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l 

Çetin günler 

ileri mevzilerimizi tqkil 
eden Tobruk ve Girifli 
aon nefeaimize kadm mu
hafaza karanndayıs. G. 
rit henüz hücuma uğra 
mamı§tır. Akdeniz h<ikı 
miyeti ve Nil vadisi içiı 

bütün kuvvetlerimizle ça 
Pl§acağız.. 

-----------
:Yazan: Prof. Şükrü Baban 

A 
kdenizin şarkındaki mu 
barebe ve Girit adasıod: 
cereyan eden efsane v 

boğuşma büyük kahramanlıklar V< 

facialarla dolu harp günleri silsi· 
lesine yeni bir halka ilave ediyoı 
elenebilir, Adadaki güreşme Röyte. 
rin ifadesine göre (Wels)in roman
larını andırmaktadır. Esasen son 
Afrika harekatı ve Bingazinin Al· 
man kuvvetleri tarafından istirda· 
dı, Suriye ve Irak işleri çok girift 
bir maınumenin parçalandır. Bal
kanlarda ve Afrika şimalinde ce
reyan eden hlldiselerin tarihçesi 
ve hikayesi:ıı.i en salahiyettar bir 
ağızdan, İngiliz Başvekili Mister 
Çörçil'in bizzat kendisinden din
lemek kadar ca•ip bir bal tasavvur 
edilemez. Dünyaca malfimdur ki 
İngiliz devlet adamı iyi ve kötüyii, 
müsait ve gayrimiisaidi kendi ve
ya düşmanı lehinde veya aleyhin· 
dekini olduğu gibi çok siislemiye, 
pudralamıya lüzum görmeksizin 
Miylemek tıynet ve cesaretindedir. 
lngiliz milletinin ise en acı haki
katleri dinlemiye çoktan alışkın 
olduğu bedahettir. 

Mister Çörçil Sollum'a kadar 
ric'ati icap eden harekat hakkın
da diyor ki: 

~ · lngiliz do-
1 nan .ması 

j - -o---

Alman harp 

gemi le rile 

çarpıştı 
---0-

Groenland açıkların
da taarruz esnasında 

lngiliz Amiral 
• • gem ısı 

HOOD 
:Askerler paraşütle han... Jıiyle yafıbrılıyor 

Zırhlısı infi-

1 ak etti 
GIRiDDE 
Muharebeler 
devam ediyor 

Kandiye ve Resmo'ya 
indirilen Alman kıta

ları imha edildi 

Almanlar 

----<>--
Tutunabildikleri Ma-
lemi meydanına bir 
miktar top indirdiler 

ltalyan tebliği 

Giritte 4 İngiliz kru
vazörünün battığını ve 
üçünün de hasara uğ
radığını i d pi a ediyor 

1 ırakta vaziyet 

Şeyhler Naibe 

sadakatlerini 

bildirdiler 

İngiliz donanması Al
man gemilerini takibe 

devam ediyor 

Kerkük ve Bağdatta 
harp hali ilan edildi 

Fa 11 u j a' ya 

Irak hücumu l 
neticesiz kaldı 

Musul ve Bağdat ci
varındaki petrol de· : 

posu bombalandı 
Kahire, 24 (A.A) - İn.giliz a

va kuvvetleri Orta Şark umumi 
karargfıhının Irak harekatı hak
kında dün ak§am neşrettiği tebliğ: 

Irakta, asi kuvvetler, dün Fallu· 
(Devamı 4 ilncü aayfacla} 

Irak Başvekili ve 
Har b ı ye Nazırı 

Londra, 24 (A.A.) - Amiral
lik dairesi tarabndan neşredilen 
resmi bir tebliğde şöyle denilmek
tedir; 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Fransanm Suriye Komiseri 
General Dentz 

Kahire 24 (A.A.) - İngiliz Orta
şark tebliği : Almanlar Giriddeki 
k:ıt'alarının takviyesi için dün a • 
;ıiınli gayretler sarfetmişlerdir. 
Kandiye ve Resmoda havadan in -
dirilen miilrezeler kat'i surette te
mizlenmiştir. Dıiha uzak nuntaka
lara indirilen paraşütçüler de Yu.. 
nanlıların müzaheretile temizlen • A•I ki 
mektecfü. Malemi ve civarında şid 1 C ve ÇOCU ar-

Suriye - Filistin 

hududu kapandı ___ .,___ __ 

,-- ---· -.. ............ -.. ................. ----iiiiii-·-----·--, .... -- --..------.................................. .... " ' 

Mütekait Dul ve Yetimi er I 
Altı ayda bir yapılan maaş 
yoklaması kaldırılıyor 

Evlenme memurları, Nüfus daireleri ve müh~kaitleri çalıştıran 
devlet müesseseleri vukuatı mal sandıklarına bildirecekler l 

( Mecliste bütçe müzakerelerine yarın Maliye 

1 

( Ank~:!!a~İ~h~~ beyanatı ile ba!!a~~~~b?~birJer- \ 

rinden) - Askeri ve mülki le, her allı ayda bir tekerrür 
tekaiitlerle dul ve yetimlerin eden yoklamalara lüzum kat. 
yoklama miişkülatım izale et- mıyaeaktır. 
mek maksadile Tekaüt Kann- BÜTÇE l\IÜZAKERELERİ 1 
nunda yapılması istenen bau YARIN BAŞLIYOR ı 

tadillere dair kanun layihası ~· Büyük Millet Meclisinin 
Meclis ruznamesine alınmıştır. 
Bu layihaya gilre, evlenme 

pazartesi günkü içtimaıııda 

Maliye Vekilinin bütçe hak· ( 
memurları evlenen dul ve ye- kındaki beyanatından sonra 
timlerin hüviyetlerini malsan• meb'uslardan is ~iyenler büt- 1 

dıklarına bildirecekler, müte- çe hey' eti umumiyesi üzerinde ~ 
kaitleri çalıştıran devlet mü- söz alacaklardır. Bu hafta iç-
esseseleri de bu nıemurlann tiınalarında 941 mali yılı biit· 
maaş vaziyetlerinden malsım- çcsine mülhak Demiryolları , 
dıklarını haberdar edecekler- Denizyolları ve diğer bütçeler 
dir. varidatının tezyidi, :mm l\Jü-

Zat maaşı sahipleri bir de- dafaaya 89 milyon liralık fev-
faya mahsus olmak üzere mal Maliye Vekili Fuat Ağrab kaliıde tahsisat verilmesi, ha-
dairelerine miiracaat edl!rek zine tahvili ihracı hakkındaki 

l
nüfııs h\ı·. ,· iyet cüzdanlarına tirecekler ve bu muamele kafi layihalar da müzakere edile· \ 
zat maaşı aldıklannı kaydet- gelecektir. cektir. ,\ 

- .. . .. - !!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!11!!!"!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1' '!!!-~.'!!'!'--'!"!'--!"!!. !"!!!!!!!!!!!"!!!!!"!!!!!""----·" 
Girit harbi ve 

Sovyetler 

Pra va da gazetesi 
bir maka e neşre ti 
Moskova Z4 (A.A.) - Pravda 

cGirid için mücadele> başhklı bir 
makalesinde ezcümle diyor ki: 

cGirid adasında cereyan eden ha 
rekat büyük bir ehemmiyeti haiz
dir. Çünkü bu haı·ekat İngiliz do • 
nanması tarafından müdafaa edi • 
len bir adaya bu donanmanın ü • 
zerinden atlıyarak yapılan büyük 
mikyasta bir havadan indirme tec
rübesidir. Bu mücadele ileride şar. 
ki Akdenizde yapılacak harekatın 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Libya' da 
Kum fırtınaları hare-

kata mani oluyor 

Habetistanda 

lngilizler bir kasaba 
ve 800 esir aldılar 
Kahire 24 (A.A.) - İngiliz Or -

taşark tebliği: 

Libyada: Tobruk bölgesinde kum 
fırtınalan diin lstikşafları ve ha • 
·rekatı zorlaştırmıştır. Soilum mm. 
takasında devriyelerimiz taaliyette 
bulunmuştur. 

(Devamı 4 üncii sayfada) 

General Dö Gol 

bir beyanname 

neşretti 
--<>---

" Vişi hükumeti Hitle
rin bir kuklasıdır,, 

Londra, 24 (AA.) - General 
dö Gol'ün umumi karargahı tara
fından neşredilen deklarasyonda 
şöyle denilmektedir : 

• Vidıy hükUmetini Hitlerin bir 
kuklası ve Fransa için küinslikleri 
olarak telakki ediyoruz. Buna 'bi
naen iBritanya hükumeti tarafın
dan küinsliklerinin rollerini akim 

(Dnamı 4 üncü sayfada) 

•Düşmanlarımız Sirenaik hudu
dunu muhafaza eden yegane zırhlı 
alayını mağlôp ve tahrip ettiklel'İ 
vakit italyanların başııa gelen a
kıbet bize de gelebilirdi, Şahsi ha
reketlerinde fazla cür'etkiir dav
randıkları i~in birtakım generaller 
esir oldular. Alman zırhlı kuvvet
leri bizimkilerden daha fazla de· 
(illerdi. Biz talhsizliğin kurbanı 
olduk. Az bir mııkavemettım son
ra zırhlı kuvvetlerimiz dağılıver
di. Bingazideki bütün kuv•·etimiz 
bir tümenden ibaretti; o da sü.r'atle 
ric'at ederek iz'aç oluıımaksızın 
(Tobruk)u tuttu. Aldığı imdat kuv
vetlerile elyevm bu şehri müda
faaya devam eden bu kıt'alardır. 
Şimdi tamamiyle öğrenmiş bulu
nuyoruz ki Almanlar (Agedabia)
dan daha ileri geçmek tasavvunm
da değillerdi. Maksatları sadece 
zırhlı kuvvetlerimizle mücadeleye 
girişmek ve böylece tali bir safha 
açarak Yunanistana yardım etme
mize mini olmak idi, Şayanı hay
ret olan muvaffakıyetlerini elde e
dince Almanlar gayet cür'etle çöl
de Deriye saldtrdılar ve yarın ne 
yiyecek ve içeceklerini bile düşün
mediler. Böylece Tobruk müstah
kem mevkiine ve Mısır hududunu 
muhafaza eden kudretli kuvvetle
rimiz manzumesine kadar ilerle-
diler. Daha ileri harekete devam et 

detli bir mücadeleye devam edn - ının Ankaraya gel-
mektedir. Almanlar bidayette ~u. - ' d . .. 1 . Bir Fransız hava fi- semendere ve 
tundukları yeri genişletmek ıçın iğı soy enıyor 
esaslı gayretlerini burada sarfet • Ankara, 24 (İkdam muhabi- losu Fil is tine kaçtı Taş o z adaları f MiLLI KÜME MAÇLARI) 
mişlerdir. . rinden) - Irak Başvekili Ra-

Pike bombardıman tayyarelerı - şid Geylani ile Harbiye Nazırı Yüksek deniz subay- . . 
·n bütün gun" y·aptıkları şiddetli Naci Şevketin aile ve çocuk- 1 H F Alm mahfıllerı Bul ~ücumlara rağmen azimkarane .. bıir 1 larııun bugünkü Toros eks- arı Ür ransızlara an • 

surette dövüşen kıt'alarıını~ d~ • presile Ankaraya geldikleri iltihak etf gar işğaline ne diyor 
mana çok ağır zayiat verdirmiş • söylenmektedir. 

1 
Berlin 24 (A.A.) - Alınan malı. 

(Devamı 4 üncü sayfada) 1-----------d YAZISI DÖRDtlNCÖ SAYFADA filleri Bulgarlar tarafından işgal 
------------------~-------------------- edilen Semendere ve Taşöz ada -

meleri bir dnnet oluıdu. 

Bava kuvvetlerimiz elyevm o sa
bada takriben müsavi ise de düş· 
manın zırhlı kıtaat bakımından 
faikiyeti bedihidir. Maamafih Mı· 
sırı istila için çok külliyetli aske
re ve hazırlığa ihtiyaç vardır. De
nizlere hakimiz ve Alman kuman· 
danlığı Airikada halledebildiği 
herhangi bir meseleden daha girift 
davalar karşısındadır. Ölünciye 
kailar müdafaa azmindeyiz.. İleri 
mevzilerimizi teşkil eden Tobruk 
ve Giridi son nefesimize kadar 
muhafaza kararındayız. Girit he
niiz hücuma uğramamıştır. Akde
niz hakimiyeti ve Nil vadisi için 
bütün kuvvetlerimizle çarpışaca

ğız. 

Mısır ve Sirenaik'te bulunan ge
nerallerimiz hiçbir Alman kuvve
tinin bu derece sür'atle ilerlemesi
ne ihtimal verıniyoı·lardı. Öyle 
zannediyorlardı ki düşman ilerlese 
bile iaşesini temin edemeoı bir 
mevkic diişerdi. İşte bu bir hata 
id i. Fakat muharebelerde hata e
ctil ıniyeccğine kin1 kani olursa o 
t a maıniyle aldanıyor demektir .. 
Şimdiki asıl mesele bu kadar Her· 

F eriköyünde bir aile faciası 
Bir amele, kendisine se

nelerce bakan ve bütün 

masrafı üstüne alarak 

evlendiren eniştesini 

bıçaklıyarak oldürdü 

-1 '4 

J 

F. ri.köy faciasını• alakadarları: Solda maktul Hüsnüniin çoculdan ve dedikodu yepaıak dııa,.ete Ml1e}ı 
e ohlııju ı;öyleııen kaynanası, ortada bıçak düellosunda kendisi de aiı.r yaralanan 

katil Hüseyin ba~laııede, sağda 111Bktııl Btisııü 
(Yausı 4 üneü sayfammla) 

tarı hakkında ketumiyeti muha • 
faza etmekle beraber bu hareketin 
dahili meselt>den ibaret olduğunu 

;~;;:a şiddetli\ 
zelzeleler oldu 

Muğla 24 (A.A.) - Dün gece ya
rısına doğru başlıyan yer sarsın • 
tıları seyrek fasılalarla devam e • 
diyor. Şehrin yeni ve eski künk te
sisatı harap olmuştur. Üç saatlik 
Oyukludağda da şiddetli yer sar • 
sıntılan olmuş, bazı köylerde ha • 
sarat vuku-bulmuştur. Muğla hal • 
kı kamilen evlerini boşaltmış, so • 
kaklara, meydanlara dökülmüş • 
tür. .... . • • , •*"'"-="•• ...... 

BU G ON """""""' 
Haltalrlı. Aalı..ri lem.al 

"lngilizlerin Suri
yeyi işğal etmele
ri askeri bir 
m e c bu riyettir ,, 

Ya·;~ n-: 1. B. 
Emekli Kurmay Subay 1 

(Yazısı üçii.ncü sayfada) 1, 

1 

• 

Fenerbahçe • Eskişehir maçından bir enstantane 
(Maçların tafsiUtı üçüncü sayfada) 

. "''*""" •••Jloo't • ft • ..... ......... 

~'{}; Vl.Ar-'A.A__. 

Sıra bize ge

lecek mi? 

-Ostad Yalçın kolayca cevap v• 
riyor: Teşkil edemez! diyor, 

Yazan: Selami izzet SEDES 

Filvaki harbe başlıyalıdan bu· 
güne kadarki hadisat karşısında 
Avrupanm yeni nizamı içinde 
Türkiye istisna teşkil edebilir 
denemezse de, iistadım gibi Bal
kanları gözöniine gejircrek Al· 
manyanın harp pliinlarmda Tür. 
kiyeniıı de dahil olUıığu netice
sine varmak de sakattır. 

Hüseyin Cahit Yalçın ortaya 
bir sual attı: Avrupanm yenini
zamı içlııde Tiirkiye bir istisna 
teşkil edebilir mi? 

İki sene~ yakın bir zamandır 
5ürpr ider ılüny asında yaşadığı
mız için lıu suale kolay kolay ce
vap vermek kabil değidir ; fakat 

Almanya Balkanlar ı. ~·eni ken 
di ambarını n~d en kendi elite 
h arap etti? Bunu yaptığına gö· 
re, Akdeni1e inmekte elıle n. ı

(Devamı 4 uncü sa~ fada) 

(Uevaıru 2 nci sayfada) 
---C-~~~~~~~~~~~~~~--------------~~~~-----...... --
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evlevilik Nedir? ~~--j Çetin günler 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
Yazan : ZİYA ŞAKİR 

-95-

lstanbulda kaç türlü 
konuşulur? 

Peyami Safa, dün imH\ mesele
siıoden bahsederken - konuşuldu
ğu gibi yazılamaz ve böyle de imla 
olamaz diyor, buna da şive mesele
sini esas tutarak yalnız İstanlıul
da •Ne yapacaksın?» sözünün on 
dört türlü söylendiğini gösteriyor
du. Şimdi ben burada İstanbulun 
muhtelif semtlerindeki muhtelif 

Peksimettorbalarıku-1 rYeni parti las·' 

maşları tevzi edildi tikvekahveler 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Iemiş olan düşman kuvvetlerinin 
istikbalde takip edecekleri hare
ket hattıdır. Hasmınızın ordusu si
zinkinin beş, altı misli kuv,·ete 
sahip olursa, daha iyi teçhiz edil
miş bulunursa havalarda ve zırhlı 
teşekküllerinde faikiyet elde eyle
miş bulunursa ve harekat sahası
nın merkezinde durarak muhte
mel yedi sekiz istikametten bir iki 
veya üçüne kuvvetlerini sevke~le
ınek imkanına malik bulunursa 
bedihidir ki mesele sizin için biraz 
zorlaşır. Mükerrer talihsizliklerin 
ve muvaffakıyetsizliklerin önüne 
geçmek kabil değildir. Daha uwn 
müddet böyle neticelere tahammül 
etrnekliğimiz lazım geleecktir. İs
tihbarat hizmetlerimiz geçen harp
te düuyanın en iyisi idi. Bu defa 
en kötüsü olduğunu razre1mek iein 
sebep yoktur. Irak ahvalinden ~a
manında haberdar olduk. Fakat 
Nil vadisinde meşgul olduğı:muz 
için ihtiyaten Iraka asker göndere
medik; başka türlii de Raşirl Ali· 
nin Mihver lehindeki entrikaları

mn önüne geçmek ihtimali yoktu. 
Birkaç gün oradaki vaziyet hak
kında endişeler duyduk. Fakat dün 
Rabbaniye kuvvetleri muhasım
lorımızı mağlüıı etti. Fakat Alman
ların biz isyanı bastırmtya muvaf
fak olmadan oralara yetişmeleri 

(Mukabelei şerif)e başlanmadan 
• evvel, o gün (semılbane)ye çıka

cak olan (scmiizen)leriıı adedi 
(meydancı dede) tarafından tesbit 
edilirdi. 

Ezan vakti gelince; (meydancı 

dede) şeyhefcndinin huzuruna gi
derek - tıpkı askerlikte (tekmil) 
haberinde olduğu gibi: 

- Bugiinkü (tennure adedi - ya
ni, scınazcn miktarı) şu kadardır. 

Diye, haber verirdi. 
Eğer haber verilen nıiktar, (nıu

kabelei şerif) icarsma k8Ci ise, 
§eyhefendi: 

- Tennureye sala ... 
Derdi. .. Bu, namaza ve mukabe

leye hazırlığa başlamak emri idi. 
Meydancı dede, bu emri alır al

maz, şe)· hefendinin kırmızı p<ıstu

nu sağ on1uzu üzerine atar, şadır
van avlusuna çıkar .. bu ınevzuu
muzun baş tarafında da naklettiği
miz veçlıile, dergahın her tarafın
dan işitilecek derecede yüksek bir 
sesle: 

- Abdeste.. tennureye sala ... 
Diye, nida ederdi. 
Abdest alan ve tennurelerini gi

yerek bazırlanan]arın , seın3.haneye 

ne suretle girdiklerini .. öğle nama
zını cdilı ettikten sonra, (Mesnevii 
§erifi) nasıl dinledikleri .. ve sonra 
(mukabelei şerif)e nasıl mübaşe
ret eylediklerini arzeylemiştil 

Şimdi, bu muhteşem ayinde esa• 
olan ve gönüllerde aşk ve şevk u 
yandıran (musiki) bahsine geçe· 
ceğiz. 

* Mevlevi Musikisi 
Bu yazılanmlZln en mühim kıs

mını teşkil edecek olan bu bahis 
üzerinde biraz fazlaca tevakkuf 
edeceğiz .. ve, (Mevlevi musikisi)
nin hususiyetlerini tebarüz ettire
bilmek için, (Hazreti Mevliin.fı)nm 
zamanından itibaren, bu musikinin 
tarihi seyrini takip eyliyeceğiz. 

Mevcut menakipnamelerde mu
sikiye, hemen hemen hiç alaka gös
terilmemiştir. Sadece (Hazreti Mev 
lana)nın (avazei nayi kudümden, 
vecde gelerek seıı1İi. ve safa buyur
duklarından) bahsedilmekle iktifa 
edilmiştir... Ayni zamanda, Mev
leri tarikati ricalinin tercümei hal
leri yazılırken, bunların arasında 
yetişmiş olan musiki dahilerinin 
san'at kıymetlerile eserleri bak· 
kında pek az malumat verilmiştir. 

Halbuki Mevlevi musikisi, (Türk 
musiki tarihinde) pek ehemmiyet
li bir yer almıştır. Bu itibarla, Mev
levi musikisinin tarihi seyrini ta
kip ederken, onun bütün incelik ve 
hususiyetlerini bilmek lazımdır. 

Biz, bu hususta da esaslı tetki· 
kata giriştik. En salılhiyettar zeva
ta müracaat ederek bazı kıymettar 
mali\mat elde edebildik. Bunları, 
tarihi sıralarile arzedeceğiz. 

Bizim başlıca aradığımız nokta, 
şunlar idi: 

1 - Cenabı Mevlana'y• mütehas
sis ederek, manevi bir zevk ve neş'e 
ile kendisine (sema ve safa) etti
ren musiki fasdları, hangi makam· 
lna aitti? .. 

2 - Güfte ve bestelerin mahiye
ti, neden ibaretti?. 

3 - Muhitindeki hanende ve sa
zendeler, kimlerden mürekkepti7. 

Maalesef, bu üç suale, - musiki 
t11rihini tamamiyle tenvir edecek 
derecede - cevap bulmak mümkün 
değil ... Asırların esrarlı perdesi al· 

tında unutulup gitmiş olaıı bu 
nıeçhun.,r içinde, elde edilebilen 
u1alün1at, ancak şundan ibaret. .. 

ı - Makamlar, o devrin yüksek 
musikişinaslarile hassas ruhlu mü
nevverlerini ve kibar zümresini 
en çok aH\kadar ve mütehassis e· 
den, Irak ve İran ahenk ve ııağ
nıeleri. 

2 - İlk devirlerde, kalbine vcc
dii heyecan veren İlahi ve tasav
\•ufi güfte ve besteler.. ve sonra, 
bizıat kendisinin güfte ve beste
leri. 

3 - İsimleri meçhul olan Irak 
ve Tebrizli - kalabalıkça - hanen
de ve sazendeler ... 

Bunların aralarında şu dört der· 
viş de var.. nay çalan (Hamza 
Nayi) - (Bekki Kaval) - okuyucu
lardan (Osman Güyende) - (Arif 
Güyendc) ... 

(Hazreti Mevlana)nuı; muhitin
de, rlaima bir hAnende ve sılzende 
hey'eti bulundurması, çok tabii 
idi. Çiinkü kendisi, bizzat yüksek 
bir Juusikişinas idi... Bunda, hiç 
şiipbe edilemiyecek kadar kuvvet
li deliller var. Bu delillerden bi
rincisi, o devrin en yüksek tahsil 
programıdır. Hazreti Mevlana, o 
programı tanıamen takip ve ikmal 
etmiştir. Bu meyanda da, (Ulümu 
tabiiye) grupuna dahil olan (mu
siki)yi esaslı bir şekilde öğrenmiş
tir. Nitekim, ayni programı takip 
ederek ilim ve irfan aleminin yük
sek şahikalarına çtkan Türkistan 
ve İran uleması arasmda (İbııi Si
na), Fahreddin Razi, Hakim Sinai, 
Seyit Burhaneddin Termed, Se
yit Şerif Cürcani, Sadeddin Tefta
zaoi, Molla Cami gibi büyük ze
vat da, (musiki) ilminde yüksek 
behre sahipleri idi. (Daha var) 

-Torbaların dikilmesine bugün kız 1 

san'at mekteplerinde başlanacak 
Yardım Sevenler Cemiy<eti İda • ı' pılmış ve kurslara kaydolunmak 

re Hey'eti dün sabah Eminönü üzere müracaat 'Cdenlerin her gün 
Şuradan bir otomobile binince Halkevinde b ir toplantı yapmış - gittikçe arttığı memnuniyetle gö -

boylayalım şipşak orayı.. tır. rülmüştür. 

tipleri, başka başka konuşma tarz
larını göstereceğim: 

Şuradan bir otomobile kurulur Bu toplantıda Milli Müdafaa Ve Diğer taraftan cYardım Seven -
hemen soluğu orada almz. kaleti tarafından gönderilen pek - ler Cemiyeti- nin faaliyet m<evzu. 
Şurdan bir otomobil enseledik sim et torbaları kumaşları Kız San- ları gittikçe artıp genişlediğinden 

at mektebi mümessillerine tevzi cemiyetin İstanbul şubesine müs-
nıiydi şıpınişi oradayız. 

ve taksim olunmuştur. Torbaların takil bir bina temin olunması za -
Şurdan bir otomobile veryansın dik ilmesıne bugünde n itibaren Kız ruri bulunmuştur. 

ettik miydi bir çeyrek sonra ta- San 'at mekte bi ve enstitülerinde Bunun ürerine Taksimdeki eski 
mamdır keyfimiz. haşlanacaktır. Dünkü toplantıda Güneş klübü b inası münasib gö -

Bir otomobile dolar şuradan, bir açılacak olan hastabak ıcılık kurs- rülerek İs tanbul şubesi merkezi 
çeyrekle boylarız orayL. !a rı hakkında da görüşmeler ya • buraya naklolunmuştur. 

Tıktlalım bir -Otomobile şuradan, 
boylayalım şpşak orayı. 

Şurdan bir otomobil alınca biraz 
sonra oradayız. 

Atlıyalım bir taksiye şuradan, 

damlıyalıın biraz sonra oraya .. 

Şuracıktan bir otomobil tutarız, 
çabucanak oraya gideriz, 

Şuradan bir otomobil, bir çey
rekte fırlatır, atar bizi oraya! 

Şuracıktan güzelcene bir otomo
bile bineriz, çabucacık da orada 
ineriz. 

Şuradan bir taksiye yaınpala 

zeydün ettik miydi, biraz sonra 
orada fetekaadü aleşşap derİ1:. 

İşle İstaubuldaki muhtelif tip
lerin muhtelif tarzda konll§IIlala
rına beş, on misal.. Bir gün de 
sırf İstanbuldaki muhtelif şive ve 
lehçelerden örnekler veririz. 

Osman Cemal KAYGILI 

--------... ---~·----
M aha 11 i halk Yapağı mübaya· 
oyun 1 arı için atı devam ediyor 

Halkevlerinde ekipler 
kurulması tamim 

edildi 

---Tiftik ve yapağı \>ir-
liği Ankaraya bir 

heyet gönderecek 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel Sümerbank Ticaret Vekaletinin 

Sekreterliği dün Halkevlerine bir j tayin ettiğı son yapağı fiyatları ü
tamim göndererek her Halkevi ta. zerınden mübayatına devam et • 
rafından civarın en karakteristik mektedir. Bazı müstahsil ve tacir
halk oyunlarının tesbit olunmasını !er bu fiyatların noksan olduğunu 
ve bunları mahalli hususiyetleri iddia ederek Vekalete müracaat -
ve orijinal karakterlerile oynıya - !arda bulunmuşlaı·dı. Haber aldı -
bileceklerden müteşekkil ekipler ğımıza göre Ticaret Vekaleti bu 
kurulmasını bildirmiştir, müracaatları l'Ctkik etmiş ve fiyat

Ekip teşkil edecek kadar "eleman !arda yeniden tadilatı icap e ttire -
bulamıyan Halkevleri; rakıslan cek b ir sebep görmediğinden red. 
bilen bir kımsenin kız ve erk'Ck detmiş tir. Binaenal-eyh Anadolu ve 
gençlere öğretmesini de temin e - Tra)<ya mallarının fiyatlarında hiç 

--------------------------! decektir. bir değişiklık yapı l mıyacaktır. 
r l Kurulacak olan ekipler her yıl Tiftik yapağı birliğinde dün bir 

1 MAHKEMELERDE ve PO L i S T E şehrimizden ve diğer yerıerden toplantı yapılmış ve bu hususta 
Ankaraya gidecekler ve •Halkev. Vekaletle temaslarda bulunma~ , ___________________________ J ·!eri bayramı• gününde mahalli üzere Ankaraya bir hey'etin gön-

Fatihte iki kızı öldüren 
Ali Özdemir dün teslim 

katil 
oldu 

Bir kaç gün evvel Fatihte, Ha - ı dan ile lira mukabilinde bir sivil 
cıüveys mahall<esinde nişanlıst Hay elbise aldım. Polis elbis;elerini de -
rünnisa ıle kızm arkadaşı Şükra - nize attım. Sahilde boş duran bir 
nı vuran ve her iki genç kızın ö - sandala binerek dalyanda bulunan 
tümüne sebebiyet veren polis Ali kardeşim Nazıma vedaa gittim. 
Özdemir dün sabah ad:liyeye g<ele. Kendisine cinayetten bahselme -
rek Cümhuriyet müddeiumumi - di.m. Oradan ayrıldıktan sonra üç 
liğine teslim olmuştur. gece iki gün İstanbulun boş arsa-

Hadise tahkikatını idare eden larında dolaştım ve işte geldim 
müddeiumumi muavinlerind-en E- teslım oldum_. cezama razıyım, de. 
dib suçiuyu sorguya çektikten son miştir. 
ra sorgu hakimliğine sevk ve tev • Polis Ali Özdemir müdd<eiumu· 
kif edilmiştir. miliğe teslim olduğu zaman pej -

Polis Ali Özdemir müddeiumu.. mürde bir kıyafette bulunuyordu. 
mi muavinine: Bir sabıkalı iki fırıncıyı ağır 

- Hayrünnisa o gün bana yüzü- yaraladı 
ğümü iade ettiğind'Cn aklım başım· Evvelki gece Eyübte Bülbüld<e -
dan gitti. Hayrünnisayı çok sevi • redeki Tabirin fırınında bir yara. 
yordum. O güne kadar hiç rakı iç. lama hadisesi olmuş ve arabacı 
mediğim halde bir şişe rakı içtim. İbrahim adında bir sabıkalı kendi
Hayrünnisanın yanına giderek be- sine ekmek vermek isremiyen pi
nimle barışmasını söyledim. Ba - şirici Abdullah ile çırağı Mahiri 
rışmadı. Ne yaptığımı bilmiyorum. çakı ile vurmuştur. 

Birdenbire kendimi Fatihteki vi- İbrahim Abdullahın ekmek ver-
ran arsalarda buldum. Tabancamı memesi üzerine Abdullaha. küfür 
yokladım. Hiç kurşun kalmamış • etmiş"ve bunun üzerine çıkan kav 
tı. Oradan Sarayburnuna gittim. ga esnasında çakısmı çıkararak Ab 
Kendimi öldürmek istedim. Yapa· dullahın sol kolu altına saplamış • 
madun. Gece arka sokaklardan yü- tır. Bu vaziyet üzerine çırak Ma -
rüye yürüye Yeniköye kadar git - hir Abdullahın yardımına koşmak 
tim. Orada tanımadığım bir adam. istemiş ise de İbrahim onu da göğ-

rakısları oyruyacaklarıiır. derilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bunlardan <en ziyade muvaffa 
l<;iyet gösteren Halkevi raks ekibi
ne mükafatlar verilmesi de karar. 
la§tırılmıştır. ------

-0----

Birlikler umumi katibi istifa 
etti 

Birlikle r Umumi Katibi Salih 
Banguoğlunun bu \•azifesinden is.. 

Kahveye kurtlu bakla ı tifa <ettiği haber alınmıştır. Mu -
kartfhrtnl§ 1 maileyh Takas şirketindeki vazi -

1 

fesine devam edecektir 

d
Kl. ah ve ihtikl arınEdan .. geçdenlkerdhe Salih Banguoğlunun .yerine Bir. 

a ıyeye verı en ınınonun e a - lı"kl k" t · d 'l -1 . . . . . ere ·ımın ayın " ı eceg ma -
vecı Fılipos yenı bır suçtan daha lCım d .. ld' 
mahkemeye verilmiştir. Filipos ev egı ır. 
velce kahve stoku yapmaktan ad. Cemal Ziya Vişi ticaret 
!iyeye sevkedilmişti. Belediye kon mümessilliğine tayin edildi 

Evvelce İç Ticaret Umum Mü -
trol teşkilatı Filiposun satmakta 
olduğu kahvelere kurdlu bakla da 
karıştırdığını tesbit etmiştir. Bu dürlüğüne tayi.n edilen Cem~l Zi. 
itibarla muhtekir bu suçundan da yanın Vışıde Turk Tıcaret ınumes-

ed · ı kt" ' sili olarak kalması Ticaret Veka-
ay-rıca muhakeme ı ece ır. 

- letince kararlaştırılmıştır. 
Altın fiyatları İç Ticaret Umum Müdürlüğüne 

Altın fiyatlarında son günlerde 
bir istikrar hasıl olmuştur. Fiyat. 
lar daimi olarak 27-27,25 üzerınde 
oynamaktadır. Altın piyasası da -
ha ziyade düşmeğe meyyaldir. 

Cemal Zıyanın yerine Dış Ticaret 
Dairesi Reıs Muavini Celal Yara -
nan getirilmektedir. 
reyya Ankaraya dönmüştür. 

Umumi bahçe ve parklarda 

çalıtanların kıyafetleri 

sünden ve sol bacağından yarala - Belediyenin umumi bahçe ve 
mıştır. parklarında çalışan bahçıvan, bek-

Bu sırada yaralilar ellerine ge - çi ve müstahdemlerin ekserisinin 
~irdikleri bir odunla İbrahimin ka- l'Cmiz kıyafette bulunmadıkları gö 
fasına vurarak yaralamışlardır. rülmüştür. Bunun üzerine hepsi _ 
Üç yaralı hastaneye kaldırılmış -ı nin temız ve yeknasak bir kıyafet
tır. Çırak Mahirin sıhhi vaziyeti te giyinmeleri kararla~tırılarak i-
fenadır. cap eden emir verilmiştir. 

---... ..--------"'!""--------.. ve· düşüncesiz kalacağımı zannet
miyorum. 

veya piket oynamağı, bir yandan 
da dedikodu yapmağı daha iyi bu. 
luyorlar. Hatta ara sıra bana çı · 
kışmağa kalkıyorlar: 

çok arkadaşlar, gogus geçırıp du
ruyorlardı. Ben ise, bu geceyj İs -
tanbul eğlencelerinden çok daha 
güzel buluyorum. Asteğmenlerin 

hemen hemen hepsi, senede bir -
kaç defa tertıb edilen bu balonun 
hakkını yerebilmek için durmadan 
dansediyorlardı. Bu sebeple ben 
ekseriya masamda yalnız kalıyor. 
dum. 

af~':~~~~~! 
• 
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* Annem gittikten sonra iyice yal 
nız kaldım. O günkü dedikodu i • 
şinden sonra, ordu evine de sey -
tek devam etrneğe başladım. Bil -
tün meşgalem evimde oturup ta -
limname okumak ve gazeteleri ka. 
rıştırarak vakit geçirmek. 

- Nedir bu -esrarengizliğin ya -
hu ... Dağ başlarında yalnız gez -
mekten ne vakit bıkacaksın aca -
ba? .. diyorlar. 

Ay başına kadar 
tevziata başlanma
sı kararlaştırıldı 
Yeni parti lastik ve kahve

lerin tevzi olunmasına Vila-
yetteki komisyon tarafından 

ay başına kadar başlanılması 
kararlaştırılımştır. 

Dün bu hususta Vali muavi
ni Ahmet Kınık Ankarada bu-

lunau İaşe Müsteşarı Şefik 

Soyer ile görüşerek icap eden 

talimatı almtşlır. \. ______ __, 

İnönü gezgisi in· 
şası ihale edildi 

--<>----

Diğer . 
ınşası 

bazı yolların 

da kararlaştı 

Taksimde Cümhuriyet meydanı mümkündür. Bu takdtrde vazife
ile eski Taksim stadyomu arasın- miz daha müşkül olacaktır: belki 
daki sahada yapılacak olan •İnönü de isyan vaktinden evvel patla· 
gezgisi.nin beton zemin ve asfalt mıştır. Iraklılara bu yeni hiiku
yollarının inşası dün 19 bin liraya metten kurtulmak için yardım e· 
bir müteahhide ihale olunmuştur. deceğiz .• 
İnşaata hemen başlanılacaktır. Bu kadar açık ve sert sözlerden 

Ayrıca mütebaki yollar da 1 Hazi- sonra hatip nutkuna şu cümle ile 
randa ihale olunacaktır. nihayet vermiştir: 

Gülhane parkı ile Belediye mer. •Size daima kan, gözyaşı, alın 
kez binası aras ındaki tretüarlarııı teri ve çalışmaktan başka hiçbir 
ve Aks3ray - Laleli tretüarlarının şey vadetmedim. Yaşadığunız nok
yeniden ve esaslı bir şekilde yap . sanlıklar, sukutu hayaller ve hata
tırılması kararlaştırılmıştır. !arda az veya çok hissedar olduğu-
Kasımpaşa _ Halıcıoğlu sahil yo- muzu da ilave ediyorum. Bu bal 

!unun inşa olunması için 54 bin li- daha çok uzun müddet de devam 
ralık bir tahsisat ayrılmıştır. An . edebilir. Fakat tarafımdan bir vaat 
cak bu paranın kiıfi gelrniyeceği veya teminat mahiyetinde olma· 
görülere'< tahsisat miktarı; yeni , mak şartile bir şahsi kanat olarak 
den 26 bın lira ilavesile 80 bin li . izhar ediyorum ki ııilıai zafere eri· 
raya iblağ olunmuştur. 

Belediye Reis muavinlerindeı 

B. Lutfi Aksoy dün Toplı:apıya gi· 
'derek yeni meydanın ve yolun a. 
çılması faaliyetini tetkik etmiş -
tir. 

Buradan çıkacak molozların a -
tılmıyarak civarda doldurulacak 
sahada kullanılması müteahhide 
bildirilmiştir. 

Taksimdeki su haznesi 

kaldır\lacak mı? 

Taksimde bulunan su hazinesi -
nin kaldırılıp kaldırılmaması hak
kında belediye ile şehircilik mül'e. 
hassısı 1rasında bir noktai nazar 
ıhtil.iiı çıkmıştır. 

Mütehassıs meydanın tevsii ve 
güzelleştirilmesi için su haznesi -
nin kaldırılmasını istem<ektedir. 
Fakat bazt düşüncelerle belediye 
buna taraftar olmamaktadır. Key
fiyet tetkik edilmektedir. 

Çorap makinelerinin kontrolü 

ve İpek tevziah 

Evl<erde bulunan çorap makine -
!erinin kontrolü İktisad Vekaleti 
müfettişleri tarafından yapılmış -
tır. Bu çorap makinelerine yapı -

lacak iplik tevziatını tesbit etmek 

için yarından itibaren faaliyete ge 

çilecektir. 

Diğer taraftan iplik tevziatı iş. 

lerlle meşgul olmak için şehrimi
ze gelmiş olan İktisad Vekaleti 

sanayi tetkik hey'eti Şevket Sil -

zırlaruyordum. Arkadaşlar bu fik
rimi anlayınca itiraz etmeğe baş
ladılar: 

- Ayıp olur Ferid, diyorlardı. 
Hiç olmazsa bir iki dans etmelisin. 
Ma!Cımya sen bizden daha genç • 
sin. Hem İstanbuldan yeni geldin 
canım. Bu kadar alakasız durmak 
olur mu?. 

- Güzel söylüyorsunuz, dedim. 

şeceğiz. Ö;ı'le bir zafer ki tam, mut
lak ve son olacaktır.• 

İşte bu sözler üzerine Avam 
Kamarası, hükumeti üç muhalif 
reye karşı (447) rey gibi muazzam 
bir rakamla iş başında bırakmıştı. 

Muhteşem bir müzakere ve man
zara karşı•ında bulunulduğp mu· 
bakkakhr. 

Hüseyin Şükrü BABAN 

Yeni ekmek narh ve tarhsı 
Yeni ekmek narhının ve 950 

gram üzerinden tartı yapılmasının 
tatbik olunmasına dünden itibaren 
başlanılmıştır. Dün sabahtan iti -
baren her kazada fırınlar bizzat 
kaymakamlar ve bel'Cdiye memur. 
!arı tarafından kontrol edilmiştir. 
Bu kontrollere hergün devam olu
nacaktır. 

Hava Kurumuna teberrüler 
Hava Kurumu İstanbul Şubesi

ne yeniden mühim miktarda te • 
berri.tlerde bulunulmuştur. Bu te -
berrüatı yapanlar şunlardır: 

Dilberzade kardeşler 5000, Ali 
Asgar mahdumları 2500, Abuaf 
Benbayim 1800, Mukavva kağıd 

Ltd. Şti. 1450, Robert Bahar ve ka" 
<leşleri 1250, Mordo Rodrik 750, S. 
V. Pardorokes 1000, Agop Mika -
elyan 1000, Kağıdçılık Matbaacı -
!ık T. A. Ş. 700, Cemil Necib kar _ 
deşler 600, Kerope Galalyan 400, 
Kasım zade İbrahim ve İsmail 300, 
Anaryos İsakidis ve Haralambo 
300, Yanko Tirilidis 250, Şamil Ay· 
ha~ 250, Sa!ih Biçakçı 250, Yorgi 
Ispırof 200, Isak Helva ve Şeriki 
Silvestro 200, Ligor Tirilidis mah
dumları 150, Remzi Aksun 100 An-
don Papadopolos 100. ' 
Dün 500 bin liralık ihracat 

yapıldt 

Orada daha fazla durmanın teh. I olamazdı. Çünkü kardeşini yedi 
likeli olacağını anladun ve d·erhal senedenberi görmemişti. Çarnaçar 
ayağa kalkarak evime gitmeğe ha- fikirlerini kabul ettim ve iki gün 
zırlandım. En çok korktuğum şey sonra annemi dayımın yanına yol· 
buralarda da başıma bir iş çıkması !adım. :!':aten o ka<lar uzak yerde 
idi. Ben kendimi aşk ve sevgi işle- değıl. Buraya otomobil ile sekiz 

Hayatımı çok güzel bir şekilde 
tanzim ettim. Günlük işlerimi mu 
ayyen saatlerde görüyorum. Pazar 
günleri de kırlarda at gezintisi ya-

Maamafih ordu evine hiç gitme
m"Czlik yapamıyorum. Ara sıra uğ 
ramıyacak olursam, hakkımdaki 

dedikoduların zlyadeleşeceğinden 

korkuyorum. 

Birkaç hafta evvel de böyle bir 
mecburiyet oldu. 

Bir aralık gözlerim tabur komu- tstanbuldan yeni geldiğim için he
tanımın kızına takıldı. Bir yüzba- l nüz böyle şeyl<ere hasret sayıl -
şı ile dansediyordu. Masamın ö - marn. Bu sebeple benim dansları 
nünden geçerken hafifçe güldü ve da sizlere havale ediyorum. 
başile de beni selamladı. F'ena hal. 
de kızdım. Bu derece şımarık bir 

Almanyaya ve diğer Avrupa 
memleketlerine mal satışları nor -
mal bir surette devam etmektedir. 
Dün ihracat piyasası oldukça ha
raretli geç_miş ve yarım günde 500 
bin liralık ihracat muamelesi kay• 
dedilmi.ştir. Bu meyanda Alman • 
vaya, Finlandiyaya tütün, İsviçre
ye susam. Romanyaya zeytin gön. 
derilmiştir. 

-- --<>----
Sarıyer Halkevinin Bisiklet Müsa. 
bakası ve Biçki ve Dikiş Dersleri 
Sarıyer Halkevinden: 

· in k 1 b'l k · pıyorum. rınden kurtarıp ya ız a a ı me ;aat kadar bir mesafede.. ıcap e - . .. . ... 
· i istanbulu t-crketmeğe mec _ d . .. . . . Hakıkaten bu kuçucü.k kasaba 
ıç n erse bır gun ben de gıdtp kendı - • çok şirin bir yer. Halkından ziyade 
bur olmuştum. · - ·· • · . • . . .. smı gorecegım. manzaraları beni meşgul e-

Eve. g.eldıgım zaman annemın gu Annemin çok arzu ettiği bir şey diyor. yarım saat ötesinden 
ler yuzıle karşılaştım. Dayundan var Benı dayırrun alayına tavin b" d 'k be . h 

. . . . • ı .ı geçen ır erecı , nlm emen 
mektup almış, kendısını bır kaç ay ettirmek istiyor. Böyle olursa ken hemen her Pazar uğı·ayıp gezdi -
kalmak ıçin yanına çağırıyormuş.. disi de kaı.ıdeşile bir arada buluna- ğim bir yer. Buralarda vaktin na-
bu habere hem sevindim ve hem sıl geçtig" ini anlamıyorum. 

bileceğini söylüyor. Fakat ben is . 
de üzüldüm. H'Cnüz yeni alışmağa Benim gibi gezinti ile vakit ge-
başladığım bu memlekette tama - temiyorwn. Şu küçücük kasabayı çirmek hevesinde olan arkadaş hiç 
mile yalnı~ kalmak istemiyordum. öyle çabuk benimsedim ki, nereye yok gibi.. her nedense onlar ordu 
Fakat annemi de mahzun etmek gidecek olsam buradaki "bi rahat evinde to lanı , bir yandan rafa 

Cümhuriyet Bayramı münasebe· 
tile ordu evinde bir balo tertib e
dilmişti. Tabii bütün sübaylar gi. 
bi ben de gittim. Annem yanımda 
olmadığı için, birkaç bekar sübay
la bir masaya yerleşip etrafı süz -
meğe başladık. Derme çatma bir 
caz, bu eğlence gecesini iyi bir şe· 
kilde yaşatmak için durmadan ça. 
lıyordu. Danseden kimseler ise 
pek mahdtıddu. 

İstanbul hül asile 

Yerimden kalkarken, tam karşı 

kız görmemiştim. Bir defa bile kar tarafımda oturan tabur komuta -
şı karşıya konuşmadığım bir kızın nımla gözgöz-e geldim. Başile işa • 
bu derece ileri gidişi beni asabi -1 ret ederek beni yanına çağın yor -
leştirdi. Onun bu gülüşüne soğuk 'du .. 
bir çehre ile mukabele edip başı Caz yeni bir dans için tempoya 

başlamıştı. Pistin kenarından do -
!aşıp yanına gittim. 

mı başka tarafa çevirdim. Bir par 
ça daha oturup gitmeğe karar 
\l'eı·dim. Anlıyoodum ki beni bura

da da rahat bırakmıyacaklardı. 
Dans bitip de herkes yerme otu • 
runca de ka&lw> itm ·e 

- Emrediniz komutanım, dedim. 

Gülerek yüzüme baktı: 

A - 25/5/1941 Pazar günü saat 
9,30 da Büyükd'Cre ile. Yeniköy a -
rasında Sarıyer kazası gençlerine 
mahsus olmak üzere bisiklet teş 
vik müsabakası yapılacaktır. İsti • 
yenler iştirak edebilir. 

B - 1. Haziran. 1941 den itiba · 
ren Evimizd<e biçki ve dikiş ders -
!eri verilecektir. Öğrenmek iste~en 
bayanların, Evimize müracaatla i • 
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Fra sad 
açlık 

-o----
Kadınlar sebze dökün 
tülerini topluyorlar 

----0---.-

Haftalarca et pa
tates bulmak 

imkansız 
Budapeştc, 24 (A.A.) - Tass aıansı 

bildıriyor: 

l\Iagyar Naınzet g~etesi, nc~rettiği 
bir nıakalede Fransız halkının Ceci vazi
yetıni tavsif etıne.kledir. 

Tiranda bir 
suikast teşeb
büsü yapıldı 

Bir Yunanlı İtalyan 
kralının da bulundu
ğu kafileye ateş etti 

Arnavutluk 
başvekil ini 
öldürecekmiş 

Til'an, 2-l (A A.) - Stcfanı ajan ... uı
dan; 

1 KUAM -----
1

J s 1 ~G!N~l lHAFTALIK ASKERi iCMAL] Askerlik işlerı 
' VAZİYET ..J "- _ Yedek subayla-

Sovyetlerde as- Girit Harbi j ·ı · / • S • • r ı n yoklamaları 
keri ha zı f 1} klar Şark: Akdenizde İngilız deniz ngı ız erın urıye yı 1 - Yedek Subay yoklaması l/Hazı-

y a pılı yor ~~~::~;ı::~:~ımı;,:r.::~akud"e"v~ı~I işgaf etme/eri askeri ~;~
9

:~~;s:::~:::ae: 
e~mektt'dir. Burada dlkkale şil.van ı zat gelmek mecburiyet ndedır. 

~--

Sonbaharda hizmete 
çağırılacak gençler 

Şimdi:ien talimle
re başladılar 

~Ioskova, 24 (A.A.) - Reuter· 
So\·yetlcr Birliğindeki askeri harzır

ıklar hak.kındsıkı son I.1met, sonbahar 
hıLınele çagu·ılacak ol.an 1941 sını-

1 .a ınen.sup gen1ı.·lerın Y'JZde 78'inm 
kovada şıındıden taliın görrnekte 

bir nokta vardır kı. Alır.an leblıg. b • b A - Rahatm olup gelemeyecelt hal-
kri düne kadar Gırid harbinden l r m e c u r ı· y e t t ı· r de olanlar (mahalli bü.kiımet Tabıbınden ınusaddak rapora baglayacakları t.aah-
hıç bahsetmemişler, ancak duııkü htillu mektuba ı;ube deltennde kayıUı 
t.cblığde, 20 Mayıstanberi Girıde - >iduıu •ıra kay•l numarası ve rutbe ıle 
Parnsütle tndırılen Alman asker - .;,U1ıfın.ı_ bıldinnek şart.iyle ~uı........·e ,,0·ndc-
leril~ İngiliz kuvvetleri arasında . Çünt'ij Orta Şarkın en recektir. Meseli 6/lO cibı.) ~, • 
k h mühim me- 3 - HUkfımet memuru olupta berayı 

1 ı arpten bahsedilmış. Girid a - selesi, G i r i d deg-il u r •. y e d .- r , .. zi!e şube mıntıkası hanemde olan-
dasının garp kısmının Alman kuv- lar (Ta\-zif edildiklerı emı·ın sureti) .ser 
vet!~rı ehnde oldugu, indirilen Al y bcst meslek sahıbi olupta Hazıran ayı 
man askeri-erinin Ycnı Zelandalı- azan : Em_ekli Kurmay i. B. zal"fmda hariçte bulunmaları mecbun 
ların kıyafe· inde olduklarının ta - . Jhınlar (bu mecburiyetı bulunduktan 
mamile asılsız ve nsassız oldugu, Hab"'iıstanda Jtalyan başkuman- 'şecek kuvvete gelmıştır. Donanma mahallin Emnıyet IYiudurluğü veya A-

' d n1 ırlıkleriııden alacakları vesikalar) 
Gazete diyor kı: 
Fransız milletı muthış zamanlar ya- 17 Mayısta Kral ve ınaıyeli Tıran ha-

şamaktadır. Kadınlar yemek hazırla· va ıneydan1na giderlerken Yunan teba-
1ınalarıdır. 
1\to:-:kova ~ keı·i konu.-;erl Çeı-nik, işçJ 

t ekkullennın organı olan Trud gaze
tı • inde y:.ızdı..51 bır yazıda, gelecek son
• !· ~ua hiznıcte alınacak olan bir çok 
~en l<'rın ~llndidcn iyi bır pilot, diger
f'rinın de iyi bir asker olarak yetışrni.ş 

olduklaruu bıldiny 

şayet İngilizler bunu, Alman as. anı Ambalagı kaleoınde_mutareke denız muvasalasını kesm<>kte de- Yoklamalarını k•rre dahumdek• vesa-
kerlerinı siyasi mücrım fal"Zederck şartlar.nı ka!,>ul ederek Ingılızlerc vam ediyor; Sicilya - Trablusgarp il<ı mcklupla goadermek sureUyle yok
ida~ etmek i~in ışaa ediyorlar \'e 1 teslim ~ldu. ·'IııgıUzler beş g.eneral. arasında nakliye gemilerini alır- lamalarını yaplıracak!al"(hr Vesaı • 
bu ıdam usulünıi tatbik edecekler kurma} hey etler~ 19 'bın ltalya.n makta muvaffak.yet gos"' terıvor goııder'.len mekluplar makbul değildır 

asından bir meczub Kra!ın yanuıda bu
nıak içın sebze dOklıntülerıni toplaınak 
mceburiyetincfedırlcr. Haftalarca cl lunan Arnavutluk Başvekılı Verlacı')·e 
hatta patates de bulmak iınk:insızdır <Jbanca ·ıyte_ bir kaç el ate.ş etn~ışt•r k 1 . . . " . ~e yoklamaya gclınenıJ.i dded:lecek-

E··• ta\es h lk 1 1 · Mermıler kımscye ısabet etmemış ve 
~sen pa a ın sa m a amıyaca- . .. 

MıJıaılof Vasil La.,ı ısmını ta:;;ıyan ınu-

fse idam edilen her Alman askeri. 1 as eri esir a dılar. Diğer bölgeler- Tobruk .kalesı ş.mdıkı halde sağ- ıerdır. 
ne mukabil on İngiliz esirme mu- 1 de bazı Italyan muka\'emetleri var. lamdır. Ingilizlerın Capuzzo'yu iş- ~ - Meklupla y<>klaınalannı yaptıra 

&ı kadar pahalıdır. Sut ve tercyagına j •·· d h 1 1 k halkın _ . ......"'avız er cı te\k•' edı ere# 
gelınee vazıyet Celaketh bır şekJJdC'd..ir · t k d k t 
Halk aylarca t>u ınaddelcrin yüzUnü ın ~ ~~~tan. k~ırt.anlnıtş ~ . teca 
gönnemekted..ı.r, . a ı a ı ı.ş .. ı etmem<":r;. ve ~u -

v1zırı 1nubternel curum şerlklcrııu mey

Al mangada 

Gizli radyo istasyon
ları çoğaldı 

Berlin. 24 (A.,O •. ) - Alman Ba.;ku
mand$hğı, n~rettiği tebliğde, gizli 
radyo verict istasyonlarının fazlalaş
ması dolay iyle. an-ıatör dahi olsa, her 
türlü gizli verıci istasyon sahiplerini.n 
en agır cezalara çarptLrılacağuıı bildir
mektedir. 

Romangada 

Hükumet hububatı 
müsadere e t ti 

Bükreş, 24 (AA.) - Romanya hüku 
meti 1939 ve 1940 seneleri bugday, mı
sır ve di&"er hububat mahsullerini mü
sadre etmiştir. MUstahsillere aılelerinin 
ihtiyaçları içm nti.fus başına yada 20 
kilogram hububat bırakılacaktır. 

Bu tedbir müstehükler arasında hu
bubatın daha haklı bir surette tevzi.ini 
temin rnaksadtyle ittihaz edilmiştır, 

dana tıkarmak itın bu hldise ı;imdiye 
k dar glzlı utulmuştur. 

Istic\'abı eSnasında nıe\ KUf .. \n1 · ~-
hık hükWnetı erkanına karsı şah i hu
suıneti oldugunu ve maksadının P.~ma
vut milletınin ne.:;'csini kaçırm k.~an 
ibaret bulunduğunu söylemiştir. 

Italyan genel 
kurmayı 

--oo----

İkinci başkanı ve 
Harbiye Müsteşarı 

istifa etti 
Roma 24 (A.A.1 - Resmi bir tebliğ, 

General' Guzı:oni'nin, Genel kurmay i
kincı başkanlığı ve tı.arbiyc mü.st.eş.arlı
ğı vazifelerinden i .. -tifa ettiğini bildir
ınektedr. Mussohni, el ya.zlsı ıle gön
derdiği bir ınektupta, General Guzzoni 
ye hız.metlerinden dolayı teşekkür et
miştir. 

Arnavutluk orduları levazım rei:ı.i. ge
neral Antonio Scuera, harbiye müste-
ş.arlığına tayin edilmiştir. Genel kur

rr>ay ikinci baı;kanlıgına kimse tayin 
edilmişecektfr. 

Çernık, aske-rlik talımlerinın Fınlan
dıya harbinden alınan der lere dayan
dı~ını il.<1\"e etmektedır, _ ___,,____ 

Hindistanda 
Müslümanlarla Mecu
siler arasında yine 

kavğa oldu 

kabel-ei bılmis1lde bulunulacagı 'sa da artık bunların ehemmıyeti gal etmekrı \"e Almanları Tobruk caklar b>Zzat yoklamalanıu Y•ptıracak 
bildırilmıştir. J kalmamıştır. İngılızler serbest ka- kalesi hizasına kadar garbe sur- •u;::yl nn getırcceklerı aş ğıdakı e-

tng ·1 z k ki d I ı lan kuvvetleri derhal Filistm cep- meler· h h Jd İ ·ı· 1 · . sa. ı taalı!;ullu ıneklupla conderec ıc-ı ı ayna arın an a ınan . - . ı er a e ngı ız er ıçın da· lerdır. 
haberlere göre de ara·ütle indı . deoıne gonderdıler. Bundan -başka ha müsait bir vaziyet hasıl ede- 5 - Şube rıuntakası haricinde olupta 
rilen Alma ·k •

1
P b~- tek Mısırın Habe~·stan \"e Cent1bi Af. cektır. yoklamalarını yaptıracaklar islenılen 

• n as er crı, ır mev .k .1 . . ık 
ki mu···tesna 1 k .. d'' rı a ı e ırtıbat ve muvasala.sı emin Almanların Giridı işgale t<><eb- '""'" ı b•r dilek,.., .ıe şube ~!anne 

• oma uzere ıger b" .. t . d" , 1 F·ı· b"" t 1 . . '' ıı urac>ut elmck t le 
nıe\ "ıl rd t .~ d'l . 

1 
d' Al ır vazıJe e gır ı ....... 1sır, ı ıstın us eme er, K brıs Surıvc \"P. I- · suı-e ıy yaptır.1buc-

t en aıue ı mış er ır I ' J <_et.le dır. (Malıyc !.-l··fet"•lcrın") "i-
man P 

.. t .. k K d.. ve rak cepheleri için bu muvasala raktan ziyade Lıbya cepheslle ala- • -. • • · araşu çu ıtaatı an ıye . . . k · tır. 
Rcsm H d 

,
1 1 

' vazıyetı ilerde çok favdah olacak- adardır. Ciridi işgal etmekle Al- 6 - Grelt mektupla geerk dılekçc ile 
o ve anya cıvann a ı~ a e - y· · ı 

mi',·e t t . 
1 

R 'd tır. ıyecek, cephane ve malzeme man ar daha kısa ve daha emin muracaııtıarda nutus cuzdanlarında 940 
.1 aarruz e mış er esmo a .. . 1 1 . b" yoklarnasında ı 

bu kuvvet! h. 'u k 
1 

gormıyen, yara ı annı tahlıyc ve ır muvasala elde etm~ olacaklar- yazı m~ ~ube deCleı sıra 

K d
. erd ıçbmuva a 0. ama./ tedavi edemiyen diger İtalvaıı kuv-' dır. ka),t. nwnarnsı 'e rutbe ıle sınıfının 

mış, an ıyc e azı evlere gırmış-
1 

. d . w '..ıildirılnıc.si 13zıındır. Mesela Yedek 
!er fakat bilahare tamamen tarde- vc:;;,rı kelyakkında teslım olmıya IRAKTA: Top Tgm. 4/160 gıbı. 

p 0 1 i S h a 1 k 8 d'l . I I . m ur a aca lard.r. Cımma mın- 7 - Yoklamaya gelmeyenler usulıno 
ı mış er, ya nız. Malemı'de bıraz takasındaki İtalyanların tl.'5limine İngifüler Iraka mütemadiven levfıkan mektupla yatırmayanlar 1076 

a t e ş et t ı" tutunmuslardır. Ingiliz ha_ va kuv .. t' l b'l' •re~ . t k k t .. d . . numaralı kanana ao" •e (50) "- -·ya 
tl . · . . ın ızar o una ı ır. , ...,eşıs an arlı uvve gon erıyorlar. Yakında da- • • ~4 ·-

Bombay, 24 (A.A.) _ Milsliımanlarla ve crı. Alman kuvve!lerının elın- 1- .1. 1 . b' h dd h b"" "'k tabi •uıuıacaklardır 
d b 1 ngı ız er ıçın ır am ma e ve a uyu harekette bulunmaları a H · 

Mecusiler arasında Bombay'da dün ye- e u unan. Malemi tayyare _m_ ey· in.san ka,·nag-ıdır. İtal}·anlar E e h - a.ıran 2. sinden 7. sine kadar 
nıden arbedeler çıkm~tır. Polıs halk danı hedef ıltıhaz edılmek uzere d .. d, . 1 t 'kl . d 1 gl mu teı;ıe.ldk Felluce'ııin işgulı (Kımyager, Veteriner, Dişçı, Eczacı Ta
uzerıne yıne ateş açınak ınecburiyetin ta d b 

1 
b cnızın e ışga e tı crı a a ar a çok muhımdır. Bu rnevkie yerleş- lııb,) sınıfına ajt btitUn rulbe subayları 

de kalm~tır, Perşembe a.kşamı da b;;: d arruz a u u?muşlar ve u mey teselli bulmıya çalışıyorlar. Fakat mekle Bağdat, Hadila ve Kerkük yokla .ası yapılacaktır. 
kargaşalık zuhur etmiş ve polis bir yeı- _a_n cıvarınd~ laakal !6 Alman nak bu adacıklar Doğu Afrika İmpara- istikametleri İngılizlerin önüne a- 9 

- Haziran 9· zundan 12. •ıne kadar 
de silah .k. ullarumstır. 

1 

!ı) e _tayy. a. resını tahrıp etm. ışler · torlugu" yan nda ve Akden"ız ı"çı·n- ı (Top, hesap memuru, Nakliye, ı.tihkam dır !na 1 h k l b t çı mış demektir. Bu şehir cıvarı Oto) sınıfına ait bütün rtltbe aubayla-
Soa gunleroe Bombay'da Musliırnan- · .,ı ız ava uvvet erı u a- de birer bülbül gözü kadar şey- Fırat şimalinde müsait bir köprü nn yoklamaları yapılacaktır. 

!arla Mecusiler arasında zuhur edea arruzlara devam ettiği takdirde !erdir. bQ§ında ve Bağdat 50 kilometre 10 - Hazıran 13. ten 16. sına kadar 
kavgalarda il ki~inin öldüğü ve 90 ki- Gıridde, indırilen ve indirilecek o- şarkındad:r. Benım kanaatime gö- (Muhabere, .. su varı, Demiryol, jandar-
şının 7aralandıgı te.hit edilmiştir. lan Alman kuvvetleri müşkul va - LİBYADA: re buradaki kuvvetlerin sür'atle ma allva, Olçme, Harıta, lmanı, Adlı 

Kral Piyer Kana
daya gidiyor 

ziyette kalabileceklerdir. Libyada Mihver Afrika ordusu- t 1cv· - muşavır, Sanayiı llarbıye,) sınıfına aıt 
a ıyesine lüzum vardır. Ingiliz- bıitun n'ıt.be subayların yoklamalan ya 

Almanlar Girid adasına paraşüt- nun belini büken, ayağını köste~:. !erin Fırat şimalinde yerle~eleri pılacaktır . 
le kıt'alar indirnreğe devam etmek lıyen ıkmal ve muvasala ml'Selesı- Irak ordu~u için hiç de iyi bir şey il - Haziran 16. dan ıs. zme kadar 
tedir. Kahire radyosu, Malemi et- dir. İngilizler Almanların susuzluk. değildir. Ingilizler için en mühim (Deniz llfakıne, Denız Girverte, Sanat-

Nevyork, 24 (A.A.) - Nevyork Ti- rafında şiddetli muharebeler oldu açlık ve cephanesizlik çektig" ini gö- hed f B "d Urlar Muamele Memuru.) sınıfına ait 
mes'ln Ottawa'dan aldığı bir telgrafa e ag at veya petrol lı>vzi butün ıiıtbc subayların toklarn..ları ya-

.. b' k ğunu bıldirmektedir. Almanlar, rünce hafif motörlü birliklerle mu- merkezi olan Fellu~o'nı·n 150 kilo· pılac:ıktır. gore tr aç gün evvel yapılan bir ta- """" -
!ebe cevaben, Yugoslav Kralı Piyeı"e büyük bir gayretle Giriddekı kıta.. kabil taarruza geçtiler. Taarruz metre garbinde bulunan Hadita- 12 - Haziran 18. den 20. sıne kadar 
Kanadaya gelmesi müsaadesi vedlm~- atı takviye ve işgal sahasını geniş- Sol!um ve Capuzııo üzerinde top- dır. Suriyeyi petrolden mahrum et- bulun riıtbe (Piyade' !er. 
tir. letmeg"e çalışmaktadırlar. landı. Sollum İngı"lizlerin eline m k · · b k·' • • l u - Bu Yoklamalal"da aşağıdaki ve-

E k• R K } e ıçın u mev ·un sur ate işgali saik asıUarıiyle birlikle lasdik.;ız olarak 
S 1 omen ra 1 Yeni Zelanda başvekilı, Gırıd geçti. Fakat Capıızzo kalesi İngiliz lazımdır. Bağdadın i gali ise, Irak berabertertnde bulımdurulacaktır 
Kübaya gidiyor muharebcsı hakkında beyanatta taarruzuna dayandr. Bu muhan>be mukavem tini k sarsar, Irak A _ Terhıs tezlJ,eresı, td<auİ emri 

1 
bulunarak çok kısa bır zamanın sonunda Almanlar tekrar Mıs1r ha.ııbinin çabuk bitmesine fayda \-e7a dı~r" a&c.-ri \·eıaık .sureli. 

maç arına Port De Espanas - Trinidad, 24 (A J Gırıdın n1ukadderatını tayin et - hududuna geri atılmış oldular. Al- verir. Basra) .. a çıkan kuvvetler ~ - Nül~ cuzdanı ı.ki a~et fotogra(. 

IA.) - Sabık Romanya Kralı Carol,' mek hususunda kat'i bır .imıl ola- manların ileri hareket; bana man- ' - H-Pkım. Eczacı; Dışçı: Vet.erı-
refaltatinde Bayan Lupercu olduğu hal- ğı . 1 . t' k d zaman kaybetmemek için tayyare- nerlerin (Diploma ve İhtısas vesika Milli Küme 

dün devam 
ca nı soy emış ır ga uman anının ;·erinde sav de- 1 sureti · ı 

d 
• ı d • de, dün Trlnidad'a gelmışur. Sabık Kral . . . .. · . . . erle şimale nakledılmeli, herhal-

0 
erı. . . 

e 1 1 
Carol, buradan Küba'ya gidecektir. Gmddek.ı muca<h?le, şımdılık da.. yişini hatırlattı. Bu bir nevi yü- de Felluce ve cıvarı elden çıkarıl- gı •uııe:euhenhdt·UJ vlae Kınıyagerk>nn han 

C b Af 
.k b ha ziyade Ingılız kuvvetlerı lehın- rümektir ki yürümemiye benıer. 1 d • ' ı.sas rı bulunduıu (Su 

enu i rı a aş- de olarak şiddetle devam etmek - Son muharebe tamamiyle İngiliz . man:a ı ır. Bu mevk'ı ayni zaman- Elektrik Yol. İlah) gibi vcsaiklerın. . 

~~-~--~ .. ~~~---~ 
Fener bahçe Demirsporu 1 - 3, G. 
Saray da G. Birliğini 1 - O yendi 

Milli küıne maçlarına dün Şeref 1 G. Sara;;- - G. Birliği takımlarının 
stadında devam edildı. Havanın yapacağı maç merakla beklenıyor-
bozuk olması sahaya az bır seyir. 1 du. . 
ci gelmesine sebep olmuşdu. Oyun ~eri bir şekilde başladı. 

İlk maçı Fener ve Demirspor ta- Her iki takım da ilk anlar~a .. b':1" 
kımlan yaptılar. Demirspor her şeyler yapmak isterken dorduncu 
zamanki kadrosunu muhafaza edi- dakikada Osman ile karşı karşıya 
yor, buna mukabil Fenerliler en ı· kalan Gençler sol açığı muh~kkak 
mühim oyuncularından mahrum bir sayı kaçırdı. Bu tehlıkeyı. atla
bir vaziıetteler.. tan G. Saraylılar onuncu dakıkada 

Oyunun ilk anları seri ve canlı 1 Bülendin güzel bir şütile ilk golü 
oluyor. Fenerliler eksik kadroları- altılar. 
nın noksanlığını belli etmemek i- Bu gol Gençleri harekete getir -
çin gayretli, Demirspor da sür'atli di. Ve G. Saray kalesini tehdide 
bir oyun çıkarıyor. başladıl~r. Fakat emektar kalecı 

Her iki kale de gol tehlikeleri Osmanın güzel bir kaç kurtaı_:ış~ 1 

atlattığı bir sırada Fenerliler on Gençlerın sayı yapmasına manı 
beşinci dakikada Ömerden bır pas oldu. Ve devre (1--0) G . Saray le -
alan Yaşar ilk Fener golünü yap- hıne olarak bitti. 
tı. Bu gol üz-erine harekete geçen İkinci <b?vre: 
misafir takım bilha!sa sol açıkla~ı- Devre G. Sarayın kuvvetli bir a- ' 
nın yaptığı tehlikeli akınlarla gol kını ile başladı. G. Sarayın soldan 
poz.isyonuna glrmeğe b~ladılar. Mehmed vasıtasıle yaptığı tehlike
Fakat devre bütün gayretlere rağ- li bir inişi Gençlerbirliği kalecisi 
men şeklini değiştirmedi ve (1-0) bertaraf etti. Oyun yav~ ve zevk.. 
Ferrer lehine kapandı. siz oluyor. 15 ci dakikalara doğru 
İkinci devre de ayni şekilde de- G. Birliği forları açıldılar. G. Sa

vam ederken on ikinci dakikada ray müdafaası ıçin epey tehlikeli 
sol açık oynıyan Boncuk Öme!e gü oluyorlar. 
zel bir sürüşle ikınci golü de çı _ Devre ortalarına doğru sağdan 
kardı. Vaziyetin (2-0) aleyhlerine bir G. Saray akınında Bülend mü
olması Demirsporluları harekete him bir fırsatı kaçırıyor. G. Saray 
geçirdi. Ve böylece oyun daha seri forlarının ha\·adan oynamaları; ne 
olmağa başladı. Otuzuncu dakika. tice üstünde değişiklik yapmıyor. 
da Demirspor hiç umulmıyan bi= 25 inci dakikadan sonra G. Saray 
anda bir gol atarak vaziyeti kıs - h.iikimiyeti bariz bir sekil aldı Or
men telifi ettiyse de oyunun son - talardan gene bir G. Saray akını 
!arına doğru Niyazinin bomba gi- netice vermiyor. Son dakikalarda 
bi bir şütile yaptığı üçüncü gole oyun sertleşiyorsa da hakemin ye.. 
mani olamadı. Ve maç ta son da • rinde müdahaleleri vaziyetin daha 
kikalardaki Fener tazyiki esna - çok sertleşmesine mani oluyor ve 
sında (2-1) Sarı-Laciverdin gali • j bu şekılde vaziyet değişme.den o -
bıyetile bitti. yun 1-0 G. Sarayın galebesile sona 

Galatasaray - Gençler eriyor. . . Faruk Erer 
!ZMIRDEKI MAÇLAR l 

birliği İzmirılekı Milli itilme maçlarında, 
Albnordu, istanbulaporu 4 - 3 Beı*lt.f 

Ankarada sayısız berabere kalaıı ta, AH&yı z - ı ,enm~le.-dir. 

Al , da çoldeıı geçerek Rutba'; a uzanan 14 - Hali hazır mahallı enuıiyeller vekili mareşal oldu ledır. Netice<h? Girid adasının han- ~an kıt alan arasınd~ c~reya_n ,.e buradan ıkiye ayrılarak lbırı a- lar.ıfından tasdikli ikamet senedı. 
gi tarafın elinde kalacağı hakkın.. ettı, !bundan anlıyoruz ki Ingı!ız ma dig-erı· Kud. 'd Ş ıs - Her sınıf içın tayin edılcn g 

Protoria, 24 (A.A.) - Cenubi Afri· d . d'd b. h"·k- b" ı·kı . t k hl . • use gı en oto yolu ı ro k'- . un-
ka Başvekilı General Smul.i'un 71 inci a şım ı en ır u um vermek ır ı erı an , zır ı vasıta, oto ve ı üzerindedir. Inıgilızlerin B _ d İ e yo w.n1aya gelımesine rlB.yet e-
yıldönümü muna .. beliyle Kral kendi- veya !ahının yürütmek de muş - tayyarelerle ikmal ve takviye e-1 veya Hadita' ·a ag at m<'sı. 
sine Mareşallik rülbesi venn~tir. küldür, * dilmiş Alınan kıt'alarile 'boy ölçü- · . tah . y . taarruz edecekle- . 

16 
- Temmu• 940 ,. daha evvelki 

Diğer cihetten çetenin reisi ol
duğu anla§ılan iriyarı adamla ar
kada.şları genç kızın bu sü.kı'.ıtun
dan endişeye düşmüşlerdi. Ken
dilerine bir tuzak kurulmasından 
korkuyorlardı. Mavi gözlüklü a
dam nazarı dikkati ceibetmiş 
olduğu içın reis genç kızı takip 
ettirmekten vazgeçmişti. Onu ta
kip edelim derken yakayı ele ver
meleri ihtimali vardı. Bu itibarla 
kimse kimsenin vaziyetinden ha
berdar değldi. Mavi gözlüklii a
dam endişe içinde yaşıyordu. 
Reis onun hareketlerini itimat
sızlıkla tetkik ediyordu. Yalnıı 
bulundukları bir gün birden'bire 
sordu: 

_ Daha ne kadar bekliyerek-
. ~ 

sın . 

Bir cevap alamayınca gözlerini 
açarak ilave etti: 

- Sana soruyorum... Cevap 
ver! 

Mavi gözlüklü adam şapkasını 
geriye attı. Yo11gun 'bir tavırla 
elini alıundao geçirdi. Sonra sa
dece: 

- Bitti! 
Dedi. 
- Ne bittı! 
- Artık bir şey yapamam ... 

Yapmak iStemiyorum ... 

Bu sıizleri kat'i bir lisanla söy
lemişti. İriyarı adam bu sözlerın 
manasını kavrıyanuyordu. Hay
retle tekrar etti: 

- İstemiyor musun? 
- Hayır. 
_Neden? Birdenbire ne oldu 

sana! 
Mavi gözlüklü adam bezgin bir 

tavırla cevap verdi: 
-Anlıyamazsın ... Evvelce ... 
Ve gözlerinin etrafında kor

kunç bir maske gibi duran yara 
izlerini göstererek ilive etti: 

= 

Büyük Zabıta Romanı: 25 
-~~~~~~~~~~~- · 

• 1 

ı , r;_ KEDi ~ 
il GÖZLÜ 1 
'-ADAM-1 
Türkçesi M. Feridun i 

- Evvelce, daha bunlar yok
ken meo;'utlum ... Senin g~ de
ğildim... Fakat o zamandanberi 
aktris... Öldü ... Hayır ... Artık 
hir şey yapamam ... 

KAB us 
Tesadüfün garip ci1'veleri var

dır. Mavi gözlükrü adamın: ·Ar
tık bir şey yapamam. dediği sa
atte, hatta dakikada diğer iıir 
adam da hapishanedeki höcere
sinde ayni sözleri tekrar ediyor
du: 

- Hayır ... Artrk bir şey yapa
mam ... 

Laumier sedirin üstüne kap.;ın
m4, başı ellerinın ara.>ında bir 
çocuk gibi ağlıyordu. 

- Artık yeter ... Ç-Ocuk olma
yınız ... Tahkikat ilerliyor. Mu
vaffak olacağız! 
Yanı başında duran Janine bun 

lan söyliyerek mahkuma doğru 
ilerledi. Bir elini tutarak ~iddet
le sarstı. Mahkum saibit brr fi
kirle mu-vazenesini kaybeden z;ı. 
vallı bir mahlük olmuştu. Şaşkın 
gözlerile genç kıza bakıyordu. 

Bu mülakatta hazır .bulunan 
avukat Romer müekkilinin ma
neviyatını yükseltmek: iı>te<hı: 

- Elimizde kararı nak:ze4ıtire
celt mükemmel hır deh! var, de-

1 rını mın edıyorum. t>e.?elerde y~ haddlrıe uğrayanların 

Su İY ~ufus cüzdanlarına ya ha ıne ugra 

di. Bunu birkaç kere söyledim. 
Temyizin kararı nakzedeceğıne 
hiç şüphe etmiyorum. 

Laumier içini çekti. Avukatı
na, genç kıza ve iyi kalbli şışman 
Loiseau'ya baktı. Kendisini kur
tarmak için çalıştıklarından do
layı onlara teşekkür etmek iste
di. Fakat dudaklarından ancak 
şu kelimeler döküldü: 

- Bu kabus ne kadar uzun sü-
rüyor! .. Müsbet, menfi ne suretle 
olursa olsun, bitsin artık!.. Ka
rarsızlık .içinde yaşamaktansa 
her şeye razıyım!.. Ölüm bana 
daha tatlı geliyor! 

Janine amirane bir sesle: 
- Yeter! dedi. Böyle konuş

maktan sizi menediyorum. Bu 
sözler kendini bilen bir adama 
yaklo§maz! 

Genç kız .böyle sert ibir lisan 
kullanmak için büyük bir gayret 
sarfetmişti. MahkUm kalktı. Ö
ziır dilemek istedi: 

- Haksızlık ediyorum, ben; af. 
fedin, dedi. Siz benim için ha
yatınızı tehlikeye koyuyorsu
nuz ... Size teşekkür edeceğime 
neı.,r 9Öylüyorum... Fakat ne 
halde olduğumu !bilseniz ... 

Genç kız parmaklarile mah
hı'.\mun ağzını kapadı ve birçıok 
kimseleri teshir eden gözlerile 
delikanlıya 'bakarak güliiıınsedi. 
Birkaç dakika sonra Loiseau ve 
anıkalla beraber dışarıda bulu
r.uyordu. Birkaç çocuk bağırı~a
rak >'Okakta oynuyordu. Genç kız 
bir müddet onlara baktı. Bir "le
eadill sanki ona aradaki tezadı 
göstı>rmek İ6tiyonn~ gıöi o es
nada bir kuşun öttüğünü işiterek 
başını kaldırdı. Kafeste mahbus 
bir kanarya ötınii§tii. K~ağız 

sanki serbest ııçan ukad94larını 
imdadına çağırıyordu. 

R EDE: dıkları kaytt ediltteg' ınde ı.- .. -

In. ·1· tla n ıu~ye mu-
.. gı .. ız tayyareleri Şam, Rayak, , .. ~~a rı. 

Tudmur hava meydanlarını bom- 12 30 - Yoklama. sabah saot 8.30 dan 
bardımaıı ettiler. Fakat Filistinde- 18. ,. \ ":;1•rd. Ögledeı~ sonr-. H. den 

. ki 1· ·ı· k . . . a r evam edileceğı ıl3.n olu-
ngı ız uvvet!erıııın Suriye hu. nur. 

dudunu tecavüz etlikleri hakkında .,.,..-===---.,-----~--
henüz bir haber yoktur. Bazı hur 
F_ra~~'.z kuvvetlerinin Suriyeye 
gırdıgı de teeyyüt etmemiştir. İn
gı~~zler hesabına Suriye meselesi 
mudafaa ile halledilemez. Mi\ıve
rın Mısıra tevcih etmek istediği 
kıskacın şark ucunu koparıp mah
vetmek için Suriyenin ~gal edil
mesi lazımdır. Bu vaziyet, Irak ve 
Hmdistan yolunun da kapanması 
demektir. Abı takdirde yabuz 
Kı!brıs adasının müdafaası kafi bir 
tedbir ve mani olamaz. 

.. B~ meselede zamanın rolü çıoi< 
büyuktür. İngilizler durdukça, Al
manların ha,·a kuvvetleri çoğala· 
c~k, Alman taraftarı Fransız gar. 
nızon kuvvetleri de iY'i tertibat al
mıya vakit bulacaklardır. Alman
lar İngilizleri Ciritte meşgul et
mekte ve dikkat nazarlarını 0 ada
.va çekmekte fayda obu4ı.bilirler 
Fakat Orta Şarkın erı mühim me. 
selesi oence Girit değil, Suriyed·ı. 
B_en bu noktayı Irak haııbi çıktığı 
~nloerde ileri sürmüş, Suriyenin 
tşgalini İngilizler hesabına askeri 
mecburiyet telakki etmi§tim. Bu
na kanaat getirenler şimdi pek ço
ğalmıştır. 

GİRİT ADASINDA: 

Almanlar dört gün evvel Girit 
adasına paraşüt kıt'aları indirdiler. 
İndirilen mevkiler Kandiye, Res· 
mo, Hanya civarlarıdır. Hakiki 
indirme yeri Hanya ve civarında
k, Melame hava meydanıdır. Di
ğer Kandiye, Resmo tali indirme
lerdir. Bunların hedefi Kandıye . 
llanya yolwuı kesmek, müdafaa 
tertipleriRi dağıtmak, nihayet ha-

fi! indirme yerinde müdafileri al• 
datmaktır. Dört günlük muhare'be
nın neticesi şudur: Kandiye ve 
R~smo civarına inen paraşutçiiler 
esır ve imha edilmiş, Hanya civa
rına inenler kısmen esir ve imha 
edilmişse de bir kısmı Melame ha
va meyclanında ve civarında mev
zıle~mıye muvaffak olmuşlardır. 
Denızden yapılan Alman çıkarma. 
!arı, lngiliz donanması tarafından 
aklın bırakılmış, Almanlar ağır 
zayiata uğramışlardır. İngiliz do
nanması da Alman havanlarile 
yaptığı muharebede zayiat vermiş
se de miktarı ve derecesi heniliı 
m~ı'.\m değildir. 

Indirme devam etmektedir. Çı
karmada muvaffak olamıyan Al
ma~!~ artık tayyı.relerine ve pa
r~utçulere güveneceklerdir· fakat 
şimdiye kadar 11 - 12 bin İahmın 
edilen bu kuvvetlerin ne kadarı
nın esir ve imha edildiği malum 
değildir. Bununla beraber, Alman
ların dört gün zarfında istedik
leri vaziyeti alamadı.kları muhak
kaktır. Melame hava meydanınu 
kay'bedilmesi, müdafiler için iyi 
bır şey değildir. Burasını taarl"U.1! 
ederek almak ve adada Almanlara 
hava meydanı kaptırmamak la
zımd:r. Zira buna miısaade edilir
se Almanlar nakliye tayyarelerile 
muntazam kıt'a nakline başlarlar 
ve az zamanda çok kuvvet indire
bilirler. Bunlal"ı atmak daha sonra 
belki de müınkün olmaz. Donan
manın Suda ili;sünden istifadesi de 
kalmıyacağından Almanlar den!z
den ç>karma da yapacak vaıişete 
gelirler, 



SAYFA-· 

l-IADiSELER VE.. °"' ı 
CBAŞMUHARRiRLER J 

Feri köyde bir 
aile faciası 

D-~:o .ı dır' •• <;,ın Tclgrı.J ta' ortaya çıkan mihnr hedeflenııin 
Etem iact Beni<:-.. G. ""'it da.}~- tehariiz rttirihnesinc rağıuen; in· 
ruyvr A.ma!'.'.a. ne ) apın .. K o- gilizlerin Giritten ha ka hi~bir 
tl}'Orlar?. başlıK. yaz~.nda d,- Ege adasına elı"'11ıniyet nrme
yor ki. melerinin hn~lıca sebebini, ihti-

mal kunetlrrini bir noktada tek
sif etn1ek, dağ"ılmamak. Girit ve 
Kıbrıs ıne\:zuu iizerinde daha 1i
nde deniz kun etlerinin tedafüi 
~e tecavlizi kudretine güvenmek 
te~kil ediyordu. Halbuki, mihver 
Egeyi l\Iataban - Rodos lıattı ile 
İngiliz donanmasına kapadıktan 
sonra; denizden istifadeyi 50-60-80 
mil mesafedeki adalardan geceleri 
nakliyat ·apabilmek tecrübesine 
terkederek biitiin harp kabiliyet· 
Ierini iistün hava kuvvetlerile 

göstermek yoluna saptı ve bu 
sütunlarda çok evvelden tebarüz 
ettirdiğimiz g:bi; işgal ve istilayı 
hava nakliyatında ve paraşüt kıt
•larında aradı. Şimdi anlaşılıyor 
ve görülüyor ki; Giritte klasik 
askerlik ilminin ve fenninin ta
mamile dışında bir harp şekli ce
reyan ediyor. Ve ihtimal Alman· 

Giritte İngiliz mukavemeti Yu
nan kıt'alaruıııı \·e _)·erli halkın u
mumi İ<tirak ve gaireti ile devam 
ediyor. Buna mukabil Almanların 
da ellerindeki biıtün imkan ile a
dayı dü. ürmck yolunda ga~ ret 
sarfettiklcri muhakkak. 

Günün suali şudur: 
- İngilizler adayı elltrinde tu

tabilttekler mi?. 
Bu sorunun tevabını tahlil ve 

izah yolu ile aramaktan ziyade; 
devam etmekte bulunan muhare
belerin neticesinde bulmak hiç 
~üpbe yok ki daha doğru olauk
tır. 

Almanlar, peri masallarını ha· 
tırlatan yeni bir teknik ile ve 
kıyasıya insan harcıyarak ıtteli 
gündüzlü Hanya, Kandiye, Suda 
böleelerine durup dinlenmeden 
asker indirmekle "e bu bölgede 
tutunmıya ~alL~maktadırlar. Nak
liye tayyareleri ile getirilen, pa
raşütle indirilen Alman askerle
rinin hafif makineli tüfek, bisik· 
let ve el bombalan ile müeehhez 
olmalan ağlebi ihtimal münhası
ran sivil halk tarafından kama, 
kılıç gibi iptidai vasıtalarla mü
dafaa edilen bölgelerde kendile
rine faikiyet temin etmekte ve 
bn gibi bölgelerde ..aziyeyti müş
kiilleştirmektedir. 

Bu lıııvvetlerin şimali garbi böl
resinde yerle meleri, cephe kıır· 
nıaları ve mütemadi takviye al
ma1an ise; Giritteki mukavemete 
hiç Jiipbe yok daha fazla müessir 
olacaktır. Maahaza, Almanlann 
unlannı dişlerine takarak ve E
ge act.Iannı kamilen ele geçirmiş 
olmanm verdiği kolaylıklardan 

istifade ederek yaptıklan bu ta
una ve karmakarışık şaşırtıcı iniş 
karşısında İngilizlerin de sonuna 
kadar adada boğaz boğaza, göğüs 
gogse harbe devam edttekleri 
muhakkaktır. 

Bugünkü vaziyeyti doğuran a
miller arasında, bilhassa Oniki a· 
dalann harp boyunca İngiliz do
nanına"1 tarafından rahat bırakıl
nıası, Ece adalaruun biribiri ar

dınca mihver kuvvetleri tarafın-
dan işgaline adeta seyirci kalın
ması da vardu. Yunan mağlubiye
tini müteakip de olsa; İngiliz ba
va ve deniz kuvvetleri her tiirlü 
kudretleri ile Oniki adalardaki ha
va ve deniz tislerlni tahrip eyle
me(e başlamış ve Yunan adalan
ııın işgaline fırsat vermemiş ol
salardı muhakkak ki, Giride Al
manlar bu kadar kolaylıkla ha
vadan nakliyat yapmak ve sel 
halinde asker indirmek imk3nını 
bulamazlardı. Yunan adalannın 
işgaline başlanması ile beraber 

AMERıKADA 

Harbe doğru 
adımlar ••• 

Bahriye 
delede 

nazırı : müca
payımızı al

malıyız diyor 
V8fİnglon, 24 (A.A.) - Bahriye Na

zırı Albay Knoks, dün, deniz inşaat 
mühendisleri cemiyetinde, İngiliz Bü
~ük Elçisi Lord Hali!aks'ın da bulun
duğu bir toplantıda, bir nutuk 1;öylemiş 
ve e:tcümle demiştir ki: 

c- Eğer A~rikalılann bizzat ken
dilerine karşı hünnctten varsa ve bu 
hürmeti muhafaza etmek istiyorlarsa, 
iki defa uğrunda dö·~lş!ükleıi prensibe, 
denizleıi.,, hürriyeti prenstOlııe yeniden 
dônmcleri l~zımdır. Harp, kısa olmıya
cakbr. Amerikalılar, denizlerin bAki
m1yetı ü.,·in ve insanların esaretine kar
iı yiipılan mucadelede kendileruıe dü
te'n payı almalıdırlar.:> 

Londra, 24 (A.A.) - Baıiiye Nazırı 
Albay Knoks, Yorkshir~ost gazetesi
nin Vaştnıton muhabirine yaptığı bir 
beyana"a ezcümle demiştir ki: 

c- İngiliz Bahriyesi piloUannın A
merika Birleşik DcvleUerinde antrene
man görmesi hakkındaki projeler tet
kik edilmiştir. Projeler, henüz kat'i ıek 
tini almamıştır. Fakat hissiyatımız şu 
merkezdedir ki kiralama ve ödünç ver
me kanunu mucibince, gemiler tamir 
('debileccğimiz gibJ, llotları anlrene et
rnek hakkını da haiz bulunuyoruz. 

Vaşington, 24 (A.A.) - MiinJ.,ssillf'r 
A.fecL.:..I H:ırlciye cnctimeni reisi Sol. 
Blum, dün ıu beyontla bulunmuştu: 
Eğerhökümeı bası bitaraflık kanu

ni.lnUn hevctı umumıye')lnin veyahut 
bir k.::.n:ı nın kaldıntm:ısının sa ih bi.r 
ıtı• y::ır olduğt. haktı nda ben ikna e
tlcrler eı. encüı:ne , b kant:!lur tadili 
bahsinde muto.1<-clan deıtıa' din!emeğe 

~lamıı ... h •• "dll'. 

) lar garp cephesindeki bütün tay
yareleri ile beraber; Britanya a
dalarını havadan inerek istila et
mek maksadı üzerinde talim ve 
terbiye ettikleri paraşüt tiimen· 
lerini de tamamile bu cepheye ge· 
tirmiş bulunuyorlar. Britanya a· 
dalarını istiliı eylemenin tatbiki 
bir tecriibesini Giritte yapmağa 
kalkışan Alman kurmayının bu 
itibarla insan zayiatına bakmaksı
zın istila planını sonuna kadar 
götüreceğinden şüphe edilemez. 

Herhalde, Almanya Akdeniz, 
Yakın ve Orta Şark ile Alrika ve 
Küçük Asyadaki İngiliz hakimi
yet ve nüfuzunu yıkmak karar ''e 
azmi ile Şarki Akdenizde Giride 
taarruzla harbe başlamıştır. Her
halde Girit muharebesi neticesi 
bakımından Suriye, Filistin, Mı
sırda cereyan etmesi muhakkak ve 
mukadder muharebeler için de bir 
misal olacaktır. Almanlar Giridi 
ele geçirdikleri takdirde hiç şüp
hesiz Kıbrıs ve Suriyeyi de işgale 
te~ebbüs edeceklerdir. 

Alman erkiımharbiyesince Kıb
rıs belki Suriyeyi işgal ve istila 
için bir kademe, Girit de Mısırı 
istila için bir basamak olarak kul-

j !anılacaktır. Almanların Giritten 
tıpkı Girille aptıklan şekilde 

nakliye tayyaerleri ile, bilhasa 
Trablus istikametinden yaptıkları 
taarruzun ademi mttvaffakiyete 
uğraması yüziinden Mısıra asker 
indirmeyi ve paraşiitlü tümenler 
sevketmeyi diişünmeleri ve bu 

maksatla Giridi istilaya teşebbüs 
etmiş olmaları muhtemel olduğu 
gibi, İngilizleri yine Mısırdan ve 
Orta Şarktan çıkartmak için Su
riyeyi ele geçirmek kararında bu
lundukları da muhakkak ve aşi
kardır ve .. biitün bu vaziyetlerin 
şimdiki halde düğüm noktası Girit 
ve Girit müdafaasıdır. 

General dö Gol 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bırakmak üzere alınacak bütün 
tedbirleri tasvip ediyoruz ve Fran. 
sız milletinin de İngiliz hükı'.ımeti 
tarafından müşterek menfaatlerin 
müdafaası için lüzumlu görülecek 
bütün icraatı iyi karşılıyacağına 
itimadımız vardır,. 

BffiAKILACAK ESİRLER 
YALNIZ SAN'ATKARLAR .MI? 

Londra, 24 (AA.) - Taymis ga
zetesi Darlanın nutkunu tahlil e
derek Almanlar tarafından serbes1 
bırakılacak Fransız esirlerinın an
cak Hitlcrin harp malzemesi istih

salatına yarıyabilecek san'atkar
lara münhasır olduğunu ve Hitle· 
rin Fransızlardan donanmasın· 
müstemlckclerini ve İngiltereyc 
i15nı harp etmesini istemediği d< 
söylenmekte ise de bunun şimdiye 
kadar çok defa tekerrür etmiş nağ 
melerden başka bir şey olırwıdığın, 
yazmaktadır. 

AMERİKAN - FRANSIZ 
MÜNASEBETLERi 

Vaşington, 24 (AA.) - Haric 
ye Nazırı Hull, matbuat !J'lilmes 
sillerlıtin bir sualine cevap olarak 

kendi kanaatine göre Pariste bulu 
nan diplomatik mümessillerin ger 
alınması hakkındaki Alman talebi 
nin konsolosluk memurlarına şa
mil olmıyacağını bildirmiştir. Ha
len Pariste Amerikanın 5 konso
losluk memuru mevcuttur. 

Ünited Press, Almanya bunla
rın Paristen ger. alınmasını iste
diği takcLrde Birleşık Amenkan,n 
mukabıl tedbır alması mümkün 
bulund'1ğıınu bildirmektedir. 

Dur F ... r. ~J) 'OK i t: bJr c rı3-
y • ol ve Bdruth.ıne caddesin.. 
Ja ot ve .:3om t f _ ka ..... n-
da ameı '.k v~pan Hu e\ın ad.ona 
bır adam enışt sı H!i ... yu bı:;ak
la ı; Jrarak oldur•n.ış ve kavga es
na rıJa kendisi de ağ r surette ya 
"alanrlıgından Beyoğlu !ıa>tanesıne 

ıald!r.lmıştır. 
:Maktul Hüsnü son zamanlara 

kadar kayınbiraderine elındcn ge. 
'en yadımı yapmış ve kendisine 
ı5 senedenberi bakmıştır. Hatta i· 
ki sene evvel Hüseyinı bütün mas
rafını vererek edendirmiştir. Hüs 
niıniın karısı ,.e dört çocuğu var -
dır. 

Cinayetın sebebine gelınce: 
Geçen seneye kadar oğlu Hüse. 

yinin yanında oturan Hüsnünün 
kaynanası, gelini ile geçinemedi • 
ğinden bir sene evvel Hüseyinin 
evinden çıkıp damadı Hüsnünün 
evine gitmiştir. Fakat kaclın dedi
kodu yaptığından Hüseyin gün 
geçtikçe annesine karşı hiddetini 
arttırmıştır. Bu arada Hüseyinin 
annesi her gittiği yerde gelini ta -
rafından kovulduğunu söylemiş ve 
bunu her tarafa yaymıştır. 

Vaziyet bu şekilde iken evvelki 
gece Hüsnü karısı İhsanla beraber 
evlerinden çıkmışlar ve o civarda 
oturan bir akrabalanna misafirliğe 
gitmek istemişlerdir. Fakat yolda 
giderken Hüsnü ile İhsana, Hüse • 
yin ile karısı tesadüf etmişler ve 
biraz konuşurlarken Hüseyin: 

•- Anam olacak olan o cadı ka
rıya söyle çenesini tutsun! demiş 

ve küfür etmeğe başlamıştır. 
Bunun üzerine eniştesi Hüseyi -

ne nasihat etmeğe başlamıştır. Fa
kat Hüseyin laftan anlamadığın • 
dan eni'.)teı;ile de şiddetli bir mü -
nakaşa ve kavgaya başlamıştır. 

Gürültüyü duyan civar kahve 
halkı sokağa uğramışlar ve kahve
ci Mahmud enişte ile kayınbirade
rin arasına girerek ayırmıştır. 

Dün sabah Hüsnü erkenden ça -
lıştığı atölyeye gitmiş ve bir ara 
bir şey almak üzere atölyeden dı
şarı çıkmıştır. 

Hüsnü ayni sokaktaki berber Ce 
vadın dükkanı önüne gelince o sı
rada işine gitmekte olan kayınbi -
raderi Hüseyine rastlamıştır, Bir 
gece evvelki kavgadan birbirine 
kin b lı an HU:mli e U in 

evvela sert sert bakışmışlar ve işe 
ağız kavgası ile başlamışlardır. Fa. 
kat iş sille tokata varınca her ikisi 
de yanfarındaki bıçaklan çıkara -
rak bir bıçak düellosuna girişmiş
ler ve birbirlerine saldJrmışlardır. 

İşte bu kanlı boğuşma n('tice -
sinde Hüsnünün vücudüne bir bı. 
çak saplanmış, bu sırada Hüsnü -
nün bir bıçak darlıesile Hüseyin de 
yere yıkılmıştır. Arkasından Hüs
nü de aldığı yaranın tesirile düş • 
müş ve de.-hal ölmüştür. Hüseyin 
etraftan yetişenlerin haber verme. 
si üzerine imdadı sıhhi otomobili 
ile Beyoğlu hastanesine kaldırıl -
mıştır. Hüseyinin yarası ağırdır. 

Müddeiumumilik hadise hak.kın 
la tahkikata başlamıştır. 

--o--

Libgada 
(Baş trrdı 1 inci sayfada) 

Londra 24 (A.A.) - Habeşistan

daki vaziyet hakkında burada ya
pılan beyanata göre, Sciascia Man
na'nın 40 kilometre şimali garbi • 
·inde kilin Gelutc ka~abası şiddet
li muharebelerden ve düşmanın 

tanklarla yaptığı bir mukabil hü -
·um püskürtüldükten sonra kuv -
·etlerimiz tarafından zaptedilmiş. 
·r. 800 den fazla esir alınmıştır. 

Daha garpta şimdiye kadar ileri 
ıareketimize büyük bir mani te§
kil etmiş olan Bilate ırmağı üze
' nde bir köprübaşı tesis edilmiş -
ir. 

Daha cenupta kıt'alarımız Dal. 
:e'in 50 kilometre kadar cenubun· 
da Varrage mevkiine girmişler ve 
Dalle'in 35 kilometre cenubu gar

'lisinde kain Hula'ya varmışlar -
iır. 

Somalide Gardafui feneri hasar2 
·ığrırmadan zaptedilmiştir. Temin 
·dildii>ine göre, Dalle'in cenubun. 
laki dü~man kuvvetleri 50.000 ki
i kadardır, 

Libyada Tobruk mıntakasında 
füşman sıperler kazarak garp ci • 
°1etinde müdafaa tertibatı vücude 
getirmektedir, 

Sollum'da"l gelen haberlere göre 
kıt'aları:nız 20-21 '.\lavıs sabahı 
• il,iık bır düşıran müfrezesini im 
'ıa etm~ierdir, 21 Ma)ıs sabahı da 
'<ııvv~ lcrirr. z bir dus:. an kol .. ına 1 
'ıücum ederek b..r kaç tank tahrip 
etmişlerdir. 

1 KD AM 

1 
GİRİTTE Irakta vaziyet 

1 (B2, I•• arı l r.ci se~ fada) (Bas ı.udı l ıııri a~ fada) 

Ja.\a huc:ure "m .. ar Fakc.t 1 rclir. Du dn a kr•i n3k 1ive t&y. 
l" c ( 1 L. hır t )ffib ın cınddn ... ya c .rrı n bı. cc gu ta rip ed.J 

ı t r. Kuvvctlt:ruı1 1 ın manev va- ra, c kı nı· , ... ılrı ı J<--..' ıllıt.r ı1: 
.ı ÇC'k yuksek iı. tarafınc ~ıı vence dt ecı ım. -

Lond d 24 (A.A.) - Kandıye '"' tir. Bır mık• k•m;)'on ve ı.:ık 
Rrsmo düşman kuvvetlerinden te- alınmışt.r. 
mizlcnm tir B ra.ardakı hava Bağdadın 20 Ktbnıetre kadar şi-

ma1iı1de Kasse)s kar;;ıkol n1cvk.1nmeydanları ellerıınizdedır Düşma. 
nın indirdiği taarruz vasıtaları kıt de bir Irak petrol acpoou bqmbar
alarımız tarafından toplanmakta . dıman edilmL~ ve mitralyöz ate~ine 
dır. Jl.lalemi'de dü.ıman halen tu _ tutulmuştur. Burada dört büyük 
tunmaktadır. Buradaki tayyare yangın çıkarılmışt..r 
meydanına düşman bir miktar top Avcı tayyarelerimız, l\Iusul tay
in<lirmeğe muvaffak olmuştur. Bu ,Yare meydanını mitralyöz ateşine 

tutulmu'jtur. İki düşman tayyarcrada şiddetli muharebeler cereyan 
etmektedir. si tahrip ed.ılmiş, diğer birisi hasa-

ALl\!ANLAR PARAŞÜTLE ra uğratılmıştır, 
MANKENLER ATIYORLAR Alman tayyareleri, Habbaniyeyi 

Londra 24 (A.A.) _ Almanların bombardıman dm~ler ve rnitral-
Girid adasına paraşütle manken _ yöz ateşine tutmuşlardır. Binalar
ler attıkları bildirilmektedir. Bu da bazı hasar vukua gelmiştir. Za
har~ketin hedefi sarih surette an • yiat hafiftir. 
l~ılmamakla beraber bunun İı:ı _ Bütüıı bu harekattan, iki tayyr. 
giliz kıt'alarını yanıltarak mühim- remiz dönmemiştir, 

ALMAN - IRAK matlarını israfa sevk için yapıldığı MONASEBETLERİ 
zannediliyor. Almanların Flander-

Berlin, 24 (A.A.) - Yan re;mi 
de yaptıkları gibi havadan iki üç bir membadan lbildil:iliyor: 
tank indirmeğe teşebbüs ettikle • Almanya ile Irak arasındaki dip-
rine dair malumat yoktur. 
DENİZDEN İHRAÇ HAREKETİ lomatik münasebetlerde hiÇbir dc-

MUV AFF AKİYETSİZLİÖE ğişiklik vukua gelmemiştir. 
U<'.'.TRADI Bu hususta sorulan lbir suale, 

Londra 24 (AA) T . . i Alman Hariciye Nezareti yukarı-

d 
. .1.k h : : - aymısın daki cevabı vermiştir. h'akın bir 

eruzcı ı mu aITırı yazıyor· h • .. _,.,,_ · Alma d 
R i b' ·. ususı mume...W..ıın nya a 

esm ır beyanat neşredılme - bulunduğundan Berlinde iliçbir 
mekle be~~ber donarun3:'2'.n Giridc şey bilinmediği 'de ilave edilmiştir. 
yapılan hucumu tardettıgı muhak- ŞEYHLER NA1BIE SADAKAT 
kaktır. Donanma burada hava mü TELGRAFLARI ÇEKTİLER 
zahereti olmaksızın faaliyette bu- Londra 24 (A.A.) _ Irak naiıbi 
lunm~ştur ve vazifesini mükem - Emir Abdül'ilfilı eski Başvekili mü
mel bır surette ifa etmiştir. Do - messi! olarak Basraya göndıınniş
nanmanın zayiatsız kurtulduğu da tir. Irak nafüine sadakatlerini bil-

beklenr;l~ 
1
,... diren şeyhler arasında Amare ve 

YAN TEBL uI Masarya mıntakalannın maruf 
Roma 24 (~.A.) - I!alyan or_ - şeyhleri de bulunmaktadır. Bah

dulan umumı .. karargahının 3o3 reyndeki Irak cemaati naibe ibir 
numaralı teblıği: .• telgraf çekerek sadakatlerini arzet-

352. num:ıraiı teblıgde 22 Mayıs mişler ve !rakın Raşid Ali ile ta
gecesı bır ısabete hedef olduğu bil raftarlarının elinden kurtulmasını 
dirilen kruvazörden maada 5450 istemişlerdir. 
tonluk Dıdo sınıfından diğer bir KERKÜX VE BA<'.'.TDATTA 
,kruvazör de ayni harekat esnasın- HARP HALİ il.AN EDİLDİ 
<la batırılmıştır. Torpidolarınıız • Viehy, 24 (A.A.) _ Ofi ajansı-
d3:? biri ~n.düz Ü<; 1<.ruvazörden nın Bağdattan haber aldığına gö
~.urekkep bır Ingılız fılosuna tesa- re, Kerlruk ve Bağdat viliıyetle
d~f ederek .bunlara pek yakından rinde harp hali ilan edilm;ştir. 1 
hucum etmış ve 7270 tonluk Le - Kahire, u (A.A.) - İngiliz hava ne 
ander tipinde bir kruvazöre birkaç :ıaretıerinin wbligi: 
torpil isabet ettirilmiştir. Giritte: Bom.bardırnım tayyarelerimiz 

Bu "emi ortas nda k b 1 . Melomedckı duşnıan kıtaatı ile tayya-
. .. o - . ı . . vu u u an ın l"elerıne gt'nls hasarlar verdirn1islerdir. 

filil.k. n-ctıcesınde ıkı:ve a rılarak Hava meydan nCJa birçok yunkers 52 
batmıştır. tayyaresine hücum edilm~tir. Mütea-

Bugüne kadar alınan neticelere kiben dü,$man mitralyöz atesine tul\ıl
göre 20 ile 23 Mayısarasınd d" • muştur. Ilk raporlar en az on düşman 

·ı.· . . a uş tayyaresinin taMio ec!H<Sginl ve diğer 
:na~ ı ısı torpıdolar tarafından, bir çoklarının ha&ua uğratıldığını bil
ıkısı de tayyareler tarafından ba • dlrmektedir. Daha 10nra yapılon bir 
tırılmış olmak üzere dört kruvazör kesif ucusu bir çok Yıınkers 52 tayya
kaybetmistir. Bundan başka iki resinin kömür haline, bir çoklarının da 
kruvazör ·Canot otomob'l t .d • t.am~men isti~alden sakit hale gelmi~ 1 orpı O oldugunu teyıd eylemış.t1r. Uzun mesa
lanmız tarafından ağır hasara uğ-· fe avcılanmız da dıl.$mann hücum ede
ratılmış ve bir kruvazöre bir tor- re1c dört büyük ıısker n•kllye layya
pido tarafından bir torpil isabet resi tahrip etmlijlerdir. 
ettirilmiştir, 

Denizaltılanmızdan biri Atlan • 
likte 12 bin tonluk bir vapur batır. 
"1ıştır. 

İngiliz 
donanması 

Girid harbi ve 
Sovye ler 
(Ba 11 fı l ınrı sa., fada) 

nkı afı bal{ ına~n buyuıe c r -
cııvet "'"· •mekt<. d G rı ın ta -

25 - MAYJS-194/ı 
~ 

25 >IA \'IS PAl".AR 
ı dı ııe ngı lrr ı :sın Mı.sırırı ve 

0 
f 

Y k 1 t 1 8.o r yoı . " .M !ar 
aıtın cJ 1 r ın .rrudct l - 18.45 Ajan ı d :.eıl 9.00 li f v ~~ 

sı da i _. 1 ,ır.Jul v lL fe in gö - !ar (Pi.) 9. o Ev~ sa 
ren l> • ı• un ıyaındJn bar~t ol- . 12.30 Progıaır;, ayar ıı.33 Lı
mıyacak ı B. vaziyet avni zaman fıl ı;arlular.12.45 AJaı Haberle ı. 13.00 

, . • .1. Saz ese-rlf'ri 13.30 (Dcredeu tepcdt"n)· 
ria Ya~<lıl~ Jrktakı Irıgı ız toprakla- 13.45 Radyo salar: orkcstı·a ı. 
rını tehd,d eden tehlikeyi arttır - 18.00 Pı-ograın saat ayarı. 18.03 Rad.. 
mış olacaktır ve ayni zamanda Sü. ro Caz orkestrası, 18.30 Ziraat Takvimi. 
\·cyş kanalının tt~ıdidi tehlikesini 18.40 Radyo Caz orlreslrası devıımı. 
intaç eder. Giriclin Almanların e - rn.oo Seçilmış ı;arkılar. 19.30 saat ayan 

'

Ajans haberleri. 19.45 Zarnh Leandcr 
line geç'Desi Akdeniz mücadelesi • ,.e Pola Negri 20.00 (Yurt saati) 20.15 
nin de yeni bir safhasını ve müna- ı~·asıl heyeti. 21.00 Memleket postası. 
':ale yollarının yeni bir merhale • 121.10 Meşhur operal:ır. 22.30 saat ayarı 
sini teskil eder Vasington Akde - Jve Ajans haberleri. 22.45 Ajans spor 

· f,h h . k" t h . servı.;i, 23.00 Cazbond. 23.25 Yarınla ruz sa ası are a mı e emmıvet- I .; ~ ..... .-::ım kapanış. 
:e takip etmektedir. Amerika har- --------------.. 
biye ve bahriye nazırlarının bita. ı li5> o R s A ı 
raflık kanununun ilgası hakkında- ıı=» 
ki beyanatlarının Akdeniz harek~- I""---- _______ _. 
tının şiddet kesbettiği bir zamana İSTANBUL BARSASI 24/5/941 FİATI 
rastlaması tesadüf eseri değildir.> ı Sterlin 5.22 

J L d ıoo Dolar 130.-
aponyanın on ra ıoo İsviçre Fr 20.95 

elçisi çag" ırıldı ıoo Drahmi o.995 
100 Peceta 12.89 

Tokio, 24 (A.A.) - Hariciye nezareti 100 Yen 31.0175 
Londradaki iaPon büyük elçisinin hil- IOO İsveç kr. 30.98 
:i·metıe temas etmek ve rnpcr vermek E S H A M ve T A B V İ L A T 

üezre TokJo'ya davet edildjğinj bildir- /Anadolu Demiryolu Mümessil 
miştir. 5"net 40.75 

TÜRKiYE CUMHURiYET) 

ZIRAA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk Jiı ası. 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticui her nevi banka muamelele~i 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor, 

Ziraat Bankasında kumbara1ı ve ihbarsız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır, 

4 A. 1,000 liTalık 4,000 L.11 100 Adet 50 liralık 5,000 L. 

4 • 500 • 2,GOO • 120 • 'O • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,040 • 160 • 20 • 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki para1ar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde io 20 fazla. 
sile verilecektir. 

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

Günün tenkitleri 
(Baş tarafı 1 inci &.ayfada) 

bar bulundurmaktan büyük bir 
fayda ümit etti demektir. Nasıl 
ki, adaların işgali bu ümidini bo. 
§a çıkarmadı. 

İngiltere bahri kuvvetleri bu sa- IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 
<h•ş tarafı 1 inci sayfada) 1 

bah erkenden Groenland açıkla- İl•••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanyanın Bulgaristan ve 
Yugoslavyadan geçip Yunanis
tanı almaktaki maksadının ne ol
duğu da Suriye ve Irak harbi ile 
meydana çıkmıştır. Şu halde Al
manya Ceziretüliirap ve Mısıra 
gitmek için Türkiycden geçmi
ye mecbur olmadığını gösterdi. 
Binaenaleyh Balkanların i}gal 
ve istilasile Türkiyenin vaziyeti 
kıyas kabul edemez. 

Ancak biltiin bu vakayie rağ
men, hele harp cenup hudutları. 
mıza sirayet ettikten sonra •Al
manya Türkiye kadar lezzetli 
bir lokmayı kolay kolay elden 
karırır mı?· siiphcsini besliyebi
Ur, ve bizi ~n sona bıraktığmr 
hükmedebiliriz. Bu şüphemiz ,., 
bu hükmümüz kendimizin lez
zetli lokma olduğunu bildiğimiz
dendir. Amma unutmamalıdır 

ki, Almanya da bizim lezzetli 
olduğumuz kadar çelik leblebi 
olduğumuzu da bilir. Biz sırasm
da yenir yutulur şey değilizdir. 
Bu itibarla neden: •Türkiye Av
rupanın yeni nizamı ortasında 
bir istisna teşkil edebilir. diye
miyelin1? 

Bugün n1ucizeye inanntıyan)ar 
siirprize inanıyorlar. Bir de böy
]e si.irpriz olamaz nıı? Bugiine 
kadar karşıla~ılon sürprizi-erle 
makllsen ınütcnasip bir sürpriz . 
Bizim için <iirpriz teliıkki edile
bilecek şey de aneak budur; yo'k
sa sullısenr TürkiJe harbe ha· 
zırdır. 

nnda aralarında Bismark 2ırhlısı 

da bulunan Alman deniz kuvvet
lerini önlemjşlerdir. Düşmana 
yapılan taarruz esnasında Visami
ral Holland'ın bayrağını taşımak
ta olan Hood zırhlısının barut mah
zenine talihsizlikle bir isabet vaki 
olmuş ve zırhlı infilak etmiştir. 
Bismark zırhlısında hasarlar vu· 
kubulmuşhır. Düşmanın takibi 
devam etmektedir. Hood zırhlısı 
mürettebatından ancak pek azı

nın kurtulabilmiş olmasından kor
kulmaktadır. 

Suriye - Filistin 

Kahire, 24 (A.A.) - Hür Fran
sız şark radyosu, Glcn-Martin ti
pinde Fransız tayarelerinden mü
rekkep bir filonun, Suriyeden ge
lerek Filistinde İngiliz hava kuv
vetlerinin ibir tayyare meydanında 
yere inmiş olduğunu bildirmekte
dir. 
DENİZ SUBAYLARI DA HÜR 
FRANSIZLARA İLWIAıK ETI'İ 
Londra, 24 (A.A.) - Suriyeden 

pek az malumat gelmekte ise d~ 
yükse'k Fransız deniz subaylarını.ı 
hür Fransızlara iltihak ettikleri 
~nlaşılmaktadır 

Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cndet Karabilgin 
Basıldıjtı yer: •Son Telıraf• 

Matbua 

İstanbul belccliye~i, sıhhi imdat merkezleri ve otomobil1erıne dair olan 
talimatnamenin ve~iti nakliyeyi sevk ve idare edenleı·ıe sayın halkunıı.ı alA.
kalandıran 11 - 12 - 13 üncü maddeleri aşağıya "ıkarılnnş olduğundan n1alum 
olmak üzere ildn olunur. 
?ıiadde: 4 - Rumeliyakası imdat merkezi telefon No. sı 44998 

Anadoluyakası. imdat merkezi~telefon No. sı 60536 
Madde: 11 - Yaralı veya kazazedelere imdat için herkes tarafından ln1dat oto
mobili istenilebilir. Ancak otomobilin kazazede '\'eya ka7azedcler hnricindeJd 
işler için talep edilm~i yasaktıl'. 

İ~bu bedeli tcnbih hild.fma haret ed{"nlcr hakkında cezai hükUmler tat
bik olunacaktır. \'e- otomobil, o gibi taleplerı i.s-Jf ~tmeksizin sür'ntle merke
ziıle avdC't edecektır. 

12 - Sihht Jmd.ıt otomobilleri, vazife esnasında itfaiye otomobilleri a:ibJ 
gayet .sür'aUc vak'a mahalline giderler, 

Yolda, gi.izerg!ıhta bulunan hı.ittin vesaiti nakliye, itfaiye gnıplarında o) .. 
duğu gib bulundukları yerde durarak sıhhi imdat otomobillerine yol vermege 
ve geçmelerine intizar ctınC'l~e mecburdurlar. 

13 - Sıhhi in1dat otomobHleıi be-y;ız zemin üzer ndc •kırmızı hilAh havi bjr 
aıaıneti tcışıyocak ve itfaiye otoınobillerinde oldugu gibi bir korn<'si buluna .. 
caktır. (4045) 

inhisarlar 

1 - Mevcut nümuneleri mucibince 2,5 cm. boyımda (120.500) ve 
4 rm. boyunda (120.500) ki cem'an (241) b;n adet pulu ile beraber bakır çivi 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 26/5/94ı pazartesi günü saat ı6.30 da Kabeştaıta ı.ev..

cun Vf! Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaldır. 
3 - Nümuneler ı:;özü geçen şubede görülebilir. 

4: - İsteklilerin pazarlık iCiıı tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri 
Ciat üzerinden c;r.:., 7 ,5 ıüvenme pıralari le birlikte mezkQ.r komisyona müra-
caaUan (3953) 

LDeniz Leva:ı:ım SatınalmaKomiıyonu ilanları 

Marmara Üaaü Bahri K. Satınalma Komiıyonundan: 

Mazot ilanı 
ı - Bir kDosuna tahro n edi en f)• 13,GS ku.tış olan 483.330 kili> mazot 

satıl' •.:nacaktır 
2 - Pazarhgı 27 /M<lyıs/94 sa gut 

daki komlS)'On binasıncta yapwr. ~ • 
·at 15 de İzwı~e tersru.e kapısın-

a Paz.arlıP iştırfilt edecek stck'ı c- n b 
ticaret '" ıarııe b !ık .e 9896 Un ıs ku: ı 
ciiJı ve saaı-te koırus,-on ~hiına ,·ermelerı. 

şle le .~ilı <>ld 
ib rel. tcmlna• 

l:ınno lr 
nı •U 

(3990) 


