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Ekmekte tasarruf için 
tartı 950 grama indirildi 

Girit'ter. 
şiddetli "· 

muharebe 
Çör çil • • • • • • • .... 

Girit mulıa
r ebeleri· 

lll6İltered'e atıl bir hald 
luılmıı ~an ve şimdi 8. 
tümene baliğ oldwiu sÖJ 
lenen lngiliz kuvvetlerin 
den, adanın müdalaas 
için lifawnlu olan miktar 
dan ladasmı azami SÜT· 
atle farka getirmek lii
zundır. 

Y-: A6iclin DAVER 
R lkbaharda başlıyan ve bu U yaz devam edeceği anlaşılan 

Akdeniz meydan muharebe
ıinin yeni bir safhası Giriıte baş
ladı. Denize hakim olınıyan Al
manlar, büyük bir adaya, havadan 
mühim miktarda asker indirmek 

. 

Yeni Koordinasyon kararla·rı • • • • • 
Dün son vaziyet hak· 
kında Avam Kama
rasında izahat verdi E1inde yol inşaatına mahsus alat ve ede· 

vat buhınanlar beyanname verecekler 
Almanlann G i r ı de 
bir ordu lhr a te
ıebbüslarl bar ta-

Ziraat Bankası f c1b1nda bono _ çıkaracak 
-... - q 

Ticaret Vekili Mümtaz Ökmen 

raf adildi 
Muharebe gittik

çe şiddetleniyor 

İngiliz filosu 
harekete geçti 

iktisadi düzeni temin için Ziraat 
Vekaletine 50 milyon liralık bir 
3ermay-e tahsis olunmuştu. Bu sen 

Almanlar 
.F 
Fasında 

Askeri kuvvetlerden 
başka mühim miktar· 
da Alman turisti 

Fasta toplanıyor 

Fransız Fasile İspanyol Fası 
hududunu gösteren harita 

Sovyet Rusya 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

r---
M AN l DAR 

BEYANAT 

"Avrupada 
sulh ile halle
dilmiyecek me
sele yoktur,, 
Ribentrop gaze
tecilere böyle 

söyledi 
1'"'-~~~ ~~~~-1 

Mihver ne alemde? 
Berlin 22 (A.A.) - D. N. B: 

bildiriyor: 
Almanya ile İtalya arasında 

1 
ki ittifakın ikinci yıldönümü 
münasebetile, Almanya bari -

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Katil, bir kurşunla boynundan yaraladığı 
kızı yere yatırdı : diz çöküp nişan 

alarak beş kurşun boşalttı 

Yapılan tahkikattan anlaşıldığı • 
na göre, Aııkarada evli olan Ali 
Özdemiı- Hayrünnisaya aşık olmuş 
ve karısı ile boşanmak üzere mah
kemeye müracaat ederek Hayriın

nisa ile -evlenmelt üzere ~an
mıştır, 

tDevamı ( üncü sayfad11). 

Hazreti Muhammet 
Ve İslam Ordusunun Muharebeleri 

-o--

ihtiyatları silah al- il 
tına çağırıldı 

Moskova, 22 (A.A.) -:-- Askeri 
Krasnaja Svesta gazetesı, Sovyet-

Harbiıı İslam aleminin merkezine sıçradığı bir sırada Arap 
aıeminin hususiyetlerini anlatacak olan iistad Ziya Şakirin bu 
eserinde l!iiyiik bir· kumandan olan Hazreti Mubanunedin mii

him muharebclcri.ni okuyacaksınız. 

ler Birliği dahilindeki ihtiyatların 
manevralar için silah alt:na çağı
rılmı a başlandığını yazıvor. 

Yakında Neşre Başlıyoruz 

Tay mis diyor ki: 

Mareşal Peteıı 

Londra 22 (A.A.) - Taymis ga
zetesi ba!i!Jlakalesinde Vichy'nin 
Mlhvere iltihak ettiğinde artlk hiç 
bir şüphe kalmadığını kaydettik -
ten sonra şöyle diyor: 

Vichy hükUmetinin, Fransanın 
eski müttefikine karşı eski dil§ • 
manları ıle ışbirliği yapması şimdi 

bir eınrıvakidir. 
Nazan dikkati celbeden vakıa da 

Fransız radyoları resmi Fransız a
jansı olan Ofi'nin lisanlarında gö
rülen tebeddüldür. Bu müessese -
~r itivarl ·edındikleri ihtiyatkara.. 

(Devamı 4 iincü sayfMııl 
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Filistinden yapıla
cak taarruza karşı 
koymak için ha
zırlanan alay hür 
Fransız kuvvetle
rine iltihak edecek 

1 

Bulgarlar Se
mendirek ve 
Taşoz'u aldı 
Salya 22 (A.A) - Ofi. Bulgar 

kıt'alannın bu son günlerde Ege 
· denizinde Semendirek ve Taşoz n. 
dalarını işgal ettikleri resmen bil. 
dirilmektedir. 

• • .. ;o ., . -· .. ·-

9.~~ YVY<ltl\..~ 
İtfaiyenin sakat tarafı 

Yazan: Seliimi izzet SEDE.S 

Bir iOför idare edemediği ara
·bayı deviriyor, arabada bulunan 
sekiz ki~iden ikisi ölüyor, be§i 
faralanıyor. Mahkemeye verilen 
tofiir kendisini şöyle müdafaa 
ediyor: 

- 18 günlük şoförüm; direk
siyonun bozuk oldujunu da ka
ııadan öace falana ııöylemiştim. 

Bu §Oför Belediye şoförüdür, 
anıba da itfaiyenia pompa kam
yonudur. 

* Şoförün kendisini müdafaa 
ifin ileri sürdüğü iki mazeret le 
Belediyeyi suçlu koyuyor. 

itfaiye teşkilatında, sırası ge
lince' önüne ardıııa bakmadan 
yol alan vasıtaların bozuk olma
sı atfedilmesi caiz olmıyan bir 
kabahattir. Bunım mes'ulü de 
ceza görmelidir. 

Düzeltilmesi elzem olan bir 
hata da, itfaiyede acemi şoförler 
kullanmak zaruertidir, 18 gün
lük )Oföre otopomp teslim edil-

mez. Kabahat sayılan bu zaru
reti gidermek gerektir. 

Bugiinkü itfaiye biitçesi bu 
teşkilalın çalıştırma \•e çalı,ma 
tarzlarına uygun olmadığından 
usfa şoförler itfaiyedeki mÜn· 
hallere göz ucu ile olsun bakma
maktadırlar. 

Bu uygunsuz bütçe acemi şo· 
för yetiştiriyor, yeti§enler de 
tam şoför evsafını kazanınca isi 
bırakıyorlar. · 

İtfaiyemizin bu sakat tarafı
dır. İtfaiye mekanizmasının bo
zuk tarafı buradadır; bu bozuk
luğa diizen verme zamanı da gel
di geçiyor. İtfaiye teşkihltına us
ta şoförleri çekecek bir biitçe el
zemdir. 

İnsanların hayatı mevzuu bah
solan bir meselede paraya bakıl
maz. Boğaz tokluğuna' çalıştırı
lan acemi ~oförler Belediyeye 
ucuza malolur amma·, her sene 
birkaç kişinin de hafatına mal 
ohı)·or. 



SAl'FA - ~ 

Mevlevilik Nedir? ....... ------- ___________ ......, __ 
Celaleddini Rômi Kimdir? 

Yazan : ZİYA ŞAKİR 
-93-

Sıvasın Bico türkiisüniin I.usınet 
_____ ,,., 1 olup da dinliycmedim. Bak~lım, bu 

akşam dinliycbilecck miyim? Ba
zıları bu türkü için çok güzel, çok 

Sema çtkarhıcak bir den·iş ile, (;ğJe namazından evvel (müptedi kl\'rak, çok hoşa gidici di~·orlar; 
ya bizzat (semazenbaşı) meşgul o- mukabelesi) yaparak. yeni yetişen bazıları da bunu beğeomi)rorlar. 
lurdu. Ve yahut o (can)ı, semazen dcrvi.ı;leri böylece semihanedeki Bakalım, bu akşam dinli)•ebilir
deedlerden birinin nezaretine tev- vaziyete alırıJbrdıktJrn sonra, arttk sem, bu husustaki fikrimi ayrıcr 
di ederdi. Bu dedeye, (semi dede- l (semizen)ler arasına ithal ede.rdi. yazarım. 
si) denilirdi. .. (Semazen) ise, (se- (Mukabelei Şe:ri() Gelelim şimdi radyoda çahnır-
m.a eden derviş) demekti. yani ken dinliyenlerin de hep bir ağız-

(Semi)a, (meşk tahtası) denilen (Mevlevi iyiai) dan kolayca 8Öyliyebilecekleri şar-
dört köşe bir tahta üzerinde baş- (Mukabelei şerif) denilen Mev kı ve türkülere .. eğer Hakkı Süha 
lanardı. Bu tahta, ya ceviz ve yahut levi ayini, bütün muhiplerin işti- Gezgin, Osman Şevki, eski musiki 
ıhlamur ağacından yapılırdL Ve rak edebilmesi için, haftantn tatil muallimlerinden Bay Kazım filin 
bunun tam ortasnda, iki santim gun·· u·· ol ( ) .. 1 . . gibi dostlarınuza sorulacak olursa · an cuma gun ert ıcra e- . . 
kutrunda, bakar ve yahut pirinçten dilirdi. (Bazı dergahlıtrda, müs- onlar hiç şüphesiz r~dyo. ile ~ırlık-
bir kabara çivisi vardı. tesna olarak hafla içlerinde de t~ şu şar~ı!a~n~ hep bır. agızdan 

Bu sema tahtası, sema me.şkeden mukabeleler yapıldığı vakidi.] 1 soylenmesını ıstıyeceklerdır: 
derviı:lcrin ayak terinden, . adeta l d h h" l • O gün ()ğfo vaktine doğru, bütÜJı Ey gonca i en arı e em cauuua 
cilalanmış gibi bir şekil alırdL Bu Mevlevi dergahlarma bir akm baş-ı geçti 
cila o kadar parlak olurdu ki, en 

lardı. Daima kalabalık olan bu in- Yine alaturka ınusikivi pek se-mahir marangozlar bile, hayrette k d 
1 

" 
kalırlardı. ~an a mı ~a ece (muhip)lerden venlerden Ulunay'a sorulacak o-
Senıazen olmak istiyt"n bir der- ıbaret olma) ı11, bunlarm aralaırn- lursa o da şunu istiyecektir: 

da mw;iki sevenler, ayinin hoş ve 
\'İş, sağ avucuna bir miktar tuz a- latif manzarasını seyretmek isli- Rengi mevci ahı zümrütten bo-

ı KDAM 

Siper inşaatı pazar
tesiye başlıyor -Her kazada üçer kişilik teftiş 
komisyonları kuruldu 

Yeniden yapılacak olan sıper ve r teftiş olunmast kararlaştırılmış • 
sığınaklar hakkında dün vilayetçe tır. Bu m.a.ksadla her kazada 3 er 
kaymakamlıklara yenı bir emir kişilik teftiş komisyonları te~kil 

gönderilmiştır. olunacaktır. 

Teftişler 6 gün içerisinde yapı -
Bu emre gore siper ve sığınak. 

Iacaktır. Cezaları hafi! ve az olan 
!arın insao.tına Pazartesi günı.in - mahpuslar ve temizlik işleri amc • 
den itibaren ba~larolacaktır. leleri de yevmiyeleri verilmek su
Eskıden yapılmış olan evlerde. retile umumi siper inşaatında ça • 

ki sip€r ve sığınaklann yeniden lıştırılacaklarciır. 
~---~~-~~ .. ----~-----

Yağlı tohum ve !Trakyadan mec
k uru sebze 

1 
cani nakliyat 

--o--- ---...(l--

r 
Eski ve yeni 

ahsul tiftikle 
Bazı tacirlerin ha
reketleri çok fena 
karşılandı 

İngiHz ve Almanlara satılan 
son tiftik partilerinden sonra 
Ticaret Vekaleti 2 Mayısta İs. 
tanbuldaki tiftik tacirlerine 
geçen sene mallarından geriye 
kalan stok miktarını sormuşu. 
1 acirlerden bır kısmı mev -
cudlarım bildirmiş ve bir kıs
mı da bildirmemişti. Hükume
lın bu nevi tiftiklere ihracat 

'
lisansı vereceğini bildirmesi ü. 
zerine evvelce stoklarını bil • 
dirmeven bazı tacirler eski 
ınlalara yenı sene mahsulleri. 
ni de karı~lırarak birliklere 
bıldirınişlerdir. Tocirlerin bu 
\'aziyetleri alakadar makam • 
lar tarafından gayet fena kar. 

23 - MAYIS -1..141 

[DIS POLiTiKAJ 
GIRITTE 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

A iman - ~giliz boğuşması 
şimdi bir adada cereyan 
ediyor; f .. kat bu ada Bü. 

yük Britaoya değildir. Bütün Al· 
man şefleri ve Sinyor Mussolini 
ilkbaharın hareket ve muvaffakı
yet mevsimi olacafanı tekrarlamıs· 
lar ve dünyayı hayrette bırakaca'k 
teşebbüslerin yapıl~ağını temio 
etnıişlerdi. Herkes o zanıan bu ke
hanetleri İngiltereye yapılacak bir 
ihraç teşebbüsüne hamletmek iste
mişlerdi. Fakat Nisan ayı Alman 

larak btiyiik bir hürmetle bu talı· yenler de bulunurlardı. yanııuş camesi 
tanın yanına gelirdi. Evvela, (baş M 1 ••.. (N k • (B k Neyzen Tevfikten sorulsa onun 
keserek) derin bir ni~ az gösterdik- ev evı ayını 8 şı) ve e - Fi at yükselişinden 

müstahsil m e m n un 
H d d t ı şılanmıştır. Bu tacirlerin .def. 

ay arpaşa an ren e 1 terleri uzerinde tetkikat ya • 

· ordularının Sırbistan ve Yunanis· 
tam sür'atle çiğnemelerine şahit ol. 
du. Yolsuz ve dağlık arazi:de şim
şek harbinin yıııpılmaSlndaki mü~
külat hakkındaki iddia ve faraziye. 
lt>r bu suretle tamamile suya dü;?
tü. Nitekim ayni tahminler Afrika
nın kızgın çöllerindeki harekat için 
de böyle kötü bir akıbete uğramıs
tı. Üç gündür Alınan paraşütçii v.e 
tayyareleri Giride olduk~a külli
yetli asker ihraç etmiye muvaffak 
olmuşlardır. Akdenizde İngiliz do
nanması hakim olduğuna göre hu 
ameliye her tarafta hayret uyan· 
dıracaktır. Filhakika nakliyat ha
ndan yapılmaktadır. Fakat hava
lr da büsbütün boş değildir ve hıra. 
k1lınamalıdır. Bir müddet evvel 
Yunan hezimet ve ric'atini Avam 
Kaınaarsında mutat olan açık söz· 

ten sonra, sol dizini :rcre koyar .. 
taşi) tarikatlerinin ayinleri gibi istiyeceği şudur: 

sağ dizini de hiikerek ora~ a çöker.. gizli olmadığı için, dergahların ka-
çiviyi öptükten sonra, avucundaki pıları, herkese açıktL Mevleviler, 

Tenekeler tmgırdamasın vay, "'ay 
Komşular duyınasuı vay, vay! 

yapılması kararlaştı (ılması muhtemeldir. 

Yağlı tohumlarla bazı sebzeler- Tekirdağ iskelesinden yapılacak 

t • · · t f k d" tariklerile alakadar olmıyanların uzu, çıvınııı e ra ma e er ı. • • .. 
S d · ~ k Ik d Tek da dergahlarına gelmelermı hoş onra ervıs a:vagn a ar t. .. .. 

1 
d' 

l'a b k t .k·t · t btanın gorur er ı. Bunlara (züvvar) adı r aş es ı en sonra, a • . . . 
tize • k · · · " 1 ayagınw ın 'ererek semahaoenın gentş hır kıs-. rıne çı ar .. çıvıJ ı, .;o . . 
'- w ·ı 'k' · arına;}.nın mım, bu zıynretçılere terkeder- Niıameltin Nazif de şuna buyı-
oa~ parmagt ı e ı ancı p ı:.-~· l d' · 
arasma takar .. sağ kolu üstle ol- er 1

• 1ır: 
hıak üzere, ko11arını göğsünün üs· j Mukabele giinleri, dergahtaki Oo kere demedim mi samı çıkma 
tüne çaprash·ari bağlar .. avuçlari- (h~~~re~lerin v~zi~~l1eri. d~hal duvara 
le omuz başlarını tutar .. sağ aya- degışırdı. Her gunku derın sukU- Sekizde eza, dokuzda ceza, onda 
ğını geriye doğru iterek. sol aya· ııcte mukabil o gün bütün dcrgih- bir iş var! 

Üstad İhoiJemin Mahmut Kema-
lin fikri de şudur: 

Dilinde bülbül öttü! 

de son günlerde görülen fiyat yük- olan Trakyadan Anadoluya git -
sekliğı dalıa ziyade artmıştır. İhra.. mek isteyenlerin vapurla nakliya. 
catın fazlalaşması üzerine susam tına 31 Mayısta başlanılacağını yaz 
fiyatları 32 den 42 kuruşa, keten 1 mıştık. Bu nakil iş.inin Haydarpa -
tohu:mları 31 den 43 kuruşa, bak • · şaya kadar vapurla yapılması ,.e 
la fiyatlan 8 kuruştan 13 kuruşa gideceklerin oradan da hususi tren 
kadar yükselmiştir. İstihsal mev • lede gönderilmeleri kararlaştınl. 

siminin yaklaştığı bir sırada bu fi. mıştır. 
yat tereffüti müstahsil için hayırlı Mezkur nakliyat 31 Mayıs - 7 Ha 
~ticelcr verebilecektir. ziran arasında ikmal olunacaktır. 

ğının üzerinde dönmiye başlardı. ~ ta misafirleri k~bul etm~k iç~n ~ir --<>----
Sağ ayağa, (çarh), ve sol ayağa l hareket ve faalıyet ba~gosterırdı. Bana gelince, doğrusunu isterse- Pis kazanlarda yapılan Bandırmadan gelen bir kıza 

da, (direk) adı verilmişti. Buna Her (muhib)in, dergahta bir niz, radyo ile birlikte herkesin hep şekerler otomobil çarptı 
binaen, 0 şekilde dönmiya (çarb (dede)si nrd. '·. Bu muhipler, do.ğ- bir ağtıdan en kolay söyliyeceği . 

ded 1 od 1 ı en kıvrak türktilcrden biri şudur: Son gunlerde Tahtakale ve Ba • Dün Bandırmadan şehrımize ge. 
atuıa) denilirdi. ruca e erının a arına ge ır- -

ı ( d k t ak' ·ı Su''tlu",.cdcn geçtuı· mı·, su··t1u·· de hkpazarı civarındaki şekerleme ve len ve Fatihte Sinanağa mahalle. (Çarh atmak); sağ ayağt bulun- er, ora a neza e ve s ınane ı - .. 
t 'f ti l k b ı l ı dı. nohut ı'"tı'n mi".' şeker imalathanelerinde v. apılan sinde 3 numarada oturan hanım.. 

duğu yerden alarak • sağdan sola ı a ar a a u o unu.r ar ~ 

'D h ) 0 --an Cemal KAYGILI teftişler ııeticesinde bunların ek • ninesi bavan Naziğin yanına gil -dönmek surctile - yine ayni yere • a var •••• -
bırakmak .. direk ayağının topuğu- -------------------------- serısının pis kazanlar ve bozuk mck üzer~ Köprüye çıkan 9 yaşın .. 
nu da _ tahtadan kaldırılmakslUD _ r 1 malzeme kullandıklan görülerek da Kıymet isminde bir kızcağıza 

d k k l MAHKEMELERDE PO L 1 S T E kazanlarla malzemeler müsadere şoför Necdelin idaresindeki 76 nu. soldan sağa doğru dön ürere es i 1 v e 
\·aıiyetinl almakla hasd olurdu. olunmuş ve 60 kilo da şekerleme , maralı otomobil çarparak sağ ba • 

(Müptedi)ye ilk gün üç, ikinci ve reçel imha olunmuştur. cağını kırmış ve başından ağır su 
·· b h 1 ·· 1 K d b b k d O .. .. . rette yaralamıştır. Kazazede kızca 

gun eş çar attırı ır .. ve gun er urureşme e a asını ve ar e sküdar ve ~adı.koye yem g~ız Şişli çocuk hastanesin"' ka1dı -
ge~tikçc, çarhlarm adetleri arttı- ··--ı • k k ı- l "" 

ıo a am.a~ arı rılmıştır. 

d.ı"l.nıak auretile (sema)a alıştırılır- şı·nı· 0··ıdu··re Ze 1• 1·damı ·stendı· ı 
tJsküdar \"e Kadıköyünün muh. Mürakabe komisyonunun 

İlk meşk ve talimler, böylece a- telif semtlerine yeniden 250 elek.. dünkü çalıım l r 
Fak parmakları çiviye takılı ola- Bir müddet evvel Kuruçeşmede ı Aldatılan kızlardan Medıha 12 in erik lambası dikilmesi kararlaştı.. a a ı 
rak yaptırılır.. sonra, parmaklar kendisini mirasından mahrum et - ci hukuk mahkemesine müracaat nlmıştır. Bu maksadla bir proje ha Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
çividen çıkarılırdı. tiğine kızarak babası Hacı Şevket ederek ~ükrüden boşanmak iste - zırlanmaktadır, öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü 

Bir müddet de, "ivisiz olarak ve kardeşi Radiyi tabanca ile öl • miştir. K k f l dür1üğün<le toplanarak kuzu eti 
~ . epe iat arı arttı 

çarh attırıldıktan sonra, artık (se- düren Zekınin birincı ağırceza Terhin edilen etyayı ıatmı§ fiyatlarını tetkik etmiş ve bu et • 
mazen namzedi) olan dervişe sıra- mahkemesi tarafından görülen du. Veznecilerde oturan ve faizcilik Toprak Mahsulleri Ofisi mikset lere azami satış fiyatı tesbit ediL 
sile, (kol nçmas1), (direk tutması ı-uşmasL dün bitirilmiş ve müddei- yapan Davud adında birısi, Fatma kepek ihl'acatma başlamıştır. Elle.. mesi için lüzumlu bım noktaların 
• yani, olduğu yerde dijnrnesi) ve umumi muavini mütaleasmı söy - adında hır kadına faiz alın.ak üze. rinde bu nevi maldan bulunan la. aydınlanmasını teminen tetkiklere 
çarh atarak yürümesi, ayni çizgi liyerek maznunun 150 inci madde. re 3 metre ipekli kuınaş ve bir Ha.. cirler de taleplerin ar1ması üzeri- devam olunmasını kararlaştırmı~
istikameti üzerinde hiç şaşmadan nin 1 ve 5 inci maddelerine göre lep malı seccade için 7 lira para ne satışlarını fazlalaştırmışlardır. tır. Komisyon dün ayakkabı fiyat. 
ilerlemesi usulleri öğretilirdi ... Bü- ölümle tecziyesini istemiştir. vermiştir. Bu itibarla kepek fiyatlarında mü larile bazı ihtikar \•akalaı,nı tet • 
tün 0 küçiicük (meşk tahtası) ü- Muhakeme karar verilmek üze.. Fatma bır müddet sonr• parayı him miktarda bir yükselme baş • kik etmiştir. 
zerinde yapı]an bu ta]iınlerde tam re başka bir güne bırakılmıştır. göndererek mallarını almak iste • lamıştır. Evvelce 72 kiloluk çuvalı 
bir muvalfakıl et hasıl olduktan 27 kızla niıanlanan bir adam : n:iş. fa~a~ Davud bunları sattığını 350 kuruş olan kepekler şimdi 500 
sonra, artık (semahanc)ye gidile- • • soylemıştLr. kuruşa kadar satılmaktadtr, 
rek meşklere orada devam edilir- mahkemeye verddı Bunun üzerine yakalanarak bi • 
di. Ve buradaki sür'atli dönüşlerle Şükrü adında birisi, iddiaya gö ... rinci asliye ceza mahkemesine ve-

Dünkü ihracatımız 

eteklcrin bir şemsiye gibi açılıp re, üzerine resmi bir elbise giye • ! rilen davud, dört ay hapse ve 35 Dün muhtelif memleketlere an. 
hav~lan~asma, (tcnnôre açmak) rek tam 27 nci defa olmak üzere ı li~a ~a. p.:;.ra cezasına mahkUm e • cak 69 bin lirahk mal satılm~tır 
dcnılirdı. Acıçeşmede oturan Meliha adında dılmıştır. Su mallar meyanında Romanyaya 
Seınben namzedi, artık bu mC§k bir kız ile nişanlanmış ve nikah • Üç amele ağır varalandı balık, zeytin, İsviçreye fındık ve. 

ve talimleri bitirip de olgun bir lanmıştıı·. Ayvansarayda Belediyenin un saire gönderilmiştir. 
hale geldiği zaman, sema dedesi ta- Şükrü Meliha ile evli dururken, fabrikasında çalışmakta olan Ah • Bakırköy ınekteplerinin 
tafından (semazenbaşı)ya haber bu sefer de Hoşkadem maha~. med Rufai, Malatyalı Hasan, İs • 

ihtiyaçlan 
verilir .. (müptedi mukabelesi) ya· sinde oturan Mediha adında bir tanbullu Hüseyin isimlerinde 3 a.. 
pılması istenirdi... Semazenbaşı, kız ile 28 inci nişanını yapmıştır. mele dün kazığın kolunu çekerler. Vah Muavini Ahmed Kınık ile 

Maarif Mu .. du··ru·· Tevfik Kut du··n müptediyi sıkı bir imtihandan ge- Bu sıralarda iş anlaşılmış ve ken kocaman kazık birdenbire dev . 
çirir. MuvaUakıyctine kanaat ha- Şükrünün bu şekilde nişanlanarak rilmiş ve 3 amele de altında kala- 3akırköy ve civarına giderek ora. 
sıl ederse, meseleyi şeyhefendiye veya evlenerek dolandıncılık yap rak ağır sUTette yaralanmışlardır. araaki mekteplerin ihtiyaçları 
bildirir. Aldığı müsaade üzel'ine, tt!ı anlaşılarak adliyeye verilmiş.! Yaralı ameleler Cerrahpaşa hasta.. 'lakkmda. tetkiklerde bulunmuş • 
uıünasip bir mukabele gününde, tir. nesine kaldınlrruşlardır. lardır. 

Boğaziçine otobüs saat 24 e 
kadar 

-Boğaziçind~ halkın mevsim do. 
layısire çoğalması sebebile Tak • 
sim - Bi.iyükdere otobüslerinin bu 
geceden itibaren saat 24 e kadar 
işlemEsi belediye Reisliği tarafın • 
dan kararlaştırılmıştır. 

Ki.ğıtlıaneye vapur seferleri 

H~liç vapurları idaresi mevsim 
münasebetile Pazar günleri Kağıd 
hane ile Köprü arasında müstakil 
seferler tertib olunmasını karar 
laştırılmıştır. 

Diğer taraftan Köprü • Eyüp ara 
sında da sık olarak doğru seferler 
tertib olunacaktll'. 

üniversite 
tülüğile izah ederken Mister Çörçil 

421 bu mağlubiyeti kafi derecede ha· 
valara hakim olmamıya atfeyle
mişti. Anlaşılan bir küsnr aydan

Bu sene 
mezun verdi beri bu noksan henüz telifi edile

memiştir ki denizler ellerinde ol-
Üniversitede im.illan neticeleri ınadığı halde Alman kuvvetleri Ak. 

tesbit ve dün bütün talebeye teb • denizin şark göbeğinde bir adaya 
liğ edilmiştır. Dün bu hususta ken asker indirmek iınkanlarını elde e
di.sile gorüşen bir muharrırimize diyorlar. 
ÜnıversLte Rektörü Cemil Bilsel, İtalyan Habes kuvvetlerinin Dük 
şu izaha~ı \"ermiştır: d'Aoste kamandasında teslim ola-

B l U.. · ·ı · ht rak harp dışında kalmalarından - u yı nıversı emız mu e. . . . . . 
l'f f k .. lt bt>l · d 421 ı sonra bırtakım Ingılız kuvvetlerı 
1 a u e ve ş~ t~ erıBn enl d ve birçok tayyare elde serbest ka-

genç mezun vermış ır. un ar an 1 k B'lh · · · 
T, b F k .. It , d 200 H k k F aca tır. •. assa tayyarelerın ıkı 

ı a u es.n en , u u a... b" k d ld ğu t · l 
k "lt · d 112 F" F k"lt . ııı a ar o u emın o unuyor. u esın en en a u esın w unl . . . ' .. . B udan Mısır cephesınde veya 
den 44, Iktısad Fakultesınden 26, Akd · h b ı · d · t'f d . . . . enız mu are e erın e ıs ı a o 
Dısci M-eklebınden 15 kışı mezun 1 d .. ·· ilim l'd' · · .. . ·- . o unması uşun e ı ır. 
olmuştur. Fakultelerın dıger sınai. y · ta hilk~ t' · · . . . . unanıs n ume ının son ıs-
ları ndakı terfı nısbetı geçen sene. tin tg:.L. K al hük' t · • -· . a ......, r ve ume ıçm 
lerden farklı deg.ıldır', Bunların ha merkezlik vazifesini ııören bu cezi. 
(<tihiki °'ı ikta:hve n'.sbdetı~~ ikmal im. re, İngilizler için de büyük bir e
t an a n nı aY'Ctrn e ılan edece. hem · ı· h · d' ok d k. M' · mıye ı aız ır. a ar ı ıs-
!!iz.,. ç ı " ter örçi iki hafta evvelki htabe-

Tapu ve kadas!roda 
tayin ve nakiller 

sinde burasının öyJe sevkulceyşi 
ric•atterle tahliye edilmiyeceğini ve 
ölünciye kadar müdafaa olunacağı
nı temin etmişti. AJman hava taar-

Ankara, 22 (İkdam muhabirin- ruzunun başladığı Uç giindenberi 
den) - Tapu ve Kadastro Ankara yine İngiliz Başvekilinin iki defa 
merkezi müdürlüğüne Trahzoıt Avam Kamarasında burada eere
tapu sicil müdürü Talat, İzmir gru- yan eden mücadeleler hakkmda 
pu sicil müdülüğünc Samsun sicil i:ıahat ve tafsilat vermiye lü:ıum 
müdürü Fevzi, Samsun sicil :mü- hissetmesi İngiliz umumi efkarının 
dürlüğüne İzm1r sicil müdürü Sa- bu havaliye bilhassa bu adaya at
fiyettin, Tra.bzon sicil müdürlüğü- fettiği ehemmiyeti göstermiye ki
ne Erzurum sicil •müdürü Yüınnü, fidir. Bu sefel' de muvaffakıyet Al
.Erzurum sicil müdürlüğiine Edır- manlara daha ileri hamleler yup

ne kadastro müdürü Eşref, İstan- mıya imkan verecektir ve böylece 
Suriye üzerinde tazyik ihtimalleri 

bul sıhhiye müdür muavinı doktor çoğalacaktır. Suriyede esasen b'r-
Aziz Eı'zurum sıhhiye müdürlüğü- takım üsler Alman tayyarelerinin 
ne, Diıvanı Muhasebat mürakiple- eline geçtiğine göre, adeta bir zey
rinden Muhtar İstanbul posta ve tinyağı lekesi gibi yayılma, muha
telgraf muhasebeciliğine nakil ve rebe halinde bulunan, lraka kadar 
tayin edilmişlerdir. sirayet edebilecektir. Irak pctrol-

---o---- )erinden mahrumiyet Biiyük Bri-
(ki halle hamamı daha açılacak taaya için mühim olmakla beraber 

. . ·v· .. l öldiirücli mahiyette değildir. Ora-
Belediye Reıslıgı Üskudar ve E. 1 dan .aldığı senevi beş milyon tonu 

'iimekapı semtlerinde 2 halk ha - telifi edecek pek çok kaynaklara 
mamı açmak üzere yeni mali yıl maliktir. Fakat bu miktar petrolün 
~ütcesine 5000 lira tahsisat kon - AJmanya istihsalitına ilave olun• 
ıuştur. Bu para ile münasip iki masıdır ki harbin umumi idaresi 

:1amam bulunaı·ak kiralanacaktır. bakımından dikkate değer ... Bütün 

Benden hiç bahsetmemesi şartl
le onu vedalaşmak üzere Kadıkö. 
yüne yolladım. Ben de, diğer a -

. taylarda.ki arkadaşlara veda etmek 
1 üzere akşamüstü Moskova pasla -

nesine geldim. Herkesi görmemek

de 3evdiğim kadını da elim.den aL lerek gezer eğlenirsiniz. Artık kar bağırışmaları birbrrile kaynaşı .. 

Suriye ve Iarka şamil inkişaflar 

Mısırı da şark ve Sina tarafiarm
dan tehdit edilmekten hali bırak· 
maz. Halen Sollum cephesinde !'lı

kışhrılmakta olan Mısır bir de şark 
tarafından tazyik edilebilirse Gc· 
neul Vavel kuvvetlerinin durumu 
çok müşkülleşir. Filhakika pek kı
sa bir zamanda bu orduya kudretli 
ve zaferden dönmüş bir Habeş is
tila kuvvetleri de inzimam edecek· 
tir. 

1"uellifi: ffiFAN' DoGAN 
Edebi Roman: 31 

- Pekala ya ni~anlın ?. Her hal- r Bu ay"ılış saatinde hiç kimseyi kır 
de onu da dağ başlarında gezdir - mak istemiyordum. Nasıl olsa olan 
mek niyetinde <ieğilsindir. Çünkü olmuştu. İşi büyütmekte mana 
ne de olsa senin gibi bir asker de.. yoktu. Alelusul bir iki şey söyleyip 
ğil, sosyeteye alışmış bir İstanbul yanından uzaklaştım. O ise ar -
kızıdır. kamdan manasını pek anlayama • 

- Evet öyle.. maamafih bu o dığım bır şcyl-er söyleyıp duruyoı-. 
kadar mühim değil.. çünkü Beri .. du: 
din başka s-cbep1er dolayısile de - Emel hanımı kızdırmak iç:in 
İstanbulda kalması lazım.. tam fırsat., sevginin ne olduğuftu 

Gül-erek cevap verdi: bu akşam ona anlatırım. 
- Tabii tabii.. öy1e ise beş altı Diyordu. 

ay sonra tekrar İstanbuldasm .. 
düğüm.inil de bizden ayrı olarak 
şarkta yapacak değils-in ya ... 

Gittikçe sinirleniyordum. Yap .. 
tıklara yetişmiyormu.~ gibi, bir de 
Miml-e alay etmeğe kalk.qr«du. 

* Bugoo alayla alakamı kestim. 
Yarın İstanbuldan ayrılıyorum. 
Hiç istemediğim halde, annemin 
son ar1.usunu yapmaktan geri ka
lamadım 

le beralter bir çoklarile buluştum. 
Geç vakit onlardan ayrılırken ak. 
si bir tesadüf beni son olarak Su. 
adle karşılaştırdı. Sahte bir gülüş
le yanıma yaklaşıp elini uzattı. 

- Vallahi inanamıyr.cağım ge • 
liyor Feridcığim, dem.€k yann ay. 
nlıyoruz öyle mi?~ Gel bari senin
le şurada uzun uzun konuşalım .. 

-. İstemez kardeşım, dedim. Bi
raz işim var. Eğer söyliyeceğin bir 
şe~r varsa anlat.. malümya yolcu
luk, \redal~acağtm yerler var .. 
Kızgınlığımı ancak anlayabil • 

mişti. Yüzünün şeklini değiştire • 
rek sonnağa başladı: 

- Ne o Ferid, sen galiba bana 
dargınsın. Ne söylesem a.lclkasız 
evaplar veriyorsun. Halbuki be -

nim sana darılmam lazım. Biliyor
"1Un ya, ü.ç jiinlük bayra.m tatil~ 

dm. Ben bunu şimdiye kadar sana şınıza asteğmen Ferid çıkıp sizi yor. Yan tarafımdaki pencerede 
söylemek istemedim amma mec - rahatsız etmiyecek!.. genç bir kadın hıçkırarak ağlıyor, 
bur oldum. Hatta şunu da söylıye- Sür'atle yanından ayrılıp kala - ara sıra, gözlerini sildiği mendiU
yim. Emel in üzerinde çok büyük balığa karıştim. O ise arkamdan ni istasyona doğru sallıyor .. 
tesirin olmuş .. gideceğini kendisi - koşarak bir şeyler söylüyordu. Annem kompartimanda ağlaya _ 
ne söylediğim zaman öyle üzüldü Ben bunları anlıyamadım, yalnız. I cak bir vaziyete gelmis. Ben ire 
ki.. Ç<lk çok selamı var. Doğrusu Berid diye bir k~li?1.e işitebildim. bir an için müteessirir:ı. Fakat se
aşkolsun sana .. bir türlü anlaşma. Herhalde sahte bır ıtırafta bulun - \'İncim daha fazla .. Beridden kur • 
ğa muvaffak olamadığım bu kadı- mak istiyordu. tuluyorum. 
m kendine öyle güzel bağlamışsın Eve geldiğim zaman annemi mü İstasyonda, ağlı.Yan bir kızın ha. 
ki. Maamafih bundan sonra Emel ! teessir bir vaziyette buldum. Hala yali gözümün önüne geliyor. Kim 
gene bize kalacak galiba .. çünkü Beride inanıyor ve onun hiç bir biltr kimi için ağlıyor. Eğer dök _ 
sen uzaklaşıyorsun.. kabahati olmadığını söylüyordu. tüğü bu bir kaç damla göz yaşt se\• 

Asabiyetimcien kıpkırmııt ol - Gündüzkü asabiyetin tesirile an ciiği bir erkek içinse ne mutlu o a. 
dum. Ve iki üç kelime söyliyerek nemi gücendireceğimden kork - dama .. arkasında kendisini düşü • 
vanından uzaklaştım. tum ve kendime bir meşgale ara - nen biı' f>evgili bırakarak gidiy-0r. 
• - Merak etmeyin Suad bey. de- mağa başladım, Sonra .şuurum birdenbire hareke -
dim. Bundan sonra Emel de senin * te geçiyor. Ben ona da inanamıyn. 
Berid de .. hatta temennim şudur Son kampana, kalabalık istas • rum. Onu da B-cridin ayni olarak 
ki, her arzu ettiğin kadın üzerinde yonda bir kaynaşma doğurdu. Ağ- kabul ediyorum. Tren biraz daha 
iyi bir tesir bırakıp mes'ud olabi. lıyanlar, gülenler, bağıranlar, ko - uzaklaşınca onun ağlıyan gözl-erin. 
lesin .. çünkü sizin gibiler ancak şanlar... de bir ne9'-e parlıyarak sevdiği er
başkalarını bedbaht etmekle mes- Sonra da keskhı bir düdük ve ge keğio yanma koşacak veyahud se. 
ud olurlar. Yarından itibaren hir rilemeğe başlıyan insan kafilesi... vebileceği bir erkek arayacak .. E -
kolunuza Emeli, diğer kolunuza da Mendiller sallanıyor; lokomoti • melin yaptığı gibi ... Beridin yap -
Beridi takacak, bu c~lerde gi- f1n SGlumaaı ile beraber son V1!da mak istediği gibi,,. (Dalla vv\ 

Alman silahlarının Yakın Şarkta 
elde edebileceği yeni zaferlerin, 
hele böyle denizaşırı, garpte ve Ce
belfütarık taraflannda da akisler 
peyda etmekten hali kalmayacak· 
tır. Fransızlar daha şimdiden mü· 
tareke ahkamı icabı olarak Suriye 
hava üslerinin Almanlara verildi
ğini itiraf ediyorlar. İleride başka 
iislcr için de yeni teviller bulamı· 
yacakları hiç de temin edilemez. 
Ana siyasetinde ötedenberi Mih· 
vere mütemayil olan General Frao 
ko İspanyasının, Fransız misalini 
takip etmemesi ise • çok mü~kül 
oltlr. 

(DevUBI üçüacü sayfada) 
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İngilizler Heli
g olan d' a hü
cum ettiler 

r BUGÜN "\(GÜNÜN MESELELERi ]!~- il~ 
il s v1 

AYZ IAY ETS ·Jı Umumi tarihin muhtelif devre - B l" ·1 v· . 
1 

ane ~-t~~~-ı 
Ş. d -.J- er ın ı e ışı • " -- " • Y ·ı . ı· e terini siyasi ve içtimai kısımları, -Hava hücumları Nazı erın ı ı Fasta Almanlar! teşkilatların faaliyetleri ve esas - d Giritteki Tirit 

!arı, icraatları itibarile tetkik edın 1 ara$ J n a ya- 1 Almanlar Grrit adasına para~üt 

k bo hazırladıg" l suı• d 0
• • t"bd \'C nakliye tayyarelrri!c asker oak-na arşı ır Çar{ • Dün Londr.ı radyosunun ver ıgı , ce görürüz ki, milletler ıs ı ac' l ı 
1 l Pi an temasın !ederek Akdeoizdeki son Yunaa 

• •• •• bir habere göre, Fasa daha evve 1 sız zamanlar geçirmem i ş er, bö~ 
--o kasdin IÇYUZU Turü>t vaziyetınde girmi• olan Al- le bir devre görememişlerdır. İs toprağını da işcale çalışıyor. Na-

Kanadalı mütehassıs· 'mantar bir harcket:e bulunarak tibdadlar alelumum ikidir: Bir; gayesı· nedı·r? oemolla: • - Gökten inen bn paraşütlü as-

ı d il • k ! k•f d·ıd· Fasın idaresini ellerine almağa bır şahsın veya bir zümrenin i' ar ra yo usu erı u . ~o Nazi tev 1 e ı J ·r k 1 1 d B h b r tibdatlıdır. Diğeri de kanunlaı d N • I L kerlerin cöreceği iş ve alacağı ne-
işgal albndaki üsler 
de şiddetle bombar
dıman edildi 

d
. muval a o muş ar ır. u a c Yazan: Hami urı rma.. tice henüz m~hul.. dedi ve ilave 

lanmayı tavsiye e ıyo ..Jİr çok vesait bulundu teeyyüd ettiği takdirde Almanlar husule getirdiği istibdaddan iba etti: 
· · Garbi Afrikaya da ayak basmışlar rettir. adillerile ikmallerı dahi lüzumla-

Londra, 22 (A.A.) - lngilız ' Santİa"'' ,şıli, 22 (A.A.) - Şili - Fakat Giril deyince akla, pa-
l 

h .,- demektir. Bilhassa orta çağda \"C yeni zu a göre yapılmaktadır. 
İmparatorluk mütehass:s arı a' -.n""ı· tarafından nüve hali_nd_.e ik.en 1 d . d h raşütçülerin tirit olacağı geliyor~ 

~-"" manda kanun ar an zıya e şa ıs 
Londra, 22 (A.A.) - Salahiyet- hücumlarına karşı müdafaa mesc bog-ulan bir Nazi suikasdı uzer._m.e. Böyle bir teşebbüs Vışi hükinne.. d be 1 · · * • !arın, kralların, cı-e y erınır 

tar bir kaynaktan öğrenildiğine lesıni derin hır surette tetkık et açılan tahkikata çarşamba gunu til'in malumatı haricinde başarı - din tahakkümlerile ve zulümleril• 1939 harbinın devamı, Avrupa _ Hür Franıuı 
,,;;re, çarşamba günü öğleden son- me-kten geri kalımamışlaırlır. B de devam edılm;~ıir. Bu işe memur labileceğine ihtimal ver:lmemek - dl h"k" 1 ıın muhtelif memleketlerindeki Fraosanın mjilareke ,-apmasını 
b- . -. . Papaların istibda arı a ım o . • 
ra, bombardıman sen·ısıne mensup tetkiklerin muvaffakıyetle netıce edı·ıen ıs· tintak hakimi te,·kif cd1- tedir. Çünkü her şeyden evvel Vı- h 1 d h . -:illetlerin ve arazilerinin işgal al- mütealap Vişiden a~rılarak harbe muş. bu yüzden arp er ve a ıı , 
tayyarelerden küçük bir teşekkül, {lenmiş olduğu ve düşman tayyar< len 20 Naziyi ihtıliıttan menetmiş şi hükıimctı ile Almanya arasın - zulümler fazla telefata ve tahriba na geçmiş bulunması, meşgul devam kararı veren hür Fransa, 
Almanların Heligoland deniz üssü-ı' lerine karşı mücadele etmek ı,·ıı •·r b:rçoklarını da sorguya çekmiş- daki dostluk buna manidır. ta müncer olan neticeler husule ."~n;teketlcrde yeni, yeni idareler, /sessiz. sadasız m~him. ~~!er ba.ş~rdL 
ne bır baskın hücumu yapmıştır. bazı radyo usulleri kullanıld:ğı ög tı İı;tinta-k hiıkimı tahkıkatını bı- Almanların şimali garbi Afri - getirmiştir. Şimdiki zamanlarn. aukümetler kurulması gıbi vakıa - Afrıkada geoışletlıgı arazısınde 
Bu hareketten, bır bombardıman renilmiştır. . tırdikten sonra devlet emniyetine kaya ayak basmaları bir taraftan başlangıcı olan 1789 Fransa büyük ar görülmektedır. Tabii ıh'ıyaçlar 1 yetiştirdiği, teçhiz ettiği kunet
tayyaresi dönmemişti!.·. . Bu haberi _vere_.n .. Kanacia' M•1. karşı suıkast yapmak suçu ıle Nazib. ,·htı·ıa·ıı ,.e ı"nkı·ıa·bı, Parlamento sis üzerine kurulan siyasi. içtimai, lerle büyük muvafiakıyetler elde 

b t ad o ır u Cebelüttarığı tehdid edeceği gı ı 
Bombardıman servısıne mensup Müdafaa Nazın u un r ) . . rtısı sellerinden ı.içunıin tevkıfi- teminin ihdasını ve tatbikini te _ k tis.adi kanunlar ve amiller Av -ı~de": bür .. F~ansa ~imdi de Suriye 

tayyarelerden başka teşekküller , tehassıslarını yeni planın tatbıkııı pa ·t ı· ştır Radı"kal reislern· diger taraftan Dakar da Almanla- rupadaki muhtelif memleketlerde uzerıne yuruyor. Nanemolla: 
. 

1 
. t t . t H kadar b . nı emre m . b min etm' ş. bundan sonra muhte -

sava~ servıs erme mensup avcı av davet e mı~ ır. er ne . \ F . do Pinto'nun katili Na- rın eline geçebilcC<'ktir. Çünkü u lif milletlerde şahısların veya züm yenı tadilleri, ikmalleri zaruri ha- - Bunda aşılacak bir şey yok. 
yaCl'l~ndeıı mürekkep büyük bir hususta hı.çbır tafsila: ventme- de~ t~nanHofrman hap1';hanedeki haber teeyyüd ettilTi takdirde Al- renin is.ıbdadı yerine kanunlarıı le getirmiş. i~sızliğın artmasından, dedi ve sözlerini ~öyle bilirdi: 
teşekklı'\i.n himayesınde, çarşamba mekte ise de öğreıuldığıne gore ln· zh•.. r urde asabi bir buhran ge- manlar Fası ele geçırmis ve Daka. ı" nzı·batı me,·dana gelmiştir. Ş'mdi. sermaye ile emeğin ıhtilaflarından - l\falüm ya; para ile imanın 

·· ·· =ı ,.,_ d ·· , · · ·ı· H N t. b ke ıften çok oceresın • , k. d ld • b 11· 1 d 1 gunu uo; e"'"' sonra, u~man ·~- gı ız ava ezaer ı u ~ . . d .... in sorguva çekilmemiştir. ra dol(ru kapıyı açmış olmaktadır· .'<i zamanların denesindcki mil'.ct doğan hadiseler tevali etmişt i. Sa- ım e o ugu e ı o maz er er .. 
gali altındaki Fraıısada Bethune büyıi.k hızmetler beklc.-mekte<lır çır ıgı ıç .- laı·. Halbuki Am--rika, Dakarın Al. 1 b '- ı ~ ~- - t bık Fransa Cumhuriyeti hükıime- M. K. 
"ivarında bır elektrık sant· , ı.na -<>--- 1 Critica gazewsı dıyor k ı : ' ·r, kanun arın a-.şey c-uıgı, e -' N YA manyanın elıne geçmesine asla mm ettiği serbestlik, söz ve yazı ti bilhassa bu yüzden. Fransa par- H t }" . 
\•e bir petrol tasfiyehar . e • Ü- A L M A 10 Nazinin isticvabı, Pinto'nun . el 1 lamentosu gibi çok zor ,·azı_,·etler ı:ı-va mec ısı muvafakat edemıyeceğini Fransız- ıürriyeti, adalet içın e yaşamış ar, 
cutı etm~tir. İngilız t re leri, katlile netıcelenen ve radıkal klü- lara bildirmişti ·eni medeni,·et eskilerden farklı karşısında kalmıştı. toplandı 
Fıarısız sahilini gE'Çtlkten biraz büııe karşı yapılan hiıcumun meb- · ' 'k 1 olarak ilmi istifade mevki ine koy· Bertin ile Vışı"nln ne~ır vasıta _ Zagreb, 22 (A.A.) - (Stefnni): 
sonra, di\sman avcılarının hücu- Parı'stekı• Amerı an uslardan Nazi .şefi Gonzalez Von Son Fransız - Alman an aşma>t . y • muş, teknik ilerlemeler, insanla - !arı Fransada işsizliğin azaldığına eni müstakil Hın·at dedetinın 
muna uğramışlarsa da dfu;ınan av- • 1 i Marces'ın tahriki ile yapıldığını dolavısile esasen Vişi hükumeti j. rın Ye milletlerin refahları rrıeyda. dair ara, sıra hatta istatistiklere milli meclis~ Pavelitch'in ilk s ya-

d
• e munase e erı gergın 1 

1a gelmiştir. dayanan malumat vcrmek•edirler. sı nutkunu dinlemek üzere dıi.n cılan, tngılız tayyarelerinm hücu- dıplomat arının ger go··stermektedir ı ·· b ıı · · b"r hale ı · 
mu ~uvaf:a~ıyetli sonuca erd.ir- alınmasını · iste ı Mevlcuflar dinlendikten sonra gelmiş olan Amerikanın bu hadise * Nasıl azalıyor' işgal veya mahalli Zagre~'de toplanmıştır. Pavelitclı, 
m~lerme manı olamamışl~rdır. In- . (AA) - Hariciye Nazi partisinın merkezinde yeni kar<ısında ne yapacag· ı merakla hükilmetler tesisi surMile idare o - ı Hırvatıstanın esaslı hudutlar:nı 
gılız tayyarelen, Bethune dekı her Vaşıngton, 22 .. _;_ .. _ t•. ın· A- aştı-alar yapılmıştır. Polis bir , Hakikati halde tarihte kaydedil-
·k · h d f ·· · d t · b ti Nezaı·etı Alman hu ........ e n ar .... beklenmektedir. · h tt• Arke ·logların eserlerini lunan memleketlerde kanunlar i - şimdiden tahd.t elmiş olduğunu 
ı ı e e . uzerıne e am ısa e er ' . • . p . t~ bu· k vesikalar ve akamete ugr' ıyan mış. a a v 

k d t 1 d 
. . B _ d .. _ merika hukumetmdcn aus c ço . * buldukları, kazmak, ara•tırmak u- rade darbelerile mi hazırlanıyor, ve diğer hudutlarını yakın bir za-

ay e mlŞ er 11 • eş uşman avcı .. .. . · Jor;nı 1() suikasde· ait bır propaganda mal- ' b d t hd"t ed •· · '-· t 
ah 

. d"l . ·t · B 1 d d.. lunan butun sıyası memur ~ sullerile meydana çıkardıkları me- tat ik ediliyor~ Yoksa ihtiyaçlaı·a, man a a ı ecegını .,.,yan e -
sı .t n.p. e 1 m~ ır. -un ar an °'.· . . bu ·ehirdcn çek- zemesi ele geçirmiştir. h Jk · ti 
du !ngılız avc.ları tarafından ve bır ı Hazuandan evvel .~ . . kt ı G 1 R 1 T T E deniyetleriıı ilim üzerıne kurulma- a ın ruhuna. düşünü ·lerıne u - mış r. 

t ·- bıldırme e- il k ı ı • B Yeni Hırvatistan kralı İk:nci To-
t d i T bo b d t mesini talep et ıgını mış oldukları görülmektedor. Me - yan us.u .. er ve. anun ar_ a mı. u 
anesı e ngı ız m ar ır .. an ay .. k • r p riliin bun- k üh b ı d mislav ad:nı alacak ve Duvansko 

yareleri tarafından düşürülmüştür.1 dir. A_lman hu_ 
1
u
1
m;,;k aolan hare- Küçük haberler (Baş tarafı 2 nci sayfada) deniyetler yalnızca ilıınlerin husu- \O m ım ır mese e ır . , . . 

Bir Ingiliz bombardıman tayyare-! dan b<>yle genış Y
1 

l'k'". edı·ım~ı· ı; "k lünü ve inki<afını temın etmışler- Hamit Nuri Irmak Polıde de taç gıyecektır. 
. . ·.: k' t ahasına dallı te a ._1 '" Mihverin ilkbahar harp po ·ıı a- 1 

sı ve altL avcı tayvaresı donme- a s · . . 1 ld sı artık teressüm ve tevazzuh el· dir. 
· t· • dolayısile bu tedbırın a ımnı_ş ~ u- Fr · b 1 t kT Kanunlar, mılletluin ruhi ve iç- r-Büyük tarihi roman: 97 ~ 

mış ır. gu" nu ·bildirm;,tir. Alman_ huküme_- * Paris· (D.N.B.) ansız ma- mış u unuyor. ngiliz Başve ı ı 
.., k f la A "ka lim 1 d b h b"d t• d k" h"t b . de timai, siyasi. iktisadi ihtiyaçJarına Az" N l o·· ld.. ·· ıd·· ? 

tinin diğer hükumetler'! de -ey_ ı- kam rı, merı n an arın a a arın 1 aye ın e 1 1 a esın go··re haz~r_landıklar .. ı zaman_ is"..ifa. - ı• Sultan iZ ası uru u . Amerika bangerlerİ- be d ttigı· zannedıl demirli Fransız vapurlarının mü- Alman harp makinesinin Ukray-
yetten ha r ar c . h h .. k • - 1 1 T k il t K fk K d · · t'k deli olabı ır er. ur mı e ının . • fı.kı.rlerı· mektedir. Bu tedbır Vıc Y u ·u- sadetesine mukabele bilmısil ol- na, a asya ve ara enız ıs 1 a- Yazan• M. Samı Karayel n 1 n · metlerinde ilerliyebil~ceg-ini de be. 1923 Cümhuriyet inkilabı üzerine • 
meline teşmil edilmemiştır mak üzere, iki Amerikan vapuru- S 1 A • d • f w l A b• 

Lo d 22 (AA) I·stihbarat ~ saplıyordu. Dog-rudan dogr· uya Bü- Büyük Millet Meclisince hazırla - U tan zız evrı, ransanın mag U ıye-
n ra, · · - · - ~- nun Marsilya limanını terketmesi· 

.. h · •~ ·ıer • ( w ··k B ·ı d ı b" taar nan ve kabul edilen kanunları ka- ki b 1 
ve demokratlar da bulunan Amerı- -·-,, ruz da imkan haricinde ı:-örülmil· bul eylemesi, düşüncelerinın, ih - 1 n en sonra r a a mış Nezareti, içlerinde cum urıye..,ı . Parı·ste ıaşe zor ugu ı n·ı meneyl,,m«lerdir. yu rı aoya a a arına ır . t. d acı 1 ı· h 1 tı 

kan bankalarıle sanayi erbabın-, a r t l ı * Paris: &xi komunıst meb- yordu. Şimdi anlaşılıyor ki harbin liyaçlarile hedeflerinin adli, siya - Karadenizin bitaraf durması ve nın birdenbire hasmane vaz,yet 
dan ve !§ adamlarından 70 kişinin, 1 V h 

22 
(AA.) _ Parıste son uslardan ve meb'usan meclısı ha- siklet merkezi doğrudan doğruya. si, içtimai inkilaplara tevafuk ey- 1 orada Rusyanın donanma yapma- almast ve alenen ortaya atılması 

harp hakkında sorulan bazı sual- ıc y, . · . rıcıye encümenı sabık reisı Gabri- Mısır ve Yakın Şarktır .-e gaye in-' lemesi faydalı ilerlemelerin, ehem- ması hakkındaki ahdi hükümler! ve maksadına nail oluvermesi Fran 
!ere verdikleri cevapları neşret- zamanlarda raşe zorlukları birden- rı.d '·if ed"l gilizleri Akdenizden kabilse tama- miyetli inkişafların husulünde e - tanımadıg· ımı itan ederim. sanın mağlubiyetinden dolayı or -

. Bu 
1 

rdan 8 kı·~1· Alman\·a- bıre fazlalaşmıştır. Haftalardan- .el Peri Paris civarı a te\ o. ı -ımştır. na , • . · f mile çıkarmaktır. Akdenizin iki sas olmuştur. Rusların bu suretle hareketi Av- tada müvazenesizlik hasıl olma -
nın harbi kazanacağını zannet- ben halk et tayınını almamakta- mış ır . mahreci tıkanabilirse büyük do- Şüphe edilemez ki bir millete rupada en ziyade İngilizlerin hid- sından neş'et etmişti. 
mektedir. 31 k~i İngilterenin ga- dır. Tereyağ ve yumur~ da bulu- * Vıchy • Resmi rakamlara göre oaomanın .-aziyell çok nazik bir faydalı olan kanunlar, dığ<'r ır detim mucıp olması jc rk n Fransanın, Almanya tarafından 
li 1 ·;ne kanı bulunuyor 26 namıyor. Geçen pazar gunu Parıse harp esnasında Fransız şehirle.-in- hal alabilir. Bütün bu tasavvurla· millete ayni istifadeyi temin ede - Alınanyanın Fransa üzerınde ka.. mağlubiyeti İngiltereyi büsbütün 
~. ge ~eg . ·kük oldug-u fik- ancak 1500 kilo tavşan etı. 200 kilo de hruıara ug'nyan binalar 80.000 h kk k İn ·ı - 1 p·ğ t ft · t - ·h · kişı neticenın meş 

3600 
k"- k . t 1 . rm ta a u u gı tere l~ın va- mez er. ı er ara an, ıç ımaı ı - zandığl büyük muzaffcrıyet tesırı- yalnız bırakmıştı . Hele, Almanla _ 

. 27 kış· i Hitler:n tavuk ,.e ""' eç.ı e 1 ge mlŞ· baliğ olmaktadır. hinı darbelerdir:, bunda tereddüt tiyaçların ,-avaşça deg-il. hızla te - le muvazeneı· du··velı"y de husule R ı rınde bulunmuştur. . . • eb f Parı.sın et ihtiyacını temın ıçin , rın us ara karşı 3z \•e çok müma-
İ g·ıt e . bu sene ıstılaya teş • ır. * Londra: İngiliz tıükumeti, cdHmez. Fakat kal'i neticeyi bu- kamül eylemesi dahi kanu'lların gelen yeni veçheler dolayısile Rus.. şatkar bulunması İngilizleri büs _ 

": 
1 

er yı_ . . .-- .. ı · t" 41 k;< yeniden köylerdeki hayvanatın mü kahramanca cesaretinden dolayı ralarda istihsal etnıek de kabil de- miıtevali tarzda tadillerinı, ıkmal- yava kars·ı ı·n,.ilizlerı harekete ge- b··t·· l k ı ç k bus edecegını so,...emış tr. .., d ıne karar verilıniştir. , . o u un ya nız ı mıştı. ün ü, Al-
bu fikirde dcğildır. sa eres Malta halkına hayı-anlığını bildi- ğildir. İngiltere, adalarında dayan- !erini lüzumlu kılar, zaruri bir ha- tiremedi. manlar, Fransızlar üzerine yürur _ 
·.:.=::.:.:.~;. _____________ '!"'!!"'""'" ~ --- ren bir mesaj göndermıştır. Mal- dıkça \'e Amerikaııuı yardımı ha· le getirir. Türkıye Büyük Millet Yalnız. İngilizler, LoPrlrada ec- ken Ruslar bitaraflıklarını mu ha _ 

tada şimdiye kadar 650 aliırm işa- kiki bir hız alarak müessir olduk- Meclisinin 1923 ve sonraki yıllar - nebi devletler murahhaslarıle bir faza etmişlerdı. 
reti verildig"I ve bombardıman ve ça sulh gelmiyecektir. Harp nere- da kabul eylediği, Türkiye. Cüm -. kongre akdine muvaffak oldular.. . 

k --' . · l~te, bu sebepten dolayıdır ki, avcı keşif kolları tarafından 300. !ere .... ar uzanırsa uzansın, Hın· huriyet hükumetinin tatbık ettiğı Lakin, Rusların ilim ettıklerı ,.e 
den fazla hava hücumuna uğradığ. ı distana kadar dahi gitsin. sükü· kanunlar Türk milletinin ruhuna Par is muahedesıne mugayır olan ımdı Almanlar da, Rusların ce -
tahmin ecfoilmektedır. • nuo yolu Londradan geçer. ve bünyesine, ihtiyaçlarına göre mevaddı reddedemeyip kabulde mılekarane olan tavırlarına muka-

~~,-< ASl<ER1 VAZİYET 
' SUR1YEDE HÜR FRANSIZLAR 

iLERLiYOR GIRlTTE MÜCADELE 
DEVAM EDlYOR 

IF' ifütiııde bulımaıı hw 
Fra11.>1z kuvvetleriniıı ce. 

nubi Suriye topraklarına gire • 
Tek i!eri haTekete başladıkları 
teeyyüd etmi~tir. Bu hareketin 
başlamasından bir mij.ddet son. 
ra Suriyede Vişi hükümetinin 
fevkalıide komiseri geneTal 
Dentz'in emrinde bulunan Fran 
sız kıwve?tlerinden bir alay 
kendiliklerinden hür Fransız • 
lara iltihak etmişlerdir. Bu ha
reket Suriyedeki Fransız kıt'a.. 
lanndan miüıimce bir kısmımn 
İngiıteTe aleyhine ha-rekette bu. 
lunmak tstemediklerinı göster. 
melotedir. Su.riyede bulutıan A.. 
rap, Türk, Ermeni ve Ç~rkes 
gibi diğer unsurların da hür 
Fransızlara karşı Suriyeyi mü.. 
dafaa etmeleri de çok zayıf bir 
ihtimaldir. 

Suriyede halen general Denz. 
in emrinde. 3 tümen mevcuddur. 
Bun!ardau birinin şimali Suri.. 
yede tıani bizim lıııdud mm.ta.. 
kasında bırakılması muhtemel • 
dir. Çünkü bu mıntakada Fra1•
sızlar aleyhine hareket eden ba
zı aşiretler mevcud olduğun -
dan dsayi~i terrıin ıı.oktasından 
bıına zarııret vardır. Bıından 
başka 350 kik> etre ıı.zuııluğun. 
da olan Suriye .<aJııl!erinin bir 
ihraç hareketine karşı müdafıı- ' 
0-'1 için de bir miktar kııvvet a
yırmak l<izımdır. Bu vaziyette 
Filistin ta.rafından gelen taar • 
rwru karşılamak için ancak Z 
piyade tümeni ve bir tank alayı 
kalacağı tahmin edilebilir. Hal. 
buki Suriyenin bir işgale ma • 
ruz kalması aylardanberi kuv • 
vefü bir ihtimal hali>ıde belir • 
miş bulunduğundan İngi!izle -

rin bu noktada daha üstün kuv. 
vetıer toplaı'"§ olma.lan çok 

muhtemeldir. 
iP.:!!. iriddeki harekat lıakJmı • 
~ da Mihver kaynakların • 

d mahlmat gelmemiştir. Yal. 
an l-.nd 

111 z Stefani ajansının Ber ı en. 
verdiği bir haberde. Ahııan ba§
kumaııdanlığımn bır yerde lıo.
rekcit başladığı zaman ketu~ 
davranmak itiyadında oldıı.gıı. 
bıldirılmektediT. 

Alman radyo.-u.mm bıldirdi -
ğıne gore Çarşa.mpa günü öğle.. 
den sonra şarki Ak.denızde in -
giliz harp gemilerile Alman tay
yare filoları arasında bir ÇIU" • 

Pısma. olmuştur. Yine Al""'.~" 
' ıd· d. '° gore radyosunun bi ır ıgıııe .. 

bu çarpışma neticesinde dort 
i ngi.1.ız knı vazörü tam isa -
betler almış. biri de yana yat -
mış, bir denizaltı gemisi batı -
rılmıştır. Fakcıt lngılız ~ay~
la.rıııdan buna dair lıenuz inç -
bir haber gelmıemi.ş bulunmak -
tadır. .. _ 

Almanlar gemilerle de buyu~ 
nıikyasta Gırid.e asker ihracı te. 
şebbüsünde bulunmu~!ardır. 1~
giliz başvekilinin dun ı•erd•g 
malümata gore biri= gemı ka. 
filesi batırılmış, ikinci ka~ıl.e .ısc 
geri dönmege mecbur edılmış -
tir. Maamafih Almanların Ot · 
ridde bazı noktalarda tutuıuluk. 
!arı anla.şılma.ktadır. Kolombi • 
ya radyosımıın verdiği bir ha • 
bere göre Giride ındırıien Al · 
man askerlerinin miktarı 11500 
bulmUftur. Girid halkı isti!ay< 
mukaveınet noktasından kahra. 
manlıklar gö$termek'e, kadın -ı 
!ar da faa.l bir rol ounamakta -
chr!ar. • 

(A.A.) Hüseyin Sükrü BABAN olmuş. t~vafuk ve tetabuk etmi'· I mustar kaldılar.. belede bulunuyorlardı. 
Fransının inhidamile, Almanya- \'e. Ruslar şark'a kcndılerını 

Hemen pencereye koşarak so
kağa baktı. Köşedeki feneruı_ ışı_
ğı altından bir adamın geçtigını, 
kayboldu.ğuııu gördü. Genç kız 
bu uçan gölgeyi tanıdı. Tanıma
masına ırnkıl.n yoktu. Çünkü bu 
mavi gözlüklü adamdı. 

HEYECANLI BİR MAKALE 
Telefonla arkadaşını boş yere 

aradıktan sonra J anine evinde 
a!eJacele giyinirken Loiseau ıken
disini götüren taksinin içinde in

liyordu. 
Loiseau kerııtınden geçip yere 

d .. tükten ancak bir saat sonra 
g~!ıerini açab'ilmiştl Kendisine 
yapılan taarruzdan evvel tetkik 
ettiği dar sokağın ağzındaki çöp
lerin üstünde yatıyordu. Onu 
herhalde oraya kadar ııürükle
mlşlerdi. Söylenerek, küfür ede
rek güç hal ile doğruldu. Kafa
sın:n içiooe hiıla birtakım uğul
tular , ardı. Sendeliyerek bi~kaç 
adım attı. Fakat daha büyük bır 
gayret sarfedemeden kaldırımın 
üstüne oturdu ve bir taksinin 
geçmesini b<>-kledi. Hayvan nak
Jıne mahsus büyük lfü· kamyo
nun şoförü mdadına yetişme
seydi ornda daha çok bekliye
cPkti. Soför: 

_ Ne o, bacakların tutmuyor 
mu? diye sordu. Fazla kaçırdın 

galiıba? . .. 
Loiseau: - Yahu, benı ~ve go· 

tür? 
Diye mırnldandı. Şoför gülüm-

sedi: 
_Peki götüreyim, fakat insan 

oonunu hesaplamadan bÖyle şi
şeleri devirir mi? .. 

Ve etini uzataralk deükanlının 
yanına binmesine yardım etti. 

.Büyük Gazete•nin muharr:iri 
daha kalabal.ı.k sokaldara işte l>u. 

Büyük Zabıta Rom~ı: 23 1 
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vaziyette geldi ve ilk rastgeldığı 
taksi ile evine döndü. Ceplerıni 
yoklamayı ancak o zaman dü
şündü. Şüphesiz parasını, cüz
danını almışlardı. Fakat her şe
yin tam olduğunu hayretle gör
dü. Saati, cüzdanı, cebinde-ki b<>
zuk para, her şey yerinde duru
yordu. 
Kapının önünde fazla durma

dan şoförün parasını verdi ve 
dairesine çıktı. İlk işı ağrıyan 
ensesine ıslak kompresler koy
mak oldu. 

_ Vay, ,-ay, vay ... diye inL1-
yordu. Alçak herifler aınma kı
yasıya \-Urmuşlar! 

Soğuk .;u biraz ağrıyı dındir· 
mişti. Banyosunun kenarına o
turmuş. ·bır ehle ensesindeki ıs
lak bezi tutuyordu. Uyuklamıya 
,başlamıştı. Birden kapının z-ili 
hızlı hızlı çalmıya bıışladı. 

- Açıruyacağım işte!.. .İb"ter
lerse zili koparsınlar! 

Diye söylendi. Fakat tll bütün 
Jrnvvetile apartmıaru çın çın öt
türmiye devam ediyıordu. Nilıa
yet boyun eğdL 

- Anladık, anla<h'ıt. .. Geliyo
rum... Haydutlar!~ _A4aklar! .• 
Katiller!., 

Diye söylenerek kapıya doğru 
gitti. Sürgüyü çeker çekmez k:ı· 
pı şıddetle açılarak duvara vur
du. Loiseau hayrdlc bağırdı: 

- Demindenberi k>m olduğu
nu söylemez miydin? 

- Demindenberi mi? .. İki sa
attir kapının arkasında bağırıp 
duruyorum. Merak içınde kal
dım! 

Gelen Janine idi. Loiseau ken
dine acındırmak için komik bır 
tavır takındı: 

_ Merak etmekte hakll.6,n, 
dedL Başıma öyle şeyler geldi 
ki ... Yazılarına güzel bir mevzu 
çiktı. .. 

Genç kızın gözleri sevinçle 
parladı: 

- Sahi mi ııöylüyorsun? diye 
sordu. Şansım varmış! 

- Asıl benim şansım varmış 
ki yakayı kurtarabildim. 

- Zavallı dostum, yaralı ol· 
duğunu görüyorum ... Merak et· 
me., seni tedavi ederim ... Gel 
şuraya obur, sana bir pansınman 
yapayım: Bu müddet zarfında 
bana başına gelenleri anlatır
sın ... Sonra da ben sana dün ge· 
ce b~ııma geleni söylerim. 

İki arkadaş bıraz istırahale ka
rar verdikleri zaman ·gün doğu
yordu. İkısı de birbrrlerine geç r
dıkleri macerayı aııla~lardı. 
Genç kız şimd.i eline kalem kiı· 
ğ;t almış hararetle heyecanlı bir 
makale yazıyordu. 

Loiseau başı.na kendisi bir 
Hint mihracesine ·benzeten ko 
caman bir bez bağl.anuıj ve ra · 
hatça yerleştiği koltukta habra 
larıııı_toplıyarak gece kendısin 
tuza~a diişü.renlerin resminı yaı 
mLya çal19ıyordu. 

(Arkası var) 

ıım da Rusyaya mümaşatkiır kal- serbest bulduklarınd3n Devleti A
m:ısı, A\-usluryanın ortadan çık· liyen!n üzerine çullanm~nın sırası 
ması ve Alman tahakkümüne gir_ geldiğıni keşfetmişlerdi. 
mesi Devleti Alıyeyi Hu.ya ıle ln- Ruslar, Reş:d paşanın İngUız -
gil.ere arasında bırakmıştı . !erle bP..:raber Ruslar aleyhıne çe _ 

Ruslar, Almanların mümaşat - \'irdiği siyasi kazancı ve Sivasto -
kirlığL dolayısile De\"leti Aliyeye pol muharebesinden sonra Parıs _ 
daha ziyade mütehakklm blr vazi_ tıe akdolunan ve, Devleti Aliyeyi 
yet almışlardı. Fakat, bütün bun- birçok beliyclerden kurtaran ve, 
lara rağmen İngiliz/er, Osmanlı do Rusları kıskıvrak bağlıyan Paris 
nanmasile, Osmanlı ordularının muahedesini üzerinden atmış bu -
tanzimini \'e kuvvetlenmesini ıe _ lunuyordu. 

min için çalışıyo~lardı. Sultan Aziz deni, Fransanın 
NUekim, Sultan Aziz devrinde mağlubiyetinden ve, Ali paşanın 

Osmanlı donanması İngiltıereden vefatından sonra çok acıklı bir hal 
sonra en kuvvetli doııanmalardan almıştı. Balkanlar, Suriye, Fills • 
biri haline gelmişti. Osmanlı ordu- tin, Arabistan, Mısır meseleleri a
su. da ayni kuvvetle büyümüştü. teş ve kan içinde idi. 

!ngilizler, Osmanlı ülkesini Rus.. 
!ara kaptırmamak için ellerinden 
gelen gayretı yapıyorlardı. Fakat, 
Rusyanın daha ziyade ağır bastığı 
aşikardı. O, Balkanları ateşe ver -
mişti. Ve. bu ateş peşinde koşan 

veni te~ekkül eden Osmanlı ordu
arını npratıyordu. 

Rusya, tamamile İngiltere ile 
'<arşı karşıya gelmi ti. İngilizlerin 
Devleti Aliye hakkındakı hayır -
'1ah hareketlerine karşı şiddetle 
nukabelede bulunuyorlar ve, Hı -
•stiyanları alet ederek rollerine 

1'uvaffak oluyorlardı. Sultan A -
'.zin ne orduları ,.e ne de donan -
~ası tevali edıp duran isyanları 
· astırabiliyor ve ne de sükı'.ıneti 
ücude getirebiliyordu. İsyanlar 
e ihtilaller dolayısile devlet ma
ı rifi o derece artmıştı ki, bunla _ 
•n önüne geçmek için mütemadi

" istikrazlar yapılıyordu. 
Siyonist sermaye İngiliz kanall

. Devleti Aliyenin gelirine va -
~ıva kadar satın almış bulunu-

ordu. · 

Karadeniz rrıeteleı;inde Rusya • 

İstikrazlar yekıinu üç yüz mil -
yon altın lirayı bulmuştu. Yahu -
diler, sermayeye hakim olmuştu. 

Kuv\•etli surette ve İngilizler va -
sıtasile Osmanlı İmparatorluğu 

maliyesi üzerine oturmus bulu -
nuyorlardı. • 

Osmanlı İmparatorluğu, Rusla • 
rın hadden fazla tecavüz ve mü -
daha:elerine karşı ya iliınıharp e • 
derek Rusyanın harekatına karşı 

silah ile mukabele edıp Rusları 
susturması \"eyahud sükutu ihti -
\·ar erlemesi tabii idi. 

Fakat İngiltere yalnız olduğun. 
dan Devleti Aliyeyı ilanıharbe 

sürüklememek ıçın hazım ve ıhti
yat tavsiye ediyordu. 

Çünkü, eğer Devleti Aliye Rus.. 

yaya ilfınıharp edecek olursa ln -

giltere yalnız başına Rusyaya kar

~· koyaıruyacağından kendi hege -
manyası addettiği Osman'ı İmpa • 

ratorluğum.ı Rusyaya kaptırmıs bu 
lunacaktı. 

(Daha var) 

1 
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(Ba tarafı 1 inti sayfada) (Baş (araft ı ınci sayfada) 
Dun akf'm•• ısoo.ıeıcrart. Elem İıııı:et arada Kızılyarıma<Wsına ve bu ara<lo .<afıley~ refakat eden iki distro - irler. Ve muhafaza etmek için el-

9'ak.-rr· «ı;adii Ak•nn: harbl baf!l;ı,clı Kızıl ve Unun:ın denizler.ine hakin. d b 1 
-1» adlı b--kalesinde tliyor ki; olmak. Bu t'ephede umumı hareket " ıer e atırı mıştır. rinden geleni yapacaklarına da 

Gıride kar ı b<tşhyan Alman taarnızu taarruz Almanlınn lehıne bir bık.İ$ı Bugün düşman Giricte ordu nak iphe yoktur. Denize h3kinı ol-
bır dene.'De Jllalıi,Yetınde olmaktan ziya- k:ıydottiğo, -yanı Almanlaı SurıyedN li için ~'Ok daha büyük teşebbüsler ukları i~in, Almanlara nisbetlc 
de blr ısına l~elıbiıs ve h mles; halini ba:ılıyarak Arap yan·nadası llzerınd< yapmıştır. Bu sabah 30 vapurdan uraya daha çok kuvvet gönder-
. .ıa~a ba~l lJD!titır. tuturunak fı.rM:t.tını buldukları takdirdr, ·· t kk 

Alınanlar, bu teşebbü,Jerind<! öleden- muhakkak iti ıaı-bi Akdenizde de Ce- mu eşe il bir kafile kuvvetleri . tek i•ıkanına da sahiptirler. El-
beri tahrnjn ve mütalea cttiiimiz gibi; uelüttarılu kapamak ve Şimall Afri- miz tarafından görü1müştür. O sa erir ki, gönderebilecek ihtiyat-
bilhassa hava kuvveUeriııe dayanıyar •Y• kuvvetle atlamak fırsatını arı1a- atten itibaren yeni malumat alma ıra sahip bulunsunlar. 
ve bu kuvvetlerle taarruz te;;ebbilrunu ' ·!ardır. nış olmakla beraber kuvvetlei Almanların Romanyaya geldik-
abııanna1t istiyorlar. Giri<!<> ka?ll bom Esa>en :Mmruı ıarp hududunda faal- mizin bu kafileye hücum ettikle • eri ve İtalyanların Yunanistana 

1l"f\PA RA 
\ BAYAT Y4Rışum.ı 

DİREJISİYONUDUR 

bardıman, avcı tayyareleri ile bir arada .hrler, buradaki kuvvetlerini takviy~ t"kl · 
nltliye ,.e par~uu;u kıt"alar la••Ydn ımek ve Cebeltit1"rıkı düşümıek fır- ·ini tahmin ediyorum. Kafile yo - ıarruz et ı erı geçen sonbahar-

1
,.. J 

tayyarelerrnı kullcmdıkları gibı; deniz- ;atml buldukları ~kd1rde; Akdenizde unu Yunan ada1arına doğru çe • anberı, bu siitunJarda, dain1a İn~ r . ş BANKASI .., 
den de h11cıun boUanrun bir ihraç amc- .ngiüL doııanma•ı ı·in vaziyet haylı zor- ıirıniş bulunuyordu. Ve di troyer- ;ıizterin arkta büy!ik kuvvetle• Ku"" ru""k tasarruf )1 

h)<>ı ıçın ne dereceye kadar muva:tıak ,,...,caktır. ~rimizle hafif kuvvetlerimiz kaf ultındurmaları lüzumundan hah· T 
\'iıLSıta olabilecegini denjyorlar. 1 1 ı · d' d d k İn ·ı ı ı 

Ad.tnm muhıehf noktalarma yirmi ııgı " •rın C~riyeyi i~gal eylemek h< eye hücum etmek üze:-e idiler. N< • •p ur u • gı terede atıl bio hesapları 
dtırt saat zarfında on bin kadar asker unda ııoclkm<!lerı, •ıılebi ihtimal Al. '.ce hakkında başka malumat ala. alde kalmış olan ve şimdi 80 tü 
lndl.nnll bulurumılann.a ra(lmm; bu ana r.anları harekette talrnadum etmek ve -ıadım. Fakat bugün bir çok mu - tene baliğ olduğu söylenen İngi 1941 ikramiye pJanı 
kadar 1. ngilız· ve Yu.nanbla,._. müdalaa- Irak Jle,.mahalll kuvvetlerle bırleşmeJ bel lru t1 I d d d 

·~ h he il G k" are er rereyan ettiğı· bı"ldirı·ı - ' vve er n en, a anın mü a ...-.-~İDELER ·. • .Şubat, 2 MaJJS, sını kırarak bir muvattakiyet elde ede- ıra ve """i · e . iritteki hare atı. ......., , 
memişlerdir. Gird<n Yunanlstana ilk devamı ıı.ırırsında Sunyeye ka~ı _da te ıiştir. Gemile.imiz kafileye hü - •ası için lüzuınJu olan nüktardar 1 A&uito•, s Ilı.iııclteşrin 
1apılan incıız ilıi•cından daba evvel ,ebbu .. teVktilecek.1,ir. llöyle _bir ,.. ım ederken düşmanın hava kuv. - adasını azami sür'atle şarka ge- tarihlerinde yapılır. 
br üs halin<ie İngilizler eline alınması z.ıye'te Şarkı Akdenozde untunıı Aln~> etleri de gemilerimize hücum et- 'rnıek lbrmıfır. Hln dlshında teş· IMl tk.imiytJeri 
odanın müda!auı bakımından hazırlık taarruzu bailllnlll olacaktır •. • ıişlerdir. Neticeler hakkmda kat'i 'tll edildiğin i vaktilc Hindistan na- 1 adet 2000 Llralık = 2000.- Lira 
,apılmasına fırsat vernıii ve bilhassa Dijer taJ'all'llı Suriyeye karfı. nosı ir malumat almış olıiiamıtk.la be- •ırr Emeri'nin siiYled iği yarım mil- s " 1000 ~ = 3000- : 
Alınanlarn Yunanistana !>akim olmasın taarruıcl:.ı buhmulacağı itle aşlkfırdn b kd · venluk mdudan teşkilatı bitenle- 2 .. 750 " = 1500. . ,, .. 
dan ve Yunan hükOmetinio Giride çe. Yunan harbi biter bitmez, bu sütunlar- a er, A enızde emrimizde bulu" _ 
lı:llınesinden ııonra; adanın tahkimlne ve da Almany•nın Ejıeyl Ingilız donanma an deniz kuvvetlerinin derecesi ·I de Or ta ve Yakın Şarka sevke!- t " 500 .. = 2000.- " 

müdafaa ba~ırlıklannın artlmlmasına i=• lı:apıyarak ve .Matabanbumu ıl. '.:barile bu neticelerin memnum _ mek i~ap ediyor. İngilizler bunı• 1 • 250 " = 2000.- "J 
buyiik bır dikkat ve lht.imam ııarfedıl-ıRodos hattının timalindeki biltün ada tet verici olm kt b şk t .. r·· yapmakta artık lıiç vakit kaybet- ,J ~ • 1: " = 3500- :" ' 
mıştir. · lan ~le geçırerek, Balkan yarımada~ın 8 ~n a_ a uru l"d" 1 • ,. • = 4000-

.Maah·-· - ve kıt'ayı hem Grıde ka~ı. hem de Ro. ılamıyacağı kanaaündeyım.• meme ı ır er. 1 L3t» " 20 • = 6000.-
......., A.lmanluın elleBıde kl b11- 1 B d b' b'u ba k'l' Abidin DAVER ~===::::::::::;::;:;;;;:;;;::::::::: ttııı imkAnlan rfed ek p b r yol açtıklarını ve bu yolun Ya ura a ır me s şve ı ın -------------

lulaa sevkıııe :'ev er llve ~~datçdau kın ve Orta Şark taarruzu ıçın kulla }iridde kuvvetlere ttıkdir ve hay- - -
am ey ye.~ a lacajiın tebarüz ttirm" t k G' "t la • T 0 d" k" Ek k i.elıemabal blr muvaf!akiyet kazanmalı; Ol J e ış 1 

• ın - ranhğını ve bu suretle de itimadını aymıs ıyor ı ·. m e t e 
ve ya b. oklada tu amızu bu tahınln ve miltaleaınızı; ne ·ıd· . . t kl' . . 
den eriır n . tu~ak gay~tın- ticesi neye varacak olursa olsun; va Jl ırmesını e ıf eyleml§tlr.> 
•-••'a1t•·'Y_.e Akalmlm akla ıstenuyeceJ<len mu- kıa hallnde ortaya çıkarmıştır. Suriye. Çörçil ŞU cevabı vermiştir: (Baş tarafı 1 inci sayfada) t a S a r r Ü f 
"""" ~. an nn kıtoat ındlnnelı k da . ll h B h' .. h ne bı'tar fi ğı b' t f b k ak hususunda Kandiyeden ziyade carp ve ye arşı aym yol ku anılacak, e- • unu ıç şup esiz yapacağım.> a ı ır ara a ıra ar 
bilhassa Hanya bölgesini hedef ittihaz men hemen butün Alman hava. kuvvet- Başvekil sözlerine şu suretle de- '\.imanlara alet olduklarını gittikce Ch "§ tarafı ı inci aayfada) 
etmeler; ve mülekbı! kuvet1ern· daha Jerı an•ızın Surınye asker ındirmeh vam etmiştir: daha a~ık bir surette izhara başla- mayeyi tamamen veya kısmen te-
z: ade d . ı teşebbüsüne koyulacaklar ve denizaltı~ . . . . l d . . . 
y;,.l~...:_ anın ı!,": __ noktasınd dab 

1
tutdunp ıar, hucum botları, İtalyan torplto fi- •Garıp v~ şıddetlı bır muharebe mış ar ır. mın ıçın yeni kararla Ziraat Ban-

larııı'ı"' ,~08• ter~ Böwıulneşbın e .u un
1 

takUk lotillAları ve kuvvetli hava filolan hi- -ereyan edıyor. Bu muharebede Londra 22 (A.A.) - Londrada kasına Maİiye Vekaletinin kefale-
...,.or. Ye 1 r vaz.ıye - · .1-'-J ki' il · s · · · 'ı ·· F l t f d k t'l · b d b l dırınde Almanlann h""abı açıktır: Garp mayesın~~ na ıye ıem en de urı- Jızım tarafımızda hava müzahere- ur ransız ar ara ın an çı arı - ı e ıca ın a ono ar çıkarmak sa.. 

böJııesınde tutunmak ve Mora ile bu ye hmanlarına_ ıhra.ç_ yapmıya çalışa· i yoktur. Bunun sebebi tayyare • an •France• gazetesi, doğruluğu- lahiyeti verilmektedir. 
""'- . caklar ve ebllti Jnıılız doannma81Dl bt . .. te · tt"ğ' h'di · k 2 El. d ) '"l""e arasındakı 80 hılomelrelık hava h ek t ınd . 1 1 k . . ;ız olmaması degıl, hava meydan- nu mm e ı ı şu " seyı na - - ın e yo inşaatına mahsus 
mesafesinden lstüade ederek takviye ar e esnas a meı;su eme ıçır d ı dı !etmektedir: al§t ve edevat bulunanlar yenı· ka-
kltaatı ıônct.rmek G d k d k de Italyan donanması ağır zayiat muka arımız mevcu o maması r. Bu-

ve ırı ı a "me a- bilind ı d h. kt ı ı a m k b"l d.. t f d t Amiral Darlan 24 Nisanda şi - rarnamenın neşrinden itibaren bir . deme ışgal eımeıc ve Y>ne bu ara<ıa hu- h' keto sa 1 alı; kmt~ıayAyeln nol a asr'' , u a ı ıgerİ ara ın a opu 
cwn boU..rını ve pıke tay-yarelemi do- are e ~ geç n _ece ır. amn arın u- :e tankı yoktur. ki taraftan hiç "nali Fransa da kaın Beaunais şeh- hafta zarfında beyanname vere -
oanmaya te ili ed rek d ırıyedekı Fransız şark ordusu tarafmdar >irinin ric'at' 1 k" d d rine gitmiştir. ceklerdir. Ellerinde bu aletlerden ve c _ve_ onanmayı herhangi b.r mukavemete maruz kal . . 1 m anı mevcu e-
Dl!'Şgul ederek. dıııer mu .. ıı noktalara ,,. d tah kk k tm· b 1 d •ıldır Bu korkunç bir muharebe Bu ziyaret şehirde duyulmuş ve lO taneden az bulunanlar beyan -da İıalya.o d . mıyacat>• a a u e ış u un u- , . • -
asker çıl<arm:"""'asının ltlmayesınde tuna ıore; asker indirme, asker çıkar- iır. Ve Akaeniz mücadelesinin bü- büyük hır kalabalık Darlamn ye - name vermiyeceklerdir. Hükumet 

.N:ı alt, Alnı J ima hususunda Suriye karaları ve lo- ün seyrinde müessir olacak bu çok Tiek yediği lokantanın önünde top ~u aletlerden kullanılabilecek o • 
de an arın bu he.aplarında manları bakımından mu.külata uğramı- mühim muharebe dövü•e !ere 1nmıştır. !anlarım değer pahası mukabilin-

ne ereceye kadar muvaffak._ olackln lyaca'kları gOzi:inündcdir. Anc&k, Jngi- . .. . . ~ n, er 
blunda bu anda kat'! _bir hükıim ver-ılizler böyle bir vaziyete fırsat ve mey- ııç şuphesız temennı ve teşçi tel- Yemekten sonra amiral ve mai - ie satın alacaktır. Yalnız bu alat 
menın imkfını ohnadıgı kadar; Inıi.ltı dan vermemelt için bugünler içnde Su- ;rafı göndereceğim• eti erk5nı taraçaya ç1km1şlardır. ıe edevat sahinlerınin işlerinin sek 

1 
ve Yunanlıların ıimdıkı halde vaziyete rıy yl i<ga! edebl!irlcrs<'; Almanlar için Bir meb'us şunu sormutlur- \mira! halkı görünce kısa bir te- teye uğramaması da şarttır. Beyan 
blıklm oldukları da anlaşılmaktadır • · l " · · > • dd .. tt · y in a· '" k 1 '. 1 vazıyet tamamı e clegışır ve Surıyey. •Ba~vekil düşmanın tankı olma- e u en sonra resmı seyahate çı name verme müdde:inin hitamın-

a ız, .. 1~j,Ue arşı baş_ ıyan bu ıs- ele geçirnıek hatt.4 inık.ansız olur. Maa- • . .. . . d 1 d 1 1 ~ b 
tru. teşebbusil esnasında dikkat ve du- oaza, İngılizierln bu mevzu ve bahis d~ğına uaır olan sozlerınden bı _ an ev et a am arının sôy eme - cıan iti aren ~O gün içinde iiliit ve , 
ıünce mevzuu olacak bir iki soru var· üzerinde ne dlişündüklerini iyiden iyi- zım tanklarımız mevcud olduğu eri mutad olan beylik bir kaç cüm ·devatmın satın alınacağı sahiple- 1 
dır. Onlar da ~ıınlardır; ye iblmiyoruz. Belki de Filistinde V( manasını ç;karabilir miyiz:. ~ söylemiştir. rine bildirilmc·zse al!'tler serbest 1 

1 - Almanlar Giride ı:ıamız. etmekle Irakta müdalaada kabnayı ve Suriyey Çörçil su cevabı vermiştir: Bu sırada kallıbalığın arka sıra.. kalacaktır. U:ınuıni ihtiyaçlar için f"! ~denizde _wnurnı tarnıza. baş-ı.....ıeee h•va ku\Vetlerınin bombardı- •Müzakereyi h'A •Üphesız bu va- arından birdenbire bir bo ba pat yapılmak • olan yoRarm bir an ev 1 
am ere midırler? Yaru, Gıntt.eld manına maruz bırakmayı kendi kuvvet r • · · - ar gibi sert ve acı bi ıslık ı>eai e- vel bi~meaim tamın edecek b u ka-

hareket de\'a.m ederken; Almanlar aca ... det"eCe"lerlne: \"e dü.i<incel•ine ör.., ıye sev ıt nıyetınde d'C ilım._ 
tı• İngıliz diklrnt ve gayretini buraya tercih etmktdırlr v Alınanların Kıbrı itilmiştir. Bunu diğer bir kaç ıs- rar kimseyi zarara uğratmıyacak -
relbederek, ayni zamanda Kıbrıs, Swi- v Suriyeyi ne havadan, ne deni1.dcr ı• 

1 
hl klar takip etmiştır. Bunun üze-- tır. 

F• ve Fılıstine ka11ı da arruza geç- iş~al edemiyeoeklerlne kani bulunmak- ngı" iz ta ig" İ ·ıne amiral sarararak çekılmiş fa. 3 - Münhasıran kendi istihsal-
mek üzere midirler?. ladırlar. Ve .. yine belki de Suriyenın ·at maiyetinden biri suratı kıpkır- !eri için muktezi ıptidai madde ve 

2 - Almanlar önce Giridi düşürmi- Almanlar laralından işgalinde mahzur Kahi're, 22 (A.A. )- İngiliz teb- mızı olduğu halde halka dogru' iler malzemeyi ithal etmek mecburi -
re qalışacaklar, bunu takiben mi Kıb- görmemekte ve Uk partide geçirilecf'k liği: 
rıs, Suriye, Irak ve Filistin merhaleleri askerlerdm iyerek: •Fransızlar biraz terbiye- yetinde bulunan sanayi müessese. 
ile teker teırer me gul olacaklar?. cclclaine va Iı .. R - l"wstindeki ha· Dün bütün gün yeni Alman pa- i olunuz. demiş ve şunları ilave !erinin ithalat birliklerine girme -

Herhalde, biribirinden milhim olan zırlıklarını t " raşütçü dalgaları ve tayyare ile ta- etmiştir: ğe mecbur tutulmamaları karar -
bu U<i sorudan hangisi hakikate muta- teakip de umumi br taarruzla Habeşis- şınan Alınan askerleri adanın mul Beaunais'li Fransızlar .• yabancı- !aşmıştır. 
bık bulunursa bulunsun; Almanlarııı lan ve Trablusta olduğu gib; bir imha telli noktalar,nda karaya inmiyl ı · b k 4 o·· t b h k'l 
Sark! Akdenizde harbe başladıkları ve a•• •liyesine giriseblleceklerlne emin .ar sıze a ıyor. - OZ aşının e er ı osunun 
bu umumi ıaye üzerinde harekele ıeç- bulunuyorlar. Maahaza, bütün tahmin deva.m etm.şlerdir. Yunan kıtaatı- Bu cümle söylenilmiyecek bir müstahsile 20 kuruştan verilmesi 
tikleri muhakkaktır: insllizleri Şarki ve mütalealar ne olursa olsun; hertıal- nm ve Giritlilerin yardımile bü- ·ümle idi. Bütün halk bir fır'.ına kararlaşmıştı. Bazı müstahsillerin I 
~denizden. Kıbrıs, Suriye, Irak, Filis- de Şarki Akdenizde harp başlamıştır. tün Britanya ve Yeni Zeli\nda kuv- 1ibi gürliyerek hakaretamiz sözler müdebbirane hareket ederek son 
tinden ve Silveyıten çıkartmak; Yakın, ve her türlil vaziyeUerin aydınlanması- vetleri mükemmel bir surette ha- arfetmişlerdir. kararın neşrinden evvel daha faz. 
Orta Şark ve Arap yarımadasına ve bu na da çok zaman kalmamıştır. k t tmişl d Muh 

re e e er ir. · teşem ce Beaunais'in kadın ve erkekleri la fiyatla göztaşı aldıkları anlaşıl. 

Edenin beyanatı 
(8&f tarafı 1 inci sayfada) 

Din bu meşim jnkışa.fı hakkındaki nok
taina.z.arını acık surette bildirmiş ve 
Amerika hükümcti Aemrikan limanla
rında b unan Fransız ticaret vapur
ları hakkında bazı ihtiyati tedbirler al
mıştır. 

Vichy'de verilen müphem ve sıkıntı ... 
izahatla Vlchy ve Alman hükümeUeri 

arasındaki işb•rligınin yalnız siyasi ve 
iktisadi olduğU tel.kin edilmiş ve Vichy 
h ük.ümetinin Bilyük Britanyaya ve ev
velyetle de Amerikaya asla taarruz 
niyetınde olmadığı bildirilmi ·tir, Bu iZa 
bat Viclv hukümetinin Fransa ve ımpa 
ıptoluk kaynak ve topraklarını, yalnız 
Fransanm eski mUttetikinin degil, aynı 
.unanda bizzat Fransanın da düşmanı 
caUuşlar• olan bir devletin emrine git
tikçe daha ziyade tahsıs edecek bir 7ola 
cirmiş olduğunu gizliyemez. 

Britanya hUkümetı Vichy hük:Q.meti
nin hareket ve icraabnı gözönünde tut
maga mecburdur. Eğer Vıchy hli.kümeti 
duşman1a il~n edilen işbirliğini tatbik 
ederek. harbj sevk ve idaremi:l.e zarar 
verecek veyahut. düşmanın harb gay
retine yardım ed<."Cek bır harekete kal
kar veya boyle bir hareke!~ mlisaade 
eden;e, düşmanı nerede bulursak ora
dfl hücum için kendimizi pek tabH ola
rak serbest addedeceğiz ve artık askeri 
planlarımızın tatbiki hususunda Fran
tanın işgali altında bulunan kısmiJe 
bulunnnyan kısmı arasında hi(:b ir fark 
cözetmeje k.mdiml.zi mecbur eddetmi ... 
yeeeğiz. 

F atilıteki feci 
saret ve hamle ile muharebe eden ·öyle haykırmışlardır: mıştır. Yeni kararname ile daha 
tmparatorluk kuvvetlerimiz ve •Kabahat kimde? Bunu siz iste. evvel daha yuksek fiyatla göztaşı 
müttefikleri muvaffakıyetle tetev- iniz. Mütarekeyi kim imzaladı? alanlara aradakı fark iade oluna -
vü"ç eden üç mukabil taarnız yap- Fransanın kapılarını Almanlara oak•ır. 
mışıardır. ·,:maçtı?· Manidar beyanat 

(Baş tarafı ı inci sayfada) Düşmanın zayiatı dün evvelkin- FRANSIZ VAPURLARINA 

cinayet 
Fakat Ali Özdemir boşanamamış den de ağır olmuştur ve karanlı~ VERİLEN EMİR 

ve nişanlısı da kendisinin evli oL basarken vaziyet bütün bölgelerd( 
duğunu öğrenerek evvelki akşam memnuniyeti mucip bir halde idi 
yüzüğünü iade etmiştir. Yalnız Maleme'de düşman rnuvak-

Bundan muğber olan Ali Özde _ katen tutunmıya muvaffak olmu.:; 
mir, gece işe çıkan babası dondur. b.ulunuyordu. Şimdi burad.a~i va 
macı Hayriyi komşusunda bekle _ · zıyete de nihayet vermek ıçın ha
yen Havrünnisaya dışarıda pusu rekat devam etı:n~ktedir. Düşma 
kurarak beklemiş ve genç kız dı - nın hav,adan ınışı devam edıyor 
şarı çıkarken üzerine ateş etmi§ _ F~~at ~uşınanın hav~dan naklet
tir. Halbuki bu kız Hayrünnisanın tıgı kıt aları denızd.en ihraçlar. yap. 
komşusu 14 ya~ında Şükrandır. mak. suretıle takvıye teşebbusler 

Ali Özdemiı- yanlışlığı anlamış 1 Kr~hyet ?on~nmasının ler:atı sa 
ve bu sefer tabancasını. •ne olu - vesınde şımdıye kadar ak un kııl 
•ar?• diye kapı önüne fırlayan ni- "nış, düşman kaı:~elerinin bir kıE 
sanlısı Hayrünnisaya çeviımiştir. "llı bastır:lmı.ş, diger kısmı dağıtıl 
• Katil, Hayrünnisayı bir kurşun. mıştı~ Girit mü~~fi~erinin man~~i
la boynundan yaraladıktan sonra vatı er zaman ın en daha yuk-

•ektir. kendisine bır yumruk vurarak içe-
ri sokmuş ve kapı içindeki sedire Hanya mıntakasında, Suda ko
yahrmıştır. Gözleri dönen Özde . vunda dün sabah erkenden yapılar 
mir yere diz çökerek kıza nişan •iddetli hava hücumlar:nı gündü' 
almış ve üzerine bir kurşun daha Hanya'nın cenubu garbisinde yem 
boşaltmıştır. · '>araşütçii inişlerı takib etmiştir 

Bundan sonra büyük bir soğuk- Düşman bu mıntakada toplarmm 
kanlılıkla tabancasına bir şarjör ve mitralyözlerimiz taarfından şid 
daha sürmüş ve karanlıklara ka _ 1etll bir ateşe tutulmuştur. Diiş
rtŞarak kaybolmuştur. "ilanın şimdi Maleme tayyare mey-

Londra 22 (A.A.) - Fransız bah 
riye nezaretinin Amiral Da_r!an na 
mına kontamiral Auphan tarafın
dan imzalanmış bir emirnamesi İn 
giliz iktisadi harp nezaretinin eli
ne geçmiştir. Bu emirnamede bü
tün Fransız ticaret gemileri kap • 
~anlarına İngilizlerin eline düş -
mektense, icabında gelni!erini ba
.ırmaları tebliğ edilmektedir. 

Ankarada dün Halk 
sineması yandı 

Ankara 22 (İkdam muhabirinden); 
Bu akı;aın s;ıat yedi buçuğa doğru 

Jlus nıcydanmdo.ı llulk ainl"masında oy
ıa.nan fılnı ateş alnııct ve yangına ınani 
llmak için tilın arkfldtı.kı Ulus Bahçe
:ne ahimı.ş bu ytizden Ulus gazetesinin 
.a8;~t deposunun tutuşn1ru;ına ve bir kıl
~dın lanma.sına scbcbıyet Vernl~tir 
yangın Halk ı;inema:una da s.irayet et
,iş yetiıe:u etfaiye yangının daha cok 
ırayetine m.ani olmuştur. Halk ıı:ine
nası harap olmuı şlnemadakl halk 

1 ırtulmuştur. 

(B•ş tara lı 1 inri •a)·fada) 
ciye nazırı Von Ribbentrop, 
yabancı gazeteler mümessille -
rine şu beyanatta bulunmuş -
tur: 

İki hükfunet hüsnüniyetle 
sulh yolu ile halledilemiyecek 
hiç bir Avrupa siyasi meselesi 
bulunmadığına kanidir. ' <at 
iki hükfımet, kuvvet te11didi -
ne karşı çarpışmaya ve şeref
lerini ve milletlerinin hayati 
haklarını müdafaa için bu teh
dide ellerınde bulunan bütün 
vasıtalarla karşı koymağa da 
kat'i surette azmetmiş bulun -
maktadır. Almanya ile İtalya 
imparatorluğu arasında mev • 
cud dostluğun bozulmaz mahi
yetinden, dünyada artık kim • 
se şüphe edemez ve hiç kimse 
bu dos' luğu. sarsauıı.yacaktır. 
İtalyan - Al:ınan menfaatlerine 
ve dostluğuna karşı her hü -
cum, iki memleketin azimkiir 
kuvveti ile karşılanacaktır. 

SURIYEDE 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kısmının bu.nJara iltihak ettiği hakkında 
"ti hıaberi teyit eder mahiyette- biç bir 

ı , 

-

a: ... _ ... ,,,> ..,. • ti • • • 

fOARUtlfl 8111 11 1$ 8ANICAS INDA 
.(KRAMIYELİ H ESAP AÇA R 

-

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

ı - Mevcut nömmıeleri mucibince 2,5 cm. boyunda (120.000) bin ve 
4 cm. boyunda (120000) kl eem•a.n (240) bin adet pulu ile beraber bakır çlvl 
OftZ&rlıkJa ~tın ahnacakbr. 

2 - Pazarlık 2&/5/941 pazartesi cünü saat ıe.;ıo da Kabeşta~ta ı-.. 
<ım ve Mubeyaat ~ubeslndeki Alım komisyonunda yapılacaktır, 

3 - Niimu"'1ler sözü 9eçeı:ı ıubedc görtuebilir. 
4 - İstelrlilerin ıınzarlıit için tayin olunan ıün ve saatte teklif edecekleri 

Ciat lızerinderı %7,5 güvenme pnralariıe bırlikte mezl<Or komisyona milra• 
caatlan. (3953) 

o. Demir Yolları işletme U. M. ilanları 1 
Muhammen bedeli (1912) lira olan 109 metre muhtelif eb'atta bezli ıa .. 

tikten transmisyon kayışı (30/5/941) Cuma gilnü saat (10,45) onu kırk betle 
Haydarpaşada Gar binası dahilindeki konHsyon tarafından açık ek!'liltme usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek !steyenler!o ( 143) lira ( 40) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği veliaikle birlikte -eksiltme günü saatine kadar komis

yona müraC:.laUarı L'ızundır. 
Bu ı.şe ait artnameler komi~yondan parasu: olarak dağıtılmaktadır • 

(3727) 

J\-fuhammerı bedeli (6130,00) lira olan bır 1ı.ste muhtevıya1ı Hastahane Fi
ı.fk tedavi cihazları (29 Mayıs 1941 perşembe) gilnü 63at (15,30) da kapab 
zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında satın atıııcacakhr. 

Bu i«e girmek istcyenlerın (459,75) liralık rnuvakk...ıl teminat le kanurıUD 
tayin elti5!'ı ves-ıkaları ve tekliflerini aynı gün saat (14,30) a kadar komi!.70D 
reislığine vtrmC'lrrı Jilzımdrr 

Şartnameler purasız olarak A.nkara'da malzen1e 
şa,da TeselJüm ve Sevk Şefliğinden dae-Jtılacaktır . 

dairesınden, Haydarpa
(3717) 

İst. 1-;'ava Mıntıka Depo Amirliğinden 
l - 1000 çift kundura alınacaktır. 
2 _ 1170 liralık knt'1 teminatın Ba'tırköy Mal Müdürlüğüne yatınlarak 

makbuzları ile b1rlikte 24/5/941 günü sa.at 11 de Üsküdar Paş&liınanında ha
va mıntaka depo amirligi satınahna komisyonunda buh.mmaları. (3979) 

TÜRKiYE CUMHURiYET] 

ZlRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türlı. iiı ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka mua111elel~ri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasar:uf hesap. 
lannda en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa c ekil cek 

kur'a ile aşağıdaki p lana göre ik ramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11 100 Adet 50 lıralık 5.0ııO L. 
4 • 500 • 2,000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,0QO • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.. 
sile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 11 mart, llHaziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

ZAYİ - Eminönu Yabancı A>kerbk ı ZAYİ - Çankırı VllAyetintn Marut 
~ubesinden. almış oldugum Askeı1 v~- Kariyesınden a_lmış olduğuın nı f1J~ iti
kamı ve ntifusuınu zayi ettim. Yen.ısı- gıdımla Askerlık Wzkeremi zcıyı etLm. 
ı.i alacıağımd.liln eşklı:inin hilkmü yok- Yenisini alacağunda.n eskisinin hükmV 
tur. yoktur. 
it~ Ycıiwrlçu sokak 22/U 
~ Klmit Çelik 

az5 dotumlu Kel oi lo 
Hüseyin Şer. Ruzvelt dün beya

natta bulundu 
Hayrünnisa, hemen ölmüş, Şük - -:!anını ve Kares'in garbisinde bulu

ran da baygın bir halde Haseki nan m:ntakayı işgal ettiği istidla' 
hastanesine yatırılmıştır. Kızın ce edilmektedir. Mamafih sözü geçer 

Vaşington 22 (A.A.) - Ruzvelt sedi adliye doktoruna muayene • tayare meydanı hali\ ateşimiz altın. 

:nanya Giride hava yolu ile kuvvet 
göndermek için nevınidane gayret. 
!er sarfetmektedir. 

aber alınmamıştır. ı 
Düşman paraşütçüleri:nin mu- Londı-a, 22 (A.A.) ,..- Times gaıele-

...................... 
D O K T O R Göz Hekl. ı i 

bugün beyanatta bulunarak, daha den sonra defnolunmuştur. 1a bulunmaktadır 
çok miktarda ve daha sür'atli ge- Katil henüz yakalanamamıştır. Kahire, 2fl (A.A.) - &ı akşaır 
miler inşa edileceğini ve bu gemi- Vak'ayı müteakip Yeniköydeki dal ö~renildiğine göre, İngilizler Yu
lerin bütiın dünya hür milletleri - yan sahibi kardeşine giderek ve - nanlıların \•e Gir·t dağlılarınır 
n.n maruz kaldıkları tehdidin her- dalaştığı ve Rumelikavagına doğ. müzaherE<tile Giritte vaziyete ta
taraf edilmesine yardım edecek o-1 ru uzaklaştığı öğrenilmi~, aran - mamiyle hiıkun bulunmaktadırlar. 
lan harp iıletlerinın 7 deniz üze - masına gırişilmiştir. Zabıta katilin LONDRADAKİ TAFSİLAT 
rınde nakline tahsis edileccgini j izi üzerindedır. Bu sabaha karşı Londıa, 22 (A.A) - Reuter: 
bıldirıni:jtır. yakalanmı olması muhtemeldir. Bugün öğrenildiğıne göre Al· 

vakkaten birkaç hava ııneydanına Jıin Kahire muhabir!, Suriye hakkında 
'takim olmıya muvaffak olup QJ- ;or ki: 
"lladıklan Londrada bilinmemek- Vaziyetin inlc~tları önünde Suriye. 

teki Franısı~ kıtalan büyt\k nefretıeri
'.edir. Fakat, ilk indinlen paraşüt- · ı bıldimwkledir General De Gaulle 
~ülerden çoğunun öldüriildükler' •hinde h,.ıyatıarını bildirclıkleri için 
ıeya esır edildikleri anlaşılmakta- 'ayak'da 50 Fran ıı ırubnyı ve erinin 
i:r. Şimdi cereyan etmekte olan evkif ed;Jmış olcıuııu si>ylmmektediı 
<'ddetli muharebe hava yoluyla ·-ıaber ver l<lıgıne gore, Fran ız pıloU ı 

.. . un ku11anmakt.a oldugu bazı Fran 
;etinlen d~'llan tüır.enıle yapıl-\ yyarelen. Sunyeden gclerPk A 
maktadır. flan'da l ere tnı~tır. 
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