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jTürk K.adını ,, trak Kıtaat' 
1 Vazife Başına! j ~:r~dE7e~~i::i 
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.i. Bn. inönü Kadınlarımızı Milli ! 
j Müdafaa Hizmetlerine 1 

j Hazır Olmıya Davet Ediyor ~ 

Haiz Bütün Mevkiler 

lngiliz işgali Altında 

Filistin Voliyle 
! Ankara, 4 (TAN) - Yardım Sevenler Cemiyeti Hami i 
1 Reisı Bn. Mevhib~ Inönü, IJugun Ti.ırk kadınlanııa hitaben ~ı: a 
ı beyannameyi neşretmişıır; : irak1 a 
İ "Türk kadını, ~ Mütemadiyen 
i "Türk vatanının her Türk ferdinden gündelik işleri i 
1 dışında, büyük hizmetler beklediği günlerdeyiz. Böyle 1 

Yeni lngiliz Kuvvetleri 

S evkolu nma kt adı r 
f

r günler, kadın erkek, bütün Türk milletine şuur ve f 
ham.l ·· 1 d' : Londra, 4 (A.A.) - Resmen 

e veren gun er ır. i >ildirildiğine göre, İngiliz kıta-

lı "Türk kadını her büyük günde, erkeğinin yanın- i arı Irak kuvvetlerini Basra'dan 
dadır. Erkeğine eştir. e ardPtmislf>rdir. 

·ı "Bu ezeli hasleti yeniden meydana koymak fırsatı ! İ gnUiz resmi tebliği 
• Londra, 4 (A.A.) - "Tebliğ,, 

SiYASİ HALK GAZETESi 

Çocuğunuza verrtıi1Prf'ği"t7 f"" kıymetli hediye 
. YALNIZ 

Çocuk Ansiklopedisi 
Olabilir. Çiinkü bütün hediyeler unutulabilir. Faket 
COCUK ANSİKLOPEDİSİ Çocuğun bütün hayatın

da izini bırakır. 
FTVATT {R\ f .rn~nm~ 

1 gelip çatmıştır. i ı Mayısta, Irak'ta Rabbaniye· 

1 '~~~~~~~~.,S~rem~m~~i~m~~~~~~~ =~·=·-·~----------------------------------------~~ f hizmetlerinde gönüllü hasta bakıcı olmak, asker hasta- ı ra kuvvetlerimiz Basrada .?0~1a:.\-
I mıntakasmı, deniz hava ussunu H 19 1 

• 
hanelerinin muhtelif servislerinde çalışmak, ordunun ve elektrik santralım is_tt~l et-ı ,, erın 

: h · l l · h l k d'km k ·ç·n An =ı mişlerdir. Irak kuvvetlerının o. i i tıyacı o anma z~:ııeyı . azır ama ve ı .e . ı ı A - ralardan çekilmesi daha evvelden 
ı r·-······-··-·----·-·---·, 
~ PORTEKİZ'E i Almanya 1 Liverpool'a 

Suriyeye ~Sürekli Bir~ 
Yerleşmek Hava Akını 

i karadaki ilk tecrubelerıyle muvaffakıyetli ımkanlarl • muayyen bir müddet verilerek 
: hazırlamış ve rehber olmuş bulunmaktadır. isteriiİmiş ve yüksek riıf.takbelti bir Nutl<u . . 
: " h. d b b · kAnl dı B••t•• Trak subayı bum muva a ey-! Her şe ır e una enzer mı a ar var r . u un : lemisti. Fakat mezkur mühlet 

:
!:: Türk kadınlarını cemiyet hayatına yararlı, milli mü- ,! bittiğ'i halde Irak kuvv7tıeri çe- Alman Devlet Reisi, 

· I · ' h 1 d d" 1<ilmek için hiçbir tedbır alma -
dafaa hızmet erme azır o mıya avet e ıyorum.,, ~klarından kuvvetlerimiz onları 

::.:

ii: Yardım Sevenler Cemiyeti ı= oradan tayyare ve tooçu. bom_ -

1 YAPILAN . 
: 
: 

s TEKLİFLER 

1 

• • 
lstıyor 

H Ami Reisi bardımanlan ile tardetmıslerdır. 
~ . .. .. Habbaniye'de iki sahayı kıtala-

MEVHIBE INONU rımız kuİlanmaktadır. Cumarte. 
! ....... __.. ...... _ .............................. -........... ·-·-··-.. ·-· .. -··-· si sabahı İnı?iliz bomba taytya -

\ 

Dünkü Saor 
Hareketleri 

Evvelki :ün Ankarada yapı lan Fenerhahçe - 1\1askesnor 
karşılaşmasından bir görünüş .• 

İstanbul, Ankara ve İzmirde Fenerbahçe Harbiyeyi 4-1 yen. 
dün muhtelif spor hareketleri ol- miştir. 

muştur. Neticeler şunlardır: 3 _ fzmirde Alt:.nordu Genç-
1 - Dört şehir atletizm birin- lerbirliğini 1-0 ve Altay da De

~iliği, Fener stadında ya'J'.!ıl~ı~ . mirsporu 4-1 yenmişlerdir. 
Istanbu.l ~i~~nc~: Ankara ıkıncı, Şehrimizde yapılan profesyonel 
Balıkesır uçuncu olmuştur. güreş müsabakalarına ve diğer 

2 - Ankarada Galatasaray spor hareketlerine ait tafsilat 
?vf~c::kPsnorla 4-4 hPr;ıhere kalmıs dördüncü savfamızıdadır. 

tNGİL TERE I TOBRUK'TA 
iÇtN EN MUKABiL 

NAZİK DEVRE HÜCUMLAR --
Bahriye Nazırı, "Şimdi 

Bir Çok Meseleler 

Karşısrndayız11 Diyor 

o 

Şiddetli Topçu Ateşi 

Karşısında Mihver 

Kuvvetleri Çekildi 
Londra 4 (A.A.) - Bahriye Na- Kahire, 4 <A.A.) - "Tebliğ,. 

-r.ırı Aleksandre, bugün hir nu- Tobruk'un harici müdafaalarına 
tuk söylıyerek demiştir ki: karşı düşman hücumunun tekar-

"Yunanistan har<'katından ev- rür etmesi muhtemel olmakla be 
ıı>I Dunkerque hadisesi askeri rabcr, dün öğleden sonra düşman 
arıhin en büyük tahliye lı3reke- tanklarının topçumuzun şiddet
i olduğu neticesine varılmı~tı. li ateşi karşısında .e;eri çekilme. 
"akat Yunanistanda yapılan tah si üzerine hücum kati surette 
iye harekatı esnasında donan- önlenmiştir Sollum mıntakasın
na, pike bombardıman tayrare da m;etörr· kuvve~~erimiz mu'. 
Prine karşı hemen hemen hıma- vaffakı .. t yyuç eden yem 

releri Iraklıları durdurmus ur. 
Iraklıların topçu ateşi fasılalı 
olmuştur. 

+ 
Londra, 4 iA..A) - 13u ı;.abah 

erken saatlerde öğrenildiğine gö. 
re, Britanya ve Irak kuvvetleri 
arasında çarpışmalar olmuş ve 

r .) (Devamı: Sa. 5, Sil. 3) 

Amerika, Ankaraya 

da Askeri Bir 
Müşahit Gönderecek 

Vaşington 4 (A.A.) - ''Reuter,, 
Amerikan ordusuna mensup ba
zı subaylar Bağdat ve Tahrana 
askeri müşahit olarak gönderil
miştir. Bir subayın da ayni sıfat
la Ankaraya gönderildiği öğre
nilmiştir. 

Çunkin~. 4 (A.A.) - Ameri _ 
ka; Reisicümhurunun oğlu 
Janne Roosevelt bu sabah tayya
re ile Çun]dng'den Rangon'a ha
reket etmiştir. Janne Roosevelt 
vakında aske--i müsahit sıfatiyle 
Kahireye gidecektir. 

Churchill' e Şiddetle 

Hücum Etti 

"Her Bombaya 100 

Almanya, Üs 

Mukabilinde Garantif 

Teklif Etmiş ! i 
r 

,. 

Londra, Vichy'nin Bu 

Maksatla Tazyik 

Edildiği Kanaatinde 
Bomba Jle Londra 4CA.A.) - 4'Afi,, I Londra 4 (A.A.) - Müstakil 

Bazı gazeteler, Iberik yanm • Fransız ajansı bildiriyor: 
j ad.asından alman bir muhil - ! Londra sıyasi mahfillerindeki Mukabele Edeceğiz .. i bir telgrafına istinaden, Ilit- 5 umumi mütaleaya göre IIitlerin 
1 ler'in Portekiz Başvekili Sa- : bugün Vichy hükumeti üzerine 

.Berlin, 4 (A.~ . ) - .. "D::8·N . ., i lazar'a bir garanti teklifinde : 1 yaptığı tazyik Fransadan Alman 
Hıtler, Ray.~ta.gın ~ugunku top- : bulunmuş olduğunu ifşa et- askerlerinin geçerek Ispanyayı 
lantısında huk~metın beyanatını mektedir. Bu 2 aranti t.tklifi- işgal etmesinden ziyade Alman-
okumuş~ur. Hıtler, b'! nutkun- ne göre, Almanya, Portekiz yanın Suriyeye yerleşmesini ve 
da harbın nasıl başladıgını uzun hava ve deniz üslerinden sn burasını Şark harekatında bir üs 
uzadıya izah etmiş, sulh için yap b t . t'f d tmek muka . olarak kullanmasını mümkün 

v bb" 1 · k d d k b es çe ısı a e e k k b. Akd i · b' ı · · · · tıgı teş~ us erı ay e. ere. ~n. bilinde, Portekiz'in istiklalini ılaca ır en z ış ır ıgını 
lann bırer korku eserı telakkı .. e- ··ık· t amiyetini koru- istihdaf eylemektedir. Binaena-
d ·ıa·v· · nl ttıkt soz ve mu 1 em 1 h Al 1 A ·r 1 D rl ı ıgm~ a a an ~~ra - acaktır. Portekiz'cfe yalnıı • ey ' man arın mı a a an-
lerinf> ~ovle devam etmıştır: Y ·d , d . la yapmakta oldukla.rt mtizake-

"ChÜrchill'in revaç verdiği 6 hava mel'. anı ~ar ır '~ relerde, Ispanyaya Alman as-
sivil halka karşı gece bomba har bun~ardan hır ~açı ~a askım kerlerinin geçmesi meselesine 
binin tatbikine karşı yaptığım [aahyete gayrı sahh bulun- büyük bir ehemmiyet verir gibi 
ihtarlar da bir Alman zaafı su- m~tadır. Fakat ~':1~lar, . At- gözükmeleri ve bu taleplerınden 
retinde tefsir edildi. Tarihin lantık muhare~esı ıçı~ Hıtle- vazgeçerek mukabilinde Suriye-
kaydettiği amatörlerin en hun - re faydah olabıl:cektır. k ~f'r de her türlü kolaylıkları kopar. 
harı olan bu adam hakikaten san h~lde, .salaz~r: . u ~na .a ar mak istemeleri pek muhtemel-
dı ki Alman hava kuvvetlerinin ~ıtle~'m tekh~_ını ~uzakc: rc~e d 
aylarca muhafaza ettiği ihtiyat - İ h.1ç bır 

1
temayul ı:;-o~te~eını~- i~u imkanlar hakkında soru-

karlık gece akınlari yapmak ka- : tır. A m:ın aynı a ere go- lan suallere karc::ı Londranın sa-
biliyeti olmadığının bir burha- S re Poruhtekı;, ls~~ny~~~~Hdl~- lahiyetli mahfileri şunu söyle-
nından başka bir şey değildir. : nu m fa :za ıç;n · f ın as· mekle iktifa ediyorlar ki. Suri
Bunun için bu adam, yalnız i ker se er er e mış ır. .J yeye tehlikeli olabilC'cek miktar-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 5) '9-........................................ da Almanın gelmesi Filistin ve 
Türkiyeye bunların gelmiş cılrna
sını icabettirir. Çünkü Alman-

(Devamı: Sa. 5, Sü. 2J 

Bu Harekat Esnasrn.da 

lngilizler 16 Alman 

Tayyaresi Düşürdü --
Almanyada Bir Çok 
Yerler Bombaf andı 
Londra 4 (A A) - Almanl~rın 

dün gece Ingiltereye yaptıkları 
akınlar esnasıntla 16 düşman tay 
yaresi düşürülmüş olduğu halde 
Ingiliz tayyareleri .K ol ııya, 
Brest, Norveç ve diğer yerlere 
yaptıkları akınlardan kamılen 
dönmüşlerdir. Bomba tayyaı·eJe
rimiz Kolonya endüstri merke
zine binlerce ton bomba atmış
lardır. Bu bombaların ara~ında 
binlerce yangın ve en kuvvetlı 
infilak bombaları da vardı. 

Halen Brest' te bulunm'lkta o
lan Alman Scharnhorst ve Gnei
senau zırhlılarına ağır bomhalar 

(DC\.·amı: Sa. 5, Sii. 2J 

Almanya ve İtalya 

Arap Ülkelerinde 

Nasll Çalış+dar ? 
l'azall: Sabilıa SERTEL 
(Bug-ün üçiincii sa;\·famızda) 

{ '/111W 111111111,..._ .. ~- .. ..._ .................. l~it ........ 11 .. 11 1- P ..-ııwoı>Mlllll ~ 

\._,§...~ ~-':.§_~ . ~! C ~ .. ~~.~ N _./ 

Tokat Derecesine İnen İdan1 
Yazan: Refik Halid 

Çocuk ba)·ramı haftasındaydı: gazetede bir telgraf habe
ri göziime ilişti. ti.İ;\'lerim ürperdi: Bir köylü biri yedi, 
öteki bes yaşında iki komşu çocu{tunu götürüp ırmaı::a 

atmış, öldiirmüıı. Kabahatleri ne imiş , .e ne olabilir ki? Hic! 
Onları, babalarına karşı beslediği adavetten dolayı. sır{ bu ba· 
bayı üzmek, ezmek. mateme garkctmek için bo~nrns! 

Vaknnın vürekler yakıcı sanıal:uını ve teferrüatını di.isfln· 
mekten ürkiiy'Orum ve ~tanıyorum. ZavaHı masumların hir aVllÇ 
nemlenmiş leblebi veya koflaşml!'; halka sekeri i1e kandırılarak ır
mni!a doğru götiiriiliisii, su:va fırlatılınalım. nelki hir kazaya ni!'
radıklannr sanarak zalimden medet umu~hın. akıntıya kapılıp 
bata <'ika kaybolu~lan ve nihayet katilin tek ha~ınn. "'nluya solu
ya köye döniic;ii ı?Öziimiin öniine geldikce dislerim kilitl<'nİYol". 

Canavarlık faslında misline az raslanan "'U en namertre rl
na1•etin ce~ası ne olabilecek? Sadece idam! Hallıııki ''nknn•n in-

. ki d h .. 1 . tt'.. "1' " ... 1. " d' san a ın an ta assın e ge~ır 1gı ceza ınç ve ıs"'ence ır. 

resiz bulunan 45 bin kişilik b~r bira apmJ ;~na kayıp. 
~uvveti kurtarmıştır. yunan1:5 lar kaydettirmiş irlcr al
anfiiaki kuvvetler tahlıve edı- mıştır. 

(Devamı: Sa. 5, S~i. ·1) 1 f IDc\'c.mı: Sa. 5, Sii. 7) 

Dünya harbini..n gidişi de bizım gidişimize benziyor, fazla keyiflenince gide. 
ceği yolu şaşırıyor/ 

Tarihlerle romanlarda okuyup bazı filmlerde seyrettii'!iıni7 orta 
çağ ve enkizisyon usulleri o kızgın ya~. kıskaç, "i~. kazık. nte .. : 
o et didikleme. deri soyma, tırnak sökmek, kemik k•rınak, göı 
oymak. tahen dağ'lamak, hepsi mubah de~1. farz, hatta az eörii· 
nüvor! Ama, diyer.eksiniz ki dün;\·a, bu~n seri halinde ne rff'h· 
şetli facialara sR\.it ... Evet; fakat. karmakarışık zaman1arda kol
lektif yapılan şenaatle. sakin bir köy muhitinde düşüne tac::tna. iki 
yavru:va karşı işlenen bu ferdi cinayet arasında mühim bir fark 
''ardır. 

Bence. korkunç idam kE"limesinin tamamiyle hafiflcdil{i, yu
'musnd11':'1, lıir tokat kadar ehemmİ)dini kaybettiği yer, işt~ budur! 
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1'azan: ULUNAY No: 63 

duğu halde çalışanların lakırdı -
lannı işitmiyorlardı. Sanki Frenk 
lerin "dul kadın,, dcdikleıi bu
büyük ihtiliil yadigiirına bir bela 
kralıçesi gibi hürmet ediliyordu. 

Bulvarın kenarındaki ağaçlrırın 
kesif yapraklarının arasından 
yıldızlar birer ikişer sönnıeğe 
başladı. SeTin bir hava, kendıni 
hissettirmeden ikisinin de ilikle
rine kadar nüfuz ediyordu. 

TAN 

Milli 
Yazan: Naci Sadullalı 
ir vatandaş, bana yazdığı 

mektupta diyor ki: 
"- Bir harp teranesidir tut· 

turdunuz, ve hemen bütiin di 
ğer mevzuları unuttunuz. Hnlbu 
ki, memlekette kalcınleriı1izi 
himmetini bekliyen hiç bir i< 
tiınai ve iktisadi aykınhk yo 
mu? Bu vaziyet karşısındn si 
bir \•azifc uğruna diğer bütiin v~ 
zi(elerini:ı.i unutmuş sayılmaz mı 
sınız?,, 

- Niçin bana böyle bakıyor
sun? .. Beni deli mi oldu zannet
tin? ... Nazarlarında öyle garip 
bir mana var. Anlıyorum ... Ak
lından geçenlerin hepsini anlı -
yorum ... Büyük baba deli ... Baba 
yan kaçık... Ben de zırdeli de
ğil mi? ... Bunu demek istiyor
sun ... Söyle, bunu mu demek is· 
tiyorsun ha?... Korkma! kız
mam .... Ve yemin ederim ki sana 
bir şey yapmam ... Yalnız söyle! 
O kadar .. 

- Sükunet bul. Yanlış düşü
nüyorsun... Görmek istediğin 
şeyin cidden meraklı bir manza
ra olduğuna ben de kaniim, fa
kat buna her sinir mukavemet e
demez .. Onun icin söylemiştim. 

- Karıcığım! Donuyorum' 
Kadın cevap vcrmcdı. Gözle

rinden ıki damla yaş yanakların
da soğuk bir ız bırakarak çenesi
ne doğru indi. 

Dün Beşiktaşta yapılan havn den emesinden iki in tiha: 1 - Koptuğu farzcdilen tramvay teli tamir ediliyor. 2 - Mefruz bir 
yaralı hast.1 haneye götiirülyor 

Ben, bu mektubu yazan okı 
yucu gibi düşiinebilecek boş), 
vatandaşlar bulunması ihtimaliı 
de göz önünde tutarak, cevab 
mı açıkça vermek müs:ıadesiı 
istiyorum: 

Sinirlerini teskin et!. .. 
- Teşekkür ederim! .. Hararet-

ten yanıyorum ... Bir iki şişe v1s-
kı getirmiştin ... Nereye koydun? 

- Daha paketleri açmadım ... 
Masanın üstünde duruyor! 

Yarı deli titriyen parmak! riy
le paketi açtı; viski şişesini ~ı
kardı. 

- Soda istemez misin? 
- Hayır. Sade içeceğim .. 
Bardağın yarısına kadar dol -

durdu. Birden dikti. 
- Oh! Ustura gibi.. Biraz a

sabımı yatıştırncak! 
- Sarhoş olacaksın ... 
- Nerede o günler? Keşke 

sarhoş olsam da sızıp uyusam 
Bir haftadır gözlerimi kap.ıya -
mıyorum ... 

Yanm bardak viski bir ınadı>n 
suyu gibi tesirsiz kaldı. 

- Biraz uyumağa gayret et. 
Ben seni uyandırırım ... 

- Ne miinasebet? Bu gece u
yuyabilir miyim? Sabaha karşı .. 
Sabaha karşı ne olacaic?,,, Söyle 
bakayım. Ne olacak? 

- Sana sakin ol. Diyorum. 
K ndi kendıni harap ediyorsun ... 

- Hakkın var! 
- istersen biraz balkona çık. 

Hava alırsın ... 
-:- Balkona mı? Hayır, hnyır, 

1 yır ... Balkon o dakikaya kadar 
l ·ıkire kalmalı ... Onu adi fıkirler 
'rin israf etmek istemem. Bal -
~on, o muhteşem, o ulvi manza
raya mahsus bir taht vazıfcsini 
görecek ... 

Bunu söylerken acı acı gtilü
y'lrclu. 

Gece yarısına kadar iki viski 
.,ic:esini de bitirdiği halde halin
dC' ufak bir değisiklik yoktu. 
J<' <>skin içki onun gergin sinırle
rini ycnC'memişti. 

Genç kadın saatlC'rcc kocasiyle 
fı ıC'ta güreş eôiyordu. 

Baloknun kapısını aralık etti
ler, dinliyorlardı. Arada ıMon
parnas) dan g<'lcn bir t:.1ksinin 
,ı:?PCeyi yırtan hışırtısı jkisini de 
titretiyordu. 

* * zaktan Danfer Roşro istns· 
yonunun saati dördü çal. 

dı, bir başka saat da hırıltılı hiı 
göğüs gibi saatin dört olduğunu 
söyledi. 

Birden t.~ ynnıbaş1nrındn tan
nan bir sada ayni darbeleri tek· 
rar etti: 

Dan! Dan! Dan! Dan .. 
Hapishanenin saati, :;on dar

beyi henüz bitirmişti. Karanlık
ta ağır ağır yürüyen bir arr.ba· 
nın dingil -sar.sıntısı ile onu SÜ· 
rı.ikliyen atın nal şakırtısı işidildi 

Caddenin nihayetinde s:.ıvari 
polislerinin atları geliyordu. 
Bulvarı iki taraftan kestiler. 

Bütün bu tertibat gürültüsüz. 
SC'ssiz bir tiyatro (mizansen) i gi· 
bi yapılıyordu. • 

Tek hayvan koşulu araba bir 
felaket heyülfısı gibi yanında a
sılı duran petrol lfımbasını snUı
yarak karanlıkta yapayalnız ikr
liyordu. 

Sokak başları da tamamen ke
silmişti. Suvari hayvanlarının ar
kalarında şimdiden halk birikin
tıleri başlamıştı. Fakat oradan 
hiç bir şey göremiyeceklerdi. 

- Ağlıyor musun? 

- Neden ağlıyorsun?.. Söyle
sene ... 

Sabah oluyordu. Giyotin'in 
kolları dikilmişti. Muavinlerden 
biri ufak bır el merdiveni ile 
çerçevenin üst kısmına bıçağın 
takılacağı yere mücella bir tu•ıta 
geçirdi. 

Koyu erguvan rengi semadan 
dökülen donuk aydınlıkla aletin 
bütün tcferrüatını gördüler. 

lkisi de Burjuvazi ihtil<llinin 
bu müthiş muavinine hayretle 
bakıyorlardı. Birdenbire siyah 
paltosunun yakası kalkmış bir a- ı 
dam göründü. Giyotinin etrafın
dakiler hemen çekilerek ona yol 
verdiler. Arkasından kendisi gi
bi siyah giyinmiş koltuğunda hü
yük bir mahfaza taşıyan biri ge
liyordu. 

Genı;: kadınn kocası fısıldadı: 
- Cellat! 

* * " ı· smine bir asalet mentesesi i-
lave cdil_s.-r k "Mösyö dö Pa

ri,, yahut sndece- "Mösyö D.eb
ler,, tesmiye edilen bu adam ça
tık gür ka~ıarı siyah sakalı i
le adaletten ziyade dehşeti tem
sil ediyor zannolunuyordu. Yr r
dımcısına doğru döndü. Bryaz 
eldivenli elleriyle mahfazayı açtı. 
Mahfazada dil'leri müsavi olmı
yan bir mi.ısclles şeklinde gü· 
müş gibi pnrlıyan satır bulunu
yordu. Alışkın bir tavırla bıç:a
ğı çıkardı. Giyotinin çer~,.vesin
deki yivlere yerleştirdi. Muavin
lerden biri yavaş yavaş "'ahrı di
reğin nihayetine doğru yüks( it
ti. 

inerken kayacaği yerleri yağ-
ladılar! 

Mösyö Dehler direğin bir nok
tasına parmağını dokundurdu. 
Satır, çelikten bir kuş kan ıdı gi
bi indi. Ve çerçevenin ac;a'Yı kıs
mında "gözliik,, {knilen kafa ge
çirilecek deliği kapadı. 

Tecrübe muvaffakıyetle bit -
mişti. 

Giyotinin etrafında bir kaç ki
!iİ duruyordu. 
Şimdi cellat, mahkCımu tesel

lüm etmek için hapishaneye gi
diyordu. Orada hapishane mü
düriine bir makbuz verecPk mah
kumu alacak, "tuvalet,, ini yapa
cak, yani ensesine gelen saçlnrı
nı, omuzlarına kadar gömleğinin 
ynksını kesecek. ayaklarını ga
yet ufak adımlarla yürüyC:'cek 
kadar birbirine köstekliyec<'k 'e 
ellerini arkasına bağlıynrak da
rağacına kadar getirecekti. 

Cellat, mahkumu aldıktan son 
ra onun üzerinde artık hiç kim
senin hakkı kalmıyordu. 

( Arkası var J 

Kırkpınar Güreşleri 

Heyecanla Olacak 

r 

Pazarların yıllık 

40 Satışları 

Milyona Yükseldi 

r 

Bir müddettenberi Istanbulda 
tetkikler yapmakta olan Sümer 
Bank umum müdurü Burhan 
Zihni Sanus çalışmalarını bitir
miştir. Sümer Banka bağlı fab
rika ve müesseseler müdiirleri u
mum müdürün riyaseti altında 
toplanarak bi.ıtün faaliyeti ve sa
tışları gözden geçirmişlerdir. 

Oğrendiğımize göre Sümer 
Bank yerli mallar palarlarına 
halkın gösterdiği rağbet günden 
gi.me artmaktadır. Hükumetin de 
bu hususta aldığı bir çok tedlıir
ler sayesinde yerli mallar pazar
larının bundan bir kaç sene ev
vel 1,5 milyon lirayı geçmiyen 
yıllık satışları 40 milyon lirayı 
bulmuştur. Maamafih evvelce 
yerli mallar pazaııları Sümer 
Bank fabrikaları mamulatından 
pek az bir kısmını satmakta idi. 
Bugün ısc banka fabrikalarının 
hemen bütün imaH'ıtını yerlı mal
lar pazarları sntmaktadır. Bu şe
kil mubtelif ihtiyaç maddelerinin 
fiyat istikrarını ve bankanın pi
yasada nazım rolünü de temin et
miştir. 

Halkın pazarlara karşı göster
diği rağbeti göz önünde tntnn 
banka, son defa açtığı Erzurum, 
den bao::kn Konya ve Gaziantep 
Trnbzon, Diyarbakır ve Ereğli
ve Antakyada da bir yerli mallar 
pazarı açmağa karar vermiştir. 
Antakyada açılacak olan yerli 
mallar pazarı için tetkiklere baş
lanmıştır. · 

istihsal artıyor 
Bankaya bağlı fabrikalarda her 

sene istihsal muntazaman art
maktadır: Bilhassa Kayseri fab
rikasında pamuk ipliği istihsa
lfıtı yi.ızde 33 nisbetindc aı tmış
tır. 

istihsal ve teknik işlerini gö
rüşmek üzere fabrika miidür1eri 
toplanarak neticeleri gözden ge
çirmektedirler. Bu maksatla ilk 
toplantı pamuklu mlıessesesine 
bağlı Kayseri, Ereğli, Nazilli ve 
Bakırköy f abrikalnrının 1941 se
nesi ilk iıç aylık çalışma neticele
rini tetkik etmek ve icap eden 
kararları almak üzere 10 Nisan
da Kayseride yapılmıştı. 

Yine bu maksatla yünlii kısmı
na baglı HerekG, Feshane, M.eri
nos, Bünyan ve Gemlik fabnka
lnrının 1941 senesinin ilk üç aylık 
faalıyetini gözden geçirmek üze
re Istanbulda yapılan toplantılar 
da sona ermiştir. 

Istanbulda yapılan toplantıda 
da bu kısma bağlı fabrikalar is
tihsalfıtında geçen senC'nin ayni 
aylarına nazaran mühim miktar
da artış kaydedildiği memnuni
yetle görü1müştur. 

Edirne (TAN) - Her sene Ma
yısın ilk haftasında Edirne Saray 
içinde yapılmakta olan tarıhi ve 
ananevi Kırkpınar panayırı ve gü 
reşlerinin bu yıl da mükemmel 
bir şekilde yapılması için ha
zırlıklara başlanmıştır. 

Şehrimiz çocuk esirgeme ku
rumu mcnfatine yapılmakta olan 
bu büyük güreş musabakaların
da derece alacak pehlivanlarımı
za, geçen senelerde olduğu gibi 
bu sene de hediye edilmek üze
re Cümhuriyet Halk Partimızin 

Yünlii fabrikalarının ihtiyacı 
olan yapağıları köylüden değer 
fiyatlarla satın almak için fabri
ka faliyete geçmiştir. Bu hu
susta köylüyü tenvir için neşri
yat da yapılacaktır. 

Ucuz imalat 

\ 

Bir Baba 
Oğlunu 

Bıçakladı 

Baygın Bir Çocuk 

Halde Hastaneve 
1 

Ka ldırıld ı 
Evvelki gece Galatada bir va

ka olmuş, Ahmet Tılıy adında bi
ri kendi oğlu 15 yaşında Sabriyi 
bıçakla dört muhtelif yerinden a
ğır surette yaralamıştır. Vaka
nın sebebi şudur; 

"- Evvclıi, okuyucumun yap 
tığı tenkit -mubalftğalıdır: Çüı 
kü şahsen kendim, münhasıra 
harp mevzuları içine gömiilmü 
değilim. Son aylarda, hatta soı 
hartalarda bu siitünda çıkan yn 
zılanm içinde, en hafif bahisler 
mevzu edinmiş olanlar bile var
dır. 
Eğer okuyucum o tcnkidiyle 

"şnka,, yı muvakkaten bırakmış 
bulunmamı da kasdediyorsa, 
haksızdır: Çünkü o da takdir <> 
der ki, artık vukuatın... şakaya 
tahammülii kalmamıştır. 

Hele eğer, eskisi kadar tenkit. 
kar davranmayışıım kasdcdiyor· 
sa, kendisini l;'jne haklı bulnmı· 
yacağım: Çiinkü yaııılabilecek 
biitfüı ehemmiyetli tenkitleri 
dünyayı saran büyük kavganın 
biteceği güne tehir etmemek, bu 
tarihi hengamenin şuurlu muhar. 
ririnden umulmaz bir ihanettir. 

Ve bugün hepimize düşen borç, 
devletin düriist siyasetine bil· 
tiin kabiliyetimizle miiznhir dnv• 
ranmaktan ibarettir. 

Askeri liselerden Harp okuluna geçen talebenin ev,•elki giin 
Ankarada Ulus meydanında yaptıkları ml'rasimden bir intiba 

Sabri son günlerde, babasının 
muvafakati olmadığı halde kah
velerde dolaşmıya başlamıştır. 
Ahmet, oğluna bundan vazgeç
mesini sıkı sıkı tenbih etmiş ve 
kahveye gitmekte devam e
derse döğeceğini söylemiştir. 
Fakat çocuk aldırış etmemiştir. 
Nihayet evvelki gece oğlunun A
rapcamiindc Nazifin kahvesin
de iskambil kağıdı oynadığını gö
ren Ahmet onu eve çağırmıştır. 
Fakat çocuğun kahvede ltalmakta 
ısrar ettiğini görünce birdenbire 
sinirlenmiş ve bıçağını çekip Sab 
rinin sırtının rastgele yerlerine 
vurmağa başlamıştır. Bu sırada 
kahveye giren polisler, çocuğu 
babasının elinden güçhal ile kur
tarmışlardır. Sırtının dört ye
rinden ağır yarnlar alan Sabri 
baygın bir halde Bcyoğ1u hasta
hanesine kaldınlmıştır. Ahmet 
yakalanmıştır. 

Şimdi, cevabıma devam eder. 
ken, bir başka okuyucumun mek• 
tubunu da hatırlatıyorum. O; 
"- Siz, diyordı\, vaktiyle ko. 

yu bir harp aleyhtan idiniz: 

•• un 

Kaza Dahilinde Muhtelif Yerlerde Yapılan 

Tecrübeler Muvaffakıyetl i Oldu 
Dün sabah Bcşiktaşta hava 

tehlikesine knrşı pasü korunma 
denemeleri yapılmıştır. Deneme
ler tam bir i11tizam içinde cere
yan etmiş bütün ekipler vazife
lerin,i noksansız başarmağa mu 
vaffak olmuşlardır. 

Alfirm işareti saat tam 11 de 
verilmiştir. Düdük sesini duyan 
bütün nakil vasıtaları bulunduk
ları yerde durmuşlar ve yolcu· 
larını indirmişlerdir. Halktan e
vi yakın olanlar evlerine diğer
leri de sığınaklara girmişlerdir. 

Ilk olarak Emniyet Amirliğınin 
deposuna bir tahrip bombası 
düştüğü ve bir kişinin enkaz al· 
tında kaldığı haberi verilmiştir. 
Iki dakika sonra hadise mahal
line gelen enkaz kaldırma ekip
leri, derhal faliycte gec;mi.5lcr 
ve enkazı süratle temizliy~rck 
altındaki adamı çıkarmışlardır. 
Muhtelif yerlerinden yaralı ol -
duğu far zedilen bu adamın sıh
hiye ekipleri tarafından ilk mü
davatı yapılmış ve can kurtaran 
otomobili ile hastahaneye kaldı
rılmıştır. 

Bu sırada tramvay deposıtna 
düşen bir bomba ile su borulnrı
'lın patladığı ve Akaretler cad
dE:'sine düşen ikinci bir boınba i
le de elektrik tellerinin koptu
ğu farzedilmiştir. Buralara sii
ratle yetişen teknik onaı·ma e
kipleri su borularını tamir et -
mişler, kopan telleri bağlamış -
lardır. 

Bundan başka Parti binosı ile 
Iler sineması önüne birer iperit 
bombası düştüğü üç adamla hir 
beygirin iperitlendiği farzedil -
mi<t:tir. Derhal buralara koşan 
gaz arama ve temizleme ekipleri 
insanların ilk müdavatlarını yap
mışlıır ve otomobille iperit ba
kım rnC'rkezine götürmHşlerdir. 
Hayvan da kireç kaymağı ile u
ğulup bol su ile yıkandıktan son-
ra hayvan hastahanesine gönde
rilmistir Bütün btınlar saat 11,20 
ye kadar bitmiı; olduğundan ve 
şehir dahilinde yapılacak hn!"ka 
bir is kalmadığından "alarm 
zail oldu,, işareti verilip halk 
serbest bırakıldıktan sonra pa
raşütçülere karşı korunma tec
rübelerine başlanmıştır. 

Saat 11,30 da Beşiktaş emni
yet tımirliğinc gelen bir telefon
da, 15 kadar di.işman tayyaresi
nin Zincirlikuyu jandarma kara
kolu civarına 60 kadar paraşüt
çü indirdiği bildirilmiştir. Za-
ten emre müheyya bir vaziyette 
bulunan gençlik teşkilfıtının Be
şiktaş şubesine mensup sivil ve 
müsellah gençler derhal kam
yonlara bindirilmiş ve .:;iirntle 
Zincirlikuyuya gönderilmiştir. 10 
dakika sonra Zincirlikuyuya va
ran gençler. ayrı ayrı yerlerde 
kamyonlardan inmişler ve mahi
rane bir hareketle mefruz paı·a
şütçü !erin indiği sahayı ihata 
etmişler cümlesini de esir almış
lardır. 

Yeşilag Kurumu 
Yirmi Bir Yaşında 

Halbuki şimdi yazdıt:,rınız ynzılur, 
o eski kanaatinizle garip bir te· 
zat teşkil ccliyor. Şu vaziyet lı.ar
şısmda, ikide birde gösterdiği~i~ 
"tezat düşmanlığı,, uda samımı 
olmadığınıza hiikmehnekte lıtık· 
sız sayılabilir miyiz?,, 

Bu ithamı yapan okuyucum 
d a, diğer mektubun sahibinden 
<lnha nz hnk ız değildir: Çünkü 
harp aleyhtarı olmak, Iıarb'n ha
zan bir zaruret halini aldığını 
hiç kimseye unutturamaz. 

POLİSTE: 

Küçük Bir 

Pençereden 

Çocuk 

Düştü 
Kasımpaşada Kışla çıkmazında 

6 numaralı evde oturan Akifin 
oğlu 3 yaşında Rıdvan evin ikin
ci kat penceresi önünde oynar -
ken kazaen sokağa düşmiicştür. 
Muhtelif yerler inden tehlikeli su
rette yaralanan Rıtvan Şişli ço
cuk hastahanesinde tedavi altına 
alınmıştır. 
Kaldırıma Çıktı - !nhis:ırlar 

idaresine ait 269 numarlı kamyon 
şoför Kadri Babayurdun idare -
sinde olarak Eminönünden ge -
<;erken karşısına çıkan tramvaya 
çarpmamak için direksiyonu faz
laca sağa kırmış ve yaya kaldırı
mına çıkmıştır. Bir tesadiif ese
ri olarak kaldırımda kimse bu
lunmadığından nüfusça bir zayi
at olmamış. yalnız Rus mağaza
sının güneşliği kırılmıştır. 
nıwnrdan Dii tii - Akbıyıkta 

Kabaçatal medresesinde oturan 
Abbasın oğlu 11 yaşında Kemal 
medresenin duvarından düşmüş, 
hurdahaş bir halde Şişli çocuk 
hastahanesine kaldırılmıştır. 

Hır:;ız Çırıık - Sirkecide Hak· 
kı Başara ait asri çamaşırhnnedE' 
çalışan Çırak Raşit, ustasına ait 
bir kısım eşya çalmış ve sn.tar -
ken yakalanmıştır. Dün adliyeye 
verilen Raşidin birinci su lh ceza 
mahkemesinde duruşması yapıl • 
mış ve neticede 1 ay 20 ııiin miid
dctle hapsine karar verilip tev
kif edilmiştir. 

Denizyollannın Yeni 
Yıl Bütçesi 

llnrı> ne zaman bir zaruret hn. 
lini nlır? Şeklinde bir suale la
yikiyle cevap vcrmiye ı2U anda 
yarısından fazlasını zaten doldur· 
muş bulunduğum bu sütunun 
mnbandi kafi değildir. Başka bir 
gün, bunu başarmıya çalışaca
ğım. Fakat bugiin şu kadar söy
liyebilirim ki, yarın Tiirk istik
lali, her hangi bir miiste\ linın ta-
arruzuna uğrarsa, harp, Tiirki
ye için, kabul cclilmesi far..:olan 
bir zarurettir. Ve o giin, hu za
rureti inkar etmek de bir iha
nettir. 

Ekseriya, hlıkim sınıflıırın 
menfatlerini koruyan de\'letler 
tarafından yapıldı[.~ içintlir ki 
harp, milletleri, ikiye, liçe, beşe 
ayıran, ve milli bir ittihat doi,'ll· 
ramıyan faciadır. 

Fakat o şartlar içinde, mU
letlcri içlerinden parçalıyan harp: 
onu bir tarihi zaruret haline 
girdiği anda kabul eden kalntıa. 
lıkları aynlmaz bir "biitlin,, ha
line sokar: Ve işte Türkiycnin 
yannki harbi karşısında göste
receği şahane manzara da bu O• 
lacaktır. Bu vahdetin bugiinden 
mevcudiyeti, en muhalif, şuurlu 
kalemlerin hile her tiirlü tenki· 
di kendiliklerinden bir ihanet 
saymnlanndan bellidir. Cüınhu
riyet devletinin hiç bir cebre ha~ 
vurmadan aldığı bu netice, ya
nn gireceği kavgada kazanacağı 
zafcn":en <lnha az şerefli değildil'. 
Bu itibarla bugünkU ~artlar için· 
de ona: 

"- Var ol!,, Diyenlerin sami
miyetinden nncö.k hasudlnr ve 
sinsiler şiiphelenebilir! 

PiYASADA: 

Et Fiyatları llugün 

Tetkik Edilecek 

Araba karı kocanın bulunduğu 
balkonun tam karşısında durclu. 
Iri (perşeron) beygiri silkindi, 
oracıkta peydahlanan bir knç kişi 
arabadan direkler ve tahtaları 
indirdiler. Hafif havagazi fener
lerinin müphem ziyası altında 
meş'um aletin kurulma ametiye
si başladı. 

lkisi de artık balkona cıkı;nış
lardı. Genç kadın, kocasını tes
kin etmek telaşından kendini u
nutmuş gibi idi. Çeneleri birbi· 
rine vuran. zangır zangır titri -
yen bu hastayı kendine do 'iru çe· 
kiyor; mahiyeti meçhul bi~ te -
reddi canavarına karşı miiuafaa 
ediyordu. O, kesik kesik söyleni
yordu: 

genel sekreterliği tarafından kıy Bu toplantılarda fabrikaların i
metli saatler gönderilmiştir. Bun maltıt programları gözden geçi
dan başka beden terbiyesi genel rilerck halkın ihtiyacını daha u
direktörli.iğünün bu müsabakalar cuza temin etmek için tedbirler ou··n Bu Mu··nasebetle B'ır Mu··samere Ver'ıldi 
da baş pehlivana vermekte otan alınmıştır.. Bu tırada makine ye-
kıymetli Kemer de yine genel dek pıır,çalı\rmm fabrikalardaki a- . 
direktör Generat Cemil Taner telyelerde JP.A6Uı ..,işgiy çvleri jn- Yeşilay ku rumunun 21 inci yıl tir. Doktor Fahrettin Kerim, ıç-

Devlet denizyolları u mum mü
dürlüğiyle limanlar işletme u
m um müdürlüğünün yeni sene 
bütc;eleri hazırlanmış ve tasdik 
edilmek üzere Ankaraya gönde
rilmiştir. 

Fiyatları mürakabe komisyonu
nun bugünkü toplantısında, et 
fiyatları tekrar görüşülecektir. 
Fikatları mürakabe bürosu kuzu 
fiyatlarının da iesbit edilmesine 
dair, komisyona bir rapor ver· 

- Bak, bak! Görüyor mu · 
sun?.. Iskele nasıl sivriliyor? 

Hakikaten gecenin karanlığın· 
da giyotin keser, tokmak Sf'~c:;lım 
arasında teressüm etmeğe başla
mıştı. 

Darağacı 'am A'rr!'Şılannaa or-

tarafından takılacaktır. Iki yıl, ası, usta ve işçi yetiştiı:me iş- dönümü münasebetiyle dün Be- kinin yalnız. fertler üzerinde de-
dır bu altın kemerı kazanan 'l'e- !erinin tanzimi, ücret ve primle- yoğlunda Fransız Tiyatrosunda ğil, cemiyet ve milletler üzedn- Çanakkalede Çocuklara 
kirdağlı Hüseyin (Kurtdereli ke- rin daha verimli bir şekle ifrağı bir müsamere tertip olunmuştur. de de fena tesirler yaptığını ~n- Yardım 
merini) bu yıl da kazandığı tak- üzerinde de bir çok mühim ka- Müsamerede Orfi idare komuta- latmıştır. Bundan sonra şehir 
dirde talimatnameye göre bunun ralara varılmıştır. nı Tümgeneral Ali Rıza Artunkal bandosu bir konser vermiş, er- Çanakkale, (TAN) - Yurt da-
hakiki sahibi olacaktır. Bu sene ve güzide bir kalabalık bulun - kek muallim mektebinden Arif vasında feragatle çalışmaktan 
Kırkpınar güreşlerinin ağası böl- Aclalar llati ında I"Ikbahar muştur. Par şiir okumuş. küçük çocuk- zevk alan Çanakkale kadınları 

k Ek D 
· M"s ere 14 30 an bandonun kendı· sefkat ve himayelerine 

gemiz asbaş anı rem emır- . • u am • . ıar tarafından danslar yapılmış- · ağdır. Güreş müsabakaları 9, 10 Tarıfesı Başladı çaldığı istiklal marşıyle .başlamı~ tır muhtac yoksul .cocuklara. da has-
ve ı ı ~layıs günlerinde yapıla- Adalar, Yalova ve Anadolu tır. Bunu doktor I~rahım Za_tı ·. .. . . konseri ve- sas ve :ıcak alakalarını ıbzal et-
cak "c ~ünlerde Kırkoınar \la- ~th.rında ilk.bahar tarifesinin ve profesör Fehrettın Kcrımın 1\Iuteakıben keman . mektcdır. Bu say~de :52. ':ok~ul 
nayırı r.ı ırurmnraK uç gun de- f tatbikine bucünden itibaren traş- ı ıçınnın tannnan naıtKınan ver • ı nnnış ve zeyoeıt oyunıarı . o~- ı vavru r:ıaştan aşngı ı:ıvnırılmış-
-.ıam edecektir. }anacaktır. dikleri konferanslar takip etınış- nanmış ve toplantı sona crmıştır. tir. 

1 
miştir. Çünkü bazı kasaplar ko-

1 yun etini kuzu eti diye satmak· 
tadırlar. 

---o ... ---
Vagonlar İstasyonlarda 

Çok Bekletilmiyecek 
Devlet demiryolları vagon ih

tiyacını <>n )emek için veni karar
lar almıştır. Buna ~orP va.gonlnr 
boşalmak ve vuklC'mek içın hiç 
bir istasvonda 6 saatten fazla ka
lamıyncaktır 
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Dünyanın 

Siyasi 
Manzarası 

Almanlar Cebclitarık istikametin
de henuz taarruza geçmemişlerdir, 
Bunu, Silveyse do~ru yapacakJarı 
taarruzla beraber ve Irak harekiı
tının İngilizlerin aleyhine inkişafa 
başladığı bir zamanda yapacakları 
tahmin edilebilir. Maamnfih, Al -
manya, Cebelitarık mmtakosma 
doğru harekete geçmek için İs -
panyn gibi Fransanın d:ı kendı· 
sıylc fiill bir işbirliği yapmıya ra
zı olacağı zamanı beklcmiyC' ek 
gibi görllnilyor. 

Mısır ve lrak'ta : 

Akdenizde bilhassa bi•: ay
danberi inkişaf eden ge

nis Alman taarru'l planının iki 
esaslı hedefine, yani Süvevşe 
'\'e Cebelitarık'a, bir üçüncüsii
nün de ilave edildiğini göriiyo
ruz: İrak. 

Almanyanrn, U7.Un zamandan. 
beri arap memleketlerinde hil· 
hassa İrakta, kaleyi idnden fct· 
hetmek için sistemli bir surette 
çahştığı \'e İrak kuvvetlrif!İ n~ü 
nasip bir zamanda, yani Ingıl· 
terenin muhtelif cephelerde en 
sıkışık olduğu bir zamanda ha· 
rekete geçirdiği anlaşılıyor. 

Askeri harekatın inkişafı hnk 
kında fraktan gelen haberler
den, İngili7.lerin heniiz vazi:retc 
hakim olmadıkları hissi hasıl 
oluyor. Bunun için. mih,·er kuv
\•etİcrinin pek gecikmivect'ği 
tahmin edilPn fiili miidnha1esin. 
den cv\'el İn«ili7lerin hu harp 
saha<;ına siiratle hüyiik kU\'\'et
ler giindermeleri ican etm(>kte· 
dir. Aksi tnkdirde biitiin Akde
niz bölge ·inde harekette bulu
nan kara, deniz \•e hava kuv
\·etlerinin siddetle muhtac ol
dP;.tı pefrnldcn mahrum kala· 
<'nldnr ve bu kevfivet askeri ha· 
ret t'crini sekteve u[,~afol'aktır. 

Öniinıiizileki hRfta icinrle va-
7;, «>tin inkişaf edeceği tahmin 
edilebilir. 
Alınnn • ftnh•an kuv\•Ptlcri 

P'f'<'f'n hafta irin<le J\I sıra dnğru 
ilrr1evi,.1erinde nıiihim bir tc
rRlı ki kıwdefmemis1erdir. Toh
ruk'a yaptıktan taarruzlarda 
lu•niiz e R"lı nef<'e'er alı•madık. 
lılrı anla ılıyor. Tohruk İn~iliz· 

Kuvvetli ihtimaller : 

Fikrimizce, Almanlar, Ce· 
helitarık tanrruzu irin si

:rasi ve askeri hiitün ha;trlık
Jarı ·apmışlardır. Genemi Fran
<'O 1spanvnsı, kannatimizre, hu 
hususta mihvere hiitiin kolay· 
hkları gi)stermcl.tedir. 

Zannediyoruz ki Ahnanya, hu 
sahada harekete geçmek için. 
Fransanın İspal'ya eihi kendi
siyle faal bir işbirliği ynpmıya 
ran olacaf!ı 7Jlmanı heklenıiye. 
cektiT. Fran<;anm, daha Zİ;\·ade 
ale;\·hinde olan hugünkii vazi
;\"etleriy1e iktifa ederek, hare
kete geçecek ve Cebelitnrık·ın 
zaptını heklenıi~·erek, Elcezire. 
Septe. Tanca ~ehirlcrini isgal 
ederek tahkim edecek, hu li
manlarda hava ve denizaltı iis· 
feri tesis edecek \'e bu s11retle 
Cehe1itarık boğazına bilfıil hfı· 
kim olacaktır. 

1\Iihverin hu bölgede daha 
bii~·iik bir emniyet ve muvaffa. 
kıyetle planım tahakkuk ettire
bilmesi icin, vaziyetinden emin 
olmadığı Portekizi de ka7anma. 
sı, hatta Portekizin Atlantik 
mücadelesi için çok kıymetli o
lan liman \•e adalarından isti
fade etmesi Hizımdır. 

Son gelen hir habere göre l\lös· 
yö Bitler, 1\fösyö Salazar'a mii· 
racaat ederk, Alman~·anın Por
tekizin deniz ve hava üslerinden 
serbestçe istifade etmesi sartiv
le hu memleketin istikİal ~·e 
miilki tamamlığını garanti ede
ceğini bildirmiştir. 

Yine haber verildii:ine göre: 
l\fösyö Salazar, bu teklifi miiza
kereye temayül göstermemiştir. 
Bilakis i .. o:m:ra hududunu mu
fazn için 50.000 asker tahşit et· 
mi tir. 

l\lewndiyetini "e miistemle· 
kelerini İngiltere,\.·e horclu olan 
Portekizin mih,·er komhinezo
nuna gireceği tahmin edilemez. 
l\lihver tnrafmdan zorlandığı 

takdirde İngiltere ''e Aınerikn i
le i birliği yapnıı)·a razı olacağı 
dalın kuvvetle muhtemeldir. Bıı 
nıın icindir ki Alınan,·anm, ~ulh 
\'e müzakere yolu ile Porteki-
zi kazanamadığı takdirde. hu 
memleketi alm hine çevirme
mek kin. tazyik yanmak iste
miyeceği dü üniilehilir. 

Gelecek hnftnlarda, j?arbi Ak 
denizde miihim harekata inti· 
7ar edilebilir. 1n~i1terenin hu 
höl;::ede muvaUakı~ etinin. te
sehbiisii ele almak ve Alman)·a
dırn l'\'\'el Septe ve Tnncavı is~al 
etmı>kle miimkiin olacağı zan
nedilmektedir. 

IJJ.ANTEN 
lerin elinde knldıkl'a, Alman------------
kuvvf'tlerinin Sii\'e)' e doğru e· ı 
sac;h hir taarruz ''anmaktan (C· MÜllİ 
kineckleri zanne<liliyor. 

Şef En lmzah 
Almanlar Cehelitarık ic;tika· 

tnctinde heniiz taarruza geçme
mi terdir ... Bunu, Sii,·e"·:e doğ· 
l'U yapacakları taaTnızla he.ra· 
her ,.e İrak harekatının İngiliz· 
lerin aJe,·hinde inkisaf etmive 
haşladığı· bir zamanda ~·anacak· 
ları tahmin edilehilir. Cünkü 
hu suretle. ayni zamanda Sii
' e:\ ve Cehelitarık'ın kanıınma 
sı 'tehlike i karşısında kalacak 
olan İngiliz donanma'\ının \'azi
;\·eti çok güçleşecektir. 

BAHARATLI 

Fotografıarı 

Ankara 4 (A.A.) - Edirne, E
reğli, Nevşehir, Ergithan V<' A
yaş'tan aldığımız telgraflar, Milli 
Şef Inönü'nün imzal. riyle he
diye etmiş oldukları foto!{r:ıfla
rın bu vilayet ve kazalarda Par
ti merkez ve Halke\ leri şeref 
mevkilerine ıçten sevgi tezahü
raliyle konulmuş oldugunu bil
dirmektedir. 

YEMEKLE ••• 
Yemeklere baharat katmak in· cck sey olarak bahnratı bulmuş

tanların ı>ek eski adetlerinden larclır. 
ııiridir. Kendi k~ndine zaten ko· İkinci sebep de kokuların ha
lay hazmedilen ve nefis bir de ko- zım guddeleri iizerine iyi tesir e
ku "eren pirzolaya bile, nıesela derek hem hazmı kolayla tırına
kckik otu katanlar vardır. Ktlıç !arı, hem de i ·ta hı arttırınalan· 
lıalığı kebabından yemeyi seven-., dır. Sırakta ic;tah azaldığından. 
ler de, balığa giiz.el bir koku ve- hazım da giiçlestiğinden bunlara 
ten defne dal!arıyle kızartılırsa kar"ı insanlaT gene en iyi ey o
ıırıdan daha zıyade zevk bulur- !arak baharatı bulmuşlar dcmcli-
lnr. tir ... 

Baharatın bazıları, mesela hi- E~ki ecdadımızın g-örgii neticesi 
l er 'e hardal, acı yahut yakıcı olarak öğrendikleri bu tlirlii te
f.lıduklarından hazım gfüldelerini sirleri leı i hekimler tecriibeyle 
harekte getirerek onların ifrazla· rfe ishat etmişlerdir. l\Je-ıeiiı. ağı:1:
tını arttırırlar. Fakat en çoğu da 'e midede erinıe~ip de dnlın a-
kukulu şc~ !erdir \'C kokulari:. le ~ 1 • k h' dd · · 
teqr ederler. fKokulu baharatın sagu a crı~e<'c ır ma cnın 1• 

tcler olduğunu tabii, sa:. ınıya kal ccrisine -ha~ar.at .. dcğil. gi'zcl ko
k mı~ acağıın. çiinkü ne kadar k~ olarak surhnulcn esanslardan 
li<t:\ sam geuc eksik kalnl'ağıııa c- l hır parcn ko~ ııp yutulursa bu hap 
tıı;nim.J ı mideden aşağıya 'nrmca, bıırsak-

B l k d 1 d larııı ıuhlelerini harekete getirir, 
un arın o a ar zamnr> ar an kl'~ ı· ·1· 1 lı · k I' 1 'k' 1 pc · ıge karşı ınet ı ucı o ur ... 

er-ı u .anı masına ı ı se ıep 'ar- 1 1 · 
d 1,. · ı k d ki ko Barsakların nda e crı harekete 
ır. .ırı on arın çı ar ı arı · 

ku ardan m'kroı>lnrın telef olınn· gelince, knrın i~crisinde dolan 
!arından dolayı ~·emeklerin fabuk gazlar da çıkacağından karnın 
kokmasına mani olmıılarıdır. p' •,ismesi azalır .. Kokuların bu tür. 
Jı:ıratın sıcnk memlekctler<'f' r 1, ili tesirine sarımsak yemekten 
ha <;ok kul anıldığı hundan ilc1' korkmıyanlar da, şliphesiz, ~ahit 
~elir. Jhız ve elektrikli bm <lo· olurlar. 
lnplan icnt edilince~·e kadar in- Ko!.uların h<ihreklcri harekete 
\;ı.nlar -hilha .. ı:a sıcak 'erlertfe· getirer(•k id rnrı da nrltırdıj±'ı ge· 
l'~kleri en iyi muh.ıfn1a cde- l ne tecnibelerlc snlıit olmuştur. 

TAN 

l 

' ı rakta başlıyan Anti. Semitik l 

Midas'ın Sırn 

hareketleri. İtalyan ve Al
man aiaı'ıları idare ediyordu. Snm 
daki Alman sefareth~mesi, bir çok 1 
arap se,·hlerını ve reislrini elde 
etmek icin hudutsuz paralar sar· 
retti. Bcrlinde arapca basılan 
brosürleri Samdaki Alman kon
soloshanesi tevzi ediyordu. Hit
lerin "K3vgam" isimli kitabı a
rapcava tercüme edilerek "yeni 
kur'an" ismiyle dağıtıldı. Fakat 
bu kitabın oriiinali ile tercümesi 
arasında fark \'ardı . Oriiinalde 
mevcut olan "araplar asağı ırka 
mensupturlar" ciimlesi tercüme
sine konmamıstı. Goehbels. Ara
bistanda mukim her Almana bro
siirlerden en asağı 10 tanesini a
raplara dağıtmak vazifesini ver
di. 

Esatire inanılırsa. Frijya'nın 
bahtiyar bir ülke oldu~u

na hiiknıetmek lazım ı:eliyor. 
Çünkü hükiimdan l\lidas harp 
ilahı l\lars'ln dostluğu ileri gö
t'iireceğine (İş • ii • NiısJ ilahı Ba
kiis'le arasını uydummş. 

O da "Nedim" in ağz.ını inci 
ile dolduran hovarda sadrazam· 
Jar gibi hiikiimdara nıiistesna bir 
kabiliyet bahşetmiş! Frijya hii· 
kiimdan l\fidas n~ye elini 'ürer· 
se altın olacak! 

Arabistandaki Fasist aianları 
birbiri ardınca "kültür kltipleri" 
-acıvorlardı. Samda "Lu~atüla
rııbi" klübü Almanların vardınri 
ile araplar tarafından acıldı. Mem 
leketin en faal sivasi teşekkülü 
'hu klüotü. Suriye hükumetinin 
bir cok memıırları bu klünte aza 
idiler. Bu klüp müessislerinden 
birinin evinde yaoılan arastırma. 
da Almanya tarafından gönderil
mis mühim mikdarda miihimm'3t 
bulundu. Bu zat silahların Al
manvadan geldH~ini, fakat Filis-

Bizdeki atalar sözii gibi yalnız 
"Toprak tut. aJtın olsun!" değil 
"Ne tutarsan tut, altın olsun!" 

Enelemirde pek hoş göriinen 
bu "İlah \'ergisi" nin ayni za
manda aç gözliileri korkutacak 
bir hususi~·eti de \ 'ar! 

Oda hü~ ükliiğiinde kasasının 
kapısı kazara kapannrnk milyon
lar icinrfe acından ölen banker 
gihi hiikiimdar da açlığa mah
kfım! Elini neye siirerse altın ol
duğu için ağzına giren her lokma 
bir altın kiilçesi kesiliyor! 

İngiliz niifuzuııu kınnak için se ':elerrJenheri :\fısırda da faaliyet !!fü•teren milı\'errilerin yeni he· ti~.e sevkedilecğin,~ itir~f e~ti. Bu 
defi: Süveyş. (Bir Ingiliz tayyar esi, kanal üzerinde devriye geziyor). 1 kluplerden başk? demır e:o~lek-

liler'' ismi verılen teşekkul de 

Almanyanın muvaffakıyet a- r··--........... - ................... , yetle~inden mü~eessir~i. Chan:- tahrik edici faalivetlerine devam 

millerinden biri de her ~:: A R A p S:: berlam 1938 de Italya ıle yaptıgı ediyordu. Suriyedeki Fasist ajsn-
memlekette iç kaleleri evvelden anlaşma müzakerelerini neticelen ı larinın lideri doktor Sehbender 
fethetmiş olmasıdır. Buı?Ün de i : dirmek icin İtalyanların bu faa- (sonradan öldürülmüstür) emirle-
İrakta İngilizlerle silahlı bir çar- : Memleketler'ınde : liyetlerden vazgeçmelerini iste- ri doğrudan doğruy~ Berlinden 
pışmıya müncer olan hareketin i i di. Mussolini bu ,:>ropagandalara alıyordu. 
bir mazisi vardır ki, bu mazide : : nihayet vereceğini sövliyerek Alman Faşistleri buna miima-

~I~a;0k ~~J~tıı:~~ faaliyetinin \.. .. ·-·-·- e e e ........... ../ ~~1~~~;~~~i;;,i ~~~~et~~i ~~~~ft i~~ ~i~ ~~l~u~~~~~r.t~~i:ı~;f~r~ı~~= 
İtalyan ve Almanların 1934 te Al y 12 adayı tahkim ediyor, Afrika- sında olanlar Almanvada tahsil 

başlıyan bu faaliyetleri 1937 de m an e ciaki asker mikdarını arttırıyor- e:örmüş arap f;?encleriydi, kendi-
büyük bir sürat kazandı, İtalya du. terine "AJman dostları" ismını 
1937 de bir taraftan İspanya ile ı• t ı ı 1939 Mayısında Alman erkanı veriyorlardı. Mısır hükumeti bu 
mücadele ederken, Trablusı?arbc a yan ar harbiye reisi General Von Brau- gençlerin ün~forma giymelerini 
mütemadiyen asker Ji(Önderiyor, schitch. General Pariani Trablus- menetti. Buna rağmen Almanlar 
bir taraftan da Arap memleketle- N ş k• ı d garbe giderek italvanların Bin-1 "Yıldırım ı?rul')ları" teskilfltım 
rindeki İngiliz aleyhtarı cereyan- e e 1 e gazi ve şimali Afrikadaki kuv-1 yapmaktan faril? olmadılar İtal-
Iara kuvvet veriyordu. vetlerini teftis etti, Franco'nun 1 van ~aşi~tl~r~ Romada "Ju~us 

İtalya Mihver d~vletlerinin. bir çalı C t ı I ar '• harp Generalleri de askeri müz~- v~ Cıb~tı bızım ola~~ktır. dıye 
az:ısı olmak sıfatıyle Akdenızde ~ kl'relere istirak etmek üzere 1- ntımavıs yao~ıkları J!u!:1· bu .grup-
harp yapmak, ve müstemleke talvava ,geldiler. Mihver devlet- 1ar da ,,Arabıstanda numa~~s -ya-
halkını isyana sevketmek vazife· yazan: leri Francoya "Yeni İspanyanın na:ak İtalyanlar haklıdır dıye 
sini ü~tüne. a!mıştı. İngili~ em- !".......... _ .......... ! emperyal h~klarını" tatmin et- baı?ırdılnr. 
P.erya~ıstlerıı:.ı~. s~_rk~a tatbık et- i • i meYi vaadetinişlerdi. İta1vadaki 
tıklerı dar ~oruşlu sıy.aset (193~ 5 Sabıha Sertel : bütün konuşmalar Akdenizde baş 
te İtal?'anların f!abe~ıstana. sal : : lıvncak bir harbin hazırlıkları i-
dırması.yle Arap valemınde kın u-, : ............................ ·-··-··•••••••••••: çindi. 
yandırmasına ragmen) bu mem- . . . v 1 
leketlerde Faşizmin yayılmasına Gerchıa ~azetesının yaz<lıgı bu Almanlar Hl37 de Arap mem· 
mani olamadı. makale: İ~alyanın .bir ~a:~ v~ku- Jektlerindı? İtalyanlarla beraber 

. . unda butun arap alemını lngılte- çahşmava başladıktan sonra Mart 
Bılhassa Hıc~z ve Yemende İ: re aleyhine teşvik icin ovnadığı ayında Fasist gazete muhabirleri. 

talyaya karşı. uyanan husumetı siyasi rolü ifade eden bir vesi- yakın sarkta takip edilecek usul
yenmek için Italyanlar bu mem- kadtr. Araplarla Yahudiler ve leri mlizakere etmek üzere Ku
leketlerde t~hr~kata başladılar: İngilizler arasında mücndeleler diiste toplandılar. Bu iı-timada 
Yeme~le ?ır .tı~ret muahe.d~sı devam ederken, İtalya İbnissu· lfYl;ınvırnrn vakın şarktaki men
akdettıklerı gıbı, buraya sılah, udu mütemadiyen tesvik edivor- faatleri korıııc;ulrlu. Fac;ist faali
tayyare dafi topl~.rı, ta~klar, ve du. Hatta Mussolini Siyonjst ya- •rPtiniıı Suriye. irak. Fifütin, ve 
binleri!' mavzer .ıtonderdıler .• Bt~- hudilerle bir anlaşma vapmıy-a 'l\ıfıc;ır~rı ff'T"'~"küz etmesi üzerin
mı müteakip Yemel'}e askerı bı.r bj}c teşebbüs etmişti. İtalva A- de ittifak ettiler. 
hevet j!eldi. Fakat Italya en zı
vade kuvvetli silahlanmış olan 
Hicaza ehemmiyet veriyordu. 

* * 
Faşistlerin resmi org:ını olan 

Grechia 1937 Ağustosunda 
yazdığı bir makalede: 

":\hıkaddes toprak bugiin İh· 
nissuud'un idaresindeki toprak· 
tır. Bu kuv\'etli arap devleti, Fi
listin, Suriye, Kudüs belki de 
Yemeni hirlc~tirebilecek !kahili· 
yettedir. İhnis~nudun hayali kar
~ısmda öteki devltlerin ne olaca
~ı belli değildir, Cihan harbinin 
bu devletlere getirdiği felaket 
Yemt"nin bir hayali değildir. Bu
giin hayal olan yarın hakikat o
hır. Şarkta kuvvetli. imanlı, ~3 
milyonluk, en aşağı 3000 senehk 
hir sark alemi vardır ki daima 
genr.le~mektedir. 

Bu milletler 1talya gibi bir 
<fe,·letin tedris rahlesindedirler. 
İtah'an liderluinin miisHiınan 
diin°rnsına hiiyiik semnatileri var 
dır. 'Bunun icindir ki İtalva miis· 
liiman aleminden kendisine karşı 
lıir isyandan korkmamaktadır.,, 
Diyordu. 

Kaçan Esirler! 

Harbin kendisine çok yak
lasmış olmasına rağmen 

hala harp harici 
kalan; bunun i<;in 
mücadele eden 
devletlerden biri 
de İrlandadır. İr
landa ilk ı;(Ünün

denberi bitaraflığını ilan etmiş
tir ve her iki taraftan gelen taz
viklere rağmen şimdiye kadar 
bu sivasetinde devam~ muvaf
fak olabilmiştir. 

Bu sebepledir ki İrlanda ken
di topraklarında düşen İngiliz 
pilotlarını da harp esiri olarak 
tevkifetmiştir. Gecenlerde dört 
ins;?iliz tavya.recısini havi diğer 
bir tayyare Irlanda toprakları 
üzerinde inmive mecbur olmuş
tur. Bunlar derhal bir esirler 
kampına götürülmüşler ve ne
zaret altına alınmışlardır. 

Bu dört esirin elebaşıları o
lan Kenedy arkadaşlarına: 

- Çocuklar, demistir, bizim 
işimiz kimse,·e benzemez. Bizi 
keşif ucuşu vapmak iizere <lı.iş
mım toprakları üzerine yolladı-

rabistanda, araplan istiklfıllerine 
kavuşturmak icin değil. müstak
bel bir harpte bunları elinde si
lah olarak kullanmak üzere ha
zırlıyordu. Bir taraftan Filistin
deki isvanları sürüklerken. l\Jus
solini kendini miislümnnların ha
misi ilan etti. Kral Faruğa <l3 
hilafeti üzerine almasını teklif 
etti. 

1937 den sonra İtalvanlarla Al
manlar arap memleketlerinde bc
"abcr çalışmaya başladılar. Bal
dur Von Schisach Sama gitti. 
Suriyede Fransa düc;manı arap
larla, Arabistandaki İngiliz düş
manı arapları organize etti. Al
manya, Mısırı iktisadi nıifuzu 
altına almak icin elinden j!Cleni 
yapıyordu. MlSlrın ithalat ve ih
racatında. İngiltereden sonra Al
manya birinci me"kii ~lmıştı.. 
General Schirach 'ın Arabistan 
sevahatinden bir hafta sonra İ
rakta bir rlarbei hüklımr-t vapıhı.
rak muhafonıkiır bir hükumet ik
ti.dara ı;(etirilidi. 

* * 
I• ngiltere, İtalyan ve Almanla

rın Arabistandaki bu faali-

Yazan: 

lar. Gördüklerimiz gayet mü
hımdir ve 48 saat idnde muhak-
kak nezareti düşman hazırlıkla
rından haberdar etmek lazımdır. 
Yolumuzu şaşırıp İrlanda iızeri-
ne gelmek bizi vazifemi7.İ bitir· 
mekten geri koymamalıdır. Ne 
yapıp yapıp memlekete donmc
liyiz ... 

Bu ufak ihtar üzerine dört 
arkadaş buradan kaçmak care· 
leri -ararnıya başlamışlardır. En 
nihayet aralarında şöyle bir 
plan kurmuşlardır: 

Pilot Hamilton, uçus esnasın
da tayyareyi idare ettiği icin o, 
düşman mıntakası üzerinde et
rafı gözetlememiştir. Memleke
te di,iicr üç ,gözcüniin dönmesi 
daha muhimdir. Onun için Ha-

A lmıın nrnn;ıa:mda aiarıc::ının 

tTlP"ke7.İ Kahirf'dA. kuruldu . Gnı>b. 
bel..:'hı prooacr:mda nezareti her 
ııv 1\ıf•c;ır nropaıtnnda servısıne 

~flM frıf1iJiz lirac;ı ct0nnermPkte i
rli l<'ııc::ic;t "ClSUS tP<:kilatının bir Sll 

bPsi rlP YPmPnıie kı1 ,.11lri11. Avrıi 
.,.,,mnnda Alman VP ftaly::ın rad
vol::ırı ar""'"::! nPsTivata haslıva
rak bıhrikiHa rrf"rmi vPrn;lPr. Bu 
.,ec;riv:>tt:ı nrarı1:ırın diT'İ hi,.lerin
tien ü:t ifade C'dPrek. demokrac;i
lprflt:> ninirı criinrlen güne 7avıfla
dıi!mrhn. Faı::id. mem lel<Ptlerrle 
ise rlinin ve nıillivetin en km.,,·et
li amiller oMniYundan. arapların 
din "" jc;tikliıllı>rini kurtarmak 
kin İrıttil İ7. ve Frnnsızlara i~w;ın 
etmr>leri li.i7Umıındıın bahı::f'dili
vordu. Bundan başka müsliiman 
dininirı hıristivan dinine faik ol
dıın-ıı. AlmıınYnda bir cok hırisfi
v::ınların miic;liimnnlığı kabul et
tiği. yahudilerin arap s:ıltanatım 
ellerine grcirecei.H. istiklallerine 
sahip olmak icin cvvella vahudi
lerin tenkili icap ettiği bildirili
vordu. Fili.,tinde araplarla yahu
rliler arasındaki kavgalar bu tah
rikatın neticeleriydi. 

milton fedai olarak burada kala
caktır. 

O ~ece yarısı miithiş bir ıstı
rapla uyanacak ve başlarında 
bekliyeıı ikı muhafızdan birinin 
onu nobetçi doktorun yanına 

gotiirmesini temin edecektir. 
Onlar gidince arkada ları di,(ter 
muhafııın İ.İ7.erine cuUanacaklar 
\'e onu baglayıp kaç baklardır. 

* 
24 Saat Deniz üzerinde 

Hamilton, bu gönüllü fedai 
rolünü ~ayet iyi oynuyor 

ve planlarını hemen o gece tat
bik edıyorlar. 

Kenedy ile iki arkadası kac
mıya muvaffak oluyorlar. Fak.at 

** 
Alman ve İtalyanlar Ara

bistanda yalnız klüp ve 
propaganda teşkilatı yapmakla 
iktifa etmediler. Gestapo ve O. 
V. B. A. bu memleketlerde öriim
cek ağı gibi casus teskila~ları ôr
düler. Bir çok Alman, Itnlyan, 
Macar casus kadınları kabarelere 
dansöz olarak girdiler. 1939 sene
sinde Mısırda 150, Suriyede 200, 
İranda 20 tane kadın bu vazife 
ile çalışıyor: arap devlet adamla
rından öğrendiklerini raporlarla 
bildiriyorlardı. Bu artistler şarka 
sevkedilmezden evvel Hamburg
taki casus mektebinde tedris edi
liyorlardı. Bundan başka bir cok 
kadınlar terzi. muallım. müreb
biye, daktilo, banka memuru. fo· 
to,ğraf muhabiri, hizmetci olarak 
gönderildi. 1939 senesinde yakın 
sarka gelen Alman ve İtalyan 
sevyaları hiç bir senede ~örülmi
yen bir mikdarı bulmuştu. Al
manlar memleketten para çık
masına müsaade etmedikleri hal
de bu seyyah !arın her birinin ya
nında en aşağı 5000 mark vardı. 

Bu seyyahların \'3zifesi arap 
liderlerini tenvirdi. Şam müftü
sü "Elhüseyin" emirlerini doğru. 
dan do,ğruya Berlinden alırdı. 
Hi.iseyinin taraftarları Alman za
bitleri tarafından teşkilatlandı
rıldı. Hükumetin Samda bir Al
man ticarethanesinde yaptığı a
raştırmada Alman mıihimmatı 
bulundujtu gibi, Suriye hududun
da yolcular arasında yapılan bir 
araştırmada da Fili5tine scvke
dilen 500 tüfekle daha bir cok 
mühimmat ele ~eçirıldi. Bu ı::iliıh
lar Alman markasını taşıvordu. 

Şam.da Müftiinün dostlarından 
"İshak" ın evinde yapılan bir a

(Arkası t Uncii<le) 

bin müşkülatla hali bir sahile 
vardıkları zaman vasıta bul· 
makta güçlük çekiyorlar. Zira 
bütün zabıta şimdi onları ara• 
maktadır. 

En nihayet plajda atılmış bü
yükçe bir tahta parçası bulu
yorlar. Bunu bir sal gıbi kulla
narak denize açılıyorlar. 24 sa· 
at aç ve susuz bu vaziyette de
nizde avare dolaştıktan sonra 
en nihayet bir İn~iliz torpitosu 
tarafından kurtarılıyorlar. 

Kenedy derhal geminin kap
tanını görmek istedıklerini sby
lüyor. Babacan bir adam olan 
kaptanın yanına _ıtirince üç ar
kadaş ona her şeyi anlatıyorbr. 
Bütün bu mahlmat derhal gemi
nin telsizi vasıtasiyle harbiye 
nezaretine bildiriliy~r. 

Derhal harekete geçen İngiliz 
tayyareleri düşman sahillerinde 
yapılan taarruz hazırlıklarını 
baştan aşağı tahrip ediyorlar. 
Böylece bu dört arkadaş vazi
felerini hakkıyle ifa etmiş bulu. 
nuyorlar. Hamilton'dan bir dahrı 
ha9er alınmamıştır.Onun vatan 
ufirunda fedai gittıgi sanılm::ık
tadır. 

Midas, Bakiise dahalet ediyor: 
- Aman ya ilfıh! Bir lokma 

ekmeğe ha ret <;ekiyorum. Ben· 
ıl_en bu hac;sayı kaldır ki ağız ta
dı ile bir :\'emek ~ iyeyim! 

Bakiis, hendesinin haline acı
yor, Pnktol nehrine girip yıkan
masını emrediyor. 

l\lidas nehre giriyor. Bu kabi
liyet derhal suya intikal edivor. 
O znmandanberi nehirde altın 
varaklar bulunurmuş! 

Tarihten öğrendii:rimize göre 
1\fidas idaresiz bir adnmD\ı ... 
Çiinkii bu biiyük feli'ıketten kur
tulduktan sonra ilô.hlann bir kon
seTinde "Pan" ın fla,tasını. "A· 
pollon" un rehahına tercih edi
yor. A pollon -hundan öfkelene
rek- l\lidııs'm kulaklnnnı derhal 
merkep kulakları şekline soku
~·or. 

Belnhativle anılan hayvanla 
mii nbt"hetini altın meselcsh•Je 
iı.;bnt eden Jıiikiimdar, ahaliden 
hu e<:ek kulaklarını, başına uzun 
hi-r taç givmek sUTetiyle saklıya
biliyor. Fal·nt herherinden hu 
sırrı nası) salda m? Cııresiz kala· 
r41k hasına gelen felaketi anlat
mıva mechnr oluyor: ve kimseye 
·övlememec;ine ''emin ettiriyor. 

Bt'rf>er .hir tiirlii hazmedeme
diği bu miithiıı:; sıTn yiir<'l!'inılcn 
hosalhn biraz hafiflemek ic;ofn kır
lara !!idiyor: ku ucmaz. kervan 
!te<:me:r.. vılan haTSarrını sürümez 
zannettiği bir ~·er bnhıvor; bir 
çukur kazıvor: irine fısıldı\•or: 

- K .. al Midas'ın uzun kula1'
laTı var! 

l'r>rlıın sonTll <'tıkuru örtüyor. 
Fakat toıırnk hile hu sırrı mu

\..3faza cdt'miYor. Berberin knz
r1ıj?ı çulnırda~ knnrn;lar cıkn·or. 
O eh :ırdan gPl'enler riizgar es· 
tikrı> kamışlardan bu sesi işiti
\ orla": 

- Kral l\lidas'ın uzun kulakla-
rı ":ı". 

"Ver:" ktılA"ı vın-!" s(izii böy-
ı .. Mr efsaneden doğum olsa ge
rek! 

Takuimci 

'fUTEFRRH tK ~ 

Y af ovada Banyo1u 

Köşkler Y apdacak 
Sıhhat Vektıleti Yalova kaplı

calnn eh arında ınc>vsimlik kü
çuk köşkler insasma karar ver
mistir. Kö klı>ıin inşasına bu 
"'ene baslanacnktır. K ö klerde 
Yalova kaplıcalarının faydalı su
ları bulunacak ve hastalara ucuz 
bir i.ıcret mukabılınde kiraya 
verilecek tir. 

Talche:. c Ucuz Hamam - U
niversite ve yuksek mektep ta
lebesinin ucuz istıfade edebil -
mesi için bir kısım hamamlar 
muayyen giinkrdc yalnız talebe 
için açık bulundurulacaktır. Ta
lebe saır gunlcrde hüvıyet va
rakasını göstermek suretiyle h:ı
mamlardan tenzilatla istifade e
debilecektir. 

Flor:. nya Jlfı,·c Tren - Demir 
yolları dokuzuncu işletme mudur 
luğu Florya ile Sırkeci arasın
da tarife harici banliyö seferleri 
tertip etmeğe karar vermistir 
Bu trenler ıhti) aca göre hareket 
ettirilecektir. 
TrnnwaHılann elbiseleri -
Tramvay, timel ve elektrik i

daresi vatman ve biletçilerin ya. 
ka ve kravat bullanmalarını ya
sak etmiştir. Bunun sebebi baz:ı 
bıletçılerm yaka ve kravat ta
karak elbiselerdeki yekmı aklıgı 
bozmakta ve bir gıyinme ve kı
lık lfıiıbaliligi husule getirm lc
ridr. 

Biga llalkevi 
Biga, (TAN) - İkı yıl önce 

temeli atılan ve 40 bin lira sar
fiyle inşa edHen yeni Halkevi bi
nası törenle acılmıştır. Törende 
hazır bulunanlara ekr d .(!ıtıl
mış ve .ıtecc vem bimıda n h 
bir aile toplantısı yapılmı .r. 
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Dün Yapılan Atletizm 
Müsabakaları 

Çok Muntazam Oldu 
Fakat Dün Alınan Neticeler Umumiyet İtibarile Gec;en 

Sene Alman Neticelerden Hayli Düşüktür 
Dort şehir atletizm birincılıği 

d n ogleden sonra Fenerb•ahçe 
tadyomunda beş bin kadar tah. 

m n edılen kalabalık ve heye -
c nh bir seyirci kutlesi önünde 
Y pılmıstır. Dünku musabakalar 
muntazam denılecek bir şekılde 
c reyan etmişse de, elde edılen 
d receler, bundan evvelki musa
bakalardakilerden iyi olmakla 
b raber ieçen senekilere msbe. 
ten duşuk olmuştur. 

Musabakalara İzmir bölgesi 
n d('ns~ iştirak etmemiştır. Ne -
tıcede Istanbul 148 sayı ile birin
cı Ankara 100 sayı il,, ikinci 
Balıkesir 17 sayı ile iıçüncti ol~ 
muııtur. 

Gtinün nazarı dikkati celbe -
d n derecelerinın başında 200 
metre birincisi gelmektedir. Mu
z ffer pek de rahat koşmamasına 
r. ğmen 22.9 yapmış, boy lece bu 
m safe dahilinde hatırını saymı. 
ya mecbur olduğumuz bir vakit 
tutmustur. 

800 metrede Rıza Maksut ra
k p ız olduğunu, yarışı çok ra -
hat ve kolayca kazanarak bir 
k re daha göstermiş, fakat 1500 
m treyi çok ağır koşmuştur. 

400 manialıda Raşit, geçen se. 
n kı formuna nisbeten terakki 
go termiştir. Faiğın hazırlıklı 
olm.adıgı bu yarışa girmiş olma· 
ı Istanbulu Hiyıkiylc temsil e

d cek hazırlıklı bir atletin bu -
lunmayışındandır. Atma ve at
lamalarda bizi tatmın edecek de
r celer elde edilememiştir. 

Ecnebi teması yapmak imkanı 
olm dıgı içindır ki, bu sene at_ 
l ler tam formlarına erişeme -
m ktedirler. Bize kalırsa şehir
} r arası müsabakalarını sıklaş • 
tırmak icap edecektir. 

Alınan teknik dereceler şun -
l rdır: 

100 Metre: Muzaffer (İst.) 
l 1.3 Cezmi <İst.) Sami (Ankara) 

200 Metre: Muzaffer (İst.) 
22 9, Cezmi (İst.) Sami (Ankara) 

400 Metre: Ahmet (İst.) 53.9, 
A 1cus (İst.) Galip (Ankara) 

800 Metre: Rıza Maksut {İst.) 
2 2 6, Galıp (Ankara) Ahmet 
1 t.) 

1500 Metre: Rıza Maksut <İst.) 
4 7 5, Vladmir (İst.) Sabahattin 
(Ankara). 

5000 Metre: Mustafa (Anka -
r 16.6. Artan (İst.) Eşref (İst.) 

110 Manialı: Faık (İst.) 16, 
V sfi (İst.) Hayri <Ankara) 

400 Manıalı: Raşit (Ankara) 
59 7, Faik <İst.) Ferit {İst.) 

4 X 100 bayrak: İstanbul ta. 
ikımı 45 5, Ankara takımı. 

4 X 400 bayrak: Ankara ta
kımı 3.39 4, İstanbul takımı 

Gülle atma: Akş (İst.) 13,19, 
Mehmet (İst.) Balcı {Ankara) 

Dün yapılan Tekirdağlı Hiic;e~in • Mersinli Ahmet güres miıı.a
bakasından bir intiba 

Disk atma: Ateş (İst.) 36,21, 
Yavru (İst.) Balcı {Ankara) 

Cirit atma: Kemal (İst.) 52.93, 
Şevket (Balıkesir) Reşat (Anka· 
ra) 

• 1 
Çekıç atma: Balcı <Ankara) 

33.40, İzzet (İst.) Ateş (İst.) 

Yüksek Atlama: Nadi (İst.) 
1, 70, Mehmet (İst.) 1, 70, Turan 
(Ankara) 

Uzun atlama: Ömer (İst.) 6.54, 
Çaroğlu (İst.) Melih (Ankara) 

Üç adını atlama: Yavru (Jst.) 
13,55, Ömer <İst.) 

Sırıkla atlama: Halit (İst.) 
3,22, Celal (Ankara) 

Profesyonel Güreşler 

Dun öğleden sonra Şeref sta. 
dında profesyonel pehlivanlar a· 
rasında serbest güreş miısabaka
ları yapılmıştır. Gönenli Hamdi 
Dinarlı İsmaile sahayı terkettı~i 
için galip gelmiş, Ali Ahmet ile 
Manisalı Hnlil berabere kalmış _ 
tardır. Mülayim Molla Mehmede 
sahayı tcrkettiği için hükmen, 
Kara Ali de Kasım Tafari'ye ko
medi şeklinde yapılan bir gür('ş
ten sonra 15 inci dakikada galıp 
gelmişlerdir. 

Son olarak ~eçen sene profes. 
yonel olan Mersinli Ahmet ile 
Türkiye başpehlivanı ünvanını 
taşıyan Tekirdağlı Hüseyin gü. 
reşe tutuşmuşlardır. Epey dedi
kodusu yapılan bu güreş birçok 
zaman Mersinlinin kati galebesi 
şeklinde bir n~tice verecek zeha. 
hını uyandırmışsa da, iiç devre 
gureşildikten sonra hakem heye
ti fazla alışık olduğu beraberlik 
kararını vermiştir. 

Halle da heyecanla takip ede-

rek bir netice verecek zannetti. 
ği bu güreşten sonra yfoe tat -
min edilmemiş bir şekılde stat_ 
tan ayrılmıştır. 

Şehrimizdeki Maçlar 
İstanbul milli küme maçı bu

lunmamasından bilıstifade ter -
tip edilmiş olan hususi futbol 
maçları, dün sabah Beşiktaşta 
pasif korunma denemesi yapıl_ 
dığı için oynanamamıştır. 
Öğleden sonra Beşiktaş ve İs· 

tanbulspor B. takımları karşılaş
mışlar ve Beşiktaş 1 - O galip 
gelmiştir. Bundan sonra Taksim 
gençlik ve Beyoglugenclik klüp. 
l('ri karşılaşmışlardır. Kuvvetsiz 
takımlarla oynanan bu maçta 
Taksimgençlik 4 - 1 galip gel -
mıştir. 

Ankaradaki Maçlar 

Ankara, 4 (TAN) - Milli Kü
me maçlarına bugün 19 Mayıs 
stadında 20 binden fazla bir se
yirci kütlesi önünde devam edil
di. 

İlk müsabaka Galatasarayla 
Maskespor arasında idı. Oyuna 
Maskesporlular, rüzgarı da arka
larına alarak çok hızlı başladı
lar ve altıncı dakikada ilk golle
rmi attılar. Galatasaray ancak 
24 üncü dakikada beraberligi te
min edebildi. 30 uncu dakıkada 
Galatasaray bir gol daha kazandı. 
Beş dakıka sonra Maskesporlu
lar lehlerine verilen bir penaltı
dan istifade ederek bir J;?ol attı
lar. 37 inci dakikada Galatasaray 
bir gol daha atarak galip vazive
te girdi ve devre de böylece bit
ti. 

İkinci devre başlar başlamaz 
Maskesporlular yine beraberliği 
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Afyonda Çocuk Haftasının Son Günü ' '~ ........... .. 

Afyon, (TAN) - 23 Nisanda 
bashyan çocuk haftasının son 
gtinü Afyonda pek neşeli geç -
miştir. Bir gun sonraki bahar 
bayramını karşılamıya hazırla _ 

Telefon Şebekesi 

Genişletiliyor 
İstanbul telefon şebekesinin 

tevsii için hazırlanan proje Mü
nakalat Vekaleti tarafından tas. 
dik edilerek İstanbul telefon 
müdürlugüne gönderilmiş ve 
derhal faaliyete geçilmiştir. İlk 
iş olarak Beyoğlu otomatik san
tralı tevsi edilmektedir. Bu su
retle Beyoğlundaki telefon sı. 
kıntısı zail olacaktır. 

İstanbul tarafının telefon işi
ni hal için bir bina yapılmak ü
zere Aksaravda münasip bir ar. 
sa bulunmuştur. 

Bir Çocuk Batakbğa 

Düşerek Boğuldu 
Tire, (TAN) - Göcen nahiye

sinin Diyenlik köyünde Durmuş 
oglu 15 yaşında Mehmet Ali Ça
lışkan, Paşa mevkiindcki batak
lıktan mandaları çıkarmıya ça _ 
lışırken düşmüş ve bataklığa gö
miilerek bogulmuştur. 

temin ettiler ve 35 inci dakikada 
bir gol daha atarak ,galibiyeti el
lerine aldılar. 

Galatasaray mai:'{llıp olmamak 
ıcin çok \alı ml a başladı ve 3 
dakika sonra beraberlik golünü 
kazandı. Bu suretle de bu maç 
4-4 berabere bitti. 

Fenerbahçe 4 - Harbiye l 
Birinci devrede Fenerb3hçe 

hakim oynamasına rağmen ıniı
sabaka 0-0 berabere bitti. İkinci 
devrede Fener birinci dakikada 
ilk golünü kazandı. 13 üncü da
kikada Harbive buna bir penaltı 
ile mukabele etti. Fener 23 üncü 
dakikada bir gol daha attı. Bunu 
33 ve 41 inci dakikalardaki gol
ler takip etti. 

Bu suretle Fenerbahçe Harbi
yeyi 4:1 mağlup etmiş oldu. 

lzmirdeki Maçlar 
İzmir, 4 (TAN) - Milli Küme 

maçlarına bugün de şehrimizde 
devam edildi. Bu~nkü müsaba· 
kalarda Altınordu Gençlerbirliği
ni 1-0, Altay da Demirsporu 4-1 
ma_ğllıp ettiler. 

Maçlar çok heyecanlı oldu. 

nan Afyonlu miniminiler o gün 
Afyon Çocuk Esirgeme Kurumu
nun önünde toplanmışlar ve hep 
bir arada resim çektirmişlerdir. 
Yukarıki resimde Afyonun şen 
çocukları görülmektedir. 

A R A p 

Memleketlerinde 
fBaş tarafı 3 ünciideJ 

raştırmada da Almanyadan ,!?el
miş marklar ve silahlar bulundu. 

* * 

Pek yakında 

ÇEMBERLITAŞ 

SİNEMASINDA . 
MARIKA RÖKK 

KORA TERRI 
'z Filmindf" , ,, _____ .... 

ı 
BUGÜN K•dıkliy 

OPERA 
Sinemasında 

MAYİ 
K U ş 

ŞIRLEY TEMPLE'nin 
Son .aheserı ve 

KiM ÖLECEK? 
KiM DÖNECEK ? 
Vahşi ormanlar içerisinde insan 

fazıletl ve feraıatınden 
nniheyyiç sahneler. 

5/5/941 akpmı verilecek olan 

MUM SONDU 

tH <H NKI t<eH;KAJ\1 

8,00 Program 118.40 fncesaz 
8.03 Haberler 19.15 Müzik (Pl.) 
8.18 Milzlk (Pl.) 19.30 Haberler 
9,00 Ev kadını 19.45 Konuşma * 19,50 Şnrkrlar 

20.15 R dyo ga12.30 Saat ayarı 
12.33 Şarkılar 
12.50 Haberler 
13.05 Şarkılar 
14.00 Muı.ik CPl.) 

• 

zetesi 
20.45 Milzık (PL) 
21.00 D !ekler 
21.30 Konuşma 
21.45 Orkestra 
22.30 li berler 

18.00 Saat ayarı 22.45 Caz (Pl.) 
18.03 Cazbant 23.30 Kapanış 

İzmirde Su İşleri 

1 İzmir <TAN) - Bornova ve 
Bocanın ve Seferihisarın içme 
suyu tesisatı Dahiliye Vekaletı 
namına mühendis Faruk, su 
mühendislerinden Hfümü ve Sıh 
hat Vekalr'rı namına Sıhhat Mü· 
dürü doktor Cevdet Saraco~lun. 
dan mürC'kkep bir heyet tarafın
dan tetkik edilmıştir. 

Neticede Bornova icme suyu 
tesisatının kati, Boca ile Seferi
hisar su tesisatının da muvakkat 
kabulleri yapılmıştır. 

Bir Saralı Öldü 
Menemen <TAN) - Lübbey 

temsill Bay Hazım Kömrükçil'- köyünden Veli oğlu Hasan Ali, 

Gestaponun Filistindeki a- nün devam eden rahatsız.lığı ha- namaz kılmak üzere abdest al -
janları "Siyah bas" ismi ebıyle 12/5/941 pazartesi akşa-

altında gizli bir cemiyet kurdu- mına tehır edilmiştir. Temslle mak için çay kenarına gitmiş, 
lar. Bu cemiyetin vazifesi daha 1 ~ saat 20 de baslanacaktır. fakat bu sırada sar'ası tutarak 
ziyade casusluk yapmak ve sui ,,.ıııııı_••••••••••-' ı suya düşmüş ve boğulmuttur. 
kastler tertip etmekti. Bu cemi- ~------------------------yet Faşizme ve müftüye muhalif W 
olanlara karşı suikastler hazırlı- Her Akşam Amerika Rad vosunda Zevkle dinlediğimiz 
vordu. Alman ajanları miifüinün dünyanın en büyük 
gazetesi olan "Elleheb'' gazetesi- ARTIE SHA w JAZ ORKESTRASI 'ni 
ne açıktan acığa para veriyorlar-
dı. Bu gazete Anti - Semitik pro- M E L E il s· d 
paganda yaptığı gibi Faşist düs- a lftemGSlft G 
turlarını ilan edıyor. müftüvü a- ·· 
rap Führeri ismiyle anıyordu. ünümüzdeki ÇARŞANBA Akşamı Göstereceği 

Alman Faşist profesörü Max j s A H T E y 1 L D 1 z 
Grün 1938 de Roma.da verdiği 
bir konferansta: "İtalya, arapla-1 
nn yardımiyle İngiliz filosunu 
Akdenizden cıkarabilir, Musul, 
Hayfa petrol yurtlarını tahrip e
derek İngilizleri kovabilir., de· 
mişti. Bundan sonra araplar mü
temadiyen bu petrol yurtlarını 
tahribe başladılar. Bunlardan baş 
ka Japonların da arap memleket
lerinde, bilhassa Yemen ve Suudi 
Arabistanında te kılatları kurul
du. Bunlar bilhassa bu memle
ketlerdeki askeri faaliyetleri kon
trolle mükelleftiler. Bütiin bun
lar mihver devletlerinin harp 
hazırlıkları ve harp vukuunda 
İnJ;?iliz ve Fransızları maglup et
mek için evvelden alınmış tedbir
lerdi. 

Harikalar komedisinde alkışlıvacaksınız 
~ ...................................... , 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Ve Eksiltme Komisyonundan: 
Heybeliada sanatoryomunun 300 ton kD'iple kömilril kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuıtur. 
l - Eksıltme 9/5/9H çarşamba gtlnil saat 15 de Cuğalo lund Sıh

hat \e İçtimai Muavenet Müdurlüğu bınasmda kurulu komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat beher ton için 1800 kuru.tur. 
3 - Muvakkat teminat (405) ıiradır. 
4 - İstekliler şartnamesini komi~yonda görebilirler. 
5 - lsteklıler 1941 Ticaret Odası veslkasiyla 2490 sayılı kanunda ya

zılı \ esikalar ve bu lıe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka 
mektupblyle blrllkte teklifi havi zarflarını ihale saatinden blr saat evvel 
makbuz mukabili komisyona vermel"ri. (3291) Şimdi İrakta İngilizlerle arap

lnr arasmda başlıyan mücadele. 
bu hazırlıkların verdiği meyva-ı 
dır. Müstemlekelerin istiklal is
temeleri en meşru haklarıdır. Fa- llliiıılıı••lııılıı•lli 
kat bu istiklal bir efendinin ta
hakkümünden, diğer bir efendi
nin tahakkümüne eecmek mahi
yetini tcışıdığı müddetçe, araplar 
için kazanılacak hic bir şey yok· 
tur. Bütün bu verdil!imiz izahat 
da, buızü.nkü hareketlerin Faşist 
empryalizmi tarafından hazırlan
dık!nı. iki emperyalist devletin 
kavgasında araplann da bir silah 
olarak kullanıldı~ını göstermiye 
yanyacaktır. 

T•hmln 
bede il 

ilk 
teminat 

532,40 39,93 Sultanahm~tte Alemdar mahallesinin Yerebatan so-
kağında 23 - 25 numaralı ev enkazının satııı. 

1777,17 133,29 Bebekte Rumelihisarı caddesinde 80 - 80/1 - 8S 
numaralı bina enkazının satısL 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı iki parça 
enkaz satılmak Uzere açık arttırmayakonulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
MuamelAt MUdUrlüğU kaleminde göruleblllr. İhale 12/5/941 Pazartesi gn. 
nu saat 14 de Daimi Encllmende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle ihale günu muayyen saatte Daimi Encümen• 

de bulunmaları. (3290) 

BULMACA 
l ı 1 • • 1 ı 8 • 

Soldan sağa: 1 - Bir hayvan 
2 - Sınir mutehassısı 3 - Gür 
ve uzun bir çeşit bıyık 4 - Ters 
okunursa: Babanın yansı - Bir 
şart edatı 5 - Üsture - Ters o· 
kunursa: Nasip, kısmet 6 - Ku
randa bulunur - Ters okunursa: 
Çabuk, acele 7 - İçki sofrasında 
bulunur - Asmak 8 - Bir harf 
del{işirse: İspirto - Ters okunur· 
sa: İnmekten fail 9 - Bele takı· 
lır. 

Yukardan aşağı: 1 - Kapama
nın aksi 2 - Sinirlilik 3 - Ters 
okunursa: Cemi edatı - Köy ev
lerinde yakılır 4 - Ters okunur
sa: Rüzgar _ Bir ot 5 - Acı bir 
nebat 6 - Bir hayvan - Bir ka
za merkezi 7 - Teyit etmekten 
fail 8 - Tatlı de~il - Atmaktan 
ra ·ı !'I Bir ot - B mesafe öl 

Ev" iki bu'm ın h 1lı -
Soldan sa~a: 1 - Sulukule 2 -
Alabilen 3 - Lihur - Raf 4 -
Ahiret - Na 5 - Maraz 6 - İz
Kima 7 - Yarat - Mil 8 - E

- Zat. 
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1 ŞEHiRLi ve KÖYLÜ J . . 

Irak Basra'daki 

Kıtaatı Tardedildi 

(Baş tarafı 1 incide) 
S Bulgar hikayesi Dimitr İvanov'tan S 
·-···········- Çeviren: Ha - Ça : ················: Irak kuvvetleri, Britanyalıların 

"Dlmltr lvanov, Elin . Pelin namı müsteariyle tanınmı~tır. 1878 bombardımanı ve topçu ateşiyle 
de Sofya civarında doğmuştur. Uzun müddet bir köy hocası o· geri püskürtiilmi.i:;;tür. 
larak köylerde yafamış olup, hikayeleri, hemen hemen umumi· Hintli askerlerin Irak kuvvet. 
yetle halk elirlerl kadar basit köy ve köylü motlflerile doludur... lerine teslim oldukları hııkkında 

. r _acı amç. xsı.nı cı ız ey- A tlar suya dalmısl rdı. su gıtgi- J Ge
nç a ab k ı b 1 Alman radvosu tarafından yayı-

1 k l li tl d 
lan haber. tnmamiyle asılsızdır. 

g.r erm ·emı < su· arın a de biraz daha derinleşıyordu. sakl11ttı: . Şişman adam, korkmıya başlamıştı: Filisti11de11 kuvvetler 
- Bol bol vaktimiz var, Bayım. - Dur, hayvan! Beni bir sıçan gibi gö11deriliyor 

Karanlık ba~madaıı varırız. suda boğacaksın! Kör musün be' A-
Arabada şışınan bır adam oturuyor, rabaya su doldu?! Budapeste. 4 (A.A.) - "Ofi 

kuı t postu bir paltoya bürünmüş, sa- - Korkma Ba;mı boğulmaz mı l\fagyar Nemzct gazetesinin Be;~ 
hırsızlık alametleı? gösteriyordu:. Bu karanlıkt~ yolunu' kim oha ,.ısı~ ruttan aldığı bir telgrafa istin·a. 

- Adm ne senın dıye sc:;lendi. rırdı. den bıldirildigine göre. İngiliz kı 
- Ondra. . . . . Bataklıgın ortalarına gelmişlerdi, talarını hamil birçok nakliye .ge-

l 
- Hn. O~dra. Cın gıbısın maşaal- araba birdenbire sarsıldı. çamura sap- mileri Hayfaya ,gelmistir. Bu ge. 

ah! Zaten sız hep öylesinizdir. Bütün lanmıştı köyli.ıler.: .cin gibi. Kurnaz balka- Ondra·: beygirlerin ko~umlarmı yok milerden takriben üc bin kişi 
~ıakları sızı! :.aım~ oyun düzen bilir- ladı, arka arkaya, hızlı hızlı. ~onu gel- karaya çıkarılmıştır. Bu kıtala-
nız hep .. Görunuşte ~uzu, masum miycn küfürler sıralıynrak, bazı ka- rın Irak'a gidecekleri tahmin e

kuzul~r ... Amma gel bır de bana sor yıı~ları çözdü, bağladı, sonra tekrar dilmekte.dir. Şarki Erdünde bu. 
onları. Azılı kurtlardan bir kalır yer- ;"erine oturdu: lunan lngiliz garnizonları da 
leri yoktur!. - Dehh! Dehh!. Rutba limanı yeliyle Irak'a gön-

- Anlaşılan, size bizi yanlış anlat- 'Beygırler kurt görmüş gibi l'.J.eri a- derilm;,<;tir. 
nıışlar,. Bayım. Y~hut size öyle geli- tıldılar. Bir ara biriııın suda ıtapal~- j rak kum<rlldanlığının 
Yor. Bız hep .~~sıt adamlarızdır. Bi- landığı görüldü, koşunılurdan sryrıl-
zım_ a.~ı.ml:7-ı .kotuye çıkar~n'. •. hep şu mış, biraz ileride duruyordu. Sonra, tebliği 
fakırligım.ızd. ır; yalnız fakırlıgımlz... sahibinin çagırmalarına hiç aldırış B v d t 4 ( A · Fak ı k h ., Allah k h · ag a • · A.) - Irak ku--. . ır ı , a:. . . a retsın etmeden döndü ve kıyıya dogru, ge- d 1 v b' hepsını .. Hem fakırlıkten dert yanar- risin geriye gözden kayboldu man an ıgı ır hususi tebliğ neş-
lar, hem de bir küp gibi içerler... Ondra da bir hamlı?de diğer bey- rederek düşman tayyarelerinin 
Onları siz bana sorun! girin üzerine atlamış, kaçanın pe~inc Fırat üzerinde Hallusa şehrini 

- İçmek mi? Evet, öyledir. Amma düşmüştü. bombardıman ettiklerini, bir ca-
zenginliklerinden mi içerler, sanıyor- Şişman adam, lJüyük bir korku i- mie boınba isabet ettiğini ve si
sun, sen? Para bolluğundan mı? Ha- çinde bağırdı: villerden bir kac öli.i ve yara1ı 
Yıı .. Fakirlikten; sxrf fakirliklerin- - Nereye gidiyorsun? Dur! Hele bulunduğunu bildirmektedir. İ
den. Dertlerini bir parça olsun, unu- buradan bir çıkayun da ben s,ma rak kumandanhğı halka aşağıda-
tabilmek için .. Yaz, bunu defterine, gösteririm, pi:; köyhi!.. ' ki talimatı vermistir: 
Baynn. Belki unutursun. * "Soğukkanlılığı muhafaza et -

- Sen de zıkkımlandın galiba? Ba- C evap veren olmadı, yalnız ka- k v 

cak kadar b.oyuna bakın~dan. Daha ranlığm içinde uzun bir knh- me . sıgınaklara girmek, sokak-
b~yı~ları:ı bıle terlememış. Senin 0 kaha işitildi. larda toplantılardan tevakki et
koylulerın yok mu, hepsi kayıptır, _ Demek beni burada bırakıyor- .mek, tavvarelere kurşun atmak
~a~ıp! Nah, sen de bunu yaz. defteri- sun, ha!? Gebereyim, hayvanlar beni tan İl:'vakki suretiyle mermi t:ı-

e. s· B 
1 

yesin, diye! Yalvarırım, ne olur, bı- sarrııfıı ... 
- ız yazm, aynn. Biz okuyup rakma beni! ''İrak yalnız başına 

Yazma bilmeyiz. - Hiç korkma, Bayım! Kimse ye-* mez seni .. Yalnız, iyi örtün, ı.işumi- mücadele edecek,, 
G enç adam kamçxsını tekrar şak- yesin., Sabah, erkenden gelir, seni Budapeste. 4 ( A.A.) _ "Ofi .. 

lattı ve derin bir düşünceye oradan alırım. Arabada biraz saman Yarı rP~mi Pester T.loyrl eazPte
daldr. Beygirler evvela durakladılar, da vardır, rahatına bak! Gece için sinin Ra<Tdatt:ın aldıi!"t bir tel • 
sonra hızla koşmıya başladılar. Ara- hzla para istemem. or;ıfa istinaden varoığına !!Öre. 
banın tekerle,."ı· yanında gev"emı'ş bı"r - Şakayı bırak Allahını seversen!. T k h .. k. . w B rcı ıı tım<'ti. Tnııiliz iddiaları 
tahta parçası, durmadan takırdıyor, ırakma beni, kurtar buradan! Ço - L l'f 

kl k ı H. k ll:ı ·ıi a ına o1arak. A lmanvadı:ın hic 
kürk paltolu Şİ"manm sinirlerinde cu arıma, arnna acı., ıç -a in ~ k · ? N ı b hir yardım t::ı1 cbı"nde btılunm~ ~ 
ötüyordu. Nihayet dayanamadı ve yo mu senın. oe u le». 'I " 
lop yüzü.nü paltosunun gen~ yakası - Karanlık, Bayım. Çok karanlık! rlıP-ını cuma akc::amı hilr'lirmistir. 
arasından cıkararak bağrrdı: Hiçbir şey göremiyorum, Beygir de Trak hiiki'ımPtinin dPklıirasyonu 

- Bu kaynana zırıltısı da ne olu- uçtu, sana nnsıl yardım edebilinm! ,,,z,.iimlP <:-Övlr• demektedir: 
Yor yahu? Allah beHlsmı versin! Ka- Elimde değil!. Haydi, Allah rahatlık "Irak. İngilt,,rcnin mu~1ıedeyi 
fam serseme döndü bel versin!.. ihHillPrine ve İnP'iliZ kıhılnnnm 

- Bir şey değil, Bayun. Sadece ==============- kendi arazisine girrnplerine kar
ı:revşemiş bir tahta. "Okwnuı Bay - Almanya Surı·yeye <:ı yalnız basına mücadele ede -
lar., gibi durmadan zırtlay:ıp duru - cek va7;,.,,tf:Pdir ... 
) n· işte! Ne bileyim ben?. Sizin, bi- Asiler hakkında 
zım koyde .bir işiniz mi var, Bayım? 1 Yerlecmek lst;yor 

- İşim var, ya! Sizinkilerden biri :S 
11 

Yine bir halt karıştırmış .. Birkaç za-
d d 

(Baş tarafı 1 incl(le) 
man rr a oynatıp duruyor bizi .. Am- 1 rna bu akşam, dünyanın kaç bucak : lar denizden kAfi derecede ,·a
<:ılduğuııu göstereceğim ona!.. Öyle purla asker getiremezler. Kıb
bır yapacağım, öyle bir yapacağım rıs'ta bir Ingiliz deniz üssü hu
kl .. Beni ve bu ~~li yedi silsilesi u- lunduğundan Ingiliz harp ge-
ııutamıyacak. Butun buğdayını ala - . . . cağım. Açlıktan gebersin, bu kışta, mılerı Alman naklıye vapu.r_la-
kıyamette, yezit .. Hem bu ders hepi- rını kolayca ya~alarlar._ Dıger 
nızin kulağına da iyi bir küpe olur. taraftan tayyare ıle nakhynt da 
Ahh, çok değil, iki gün, yalnız iki pek tehlikelidir. Bundan bagka 
ITTınlUk bir çar olabilseydim; ben si.7.i mühim miktarda asker, silah 
adam etmenin yolunu bilirdim. ve malzeme nakline de müsait 

- Ne yazık ki, çar değilsin, Bayım,. değildir. Binaenaleyh Suriy~nin 
Dehh · . li d h l .. . l 

- ':Haydi, bu saçmaları bırak da, ~::ı d ak~ evve. mt~cav~r ~~eınf e-
hızlı git, biraz. Baksana hava kararı- b vt~ e ı vazıye m ın ışa ına 
Yor. Noel için evime dönmeliyim.. ag 1 r . 

- Hiç korkmayın Bayun, nah, işte Amiral Daı·lan Pariste 
şuracıkta, iki adımlık bir yer kaldı. 

Demek işiniz acele, bu sefer kimin 
canı yanacak dersiniz? Öğrenebilir 
llliyim? .. 

C işman adam, cevap vermeden 
Y önce, paltosunun iliklerini aç

tı· klirkUnün içinde, kabuğundan he
nüz çıkmış, yusyuvarlak bir kaz yav
rusu gibi k:ıprrdıyordu: 

- Neye bilmiyesin? Stonoyko der
ler, ufak tefek, tıknazca birisidir. 

- Tanrrmı Stonoyko'yu, Demek o
nu buğdayından eıteceksiniz? Yap -
~ayın, Bayım.. Bu seferlik hoş gö -
run onu .. Fakir adamdır!, Hem, Noel, 
:falan., Anlarsın ya!. 

- Fakirliğine fakir, amma, domu
zun biri! 

Hava kararıyordu Ondra artık ko
nuşmuyor, türkü scSylemiyor, beygir
leri deh - dehlemiyor, dü§üntiyordu. 

- Haydi, çabuk! Sür şu miskin -
leri! .. Soğuktan donacağız neredeyse! 
diye homurdandı şi$Illan adam. 

Ondra aldırış etmedi, Düşünüyor -
du. O fakir Stoyko'yu düşünüyordu. 
Stoyko: 

- Bu kara belAyı, sen başıma ge
tirdin, diye onu kabahatli bulacak, 
sonra da yemeğe alıkoyarak ağlıya
caktı, Evet, muhakkak ağlıyacaktı 

Stoyko. Ondra onu iyi tanrrdı.. Onun 
Yüreğinin ne kadar yufka olduğunu 
bilirdi • JI.. .--...-ı.-.ı.--

0 na yard.un için bir eeyler yap-
malıydı! Her nasıl olursa ol -

sun, bu geceden tezi yok, buğdayla
nnı başka bir yere kaldırmalıydı! 
Yoksa bütün kış aç kalacaktı! 

Yoldan ayrılıyor gibiydiler. Karan
lık iyiden iyiye basmıştı. Etrafta, 
çamurdan başka bir lleY gözı.ikmü -
yordu. Biraz ileride, durgun bir su
yun, akşam karanlığında ıştldıyan 

yüzü seçiliyor, daha ötede, köyün tek 
tük ışıkları farkedillyor ve uzaktan 
uzağa köpek havlamaları geliyordu. 

Ondra: 
- Korkarun, yolumuzu şaşırdık, 

Baynn, dedi. 
- Gözünü dört aç esek! Sonra ka

rı~mam, ha! Baııın belaya girer, yok
sa!.. 

Ondra cevap vermedi. Beygirleri 
suya do2ru sürdü. 

- Ne oluyorsun, Allah aşkına? 
- Hiç, Bayım! Bataklık. Yol için-

den geçer. Korkma derin değildir. 
Yalnız. yer yer çukurlar vardır. Fa
kat ben oraları karış kanş bilirim. 
Bı.ı&unc kadar hiç ıaıınnadnn, 

Vichy 4 (A.A.) - Vichy siyilsi 
mahfill?rinden bildirildiğine gö
re, Amiral Darlan, dün Paris'te 
Alman bijyük elçisi Abetz ile bir 
görüşmede bulunmuştur. 

Liverpo ol'a 

B i r H ava 

Sürekli 

Akını 
(Baş tarafı 1 incide) 

atılmış ve Brest tersanesinde 
büyük yangınlar çıkarılmıştır. In
giliz bomba tayyareleri Boulogne 
ve Cherbourg doklarına, Touquet 
tayyare meydanına, Rotterdam 
petrol hazinelerine ve keza ce
nubi Norveçteki petrol hazinele
ri ile bir tayyare meydanına da 
taarruzlarda bulunmuşlardır. 

İngiliz bomba tayyareleri F.s
sen ve Dusseldorf üzerine de da
ha küçük akınlar yapmışlardır. 

'Alnımı tebliğine göre 
Berlin 4 (A.A.) - "Tebliğ,, 

Yüzlerce savaş tayyaresi dün ge
ce Liverpool limanını saatlerce 
ve tahripkar bir tesirle bombar
dı:r~~n et~işlerdir. Jersey'in şark 
sahılindekı tesisatta, doklarda Jıu_ 
bubat ve yük antrepolarında ve 
diğer askeri hedeflerde uzaklıı.r
dan gözüken bir çok geniş yan
ğınlar çıktığı bildirilmektedir. 
Merkezi Ingilterenin garp sahi
linde diğer mühim bir lim-ana da 
en ağır çapta bombalarla taarruz 
edilmiştir. Ingilterenin şark sa 
hilinde Middlsborough liman 
mıntakasiyle endüstri tesisatına 
ve lngilterenin bir silah fabrika
siyle bir gece tayyare meydanına 
da diğer müessir akınlar yapıl
mıştır. 

Müsellah bir lngiliz 
t icaret kruvazörü battı 
Londra, 1: (A. A.) - "Tebliğ": 

Müsellah ticaret kruvazörü Vol
taire, fazla gecikmiştir. Kavbe>
nilrms tPlakki olıınnvısı icap e
der. Voltaire 13.245 tonil:ıto 

hacminde idi. 

umumi af 
Bağdat, 4 (A.A.) - "Havas -

Ofi., : Aksam -saat 22 30 dan sa
bah 4.30 a kadar sivillerin so • 
kaklarrla dolasması ve aksam sa
at 20 den sabah saat 5.30 a ka
dar araha ve nakil vasıtal::ınnm 
cıevriiscferi memnudur. Bütiin 
<;ehir1erde. günesin hatmasiv1e 
heraber ısıklar setre<lilmektedir. 
A 1 nrm isareti verilir verilrnl.'7.. 
rloktorlar, hastabalnN1ar ve sıh. 
bive sPrvisi müstahdemlı>ri. me
mur edildiklPri v::ırdım karakol
larına ı;?idecekl<>rdir. 

Hi'ıkfımet asiler hakkında u. 
mumi af ilan Ptmis ve bunların 
orduva girmesine müsaade ver
mi<;tir. 

Almanyanın petrol ihtiyacı 
. Londra. 4 ( \. A.) - Hitlerin 
Irak petrollerıne el koymava te
sebbiis etmesi çoktanberi bekle
niyordu. Almanvanın petrol ih
tivaclcırı senede 15 milvon tona 
baliğ olmaktarhr. Halbuki Roman 
va ancak 7 milyon ton cıkarm:ık
tadır. Sovyetler Birliğine [elin
ce. onun istihsalatT 30 milyon ton 
olmakla beraber bunım · nek a
zını ihrac etmektrdir. Esasen Al
manv-a. Rus petrolünii tayvarele
rindıe kullanamaz . Binaenaleyh 
Almanya İrak'ın ve İranın petrol
lerine muhtachr. Bu iki memle
ketin senelik istihsalcltı 14 mil
yondur. Almanya ancak bu iki 
memleketin nPtrollerini ele f[e
cirmek suretiyle bugün cektiği 
petrol c::ıkıntrsnı~'!l-rı k11,.t.ııb'hilir. 

Türkiyenin hattı hareketi 
C.lermont Ferrand, 4 <A.A.) -

"OfL. : 1irak hadiseleri bur .. 1n
kü Fransız .ır~zetelerinin dikka. 
tini cekmektedir. 

Action Francaise gazetesinde 
Maulnier şöyle yazıyor: 

"Almanya ancak ya Filistine 
asker çıkarmakla Irak'a yardım 
edebilir - ki bu, İngiliz· filosu
nun mevcudiyeti dolayısiyle cok 
müşküldür - yahut d~ Türk 
topraklarından gecerek. Türkive 
Irak'a Saadabat paktiyle bağlı. 
dır. Fakat ayni zamşnda İngil -
tereye de bağlıdır. Türkiyenin 
hattı hareketi sark meydan mu
harehesinde kati ehemmiyeti ha. 
iz olacaktır. İr:-ın v~ Suudi A -
rahü:tan va7Jvet1erinin de ne o
laca!!ını hesaba katmak Iiizım • 
dır. Muh~kkı:ık olan bir sey var
o::a o da. Almanvanın vaziveti is
tism~r icin hichir t.esehhüsü ih. 
mal etmiyecf'i!ir\ir. Ve Sark mu
harebesi henüz başlamıı:ıhr . ., 

i rak ordusunun vaziyeti 
Bcyrut, 4 (A.A.) - "Havas -

Ofi., : Irak'ta İngiltereye karşı 
acılan muhasama. Irak ordusu. 
na. kati bir asked muvı:ıffakıvet 
elde etmek degilse bile, acaba 

, 

lngiltere 

Naz~k 

TAN 

için En 

Devre 

(Baş tarafı 1 incide) 
lirken yalnız iki torpido muhribi 
kaybetmiş olmaklığımızı bir mu
cize telakki ederim. 

Hitler'in Nutku 

(Baş taraf1 1 inc;de) 
Ingiliz hava kuvvetlerinin bu 
tarzda harp yapmak kabiliyetin
de olduğunu ve abluka ile bera
ber Ingiliz hava kuvvetl~rinin 
Alınan sivil halkına karşı am;.ın
sız bir mücadelesi ile Almrın
yayı mağlUp etmek vasıtasının 
bulunmuş olduğunu Ingiliz mil
letine söyleterek para ile satın 
r.Uınmış gazetecilere aylarca ya 
lan söyletti. Bilhassa 3,5 ay ye
niden ihtarlarda bulunmakta de 
vam ettik. 

Şimdi Ingiltere harbin en na
zik bir devresini idrak etmiş bu-
1 unuyor. Çünkü Atlantikte Ak
denizde, hatta Basra körfezin
de bir çok meseleler karşısında 
bulunmaktadır. Amerikan yar
dımın~n arttırılması nihai o~ticcye 
olan ımanımızı kuvvetlendirmek 
tedir. Icap ederse Amerikanın Bu ihtarların Churchill üze. 
bütün sıkletiyle mü- ·rl,,leye atı- rinde hiçbir tesir yanmamış ol
lacağı zamanın yakl~. Jını gös- masına hayret etmedim. Bu a. 
teren aıametler vardır. Ortada dam, diğerlerinin hayatı ile meş. 
bunu ima eden sağlam sebepler gul olmaz. Bu adam, medeniyet-
mevcuttur .,, le ve mimari bin?lariyle mesgul 

Y unanistan seferi . ı· olmaz. Bu a~~m, Ingi.liz şe~irleri 
. harabelere donse dahı kendı har-

SıdneY_ 4 (A.A.) - Avustral- bini yapmak istediğini, daha har. 
ya Harbıye Nazırı Spender, Ge- bin bidayetinde bildirmistir. 
ner3:1 Blamey'den aldığı mesajları Simdi, bu harbi almış bulunu -
t~t~ikt~n so~ra, Yunanistan sefe- yor. Lüzumu takdirinde bir bom 
rını mutea~~p takriben 12 bin baya yüz bomba ile mukabele e
kad~ lngılız, Avustralyalı ve deceğimiz hakkındaki temina _ 
Yenı Zelnadalı'nın akıbetlerinin tım, bu adamı, caniyane hare. 
meçhul kaldığını tahmin ettiği- ketlerinde bir defa bile düsün -
ni ~i~dirmiştir. Spender, Yunan miye sevketmemiştir. Chur~hill, 
sah_ılınd~ .kal~ üç bin kişinin ek bunun kendisi üzerinde tesir vap 
ser~yet ı~ıbarıyle gayri muharib- madığını söylüyor, hatta İngiliz 
ıe:ı :eşkıl ettiğini de ilave eyle- milletinin bu gibi bombardıman 
mıştır. hücumlarından sonra kendisine 

Avustralya Başvekili 
Aınerikaya Hareket Etti 
Londra, 4 (A.A.) - Avustral. 

ya Başvekili Menzies Birlesik 
!\merikaya gitmek üzere dün 
fngiltereden hareket etmiştir. 
Menzies Lizbona varmıstır. Ora
dan Amerikaya ~idccektir. İn
g'iltereden Portekize kadar bir 
Holanda şir~etine ait tayyare ile 
seyahat. etmış ve volun bir kıs • 
mında Ingiliz av tayyareleri de 
bu tayyareye refakat etmişlerdir. 

Eski Romanya Kralı 
Havana'ya Gidiyor 

Lizbon. 4 (A.A.) - Eski Ro
manya Kralı Carol ve Bayan Lu
oesko cuma akşamı Exambion 
Amerikan vapuru ile Lizbondan 
Havanaya mütenekkiren hareket 
etmişlerdir. Vapur kalkıncaya 
kadar eski Kralın harek€ti gizli 
tutulmuştur. 

Romanyada Bir Yangın 
Bükres, 4 ( A.A.) - Mo1ı-1av

va'da Gocsani şehrinde büvük 
bir yanITT.n çıkım~tır. 14 ev ha -
rap olmustur. Diller 25 ev te.h. 
lıye edilmistir. Hasarm 14 mil
yon lev raddesinde olduğu tah
min edilmektedir. 

İn~iliz kıtalarını tutabilmek ve 
yalnız Irak'ta değil, fakat ayni 
znmanda Orta Sarkta İnl!iliz kı
talannın tertibini değiştirebil
mek imkanını verecı>k mi? 

Irak ordusunun ob1ektif bir 
tetkike tabi tutulması su talı.. 
minlerde bulunmayı mümkün 
k1lar gibidir: 
Eğer Raşit Ali hükumeti yal

nız Irak ordusuna güvenecek ise. 
Irak birkac senedenheri askeri 
sahada. büyük gayretler yapmıs
tır. 1937 de bütçenin yüzde kır. 
kından fazlası ordunun techiza
tına tahsis olunmustur. Bunun
la beraber. Irak ordusunun esli. 
hası ve te<'hizatı cok noksandır. 
300 bin kilometre murabbaı bir 
araziyi müdafaa için. Irak'ın sulh 
zamanında 40 bin kic::ilik bir or
dusu vardır. Bu ordu. sefer ha
linde 70 bin kişiye iblaıl oluna. 
bilir. Her fırka. 3 piyade alavın
dan ve bir toncu alavından mü
teşekkildir. fakat piyadenin tec. 
hizatı sarih surette J?ayri kati -
dir. Yalnız atla tahrik edilmek
te olan topçu da çok zavıftıır. 
Hava dafi tertibatı. 20 milimet. 
relik yalnız üç bataryadan iba
rettir. 

Irak hava kuvvetleri de 50 
den fazla tayyareye malik değil
dir. Ve bunlardan yalnız 20 si 
moderndir. Tayvarelerin ekc::erL 
si, İne'iliz mamulatındandır. Ma
amafih Irak hava kuvvetlerinde 
birkaç tane de İtalyan ve Ame
rikan tayyaresi vardır. Hava kuv 
vetlerinin zaafı bilhassa yedek 
parça yokluğundan ve pilotların 
an trerunansızlığından doğmak. 
tadır. 

Irak kuvvetlerinin karşısında 
İngiliz kıtalan. Basra'ya son ih
raclardan evvel, tayyare mev -
danlarını tutan iki tayyare filo. 
tillası ile altı zırhlı otomohi~ ki
tasından ve 7 motörlü bölükten 
ibaretti. Ekserisi Hint kıtalann
dan mürekkep olan veni kıtaa
tın muvasalatı, İngilterenin bu 
mmtakada hareket vasıtalarını 
cok büyük mikyasta takviye et
miştir. Ayrıca Basra karsısında 
Hint Okvanusu filosunun tehdi
rli ele vardır. 

Hülasaten denebilir ki. I rak 
hükUmeti süratle Yemen'cle ve 
Suudi Arabistanda miittefikler 
bulmaz ve bilhassa mihvere ve 
hassaten mihverin hava kuvvet-
1 erine mürac::ıat etmezse, Irak 
ordusunun İnı?iliz Baskuman -
danlığını nazik bir vaziyette bı. 
rakabilcceği sanılamaz. 

neşeli bir yüzle bakmakta oldu. 
ğunu, o tarzda kr kendisi Londra
ya daima kalbi kuvvetlenmiş o
larak döndüğünü temin ediyor. 
Churchillin harbe bu yolda de
vama her zamankinden daha zi -
yade mütemayil bulunması müm 
kündür. F akat, biz de, istikbal
de bir bomba için 100 bomba at. 
mıya v e buna ezcümle, İngiliz 
milletinin b u canid€n v e onun 
usullerinden kurtulmasına kadar 
devam etmi:ve daha az mütema
yil değiliz. V eğer Churchill za
man zaman kendi harbinin k uv. 
vetini ve müessirliğini propa
ganda ile fazlalaştırabileceğini 
sanıvorsa. biz de ayni yolu tat
bikte harbe başlamıva · haZlrız. 
Bu delinin hempalarının 1 Mavıs 
ınünasebetiyle. Alman milletine 
beni terketmiye tesvik İ<'in yap. 
tığı hitap, ancak bir f Plc hasta
lı.Eh ile veya bir sarhosun delili
ği ilP i·n:ıh olnn;:ıhilir. • 

Balkanlardaki harekat 
Balkanları bir harekat sahnesi

ne inkilap ettirmek kararından 
da bu anormal haleti zihniye me. 
su1dür. Bir deli E!ibi. hu -::ıdam ne
rede ise beş senedenberi. en u
fak iştial mflddesi aramak üzere 
Avrupayı rlolasmaktadır. 

Maalesef, bu enternasvona1 
ltundak,.ıya daima memlPket
lerinin ka9ılarını ac::ın ücretli un. 
nurlar bulunmaktadır. 

Bis sürü teminler ve yalan
lar yayarak geçen seııenin sefe
rinden bitkin bulunan Alman mil 
letinin tamamivle takatının so
nunda bulundu.ğu fikrini İngiliz 
mi1letine bu kıs. kabul ettirme
ye muvaffak olduktan sonra. bu 
adam şimdi kendisini bir uya
nıklı.ihn önüne geçmek üzere. Av
rupada yeni bir yangın oca.Q;ı ya
ratmak mecburiyetinde görmiis
tür. Bunu yaparken daha 1939 
sonbahannda ve 1940 ilkbaha
rında düsünmüş olduğu projevi 
veniden ele almıstır. Charite is
tasyonunda bulunup negredilen 
vesikaları hatırlarsını7.. Bu vesi
kalar da. drV'" 1939.1940 kısın
da Balkanları bir Avruna hare
kat sahnesi yapmak teşebbüsünü 
ortaya vurmaktadır. Bu teşebbü
sün esaslı orl'anizatörlerini o za
man Churc!üll, Dal::ıdier, Hali
fax. Paul Reynaud. General Wev 
gand ile G~eral Gamelin teskiı 
etmislerdi. Bu vesikalardan anla
şıldığı veçhile. cenubu şariq Av
runasınm sulhüne karşı yapıla
cak bu suik::ısrlin muvaffaktvetı 
takdirinde İn~ilterenin menfaat
lerine hizmet etmek üzere takri
ben yüz fırka seferber edilebil -
mPk imkanı hıesap edilnıPkte i
di. Ge<'e'1 sene Mavıs ve Haziran 
avı inhidamından sonra, bu pro
ieler yeniden unu tuldu. Fakat 
dahı:ı geren senenin son baha
rında Churchill. bunlRrT naza
rı dikkat.P almıya yeniden basla
mıstır. Eğer bu teşebbüs daha 
tazla ıriicliikler arzetmemiş ise 
bunun sebebini, Romanyanın bıı 
memleket dahilinde vukua ~el
mis olan tebeddüller dolayısiy
le tn~ilterenin planlarının artık 
hesaba katılmıyacağı suretivle 
Balkanlarda bir değisiklik Vu
kua l!elmis olması teskil ev
'.--nıic;;tir. Veni Rnmanvı> General 
Antenescu'nun irlaresinde Inei
lizlerin harp ümitlerini nazarı dik 
kate alınıyan sırf bir Rumen si· 
yaset.i takibine baslamıstır. Bu
na. Alınanvanın hattt hareketini 
rlP ilave etmek laz191d~. 

Evveli,..-.J\lf1lNWeliln Ba.lb114lr 
cia~i şiyaaetibinı, dfı~~ ~tpja .<>\-: 
ciuııum ve varmıva (!ayret etti
;yimi1 hedeflPri hakkında kısa 
"'ir fikir verelim: 

1 - Almanvarun Balkanlard? 
ı,;,._ hir .,...,,.,,~,., ne ıırari mP,.,.ç~:ıt
lerı ne de hodbin siyasi menfaat
leri olmuştur. Yani Almanva. her 
hanızi bir hodbinlik sebepleri ile 
hic bir surPt.le ne ar;:ı:ı:i nıe<;Pf Plr; 
ile ne de bu devletlerin dahili 

s 
mahiyette meseleleri ile alakadar ' 
oımam:ıştır. Tobr u k ' ta Mukabil 

Hucumlar 

(Baş tarafı 1 indth) 

2- Fakat Almanya, bu devlet
lerle sıkı ekonomik münasebetler 
kurmıya ve bunları derinleştirmi
ye çalışmıştır. Ve bunu Almanya
nın menfaati bakımından değil, 
fakat ayni zamanda bizzat bu Habeşistanda Amba - Ala2i ü. 
memleketlerin menfaati bakımın ze:,in.e ile~liyen kıtalarımız diğer 
dan yapmıştır. Yani. eğer iki mu- mu~ım hır noktayı zaptetmiş _ 
amele orta,ğının milli ekonomileri le.rdır. Cenup bölgelerinde hare. 
makul bir tarzda birbirlerini ik- kat devam etmektedir. 
mal ediyorsa yapmıştır. Balkan Aı111stralyalılar dayaruyor 
devletleri ile Almanya arasındaki Sidney, 4 (A.A.) _ Avustral
vaziyet de bu olmuş ve bu <ılmak- ya Harbiye Nazırı Spender'in al-
ta bulunmustur. dığı haberl ·· A t ı 3. - Bunun için Almıınyanın 1 1 . ere gore, vus ra ya. 
~ . ' . ı ar, daıma Tobruk'u şevkl 

e%er muhakkak sıyası menfaatle- şecaatle . d e ye. 
rınden bahis edilmek isteniliyor-, D . mu afaa ctmektedır 

1 
. . uşman, garp çevresinde takri· 

sa. ya nız hır tek menfaatı olmuş- ben beş kilometre k d b · 
t~r: O ~a. muamele ortağını, da- he üzerinde iler· a ar ır cep· 
hilı şeraıtı bakımından· sağlam t . .ı mıntakalar 
ve kuvvetli g .. rmekt d'r B' zap et~ış, fakat Ingiliz tankla. 

0 e ı · ına- rının hır mukabil h ·· d .. 
e~aleyh Almanya bu memleketle man kuvvetlerinden u~:ım~, uş 
rı.n mevcudiyetlerini ve dahili geri çekilmiye me b ırb ~~1:1 1 

nızamlarını tarsin edebilecek bir tı c ur ıröAJıuş-
h . r. 

1 
ale gethırmek icin sözle ve icraat- Almalı teblı'g~ı·,,e go···e 

a muza erette bulunmak ve var ' ' 
dun etmek üzere hususi teşkiİat- . Ber!in, 4 (A. A.) - "Tebliğ": 
larını nazarı itibara almadan, her Şımalı Afrikada Tobruk istih
şeyi yaptı. Filvaki bu prensiple- kamlarına giren Afrika Alman 
rin tatbiki yalnız mezkur mem heyeti seferiyesi cüzütamları in
leketlerin refahını arttırmakla gilizler tarafından tanklarla ve 
kalmadı ayni zamanda bU11hırla toplarla yapılan mukabil taarruz. 
Almanya arasında tedricen kuv- ları tardetmişlerdir. Son günler
vetlenen karşılıklı bir itimat do de yapılan bu muharebelerde 16 
ğurdu. ,, d~.şman _tankı tahrip edilmiş ve 

Y unanistan meselesi muteaddıt top ~'mize düşmüştür. 
Hitler, bundan sonra, Chur- 2 Mayı~ta, Alman ve İtalyan 

chill'in bu muslihane istihaleyi Stuka filoları bılhassa iyi sillhlan 
durdurmak için .Jırayretlerini art- mış s~vaş ve avcı tayyarelerinin 
tırdığrnı, Romanyanın, kendi ü- ~e. ml,!zaheretiyle Tobruk limanı 

ıstihkamlarına ve tesisatına müte 
zerine mihYerin düşmanlığını çek 
mek için verilen garantiyi pahalı addit defalar müessir bir tarzda 
ödediğini söylemis ve sözlerine taarrut!: etmişlerdir. Tobruk li
şöyle devam etmiştir: manında yüksek tonilatolu bir 

"Herhangi bir memleketten da. g~miye isabet olmuş ve bu gemi 
h agır hasara uğramıştır. Şarki Ak. 

a az bu garantiye muhtaç olan denizde, Alman hava kuvvetleri 
Yunanistan dahi, İnıdliz deniz 3 Mayıs gecesi Giritte Suda ko
perilerinin naı!melerine kapılarak yunda ıo bin tonilatoluk bir ti
mukadderatıru kralının maliyecisi caret .~em isini batırmışlar ve di
ve müekkilinin mukadderatına v b" "k ba~ladı. Buctiin bile Yunan mı'lletı· ger ~uyu bir gemiyi ciddi hasa-

"" ... ~ ra u,gratmışlardır. 
ile ince bir tabaka teskil eden i-
dareci zümre arasında fark ırö
zetmiye mecburum. Ve bunu ta
rihi hakikat bakımından söyle
hem lazım e:eldiği mütaleaı::ında
yun. Bu mütefessih idareci zümre 
Tngiltereye tabi bir kraldan il
ham alarak Yunan devletini id3rf' 
etmek işinin tahmil ettifü haki
ki vazifelerden ziyade bütün mev 
rudivet ve ruhu ile benimsediği 
İngiliz harp sivasetinin hPdefle
rini l!Ö7.etivordu. Bıına cidden sa
mimi olarak teessüf ettim.,, 

Hitler, bu vaziyetin en basfa 1-
talyaya dokunduğunu, kaydet
tikten sonra demistir ki: 

"İşte bunun içindir ki, İt,alya 1940 
Teşrinievvellnde Yunan hükumetine 
tekliflerde bulunmıya ve İngiliz harp 
muharriklerinin nüfuzu altında İtal -
ya için tahammül edilmez h11dise
lere bir nihayet vermek üzere icap 
eden gprantileri istemiye mecbur ol
du. Bu talep birdenbire reddedildi ve 
bu suretle de Balkıınlnrda sulh sona 
erdi. Havaların fenalığı, kar, fırtına, 

yağmur. Yunan askerlerinin kahra -
man mukavemeti - bu kahraman 
mukavemeti tarihe doltruyu söylemek 
için müşahede etmeliyim - hep bir 
arada Yunan hükümetine talihsiz ka
rarının neticeleri hakkmda düsün
mek ve vaziyetin makül bir tarzda 
diizeltilmesi imkanlarını mütallia ey
lemek !cin kafi derecede zaman verdi 

Vaziyetin su veya bu suretle tavaz~ 
zuhuna hadim olabilmek yolunda za
yıf da olsa hala bir ümit besliyen 
Almanya Yunanistanla diplomatik 
münasebetlerini kesmemişti. Fakat 
daha o zaman büyük harpten kalma 
SeUlniğe ihraç fikrinin tekrar ele a-
1 ınmasmfl karsı lakayt kalamıyacağı
mızı bütün dünya muvacehesinde e
hemmiyetle kaydetmiştim. Maattees
süf, Avrupada veya her nerede olur
sa, İngiliz bir yerde yerleşti mi, onu 
derhal denize atmıya azmetmiş oldu
ğumuz hakkındaki ihtarım kafi de
recede de ciddiye alınmadı. 

Ve böylece yeni bir Selanik ordu
suna hareket noktası olabilecek üs
ler kurmıya ve bu üsleri takviyeye 
bu kış esnasında İngilterenin artan 
bir nishet dahilinde basladı~ınr gör
dük. Tayyare meydanları kurulmıya 
başlandı ve meydanların süratle işgal 
edilebileceği mii13hazası itibariyle e
saslar hazırlandı. Ve nihayet, Chur
chill'in mUtaUlası ve tahminleri mu
cibince birkac hafta iclnde Yunanis
tana çıkacak olan ordu icin mütema
di malzeme ve te<-hizat nakliyatı ya
nıldı, Bu. bize gizli kalmamrstır. Bu 
i~Ierin aylarca dikkatli seyricileri 
olduk. Nihayet. Slmalt Afrikada tank 
tara kar~ı müdafaanın ve zrrhh silah
ların te~lk bakımdan aşağıh~ınm 
ftalyan ordum.ı üzerindeki elim tesir
leri, Churrhill'i harp sahnesini Libya
dan Yunanistana nakletmek zamanı
nın ~eldi_Rine ikna eyledi. Ve elinde 
kalan tankların ve başlıca Avustral
ya ve Yeni Zelandalılardan mürek
kep pivade tümenlerinin naklini em
retti. Öyle sandı k~ Balkanları att-şe 
\•erecek olan yeni darbeyi artık indir

<mf'k zamıını velmistir.,. 
Churchill burada bu harbin en 

~ihrin" oıtr~+ .. ;; hPtl"M"'rtıı.,.. ı,;,.;. 
ni islı>mi<;tir Tn{!il,,terenin Bal
kanlara yerleı::mek nivPtiııdP ol
duğu hususunda şüphe kalma
vınca bu mühim hayati toprak
larda hu bavın melhuz m:i!lasız
lığına.. derhal karşı koymak üze
re Almanyanın emrine i:-ap e-
den kuvvetleri temin için tcşeb 

büslere giriştim. Şunu saraha· 
ten m_üşahede etmeliyim ki, bu, 
Yunanıstan aleyhine müteveccih 
d?ğil.~i. Du~e benden bu işte tek 
b;11' tum:n bıle istemedi. Iyi mev 
sı~ gelme~ Yunanistana karşı 
mucadelenın tam bir muvaffakı
yetle bitirileceğine kani idi. Ben 
de ayni mütaleadaydırn. Binaen
aleyh, Alman kuvvetlerinin talı 
şidi Yunanistana karşı Italyaya 
yardımda, bulunmak için yapıl
mamıştır. Bilakis bu tedbir In
gilizlerin İtalyan - Yunan harbi 
gürültüleri arasında gizlice Bal. 
kanlarda yerleşme teşebbiı.üne 
maı;ıı olmağı istihdaf ediyordu. 
Ingıltere Balkanlara gizlice yer 
!eşerek büyük harpteki Selanik 
C?,rdusu misalince orada bir ne
tıce al~ak ve bundan da başkaca 
harp gırdabına yeni kuvvetler sü 
rüklemek ümidinde idi. · 

Türkiye ve Yugoslavya 
Bu ümit bilhassa iki devlete 

dayanıyor~u.: ~ü~kiye ve Yugos. 
lavya ... Yanı, iktıdara geldiğmı· 
denberi kendileriyle iktisadi mü
l~h~~~lar~ . müstenit sıkı bir iş 
bırlıgı tesısıne çalıştığıın ilti dev 
lete. 

Yugoslavya, çekirdeği Sırp ol
mak itibariyle, umumi harpte bi 
zim düşmanlarmıız arasıda idi 
Hatta umumi harp hareket meb~ 
deini Belgratta bulmuştu Bu
na rağmen, intikamcılık bilmi
yen Alman halkı Yugoslavlara 
karşı hiç bir kin beslememekte i
di. 

Türkiye, büyük liarpte bizim 
müttefikimizdi. Harbin feci ne
ticesinden bu memleket de bi
zim kadar müteessir olmuştu. 
Yeni Türkiyenin büyük ve dahi 
yaratıcısıdır ki talihin terkettiği 
ve kaderin müthiş inhizamtt uğ
rattığı o vakitki müttefiklerine 
kalkınmak için ilk muhteşem mi
sali verdi. 
Şimdi de, zimamdarlanmn re

a~t . hat.tı hareketi sayesinde 
'[.urkıy~nın kendi kararlarında is 
.ıklalını muhafaza etmesine mu 
kabil Yugoslavya İngiliz entrika
larının kurbanı oldu.,, 

Sloven Arazisinin B i r 

Kısmı Almanyaya 

ilhak Edilecek 

Roma, 4 (A.A.) - Bütiin ak
şam gazeteleri Lubliana'nın Ital
yaya ilhakını selamlamakta Slo
ven topraklarının mühim bir kıs
mının ve Lubliana şehrinin I
talya Krallığının ayrılmaz biı 
parçası haline geldiğini yazarak 
bu mıntakanın Alman hars ve nü
fuzunun ziyade hakim olduğu 
k~smı~ı~ .d~ Almanyaya ilhak e
dıl~egıru ılAve etmektedirler. 

Gıornale d'Italia gazetesi Slo
venlerin nüfusça pek az ve top
rakça pek küçük bir mem
leket teşkil ettikleri kir 
bunların müstakil bir dev _ 
let kurmalarının imkansız ol
duğunu ve bu memleketin A vru· 
pan~~ yeni~e~ tanzimi çerrevesı 
da~ılı~de .mıllı hayatının tPyidi i 
le ıktısadı ve harsi ınkisafın sü
ratle tE>min edecek bir lıadio;" te
lakki cdildıgini yazmaktadır. 



.. 

c 

Çocuğu gürbüzleştirmeğe kafi iki mühim unsurdur. 
Memleketimizin saf haYası, feyizli toprakiarı, iş ve

rimi, Türk neslinin yüzde yüz hayat sigortasıdır. 

Daima: ÇAPAMARKA . , 
HarF' Okuluna Havacı Subayı Yetiştirilmek 

Ül?er e Sivil Liseden Mezun Olanların 

Kayat ve Kabul Şartları 

1 - Lise olgunluk lmtibanın1 vermiş bulunmak, -·-
2 - Aldtklan mezuniyet diplomalarmdak.i kanaat notu b1 veya çok 

iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir eeneden fazla mQddet getme-

!niş bulunmak, 
4 - Sağlık durumu pilotluk bl:r;metlne mQaa.lt olma~ 
6 - Yaşlan en yukan 21 olmak. 

NOT ı 

Blllıhare hava tnuayene .heyeti tarafmdan yapılaeak muayenede 
&l:lık durumlan pilotluk smdına müsait görülmlyenler isterlerse Harp 
Okulunun dlğer sınıflarına verilmek gibi hiçbir mtıeburiyete tAbl tutul
mazlar. Tam serbesttirler. Kendilerinin arzularına göre muameleye tAbl 
tutulurlar. 

Okul tedrisatı 15 Ma,-ıs 941 de ba~lıyacağmdan talip olanların. bu
lundukları askerlik uı·belerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubeleri, 
yaptıracaklan sılıbt muayenede mil.sbet netice alanlar evrakları ile harp 

Jkuluna scvkedllcc:cklerdlr. (2822) ......................................... ~ .,. 
KIZILAY CEMİYETİ 

UMUMİ MERKEZiNDEN: 
1 =Azam! (!50) liraya kadar aylık ücret ve ayrıca m~ken 
tazmimıtı verilmek fiztte, Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi 

MUHASEBE 

SERViSiNE 

KONTROL 

BiR ŞEF 
olınacakbr. Tallplerin a~ğıda yuılı evn.fı hab olması liznn. 
dır: 

A = Yüksek mektep memnu olmak,; 

B - Askerlikle ili~iği bulunmamak, 

C - Devlet dcvair veya mfiessesatmda veya bankalarda 
uzun müddet muhasebe ve muamelat servislerinde 
şefük veya müdiirlilk gibi vazüeler ıörmils olmak, 

Ç - Sıhhati tam olmak. .... 

2 - Talip olacaklann, bir mektupla, mncut mektep diplo
ması, c;alı.ştıklan yerlerden aldıktan Bon!lervisleri ve vesaiki 
müsbitelerl \"C iki kıt'a fotografileri ve bir nüsha tercümei hal 
vnrnkalnriyle birlikte, 1 O M:ıyıs 1941 tarih.ine kadar, Anka· 
rada Kızılay Cemiyeti Merkezi Sicil Müdürlüğiine müracaat 
etmeleri ve milracnat mektubunda kendi haklannda malti.. 
mat verebilecek tanınmış üç zatın isim ve muvazzah adres
lerini den:eylemclcri Ianm.dır. 

Tahsil dereceleri naı:an dikkate alınaTak, evsafı matl<ıbe-
3i haiz olduktan anlaşılan taliplerin taaddüdü halinde ara. 
lannda bir müsabaka açılacaktır. 

~ , 
lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 

Ve Eksiltme Komisyonundan: 
Devlet hasta.neleri ihtiyacı için 10 llA 15 bin kilo brut yerli idro!il 

pamuk pazarlıkla sabn almacaktn-. 
ı - Eksiltme 7 .5. 941 çarşamba gün il saat 15 de Cataloğlunda Sıh-

h:ıt ve İçUmııi Muavenet Müdürlüğünde kurulu komisyonda yapılar-lrtır. 
2 - Muhammen fiyat beher kilosu için 130 kurustur. 
3 - K at'I teminat 2926 liradır. ~ 
4 - 1stckUler şartn3mesin1 her giln komisyonda göreblllrler. 
5 - İstekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikaslyle 2490 sayılı kanun

d a yaz.ılı veslknlar \"e bu işe yeter kati teminat makbuzu veya banka 
mektubu ile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3338) 

TAN 
., • • ~ 1 • • • .. _ , ... ! ... ~, l. .• .... ~~--- .. . ; • ·.~'\·~·ı... ".: 

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

ÇOCUGUNUZA VERECEGiNiZ 
~ -

EN GÜZEL HE İYE 

CocukAnsik op_edisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat hu hediye); 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve cocu~uza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çocuk Ar.siklopedisı "- Cüııkü: 
çocuğun mektepte ; 
mektep dı~ında, hatta 
mektepten sonra muh
tac;· ol.iuğu en kıy- I 
metli eserdir. 1 

Çocuk An~ikloı:-<'disi 
bünü dünya çocukla
rına yılbaşı ve bay
ram hediyesı olarak 
en çok verilen eserdir. 

Çünkü: Her hedıye kırılıp kay
bolabifü veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedısi, ço· 

Çünkü: Çoc11:< A.1s:k1opedisf 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona hoş 

cuğun hayatı üzerınde 

tesir yapacak ve bü. 
tün hayatınca iz bıra. 
kacak bir eserdir. 

saatlerinde hocalık vı 
arkadaşlık eder, 

Çocuk Amiklopedilti iki 
cilttir. Mükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
ti birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

. . . , ' ' . ı • ~ 'J • •. ~ .. : .. , ': ~ , \;:: . • ... ... . . .'l. , . • . ' 

:f<P-A~~ ~ \ BAY.A.T. Y.A.RIŞISI?~ 
• DİREKSİYONUOUR 

_,_ __ .. _ -
IDARUINI BllUI ISBAMKASINDA" 

.JKRAMIYEL.L .HESAP.-ACAa 

( T. iş Bankası') .. , .. ,..-------==---.-==ıi:ıı--~ 
1 Küçüle Tasarruf ,, .... - ............... _____ ., 

i He$0pları 1941 TiCARET OFiSİNE 
1 iKRAMiYE PLANI 
:Keıideler 4 Şubat, 2 Ma:rıı. ı Atuı- MÜSABAKA ı• LE 
ı tos, 3 tkinciteşıin tarihlerinde ,.. 
pıhr. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Unlık =2000.-Llra 
3 .. 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • :::lSOO.- • 
4 • 500 • :::2000.- • 
8 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • :::3500.- • 
80 • so • =4000.- • 

300 - 20 - =6000.- -.__... .. ....,_.....-.. _._.... ........... ._ .. . 
Osmanlı Bankası 

-tLAN-
Osmanlı Bankasının Galata 

Merkeziyle, Yenicami ve Beyoğ
lu Şubeleri vezneriyle kiralık 
kasa daireleri, 5 Mayıs 1941 Pa
zartesi gününden itibaren, iş'an 
ahire kadar, aşağıda yazılı saat. 
!erde açık bulunacaklardır: 

Veme Saatleri 
Saat 9,30 il! 13,30 a kadar - adl 

günlerde 
Saat 9,30 llfı 11,30 a kadar -

Cumartesi günleri 

Kiralık Kasa Daireleri 
Saat 9,30 14,30 a kadar - ad1 

günlerde 
Saat 9,30 12,30 a kadar -

Cumartesi günleri , ............ __ _ 
Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan ha!iika her ITTin ı.aat 
(2 - 6) ya kadar f danbul 

Divan~·olu No. 104. 
TP1· 22:l~R 

MEMUR ALINACAKTIR. 
OflJJfmh:e, Ytlksek mektep mezunlan ile Lise ve Orta mektep me

zunları arasında müsabaka l.le memur alınacaktır. Müsabaka imti
hanları tahriı1 ve sifahl olmak ilz.ere iki kısundır. Tahriri imtihan 15 
Ma.,-ıs 941 Peııcmbc günll saııt 15 de Babçekapı 4 ncü Vakıf Handa 
İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası içtima salonunda yapılacaktır. GünO 
a;rnca tayin edllecclt olan şlfahl imtihana girebilmek için t.ahrlr1 im
Uhanda muva!fnk olmak şarttır. İmtihana talip olanlarm memurin 
1-.anunu ile 36S9 numaralı kanunda 7azılı va.sıfiarı haiz olmaları ve 
bunları mübeyyin vesalkln asıl ve7a musaddak suretlerinJ, askerlik 
hizmetlerini bitirdiklerine dair vesikalarını, kısa bir tercümeih41 ile 
haltlarmda malOmat alınabilecek kimselerin muvazzah isim ve adres
lerini bir istida ile 10 Mayıs 941 cumartesi günü öğleye kadar Bah
çekapı Kutlu handa Ticaret Ofisin. tevdi etmeleri lfızundır. 

Müsabakada kazanacak memurlar 8 aylık bir tecrllbe devresi geçi
recekler ve ehliyetleri sabit olmıyanlarm hiçbir iddia hakları olma-
mak Qzere vazifelerine nlba,-et ven1ecekUr. TiCARET OFiSi 

'------------------·------' Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Ankarada Merkez kadrosunda ~lıştmlmak Qz.ere FranstZCadan Türk

cc,-e ve Türkçcde!l Fransız.caya iyi tercüme yapmak iktidannı haiz ma
kinede gayet scrl yazabilen Bayan blr mütercim daktilo alınacaktır, Ay
rra İngilizce bilen tercih olunacaktır. Ehliyetine göre 150 liraya kadar 
Ocret verilecektir. Taliplerin 10.5.941 tarihine kadar Anknrada Umumi 
Müdürlük personel servisine lstanbulda şube mOdürlüğüne müracaaUa 
talepname imzalamaları ve 10.5.941 günü saat 15 de Ankar-ada Umumi 
Müdürlükte ve 1stanbulda ~bede aynl zamanda yapılacak olan imtihana 
~tırak etmeleri lüzumu il.tın olunur. (3436) 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

işletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Muhtelif cins kesici ve yağlı Dlsjonktörler mektupla teklif is

temek suretiyle ~tm almacaklır. 
2 - Muvakkat teminat 2333 lira drr. 
3 - Tekliflerin levazımdan para sız tedarik edilecek şartnamesinde

ki tarifata uygun olarak 24.7.941 perşembe günü saat 17 ye kadar Met-
ro ,hanının 4 Oncü katındaki levazım müdürlüğüne imza mukabilinde 
verilmiş olması 14zımdır. (3395) 

- __ •: -~----

Soğuk al.gınlıklan, her 
1 

türlü hastalıklara yol 
arabilir. Fqkat bir kaşe 

GRiPiN 

Muhtemel rahatsızlıklann 
hepsini önlediiti Etibi nezle. lrJip 
bronşiti de kısa bir zamanda iza. 
le eder. Harareti süratle rlüsürür 

5. s. 1941 

, BiR DIŞ T ABIBI 

1 Arkııdaşa lhtlyacun vardır Df
yarb<ıkıra gelmek üzere adr.i
me acele c-evabını beklerim. 

\. Diıçi Zeki • D. Balnr 

,; 
TAN Gazetesi 

ı ı 

l ilan Fiyatları 
Başlık mnklu nlarr: "/: 
1 inci sayfa santimi SOO 

I 

5 

n 

n 

,, 

,, 

" 
" 

n IOO 

" ,, Grip a,ğnlarının amansız diis
manrdır. Diş, bas, sinir, adale. 
romatizma. mafsal evcamda 
kat' iyetle tesir l!Österir ve ~nde fl(in ~aufmurula" 
iiç taneye kadar emniytle alma- ••·---· ••••••• 
hdır. 

Lüzumunda 3 adet alınır. Tak. 
litlerinden sakınınız ve her :ver
de pullu kutulan ısrarla isteyi
niz. 

Sahip ve Netriyat müdürl Rmla 

UZMAN, Gazetecililı: ve Netrf7d 

T. L. S. TAN mat bama 

Tıp Fakültesi Dekanhğından ~ 

Fakilltemlze bağlı dit tababeti mektebinde kırk lira OcreW bir hem
şirelik mtinhaldir, Şeraiti öğrenmek üz.ere Tıp FakCUtesi Dekanhtma m""° 
racaat etmeleri. (3402) 

inhisarlar lstanbul Başmüdürlüğünden : 
İçki ve tütiln sahcılarmm ellerindeki satıu tetltcrelerlnin mOddeU 

31 Mo.yıs 941 aksamı sona erecektir 
Satıcıların yeni tezkerelerini koİaylıkla alabilmeleri için mmtab ~ 

Ubnriyle aşağıda gösterilen günlerde dükkfına ait konturat.lan •• eski 
tezkereleri ve iki adet fotograflariyle Kabatautaki BaşmüdürlQlllmtlze 
mürncnnt etmeleri ve 5 Haziran 941 akşamı san! 17 den sonra yapılacak 
kontrolda tezkerelerini almı;yıınlar tınk:kmda kanuni muamele yapdacatJ 
ilfın olunur. (3391) 

_ 15 - 18 - 17 - 20 Mayıs 941 günleri Beyoğlu, Galata, Panpıtr. 
Şı.şll ve Kasunpaşa mmtakasındaki blıyiler, 

21 - 22 - 23 Mayıs 941 günleri Sirkeci ve Bt!7ımt mmtnJrumchıkt 
bAyiler, 

24 - :il - 27 Mayıs 941 g{lnlerl Aksaray, Fatnı. Balat, ~ 
mıntakasındaki bfıyiler, 

28 - 29 Mayıa 9U gOnleri Beşlktaa, Rumeli Botaz!çi ve Amdoha 
Boğaziçi blıyileri, 

30 - 31 Mayıs 941 ve 2 - 3 Haziran 941 gQnleri Üsküdar, Eadık6J1 
Erenköy mmtakasındaki bAyiler, 

4 - 5 Haziran 9il ~eri Adalardaki bA,-lleı 

Emlak ve Eytam Bankasından: -Eaaa No. Yeri Kıymeti Clnst 

1443 Beyoğlu. Şehit Muh- 115000 
tar Mnh. Tnkalın 

caddesi No. eski ı. 
ada 406, pafta 1 ı. 
parsel 7 

1444 Beyoğlu Şehit Muh- 14013 
tar Mah. Taksim 
caddesi No. eski 3. 
ada 406, pafta 1 ı. 
pı:ı~l 8 

1445 Beyiğlu $(-hit V"'k- 14183 
tar Mah. Taksim 
caddesi N o. eski J. 
ada 408, pafta 11, 
parsel 5 \ 

1446 Beyoğlu, Şehit Muh- 14163 
tar Mah. Taksim · 
caddesi No. eski 3. 
ada 406, patta l ı. 

/' parsel ' 
1448 Beyoğlu, Bllyilk Pan 15103 

gnltı Şehit Muhtar 
Mah. Abdülhak Hl-
mit Sok. No. eski 3, 
yeni ı 

1450 Beyoğlu, BO,.-llk Pan 18!563 
galtı Şehit Muhtar 
Mah. Abdülhak HA-
mit Sok. No. eski 
yeni 3 

1452 Beyoğlu, BQ,.mc Pan 23180 
galtı Şehit Muhtar 
Mah. Abdülhak Htı-
mlt Sok. No. eski 3. 
yeni 5 

1453 Beyoğlu Bü,.nk Pan- 18840 
galtı Şehit Muhtar 
Mah. AbdOlbak HA-
mit Solt, No. eski 3, 
yeni 6 

1454 Beyoğlu Bllyilk Pan- 22855 
galtı Şehit Muhtar 
Mah. Abdulhak HA-
m it Sok. No. eski 3, 
yeni 7 

Ahşap praj 397,50 ıa --·~ 

Ah.ııılo .ram m,so m MOı.IQ 

lıııne halen "" 

. 
Ahşap yıu:ı. 397,50 !D HlUCl 
hane halen . ..... 

.. 
~-------Ana 431,50 ın ... ~ 

742,50 M2 ...... 

~ 

579..SO M2 llıt.-

Arsa f 653 M2 alS.SO 

Yukanda 17.ahah yazılr gayrl menlruTier ~şln panı lle v• k-11.ad 
usuliyle subemlz satıs komtsvonu huzurunda sablacaktil" 

İhale 26.5.941 pazartesi ·~nO saat on dörttedlr. ' 
isteklilerin şubemiz Emlfık Servisine mfiracaaUa bir lira mubbllln

de alac-aklnn 6ID'tname hOkOmlerlne muvafık teklif mektuplarını bildi
rilen gün ve saatte subemiz satıs komisyonuna vermeleri veya ihale -
atine yetişmek üzere iadeli taahhütlü olarak posUıya vermeleri ilamıdır. 

NOT ı 

Üzerine ihale yapılan kimse bankanın ihzar ettiğJ şekilde nollrdeD 
tasdikli bir taahhUtname verecektir. (874 - Mil) 


