muahtdesine sadık kalaca- ııtüsünün bir salonunda açılaa 
iını alerıeQ/ tlııt.tan etmlfti Buna dilif atıll,esfdır. Bu atölyeye ce
bınaen tmıiliz bilkômeti İrak miyetin yardımıyla 30 kadar dı -
hukumetine müracaat ederek İn- kiş makinesi konulmuş ve bu ma 
gılız kı~alannın ~eç~esini temin kineler çalışmak ıstıyen bütun 
maksadıyle İrakta bır muvasala Ankaralı kadınların emrine &ma
yolu acmak arzusun.u izhar etmiş 

1 
de bır hale getirılmıştır. s~1 ada 

ve bu .. ar~usu?u hır sene e~el askerlerimiz için ıç çamaşırlan 
Irak hukumetı tarafından venlen J biçilecek ve dikılecektır. 
taahhütlere istinat ettirmistir (Deva . s • SH 3) 

(Devamı: Sa. 5, Sii. 1) ____ mı. a. "• ·_· _ 

• • • 

lrak'ın hudutlannı, İngiliz kıtaatının ihraç edildiii Basrayı vt" 
(arpışmalann \•uku bulduko Ha bbani:ve mevkiini gösterir hari

ta. (ffabbani:ve. Baidadın .rarbinde bir lnıriliz ha\'8 üısüdUrJ 

(-GÜNLER GECERKEN ) 

Şaşıp Kaldığım Bir Şans 
Yazan: Refik Halid nazırlığına Yarbay Moore Braba. ortaya çıkmıyarak Arnavutluk tank kullanmakta olan düsman 

zon j(etirilmiştir. Seyrisefain ve Başvekilı vasıtasıyle emeJlerini Tobruk'un ~arbinde ve cenubu 
münakalat nazırlığına Fleathers qrtaya atmıştır. Arnavutluk Baş- starbisinde bulunan dıs müdafaa y aktiYlf' ~emleketinde tecrübe \'e zekisiyle bnınmıt bir 
~etirilmiş ve seyrisefain nazırı vekili, Yugoslavyanın Adrıyatik mevzilerine hücum etmektedir. adama hır genç müracaat ederek: "Evliyim, ama denuş ut-
Cross. Avustralya yüksek kbnıi- sahılleriyle Korfo adasının ve şi- İn.zilizler mukabil hücumla mü- yefim ikinci bir kadm daha almak ••. Ne deniniz?. Tecrübeli zat 
serliğine tayin edilmiştir. mali Yunanistanın Adriyatik hacimleri tardetmişlerse de mu- manalı m'!1al!,ba'ı~. sallamış, ilk bakışta ayıp sfbi ıörünet1 iti ce-

tara!ının Arnavutlara ait olduğu harebe bu.ziin de devam etmistir vabı vermış: İkismın arasında uyumak hOf olur!,, Genç, ba .s3-
Barp istihsal.atı diktatörü J).U ve buralarda Arnavutl:ırın (Devamı: Sa. 5, Sıi. 5) zil bir tasvip ve tavsiye sanarak daha fazla izahat almıya ltlzum 
Vaşin~ton, 2 CA. A.) _ "Ofi.": meskun bulunduğunu iddıa et - görmt"miş, gidip hemen evlenmiş. Fakat. kın bir zaman tonra, 

mek iızere on beş gün kadar ev
vel Basraya bir miktar asker çı· 
kardı. Fakat bu askerler Filistı· 
ne sevkedilecek yerde Habbanı 
deki tayyare karargahına gönde · 
rıldi. Bunun üzerine Irak hükCı· 
meti bu askerler Filistine scvke
dılmedıkçe Basraya yeni kıtaat 
çıkarılmasına müsaade '2demiye
ceğini, Basraya yeniden asker cı
karılmasına teşebbüs edildigi tak
dırde sılihla mukabele edeceı';ini 
bıldırdı. Bır taraftan da c;ılah al
tında bulunan kuvvetlerini IIab
bani tayyare karargahı istikame
tınde harekete geçırdi. 

Vaşin~ton mahfillerinin düşünce.. rnektedir. ortak kavgasından evde huzur ve rahat kalmadıtını .rörtlnt'e, 
Yu.ıantstanda bulunan tngillz lerine ~öre. Lord Beaverbrookı Bulgar Kralı Boris, Bulgarlar Y. Papen Dönüyor tekrar o adamı bulmuş: "Yahu, demi-. r~enlerde iki kanlı ol-

kuvvetlerı Avrupadan çekllmış fiilen başvekil muavini ve İnı{il- tarafından işgal edilen garbi manın hasenatından babsetmiştin: ben de sözüne kanmış, e mü. 

in 1tere huklımetı Irakın bu 
muha fetini aralarındaki nıua -
hedeye muhalıf bulduğUnu st•yli
yerek Basraya yeniden asker çı· 
kannıya teşebbüs etti. Bu ihraç 
hareketi Iraklılar tarafından hiç 

bulunuyorlar, Buraya çıkarılan terede harp istihsalatı diktatörü Trakyayı ziyaret etmıştir. Berlin. 2 (A. A.) _ Almanya- nasebetsizliii yapmı tım. Şimdi halim perişan!., 
60 bın ki ılık kuvvetın 48 bini · k Bulgar gazetelerı, artık biiyük El ı · V kurtarılmış ve tekrar Fılistin ve olma tadır. Lord Beaverbrook'un nın Ankara Buyuk c sı on Tecrübeli zat demiş ki: ''Otlum. sen benim ikisinin arasın-
Mısıra nakledılmıştir. Bu kuvvet- harp ekonomisi meselelerinin u· Bulgaristanın teessüs ettigini, Papen vaıifesi basına dönmP.k Ü- da uyumak hoş olur, sôzi\mil at'e,enden ve işine geldigınden )'lln· 
ler simdi Mıııırın müdafaasında mumi idaresini deruhte edece~ Bulgar emellerınin bu suretle zere buradan hareket etmiştir. I~ tdsir etmipin. Meselenin eASI tudur: Eskiden posta tatarhıla 
kullanılacaklardır. Y. lmz tngıliz sanılmaktadır. Churchill, bu su- tahakkuk eylediğini yaımakta, yaparken iki zevcem vardı; blriıi bu şehirde, öteki postayı .ıötür-
kuvveUeri beraberlerinde ıetır- retle kendisini askeri, bahri ve fakat böyle geniş bir arazı üıe - duiüm kasabada otururdu. Ben de, menzil icabı, bir ıeceyi yol· 
dıkleri tank, top gıbl ajırlıklan- diplomatik faaliyetine serbesçe rinde milli birlığin kurulmasın- Çin Lideri, Moskovaya daki banda ıeçirirdim. İfte, ikisinin arumdaki ban odasında tek 
nı kaçrramamı&lardır. Bunlar Al- ve tam olarak hasredebilecektir dakl zorluktan endişe izhar et - bapma uyumak yok mu, ea hotu bu idi, •ana öylesini tavsi) e 
mantarın eline düşmüştür. Bazı mahfiller, Lord Beaver- mektedir. Davet Edildi edecektim? 
Şımdı Yunanıstanda bulunan Zo • b h 

Alman kuvvetlerı Peloponez'de brook'a tevdi olunan veni devlet ra gazetesı u uausta yaz- Ankara, 2 (Radyo gazetesi) - Posta tabruun ktiyde ve iki muhuım cephe orta11nda tek 
d ır halde bulunan pera- nazırlı~nın ihdasının. ta1'~1in e- dığı bir yazıda şöyle demek•edir: Sovyetler Birliği hükumeti, Çin başına yatısı ,u 111rada bana İsve<'in mutlu vaziyetini hatırla-
kenC!e- an kuvvetlerini topla- dilemiyecek herhanei bir sebeple "Karadenizden Ohriye Tuna - lideri Mareşal Çan-Kay-Şek'i byor. Avrupa barituına ıöz attık~a. olduk~ ırflrültüaOz bir kci· 
maltla me$1ruld ır. Churchill'in başvekaleti bırakma dan Egeye kadar kurulan YE'ni Moskovaya davet etmiştir. şeye yatağını ıerm1'1 horul horul uyuyan o şansla memlek~te 

(Denmı Sa. 4 Sii. 1 sı ihtimalinde Lordu muhtemel Bulgaristanda yaşıyanlar arasın - Berut radyosu tarafından bil - gıpta ile bakmaktan ve iki siyasi manzumenin ikisi tarafıadaa 

bır muhalefete uğramadı. Fakat 
buna mukabıl Irak ordusu Hab -
banı tayyare karargAhını topa 
tuttu Buna lngilız kıtalan da 
topla mukabele ettiler. Bu suretle 
ikı taraf arasinda dün sabahtan 
iilbaren çarpışma başlamış oldu. \.. ..,/ halef mevkiina getirmiş olduj'!u da ruhlarda da hakiki vahdete ih- dirilen bu haber, henüz başk'a da iz'a( edilmeden başını dinliyebilmesine PllP kelmaktan ken. 

L9...ı.ı..l~ia4.C.a.ııw:t.:aı:lu!.---~------~-----------___:(~D~c~v~a~m~ı~: ~S~a~.~5~,~S~iL~2J~m~e~m~b~a~l~ar~d~a~n:_:t~ey~i~t~ed~i~lm~c~m~i~~t~ır~.:.:_~d~im~i~a~l~am~ı):·o~ru~m~!------~---------~------~--------~~~J 



Yazan: ULUNAY 

İkisi de birbirlerinin isimlerini 
unuttular. Bedri. İveti: 

- Canavar! Diye çağırıyor, o 
da ona: 

- Yamyam! Diye cevap veri
yordu. 
Kadın son derece kıskanctı. 

Şayet Bedrinin tanıdıklarından 
biri karlı>İyle onları ziyarete ~el
se mutlak·a kavga cıkarıyor ve 
misafiri evden kovuyordu. 
Herkesle kavga ede ede nihayet 

yapayalnız kaldılar. 
Fabrikayı coktan bırakmıslar

dı . Evi besliyen İvetti. "Sa'y ilA
he" si mahaİlenin bütün evlerin
de gündelikle hizmete J?idiyor, 
bekar çamaşırı yıkıyor, at gibi 
çahş1vordu. 

Sabahtan akşama kadar evde 
oturmaktan başka bir şey yapmı
yan Bedri yüz yirmi kiloyu ~ec
mişti. E~er kavga olmasa belki 
yüz elli kiloyu da bulacaktı. Her 
giin bu mecburi riyazet onun da
ha ziyade semirmesine ancak bu 
kadn~ mani olabiliyordu. 

Hele şimdi. haftada dört defa 
tabak çanak kırmıya bütceleri 
mfüıait olmadığı için Bedri elinin 
erişeceği yere kalın bir süpürge 
sapı koymuştu.Artık bu silah han 
gi tarafın his!'lesine düşerse gale
be onda kalıyordu . 

Bedri için bu bela; esrar. ko
kain gibi bir iptila şeklini almıştı. 

Bazan birisi ile dertle.şmek ih
tiyacını hissediyor, kadının i~te 
olduJ1;u zaman bir kaçamak yapa
rak bir arkadaşına gidi:'> or, dert 
yanıyordu: 

- Korkuyorum. Bir gün başı
ma bir bela gelecek. Ters bir ye
rine vuracağım; geberecek. 
Muhatabı anlamıyor: 
- Zorun ne birader? Ne olu

yorsun? Madem başına bela gel
mesinden korkuyorsun. Ayrıl... 

- Yakamı bırakmıyor ki.. 
- Kaç. Yoksa seviyor musun? 
- Galiba seviyorum, ki çeki-

yorum. 
- Napoleon: "Aşkta en büyük 

zafer kaçabilmektir!" demiş. Er
kek deği} misin? Göster kendini. 

- Nereye kaçayım?. 
- Uzak bir yere, seni bulamı· 

yacakt. arayamıyacağı bir şehre 
~it! 

- Gelir, bulur . 
- Kimseye söylemezsen nere-

den bulacak? 
- Doğru. Gitmeli. Zira biraz 

daha beraber kalırsak. ga~eteler· 
de hergün okuduğun gibi, bir gün 
ya o beni kesip bir sandı.ita ko· 
vacak. yahut ben onu temizliye· 
ceğim .. Fakat nereye gitsem der-

. ? 
sın .. 

- Bilmem. Nereye f:1:idece~ini 
hatta bana da söyleme. Yalnız 
la vsiye ederim. Git, uzaklaş. 

* * edri. bir kaç gün sonra İvete 
kendisini aramaması için 

bir mektup bırakarak ortadan 
nyboldu. Mektupta şöyle söylü. 

yordu: 
''Bu hayata tahammül etmek 

nrtık bence imkan haricindedir. 
Du~ündüm, seni benden, beni de 
senden kurtarmak için kaçmavı 
en doğru bir hareket buldum. Be
nı arama. Apartımandan berabe
rimde bir çöp bile götürmüyo
rum. Canımı kurtarırsam en bü
yük saadettir. Adiyö!" 

İvet . mektubu okuduğu zaman 
evvela inanmadı. Bekledi. Bir 
ı;in gecip de Bedriyi göremeyin
ce meseleyi evvela kapıcıya an
lattı. Ondan sonra komşulara 
dert yandı. 

Kiiçücük apartımanda şişman 
• şı~ının bomboş kalan yeri ona 
hakikati daha acı bir surette an
lattvordu. 

Hırs, hiddet, teessür, alıskan
lık, valnızlık birdenbire ruhunda 
birbirlerivle mücadeleye basladı. 
Demek artık yapayalnız. gayesiz 
bilhasM kav~asız bir hayat sür
mlve mahkumdu. 

Başkalarının yanında Bedrinin 
rtaybubetini lakaydane telakki e· 
divor ~ibi J!Öri.inüyordu; yalnız 
kalınca bu zaafını kendine karşı 
itiraf etmekten çekinmedi. Yata
ğın listüne atılarak ağlamıya baş
ladı. 

Biraz sinirler i yatışrnca giyi
niyor, kendini soka.ıla atarak aşı
i!ının arkadaşlarını birer birer 
buluyor. nereve gittiğini onlar
dan soruyordu. 

İvet hayatında birdenbire his
setti~i bu bosluğu hic bir seyle 
telafi edemiyordu. Bedrinin bü
tiin arkadaşlarının kendi aleyhin
de olduklarına inanmıştı. Onun 
fikrince hepsi şişman aşı~nın 
bulunduitu şehri biliyorlar ve 
mahsus söylemiyorlardı. Kadın 
tamamen ddişmişti. Bedri ile 
beraber bulunduittı z:ıman her 
hareketi ve her sözü k&v~a için 
bir bahane ,gibi telakki eden İvet. 
simdi kuzu ~bi sakinle~misti. 
Onun icin. sürdükleri bu havatın 
şekline tahamm ül etmemek b ir 
mana ifade etmiyordu. Tanıdık
larına· 

No: 61 

- Bu adama ne yaptım bilmi
yorum! Diyordu. 

Öbür taraftan Bedri de yaptı
ğı hareketten dolayı nedamet i
cindeydi. Bir tii rlü metresinin 
hayali gözünün önünden gitmi
yordu. 

Kendi kendine: 
- Aslan gibi karı idi! Pekala 

bir gecim yolu tutmuştuk .. Fil
hakika arada kavga ediyorduk 
Kavgasız aile olur mu? ... İnsan 
her gün tatlı yese bıkar, usanır. 
Kavga tursu gibidir. iştah açar .. 

Bulundu_ğu yerde bir pazarcı 
ermeninin yanında iş bulmuo:tu . 
Kazandığı para ancak oda kirası 
ile boğazına yetişi.Yordu. 

Her sabah karanlıkta ka1kıvor. 
kamyonla (hal) e gidiyor. zcrze
vatları yükletiyor, pazara ~etiri
vor, sergivi kuruyor, satıs bittik
ten sonra da hepsini toplıvarak 
depoya götürüyordu. Biitiin bu 
uğraşma onun :vemk ihtiyacını 
arttırmıştı. Aldığı para buna ki
fayet etmediği için açlıktan da 
sikayet ediyordu. 

(Canavar) la IYamvam) birbir
lerinden bir ay ayrı kalabildiler. 

Bedri bir ıtün yazı makinesiyle 
imzasız bir mektup yazdırdı. Pos
tava attı. 

İki giin sonra pazarda patates 
tartarken ustası seslendi: 

- Şişko! Seni bir kadın isti
vor! 

Başını cevirdi. f vet iki elini 
kalçalarına kovmuş, karşısında 
duruyordu. Bedri. karıntn ~clece· 
ğini biliyordu.Onu karşısında gö
riince hayret ediyormuş ~ibi bir 
tavır aldı. Soj:\'ukça sordu: 

Şehrin 
Yeşillik 
Tezyinatı 

Bir Bahçe Mütehassısı 

Şehrimize Geliyor 
Belediye. bahce ve park inşa

atına fazlaca ehemmiyet vernüye 
baslamış, bu işlerin daha iyi bir 
şekilde tanzimi icln Büvük Mil
let Meclisi bahçeler mütehassısı· 
nın İstanbula celbine karar ver· 
mistir. Mütehacısıs sehrimize gel
dikten sonra Üııküdar ve diğer 
kazalarda tetkikler vapacak. mev 
cut park ve bahçelerin daha iyi 
bir hale ~etirilmesi için yeni plan 
!ar hazırlıyacak, yapılacak yeni 
park ve bahçe inşaatınm ilk plan· 
hırım bizzat tanzim P.decektir. 

Y ollarl.Jl ağaçlanması 
Yollarda mevcut ağ;ıc1arrn trk

sirine karar verilmistir. Bey
kozdn Ömerli köyiine yeniden 
207 çınar dikilmiştir. Bu mevsim 
de yollara yeniden 2147 ağaç di
kilmiş buhmmaktadır. Belediye 
fidanlıklanndan hnlka 11,054 
<:am, 10.467 tnne muhtelif o:üs a
ğacı tevzi dilmiştir. 65778 lira
lık da mevva fidanı sattlmıştır. 

Taş bahçesi 
Topkapı mezarlığının tarihi 

mezar taşı bahçesi haline ifra~na 
karar verildikten sonra belediye, 
bu mezarlıb _girecek taşlar ve 
bu taşların tanzimi işi ile meşgul 
olmıya baslamıştır. 

Dün belediye reis muavini 
Lfıtfi Aksoy ile. müzeler müdürü 
Topkapı mezarlı~ında tetkikler 
yapmışlardır. Tasların numaralan 
ması ve maınrlığın tanzimi icin 
Evkaf ve Belediyeden alnacak bi
rer mütchas~ıs miisterekn f<>'lli
ycte gcceceklcrclir. 

- Ne istiyorsun? pjy ASADA: 
- Ne istedi~imi sonra anlar· ___ _ 

sın. Havdi vürü! Gidelim. D • Ş k F• ti 
- Şimdi gelemem. işim var. 1 erı, a a eya arı 

Sen otele git; ben de arkandan 
gelirim. 

Tablaya inen kuvvetli bir tek
me bütün patatesleri sokağa dök
tü. İvet'in suratında bir tokat 
patladı; ahali toplandı: ikisini 
birbirinden e;ücbclfı ayırdılar. 
Dayağln ikinci faslı da otelde 

vuku buldu. 
Ertesi gün trene bindiler. Yol

da mütemadiyen kavga ediyor
lardı. 

Bedri apartımana girdiği za
man herşey o kadar verinde idi ki 
daima şöminenin yan,nda duran 
süpür_ge sopası bile eski yerinde 
emrine amade bulunuvordu' Do
va doya dövüştüler ... Ve seviş
tiler!. .. 

* ivet, vilayetlerden birinde 
yerleşen amcasından mira<: 

vedi. Eline gecen para ile Grenel 
tarafındn bir meyhane peste
mallıi'fr aldı. Camekamn ufak bir 
kısmını bir eskici iş,J?al edivordu. 
Alım satımda onun da alat, ede
vatını aldılar. Kunduracmın is
kemlesine Bedri oturdu. Yanna 
bir de kalfa aldı. 
Kadın meyhanenin tez_ı:tahında 

calısırken Bedri de papuç tamir 
ediyordu. 

- 1vet! 
- Patla! 
- Karnım ac1 •• 

- Boşan da semerini ye! 
Bedri, müsterileri kacırmamak 

icin disini sıkıvor. fakat hırsını e
lindeki köseleden alıvordu. Sanki 
karının ktıfasına cekicle vuruyor
mus li(ibi deri parcasımı öyle dar
beler indiriyordu ki. hazan kal
fa dav:ınamıvor, ihtar ediyordu: 

- Hey! Pııtron ... Yetisir artık 
Deri sigara kağıdırı., nnndü! 

(Arkası var) 

POLİSTE: - --
Dün Bir Hırsız 

Tevkif Olundu 
Mackada oturan Suphinin evi

ne girip muhtelif eşya calmaktan 
suçlu Kemal dlin yakalanmıs, ad
liyeye verilmistir. Kemal birinci 
sulh ceza mahkemesinde tevkif 
edilmiştir. 

Otomobil Kazası - Şoför Ali 
Alkut'un idaresindeki 4109 nu
maralı kamyon Beşiktastan ~e
cerken Ömer adında birine car
narak basından varalamıştır So
för yakalanmıştır. 

Bir Katil Asıldı 
Kavseri (TAN) - Molu kö

yünden Arifin karısı Havriveye 
tecavüz etmek maksadiyle Arif. 

Tetkik Ediliyor 
Son günlerde yerli deri fiyat

ları artmıştır. Sümerbank umum 
müdiirliiğü yerli derilerin yük
selişindeki sebep hakkında. fi
yatları mükahe bürosunun fikri
ni sormuştıır. Mürakabe bürosu 
deri fiyatları hakkında tetkikat 
vanmaktadır. 

Fivatları miirakabe bürosu, 
sapk~. boyun bağ fivatları hakkın
da tetkikler yapmaktadır. Sapka
cı lcırın ifadesine ,göre. harpten 
sonra sapkcı fiyatlarında bir fark 
olmamı~tır. Hatta sapka satısları 
eski-;ine nisbetle pek azalmı~tır 
Bu yüzden sapkacılar şikayet et
mf"ktedirler. 
Bo\·unbağ fivatlım hakkında da 

milli :o;anavi birliğinden bir rapor 
"sh'nmistir. 

İa'.';e J\fiidiirliiğii - Sehrimiıde 
kurulacak olan iase müdürlüf,ü, 
şehrin iase isleriyle mesıruı ola
cak, ticaret ofis umum müdürlü
i!ü de ithalat işleriyle uğraşa
caktır. 

Diinkii İhracat - Di.in muhte· 
lif memleketlere 500 hin liralık 
ihracat vapılmıstır. En ziyade 
Almanva"cı t.i'ıtün. deri. Roman
vaya balık, deri ~önderilmiştir. 

iş Bankası 

İkramiyes·ni 

Kazananlar 
Ankara, 2 (A. A.) - Türkiye 

İş Bankasının küçi.ik tasarruf 
hesapları arasında tertip eyle
diği 1941 ikramive planınm Ma
'Y ıs keşidesi bu.gün yapılmıştır. 
Keşidede kazanan talililerin isim 
!erini, hesap numaralarını ve bU· 
1undukları merkezleri bildiriyo
ruz: 

1000 liralık ikramiye Bursada 
4203 numaralı hesap sahibi Ah
met M. Naime isabet etmiştir. • 
Beşer yüz lira kazananlar: tz

mirde Şefika (11653), Üsküdarda 
Turan (13501. 

İki yüz ellişer lira kazananlar: 
Ankarada Sezai (24132), Anka
rada Sadettin (359331. 

Yüzer lira kazananlar: Zongul
dakta Behice (107), Diyarıbakır· 
da Fehmi Aydemir <1221), Kadı
köyünde İhsan (10235), Kadıkö
vünde Sabiha (~518), Beyoğlunda 
:\fostafa f25327), Ankarada Gü
zin <35412). 

Bundan baska muhtelif şube
lerdeki yirmi hesap sahibi ellişer 
lira. yetmis hesap sahibi de yir
miser lira kazanmıslardır. 

le Hayriy~nin annesi Nazendeti M~clittt Verilen Yeni 
öldürmek, Hayriyevi yaralamaK 
Duran. Hasan ve Hüseyin adın- ·· 39 dlo f§a~ihalaDıı~ • 
dakf adamları da öldürmiye te- Ankara. 2 (TAN) - Ordu su-
sebbüs etmekten suclu İ:;pi Ha. baylar heyetinin terfiine ait ka
san ol?lu Mehmet Bektas hakkın- nununun ücüncü maddesinin (El 
da verilen idam hükmü Büyük fıkrasının değiştirilmesi hakkm
Mmet Meclisi tarafından tas- daki kanun lfıvihası, pasaoort kn
dik edilmistir. nununun 10 uncu maddesinin 

Mehmet ~ktaş li(ecfm "ll!Tlt'H"- ı tiıdıli hakkındaki kanun layihası
tesi .-tccesi saat üçte Kayseride nı hükumet Meclise ~öndermiştir. 
asılmıştır, Bundan başka askeri ceza ka-. 

TAN 

ineboluva 
de 285 Ki 

•• u 

irKalı e G. 

Dün Bir Yangı~ 
Çıktı, Bir 
Kişi Öldü 
Bir Kişi de Ağır Yaralı 

Olarak Hastanede 
Dün sabah saat 8.50 de Tahta-

B. • d d kalede Sabuncu hanında yangın 
ırm e e cıkm1ş. bir kişi yanarak ölmüş, Ayın Beşinde Mudanyaya, O n 

Haydarpaşa Yolu ile İç Anadoluya Sevkiyat 

Başl ıyor. Hareket Saatlerini Yazıyoruz 

bir kişi de ağır surette-.. vandı~ın
dan hastahaneye kaldırılmıstır. 

Yangın. Sabuncu hamnn bi
rinci katında Kamil adında bir 
zatın Krem ve filit imalfıthane· 
sinden cıkmıs ve sürat1e büvü· 
müştür İm"alfıthane işcilerinden 

Kendi arzulariyle Anadoluya ı tan 17 Mayısa kadar İzmite ve. Yüksek. kaldırımda oturan 28 ya
gıdeceklerden 285 kisilik bir ka· Adapazarma kadar, 17 Mayıstan 1 sında Dora ile Fatihte Kiremit 
!,ile dah~. dün saat _14 te kalkan 2~ M_ayısa .~adar Vezirhamı E~- sokağında oturan 13 yaşnıda Ha· 
Ankara vapuru ıle İneboluya kışehıre. Kutahyaya, Afyona Eg- san alevler arasında kalmışlardır. 

hareket etmiştir. Halbuki bu va- ridire. Burdura, Akşehire ve · Bunlardan Hasan diri diri va· 
purla hareket etmesi id 1000 Konyaya kadar sevkiyat yapıla- narak ölmüs Dara da muhtelif 
kişiy~ bile~ ~eril?,Jisti. penizyol- cakt1r. . . yerlerinden ~ğır surette .vandı
lan ıdaresmın Aksu vapuru 22 Mayıstan ıtıbaren de Mer- ğından Haseki hastahanesine kal
bu sabah limanımıza dönecek ve :ııin. Adana. Fevzipaşa Meydanı dırılmıstır. 
ak$am saat on sekizde dördüncü ekbez, Malatva Elazığ, Diyarba- Yangının neden cıktığı henüz 
kafileyi ~ötürmek üz.ere Zongul· kır. Kayseri. Sivas, Erzincana ka- kat'iyetle malfım de~ildir. Fakat 
daf(a hareket edecektır. dar sevkiyat b~slıy~ca~tır'.. Dorann ifadesine ~öre. havaıı:azı 

y . k' t Buna aıt tanfe dorduncu say- ocağının parlamasmdan veya 
enı sev ıga famt7dadır. patlamasından ileri geldiğine ih-

Vilayet nakliyat komisyonu, ilk kafile / neboluda timal verilmektedir. 
kendi arzulariyle İstanbulu ter- Hadiseye vaz'ıyed eden müd-
kedeceklerden Mudanya ve Bur- İnebolu, 2 (TAN Muhabirin- deiumumi muavinlerinden Orhan 
saya .JCidecek vatandaslann bine- den) - İnebolu ile Küre. Araç Tugrak ile adliye doktoru Enver 
çekleri vapur ve trenlerle, bu ve Kastamonu:va gitmek üzere Karan ve belediye makine sube
vasıt;ılann lrnlkaca~ı gün ve sa- kendi arzulı:ıriyle İstanbuldan si mühendislerinden Besir Tezel 
P.+leri kararlastmnıstır. 5 M~yıs ayrılım 263 yolcuyu ~etiren Tır· dün vaka mahalline gidip keşif 
Pazartesi ıriinü saat onda kalka- han vımuru. bu sabah saat 10.40 vapmıslar ise de yan~rnın haki-
cak olan Trak vapuru 4361 den da geldi. ki sebebini henüz tesbit edeme-
4466 ya kadar olmt bilet c;ahip- mislerdir. Tahkikata devam - '·•n 
]erini Mudanyaya götürecektir. Yolcular vapurdan kolayca cık- maktadır. 

Mudanyada inenler, hazırlanan tılar. Hazırlanan motörler ve oto- --------
trenlerle Bursava gideceklerdir. biislerle ic;tedikleri yerlere götü- MÜTEFERRiK: 
6 Mayıs salı günü de yine Trak riildü1er. On iki yasına kadar o-
vapuru 460 yolcu ne Mudanyaya lan cocuklarclan mot.ör ve otobüs p f Hanley Dün de 
hareket edecektir. Salı günü kal- narası cılınmadT. Vapur geldiği rO • 
kacak vapura 4461 den 4566 (da- zaman İnebolu halkından büyük 
hm numaralar arası bilet sahip- bir kafahatık cıahncte topıanmıs- Bir Konferans Verdi 
leri alınacaktır. Eiter beyanname tı. Ve İstcınbuldan ~elen bu ilk 
veren bütün vatandaslar gidecek göc kafilec;ini seyredivnrdu. 
olurlarsa, Çarsamba günü yine Tırhan iki saat sonr;:ı Tstı:ınhula 
Trak vapuru son yolcuhırla Mu- hareket etti. Yolcular volda hiç 
danvaya ııaat onda hareket ede· bir rahato:ızhk hissetmediklerini 
cektir. ve vapurda doğum , ölüm, hasta-

Beyanname verdikleri halde 48 hk gibi hic bir vaka olmadığını 
c;aat içinde ~itmekten vaıı;cectik- övlPTnislerdir. 
Ierini vilayete. bildirmiyenler Zonguldağa gideııle_r 
meccanen devlet nakil vasıtaların 
dan i~tifade haklarını kaybede· 
ceklerdir. 

Mudanya hattı İ!'!kele ve İ!':tas
yonlarına gidecekler hakkında 
vilfıyetin tebliAi bugün dördüncü 
sayfamz.dadr. 

Tren nakliyatı 
Hayd<lrpaşadan .yapılacak tren 

nakliyatının da 11 Mayısta baş
lıyacağı sanılmaktadır. 11 Mayıs-

Zonguldak, 2 (TAN Muhabirin
den) - İstanbuldan kendi arzu
lariyle ayrılanlardan kadın. er
kek 363 kic;ivi hamil bu hman 
Aksu vapuru bugün saat 10 da 
limanımıza .e;eldi. Hükumet, za
bıta ve acentenin aldıflı tertibat 
~avesinde hepsi zahmetsizce va· 
ourdan alınarak istasyona tasın
mıştır. Vapurda do~um ve ölüm 
vakası olmamıştır. 

Bir Sabıkalı Barda 
Metresini öldürdü 
Tabanca Seslerinden Hasıl Olan Telaştan 

Bir rnüddettenberi şehrimizde 
bulunmakta olan Londra Üniver
sitesi pedagoji ve terbiye ensti
tüsü profesörü H. P. Hanley; dün 
saat 21 de Eminöün Halkevi sa
lc,nunda "İn~iliz terbiyesinin ru
hu" isimli bir konferans vermiş
tir. Cok alaka uyandıran bu kon
feransı müteakip temsil kolu ta
rafından "Himmetin oğlu" piye
si ovnanmıştrr. 

Çöp Fırını - Edirnekapıda 
vücude .e:etirilen çöp fırınından 
kafi mikdarda istüade edildiği 
~örülmüş ve bu fırınların ' bütün 
kazalarda vücude getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

19 Mayıs Bayramı 

için Hazırhk 

Vereceijiz 
Yll2an: Naci Sadullah 

Avu..sturyanın, sessiz sadası 
istila olunması. bize, Bel 

grat şehrinin korkunç bomba ya 
murlanndan sonra ic;ga1 edilişir 
den fazla teJas vermisti. 

ÇekosJovakvanın. cıplak ayal 
Jarınm u~·lannn basarak viirÜ'.\'t' 
bir kadın sessizlif.fö·le Alman kı 
cağına dii<:mcsi hi:ıc, Alman ordı 
sunun Atina sehrine girisfndc
fazla teHts vemıisti. Ve simdi cı 
nuhi Akdeniz kıvılarmdan f 
Atlas Okvnnusuna kadar yayıl 
hu hiiyiik kavganın o mahut Daı 
tzi~ koridorunda basladığı gii 
hiz. hor1Y.Tlarının sesini din1Pdiğ 
miz Limni arfo.;ına haclı Alma 
havral!mm dikildiği andan dalı 
teli\c;Jn·dık. 

Halbuki o zaman, muharebeylı 
bizim aramı:ıda. dağlan, tepeleri 
ormanları. dereleri, der:valnrı 
milyonlnl< orduları, ,,.e Maginot' 
lariyle hir düzineye yakın mil 
let vardı. 

Bugün o dağlar. o tepeler, o or 
ınanJar, o dereler. o deryalar aşıl 
mış, o mil~·onluk ordular bozul 
ınus. o çelik istihkamlar geçilmi 
ve harple aramızdaki mesafe~ 
hiiyülten biçare milletler bire 
birer yıkılmıştır. 

Ve hugiin, Balkan dağlanndaı 
esen bahar riizgarlarının leş ko 
kusunu hile duyuyor. Atina so 
kaklarından geçen ağır tanklarır 
l!iİTiiltlisiinii isitir gibi olu;\•oru1 
Fakat huna rağmen, sanırsınız ki 
harp, Danb:ig'te haslavtp hudut 
larımıza kadar dayanmamış, bi 
rnkis hudutlanmızdn başlayıı 
Dantzig'e kadar uzaklaşmıştır: 
O kadar sakiniz! 

Hiç şiiphe yok ki. bu sükunun 
sebebi. karar gebeliğinin o müz'ic 
sancısından kurtulmuş bulunma· 
mızdır. Hadiselerin takip edeceği 
seyri bilmiyoruz. Fakat hadiseleı 
hangi yolu tutarsa tutsun, ne ya. 
pacağımızı biliyoruz. Hangi kuv! 
vet. hanı?i zaman ve hangi şart. 
lar içinde istiklalimize sataşma]; 
sarhoşluğunu gfüıtcrirse göster 
sin. onun hayalperest başı, Meh· 
mctçiğin çelik göğsünde parçala· 
nacaktır. 

Ve biitün vatandaslarm kalbin· 
de, bunu bilmenin, bun.a inanma. 
nın sükuneti var. Bunun t(lndiı 
ki, kararsız milletleri şasırtım si 
nir harbini Türk topraklanndıı 
da kullanılabilecek bir tabiye sa· 
nanlann be)·hude gayretine acı 
mamak elimizden gelıniyoT. Bı. 
vesileyle, imtihan verme sll'asmın 
nihayet bize de geldiğinden hah· 
seden bir İngiliz mecmuasma. biı 
kaç satırlık kelamım var. 

Onun da, bütün dünyanın dE 
bilmesini istiyoruz ki, yum 
coktan sarılmış bulunduğumm 
silahlarıım:ıı ateşlemiye mecbuı 
bırakılırsak, vercceğimi'Z şey 
-biitün tarihimizde olduğu gibi 
imtihan değil... Derstir! 

EC NEBi iŞÇi LER 
İstifade Ederek Kaçan Katil Aramyor 

Dün gece Beyoğlunda bir ci
nayet işlenmiş, Salim adında biri, 
metresi Mükerremi tabanca ile 
dört muhtelif yerinden yarala
mış ve öldürmüştür. 

ka erkeklerle düşüp kalktığını 
hissetmiştir. Henüz 28 yaşında o
lan metresini çok kıskanan Salim 
evvP)ki j{ece Beyoğlunda bir ba· 
ra gitmiş. Mükerremin orada ya
bancı bir erkekle oturdu~unu gör 
müs ve hemen tabancasını cekip 
kadının üzerine altı defa ateş et
miştir. Kurşunlardan dördü ka
dına isabet etmiş ve onu muhte
lif yerlerinden awr surette yara
lamıştır. Salim. silah seslerinden 
korkarak kaçan barın diğer müş
terileri arasında cıkan panikten 
istifade ederek sür.ı.tle ortadan 
kaybolmuş ve "bütün aramalara 
ra~men henüz yakalanamamıştır. 
Hadiseyi müteakip Beyoğlu has
tahanesine kaldırılan Mükerrem 
bir kaç dnkika sonra ölmüştür. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

19 Mayıs Gençlik bayramında 
yapılacak merasim pro,gramrnın 

hazırlanmasına başlanmıştır. Me
rasime bu sene ilk dafe olarak 
beden trbiyesi miıntelleflerinin 
de iştirak etmesi kararlaştrılmış
tır. Beden terbiyesi ile mükellef 
olan işçilerin çalıştıkları müesse
selere tebligat yapılmış ve işçile
re prova ve bayram günleri mü
saaile edilmesi bildirilmiştir. Ge
çit resmine iştirak decek olan er
kekler beyaz pantalon ve atlet 
fanila giyeceklerdir. Hakkında Yeni Bir 
Bir Ayda 60 ihtikar Ta limatname Yaplldı 

Katil, bundan bir müddet ev
vel Sultanahmette polis Hasan 
Basrinin öldürülmesi işinde m~t· 
haldar olduğu ı:!Örülerek 2 sene 
hapse mahküm edilen Salimdir. 

Salim, mahkumiyetini bitirip 
cıktıktan sonra ötedenberi bera
ber yaşadığı :\1ükerremin K ara
~ümrükte Kabakulak sokağında 
47 numaralı evinde oturup kalk
mıya başlamıştır. Mükerrem, 
mevkuf ve mahkt'.im oldu~u müd
det zarfında çalışarak kazandığı 
bütün parayı Salime yedirmistir. 
Fakat son gGnlerde Salimin met
resi ile arası açılmış, kadının baş 

Meclisin Dünkü 

Toplantısı 
Ankara, 2 (A. A.) - Meclis, 

bu.nln toplanmış ve celsenin açıl. 
masmı müteakip Bilecik mebu
su Salih Bozok'un vefat ettiğini 
bildiren Başvekalet tezkeresi o
kunmuş ve ayakta beş dakika SÜ· 
kfıt edilmek suretiyle merhumun 
hatırası taziz olunmuştur. 

Meclis bund·:m sonra ruzname
sinde bulunan maddelerden Bu· 
enos - Aires p osta kongresi ka
rarlarını havi memelelerin ve 
milletler arası telekominikasyon 
mukavelesine baıfü telıı:raf ve te
lefon nizamnamelerine ait kanun 
layihalarının birinci müzakerele
rini yaparak kabul etmistir. 

nununda mevcu t hususi atıfların 
mana ve şümulünün tayini hak
kındaki Başvekalet müzekkeresi 
Meclise gelmiştir. 

1928 
Dün 

Tahvilleri 
Çekildi 

Yakası T esbit Edildi 
Nisan ayı içinde ad1iyeye 60 

ihtikar vakası verilmiştir. Bun
lardan 46 sı karara bağlanmıs . 
12 si beraet etmiştir. Mütebaki 
14 davanın da duruşmasına de
vam edilmektedir. 

Fiyatları mürakabe bürosu me
murları dün Sirkecide Yuvan ve 
Karabet Topuzyan ismindeki ma
ğaza sahiplerinin kundura çivisi 
ihtikarı yaptığını tesbit etmişler
dir. Her ·iki suçlu da adliyeye tev
di edilmiştir. - -Tarih Kurumu Tarafından 
Satışa Çıkarılan Eserler 
Ankara, 2 (A. A.) - Türk Ta

rih Kurumu başkanlığından bil
dirilmistir: 

Türk Tarih Kurumu tabı biten 
dört yeni eseri satısa cıkarmıstır 
Bunlar Pazarlı hafriyatı raporu, 
Osmanlı mali tarihi ha}ckında tet 

Ankara, 2 (A. A.) - Maliye kikler. belleten sayı 16 ve 193~ 
Vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet da İstanbulda toplanması takar
Merkez bankasından bildirilmiş- rür etmişken harp dolavısiyle 
tir: toplanamıyan beynelmilel antro-

.. b fa" r "k . l" ooloji ve prehistorik arkeoloji 
Yuzde . eş . ı_z ı ve.~ ramıve 1 kongresinin tebliğler dcre:isidir. 

1928 t~vıll~rmın ~u.~un .. yapıla~ . Her dört eser de Maarif Vekale-
6 ı~cı ~ra~ıye ve uçuncu amortı ti yayım evlerinde. Ankarada 
kesıdesınde. Akba. İst:mbulda Üniversite ve 

237.148. 280.740 numaralara Haset kitap evlerinden tedarike-
10.000 ner lira, 12.763, 39.564 dil~bilir. 
numaralara 5.000 ner lira. 97 .353, 
lJO.l 74, 151.543, 225.482. 262.0IH 
326.620. 384.426 numaralara 1000 
ner lira, 69.840. 158.341. 182.126. 
195.646. 198.886, 224 943. 266.!16H 
276.791. 285.330. 304.163, 310.178 
372.282, 384.368 numaralara 303 
er lira ve ayrıca 596 adet numara. 
va 40 ar lira ikramive ve 10.320 
adet numaraya da amorti isabet 
etmiştir 

Karasuda İmar 
Hareketleri 

Karasu, <TAN) - Yeni teşek
kül eden kazalarımızdan olan 
Karasuda geniş ölcüde bir imar 
hareketi göze çarpmaktadır. A· 
cık lağımlar kapatılmıs, camiin 
0trafı j!ÜZe] bir park hnline geti. 
rilmiş. Adapazarı - Karasu sose
sinin inşasına bas1anmıstır. _ __, 

Ankara, 2 (TAN) - Ecneb 
mütehassıs ve montörlerin is· 
tihdamı için iktisat vekaletine nf 

suretle mi.iracaat edileceği hak 
kında İktisat Vekaleti. Türkiye· 
de Türk vatandn,slarına tıhsis e 
dilen sanat ve hizmetler hakkın 
da bir talimatname hazırlamış 
tır. Bu talimatnamede yabanc 
mütehassıs ve montör celp vr 
istihdamı icin sınai müesseselerl1 

maden işleticileri tarafından vak 
olan taleoler bir beyanname ilı 
vapılacBkttr. 

Talimatnamede bevannameniı 
suret. şekil ve neleri ihtiva ede 
cej?i hakkında dA hükümler var 
dır. Bundan baska Vekalet geJr 
cek bu mütehassısların istihd<ı 
mına olan ihitiyaca ve mütehac 
sısın ihtisasına kani bulunduğ• 
takdirde bu beyannameden başk 
vesika ar:ımıyacak ve ayrıca tah 
kikat yapılmadan calışmaların · 
ızin verecektir. 

Bu talimatname hükümler' 
devlete. vilayetlere ve belediye 
lere bağlı veva sermavesinin ta 
mamı veya bir kısmı devlete ai 
bulunan te~ekkül ve kurumlarc~ 
islihdam edilecek mütehassıslar<. 
da. şamil bulunmaktadır. 

İzmit Sokaklan 
İzmit, <TAN) - Belediye berı 

zin tasarrufu maksacliyle arazöz 
!erle cadde sulatmaktan vaz gec 
mişti. İstanbulda olduğu gibi 
tzmitte cadrlelNde vangın mu~ 
lui!u da olmadığından. hortom 
larla cadde sulatmak da müm 
kün değildi. Bu vüzden tozda 
E!Pcilmivorrlu. Fakat simdi Bele 
niye, hayvanlara Cf'ktirilrn tf'. 
lı:crlekli bir fıcı vasıtasiv1e cad
deleri sulamıva baslamıstır. Her 
kes de tozdan kurtulmustur. 
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Ecnebi 

1 800 Kr 
300 .. 

Dünyanın 
Siyasi 
Manzarası 

,., 
İngilizlerin Habeşistandan 

bir mikdar asker getirmiş olma
ları ktı\'\'ctle muhtemeldir. Fa
kat, uzun bir harpte yıpranmış 
olan ve dağlık arazide harekat
ta bulunacak tarzda inınl edil
miş olan tankların çöl harbi i
çin ne derece:\le kadar elverişli 
olac~,ibnı bilmiyoruz. 

lngilizlerin Mısır miidafaa· 
sı için Hindistandan, cenubi 
Af.rikadan, Avustralyadan · da 
bir nıikdar asker getirmiş ol
maları mümkündür. 

Diğer cihetten, Yunanistan
dan tah1iye edildiği bildirilen 
41.000 askerin de hü:riik bir lcıs
numn J·eni faal vazife :yapacak
ları rnıntakalara nakledilmiş 
olclukları haber verilmektedir. 

Es.ld "Yeni Nizam .. 
Tarih, galip tarafından diri 
1 diri yakılınıya mahkum 

edilen Lid,•a kralı Kreztts'ün so
nunu muhtelif ekillerde anlatır. 
Bir giinde "hep" iken " hiç" olan 
hiiklimdarın. yanarken Atinalı 
Akili hatırlatan feryadını Siriis 
isitti~i zaman mağlfıp hiikümdarı 
alevlerden kurtarıp huzuruna gc. 
tirmelerini cınrehni:ş. Koşmuslar 
fakat ate i söııdürmiye mu\·affak 
olamamışlar ... 

Diğer bir rivayete göre Kreziis 
alevlerden kurtanlmış: Sirüs'ün 
huzuruna çıkarılmış. l\Tağlfip bii
kiimdar, Solon'un saadet hakkın
da kendisine söyledikleıfoi tek· 
rar etınis. Bunur; üzerine affedi
lerek Sirüs'e nedim olmuş. 

l - Şimali Afrikada, İngilizlerin 
esas muharebeyi Mersa Matruh'ta 
kabul edecekleri söyleniyor. İn
g.lizlerin Alman taarruzuna mu
\ affakryetle karşı koymaları, bu 
sahaya kafi miktarda asker ve 
bilhassa motörlü harp vasıtaları 
getirmiş olmalarına bağlıdır. 

2 - İngiliz kabinesinde bazı de
glşiklikler yapılmıştrr. Fakat, İn
gUterenin umumi siyasetinde bir 
değişiklik olup olmıyacağı, A
vam Kamarasında birkaç gün son
ra yapılacak müzakerelerde belli 
olacaktır, 

Fakat asıl motörlü vasıtalara. 
tanklara ve tayyarelere ihtiyaç 
vardır. 

Mclımetciğin harp sin iri, sinir h arbini gülünç edecek der ccf'de kuvvetlidir. Ve onun muhitine kanşmak ruha bir ferahlık verir. Lidya'lılar, kralları kadar der· 
yadil olamadılar. Paktiyas is· 
minde bir kahramanın etrafına 
toplanarak isyan ettiler. Siriis u .. 
zerlerine asker gönderdiği zaman 
dağlara c;ckiliyorlar; fırsat bul· 
dukc:a hiicum edi~·orlardı. Bu 
milJi harcket1e başa çıkann~·an 
Sirüs, ahalinin hepsini kılıçtan 
geçinneyi emretti. Emri yerine 
getirecek olan kumandan gayet 
kurnaz bir adamdı. Hükümdara: 

Bunların, bugiinkü sartlar i
çinde te1ılikeli olan Atlantik ve 
Akdeniz yolu ile İnr!ilteredcn 
gelmelerindeki gi.içli.iklere na· 
zaran, Hint Okyanusu ve Kzıl
deniz yolu ile Amerikadan gel
meleri icap etmektedir. 

Mehmefcik Konu$uyor 
Afrika Cephesi: r ..................... -........................................... -.......... _ ................................................................. ································••n••·-···········, 

Almanlar, Akdeniz planla· 
, rını tahakkuk ettirmek 

üzere faaliyetlerine devam et
mektedirler. 

Nev.rorktan gelen bir haber. 
Amerika hükumetinin, Hint Ok 
yanusu yolu ile harp gemileri
nin himayesinde Mısıra siiratle 
harp malzemesi göndereceğini 
bildirmektedir 

i Bütün Gözlerde Cedlerinden Başka Örnek Tanımıyan insa11ların Gururu Parıldıyor. j 
~ Mehmetçiğin Aleminde Kahramanlık, Sari Bir Ruh Çelikleşmesidir. ~ 
. = 

- Ahaliden bir tane bile bı· 
rakmanıak sartiyle öldürsen yine 
faydası :roktur. Bağ budandıkça 
filiz verir.. Yapılacak şey, Lid 
yalıları öldürmek değil, onlarda· 
ki erkeklik, kahramanlık, istiklal, 
hürriyet hislerini öldürmektir. E· 
ğer hiikiimdar bana müsaade e· 
derse bunu kılu;tan ba!:jka ŞC) le 
temin edeceğim .. 

Bu planın esas hedefi, Sü
'·eyş ve Cebelitarık'a hakim o
larak İne;iliz donanmasını esir 
almak yahut Akdenizden kov· 
mak olduğu anlaşılıyor. 

Fakat Am~rikalılar, mutat 
tempolann.a göre hareket ettik. 
leri takdirde, bu yardımın yine 
geç kalması tehlikesi mevcuttur . 
Amerikadan Hint Okyanusu yo
lu ile vapurların takriben 20 
günde Mısıra gelebildiklerine 
nazaran, l\lısır taarruzu basladı· 
ğı gi.in vapurlar yola cıkmıs ol
saydılar, hugün Mısıra va~mış 
olacaklardı. 
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Almanların Balkanlarda ka
zandıkları askeri muvaffakıyet· 
lcr, bu planın tahakkukunu ko· 
laylaştıran bir amil olmuştur. 
Mısır t.aanuzu muvaffak oldu
ğu takdirde bu plan tahakkuk 
etmiş sayılabilir. Çiinıkü bun
dan sonra İrakın isti lası ve Ce
belitarık'ın ele geçirilmesi ya
hut faydasız bir bale getirilme· 
si kolaylaşacaktır. 

Süveyşe hakim olmak ,·azife. 
sini üzerlerine alan ve çok sü· 
ratli bir taarruzla iki haft a iı;in
de l\Iısır hudutlarına dayanan 
Alman nıotörfü kuvvetleri on 
beş günliik bir hazırlık devre
sinden sonra Sollumu zapt ede
rek üç koldan l\lısıra doğru y ii· 
riimektedirler. Tanklarla takvi
ye edilen Alman ve İtalyan km•. 
vct.leri, evvelki gün Tobruk'un 
dış miidafaa hatlarına girnıiye 
muvaffak olmuşlardır. 
Trablusgarpten l\lersa Matruha 

kadar Şimali Afrikada yegane 
tabii liman olan, bu bakımdan 
miihiın bir stratejik mevkie 
sahip bulunan 1.'ohrıık'un Al· 
ınanlar tarafından zaı>tı, l\lısı
rın miidaCaası için bir tehlike 
ie~kil edebilir. Tohruk, ayni za
manda, Alımın istila ordusunun 
cenahını daimi tehdit altında 
bulundurması dolayısiyle, hu 
ordunun taarruzuna biiyük bir 
engel teskil ediyordu. 

İngilizlerin esas muharebeyi, 
uzun zaınandanheri tahkim et. 
tikleri l\Iersa Matruhta kabul 
edecekleri sii)·leniyor. Fakat 
AlınanJarın takip ettikleri tak· 
tikle, Sidi Barranb·i ve Mersa 
.Matruhu cenuptan muha~ı ra e
«ıerek hu mevkile•·in esas üsle
ri) le irtibatlarını kesmek gaye
.sini istihdaf ettikleri h issed ili· 
~·or. 

İneilizlerin bu kun :etli Al
man taarruzuna mu\'affııkıyetle 
karşı koymaları, hu saha)·a. ka
fi mikdarda asker ve bilhassa 
motörlii harp nısıtl\ları getir· 
miş olınalarma bağlıdır. 

Fakat, ma7.idc islenmis hata
lara ' 'e gafletlere rai!men İngi· 
li7.lerin, Jıaddi zatinde ve irak 
petrolleri dolavısiyle havatl bir 
ehemmiyeti h~iz ~lan Siiveyşi 
müdafaa etmek kin hiitiin gay
retlerini sarfedecekleri muhak
kaktır. 

İngiliz Kabinesinde: 

Yunan~stan harbinden son
ra, lnı?iliz efkarı umumi· 

yesincJc, nıathuatında ve parla
mento mahafilinde bir takım 
hoşnutsuzluklar ve endişeler u
yandığ\ maJlımdur.Mister Chur
chill'in son nutku, bunun bir 
te7.ahiiriidiir. 

İngiliz ga7.eteleri, bilhassa 
Times. son zamanlarda kabine· 
de deği!?iklik ~·apı iması liiıu
mundan ha hsehnekte:"di. Niha · 
yet diin, İngiliz kabinesinde 
mahiyetini a<:ağıda izah ettiği
miz de_ğisiklikler yapılmıshr. 

Kabinede tayyare imalatı na· ' 
7.ırı olan Lord Beaverbroock. 
devlet nazırı olmustur; yani ka
binede muayyen bir ' 'azif esi oL 
ma ksızın başvekilin vereceği 
herhangi bir vazife ile mesgu· 
olacak bir mcvkic ı(etirilmistir 
Bazı mahafil kendi<:ini. hasvekil 
muavini, harn istihsnlatı dik
tatörii, hatta .Mister Churchillin 
halefi olarak S?i.l:rmektedirlcr . 

Bu değisik1iğin hakiki schebi 
nıali'ını değilse de. rok ener.iik 
bir insan olan Lordu n, tayyare 
istihsalatında azami randıman 
almak hususundaki azmi dola· 
yısiyle fahrikııtörlerle aralann
da· çıkan ihtilafın hu d~•fo,ikl i~e 
iiıııil olduğu tahmin edilmekte
dir. 

(Arkası ı iinciide) 

-,~·]3!~!i~ 
AN ASON IC O KUS U 

Anasonun kokusundan hclki 
ho~lanınazsınız ama onun da fay
d::larını teslim etmek lazımtlır. 

Pirimiz, İpokrat üstadımızdan 
ha~hyarak. e'ıki z~ıınan hekimlc
rlıtin birçoğu anasonu mi<lc)·e 
ku\·, ·et verınek icin. harsak lın5 • 
talıklarını ve si;·at'k ağr:l:ınm 
~erirmek i<:in baş ilaç olarak tav· 
si ·e ederlerdi ... Ilekiml~ri hiç sev 
mi)·en, tabiat alimi, eski Romalı 
Plin amca bile anasonun iııs~ına 
tatlı U) ku n~·rdiğini, sabahle~·in 
~· i.izlinc tazelik getirdi~ini, ilıli -
ynrlann da yiizlerindcki l:ırışık
lıkları diizelttiğini yaznıı5tL .. 

Anason kokusunun mideyi ten· 
bih ederek daınarlnrda akan ka· 

ma hastalığiyle difteri hastalığı
nın mikrobunu 24 saatte öldiinir .. 
Bu yirminci asrın 12 nci ~ ,ı.nda 
ve Ko;}C'nljinde çıkan bir kolera 
salgınında bircok hastalar ıt!l:ı~on 
lu likör i<:crek hastalıklarım ge -
çinni~lerdi.., 

Anason, büyük miktarda bile, 
zehir olamaz... Aksine, zehirli 
maddelerin tesirini azaltır. Bu da 
laboratuar tel'ri.ibeleriyle suhit 
olmuştur: J\lcsela küçük bir hay
van altı gram alkol şınngasın -
dan telef olursa, alkol an ısonln 
olunca hay,·anı tcfof etmek irin 
yedi gram lazım olur... ~ 

insanların ne kadar saf rılkoll<1 

Ş imdi artık aralarındayız ..• 
Onların muhitine karış

mak insan r uhu -
na, bir kaplıca ha
vuzunun ılık ve 
çelikli suyuna dal-
manın dinçleş -
tirici ferahlı~ını· 

verıyor. Yüzleri güneşten \'e 
rüzgardan yanmış genç zabitle
rin gözlerinde, tarihlerinden baş 
ka destan, ve cedlerinden başka 
örnek tanımıyan insanlal'ln gu
ruru parıldıyor. Ve tıpkı elektrik 
ışığında yıldızlanan lekesiz el -
maslar gibi parıldıyan bu gözler 
insana adeta: 

"-Biz, diyorlar , bizimle b oy 
ölçüşebilecek düşman tanımıyo-
ruz: Ve biz, herhangi bir kav
gada karşımıza çıkan bir düş • 
manla değil, ancak k end i tarüıi
mizle boy c:ilçüşebiliriz. Düşman 
bizim için, üzerinde yürek ve 
bilek denenen bir mehenk taşı
dır. Eğer yarın tarih, yüı·ckleri
mizin ve bileklerimizin ezelt 
cevherini bu mehenk taşına bir 
defa daha vurursa, bizim kıra -
tımızı , cetıerimizin kıratmdan 
harikulade üstün bulacaktır
Çünkü o cevher, hiç bir devirde 
bugünkü kadar usta kuyumcu -
lar tarafından işlenmemiştir:,, 

s * * imdi artık aralarındayız ... 
Bulunduğumuz yer, Meh 

• 
metciğin düşma -
na: "Yassah., etti
ği yerdir. Buradan 
başlıyan bu yHin 
hududu dışında 
bir karış vatan 

topragı yoktur . Bir vatan bütün-
lüğünü, Majino hattı gibi çeUk 
bir çizgi üzerinde korumclk grıf
fotini gösterenler, istik lal kavga
sını esir almaca oyununa benze
tenlerdir. Biz, o kavgada böyJe 
bir oyuna gelemeyiz: Çünkü 
biz de: "hattı müdafaa değil, 
sathı müdafaa,, vardır. Ve Tiırk 
istiklalini çiğnemiye yeltenecek
ler için, bu satıhtan geçen her 
yol, o muhayyel cehennemin ü-
zerindeki Sırat köprüsünden bi
le tekinsizdir. Siz, şu anda, bir 
düzine zaferi bizzat kazanmış 
bir kahraman kadar iddialı ko
nuşmamı mazur görün: Bana bu 
edayı, şimdi içinde bulundugu?1 
muhit aşılıyor. Ve ben bugun 
burada. bir defa daha anlıyorum 
ki, Mehmetciklerin aleminde 
kahramanlık sari bir ruh çelik -
leşmesidir. 

Şehirdeyken zaman zaman, 
tıpkı müz'iç bir d ilenci gibi ba
Şı!Jla musallat olmuş endişeler, 
şimdi bana, itiraf edilmez bir 
hicap veriyor. Yalnız odada 
yatmaktan korkmuş evhamlı bir 
çocuk gibi utanıyorum. Çünkü 
burada, yeıs, telaş, korku, en -
dişe, hayret, tasa, bilinrniyen 
duygulardır. Gözleriniz, Meh -
metciğin sakin, atik, vakur, mağ 
rur ve yağız çehresine Ç<lrpar 
çarpmaz, bütün bu miskin ve 
kokmuş duygular, ruhunuzdan 
tıpkı, kuvvetle sarsılm ış bir ağa 
cın çürük meyveleri gibi sapır na hız vcrdiğ:ni . hem de iııs :ını ve ne kadar anasonlu alk ı>lle şi-

· sapır dökülüyor. 

* 
,. 

·..< 
hurun nezlesinden koruduğ'nnu ' ringa edilince telef olacakl.trı la
daha yeni hekimler iddia t.•lnıi'i - boratuarlarda tccriibe edile•ne -
!erdir. Oııların iddiasına göre Mt· ınişse de rakıyı ana<.onsuz ve a
ma hactal ğını da hafiflc.~tfr· r... nasonlu içen için eski zaman in- S imdi artık aralarındayız ... 
Kalbin kuvvet:ni arttırarak yii . sanlan bu tecrübeyi kendi vü - " llik ~bi kuzu yahnisinin, 
r ck çarpıntısıni geçirir. kamu i~e- cutleri üzerinde y11pnıış ols•dar ld enfes k uzu içi pi-
risindcki lıe,· az kiirrec:klerin sa· ~erektir. Onların anasonda alko· ' !avının, ve bal gi-
yısını arttın;, karaciğerin çıkaı - ilin zehirini hafıflctmek k udreti \ bi üzüm hoşafının 
d·~ safrayı ve ağzm111.1n i<:incle, bulunduğunu anlamış olmulann - .ı. · ,·°()..~ ~ tadı hala damağım 
sonradan şeker olacak, marldde- dan dolayı zekalarını takdir <'t - ,~ da kalan ltarava-
r i h·\Zmetti•en sah·e:vi co"altır. mekle be1'aher, altıda hir ni .. bet- na henüz kalkmış-
O~mn mikropları telef ~tli~i de te azaltmak pek de <;nemli lıir tır. Grup grup ağaç gölgele -

tı-crühclcrle sabit olnıustur: Bu - şey olmadığından, rakı;\' 1 anason- rine dağılmı ş Mehmetciklerin 
}a!»ık menenjit hastalığ;nın mik- lu da olsa hiç içmemek dbt•ltc istirahat vaktidir. Buraya sar ~ 
ruhunu bir saat icindc. kara hiim ı daha i~ idir, sılmaz neselerinin bütün vasıta-

~~ 

·~ 

Pike tayyarelerlmizlc motödü kıtalanmız iş birliği yaı>arkcn 

nırda nöbet tutan yağız kahram an, is tirah at zamanında, hiç ck'>iİ-
nıiyen nc~esi~ le zeybek oynuyor. • 

·····-·-·:-- YAZAN : •••• : ••••••••• _ 

I NACI SADULLAH ı 
ı ...................................................... i 
!arını da beraber getirmiş olan 
Mehmctcikler, şimdi keman ça
lıyorlar, ut çalıyorlar, cıinbı.iş 
çalıyorlar, bağlama çalıyorlar. 
Ve her ağacın gölgesinde bir baş 
ka Anadolu şehrinin türküsi.i o
kunuyor, her ağacın altında, bir 
başka Anadolu şehrinin oyunu 
oynanıyor: Adeta, milli bir 
festival var. Ve ben, bu fa
lemin vakur, sakin neşesine beı
karken, birdenbire, tıpkı sinır -
leri tutmuş yarı kaçık bir kadın 
gibi, katıla katıla gülüyonım; 
Çünü o anda gözlerımin ömine, 
gülünç bir ciddiyetle: 

"- Sinir harbi var!,, diyen 
herhangi bir evhamlı geliyor: 

Sinir harbi varmış ... Onimde 
bulunduğum manzara karşısın -
da, bu tuhaf rivayet baı1a, sa -
kin bir denizi ince bir deynek
le dalgalandırınıya çabalıyan hiı 
meczu bu dü~i.ındürı.iyor. lJagla
ra meydan okurcasına kabara -
rak zeybek oynıyan Mehmetci -
ğe bakıyorum: Şimdi sınır har -
binin bu kös dinlemiş kahrama, 
nına sokulsam, ve şu gülünç si
nir harbinden ciddiyetle bahset
sem, konak çocuklarına gözdağı 
veren umacı masaliyle, bir Ay
dın efesini ürkütmıye kalkı;ian 
budaladan ne farkım kalır? 
Şu anda. ılık bir rüzgarla ür

peren ovaya, uzak bir ağnç gol-

gesinde türkü söyliyen Mehnıet
ciğin erkek sesi yayılıyor: 

Bizim eller , dağlık taşlık meşe-
dir 

Yar yatağın güller ile ılöşctir, 
Yiğit olan yatağında ölemc'7., 
Düşman gelse, savaş bize nl•şe-

dir! 

Belli ki. burada sinir harbi 
yok, harp siniri var. Ve ı\1.eh -
metciğin harp siniıı, mevcndi -
yeti rivayet olunan sinir harbi
ni sade mağh'.ıp değil, gültinç e
decek derecede kuvvetlidir. 

** S imdi artık aralarındayız .•. 
içlerinden birisınc :;üru -

vorun1: g ~ "-Harp çıka -
.:ak mı dersin?,, 

O: 
"- Biz ne bili

riz?.. Oiyı>r. Bir 
t.:;Lı:.IWS! <,:ıJ:(EillilJ b~C{I:~ elbet... 

Bir başkasına dönüyorum: 
"- Sen ne dersin? 

"- Bilmem ... Onu düşt\nmek 
bizim üstı.imüze vazife değil. 
Lakin, bana sorulursa: "olma
lı!,, Derim. 

Merakla sordum: 
"- Neden? 
O, yüreği pınar suyundan da' 

ha temiz bir çocuk masumiye -
tiyle boyun bükerek cevap ver
di: 
"- Buradan bir şey yapma

dan, bir şey kazanmadan ne 
yüzle geri döneriz? Bunca za -
mandır yediğimiz içtiğimiz gö
'zümüze dizimize durmaz ırıı? 
Madem ki, deprenen düşman 
var diye buralara biriktik, onu 
temizlemeden geri dönmemeli
yiz. 
"- Harp olursa, kazanacağı -

mızdan emın misin?,, 
Hayretle gözlerini açtı: 
"-Düşmana yenilecek deği

liz ya! 
"- Ya düşman çok kuvvetli 

olursa? 
"- Düşmanın kuvvetlisi ne 

olur ki? Alt tarafı düşmıındır 
o ... 

Onu konuşturmak isteğiyle 
tahrik ettim: 
"- Bazıları: "Şimdiki harp, 

demir, çelik harbidir!,, Diyorlar 
da? 

O, ayni lakaydiyle cevap ver
di: 
"- Demir, çelik, bizde yok 

mu ki? Hem sen öyle diyenlere 
pek kulak asma... Harp, sade 
demirle kazanılmaz... Ona ba -
karsan!. .. ,, 

Mehmetcik, sağ ayagını k al -
dırıp, sol avucuyla yepyeni pos
talının hala pırıl pırıl parlıyan 
kabaralarına vurdu, ve cümle -
sini tamamladı: 

"- Demir dediğin, be
nim tabanımın altında da 
:var!..,, 

Bir başkası söze karıştı: 
"- IstikHil harbinde, bizim 

demirimiz, silahımız değil papu
cumuz bile yoktu: Halhuk.i, şim 
di elimizdeki silahları bir gör
sen, alimallah atmıya kıyamaz
sın!. . ., 

Siriis'iin mu\'afakati flzerine 
kumandan bir beyanname neşret
ti: 

"Lidyalılar! Küçük bir devlet
siniz. Kendi kendinizi müdafaa 
edecek b ir vaziyette değilsiniz. 
Harp, sizin servetinizi mahvedi
yor. Terakki etmeniz için sükfm 
içinde yasamalısınız. Bunu sizin 
istirahatinizi düşünen S irüs size 
temin ediyor. Memleketinizin her 
türJü diışmanına karşı müdafaa
sını üstüne ahvor. Rahat rahat 
tarlalarınızda ekiniz, biçiniz .. Ti
caretle. sanatla uğraşınız!,. 

Siriis'iin adamları da halk ara· 
sında hu ) eni nizamın propagan• 
dasını ~ apı~ orlardı: 

Lidyalılar silfıhlarım bırnkn
cnklar. l\Iantolarrnm altına uzun 
dekli entariler, ayaklanna ta
knnyeler giveceklerdi. 

Çocuklarına ok atmak, harp 
talimleri ~ aptırmak yerine: mu
siki öğretecekler yalıut ta hepsi
ni ticarete se' kedcceklerdi. 

Ev,·ela propaganda seklinde 
ha ·lıyan im tedhir. biraz sonra 
bir kanun, bir ııizam mahiyetini 
aldı. 

Ordulara kafa tutan. memleket 
leri için kanlanııı oluk gibi akıt
mayı büyük bir şeref addeden 
Lidynlılar, gö7Jerine ~iirme ~eke· 
rek. yiizlerine allık siirerck kırı· 
ta kırıta uzun etekli entarilerini 
c;iirü~ erek dolasan kadmlara dön· 
düler. 

Siriis, Lid:ralıları öldiirmcmis, 
fakat onlardaki erkeklik. kahra
manlık, istiklal. hürriyet hisleri
ni öldiirmii tii. Bu suretle bir ha
yat yerine heş hayat membaı ku
rutuhıyordu. 

Tarih, iki hin beş yiiz sene ev· 

E 
' 'elki yeni nizamı bö:rle ka~·dcdi. 

trafımı çeviren :\1:ehmet- yor! 
ciklerin ara sıra, dağlara . Takvimci 

ovalara, ağaı;lara 
dalan gözleı·ine 
dikkat ettim: Hc.'p- YENi NEŞRiYAT: 
si de, bekledikleri 
vatanın sade taş -

. · ·.. . Jarına topraklarına 

iKTiSADİ YÜRÜYÜŞ - Ayda fkl 
defa neşrolunan i'dıc:adi , ticarı. sın i, 
zirai ve rııı li mecmuanın 34 Uncü sa-değil, en yabani dikenlerine, ve 

en bodur ağaçlarına bile, adeta yışı çıkmıştır. 
avradının namusu üzerine titrı - TÜRKİYE TURING VE OTOMO· 
yen müteassıp bir erkek kıskanç efL KLÜBÜ BELLETENİ - 28 - 192 
lığiyle bakıyordu. inC'i sayısı me lckt yazıl rla ne~redıl

Bir başka tarafa gitmek Ü7.c
re onlardan ayrılırken , •ürkü -
!eri ve sözleri hala kulakulrım
da. 

Birisi: 
"-Harp mi... Bir isteklisi çı

karsa olacak elbet!.. diyor. 
O teki: 

miştir. 

ADANA TİCARET ve SANAYİ O· 
OASI BÜLTENİ - Ayda bir çıkar. 
36 - 37 inci s::ıy,ısı neşredilmiştir. 

ANKARA SPOR - Haftalık mcc
ınuachr. 48 inci sayısı çıkmıştır. 

KARACADAG - Diyarbakır R 1-

"- Dü!';mana yenilecek deği- kevi dcrgıs!d'r, 38 ncı ayısı cıkm1 -
liz ya'? Diye soruyor. trr. 

Ve nihayet, bir tanesini, hiç 
unutamıyacağım sanıyorum. O, 
gözlerımin, ve gönlümün ı ç: indc 
tıpkı bir masal devi gıbi hi.ıyü -
yor, büyüyor; alabildiğine büyü
yor, ve kendi ·haklarından kendı 
inançlarından kendi yüreklcrın
den ziyade tayyarelerinin çcli -
ğine, tanklarının demirine güve
nen müstevli zamane orduları 
karşısına esatiri bir abide gıbı 
dikiliyor, "Sonra sağ ayağını 
kaldırıp, sol avucuyla yep yeni 
postalının ha.la pırıl pırıl parh
yan kabaralarına vw·arak,, du
dak büküyor: 

"- Demir dediğin, h<>
nim tabanımın altında da 
·var! .. ,, 

1 NA NÇ - Denizli Halkl'\•i dergisi
rlir. 50 inci sayısı ne rcdilm!ştir. 

VARLIK - Milliy<'tçi ve memle
ketçi fikır m cmu::ıc;ıdır. Ankarad 
çıkan. 187 inci sayısı nl'şrcdllmiştir. 

TÜRKiYE BİBL.OYOGRAFYA. 
Si - T . C. l\faar f Vckılllği basma 'l. e 
y::ız ı ve rr rnlt>ri dcrle'T!c r.ı ·ıdurl ı

q (l tarafından 19ıt0 sem ısınin 4 un~U 
cildi çıkmı:.;tır. 

KONJONKTÜR - Ticaret Vekll -
Jeti tnrafmdan 2 incikiınun ve mart 
nüshaları bir arada ne redilmiştir, 

PERDE ve SAHNE - Bu, aylık si-

ın 

haret Ers n'in y zıl rı \ .. ı dır. 

aa 

Ye 
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!Galatasaray 
ile Fener 
Ankaraya Gitti 

Mudanya Havalisine Gidecek 
TCibi Yolcuların Hareket Gün 

Beyannameye 
Saatleri 

Dü:::~:r::asi fi\ ·JS'J(•J 
(Baş tarafı 3 üncüde) 1 BUGUNKl t'KUtiKA!\1 ve 

İstanbul Viliyetinden teblii edilmittir: 
1 - Mudanya hattı iskele ve istasyonlanna ıidecek beyannameye tabi yolcuların hareket günleri ile saatleri ve beyannamedeki 

'es.ika numaralan inecekleri iskele ve istasyonlar apilcla yazıJmqtar. 

Kabinede ikinci değişiklik. 8.00 Program 18.40 Halk türkü 
bir gemicilik nezaretinin ihda- 8.03 Haberler lerl 
sadır. Bunun. bugün İnı;tilizlerin 8.18 Müzik (Pi.) 19.00 Konuşma 

Vapusun İstanbuldan kalkq Vapurun Yolcu Bilet Gideceği iskele Tren 
iltisakı 

Milli küme deplasman maçla
rını yapmak üzere Galatasaray i
le Fenerbahçe takımları dün sa· 
bah Ankaraya hareket etmiştir. 
Takımlar bu seyahate ~eniş bir 
kadro ile iştirak etmiştir. 

elinde bulunan nakliye gemile- 9.oo Ev kadını 19.15 Saz 

rinin sevrliseferini daha i;\'İ or- 19.30 Haberler tarihi ıünü saat iımi adedi No: 

5/5/941 pazartesi 
.;/5/941 sah 

------------ aanizt" ~tmek ihtiyacından doğ· 13•30 Saat ayan I9.45 Konuşma 
,. 13.33 Şarkılar 19 50 F ıı h t 10.00 Trak 

10.00 Trak 
460 4361--4460 
460 4461--4568 

Mudanya Bursa 
Mudanya Bursa 

doğu söylenmektedir. Bu neza· 13.50 Haberler · as eye 
ret.ın bas. ında biitün havatında 20.15 Radyo ga 

TRENLE GiDECEKLERiN HAREKET GÜNLERi 
14.05 Şarkılar :ı:etesl 

bu islt"rle mt"sgul olmuş olan 14.20 Bando 
"t h h" . d t" 15.00 "'•uzik cnl.) 20.45 Şarkılar 

Tarih Saat Bilet No. Gidilecek yerler 26 Bul{iin 19 Mayıs stadında Mas
kespor ile Fenerbahce. Galatasa
ray ile Harbiye oynıyacaklardır. 
Yarın da Maskespor ile Galata
<;aray, Harbiye ile Fenerbahçe 
~arsılasacaktır. 

mu e assıs ır ış a amının ge ı- fö ... 21 .15 Kitap saati 
rilmrsine Londra mahafilindt> 15.30 Konser 21•30 Orkestra 

·------ 127 
11 Mayıa 12,30 6113- 6296 Hayclarpqadan bmite kadar 27 

,, 
,. 

16,40 
12,30 
16,40 
12,30 

10907-11097 
11098-11332 
11333-11542 
11543-11690 

,, .. bü,·iik bir ehemmiyet verilmek '· 22.30 Habe'ler 

12 ,, 12,30 6297- 6473 Izmitt•n 4dapazanna ,, 2~ 
,, ,, Elazığ ıtrasi tedir. 18.00 Saat ayarı 22.50 Caz (Pi.) 

Muhııkkaktır ki. biitün bun- 18.03 Ca:ı: 23.30 Kapaoıs 
13 .. 12,30 6474- 6643 .. .. ,, 
14 " 12,30 6644- 6820 .. .. ,, 

,, 
" ,; 

" 
" 
" 
" ,, 

12,30 6821- 6992 •• •• " 
12,30 6993- '1155 
12,30 7162- 7323 
16,40 7324- 7519 
12,30 7520- 7732 
16,40 7733- 7932 
12,30 7933- 8104 
16,40 8267- 94« 

,, " •ı 
Adapazanndan Vezirhana ,, 
V nirhandan EskieehUe ., 
Eski§ehire 
kütahyayo 
Afyona 
Eğridire 

28 
29 
29 
30 
30 
31 
31 

" 
,, 
,, 
JJ 

" ,. 
,, 
" 

16.40 
12,30 
16,40 
12,30 
16,40 
12,30 
16,40 

Diyarbakıra kadar ara ista~ 
yonlar 
Diyarbakır .. 
Kınkkale 
Yarköy 
Beydeğinm'!ni 

Ilgaz 

" 

Yann sabahki maçlar 
Şehrimizde Milli Küme maçla· 

rı olmamasından bilistifade varın 
sabah Seref stadında BevoiHu 
Genelik ile İstanbulsPor. Taksim 
Genelik ile de Besiktas karsıla
<;acaktır. Beşiktasın bu m:lcta 

lar, nisheten ikinri derttede e· 
hemmi~·ette, si\'asi mahi~·rti ol-

15 
16 
17 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
22 
22 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
26 

,, 12.30 8105- 8267 
16,40 8445- 8618 

Burdura 
Alqehire 

J Haziran 12,30 
l ,, 16.40 
2 " 12,30 

11691-11841 
11847-12001 
12002-12152 
12153-12336 
12337-12520 
12521-1~720 
12721-12907 
12908-13120 
13121-13313 
13314-13506 
13507-13748 
13749-13949 
13950-14147 
14148-14322 
14323-14496 
14497-14683 
14684-14867 
14868-15052 
15053-15209 
15210-15359 
15360-15517 

Bor • Kayseri 
Kayseri 

1 

r veni bir kadro denevecii alaka-
rfarlar tarafmdan söylenilmekte-

mayan deiHsikJiklerdir. Mister 
Churchill kabinesinin mukAdde· 
ratr bir kac l{iln sonra Avam 
Kamarasında yapılacak müza
kere ve miinakasalarda tayviin 
edecektir. Ve o zaman. İngiltfo. 
renin umumi sivaııetinde bir de
itişik1ik olup olmıyacağı anla~ı
lacaktır. 

,, 
" ,, 

" ,, .. 
,, 
,, 
" 
" ,, 
,, 

12,30 8619- 8816 
16,40 8817- 9028 
12,30 9029- 9207 
16,40 9208-- 9391 
12,30 9392- 9594 
16.40 9595- 9803 
12,30 9804- 9995 
16,40 9996-10!02 
12,30 10203-10409 
16,40 10410-10636 
12,30 10637-10906 

Ilgın, Kadirhan, Konya 
Konya 

" 
" Mersin 

Adana 
,, 

Fevzipaşa - Meydanıekhez 
Eloilu - Malatya arasa 
Malatya 

2 JJ 16,40 
3 " 12,30 
:: " 16,40 
4 " 12,30 
4 " 16,40 
5 il 12,30 
5 ,, 16,40 
6 " 12,30 
6 " 16,40 
7 JJ 12,30 
7 " 16,40 

.. .. 
Sivas - nivrilc araıu 
Çaypı 

,, 
Çaypı Kemah arası 
Dumanlıya )rArlıu· 

Erzincan 
Erzincan 
Enincan - İbca araai ,, ............................................................ __ . 

I dir. 

j Atletizm hakem kursu 
ı ı Atletizm hakem kursu dün ak

c:am acılmıstır. İlk dersi atmalar 
hakkında Naili Moran vermiş
lir. İkinci dersi Pazartesi J;(ünü 
<;aat 6 da Füruzan Tekil verecek-
ir. 

M. ANTEN 

di kişi «irmiş, neticere Bavan 
Melahat Aksel Prens Halimin Sa
hap adlı atı ile birincili~i. Kemal. 
Do,bn isimli atla ikinciliei. eski 
futbolcülerden Nihat Efe kızı ile 
üçüncülü~ü almıştır. 

Dresaf müsabakasmda Bavan 
Roug:ier birinci. Kohen ve Ke
mal avni puanlarla ikinci olmuş
lardır. 

----------------------------------------------------------------------------------..,---------------------------------------------------------------

Sipahi Ocağı konkurları 
Evvelki akşam Sipahi ocaiında 

mani atlama ve at terbiyesi ha· 
zırlık müsabakaları yapılmıştır. Beyo~lu kaymakamı derece ka

zananlara birer kupa vermiştir. 

ASKERi 

(Bat tarafı 1 incide) 
Binaenaleyh Yunan harbi artık blt-

•ır. Bu harpte İngilızler 12 bin kl
ş ... ybetmişlerdir. YunanWarm ve 
Almanların zayiatı malfun değildir. 

ingılWerin iddıasına &öre, bu harpte 
Almanlar yaralı ve ölU olarak 70 bin 
kış! kaybetmişlerdir. Maamafih İnıi
lizlerln de burada hayli vapur kay -
bettiklerıne şüphe yoktur. 

Mataban burnuna varan, GlrlUe 
iskenderlye karşısındaki Yunan aa
hıllerlne yerleşen Alman ve İtalyan 
kuvveUerı ıimdı Yunan adalannı iş
gal ıle meşguldlirler. inıiliz donan -
masınuı asker taşıyan gemi kafilele
r ne refakat ve Mısır sahillerinde Al
man ordularını iz'aç ile mefgul ol -
masından isUfade ederek Alman ve 
flalyan kuvvetlerinin bütün Yunan 

alarmı igal etmeleri muhtemeldir. 
sureUe Almanlar, Şarki Akdeni&
İngilız donanmasını rahatsız ede-

lecek l>ir vaz.i7ete seçmiş olacak -
dır. . - ~ - :: .... 
ISIR'da: , ... • ı ---- -- ... _ .... ·- , 
Fakat şimdi bütün nazarlar M11U'a 
vrılmlştır. Alman ve İtalyan kuv -
tleri Sollum'un şarkında on kilo -
etre kadar ilerledikten sonra dur -
uşlardır. Buna mukabil Tobruja 
r ı hucumlarını arttınnışlardır. 

bruk iki sıra müstahkem haUa çev
lmışUr. Dış müstahkem hat, ıehrin 

il> - 40 kilometre etrafmda bir dal-
halindedir. Bu hat mevzii toplar

ı teçhiz edilmiştir, fazla kuvvetli 
fıldır. Alman tank ve piyade kuv
tlerı bu bırinci hattı yarm111&rdır. 
kada ıkinci bir müstahkem bat 
rdır ki, son sistem müdafaa vası

larlyle mücehhe:ı:dır. Şimdi Alınan
'1", bu ikinci hatta hücuma baıla -
aışlardır. Bir taraftan Almanlar bu-

VAZIYET 

ruını pjlce uçuş yapan Stoka tay -
yarelerlyle bombardunan etmektedir. 
Şehrin deniz tarafı açıktır ve lngUız 
donanması buradan Tobrulun miıda
faaama :yardun etmektedir. Bu se
beple Tobruk uzwı müddet mukave
met edebilir. 1nılllzler bile donan -
manın yardımma ıüvendikleri hal
de, Tobruju İtalyanlardan ancak on 
bet gunde alabılınişierdir. 

Almanlar Tobrutu almadan Mıın 
üzerine kati taarruza geçmek niye -
tinde delil ıibi görünüyorlar. Şimdi
lık mütemadiyen buraya yeni kuv -
vetler gönderiyorlar. Bu kuvvetlerin 
.evkinde de en ziyade nakliye tayya
releri kullanıyorlar. Geçen gün bir 
İnailiz tanaresi, Sollum arkasında 
birbiri arkuma dizilmJı 7\izlerce 
nakliye tayyaresi ıörmUıtilr. Sıcak
larm şiddet keııbetmelıc üzere bulun
dutu "' .ontne, lıllllr' llarblnde en 
&iyade ehemmiyeti haiz olan nokta 
ıu, erzak, levazım ve mühimmatın 
naklidir. Almanlar bütün bu vesaiti 

Kumandanlıtı bu boşluğu doldurmı
ya çalqıyorsa da, vaktınde buna mu
vaffak olup olamıyacagı şüphclıdır. 

FiLİSTİN'de: 

tnıilWer Almanlann Akdeniz U -
zerinden tayyare ile Surıyeye de as-
ker nakledebileceğini tahmin ediyor
lar. Bilhassa Yunan adalarının işga
linden sonra, bu tayyarelerin adalar· 
dan atlıyarak Suriyeye kolaylıkla as
ker nakline muvaffak olabileceğini 
sanıyorlar. Bu takdirde, Suriyede 
vücude ıetlrilecek bir Alman kuv -
velinin de Filistin üzerine yürüyece
ğinden endişe ediyorlar. Bunun için
dir ki, şimdiden Irak yoliyle FilisU
ne bir miktar kuvvet sevkine teşeb
büs etmiş bulunuyorlar. 

Fakat bu mt;seleden dolayı Irak 
hilkılmeti ile İngiliz hukCımeU ara
sında bir lhtilAf başgöstermlşllr. Çün
kü İngilizler Filistlne sevkedilmek 
üzere Iraka ıetlrdlklerl kuvvetleri 
petrol mmtakalarına yerleştirmek is
ternlılerdir. Irak hükümeti ise buna 
muhalefet etmektedir. Bu ihtilAf cid
di bir ~kil aldıtı takdirde, İngiUz
lerin lrak yolundan ıstl!ade etmeleri 
de ıüçleteeekUr, 

tan'arelı;rle nakletmek ıuret.17le A1.- Maamaflh henüz Filistin cephesi 
rika harbine yeni bir harp vasıtası tehlike ve tehdit altında değildir. 
BOkmu& bulunU,Jorlar. İnıiliz askeri Şimdilik Afrika harbi tamamen Mı
mütehaualarm fikrine ıöre, Şimali sır üzerinde temerküz etmektedir. 
Afrikadakl Alman hazırhtı çok bü- =-============= 
yüktür ve Mısıra taarruza başladığı 1I••••••••••..._ 
zaman, bu taarruzun çok ılddeUi o- J -, 
lacatı tahmin edilmektedir. 

İngilizler Mısırı müdafaa için Af
rikadaki bütün kuvveUerinl buraya 
çekmekle meşguldürler. Yalnız İng.ı· 
lider llllll'daki mot.örize kuvvetleri
nin mühim bir kısmını Yunanistana 
ıönderdlkleri zaman, mühlm miktar
da tank, aiır top ve tanare de nak
letmişlerdi. Bur&dan çekilirken, bu 
malzemeyi kaçıramıyarak Yunan top 
raklarmda bırakm11lardır. Mraırda 
simdi bunun nokaanını hluetmelerl 
ihtimali ~ktur. İqiliz Orta Şark 

Pek yalanda 

ÇEMBERLITAŞ 
SİNEMASINDA 

MARIKA RÖKK 

KORATERRI 
Filminde 

- Hiç. Babamın tabancasiydi ... 
Yazan : Vkld Baum 

lngiltere ile Irak 

Arasında Çıknn 

ihtilaf 
(Baş tarafı 1 incide) 

Mısırda lngilizlerin Alm:m is
tila hareketiyle meşgul bulun • 
duklan bir sırada Irak hükılıne
tinin aldığı bu vaziyet çok mani
dardır. Son gelen haberlere göre 
Irak hükumeti Almanyaya mü -
racaat ederek yardım istemiştir. 
Almanyanın bugünkü şartlar için 
de Iraka yardım etmesi mümkün 
değildir. Fakat Ingilterenin Irak
ta yeni bir müşkülle karşılaşma
sı herhalde hoş bir şey olmasa ge· 
rektir. Irakın 60,000 kişilik iyi 
tallın görmüş bir ordusu vardır 
Bu ordu mekanize değildir. Ir~kın 
hava kuvvetleri de yoktur, fa -
kat lngilterenin de Irakta hava 
kuvvetlerinden başka ku•ıveti 
yok gibıdir. Son zamanlarda çı
karılan lngiliz kuvvetlerinin de 
10,000 den fazla olmadığı tah -
min edilmektedir. 

Hülasa yeni bir sürpriz karşı -
sındayız ve bu sürprizin diğer A
rap memleketlerinde uyandıra -
cağı aksülameli bugünden tahmin 
mümkün değildir. 

'BUGÜN 
MELEK 

Sineması 

Mani atlama müsabakasına ye-,,----· Haftanın en güzel temaşa filmi 
__ .. , 

i F A L 
Baş Rollerini kendilerine has bir maharetle oynayan 

HERTHA FEILER ve HANS SONKER 

Her Seansta ŞARK Sineması 

salonunu çınlatan takdir ve alkış tufanlariyle 
karşılanmaktadırlar. 

'-• 8upn saat 13 de ve Yımn 11 de tenzilatlı matine 41 

, ' Mevsimin en büyük Muvaffakıyeti ... Sinemada şimdiye ka. 
dar çevrilen en güzel müzikli film ... Emsalsiz bir Zenginlik .. 

Bütün Rus ruhu bir Filmde... • 

ZARAH LEANDER ve MARIKA RÖKK 
tarafından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

Bu Ha#a SUMER Sinemasmda 
Binlerce seyirci tarafından takdirle alkışlanan 

Unutulmaz Bir Balo Gecesi 
filmini siz de mutlaka görünüz. Suareler için yerlerinizi ev

velden aldırınız. Bus;?Ün saat 1 de tenzilatlı matine. 

~-----------' 
RİCHARD GREEN 
r.LADİES GEORGE 

Gibi 4 Büyük 

BRENDA JOYCE 
RİCHARD DİX 

Sinema Yıldızını 

Şahane bir surette 
yarattıklan harikulade güzel K ı R ı K 

ve müessir sahnelerle dolu 

Nefis bir pheser takdim ediyor. Buıün saat 1 de tenzilatlı matine 

Çeviren: Ha • Ça No. 8 
le, Lilian'ın dudaklarıını boyayışı, onu çok eğlen
dirmişti. Paltosunu kavradı, bir şilteye şöyle böy

ÖLÜM 
latanbul ÖCiretmenıerl Yardım Ce 

mlyetl Relalljjlnden: Cemiyetimlzlı 

flzasmdan Kadıköy yedinci llkoku 
öğretmeni Şevki Esinduy'u aramız 

dan kııybettik. Kederli ailesine ve sa 
ym nrkadaşlarn taziyetlerımlzi suna 
nz. 

Darülaceze Menfaatine 
Şehir Ti~·atrosu Komedi K. da 

8 Mayıs Perşembf' günü akşam 
SRBt 21 de 

1 - Feyha Talay tar fından Vlyo 
tonsel ResltaU. Piyanoda Madam Hegı 

2 - Bedia, Haznn, Vasfi tarafındaı 
(Saz - Caz) Opereti. 

Bu Akşamki Konser 
MuhıtUn Sadak idaresindeki orkes· 

tra ve koro konseri bu akşam 21 dı 

Taksim Belediye gazinosunda verile 
cekUr. 

* Koneervatuar M UdUrlU!lllnderı: Ko· 
ro ve orkestra konseri bu akşam Tak
sim Belediye ga7.lnosunda tekrar e
dilecektir, Koro ve orkestraya daht 
bütün llzanın prova için bu sabah do· 
k\lZ buçukta behemehal Taksim Be. 
tediye gazinosu salonunda hazır bu· 
lunmaları ehemmiyetle rica olunur. 

* KONSER - Geçen çarsamba gece· 
si Ünyon Fransezde Bariton İlyıu 
Bazna tarafından bir piyano konseri 
verilmi5Ur. Konserde tanınmış ope
ralardan parçalar çalınmıştır. 

-ALO! ALO!..~ 

lstanbulda ilk 
Havai Gazino 

Denizden 1200 
Metre İrtüada 

Şadırvanlar - Asma t1cek 
Bahçeleri • Çamlıca tepesin
den bakış gibi, Adalara ve 
Marmaraya muhteşem bir 
nezaret - 2000 kil!ilik Pırıl 
Pırıl lŞıklarla bezenmiş ha
vai taraçalar... Aileler i(in 
Alafranga, Alaturka servis .. 

Bayazıt'da 
'' M A R M AR A ,, 
Sinemasının Yeni 

inP edilen Asma taraçalannda 

MARMARA 
GAZiNOSU 

Pek Yakında 
Ve silahı büyük bir dikkatle yerine yerleştirdi. 
Erik valizin kilidini şıkırdatarak: 
- Dolu mu? diye sordu. 
- Bilmiyorum. Babamın ölümünde. onu aldi 

(im gibi bıraktım. 
- Silih kullanabilir misin? 
- Hayır. Fakat bir hatıra işte .• 

İstanbul Halkına açılıyor. '-·-----' le uyduruverdiği yatağa soyunmadan uzandı. Hiç 
şüphesiz şafak yakındı. Lambayı söndürdü. So -
kaldan geçen bir otomobilin kortıe sesi duy1Jlu - 8 
yordu. Gözlerini kapadı ve hafif bir iç ezinti.siyle, 
kendi kendine: 

ULMAC~ 
1 z • • • 1 1 • • 

Erik ayağa kalkarak: 
- Ayakta uyuyorsun, dedi. Haydi, gel seni ya
ğına götüreyim. 
Bodrumun hafif ışığlDl söndürdü ve karanlıkta 
un dudaklarını aradı. 
Ninanın gözleri önünde her şey, büyük daireler 
linde dönmiye başlamıştı. Bu baş dönmesinden 
rtulduğu zaman: 
- Allahım! Ne kadar da bitkinim, diye du

tllndü. 
Tam bu sırada, bodruma inen merdivenin ba

tında Lilian gözükmüştü, elinde bardaklar ~ıkır -
datıyordu: 

-Orada bodrumda mı evlenmek istersiniz, yok
sa burada bir viski içmeyi mi tercih edersiniz? 

Hemen yukarı çıktılar ve Lilian'ın elinden bar-
dakları aldılar. 

Erik'te hafiften sarqoş bir adam hali vardı. 
- Nereden esti bu cömertlik! 
Lilian kısaca cevap verdi: 
- İhtiyar Filip'te istemediğin kadar. 
Mağazanın hafiyesi Mösyö Filip te burada, Ma-

dam Brodley'in pansiyonunda oturuyordu. Anla
filan Lilian onu uyandırmış ve ondan bir şişe vis
ki sızdırmıştı. Erik'in, Lilian'a bir sual sormak 
tam dilinin ucuna gelmişti. Fakat vazgeçti ve oııu 
tendine sakladı. Lilian üstünü başını aradı diye ar
tık ihtiyar Filip'e kızmıyor gibi görünüyordu. 

Erik: 
- Skool, diyerek kadehini kaldırdı ve boplttı. 

'6kool Skandinavyaca şerefinize demekti.) 
Viskiden nefret ediyordu: 
- Madam Brodley nerede? 
- Yattı bıle .. 
Akşamdanberı Lilian'ın yüzündeki boyalar si

Unmiş, gergin. beyaz cildi mat bir akisle pınlili -
ordu. Erik llf arası: 

- Hiç, bir ressama modellik ettiniz mi? diye - Nerede, burada mı? 
sordu. Lilian müstehzi: 

- Ufa bak! .. lşiın yoktu da bir de, o enayiler - Eh, tabii ya, burada. Ninanın yanında, müs-
için çırıl çıplak olacaktım! takbel güvey yatağında. Eğer mahzur görülmezse! 

Lilian'ın bu cevabı, Erik'i çok eğlendirmişti. Erik hiddetle: 
- Giyinmiş bayanların da portreleri yapıla - - Bilakis, dedi. Güvey yatağım için bir şeref 

bilir! olacaktır. 
Lilian ikinci viski bardağını da bitirmişti; mü- Koltuğa yerleşti, Lilian'a hissettirir bir tarzda 

baligalı bir safiyetle: esnedi ve işin sonunu beklemeğe koyuldu. Müthiş 
- Yaa!. Oyle mi? dedi. Halbuki ben. insanın surette yorgun olduğunu ancak şimdi anlıyorüu, 

resmini yaptırabilmesi için, muhakkak karnında ve ertesi sabah daha erkenden, belediyede bulun
bir apandisit yeri olması lizım geldiğini sanırdıın... mak lizımdı. 

Erik teli§lı bir baş hareketiyle Nina'ya baktı, - O halde hayırlı geceler; iyi rüyalar görmeni-
çünkü böyle şakaların onun hiç te hoşuna gitme- zi temenni ederim, dedi Lilian. Ve viski ;,işec;ini 
diğiıti biliyordu. Fakat o, dıvara çizmiş c.lduğu kavradı, bir bardak daha doldurdu, bir yudumda 
sarmaşıklı maymunların tam altında, bir koltukta içti. O içerken Erik, onun beyaz boynuna bakı
uyuya kalmıştı. Elleri iki yanlarında sallanıyor • yordu. 
du. Erik yanına gitti ve onu yavaşça sarsarak: Lilian viskisini bitirdiği zaman: 

- Spruv, Lille Spruv, dedi. - Bana neden tahammül edemiyorsunuz? di-
Ninanın dudakları oynadı, fakat bir şey ~öyle - ye sordu: 

medi. Erik onu kucağına aldı. Nina uyur uyku - Erile kısa bir tereddüttt"n sonra: 
sunda kolunu onun boynuna doladı ve böylece - Fazla tehlikeli bir güzelliğe karşı, "nefsin 
yatağına yatırıldı. Lilian, viski şişesi elinde, alaycı muhafazası sevki tabii,. si, diye cevap verdi. 
bir eda ile seyrediyordu. Erile geri döndü, odanın Lilian iyice anlıyamamış, söylenişteki edayı iyi-
kapasını kapatırken, o bili gülümsüyordu: ce kavrıyamamıştı : 

- Dotrusu dokunaklı 1*.man:zara, dedi - Çok teşekkür ederim, söylediklerinizi hatırlı-
- Ne dediniz? :ınui\ıns~o a yacağım, dedi, ve kapıyı açtı. Erik terbiye icabı 
- Hiç, Sadece "Dokunak'lı 'Manzara., Clemiştim. ayağa kalktı. Bacakları kurşun gibiydi, çünkü, 
- Yorgun olmalısınız, Mis Smith. Sizi evinize bütün gün merdiven üstünde iş görmüştü. Lilian 

kadar götürebilir miyim? cep çantasından bir cep aynasiyle bir ruj kalemi 
- Ah! lllhi Mösyö Bengston! Ben adamın, kt•n- çıkardı, ve dudaklarının dış kenarlarını büyük bir 

disint eve götürmeje mecbur kaldığı ınsanlardan dikkatle boyadı. Yeniden: 
değilim! Zaten eve de gitmiyorum. Eşyalarımı ge- - Allah rahatlık versin! diyerek kapıyı kapadı. 
tirdim, burada kalacağım. Bozulan Erik. koltuğa düşer gibi oturdu ve gül-

Erik kaşlarıru çattı: me~e başladı. Bu müthiş yorgunluğu arasında bi-

- Son bekirlık gecem ... diye mırıldandı. 

Odanın bütün havası, Lilian'ın bunaltıcı adi 
esan11 ıkokıısuyla doluydu • 

, 
KIS.iM V 

Ertesi sabah saat yedide sokak kapısının zili ça
lındı: Umumi bir teliş. Evin kapısı önünde bir 1\-ia · 
dam dikiliyor ve gür bir sesle: 

- Ben, Kontes Bengtson'um, diyordu. Oğlumun 
düğününe geldim. 

Orada biriken kalabalık arasında bulunan Ma -
dam Brodley bile topyekun sabahlığını ve o eskı ki· 
bar tavnnı giyinerek ortaya atıldı: 

- Buyurunuz, Kontes. Henüz sabah kıya!etiyle
yiz; kahvaltı yakında hazır olacak. 

Kontes Bengtson bu davete hemen uydu ve keri 
girdi. Sırtında siyah bir tayyör ve ellerinde beyaz 
eldivenler vardı. Evin önünde, zavallı, eski, harap 
bir ford otomobili duruyordu. Misafir Madam 
Brodley'in kapısını açtığı yeni boyanmış odaya gir
di, dıvarlarındaki maymunlara mütebessim bir göz 
attı ve Erik'in, paltosunu başına kadar çekmiş, ü
zerinde uyuduğu köşeye serili şiltenin önünde 
durdu. 

Madam Brodley: 
- Mösyö Bengtson sizi beklemiyordu. Yani.. 

Şey ... Kont Bengtson, diye kekeledi. 
- Ben de serbest olabileceğiıni pek ummuyor -

dum. Landsdal'deki "Deliler Evi,, nde çalışıyorum 
Bengtson, henüz yeni yeni uyanmağa bqlamış· 

tı: Gerindi. Uyur uykusunda birkaç şikayet mırıl
tısı çıkardı, gözlerini açtı, ve şaşkınlık eseri Jıtöster
meden: 

- Merhaba Muts, dedi 

Soldan Sağa: 1 - Muhaaebe iş
leri 2 - Ulumaktan fail - Bil 
nota 3 - Genişlik - Matem 4-
Dik - Su taşıyan 5 - Kayıptar 
haber vermek - Bir hayvan 6 -
Bir renk - Ters okunursa: Doğ· 
ruluk, hakkı gözetmek 7 - Bıı 
zamir - Kirın aksi 8 - Bir renk
Vapurda bulunur 9 - Tehir e
derek. 

Yukarıdan Afatı: 1 - Rıza 
muvafık bulmak 2 - Hayvanın 
çıkat:dığı ses - ile, beraber 3 -Ha 
sıl olmak - Bir zamir 4 - Kuran 
da bulunurlar - Bağlama edatı 
5 - Satmaktan emir - Olünün 
gittiğı yer 6 - Arz - Bır kız ıs 
mi 7 - Yaramaktan fail 8 - A· 
aıca 1 ~ - r i r nl"'m k 1 l 

1-.\ \ U.h. ULI, tA<. A - 3o 
dan Sata: 1 - Arısto - An 2 -
Samia - De 3 - Anan - Erit 4 -
Ben - Raci S - Ik (ki) - Ezanec 
(cenaze) 6 - Alap (pala) - Ne 
7 - istihsal 8 - Minare - Pi (ip) 
{»-Dam-mi 
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l 
__ H __ l_K __ A __ V __ E ___________ __ 

i - T 0 K U R U K 
Yeni lng i liz 
Bombalarının 

Tahrip Kudreti 

Britanya ve Irak 
Kıtaatı Arasında 

Çarpı§llla . 

Amer ika 
Filosu Harekete 

Amadedir 

Yunanistanda medl. Biz de kendımlzi rıhtımda bul
duk. Bıtmi7or 1ılbl gözilken bir bek

(Bq tarafJ 1 incide) leyişten sonra mavn lar geldi ve 11-
kılanlann ve tahliyeden evvelkı man dışında bekliyen vapurlara b1zJ 
zayıatm miktarını tahmin etmek yukledl. Ben de en asatı bel bin u
mümkün değildir. Muhakkak o - kerle birlikte bir harp ıemtstne btn
lan bir şey varsa o da. askerlik dirildim. Tahliye tepllAb mOkemme L Mahmut Att1li Aykut ........ 

(Bq tarafı 1 incide) vasfı itibariyle imparatorluk kuv i ledi. İrkAp sabahm ilk saatlerlndr K ö7 kahvesinde 7'renllk faabnm 
en harareW bu deminde kapı 

şiddetle açıldı. Bir ko7un postunu. 
bır kadın mantoau 11bı omuzlarına 
atan ve kulaklarını kenarı oymalı 
yazma mendille saran ayatı sarıklı, 
el sopalı ıenç bır ko7lu l<>lu7a. so
lı.ıy iı;erı &ircli. 

- Gördwn, &ördüm! Diye balll'dL 
Çubuğunu çeken, ya7van ajıı.lı kal
ı fincanla sade kahvesini höpür -
d ıe hopurdeıe içen avukat Hu.eyin 

sohbetinı saygısızca kesen deli
ya şoyle bır baktı. 

- Yme ne saçınalar durursun be 
kızan? Gocujunu çıkar; .opanı bir 

nara ko.> da sen de edepli terbı-

Y ıruıan araama kar11. s6z sohbet 
o le' Dedi. 

Avukat Hilleyın ata de7ip ıeçme
Y n. Yaman adamdır o •.• Köyün a
\ u tı, kısaca en akıllı adamı; eu bu
ru uk yüzlu, burnu benli, kısa boylu 
g tertşsiı. Hllse7in atadır; ıezmedi
" yer, gormecüiı insan, bilmediği 
ıı y yoktur; tarla ihtilAfiarmda ehli 
\ ukuftur. Budaklı aopumı şö7le bır 
kaldırdı da arlll)'i bir ölçuye vardı 
mı, itira edell kQ'beder. Çünkü it 
ınada binip endaze7e vurulunca san
turu aant.imlne Htıse)'in ajaDm hesa
bı doiru çıkar. .... Nadas zamanı. çift, çapa zamam 

sabahlqin erken ile &idecek 
köylillere o; ıeceden bava tabavvül
lerinf haber verir, 

- Yarın ili aılu tutun; akpma 
dotru 1atmur var. Derae Hikmeti 
Hüda er1eal liln, etraf ıQnlWl IOnet
lik iken timsah kılıklı ufacık bir bu
lutla ilk haberi belirten bava çabu
cak kararır nered.:n. ıuw1 ıeJditi an
la ılmı;yan küme, küme kara bulut
laı avukat Hüse7inle IÖZ btrlili et
miş gibi ıcikü kaplar, arkappdın da 
pkır, şakır bir yapwrl •• 

Billiçlltıııden k1nl7e. ona ~ıa -
ler (abukat) deınll1dlr. Bundan 
ötürüdür ki; onu b07flk, ldlç(lk ka
dm, erkek berk• bin& korku biraz 
say&ı ile aever. Akfam oldu mu, 
dört &özle kahveye pla1n de yaren
lik et.sin di)'e beklerJs... 1,ıe böyle 
yine Wı kolayiqtınbll, tldalqbrdı
ıı.1 bir demde kö)'tln lllD"tınacı elinde 
sopa ile çıkaıeUnce; *il yarıda ka
lan Hüse)'in qa takriri kesilen si
nırll bir hatip libl deJ!kanhya çat
maktan kendini etmn9dı. Fakat. a
vukat Hüseyin tlanuı Dıtarma rtl
men ıııjırtmaç Ali ll&Uln1 bozmadı. 
Ne sırtmdaki postum& pkarUl ne de 
elmdeki aopa71 bıraktı; b1Wda bQyilk 
bır cesaretle devim .W: 

- Gördüm be so.ım .. Aha 
fiındl Bozpmardall ,.ıt,Jonun. Balil
leıiD torluk apıazmda koca ınetenln 
dibinde homurdana bamurdana do
lapp duruyordu. Su bani ıeçen gün 
kasabadan telirken -*tar Ah'nw41D 
önüne çıkan boz a71J1 86rdüm be. 

Kahvede sundurmada baldaf ku
rup oturan köylülel' llJle bir irkil
diler. A7Dl IUAli UIEnrladılar: 

- Deme bel 
- İki t6zilın 6Dlmıl akim kl ya-

lan demem. 

HikAye buraya dayanınca Arıt ağa 
dayanamadı. 

- A be ağa dedi, y nmda iki yilz
lil kaman da mı yoktu?Karnına doğru 
şbyle bir saplama~ı da mı akıl ede
medin? 

- Bu aklı sen bana değil, rahmet
li daym Rifat ağaya vermış olsay
dm zavallıyı tek yanak olmaktan 
kurtarırdım. Hey delikanlım hey ... 
Lifm endazezl olmaz. Savur savura 
bildiğin kadar .. 

* N e dl7ordum? Babacan yaglı gu 
reee çıkmış lasbetli pehlivan 

gibi blzım enseye el atıp "gel beri,, 
edince bende şafak attı. Meğer ko
ca daymm canı tatlı tarafından da
laşmak istiyormuş. Al aşağı tut yu -
karı derken bizı koca ninenin p muk 
şiltesi gibi çabucak yere uzatıverın

ce kendisine eş olamıyan cılız pehli
vandan hazetmemiş gıbl avurdunu 
dolduran salyasını yQ:zume: 

- Tüuü! deyip attıktan son-a ba
ımı kırıp ormana daldı. O gün bu
gündür, zaman zaman koca ayının 

bu c:llız insan oğluna yapttğ1 haka
ret aklıma gelir de ieerler dururum. 
Fakat doğrusunu söylemek lAzımsa 
içerlemeğe biç de hakkım yok .. Ben" 
ninemin gözleme hamuru gibi yo
fu-up ezen bu kaba ayı dilcseydı 
bana her k6tul0ğfi ederdi 1a .. Si!Jih
m dilpnana penee atmaktan ,,utandı. 
Yüzüme tQldlrdü7se bunda da hak
kı vardı elbet. SılAhsız adamın dağ
d:ı tel ne? Hadi varm siz de gidin 
boyunuzun ölçüsü:ıil -1ın, amma aa
Jrın olmaya ki eli s!JAhsız dfi§man i
line dilpneyin .. 

Otuz yd da ıeçse suratınıza fır

latılan tWdlrOtün acısııu sat oldukça 
dı17arsmız. •• 

Bir Bomba Yetmişi 

Olarak 

Raşit Ali, bu teklifi kabul ettiği Bir Amiral, Harp vetlerinin Almanlara üstünlüğü- 7ıpılmıı olmasına rağmen, her a e 
cihetle İn_giliz kıtaları Basraya diır ve Almanların uğradıkları re sıcak yemek verildi ve sonrı as 
hiç bir hadise zuhur etmeden ih- L J 1 • 1 "I" 1 ağa zayiattır.,, kerler geminin her t rafma bit r 
raç edilmiştir. Fakat bir kaç RUn Ma zemesı ngı iZ ere Alman zayiatı 80 bin bir h ide Y tbl r. S r kla berabe 
sonra yeni kıta1arır. !?elecej!i bil- mfithiş b!r kruvazör ve torpido h 
dirilmesi üzerine 1rak makamları, Teslim Edilmeli, Diyor y!:~~n~a~~~enit:::::ı~ mayesindc acıldık. Gemi bircoh y 
mevcut İngiliz kuvvetleri İrak a- rah olmak üzere a ker ve subay ıl 

Tamam 

200 Evi Tahrip Ediyor 
2 (A A ) B l .k lir muşahitler Alınan kayıplarmı razisinden S?eçip gitmeden yeni Nevyor, . . - ir eşı 7 dolu idi. Doktorl r cephede ıt 1 

Londra, 2 CA. A.) - Hava ne- kuvvetlerin İraka '"'etirilmesine Amerikanın üçüncü deniz bölJ{e- 5 bin ill 80 bin kişi olarak tah- ce uğr ştıktan sonra Receleyin de 
zaretinın istihbarat servisinden "" · A min etmektedir. 

t müsaade edemivccefiini bildir- si kumandanı Amıral ndrews. meliyatlarla meşgul oldular. Alın 
bildirildifiine nöre, n'"'iliz hava J "' t od d . 1 Mo•a lf0 ,,.al -.1:ı.1ı· "' ,.. ,.. miştir. Nevyork ticare asın a sôy e- • , ,, ~ pike t yyarelerl öğleye doğru rem 
kuvvetleri tarafından kullanılan fngilterenin frak _ 1 ırriliz mu- diği bir nutukta ezcümle şöyle Berlin, 2 (A.A.) - ·•Teblığ,, !erimi in O erinde uctular, fıtlrat h 
veni bombaların istisnai tahrip ,.,. y · d d ahedesı hakkındaki noktai naza- demiştir: unanıstan a: Alman or usu te- va dafl bataryalarnnızm at~le u 
kudreti Emdenden ~elen haber- k te i J!. .... ı.ı.üll· M alini kJ rında ısrar etmeı.;ıi ve yeni kıta- "Filomuz hare e geçm ve 11- ~ eri oranın işg · bitır- za aştırıldılar. En a tı bir tana 
lerden anlaşılmaktadır. Emden ed" İ "lt · ı dir lann Basraya ihraç ooilmesi ü- madedir ve iyi hald ır. nın e- DUŞ er · . Yunan topraklarında dfisilrüldfi. Bir dost limana «eldi 
oostahanesi civarına atılan bir zerine İrak kuvvetleri Habbani- reye IAzım olan iaşe maddeleriyle muharip hiçbir Ingıliz kalmamış mlz vakit gemi hemen geri dltndil v 
bomba bu sehrin bu kısmını tam 1i • · te ı tı M d vede tehditkar bir şekilde tecem harp malzemsinin tes "mını m n r. orarun cenup limanlarunda, ller kıtal rı almıya gıtU. Kuvvet 
bir harabe haline kovmuştur. 70 B · k ak t--' mü etmiye başlamıştır. Bundan etmekli~iz lazımdır. unun ı- açm ta olan lngiliz bakiyeleri ''" .mız çetin bir imtihana utram 
i tamamen tahrip edilmis olmak k · lm kl maada mahalli frak kumandanlığı ~n kafileleri himaye etme ıcap vapurlara binemeden tutulmuş- o a a beraber neşelerini muhat ı 
üzere 200 ev hasara uitramı~ır Habbaniyedeki tn ... iliz kuvvetleri ederse bunu da :vapmalıvız. Aksi- lar ve esir edilmişlerd~. Ingıliz ettiler A kerler mfz fert ltfbarlyl 
Bu hesapta kırılan pen~ler da- "' t t• · · ı · 

.,."'
4

"' kumandanına tahrik edici bir hal, nj(ilterenin maıtt'.lbiye mı esır ennin sayısı 8,200 dür. 30 nt- kendilerini Almanı ra ü tnn added 
bil deıZiJdir. Bombanın düstübii d d tankı ı 

Fo mektup göndererek Habbaniye- tasavvura hazırlanmaklıi?ımz e. san a arımız Korent körfe- yor ar. 
vere 5o0metre mesafede bulunan de herhangi bir f nJ(iliz askeri ha- mek olur. BuJ{iinkü keşmekeş zinde bir düşman nakliye gemisi- Şiddetli tazyike raA~n 
evlerin pencere ve kapı çerceve- ı.- t f d ·· b" b i b tırın ı di.ırr b ak " 

t l reketine veya hava faaliyetine uoc:r ara olma an once ır arış n a iŞ ar ve l!ier ir n lıye Londra. 2 <A.A.) _ Yorksh"ır leri ile ca ı an yerinden fırla- ş· d. k · · · t ı· lmı mıstır. müsaade edilemiyeciüıi. aksi tak mevzuu bahsolamaz. un ı en- gemısını es un o ya mecbur Post razetPsinin :ısk,,.ri mOnekk" 
İki bombanın tevlit etti~ yan- dirde bombardıman emrini vere- dimizi her türlü ihtimale karsı etmişlerdir. di Yunanistandalci fnıziliz ricat 

!{ınların alevi 200 - 300 metreye ceğini bildirmiştir. İngiltere el- hazırlarnı:ıklıiitmız icabeder.,. Almanlara indirilen hakkında sunlan yazıvor: 
kadar vükselmiştir cisinin Raşit Ali nezdinde frak Hava kuvvetleri Günlerce devam eden bu düır 

kuvvetlerinin ~eri alınması hak- kumandanının beyanatı darbe rfar muharebt>sinde Almanlar 
Almanya üzerinde kında yaptıiı teşebbüsler nazarı Nevyork, 2 (A.A.) _Dün Clip- Lon~a, .2 (A.A:>. _ Hava Na- tnJrHiz manPVrasına tabf olmaJr 

Londra. 2 (A A.) - "Teblijt": itibLoaradalınd mkamk ıştır. " t ak ı>er tayyaresile İnJ{iltereden Nev- zın .smc. lair. ' •• lngili. z - H. ollan .. da rnecburiyetinde kalmıı1lanhr 
Dün ö~leden sonra, bombardıman n ra a i anaate J{ore Rar vorka dönen Birleşik Amerika cemıyetmın oğle zıyafetınde soy- Ru muh:ırebelPre i!::tirak ~der 
teşkilatına mensup Blenheim ti- hallmm büyük bir kısmının - hava kuvvetleri kumandanı Ge- lediği nutukta demiştir ki: f nı?iliz kuvvetleri v,,.kOnu ik 
oinde İnıiliz tayyare1eri Den sit Ali tarafından takip edilen neral Arnold şu beyanatta bulun- "Alınan ordusu Ywıaııistanda Anzac fırkası ile iki fn«fliz fır 
Halder Alman deniz üsaüne kar'1 tnıti}iz aleyhtarı siyaseti takbih mustur: olduğu derecede hiçbir yerde hır- kasından ibaret bulunuvordu. B 
cok tesirli bir taarruz yapmıştır ettiğine hükmettirecek bir çok "İngiliz milleti banş lehinde palanmamıştı. Hem de bu darbe- dört fırka vard1mrt lntalarla be 
İngiliz tavvarecileri çok alçaktan sebpler vardır. Halkın büvük bir hic bir hisle mütehassis de;!ildir. yi Almanlara kendi kuvvetleri - raber 60 000 ki!ıil k bir kuvvet 
taarruz ederek Şi.ddetlı. bır· hava ekseriyetinin iki memleket ara- İn · cak .. 'i b" k teskil ediyordu Rı"cat .-asınd 

nd 1 d t J(ilterenin başmda böyle bir za- ~ an cuz ır ısınma mua- "'"" 
dafi ateşi barajına göiüs ıermiş 51 a evve ce mevcut os ane manda Churchill çapında bir a- dil kuvvetler indirmiştir., • ı:?emilere malzemeden ziVRde in 
Ve havuzlar mıntakasında duman münasebetlerin yeniden teessüsü- Tı'-&.ı· c;an vük1Pnmesine "avret edı·l-.. ·· k · tedix.in ·· h k dama malik bulunması büyük bir ruu.ıye naıl 11a-'.ıı "' bulutlannın yükseldiiini ve en- nu gorme ıs 111; e şup e yo - " flMV mistir. Bununla beraber düsma-

luL. rl Eneli e e kaz parçalannın havaya fırladı~ı tur. talidir.,, Londra, 2 (A.A.) - Yunanı.tan- rıa herhangi bir favdası dokuna. 
.,a ar 1 y m görmüşlerdir.Elektrik merkez- BtlfrJeldltn beyannameai Afrika Cephesi daki İngiliz kuvvetleriyle beraber cak hicbir sey saillam olarak bı-

Du •• Clllg•• C ı. ne, kışlalara ve di~er binalara tahliye olunan Reuter ajansmm hu- rakılmamıstır Londrada sövlen-
s-·· S' tam isabetler oldu~u görülmüş- Beyrut, 2 (A.A.) - "Ofi., (Baş tarafı ı incide) sust muhabiri bildiriyor: rfiğinP ı:?Öre. kıtalanmız cephed 

111- t afı t • id ) tür. Den Halder'de ve Texel'de BaHğdabtbtani bildtiriliyor: d Bava kuvrJetleriıUn 1 kYunanlstanda İngiliz ve İmparator- ?O düsman ftrkasivlf"' basa ~k • 
, ......., ar 1nc e Alman kıtalan mitralyöz ateşine a an ye ayyare mey anı u kuvvetlerinin son dakikada nasıl ınak zaruretinde kalmıştır. Bu 

tiyaç vardır. Ve ancak bu sayede tutulmuştur. etrafında İngiliz ve Irak kuvvet- faaliyeU birdenbire QeklldiklerinJ ve emin ma- l{ıtalann icinde bircok zırhlı VE 

bu ülkelerin muhafaza ve idare- Ieri arasında bazı h8diseler çık- Kahire, 2 (A. A.) _ ,.Teblil'': hallere götürüldüklerini ıimdl anla- ınotörlü fırkalar da bulunuvor· 
si kabildir.,, Ayni teşkilata mensup fnJ!iliz mıştır. Başvekil bir tebliit neş - İngiliz hava kuvvetleri. Tobnık tabilirlm. du. Düşmanın pike bombardı • 
Sırp Patriği tevkü edildi tayyareleri ~ündüzün Vlardingen rederek Irak hükt'.lmetinin İngL mmtakasında Acroma civannda Donanmamızın, hava kuvvetlerinin manlAn burada tesirli olmamış. 
Berlin' 2 (A.A.) _Alman kı _ petrol haznelerine ve Holanda liz hükumetiyle ihtilafa düşme- de yardımı ile sarfettiğl fevkalbeter tır. Bireok du""sman bomhardı· 

h ·u kl k · · ı· d l t düsman nakliye vasrtalannı bom-taları Ostrok manastınnda Sırp sa ı açı arında düşman gemi- me ıcın e ın en ge eni vap ıiJ- bardıman etmiş ve bir çok bom- gayretler tahliyenin Azami muvaffa- man tavvaresi düsürüldüifö J{ibi 
tacına ait mücevherlerin bir kıs- lerine de taarruzlarda bulunmuş- nı, fakat İnı;ölizlerin. mevcut balann kamyonlara isabet ettik- kl7etle başarılmasını mOmkOn kıl- hicbir kıtamız bu bombardıman· 
mını ele geçirmiye muvaffak ol _ tur. 5.000 tonilatoluk bir sarnıç muahede hükümleriyle telifi ka- !eri ,ıörülmüştür. İnııöliz avcı tay- m11br. frkftp noktalarma varmak tein lar yüzünden mevziini terket 
muşlardır. Bu manastıra iltica et "emisinin ciddi hasara u~adığı kbilk. olmıyan .ve .memleke~in hu- vareleri Tobruk üzerinde .rörülen dallarda kilometrelerce yürüyen kı- memis veya vürüvüıı hareketin 
miş olan Sırp Patriği Gavrilo da zannedilmektedir. · u ve emnıyetıne tecavuz eder b" k ik bo b d ta talar, Yunanlstanın şark plAJları bo- rfe \"rhancri bir dejtişiklik yap 
tevkif edilmiştır. . Per$1embe _ Cuma J{ecesi sahil mahiyette ~örülen hareketlere ve ır co 'P e m ar ıman Y- yunca harp gemllert, nakliye vapar- t t ·1· ı L d 

t ··ı tt"kl rf f b"ld" · f varelerine refakat etmekte olan 1 mamuı ır. n21 ız er en asa,... or 
Belgrat'ın bombardımanına teşkilatı tayyareleri Brest havuz- evessu e ı e ~ ı ı_"!1ış !r

1 
.

1 

üç avcı tayyaresini alevler fcinde an ve nakliye ta:narelerl taratın - defa Alman kuvvetlerfnm bil 
larına hücum etmiştir. Bu hal Irak hukt'.lmetını mı - d .. .. .. lerdi ı T bo b dan ahnmlf}adır. Eirlboz adamıdakt rumJ11nnı akamete ulratmışlar 

ait tafsilli.t J let tarafından istenilen ve vazi. uşunnu$ r .. n~ ız m a~- lfalkis'den itlbaren Moraya kadar dH": Filhakika mitTalyözlerimizi 
lskenderiye, 2 (A.A.) - Yugos ngiltere üzerinde vetin icap ettirdi.li mukaddes va- ı dın:18~ tayy~len dusman mevzı- gemiler vazifelerini gllrmek üzere tam "lctı2J müthis yaylım atett iJF 

Londra, 2 (A. A.) - "Tebliğ": zifenin ifasına mecbur etmiştir.: lerını ve nakli.ye vasıtala~ı!lı bom 'aatınde tesbft edildllt Qzere sahile c:ah t 1 •d .ı.x. 
lavya~cereyan eden ,nıuhart;be• n-- n --n- .__, hü ff••L.Amet -"'-"-~in emnı·......._ bardıman etmışler ve İnJOhz kuv- .,.,,. ___ 1 .. w1_ ra op arımızın yaııı;, ır'"" 
,,__,_ ı.~t- fh 1 -· "":..l ~. d pnenm --.u .ııuava .-;u ..-na.a_.,., .,,.. Y~~~...... -ıt ~::---- bü·-"'- y1a.ı ,.cnu ~asa a ...... ve~ • M hri lo 1ann tini mü~.:• .. a f>ı.fn •11t_....._ -ı-- vetleHnib kara harekl\uua ~ i'ı ~ .. ~- .... .:.._ • _ _. __ .... _....n ... ~v _.nana ,.,.. za ' 
grat bombardımanını g8zü ile gö cumu, eney ne yı wu. .,. JBUıu ,...~ oe11 heret etmi$lerdir Persembe ite- - ....- ._......,. ~__... -~w verdırmlstfr. 
ren bir zat intibalarını şu suret- tevcih edilmistir. Fakat bu hü- tedbirleri almtssa da bir taraf. i tn-niz bo ~ ta _ afacları altmda yatarak yirmi dllrt Yunanistana ihrac edilen fn. 

cum şiddetli olmamış ve uzun tan da so~kkanlıhlı muhafaza ces "'" m ıman yya saatlik bir kAbus geçirdikten sonra ·u k tl . . 
le anlatmıştır. 6 nisan pazar sa- sürmemiştir. Alınan haberler ö- ederek her türlü tahrikattan çe- releri Binnzi li~anma ve sair Mora'da kOçQk bir limandan diler ~~ z uvve er~~ın. hC= ebe 
babı saat 7 ile 8•30 arasında lü ve yaralı mikdannın fazla ol- kinmistir. Fakat fnsrilizler has - askeri hedeflere hucum etmişler- birçok askerlerle berıber tahll,,e o- ven yaınyaca ır · an 
Belgrat halkı günlük alış verişle- dir. } - ---· • ıM- J c-ak kücük bir ordu teskll ede 

lm madığını ~östermektedir. Diğer mane bir vazivet alarak tahri- Al t bl" .... .. lundum. Alman tayyarelerinin de- hilen bu kuvvetler dft--annı 
~~em~~=~~l~aıa:n ıı!Tf:a~~; bazı mmtakalara da bombalar a- katta bulunmuslardır. Bnnun Be 1~an2 (Ae Aı)gıne ~'Torebl" x. vamlı bombardunanlanna ve mitral- ?OO 000 kisiye hRlii olan~ ko. 
lerek böyle bir taarruzu bekle _ tılmıştır. Fakat hasar hafiftir ve rıeticesi olarak da Irak ve İnRi- . r ın, . . - e ı6,, yöz ateşlerine maruz kaldık. Arka - lnrdusuna ve 1000 tayyare ne 

Kıs,.ıoıer arasında lfl, l(lci1 tek miyen halk üzerine mitralyöz 8 _ insanca zayiat yüksek değildir. liz kıtalan arasında carpısma- Şımali Afrikada: Alr~an ve I~l- daslanmdan blrçolu Dunkerque tec- "'000 tankına karsı koymıya mu· 
lmmali)'le aval* etmek olan leşi açmışlardır. Londra, 2 {A. A.) - İngiliz lar olmuştur. Bütün ıiin süren yan savaş tayyarelerınden mu - rübeslnl yapmışlardı. ·•::ıff::ık olmuslardır 

bodur Arif vidıa......, 1>o11nm11 bir Bu hücum esnasında bütün ne- Bir aylık taggare zayiatı askeri harekat muvaffakıyetle rekkep birçok te,ekküller Tob - Atinadan secele)'in kamyon klfile- • 
uat zenberell slbl ,_mden fırladı. devam etmektedir. ruk civarında düşman istihklm - siyle ayrıldık. Korent'e dotru gidi- Yunan gazetelninln 

Alil Yalall .ıt11sen bunu zaret binalariyle genelkurmay bUA.uooau lar aff t1e 
- Ulan dairesine cfddt isabetler olmuş, -""a" Hükumet milleti sükunete da- ını büyük bir muv akıye yorduk. Umumi rlcatin 7apdmakta nefTİyatı 

senin yanına komaınl Dedi ~e- Kral Londra, 2 (A. A.) - • İngiliz .,,.t. Ptmidir müteaddit defalar bombardıman oldutunu gördüm. İki kilometre u - Han 2 (AA) Eg Aj na 
:~; ~~~~ :1': d~Dt .: miyle~ıı!!;, ~:re:tg~=e: hava t.eblil(lerindeki rakamlara R .. •:* AU Almanlardan etmişlerdir. Tam bomba isabet - zanan bir kafilenin llnOnden geçtik. bildiriyaf. Batb (i •t eazeı:ı._ 
tuzaklamak bevatyı. Arifle beraber kmnında büyük hasarlar olmuş- ~öre Nisan ayı zarfında İnJ{iltere ~ leri bataryaları harp harici bırak Bu kafileyi tecemmn noktalarına dol ri. Atfuo · iş alind ın gnr dftt 
kalkmalı davranınca avukat Bil- tur. 10,30 da başlıyan ikinci hü _ üzerinde düşı an tayyare zayiatı gardım Wemif! maşlar ve Pilastrino kalesinde ve ru bitkin bir halde y(lrilJ'en İngiliz man tarS:::.&! ~ :dıJ! bir 
seyin atanm sesi dU1Qldu: cumda Belgradm merkezindeki 112, ~iliz zayiatı 3, Alm3Dly8a Londra, 2 (A.A.) - "Ofi,, : ~~ depoli ların~ ı::e:t inÜ ı>=elerl tetkil ediyordu. Bqka kam sözde hüldlmetin kurulUfU kar• 

- Hele sabırb obm... binalarla, Dusavovak sayfiye - üzerinde düşman kayıplan . tnsciliz radyosu, Irak topc:usunun UKA.UU tev t etmış er . orp Y r da kafileye iltihak etti ve ce- §ISUlda nefretlerini bildirmette-
"Dur bakalım yine ne 11671l7ecek?,, sindeki evler hedef ittihaz edil _ İngiliz kayıplan 106. orta sarkta Habbanfye tayyare meydanını tayyareleri de kara muharebele- nuba doğru tıerllyen uzun bir bat ba- dir Bütün gazetel r birka y 

Der &ibi köyliller inemhklan adamın kal dan k düşman kayıpları 255, İngiliz ka- bombardımanından bahsederken rine muvaffakıyetle iftirak et - sı1 oldu. Şafağın yarı aydınhfmda ,;1 Yunam!tan' .J. ... ~_: 
atzmdan çıkacak l6m kulak kesildi- miş, e mey 1 par ından Sa- yıplan 61 tayyaredir. R 14-f' mişler ve bir hava muharebesin- Bursos'tan ıeçtik. Alınan bombamı- na ahının, " .• ' --u.auı 
!er. O, ,&7le bir dakika barnUJIUD O- rinak kilisesine kadar uzanan sa aşit Ali Geyum nin iktidar de Hurricane tipinde d<Srt av tay mantarı ve mitralyöz ateşleri Ozerine ~ç ~ankambulusıc;,u:;ın lmalarmoyununı 
terindeki et benini Jrap,Jarak hlfıza- ha dahilindeki bütiın evler teker mevkitni eline aldıiJ zaman İn - AiA>a bir d b gırmeyı e o • 

la .. ...ı.er tahrı"p edilmiştir. 15,30 da '"'iltereye ka..., ko"""'. ak üzere yareainı düşürmüşler ve -.ua'"'r yolun kenarmda 7anll' bir hal e ı- dan d la d . t ürlerini ı-
sını otuz 1ı1 evvele llUlrdil. Hatr • 1ea A k h K-~ 1 ., . .,4 

•
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u tayyareyi de yerde tahrip etmiş- rakılmq birçok İn,Ciliz klDl)'onlan ° yı enn eess. "' 
dığı. bir hlkl7eyi naldetU: yapılan üçüncü hücum gece geç ft a ra uutft ar Ahnanyat\aJı yardım istedi~ini lercfir vardı Alınacağunız kileOk limana ka- har eylemekte ve ŞU ciheti teb• 

Bir sabah erkendln Kurtbey de- vakite kadar devam etmiş, seh _ söylemistir. İngiliz kadın ve ço- A. iL- mal d ,··tt"k Li d b tın bi hald rüz ettirmektedirler ki, her ne o 
resındeki bostana çaJQa lldiyordum. rin merkezi alevler içinde kal _ F 1 ff cuklan frak süvari 'POiisinin mu- mer n;u zeme fi ar ı ı · man 8 a 11 r e lursa olsun, sahte hükUıneti tq 
c zaman yirmi sekiZ ,...... .. libi da A , ___ ta aa ıye e hafazası altında Habbaniveve ge- ::-.1- • ç vapur yatl)'ordu. Bir cephane de- kil eden d 1 bu to 1anJDa. am llldill1 iDii ve bu AU&UU& yyarP.Cile- (/Vll&Crıyor posu şiddetle yanıyordu. Binlerce as- . a am •rm P 
ir delikanlıydım. na edmmdl rbıfn diter hedeflerini iyice seç- <Bat tarafı 1 lneitle) tirilmiş bulunuyordu. Avni rad- Nevyork, 2 (A.A.) - Vaşing - ker limanın etrafındaki ıeniı sahaya sının, ild imparatorluğa kartı.,~~ 

kırması bile benimle 7ant. lerin1 temin etmiştir. Bundan bafka Cebeci asker! voya nazaran, süvari ı><>lis kuv- J urnaı · b ldi derece kahramanca ve mu._. 
o zaman da fllllcli oldulU 8lbl bi· me - '-_,____ k hasta'--•--- vetleri İn-'liz kıtalannın Irak'a tl.?~dan o gazetesme i ·- dağı.lmıştı. Aldıktan emirler mucf - bir f'-..ı-'-a"'hk ile " d 1 4""'1. 
wn bostanlara bır 971 dactanm•P.. Tayyareler bo.JlllHLUUllll ço al- hutanesiııde asker ut&AR.-ı 111;• nlıyor: hince. askerler ormanlara ve hen - C\UIA&\. muca. e e ....... ~ 
Bıze bir zararı Joktu amma pı p1ıe- çaktan at.yor ve mltralyCSzlerini kursu açılml§tır. CemiyetJn himi ihraç edilmesine mlni olacakla- "J-..11MA~ ... Yunanistanda harp deklere -'zlenerek geceleyin yapılı- ve ancak kahir adet faildyetl kal 

..ı ..... ,_. , .... _ --a....-L1-rda k bir halde k · · uht .. B Mevhibe nnı tehdit makamında bildir- ..... ~..... •• .,.,"da --"'löp olmn• Yunan mil 
lim kan kızan ~pqa it&~--· _.. ~ pş m OfU re11ı m e ... em ayan mişlerdir. malzemesi kaybetmeleri üzenne cak olan lrkAba hazır bulunuyorlar- Y

1
-•:-ın ~ t il -hi b" _, .. L_· 

ıçlerme bir ürkekli1' clOllDOf&O. Bele Pil halkın üzerine boşaltıyordu. Inönü, tam saat 15 de hastaneye L - •- Birleşik Amerika devletleri Hint dı. BiltOn Kiln Alman hava kuvvetle- ew.u .._.,,.a 1 e _ç ır __. 
Arifin dayısı rabın.W .aııaı llUUD BeJırat bombardımanına 450-500 gelmiş, Milli Müdafaa Vekileti Ecnebiler pMUıuyor Okyanusu yollarını takiben do- rinln şiddetli bombardunantanna ut- •yoktur. Gazeteler, nihayet Kr• 
t- r pençede >'anatma l6Jdlp kop.-ı- tayyare iftirak etmiş ve bunlar sıhhiye reisi General MazlUın Beynıt. 2 (A.A.) -frak ~azete- nanma karakol gemileri hımaye- radık. Almanlar burada b6yi1k kuv- ~ e~afmda toplanar8;k. bü~ 
verince herkesi bümbClUlD koda& aı: elektrik fabrikası, su tesisatı ve Boysan, Genellruııney Başkanlı- lerinden Ellhval gazetesinin ver- sinde Kızıldeniz yoluyla Mısıra etlerin bulundutunun farkına W' - ıpilletm temennileri içm~e mu • 
dı. Hayvanı ~z.iy~ * Y!:n boruları tahrip ettijinden halk IU ğı sıhhiye müfettişi ve Cebeci as diği bir habere g6re Irak hükt'.l - süratle malzeme gönderecek•ir maşa benziyorlardı Evveli Uınanı cadeleye devam eden milli hü • 
~;ıa;e;;!'11"onun ~w-mı ~ 78ta- auz, 1f1kaaz kalnu§tır. 8 nisanda da keri hastanesi bq hekimi ve be- meti memleketteki muhtelü mü- Bir /tal.yan generali öldn' bombardıman eden ·stukllart ıllrdDk kfunetin but~ mille~i temsil e • 
ğ- duşmill bir daha da ltWı olma• Macar tayyareleri gelmiş ve esa kiınleri ile genç hastabakıcılar esseselerde çalışan ecnebileri i' - . Sonra bütfin taarruz vadiye tevclh o- der mahiyetini tebaruz ettirmek· 

.. n-1... n bır· h be h l" · al ve en tarafmdan k r.,lanmı•t r leri den -ırarmak için cıiddetli Roma, 2 <A.A.) - Stefanı A - b"-"'- bom tedir mqtı Bütün köylüler • ...--ce •- se ara a ını an - a :r Y ı · n ._.... .. jansının bildirdigwine göre Trab- tundu. Sonradan Alman w:1u" - • 

ymm···ptllllUI ılüatüler. Görebilene kaz yıjınlarmdan hili dumanlar Bu kursa 60 kadar genç basta- tedbirler al.ımştır. Maliye kornis-
1 

.. . 
1 

b" h • h"" ba tayyareleri tepemizde dolaşmıya İn--------
aşkolsun, aanld ona biri "kilnküne tüten ve sokakları cesetlerle dol bakıcı kıadm iştirak etmektedir. yonu Basra liman idaresi ile de- us uzenne yapı an ır ava u- lad y rlmtzt beni etmemek lein giltere, Almany&JI 

... --""'-d b B "----'----1 Gener Mazl·"'- iz f·l rind -ı...... banc 1 cumunda a~r yaralanan Gene - bat ı e .. ıymet ko7dular. Ta -- an • muş ulunan şehre bombalar at- u mu.~e al wu n 09 e e ç~ ya :ı a - 1 Ali hi 6' M" 
1 22 

is da hava dafl toplarmnzı kullanamıyor- Protesto Etti 
vış!,. DemiltL mıştır. Bu bombardımanlar neti- Boysan uzun bir nutuk söylemiş rm büyük bir yekUna balil oldu- rhaasta edg eörlmo üşt" 1~. 0 Gen nalanMi duk. Bır bomba tayyaresi, bulundu- Lo d 2 <AA) • R • ..A-* * cesinde takriben 20 bin kişi öl - ve hastabakıcıların harp sahaslD- ğunu tesbit etmiştir. Bundan baş ~ e . ur. . er - tumuz butday tarlaaınm 7irml met- n ra, · · - · f'uı.oer. 

O abab sGn clola'lra ben de dal müştür. Bütün hastaneler ve has- daki mühim vazifelerine temas ka Irat Polisi memleketten çıka- elo, şunaU Afrikadaki Italyan re kadar ötesine bombalannı attı f(anadada harı> esirlerine ait 
yohındm bOltana 70illnm11 - tane haline getirilen müessese - ederek hastabakıcı kadınlara mu- rılacak birçok yabancıların bir lis kuvvetleri ba~~umandanbk Ge - Bir miktar asker öldü. Bomba tay- l(ampta sartlann uveunsuz ol -

tını •. Çiftlik k61UD• •pD /!'uına ter de yaralılarla dolmnatur. Bom vaffakıyetler temenni etmiştir. tesini tanzim etmiş bulunmakta- nelkurrnay reısı idi. varelerl d ha ziyade alcaldılar ve yo- duiu bahanesivle Almanvadaki 
d den )'\ikan çıkarken .. 7am ..,, G 1 b tn~iliz haro esirlerine kanı te. 
eres~ b" bir aoı~· dU7- bardımandan sonra derhal gömü enera, u kursun ilk dersini dır. miş, bu suretle Irak ordusunun tun kenarınd ki koruyu mltra1y!Sz a- vessül edilen tedbirler Büvülr 

:aıun ır ses ve lemiyen cesetler tefessüh etmı - vermiş ve vücut yapısı hakkında /ngiliz hükıl~ti.nln müselllh mevcudu 60 bin kişiye testyle taradılar. fnfilAk mermilM"l Sritanya hüktlmetf tarafından 
U:~amı çevlrdilim zahım bir de ye ba§lamış ve bu da sağ kalan- izahatta bulunmuştur. L - i çıkarılnuftır. ıiallar arasmdan g~erek etrafnnız - .\iman hükumeti nezdinde şid _ 

ne göreyim? BoJlu boJunCa bas ~- 1ann hay~tı için bir tehlike teş- ~~dan. sonra Bayan Mevhibe ucyannamea Ingilizlerin Irakta yalnız ken - dakl arazlyt delik detlk etti. Fakıt "tttle ı>rotesto edilmistlr. 
la aramızda iki adunlık bir maıde kil etmiştır. Inonu pavıyonları dolafmıt ve bu Ankara. 2 (Radyo gazetesi) - dilerine ait levazmıla hava üssü- .. aylatrmız bir mucize kabilinden az 
yok mu? Ne yatan IDJll7eJim. d1a- Birkaç gün sonra şehre giren radaki hastaların hal ve hatala- Ingiltere hükOmeti bugün Irak nü muhafazaya yetecek kadar "'ldu. Geceye doitru yolun Ozerfne n-
lerimin batı ç6züld'1. YQretim hop Almanlar hayatta kalanlara, ya- nm sorarak hepsine ayn ayrı il- milletine hitaben bir beyanname kuvvetleri vardır. "er üçer dizilerek limana dolru Uer-
dıye ~1 ıeLll. 8en1d biri bm1 ralılara ve ölülere zerre kadara- tüatta bulunmuştur. Bayan Mev- neşretmiştir. Bu beyannamede BaM"agavd.-. ıemek emrini aldık Talimat tu tdt· 
" ya mıhlam11tı.~ ~ !Aka g&termemişlerdir. Alman hibe Inönü, bundan sonra sıhhat Raşit Gevlini hükfunetinin S(avri ıtava taamızıı halinde de yoldı yü-
ne bir :n:msallana ta~ ka- kıtaları yağma edilebilecek her enstitüsünde açılan dikiş atöl - meşru olduğu. bu hükUmetin kom BeV~~anu o '1lınele 4mıı:ıı..edeceksinlz Sıftnmalr C: ayı 80lald tıd Qa&uun o.rtne şeyi toplacbktan sonra şehirden yesini de iiyaret etmi§ ve bura- fuları tarafından bile tan1nma - Revnıt 2 ( A.A.) - "Ofi" Hav .. uyecekler ırerfde bıralnlaeakbr tr 
d:&ıulUPw ~deki 80PQI kavra)'lp çekilmiflerdir. Gestapoya men - da büyük bir fevk v_e Defe ile ça- dığı, mihvere hizmet ettiği bildı- fadan haber verildiğine göre pa- rAp dakika ile hesap edllml.tlr. Ge· 
)'er• atıl. Bifat tl&DID tek J'analı sup memurlarla şehrin dsayişini 1ışan kadınları takdirle sellmla - rilmekte ve Suudt Arabistan hü- zartesl ile çarşamba günTeri ara- .,,nertmiz orada bulunacaktır. 
ıözümlln 6Dtıne aeldL Ra)'dl Bil- temill "1ecek kadar asker 6ıra- mışta. kfunetinin Irakı muahedelere ri- sında bet nakliye vapuru Hayfa- fşte bu talimat De yi1rilmele bq-
seyin dedim. Davran bakalım. Aya- kılmıştır. Çünkü bu koca şehir yi- ayete davet eylediği illve ohm - ya gelmiş ve karaya esliha, mü- ı dık Bu yQrOyü.sO hic unutamıya-
tma pekllltnl g6ster, utar ıtbt ~ yeceksiz, susuz, ışıksız, ilAçsız kal büyük bir tehlike teşkil ediyor - maktadır. hbnmat ve tayyare dafi topları a~ Kati bir inzibat halinde bin~ 
r tazı ııbl kot. 1U kıllJ be~~ mış ve büyük bir sefalete huriin- du. 16 dan 60 yaşına kadar olan Irak ordusu, son zamanlara ka çıkarmıştır. Bu malzemenin tek- terce a ker do nıca denize yürüdü 
kurtulmanın ~~resine :-:İt ~banb müştü. Belgrat halkı su ihtiyaç - Belgrathlar ölüleri ve yar~an dar üç piyade tümeni, bir mo - rar vapurlara yüklenmesi i~in Bunlardan b zısı şarkı s!SylDyordu 
~avran;:ım Uni ım~u.:n,ae dQamaz lannı Tuna ve Sava nehirleı·in - toplamak ve enkazı kaldırarak IO törize tabur ve üç jandarma ala- dün emir verilmistir. Bu malze- Alman bomba tayyareler! leln kolay 
mo;; .. J; ~ilııeJin dedim. Ölllmler- den temin mecburiyetinde kal - kakları temizlemekle mükellef yından ibaretti. Bu kuvvetlere a- menin Basraya sevkedileceği ~y bir av olabilirlerdi. Fakat kader bize 
een olilm belen.. Dlı§b. Bu hal ahalinin sıhhati için tutulmuşlardır. hiren bir tümen daha ilAve edil- lenmektedir. yardnn etti. Hiçbir tayyare ıözük -

Amerika Bütün Yabancı 
Mevduatı Bloke Edecek 
Vasineton. 2 <AA.) - Corde 

'-'ull eazPtecilere bevanıı1th• bu 
•1narak Amf'rfbtfsıkf 'hntnn va 

'"-anet mPVdUat1 bfokP PtmPk ftze. 
..tt tetkikatt.a bulunuldufunn söy 
'"mistir. CordE"ll Hull. mOmku 
•re favdalı olacalına kRnıtıt hası 
"'~ildili bkdirtle bu tedhfrP te 
"essül ed"lece~ini ilave f'tmhı 
'akat şimdilik bu hususta mu 
t-ıakkak surPtte bfr karar tt h 
~ilecell hakkında bir şey sö 
lememiştir. 
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TiCARET OFİSİNE 
MÜSABAKA İLE 

MEMUR ALINACAKTIR. 
Ofisimize, Ybk~ek mektep mezunları ile Lise ve Orta mektep me

zunlan arasında müsabaka ile meınur alınacaktır. Mi.ısabaka imti
hanları tahriri ve şifahi olmak üzere iki kısımdır. Tahriri imtihan l!'i 
Mayıs 9·11 Perşembe günü saat 15 de Bahçekapı 4 ncü Vakif Hand· 
İstanbul Ticaret \ e Sanayi Odası içtima salonunda ıapılacaktır. Günü 
ayrıca tayin edilecek olan şifahi imtihana girebilmek için tahriri im
tihanda muvaffak olmıık şarttır. İmtihana talip olanların memurin 
kanunu ile 3659 numaralı kanunda yazılı vasıfları haiz olmaları ve 
bunları miibeyyin vesaikin asıl veya musaddak suretlerini, askerlik 
hizm~tlerini bit:rdiklerine dair vesiri.al::ırını. kısa bir tercümeihal ile 
haklarında malumat alınabilecek kimselerin muvazzah isim ve adres-
lerini bir istida i.e 10 Mayıs 941 Cumartesi günü öğleye kadar Bah
çekapı Kutlu handa Ticaret Ofisin- tevdi etmeleri IAzımdrr 

Müsabakada kazanac;ık memurlaı 6 aylık bir tecrübe dev~esi geç'-

SIHHAT ve 
GÜZELLİK 
Sağlam ve Güzel 

Dişlerle 

Sağ1am ve Güzel 
Dişler de 

ADYOLİN 
İLE TEMİN EDİLİR. 

Di~lerinize Çok Dikk t E • • 
ınız 

1 rccekler ve ehliyetleri sabit olmıyanların hiçbir iddia hakları olma-

Bazan en üstad doktorların bi 
le sebep ve menseini bulamadık 
ları bir hastalığın diş iltihabın 
dan ileri geldiği pek çok tccrü -
belerle anlaşılmıştır. 

mak üzere vazifelerine nıhayet verilecektir. TİCARET OFİSİ 

'--~-------.. ____ _,, 
Çocuğu Giirbüzleştirmeğe Kafi İki Mühim Unsurdur. 

lUemlcketimizin Saf Hayası, Feyizli Toprakları, İş Verimi Tüı k 
Neslinin Yüzde Yüz Hayat Sigortasıdır . 

Daima ÇAPAM KA 
, __________________ lllllı, ,. Dr. İHSAN SAl\Iİ • 

CEMİYETİ BAKTERİYOLOJİ KIZILAY 
UMUMİ MERKEZİNDEN : 

1 - Anmi (250) liraya kadar aylık ücret ve nyrıca 111..,e;.ken 
tazminatı 'crilınek üzere, Kızı) ay Cenıi:reti Umumi l\lerkezi 

MUHASEBE 

SERVİSiNE 

KONTROL 

BlR ŞEF 
'.llınacaktır. Taliplerin a;iağıda yazılı c\'safı haiz olması lazıın_ 
lır: 

A - YUksck mektep mezunu olmak. 

B - Askerlikle ilişiği bulunmamak, 

c - oc,•let devair veya m iiessesatında veya bankalarda 
uzun miiddet muhasebe ve muamelat servislerinde 
şeflik veya miidürlük gibi vazifeler görmüş olmak, 

Ç - Sıhhati (am olmnk. 

2 - Tıılip olacakların, hir mektupla, mevcut mektep diplo
ması. çalı~tıkları ~:erlerden aldıkları Bonservi..,lcri ,.e ,·esaiki 
miishiteleri ve iki kıt'a fotografileri ve bir ni.isha teTciimei hal 
,·araka1ariyle birlikte, rn l\l:lyıs 1941 tarihine kactar, Anka· 
rada Kızı]ay Cemiyeti Merkezi Sici] :m.idiirliiğiine miiracaat 
etmeleri ve miiracaat mektubLtnda kendi haklarında mallı. 
mat verebilecek tanınmış üç zatın isim ve mm·azzah adres· 
lerini derceylemeleri liizımdır. 

Tahsil dereceleri nazarı dikkate alınarak, evsafı matluhe
~ i haiz oldukları anlaşılan taliplerin taaddiidü haJinde ara. 
larında bir müsabaka açılacaktır. 

LABORATrARI 
Umumi kan tahl!Hltı, fren!:!i 

noktai nazarından (\'lasserman 
ve Kalın teami.ılled) kan kürey
vatı sayılması. Tifo \'e sıtma 
hastalıkları teşhisi, idrıır, cer:ı

hat, balgnm, kazurat 'e su tah
lilatı, \lltrn mikroskopi, hususi 
aşılar fstıhzaı"ı, kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larının tayini. 

'Divanyolu No. 113, Tel: 20981 ., 

İHTiRA ILANI 
"Sulp gıdaları ve bilh:ıss;ı So!=>isleri 

doğrudan dogruya cereyan geçmesiyle 
Elektrik yolu ile ısıtmağa mahsus 
tertibat,, hakkındaki 15.5.939 günHı 
ve 5788 sayılı ihtira milracnatı bu de
fa mevkii fille konmak üzere ahere 
devrüferağ veya icar edileceğinden 
talip olanların Galatada, İktısııt ha
nında Robert Ferri'ye müracaatları i
lan olunur. 
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OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİI\.1 ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 
Statüleri ve Türkiye Cümhuriyeti ile münakit mukavelename.! 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir. 
(24/6/1933 tarihli 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 10.000.000 İngiliz Lirası 

1.250.000 İngiliz Lirası İhtiyat Akçesi: 

' 
MISffi, 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 

PARİS, MARSİL YA •ıe NİS'de 

LONDRA ve MANÇESTER'de 

KIBRİS, YUNANİSTAN, İRAN, 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'de 

IRAK, FİLİS. 

~ferkez ve Şubeleri 
YUGOSLAVYA. ROMANYA, YUNfü'l"İSTAN, SURİYE, LÜBNAN 

Fil.yalleri ve bütün Dünyada Acentn ve Muhabirleri vardır, 

Her nevi Banka 1\luameleleri yapar 
Hesabı cari ve mevduat hesapJarı küşadı. 
Ticari krediler ve \•esaikli krediler küşadı. 

Türkiye ve Ecnebi memlel ... etler üzerine keşide scne<lat 
iskontosu. 

Borsa emirleri. 
Esham \'e tahvilat. altın ,.e emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire 

F.n vüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. 

Piyasa.nın en müsait §artlarile (kumbm·alı veya 
kumbarasız) tasarruf lıesaplan açılır 

-"' 
ÇY eni Müşteri Bulmak.~ 
~ Dr. 'Gasson diyor ki: 
~ "Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

~
etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
le müşterile.rinin adedini ~~r m~sli arttırabilir. Ben bu 

( kitabımda sıze bu sanatı ogretıyorum.,, 

• • • • l ,·. " • • \' -~ • • 
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Beşiktaş Sinanpaşa mahallesi 
Akmazçesme sokak 23 No. dan 
mukim Mackalı Temel oğlu Ali 
Kantarcı (Pınarhisar) 24 112/940 
tarihinde Sandığımıza bıraktığı 
para için verilen 56090 numara
lı Bonoyu zayi ettiğini söyle
miştir. Yen isi verileceğinden es
kisinin hükmü olmadığı ilan o
lunur. 

, Dr. Şükrü Mehmet' 

1 
Gureba hastanesi cilt ve zühre- ı 
vi hast..,lıkları sabık hekimi, pa
zartesi, çarşamba ve cuma gün
leri 2 den 5 e k::ıdflr, Beyoğlu 
İstiklfll caddesi, l\'o. 99, Tel 40910 ' _, 
Tiirkiye İŞ Bankası A. S. den: 
İstanbul, Galata, Beyoğlu şu

belerimizle Beyazıt, Kadıköy. 
Üsküdar ajanslarımız gi~elerinin 
3 Mayıs pazartesi gününden iti
baren yaz mevsimi münascbetiy_ 
le su saatlerde açık olacağını 
muhterem müşterilerimize bildi-

Her gün: 9,30 - 13,30 
Cumartesi günleri: 9,30 - 11,30 

KAYIP: 936 - 937 yılları İs. 
lanbulun 11 inci ilkokulunun son 
sınıfından almış olduğum diplo -
mamı zayi ettim. Yenisini alaca
ihmdan eskisinin hiikmi.i voktur. 

1 
Fatih Sarachancha-:ında İbrahim 

1 

ırnşa hamamnıda Tokatlı Hamdi 
Turunç 

-------.-!~ TAN Gazetesi 

ilôn Fiyatlara 
Krş. 

Başlık malztıı olarc. ~. 750 

1 1 inci sayfa santimi 500 

2 ,, ,, ,, 300 

100 1 75 
1 ,, ,, ,, 

" 
,, 

" 

Sümer Bank Umum Müdürlüijünden : 
Ankarada J\Ierkez kadrosunda calıştırılmak Uzere Fr:-ınsızcadan Türk

çeye ve Türkçeden. Fransızcaya iyi tercüme yapmak iktidarım haiz ma
kine~e gayet sı>rı yazabilen Bayan bir mütercim daktilo alınacaktır. Ay
nca Ingılızce bilen tercih olunacaktır. Ehliyetine göre 150 liraya kad:ır 

ücret verilecektir. Taliplerin 10,5.941 tarihine kadar Ankarada Umumi 
Müdürlük personel şerviı;ine İstanbulda şube müdürlüğüne müracaatla 
tnlepn<ıme imz::ılanıaları ve 10.5.941 günü saat 15 de Ankarada Umumi 
l\Iüdürlüktc ve İstanbulda şubede ayni .zamanda yapılacak olan imtihana 
iştirak etmeleri lüzumu il~n olunur. (3436) 

.;atııp ve Neşriyat mudurü. Emin Uzmao Gazetecilik ve Neşrıyat 
T. L. Ş. f A.N Ma~baası 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten 

Sonra Günde 3 Defa 

Kullanarak Dişleri1tizi Koruyabilirsi11iz • ...... 

• 
(j NCI TE.RTIP 

Birinci Çekiliş 7 Mayıs 1941 
İkramiye ikramiye ikramiye 

adedi mlktan tutarı 

1 20,000 20,000 
2 10,000 20,000 
4 5,000 '20.000 

30 2,000 60.000 
30 1,000 30,000 
60 500 30,000 

120 250 30,000 
soo 100 30,000 
6()0 50 30,000 

3,000 \ 10 30,000 
30,000 2 60,000 

34,147 fEKÜN 360,00Q 

Devlet pemiryolları \re~ limanlarl ~şletme .idaresi ılanlan 
Vagonlal"ln tahmin ve tahliye mi.ıddetleri hakkında tatili edevat ta

rifesine yeni bir zeyil yapılmıştır. 
Bu zeyil mucibince senenin büti.i.n aylarında ye her istasyonda sar

nıçlı \'agonların tahmil ve tahliye mt.•ddetleri (6) ve diğer vagonlarm 
tahmil mi.ıddetleri (5) ve tuhliye mı.iddetlcri (4) saat olarak tesbit edil
miştir. 

Bu saatlerde araya giren öğle tatilleri dahil ye anbarlarm kapalı kal-
dığı muayyen geC'e s::ıatlcri ve resmi tatil günleri hariçlir. 

Bu tarife zeyli 1.6. 1941 tarih"ind<> mer'iyete girecektir. Bu tarihten i
tibaren 3.10,1938 tarihinden muteber tarife zeyli lôğvedilecektir. 

Basmahane ve Alsancak anbarl.ırına vürut eden tam haınulell vagon-
1:-ırın, evvelce il:"ın edilen şartlar dah;ıinde, idarece tahliyelerine 1.6.1941 
~rıbine kııdar devam edilecektir, 

iı.:nirdc ' 'Alsancak, Kemer ve Basmahane., tam vagon muamelcsine 
tıibi iıamulelerin tahmil Ye tahliyelerine dair olan D.D/509 No. lu tarife 
1 G.1941 den itibaren tatbik mevkiinden kaldırılacaktır. 

Fazla tafsiUıt için istasyonlara müracaat edilebilir, (2381) (3418) . * 
Muhammen bedell (3011) lira (40) kuruş olan muhtelif cins ve eb'at

ta 2842 adet pirinçten Su musluğu (16.5.1941) Cuma gilnll saat (11) de 
on birde Haydarpaşa Gar btnası dahilindeki komisyon tarafından açık ek
siltme usuliyle satm ahnııcaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (225) lira (86) kuruşluk muvakkat teminrıt 
ve kanunun tayin ettıği vesaikle birlikte eksiltme glınil saatine kadar ko
misyona mürııcaııtları 11\:ı:ımdır. 

--------==' 

Sıhhat Memuru Aranıyor 
Türk Hava Kurumu havacılık dairesi için aşıığıdaki şarUarı haiz ol

mak üzere 75 lira ücretle bir sıhhat memuru almncaktır. Talıplerden 
İstanbulda bulunanların Türk Hava Kurumunda havacılık mUmessilligi
ne ve diğer mahallerde bulunanların da Ankarad:ı havacılık dairesi ge
nel direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak, 
2 - Yaşı 40 ~n yukarı bulunmamak ve faal hizmete elveriljli oldu

ğuna dair tabip raporu bulunmak, 
3 - Şimdiye kadar çalışmış olduğu yerlerden verilmiş iyi hal kMTt

larmın bulunması, 
4 - Kabul edilecek olan sıhhııt memuru İnönU kampında istihdam 

edilecektir. (3313) 

Hava Gedikli Namzetlerine : 
Gedikli namzetlerinden 15 - 18 yaşında olup muayenede kazanmış 

ve evrakları tamamlanmış olanlar 5 Mayıs 941 pazartesi sevkedllecek
lerinden bunların pazartesi saat 6 da Kurumda bulunmaları ilan olunur. 

(3409) 

Tıp Fakültesi Dekanllğından : 
Fakiiltemize bağlı rliş tababeti ıneklebinde kırk lirn i.ıcretli bir hrm

şirelik munhaldır. Şcraılı öğrennıei{ uzere Tıp l' kiıltcsi Dekanlı •ına mu-~ Fiatı 50 Kuruş. lliin sayfasımla " $0 .. ________ ., Bu j;;ıc nlt şartnameler komisyondan parasız olarak dnğrtılmakt::ıdır • 
(3358) racant etmeleri, (340'" 


