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Hükiimeiin teklif genişledi 
t t • v • f 1 f' Almanlar paraşüt 

8 1g1 m 8 $ r 8 1 tayyare He Giride 

~~~-~-~~.662 lira! ~ .. ~~j~j<;>dj i 
Denizlerin 
Hürriyeti 

IRA • 

hava mu-
harebesi 
1 n g i li z avcıları 
Hah ban iyede 
iki Alman 

tayyaresi düşürdü 
~~--,) 

lı941 yılı varidatı Çörçil dün de 
305.235.550 lira tafsilat verdi 
tahmin ediliyor İngilizler bir çok 

R~;.,e;ftkade ~;;::r:!: " . ·ıd·' Alman esir etti Al· 
'Jaln'fye "llıııekte olan Clrta Şarktaki h.ıillz tanklanııdan bir IT1IP 

Habbaniyede 
harp başladı 
Irak tebliği İngiliz 
kuvvetlerinin ağır 
z a y i a t v e r d iğini ıonra, 1eleli Vil•on gibi Butçe Meclıse verı ı 1 1 " h"" 

(AA) 
1941 yılı man ar p anor ve U· 

denizlerin hürriyeti A· Ankara, 21 · · -merikanın tarihi ıiyase- bütçesi bugün Büyük Millet. Mec- cumbot kullanıyorlar 
tidir, diyor ue Almanya- hısı hey'eti wnumiyesine tevdı ·edıl- Londra 21 (A.A.) - Avam Ka-

mış bulunmaktadır... Pazar.tesı gu_· 1 ya karıı denizlerin ıer- nünden itibaren muzakeresme baş marası bugün toplanır rop anmaz 
be.tisini muhafaza için lanacak olan Muvazenei um.umıy~ başvekil Girltteki vaziyete dair 
harbe hlllırlanıyor. Kanun layihasında devlet butçesı- aldığı son tedbirleri bildirmiştir. 
- dahil dairelerin 1941 yılı mas- Başvekil Çörçil ezcümle §unları 
Y-: Abidin DAVER ~:ıları karşılığı olarak hükUnı~tçe söylemiştir; 

teklif edilmiş olan 304.97~;60'2 bra- .suda koyunda hava yolu ne 
(E5) irkaç gün evvel, Aıneri· a mukabil Bütçe Encwnenının nakledilen kıt'alar dün saat 16,40 
lg) ka Cümhurreisinin, g~- iesbil eylediği miktar 309.734.300 da yeni hücumlar yapmışlardır. 

' 

Amerika 
şartlarını 
bildirdi 
Fransız - Alman . 

m Ün ase beti erinin 

bozul maması için zetccilerle yaptığı bır lira ve bu masraflar karşılığı ola- Takrıbcn 3,000 kişi yere inmişse 
&ürü~me hakkında, gazetelerde ak hükfunetçe tahmın olunan de saat 18.30 da bunların büyük 
§iiyle bir Vaşington haberi çık· ;

05
_235.550 liraya mukabil Butçe bir kısmı esir edilmiş veya öldü -

m.ışlı· Encümeninın varidat tahıninlerl rülmüş bulunuyordu. Çarpışmalar M Uta re ke sa r tla r 1 na 
cR~velt, Kwlclenizin Aiman:ra. ta~ ise 3-09.734.001 liradır. devam etmiş ve saat 21 ere vaziyete 

rafından ecnebı vapurlar için ıeııJil<elı (Devamı 4 ıincü sayfada) (Devamı 4 üncü sayfaoa) sadık kal 1 nacağı hak· 
J111Dtaka U1.tn rdUmcsı bak.kında bu&ıin 

=:~~: :.:;:~: =:·~:,:.:··~ -M---1-.---P--------.-d--- kında teminat ıazım 
::zı:~~aı::.:::"~D~ııt~~:~~~ ec ıs azartesı en 
batırlanuş ve bundan b da caraı-

~g~;: ::: ::.: itibaren her gün top-

Hür Fransız 
kuvvetleri 
Suriye ye girdi 
Suriyedeki tayya
reciler Gole ilti. 

hak ediyor 

Suriyede ek
mek sıkıntısı 
başladı 

lngilizler Suriye 
ha va üslerine yeni 

hücumlar yaptı 

On sekiz 
binltalyan 
esir edildi 
Dük D'Aoste beş . 
generalle beraber in-
, 

gilizlere tt:slim oldu 
' 

Cenupta şiddet 11 
bir muharebe 
vukubuldu 

Kahire, 21 (A.A.) -İngiliz umu
mi karargahının tebliğı: 

ha be r veri yor 
Kahire 21 (A.A.) - Ortaşark İn. 

giliz hava kuvvetleri umumi ka • 
rargahının tebliği: 

Irakta Fallujah'taki vaziyetimiz 
tarsin edilmiştir. Düşmanın bir ha 
va hücumunu keşıf uçuşu yapan 
avcı tayyarelerinuz önlemişlerdı.r • 
Raşid tayyare meydanı dun sabah 
şafakta şıddetle bombardıman e • 
dılmiştır. Hangarlarda ve diğer bi
nalarda büyük hasar olmuştur. 

Alman tayyarelerı öğleden sonra 
Habbanıye üzerıne bır alwı yap • 
mışlardır. Hasar hafiftir. Avcıları· 
mız Alman tayyarelerıni yakala -
mışlar ve zannedildiğine göre en 
aşağı 2 düşman tayyaresi ciddi su. 
rette hasara nğratılmıştır. 

Beyrut, 21 (A.A.) - 23 11umarab 
Irak tebliği: 

lı:orsanlar• gıbl tln>d> de moedrn kor-
l&lllar nu bulunduğunu sormuşlardır. 1 k de 

Ruz"Yelt bu suale c.muhakemeruzı kul.. anmaya arar ver 1 
~ '" ,_ • • - :ı. A.A) - Musta-

Habeşistanda; Dük d'Aoste, refa
katinde beş general ve bir ınfil<tar 
yüksek kurmay subayı olduğu hal
de, Amba • Alagı ıruntakasındaki 
bütan feçhhatm teWiüideı:ı 90llrll, 
dün teslim olmuştur Bu mıntaka
dakı muharebe esnasında ve müte-

Garp cephesinde, pişdarlarunız, 
Habbaı1iye, mıntakasında düşman
la temasa girmiş ve düşmana ağır 
zayiat verdirm~tir. Muharebe, de
vam etmektedir. 

ı..unıı> ~abını ~~~;::~ ::~-\~:.~ l 
ft cden~erm M afıh 
taıiht siya:;etidir> demıştır. aam • A • 

~~~:~r!ı'~"!'~u~~ı:fı~~m~~;1~~. 10ün tasarruf bonolarına aıt layı-
. ı h "rrıyetı J 

Buzveltia .0eoıı. erın u .. .. b• • • •• k • ld 
Amerikanın tarihi siyasetidir• sozu hanın !rlnCl muza eresı yapı 1 
lberinden daha bir hafla geçıııe: 
den Almanlar tarafından Cennbı 
Atl~ntlkte batırıldı(ı anlaşılan 
Zamam ismindeki Mısır vapurun
u Amerikalıların da bulunduğtı 
haber veriliyor. Bir İngiliz gaz~ıe
al bn hidiııe har.kında §U ınuta-

' leayı yürülllyor: 
.Zaımam vapurile batan 200 A

merikalı, B:rleşik Amerika Dev
letlerinin ittihaz edeceğlı hattı ha
rekeü tayine yarıya~ak olan amıl
lere yeni bır unsur il.iive etmek

tedir.• 
Rnzveltin sözleri ve arkasnıdan 

Aıncrikalılan hlimil bir vapnrun 
batırılması, (son haberlere göre 
bunlar boğnlmamışlarclır) 1914-18 
barbinde, Amerikanın harbe nıti· 
dahaleıine en esaslı sebep olan 
odenizlerln serbeslish davasının 
tekrar ortaya çıkması demektir. 
Filvaki, Büyük Harple, Amerika 
CDmhuneisi Wilson, en ziyade de· 
nizlerin serbestisi prensipinı mü· 
dafaa etmek içııı müc11deleye ittl
rak etmişti. 

Ankara 21 (A.A.) - Büyük Mil
let Mcclısı bugun Refet Canıtezın 
başkanlıgında toplanmıştır:. . 

CelS1!nin açılmasını moteakıp. 
Reıs. l941 mali yılı bütçesmın tev-

dilmış olduğunu ve muzakere • 
Zl e . 
sine Pazartesı gunu başlanacagını 
bıldırerek mali yıl başlangıcın.a 
kısa bır zaman kaldıj:(ı cıhetl~ but 

.. zakeresının devamı mudde -çe mu 

Amerika. lrlan
da ya yiyecek 
gönderiyor 
Ruzvelt yapılacak 
yardım hakkında 
beyanatta bulundu 

tince hergün saat 14 de toplanıl -
m~ ı. yalnız biit~e ve bununla ala
kadar layihaların görüşülmesı ve 
ruznameye başka maddelerin alın
naması teklifinde bulunmuş ve 
;cabul olunmuştur. 

Meclis yine bugünkü toplantı -
sında Dıyarbakır istasyonundan 
lraka ve Elazığ istasyonundan t • 
rana kadar uzatılacak demiryolu 
ınşaatına tahsis edilmek ve senelik 
faız ve ikramiye tutarı yüzde yedi 

l 
ve ıtibar~ kıymeti her sene o~ b~ş 
milyon !ırayı geçmemek ve yırmı. 
şer senede itfa edilmek şartiyw 35 
milyon liralık tahvil ihracı, şeker 
ve glikozdan alınan istihlak vergi
sinin arttırılması, çıkarılacak mik· 
tarı 25 milyon lirayı geçmemek Ü

zere tasarruf bonoları ihracına aid 
kanun layihalarının da birincı mü 
zakerelerını yapmıştır. 

Uzunköprü 
Sivilingrad 
demir yolu 
Ankara 21 (A.A.) - Haber al -

dığımıza göre. Svılingrad - Uzun • 
kopru demıryolu ıizerındekı köp -

rulerın tamır edılmesi ve bu de -

Ammıı Darlan 

Vaşingt.on, 21 (A-A.) - Reuter: 
Sözüne inanılır bir kaynaktan 

bildırildiğine göre, Hull, dıin Vi.şi 
hükı'.ımetının Amerika Bırleşik 
Delvetlerı nezdindekı Büyük El
çısı Henri Haye'e, Fransız - Ame
rıkan münasebetlerinde ıiyi bir an
laşmanın tesisı için yegane ümid.ın, 
Almanya ile müzakerelerde Fran
sanın kat'i su:rette mütareke şart
larından ayrılmıyacağı hakkında 
tahriri ve kaı'i teyidatında bulun· 
masında olduğunu resmen bıldir
miştır. 

HAYE"NİN BEYA..,...ATI 
Vaşington, 21 (A.A.) - Fransız 

~üyük Elçisi Haye, gazetecilere be
yanatta bulunarak demiştir ki; 
Cordell Hull'e konuşmalar esnasın
da harbe girmemeyı taahhüt etlıiğı
mızı ııöyledım. Fakat Frans.z mıl-ı 
lrtının, fhtıyaçlarını karşılama!< 
ıiıere ıca p~dcıı tedbırlerın alınına.

1 sı hakkını ıstıyoruz. Hull'e Fransız 
mılletının Martınık ve Dakar gı·bı 

müBtemlekelerdeki hükümranlık 1 
haklarında yapılmak bstenecek her 
hangı bır değışıklık teşebbıislerı

ne karşı lı•J müstemlekelerı hunaye 
edeceğim tekrarladım. 

mırvolunun Türkıye Devlet De - RUZVELTİN SÖZLERİ 

kil Fr8D81Z ajansına Surıye 

hududundan gelen bir tel -
grafa gre, hür Fransız kuv - · 
vetleri, Suriyeye girmişler • 
dir. Bu telgrafın ilaveten bil
dirdiğine gore, Suriyedekı 
Fransız kıt'alarında müşahe
de edilen şiddetli aksülamel 
emareleri, hür Fransızlara, 

belki de muzaheret göstere • 
cekleri ümidini vermektedir. 
Bahis mevzuu olan hür Fran
sız kıt'alarının miktarı ve ne 
gıbi şerait içinde Suriyeye 
girmiş olduğu bildirilmemek
tedir. 
(Devamı tlördilncü uyfada) 

Attlee dedi ki 

Almanya ile 
anlaşmak 

imkansızdır 

A•am kamarası dün 
hir gizli celse yaptı 

(Dnamı 4 üncü ıayfada) 

Cenup eeph-. mahaııt hal
kın takvıyesı ıle lruvvetlerimız, 

Basra ve A!şuayaba üzerme t.opçu 
ateşıne devam etmiştir. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü me .. 
zunlarına diploma oerildi 
Dün Enstitüde merasim yapıldı 
Ankara 21 (A.A.) - Yüksek Zi- ı Enstitüsü Reötörü Süreyya Gen • 

raat Enstitilsiınde bugün bu yıl can'ın bir hitabesile açılmı§tır. 
mezun olan gençlere merasımle Yüksek Ziraat Enstitüsün.. v 
dıplomaları verilmiştir, teriner ve Zira.at kısımlannd:U cı:: 
Davetlıler arasında Ziraat Veki- rece alarak çıkmış olan gençler 

1i Muhlıs Erkmen, Milli Müdafaa şunlardır: 
Vekaletı Veterıner İşlerı D;ıiresi Veteriner Kısmından: Namık 
Reısı General Mustafa Bengi, Zi.. Buharalılar birinci, Mustafa Peker 
raat VekaJeti llerı gelenleri, An - ikınci ve Mesadet Pekin üçüncü. 
kara Ziraat Teşkilatı mensupları, Ziraat kısmından: Kazım Bay • 
ve erkanı bulunuyordu. raktar birınci, Kemal Yüksel ikin-

Merasim. saat 10,30 da !stik!Al cı ve Muharrem Özsuyolcu ü • 
mllJljile başlamış ve Yüksek Ziraat çüncü .. 

Bir başlarken ••• • 
ışe 

Yeaeıa: s.lıirni izzet SEDES 

ite iyi başh1ornz; bir ite baş· larına beyaz başlık, ayaklanııa 
larken azamı hüsnilniyet gösteri iskarpin giydirmiş, elleriae - her 
yornz; iş yoluna girinciye kadar zaman tahlile hazır bulnadnrdu-
•ütüıı vecaibiıuı riayet gösteri- in - birer kutu teker vermİf. 
yoruz; sonra_ BOkakJara salmıştı. 

İşte bn aonran fena. İt iyi P. Tem.iz Jiyi11ntiş çocuklarııı sat. 
eliyor fakat vecibelere riayet .. tıkları temiz kutulardaki temia 

mırYoııarı !daresı tarırlından mu - Vaşington. 21 (A.A.) - Rozvelt 
•ıakkaten ı~letılmesı hakkında Dı. gazetecıler konferansında Daka•-ı 

'ı metokada teknık müzakereler ce -1 dan bahsetmiştır.'. R~,~ı~~hur ken 
ıeyan etmektedir. ı (Devamı dordnncn Hyfada) 

clllmiyor. yapdmış ,ekerlerin de raibet 
Ba ytisclen MtU midir ki, ala ıördüjüne eminiz, yoksa buglia 

ytıa ADellk İatanbulda elli sene- bili sokaklarda ayni tekerler 
ienberi müstemirren çalıpıı oa 18lılmakta devam edemezdi. 
müessese, on firma bıılamıyonuı. _ Bugün yine o şekerler utılı-

Hazreti Muhammet 
Serbest lrlanda Başvekili 

tlö Valera 
Ve İslam Ordusunun Muharebeleri 

Vaşington 21 (A.A.) - Ruzvelt il 
gazeteeıler toplantısında şu beya-
natı vermıştır: 

Harbin İslim iıleminin merkezine sıçradı(ı bir !ırada Arap 
iJeminin hususiyetlerini anlatacak olan llstad Ziya Şak irin bn 

eserinde büyük bir kumandan olan Hazreti Muhammedin mü

him muhuebelerini okuyacaksınız. 

Bir misal ıöatereceğiz: yor. Fakat ilk günkü vuıflaruıı 
Çok saman evvel - adını şinJ· muhafaza ediyorlar mı?.. Evet 

elilik giı.li tutacaiun • yeni bir demek güç. Çünkü satan!ana 
8. Attlee ,eker fabrikuın.ın reklimmı ırör üstlerinde artık beyaz ıömlek, 

müştUm. Piyasaya en ili nev• ba~nııda beyaz başlık, ayakla-
Londra, 21 (A.A.) -Attlee, gece inden harcıilem kakaolu kü~k nnda iskarpin yok. Bn l"kerle-

bombardımanlarının karşılıklı ola· ,ekerler aneden bu miles-- ri ıiucün yallJl8yak. bap kapak, 
rak tahdıidi için Almanya ile lngıl- nin malını aokaklarda çocııklar üstkri pejmürde, elleri pis, lıir 
tere arasında bir anlaşma yapıl· dağıtacaktı. kelime ile söyliyrlim: Dileaci ID-

Almanya, o zaman da, deniz har
bi ile İngiltereyi mağlup etmeyi 
düşünmiişıü. Alman denizaltılan, 
bir İngiliz düşman tiureı \'apnnı· 
nu ilkönce 20 Birincileşrin 1914 de 

1 
balırmışlardı: bir hafta sonra da 
bir Fransız vapurunu hiç ihbarsız 
balırdılar. 4 Şubnt 1915 de. Almron 
amiralliği. bütün İngiliz sıılarmı 
harp sahası ilan etti ve 18 Şubat· 
tan itibaren bn sularda tesadüf e
dilecek bitaraf vapurlarııı batırı-1 
tacağını bildirdi. Amerika, 10 Şn· 
batta Almanyanın bu kararını pro
testo ettikten sonra Zil Şubatta, bir 
taraftan ticaret harbini, diğer ta· 
rafan denizaltı harbini hafifletme
leri için ikı muh~rip zümre arasın· 
da tavassnttn bulunmayı teklif et· 
ti. Bu ıavassutlan hi~bir Cayda çık
nıadıktan başka 7 Mayıs 1915 de 
bir Alman denizaltı gemisi Amerl
kadan fngiltereye gelmekle olan 
İngiliz bandıralı meşhur Lüzitanya 
tran•atlant;ğini torpilliyerek batır
dı. Bu gemide bulunan Amerika 
lebaasından yolcuların bir kısmı 
ela boğuldu. Facia. Amcrikada müt
hiş bir galc~·anı mucip oldu. Aıne· 

Amerika, Irlandaya iki vapur 
satmak veya kıralamağa ve lrlaıı. 
da sıvı! halkına yarım mılyon dC'- . 
ıar kıymetınde yıye~k.. maddesi 

ması hakkında Avam Kamarasında Rekliıma baktım: Hoşuma git- hklı çocuklar satıyor. 

yakında Neşre Başlıyoruz ilen hı.İrülen bir fikre kısaca cha- ti doğrusu. Bir Türk miiessesesi ~e i ·i ba hyoruz sonra .•• 

İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİiiiiİiİİiİiiİiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~y~ır~· ~ce~v~ab~ı~ru~v~e~rı~n~iş~tı~r~. ~D~ı~ğer~~b~ır~~y~o~ks~u~l~Tü~"~rk~ç~oicu~k~-ı~a~rı~m~t~o~p~la~·- Sonrası işte böyle, ,.U.!Wa ~Devamı 4 üncü gyfada) mı iistlerıue be ·aı gömlek, lıaş. aıılııtbğumı cibi... 
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SAYFA -2 

evlevilik Nedir? .......... ~ 

Celaleddini Rumi Kimdir? 
Yazan: ZIYA ŞAKİR ---~ 

-92-

Dünkü Son Telgrafta Ercüıııend 
Ekrem Ankara at yarışluının gü
zelliğinden , .e oradaki hipodro
mun eşsizliğinden bahsettikten 

Şeyhler ve dervişler, hariçle de sesi arasında, tamaıniyle müşabe- sonra bilet gişelerine geçiyor 'c 
•mevsimine göre -devetüyü rengi bet vardır. bu gişelerin önündeki inlizamsızlı· 
kalın aba, gerek Ankara sofundan Derviş hırkası, tamamiyle (res- ğı, liiübaliliği, bilet almak için gi
ve gerek diğer kumaşlardan muh- mi)dir. Semahaneye, bu hırka ile şelere hücum edenlerin halini an
telif renkte cüb'heler, servetlerinin girilir. Ve, şeyhin huzuruna da, !atıyordu. 
derecelerine göre basit ve yahut yine bu hırka ile girilir. Rengi si- . .. .. . . 

Yah ve yahut kovu la · , tt• Der- A benım buyuk bıraderım ve es-kıymeltar kürkler giye'hilirler. An- , cı.er ır. k' k ld .. d .. · 

Tıp 
140 

Fakültesinin 
kız talebesi 

... ı-----~~~-
y arın Aksaraydaki okulda son derslerini 

görüyorlar ay başında açılacak hasla ba

kıcılık kurslarında muallimlik yapacaklar 

r~ "' 
~omanyadan 
?etrol alacağız 
Bükreşteki heyeti-

miz memlekete 

döndü 

Türkiye ile Romanya ara
sıııda yeni bir pt trol anlaşma-

Yardımsevenler Cemiyeti tara- ) k.i, Cerr11hpaşa ve Beyoğlu hasta- sı yapılnıışhr, Bu 11nlaşmanın 

Sanayi harbi 
Yazan: Prof. Şükrü rLban 

ff5) ugünkü boğuşn1a, ınaki~ 
19) ne , çelik \'C de~iı· c~dalı 

ınanzarası goster vur. 
Filhakika tank, tan·are ve z,rhlı· 
lar nihayet kullanılmak için insan 
eUne, dimağına, cesaret \'C nıaha· 
reline muhtaçtırlar. Fakat diinya· 
nın en büyiik kahramanlıkları çe
liğin hissizliği karşısında s<;nük 
kalmıya mahkumdur. Lehistan \'t 

Fransa muharebeleri son Balk&r fından açılacak yeni hastabakıcı nelerinde ameli hastaba:kıcılık öğ- tafsilatı henüz §"hrimizdeki a-
kurslar;nın hazırlıkları ikmal edıl-' renecekler, bıliihare yerlerine dö- ıakadarlara gelmemiştir. Maa- çarpışmaları bu muhakeme tarzı. 
mektedir. Bu kurslarda mualtimlik nerek oralarda açılacak kurslarda R b' nın açık birer delilidirler. 

eak, ha harici el'hise ile (kis•·ei vişlerin uzun ve hafifçe sağ tarafa j' 1 apı yo . aşım Ercumen ~ıgım, 
h · te eğ'ıl ı'ş t 'kk 1 · il d b acaba o senın anlattıkların hır sey Mc,·leviye)yi birleştirerek arıç m o an sı e erı a ın a u 1 • .. - • 

bol · h k 1 1 mı, sen daha ne gördun bakalım. 

k d 
mafih, omanyanın ıze iste- Afmanyanın 1933 tarihindenberi, 

yapacak Tıp Fakültesi kız talebe- öğretmen olaak çal~aca !ar ır. d'ğimiz miktarda mevaddı 
gezınezler. ve genış ır a, on ara c' .. 

1 · - ı t · · d .. k h .. .. b. Tabii Avrupada dolaştıgın zaman-Şeyhlerin kisve erı, şoy ece es· ıçın e, goze ço oş gorunen ır • . 
El '!i) d ·ı t · ş d ·ı· de lar, at yarışlarının en danıskala-bit edilebilir ... ( t ı enı en paıı- azame verır... unu a ı ave e • .. .. .. .. . ft k d 1 sanki harp içinde imiş gibi, hazır-

lerinden 140 ı yarın Aksaraydaki Diğer tara an a ın arımwn ınüşteile vermeyi kabul ettlji lanDll§ olduğu muhakkaktır. İngil-
talondan biraz gen•çe şahar .. üstü- lim ki (hırka) kelimesine bakıp_~'!. rı~ı go_rırı_uş~u:.d~~'..:aıkt~ .yar~ g~
ne. herhangi bir kumaştan, koyu bunu alelade dikişli hırkalar gibi ı şe erı o~un e. '. . au a 1 ıgın, uıtı
renkli bir mintan.. oııun üstüne, içi pamuklu zannetmemelidir. 1 zamsızlıgın, ıtışıp_ kakışmanın, a~ 

HastabakıcıLk okulunda son ders- cephe gerısi hizmetleri hak!<ında zannolunmaktadır. Mübadele-
. · I t tere ve Frausanın bu kıratta gay-bu pazar gününden itıbaren s an-ı k d ba lao.acaktır 

ye ya ın a ş · ret ••rfetmemiş bulundukları da bul kövlerinde bayanlarımız tara- y · ı u" zakere ...-
H H ık · d b d · ı · ' enı an asmanın m · bı"r bedahettı'r. ı· • ta f er a e\'ın e ay a~ın an ' ı- fından konferanslar verilmesine 1 . . . .. B"k şın en acı ra ı 1 d ( 1 t) 'b kü' k (H k ) b"t" t ·k ti da 1 kolum, vay bacagım, of nasırını. 

terini göreceklerdir. 

barcn kurslar faaliyete geçecektir. lerını yapmak uzere u reşe Lehistan nümunesinden sonra da 

S · ı · . y 1 K t 1 k 1 başlanılacakt.r. g.idc.n hc·}··'cti·n·ı.iz .. de ıneı_nlekel- sükun ic.inde gec.en bir uzun "tim 

- omuz arın a apo e gı i çü ır a ; u un arı a er arasın , .. 
.. t l'b ·ı b'ır ı'sı' dı'r Me ı diye bağırışmaların, dortbaşı ma-b ircr parça kumaş bulunan ve us ı asa \'erı en m . • . . . 

(Haydari) tabir olunan kolsuı seli Bektaşilerde, üste giyilen aba- 1 mur~nu g;I de .. s~nİı~ı.zım~s~~~bul 
bir \elek .. bunun üzerine de - yu- !ara hırka denildiği gibi, yalın kat 1 y~rış arın a. gor.. ı~ım . e ı_e ~n· 
karıda arzettiğimiz şekilde • siyah kumaştan yapılmış olan Mevlevile- 1 dı y~r~ yerındeki ~ışelerın onu~
bir ciibbe. rin derviş hırkalarında da ayni ta- de gırıp çıkma yerı de olmadıgı 

ı ıvrı, a ova ve ar a aza arın- Dün gece de Bayan Şeküfe Nihal t d t M ı -
0 

' 
m.ıze .. onmuş ur. , 3 um · lilzım gcldig' i kadar i"i kullanıl-dan istenilen üçer bayan da ay •ba- tarafından Beyoğlu Halkevindc bir d - b h ı p t ı ' 

b . k b ı cd'I • ı· ' gibi, zaten gişeler de müşterilere Görülüyor ki ~"yhlerin kİS\'CSİn· ır a u ı nltş ı r. 
de, harici kıya[el ile çok bariz bir Müteaddit defalar arzetmiştik ki nisbctle pek az ve yarış araları da 
fark mevcut değildir. Fakat der- Mevleviler temizliğe son derecede pek kıs~ olduğu için, 0 dara~ı~ 
vişlerin kisvelcrindc, şekil derhal ehemmiyet verirlerdi. Bir derviş, P~~c~relı ""., a~cak __ yanya~a 1~ 
değişir. Ve bu değişikliği yapan ne kadar fakir ve elbisesi ne de- kL~ının zor sıgabılecegı her gışenın 
da. (Tennurc)dir. recede eski olursa olsun, onu ter- önünde en aşağı otuz, kırk ki~i 

u~~ uzere u .. e~ e.. c 
1
ro madığı ve Majino efsanesine daya· 

şına kadar şehrimize gelerek Hase- konferans verilmişt.r. lOfısı Uıı_ıum ~udum .~a .. h~ 11 nılarak uyuşukluk içinde geçiril-
• s,a~uncu ıle .. Ofıs Sat'.ş Muduru diği hakikattir. Fakat bu gafld-

Tahsı•ı b J B " • • t Ncınttaıı murekkeptır. ten uyanış elim oMu. Felemenk. 
ŞU e e- ogazJÇJDe 0 0• Belçika. Fransa kağıttan şatolar 

faaliyet b üs sefer ı eri ı B e r be r 1 e r ;~b~ ;i;i~:~y:r~~~:asa!:~:il!~h~~; 
ı kıt'alarını Dunkcrk'ten müşkülat-

F 1 --o--h "l A - 1 1 A b d la adalarına çekebildi. SilaJı ve mii-

rinde 
Tennure, doğrudan doğruya temiz bulundurmıya gayret eder. birbiri üzerine yığılır ve bir o ka-

l 1 k . · dar ki•i de bu yığının hiraz ardın-( derviş kisvesi)dir. Fakat (şeyh)· o rengi so muş ve yaınn ı ısvesı > 

!erden arzu edenler de, dergah da- içinde bile, nezafctinden emin o· da, bize yer açılsın diye dört gözle 
alesta durur. Üstelik İstanbul ya-

az ata Si at yapana-, Y ~ın a gece ya- .. •• •• hiınmatça müsavi hatta faik kuv-

ra ikramiye verilecek rısına kadar işliyecek Kuçuk vaşta mustah- vetler bulundurmadıkça Cermen 
dem kullanmıyacakla r sc ·!etinin hakkından gelinemiye

hilinde bu kisveyi kullanabilir. !anlara mahsus bir vakar ile gezer. ki Malı· )' ılın ı..:•-esin i n vakla<ma. Otobüs Komisyonu dün B!'ledi . 
kk B d k f k · b h · rışları Tenıınuz, Ağustos sıca arı· ~"' " -r Tcnnlıre, üç parçadan müre ep- ura a, ıya et ve .ısve a sıne 1 d 1 sı mu' nasnbetı' le muamela" tı çok o - vede Belediye Reis muavini Lütfi d · v k nın en civcivli zaman arın a yapı • ._- ,, 

tir •. Birincisi, asıl (tennure)yi leş- e hitam ''erıyoruz. e artı (Mev- d 1 lan Beledıye tahsil ve tahakkuk Aksoyun reisliğinde toplanarak ba 
kil eden kısımdır ki, yakadan iti- levi)liğin en bü)ük hus1Lsuiyetini dğ~ ve gişelerin bulun uğu yer er k 

1 
. t' B d 

1 şubelerınde memurların saati "'e. zı arar ar vermış ı. u meyan a 
haren topuklara kadar iner. Yaka, tebarüz ettiren (semi ve iiyin) kıs- tamamile kızgın güneşe maruz o. sai harıcinde akşamları 1 er l.ıuçuk önümüzdeki aydan itibaren Sirke. 
dümdüz olup hiçbir parça mevcut mına geçiyoruz. duğu için, pazar günleri bu gişe- saat fazla çalışmalarına müs~ade ci _ Florya arasında otobüs işletil. 
değildir. Göğüs, açıktır. Bel. dar- * terden binbir mihnetle birkaç bilet istenilerek alınmış: ır . mesi ve Taksim - Yenimahalle o • 
dır. Etekler, son derecede b<ıldur... (Sema) nasıl öğrenilirdi! uk t b . 1 · · .. b ·ı 

alabilenlerde, ne müzmin soğ Dığer taraftan belediye muha - o ı.is erının mevsım munase etı e 
Bu itibarla, tennurenin umumi k- (Semi) denilen donmeyi öğren- 'd 3 b .,. ·ı · it L 

algınlıg"ı, ne de yıllaıımış bronşit sebe müdürl üğü şubelere gönder. yenı en ara a ıwV'esı e çoga ı li, omuzdan askılı bol bir ete!< ığe miye, Mevleviler ara .. nda (semi . . t b " f" 
1 

· . .. 
kalır. diği bir emırle tahsilata azamı gay ması, o o us şo or erının gece gun müşabihtir çıkartmak) derlerdi. 

· (Arkası var) (Devamı 3 üncü sayfada) ret gösterilmesini ve 1941 mali yı- düz devamlı şekilde çalış: ırılma -
Tenniire, ba,tan geçirilmek su- ima mümkün o,lduğu kadar ıız ver 

1 

!arı mahzurlu görüldüğünden her 
retile giyilir. Beline (ti(:ibend) de- · ı · 

) 

gi bakaya,s~ bırakılmasının temini. otobü.sün gece. gü~düz s.crvıs erın. 
ailen ince bir kuşak bağlanır. Bu· ( 1 ni istemiş , ır. de munavebe ıle ıkı şofor çalıştı -
nun üzerine de - tennurenin ikinci 1 MAHKEMELERDE Ve PO l S T E Bu ay nihayetinde her beled 'ye rılması kararlaştırılmıştır. 
parçasını teşkil eden ve (Elifli- ı 

'----------------------------- tahstl ve tahakkuk şubesınin faa - Vesaiti nakliyenin ışık arının mend) denilen kemer sanlır. Bu -

Mı•JJ"ı k J • d liyetlerini mukayeseli bir şekilde maskelenmesi kararının muvakka. kemer, 7 - 8 parmak kadar geniş- • ,.. ı·p n en k 
Jikle ve takriben 3 metre kadar u- pıyangO a J eri gösteren ced\'eller ihzar olunacak.. ten kaldırılması münascbetile Ta 

tır. En fazla tahsilat yapmağa mu- sim • Yenimahalle otobüslerine ge zunluktadır. Ucunda, uzun bir şe- b• • d •• k•f d•Jd• in Un tev 1 e 1 1 vaffak olanlara nakdi ikramiye ,.e. ce yarısına kadar izin verilmesi de rit vardır. Kemer bele sımsıkı sa-
rıldıktan sonra, bu şerit ile bağ-' rilmesi de kararlaştırılmıştır. kararlaştırılmıştır. 

lanır ... Tennlire diki~lerinin tama- ·-
.Kuzu etine azami kar haddi Yol İnşaatına ay bqında 

ba§lanıyor 
ınile yana gelmesi, kemerin ıle sağ- Memur, muhtelif zamanlarda zimmetine 
dan sola doğru unlması şarttır. I" • ki konacak 

Bu kisvenin üçüncü parçasını iki bil ıra geçırme e maznun Fiyat Mürakabe Komisyonu, bu. Üsküdar ve Kadıköy kazaları da. 
t ... kil eden kısmına (destegu''I) de- . . . . 0 aun" haf'"lık toplantılarından biri- bilinde esaslı tamire muhtaç yol -
nilir. Bu da, uznn kollu ve bel hi- . .. • . . . · nı daha yapacaktır. arın ırer ıs esının çı arı ara u 
-• Milli Piyango.nun ıstanbul şube-, :ır ceza malıkemesıne verılen s.. , . "" 

1 
b ' 

1
. 

1 
. . k 

1 
k b 

sinde hır suııstımal hadısesı mey • manın duruşması sona erıruş ve 1 d k . k ih 
1
. k d b 

1 
d' h 

ıı:asında nihayetlenen bir nevi hay- dana çıkarılmış ve vezne katible-ımahlreme kendisini 2 sene müddet B~ toplantı a .omısyonk~kn uzu ayı· nf aye ıne "da .. aı~·-~ e ıbyeıct·eyl. 
ıılaridir ki, asıl tennıire kııımmın İ f d d b ... d. d.. le hapse 200 lira da nara cezası ö· etı fıyatlarını yenıden tet ı etme. e ı ennı)'l! mu ur ugune ı ırı -
üstüne giyilir. Ve bu üç parçanın rnden r an a ın a. ~rısı, un a 'd • ' hkü ım· 

1 
si kararlaştırılmıştır. Umumi ka - mesi kaymakamlıklardan istenil. 

umumi hey'etine (tennQre) adı !iyece tevkif edilmışttr . emege ma m e ış ır. naate göre Fiyat Mürakabe Ko • miştir. 
verilmiştir. İddia edildiğine göre Milli Piyan Çırağına tecavüz eden terzi misyonu, bugünkü toplantısında' Dahiliye Vekaleti Belediyenin 

Ayni şekilde olmakla beraber, g-0nun hesapları maliye müfettış • kuzu eti satışlarına meşru kar nis- yeni mali yıl bütçesini tasdik et -
tennure de iki nev'e ayrılır. Biri ı lcrinc.c ıe:kik edilirken vezne tca • Eyüpte oturan ve terzilik yapan b"tleri koyup fiyatları biraz daha miş olduğundan bunların tamirle. 
(hizmet tennıiresi)dir. Diğeri de tıplerınden İrfanın muhtelıf za - Halil Kamil adında birisi, Kadriye in~irecektir. rine 1 Hazirandan itibaren başlı -
(semi tennıiresi)dir. Hizmet ten-ı mantarda zimmetine 2 _bin .. füaya adında bir kızı yanına, çırak ola· Dünk"" ·bra h yacaktır. 
nuresinde, yukarıda arzettiğimiz yakın bir para geçırdıgı gorülmuş rak almış ve bir gün kirletmiştir. u ı ca mız Diğer taraftan şehrimizin muh • 
tekilden başka, hiçbir husnsiyet ' ve hakkında takibata girışilmiştır. Birinci ağır ceza mahkemesine Dünkü ihracatın yekunu 222672 telif semtlerinde yapılacak yeni 

d ""idi k • verilen Halil Kamil dün bitirilen ıı· radır Dün Romanyaya nohud ı mevcut egı r. Fa at (sema ten- Bunun üzerine hemen işden el · . . • . . • yol inşaatı da 1 Haziranda başlı -
ııı'.uesi)nin eteklerinin kenarına çektirilen İrfan dün adliyeye tes • muhakemesi sonunda 6 ay müd • 'eytin, IngıltHeye av d~rısı, Ma - yacaktır. 
• fırdolayı _ kalın aba ve yahut ke- !im edilmiş ve birinci sorgu ha • detle hapse mahkum edilmiştir. •aristan ve İtalyaya derı satılmış- Y l ,. , 1., k d ""ld"" 

• an ıt raç ıçen 'fır a ın o u 
çe d~evrilmkliştir .. Bub_da, sema .• esna_b·. kı'mlı'g"ince yapılan sorgusu sonun. ır. • 

•· •• Of' · · ih la Beyog'lunda oturan Yanko kızı sın a, ele erın, ır şemsıye gı 'I d d t k'f 1 u tur O l U M Ticaret ı11ne ımt an 
açılması içindir. 1 a a ev ı 0 

urun ş · memur alınacak Sofya, dün iştiha ilacı yerine yan. 
İşle, l\levlevilerin resmi ünifor-j itfaiye töförü mabküm oldu Ya nya Meşayihi kiramından lış bir ilaç içmiş, sancılar içinde 

ması, bu (tennure)d.ir. Dergahta 1 merhum (Şe~h) Alı refikası Bey. İ~-e Müsteşarlığı Ticaret Ofisi.. kaldırıldığı Beyoğlu hastanesinde 
bu kıyafette gezildiği gibi, diğer Kadıköy itfaiyesinin pompa kam tullah İlhan \'e Mehmed Emin Gu. •e yeniden memur alınacağını ev- ölmüştür. Sofyanın cesedini mua-
bir dergahın ziyareti, hariçte her- yonunda şoförlük yapan Osman, ra'nın valdeleri, Emliı.k V'e Eytall" ·elce yazmıştık. Alınacak memur. yene eden adliye doktoru Morga 
hangi bir ayin ve yahut merasime bir müddet evvel Bostancıdaki bir Bankası Emlak Şefi Kemal İlhanın 1r, orta mektep, lise ve yüksek kaldırılmasına lüzum görmüş, tah. 
iştirak edilmesi gihi istisnııl va- yangından denüşte bir kaza yap - büyük annesi Halide Gura müpte- ıhsil mezunu olacaklardır. Bu me kikata başlanmıştır. 
1:iy.,tlerde de yine tennire giyilir. mış ve kam)'onu devirerek Hasan la olduğu hastalıktan kurtulamı - •urlara, baremdeki derecele:ine Hukukta imtihan neticeleri 

Mevlevi kisvesini ikmal eden kı- ile Saliihatlin adındakı itfaiye ne • yarak ikamet etmekte olduğu Mr öre maaş verilecektir. 
sım, (derv~ hırkası)dır_ Bu hır- ferlerinin ölümüne, Mustafa, Ce - nisada rahmeti rahmana kavuş Ticaret Ofisine alınacak )'l!ni me Üniversite Hukuk Fakültesinin 

yaz devresi umumi !imtihan netice
leri yarınki perşembe günü tale
belere tebliğ olunacaktır. 

kanın teklile, (Hazreti Mevlana)· mil, Şuayib Ye Hüseyinin de ağır muştur. Merhume, ivi kalpli, sali urların bugün bir müsabaka im-
ıun daima giJlllit oldukları ~k u- surette yaralanmalarına sebep ol.. ha bir kadındı. Mevla rahme' \anına tabi tutulmaları muka= • 
zan kollu ve gayet geoit tlst elbi- muştu. Vak'ayı müteakip ikinci a- eyleye.. "rdir. 

MtıeUıfi: mF AN l>OCAN 
Edebi Roman: 30 

mektup yazarak her şeye nihayet ya gelir gelmez Fazılın güler yü. kabul edilmiş ve üç güne kadar, 
verdim. zile karşılaştım. Ellerime sarı !arak Fazılın gideceği alaya, gitmem i • 
Şimdi, yalnız kendi işimi düşü • anlatmağa başladı: çin emir gelmiş. O kadar sevin • 

nüyorum. Alayımı değiştirip şarka - Beni ne kadar sevindırdin dim ki, alay komutanının ellerine 
gidebilirs~m çok iyi olacak. Aksi ·bilsen Ferid .. galiba bizim iş olu- sarılıp bağırmamak için kendimi 
takdirde Istanbul muhıti beııı sı - yor. Dün seni ala:9' komutanı istet- güç zaptettim. 
kacak .. her gün karşımda Suadı • mişti. Tabii izinli olduğunu hatır. Zavallı ben ... Daha bir kaç haf. 
görmek, ara sıra da teyzemın evi. !attık . Herhalde istidalarımız ka. ta evvel, bütün düşüncelerimi Be 
mize gelmesi benim hiç istemedi.. bul edildi. rid teşkil ederken, bugün ondan 

O zamana kadar dünyada üç şey ı Annemle beraber teyzeme gidip ğim bir şey .. vakıa anneme sıkı sı- Hem sevindim ve hem de onun uzaklaşacağım için dünyanın en 
se\'iyordum. Fakat bugün bunlar - her şeyi söyliveeektim. İ le · am kı tenbih etttim. Kadıköyüne asla 1 bu derece neşesini manasız bul - büyük saadetini duyuyorum. 
dan biri ilelebed yok oldu. Şimdi, bu sırad.l Beridden gelen fotoğ • , gitmiyecek. Bu keyfiyeti tamamen dum. Öyle ya, onun sevinci ne i - Odadan çıkar çıkmaz hemen 
yalnız iki şeyi seviyorum: rafları \'e nişan yüzügunü " uım. j ortadan kaldırmak için annemi de çindi?. Sevdiği kız~ yakın kal~ak hareirah istidamı yazıp havale et-

Askerlerim \'e annem.. İ . b'l . D k . İstanbuldan uzaklaştırmam lazım. gayesi değil mi? .. Işte bu emelıne tirdim. Sonra da tekrar Fazılın 
1 l yıee asa 

1 eştt.ımb.ild eme 
1
.
0 

dKa aıd: Zira kadıncağızı, başka şekilde, kavuştu. Fakat, acaba sonunda be yanına koştum. Çocukcağız sevin-
ki gündür vazifeme gitmiyo esme vazıye ı ırmış ı. en ı k k d . d b km . .b. b' f l"k ti k 1 

rum. Son vaziyetten sonra alay • ız ar eşın en ayrı ıra ama • nım gı ı ır e a e e arşı aşmı • cinden ne yapacağını şaşırdı ve 
kabahatini acaba ne ""kilde itıraf · k. k · d' k d 'k ' ·· k 'd" Belk' de k't ba ""l · ı· h t' d b .. 'd · · dan bir lıafta istirahat aldım. Hep ...- ım an yo .. şım ıye a ar ı ı gun yaca mı ı ı... ı o va ı og e ıs ıra a ın e u muı eyı aı. 

düşünüyorum fakat neticeyi bir etmişti?. Tabii benl haksız çıkara- birbirlerinden ayrı duramazlar - na lanet edecek. Daha ben de bir lesine verebilmek için alelacele 
türlü halledemiyorum. rak .. bunu düşünerek guldi.ım ve ken. bundan sonra buna nasıl ta • ay ev\•el ayni tesirle sevinmiştim. d!.§8rı fırladı. 

kat'i karanını verdim: hamr.ıül ederler? .. Hem bu i ~de on Halbuki bugün öyle değil. O, İs • Akşam üzeri ben de ayni sevinç 
O hadiseden sonra, bir kaç defa ların o kadar kabahati yok ki.. işi lanbulda kalacağı için neş'elenir • ' li haberi anneme bildirmek için, 

Kadıköye gitmek için karar ver • Arlık Kadıköye gitme'- de lü . 
""' • bozan ve beni bu işlen görmeğe ken, ben uzaklaşacağım için se • alaydan çıkarken, Suadle karşılaş. dim, sonra gene caydım. Berid.i a- zum yoktu. 

sevkeden hep Berid. Amma ne ya. viniyorum. Alay komutanının ve. tım. Hiç bir şey söyleme\len git -
ilesi huzurunda reddedip bütün Bir hafta evvel masamın gözüne pa,·ım, beni bu şekilde aldatan bir rece"' h beri b' 'Vel öğre • k d'"' h ide 
hakıka.tı teferrüatile bildirmek is- , gı a ır an e\ .n - mege arar ver ıgım a mu -

kapattığım reaimleri ve nişa nyü. ni'!&nlıya ka~şı başka türlü hare - mek için hemen yanından ayrıl - vaffak olamadım. ÇünkU ilk söze 
tiyordum. züğünQ güzel bir paket yaparak ket edemem ki.. dım. 

0 
başladı: 

Bw:fuı tekrar karar vermiftim. [ kendiaiııe iD ettim ve ufak bir İzin müCdetim bugün bitti. Ala. Ümidim boşa çıkmadı. İstidam - Hayrola Feridciiim, alaYllll 

---<>---
11 saç makinesi 
gayri fenni çıkb 
Şehrimizdeki bazı berber dük -

kanlarında küçük yaşta müstah • 
dem kullanıldığı görülerek bunun 
men'i alakadarlara bildirilmiştir. 
Diğer taraftan ehliyetnamesi ol

mıyanların berberlik etmeleri mem 
nu olduğu halde henüz imtihan oL 
olmamış bazı çıraklara da tıraş et
tirildiği görüldüğünden berber 
düktcanlarımn sıkı bir surette kon 
trolü de ayni emirle kaymakam • 
lıklardan istenilmiştir. 

Diğer taraftan berber dükkan -
larındaki permenant makineleri • 
nin her kazada belediye hey'eti 
fenniyesıne mensup mühendisler 
tarafından fenni muayenelerine 
başlanmıştır. 

Muayeneler bu hafta i~rlsinde 
ikmal olunacaktır. 

Son haftaki muayenelerde de 
Beyoğlunda 8, Kadıköyünde 3 per
menant makinesi gayri fenni bu • 
Iunarak mühürlenmiştir. 

15 münhale talipler 220 ye 
çıktı 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İda
resine muvakkaten alınacak olan 
15 lise mezunu kız ve erkek me
murların imtihanları bugün yapı
lacaktrr. 

Dün akşama kadar taliplerin ye
kı'.ınu 220 y:i bulmuştur. 

Hayvanlara iyi muamele için 
propaganda filmleri 

Himayei Hayvanat Cemiyeti hay 
vanlara ıyi muamele edilmesi hak
kında Amerikadan filmler get;rt
miştir. Bunlar Halkevlerinde ve 
mekteplerde ve şehir sinemaların
da halkımıza parasız !arak göste
rilecektir. 

Bqiktatta parke olacak yollar 
Beşiktaşta Akaretler - Maçka yo-

lunun arnavut kaldırımı halinde 
bulunan kısımlarının da parkeye 
tahvil olunması kararlaştırılmıştır. 
':!undan sonra; Valdeçeşmesindekl 
·Maçka meydanı. da parkeye tah
vil olunacaktır. 

değiştirmişsin öyle mi! 

Bu fikrimi o zamana kadar kim. 
scye söylemediğim için Suad de 
bilmiyordu. Herhalde bugünkü 
kat'i haberden sonra Fazıldan i • 
şitınişti. Alikasız bir şekilde ce -
vap .verdim: 

- Öyle icap etti, dedim. Artık 
bundan sonra bazı kimseler tut • 
tukları i.$de daha serbest ve lehli. 
kesiz hareket etmek <fırsatını bu • 
lacaklar .. 

- Kapalı konuşuyorsun .. 

- Senin anlaman icap 
zannederim .. 

Gülerek elini omuzuma 
mağa başladı: 

eder 

vur -

- Bizi meraka düşürüyorsun .. 
Onun bu hali beni iyice kızdırdı: 
- 'Merak edilerek ne var? .. Bi-

lakis sevinin .. bundan sonra İstan. 
bul sizlerin .. 

Anlamamazuğa gelerek sorma • 
ğa başladı: 

(Düa YU) 

ceği anlaşıldL İngiltere bütün kuv· 
vetile harp istihsalatını teksife ko
yuldu. Fakat bir yandan hergün 
muharebe yapmak, tayyarelerin 
nıütemadi iz'açlarına adada ma
ruz kalmak, dünyanın dört kö..e
sine dağılmış büyük menfaatleri 
himaye etmek ve imalatı azami 
hadde çıkarmak kolay değildi. Bü· 
yük Britanya bütün kuvvetile ve 
kaynaklarile bu zor işe koyuldu. 
Yalnız pek kısa bir müddette an· 
ladı ki Amerika sanayii hızlı ve 
~abuk yardımlarda bulunmazsa in
sanın nefesi kesilmek muhakkak· 
tır. Bahusus ki İngiliz sanayii ga
ranti verdiği, yardım v.ideylediği 
veya ittifak akdettiği birçok dev· 
!etlere de levazım yetiştirmekle 
mükellefti ve evvelce Fnnsa ve tn
giltere olmak üzere ikizli yapılan 
taahhütler sonralan yalnız Britan
Y• omuslaruuı yiiklenmlt ·'bulunu
yordu. Amerika, İngiliz mukave• 
metinin hayranlık uyandıracak ne· 
ticeleri karşuında bu Angio Sak· 
sonlan yardımsız bırakamazdı. Bi
naenaleyh malllm şekiller daire
sinde Amerika sanayiinl İngilizle· 
rin emrine koydu. Dahlll birçok 
milşkiiller henüz verimin tam ol· 
masma mini olmaktadır. Birleşik 

Delvetler büyük sanayi erbaltının 
hatta işçilerin mukavemeti tama· 
miyle kırılmamıştır. Grevl'V' ha· 
zan, bilhassa milli müdafaavı ala
kadar eden, hazan çelik, bazan de· 
mir, bazan kauçu'Jri!sanay!inde P'Ö· 

rülmekte, hazan kömür gibi bütün 
san'atları birden alakadar eden kı· 
sımlara sirayet eylemekte, sin1cii 
de şimendifer i•çilerinin ikrrf hak
kıadaki isteklerinden bah•ohın· 
maktadır. Amerikanın nutuklarda 
yapılan viitlerle mebsuten müte· 
nasip fili yardımı henüt tahakkuk 
etmiş denilemez. 

Amerika ve İngiliz sanayiinin 
işbirliği nihayetsiz bir kaynak gibi 
görünüyor. iptidai madde bakı· 
mından, teknik bakımdaa imkiıı· 
lar hemen hudutsuz sayılabilir. Bu· 
na mukabil Almanya hamlesini 
arttınnıf bulunmaktadır. Führer 
son hitabesinde Bahrimuhitin öte· 
sinden gelecek yardımı kastede
rek aynen f11 sözleri sarfetıniştl: 

•istihsal sahasında baş.lı:a bir dev. 
Jetin bizi geçmesini biç arzu et
mem. O türlü hareket etmeliyiz ki 
elimizdeki avans ve faildyet azal
mak şöyle dursun, saatten saate 
çoğalmalıdır. Bu bir sermaye me
ııelesi değildir; bir sıiy ve emek işi
dir. Binaenaleyh bizim kabiliyeti
mize ve arzumuza bağlıdır. Eğer 
Alman askerinin bugün elinde dün
yanın en iyi silahları varsa bu yıl 
ve gelecek yıl daha iyileri buluna• 
caktır. Tarihin görmediği muaz
zam bir silAhlanma planını tahak· 
kuk ettirmek için bütün milletin 
kuvvetlerinden istifade edeceğiz.• 

Takriben bütün Avrupa kıt'asına 
hiikim olmakla beraber Amerika 
tehlikeslniJı vahameti Berlin zi• 
mamdarıannca hiç de inkiır edil
memektedir. Filhrerin bu sözlerin· 
den birkaç glin sonra Alman ka
dın ve kızlan da sanayi ve ziraat 
seferberliğine ithal edilmiştir. E
sasen askeri istihsalatta son hız ve 
randımanla çalışmakta olan mem
leket bu faaliyeti daha ziyade tek· 
sif edecektir. Geçen harbin ikh"8• 

(Denıııı 3 tiacfl Ayfıula) 
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Sanayi harbi 

I' VAZİYET -'I p• d k t• t k Amerikan malı 1 ILlanda istikla- !General Sikors- Fransız - Ingiliz m~- 1 ıya e uvve 1 an -
bombardıman lini ilan etti- ki Ruzveltle nasel;e!leriço~ger- Iarı yenebilir 

(Baş tarafı Z nci 51lNda) 
di bakımdan kaylıedilmiş olduğu 
şimdiki Pİtal İ(in hiç de bir sır de
ğildir. Ayni iktlıetin ayni illetler
le Uıhakkult etmesine mini olmıya 
çalışılmaktadır. 

ı . ---o- 1 •• .. t""? gınleştı tay y ar e· e r 1 lzlanda parlamentosu· ~ er goruş u •.• Almanların Giride paraşütçü in-

~abu& ~u cihet tdıarüz ettirile
bilir: Bir memleket bütün iktısadi 
ve ıuuıi faaliyetiai ideta onu bir 
tulumba gibi emen harp işlerine 
hasr ve lllhsis ederse bu yüzden 
milli hayatta bir muvazenesizlik 
bir aheaksizlilt doimalt tehlikesi 
olmaz mı? Esasen Amerikanın harp 
imaliih Mister Bmveltin anu et
tiği kadar şiddet ve hızla tahak
kuk ettirmek husuı;unda tereddüt 
eden büyült fabrikatör ve saıaayi 
erbahınm endişesi ile ha denltsiz
likten ileri gelmiyor mn? 

ilk defa Cenubi Afri
ka seferinde kullanıldı 

Londra U (A.A.) - İngiliz ha. 
va nezareti istihbarat servisinin if 
şa ettiğine göre Amerika Birleşik 
Devletlerinde imal edilmiş bulu -
nan bombardıman tayyareleri, ilk 
defa olarak cenubi Afrika sefe!in. 
de kullanılmıştır. Bu tayyareler, 
18 Mayıs öğleden sonra da Capuz
zo kalesi etrafındaki düşman mev 
zilerinin bombardımanına i~tirak 
eylemişlerdir. Eski Capuzzo civa -
rındaki tayyare meydanı üzerinde 
serpilmiş bir vaziyette duran Al -
man tankları v-e motörlü vasıtaları 
üzerine büyük bombalar atılmı~ -
tır. 

Amerikada petrol 
nakli işi 

Vaşington 21 (A.A.) - Ruzv-elt, 
kongre reisıne gönderdiği bir mek
tupta petrol nakliye vasıtalarının 
kifayetsızliği yüzünden bir kaç a. 
ya kadar petrol istıhliıkının esaslı 
işlere inhisar edeceği derpiş edi -
!erek milli müdafaa için petrol nak 
!ine mahsus borular inşası hakkın 
da lazım gelen kararların ittihazı
nı meclisten talep etmiştir, 

Reisicümhur mektubunda bu 
mevzuu birinci derecede ehemmi
yeti olan bir mesele diye tavsf et
miş ~ sanayiin, halkın ve Atlan -
tik sahillerinde bulunan askeri üs.. 
!erin petrol ihtiyaçlarının şimdi 
yalnız sahillerde işliyen petrol ge
mileri tarafından temin edildığinl 
ve bu usulün hem ağır hem de teh 
tikeli olduğunu bildirmiştir. 

z.m- yapma aiçia 

babnlmıt? 

Berlın 21 (A.A.) - (~). N .. B:? 
Remıi bir membadan oğrenıldı. 

ğine göre bir Alman harp gemis~ 
müsadere baklann1 kullanarak Nı 
san ortasında lngiitereye harp mal 
zemesi nakletmekte olan Zamzam 
ismindeki vapuru tevkif etmiştir. 
Vapur, içindeki yolcu ve tayfalar 
tahliye edildikten sonra torpıllen -
miştir. Tayfa ve yolcular bir Al • 
man ticaret gemisine nakledılerek 
garbi Fransada bir limana çıka • 
nlmışlardır. 

nun aldığı kararlar dirmeleruun mahdut ve mevzıi bir 
. 'azi ajanları Ame- teşebbüsdegıl,Girıdintamamenlş-

11e idiklal irin en bü;yiik leJakarlıiı 11öu~ 
U'llllf olanlaruı 11alİp 11eleeelılerine incmıyoraz 

Yazan: Ş. Hi.zım Ergökmen Londra 21 (A.A.) - Finlandiya 
daki Lahti Radyosu, İzlanda par 
lementosunun 16 Mayısta İzlanda
nın tam istiklalini ilan ve bu su • 
retle İzlanda - Danimarka ittihadı
nı feshettiğini bildirmiştir. 

F;V\'elce İzlandanın Kopenhag 
elçiliğini yapmış olan Björunson 
İılanda devlet reisi olacaktır. 
İzlandanın Stokholm'deki mu -

rahhası Wtlhelm Simson yukarı -
daki haberın doğru olduğunu bll
dirmiş ve kral Christian hla~~ -
da çok sevilmekle beraber bugun
kıi şartların ve bılhassa Danimar
ka ile münakalenin kesilmiş olma
sının bu kararı zaruri kıldığını i
lave eylemiştir. 
Danimarkadakı Kalundborg rad 

yosu Ja Berlingske Tidende adın
rlaki Danimarka gazetesinin Sto~ 
holmdekı muhabirine atfen ve~dı
;;-; bir haberde tzıanda hükümeti -
·~in dış işleri eline- aldığını bildir. 

mis~ir. 

Ayni muhabır tzlanda .par~.men 
t ·· bır muza -tosunun üç saa suren 

kereedn sonra: 
' 1 - Danimll!'ka hükümetinin 

b .. k .. şartlar altında vazifesini ugun u .. 
'f edemiyeceğl hakkındakı bır ka-
ı a . 'tt" 
rar suretini mevcud 41 reyın ı ı • 
!akile. 

2 _ Birlik statüsünün feshe_di.l -
diğl hakkındaki karar surelını 3 
reye karşı 38 reyle, 

3 _ tzlandanın bir ciimhuriyet 
olarak idare ve Danim~ka kralı -
nın yerine bir nalb tayın edılme -
sini tcltl;f eden karar suretının de 
ıttifakla kabul edildiğini yazıyor. 

Parlamento 49 azadan müteşek
kildir. tik naib olarak Sevein Björ 
son'un ismi zikredilmiştir. 

Küçük haberler 

* Bükreş: (Stefani) Sokaklar
da, bürolarda ve hususi i.kametgab
lanla ışıkların kararblıww -
buiryeti bugünden itibaren kaldı· 
nlllll§tır. Mağazalar ve umumt mG
esseseler için ışık kaı:artma mec
buriyeti henüz kaldırılmamıştır. 

rikada büyiik faali- gal ve istılasını istihdaf eden bir 
hareket olduğu anla.şılm;ştır. 

yelte bulunuyor Bu hareket Almanlar için Bal- Bol miktarda defi tayare topuna zırhlı ve motörize kuvvetlere kar-
kan harbinin bir devamı ve ayııi malik olmak, tank kıt'alarına karşı şı derinliğe olan bil' müdafaa iis

Londra 21 (A.A.) - Polonya baş zamanda Suriye ve Filistinde as- en çok güvenilecek bir miıdafaanın temini hlıule 210rlamaktad.r. 
?kili general Sikorski şu beya • keri harekata başlamak 'için bir teminatıd.ır. Bunun gibi, tankları Ve şu muhakkaktır ki kendısini 
atta bulunmuştur: hazırlık sa 1 b.1. F lh k '· Girit ve motorıze kuvvetlerı karşılayıp bindirilmiş kıt'aların takibe mu-

ig!t ed b yı a ı ır. ı a ı..a kala k d" .. k . h t affa 
Müştereken hare l kke~ ~ş ve hatta Kıbrıs ellerine geçmedik- 1 yak' _ma ve .ov~ere.liı: a e ~ v k olamadığı bir tank kolunu 

reyahud altı blok.an eşe u . Ae çe Almanlarııı Suriye ve Filisl!indelı.ıne ;_ı1çın aynı cınstö .. n sık a, ty1anı piyade, peka!A, çaresiz hale düşıi
•k mü~takbel Avrupa prensıpı - askeri harekat yapmalan kolay ol- tan~ ara ve mo rıze uvve e:" tür ve imha edebilir. 

•rikada iyi karşüanm.akta ve pek mıyacaktır. Bunun içindir ki Al- malık olmak - faydası lıerkesın Şu geçen on dokuz, yirmi aylık 
·iyade tatmin edıcı gorulmekte - ı manya ağ h ta ih. de misli kolayca kabul edebıleceğı kadar harp devresinde tank ve rn törııe 
iir. Bu bloklar, bir tek blokun Av . go"ru· lmemır vböe 1arpb . tr ınbbu··se gi- açık - bir hakikattir. Ve d~mani' kuvvetlerin harekatı bakımından 

· 1 ış Y e ır eşe ki tö · tlw tl · ·· ·· 1m ·· 1 l k h 1 · 

Muharebe hangi zavi}eden tet
kik edilirse edilsin çok dikkate de
ğer bir manzara ve durum almıştır. 

Hüseyin Şükrü BABAN 
·upada bir hegemonya tesı\~tme-

1 
rişm :ştir. Bu işe başlarken Fransa tan ar;~ ve mo rı~e . l ~e· erı- , :ru ~ş o an ~r, r~ arp erı~m 

ine imkan kalmıyacak şekı e ha hükümetinden Suriyeden geçmek ne bom da a~. ve top arıy:k ~~~ ,., ~vet k Çet~. a~p erı~e çhe\'rl1 ~- D A ,J4 A ..., C I K 
reket edeceklerdir. veya buray . 1 1 ek mü.saa- kudretın e ır tayyarecı ı e - .,.nı aç ça gosterıyor. u arp"'"'- \,:1 n. 

General Sikorski, Avrupada barı de ve tcımin~t":/:ıaal';;; e:ıacaklarına !erin belki en güz~li?ir. Ve niha de muvaffak olmak için ya bu çe- 'Ba . . . 
1 ve refahı temine matuf olan bu şüph yokt ış yet, tank ve motörıze kuvvetler lelere karşı pusular kurmak. yahut ı ' ş tarafı 2 ncı a) fada) 

i>roje hakkında Ruzvelt'le görüş - e . ur. . meydana getiren her tipteki nak' bu çeteler kadar sür'atli hareke Şunun şurasınd~ İstanbul. )a· 

nüştür. Başvekil, Amerikanın Av- Amerıka ve İngilterenın, Alman ..-e harp vasıtalarına karşı güzekc eden topçu ve piyade kuvvetleri rışları~a çok çok hır ay, on ııun ka. 
ruoanın tekrar kurulması mesele- tayyar~le~ının Suriyeden geçmele- hazırlanmış tertipler, ikinci derece- vücude getirmek zaruretı kendi d~r bır şe'· ka-~dı . .. Gı en '.llara 
.. cok büyük bir alaka göster - ı rı uzerme yaptrkları protestolara de olmakla beraber, hiç şüphe yok. kendine meydana çıkıyor. msbetle bu yıl uç, dort hafta daha 

j·.~':' · kavdettikten sonra demiş _ Vişi hükumeti -cevap vermekteiir. temenniye şayandırlar. Öyle düşünülebilır iti ,_.,he ge- I fazla yapılacak olan bu yarışlara 
ıgını , v · ·· 1:ı t · --,,. bu senek" ·"bet il d 

•ir ki: ışıye gore, Almanların. . ı.ı a) - Fakat bizim kanaatimiz odur ki risinde, tank taarruzlarının muhte- ita ı r.,. g~çen ~ı R~ an 
Ortaya koymak istediğim ve se. y~re :neydanla.rmdan .ıstıfadey~ 1 kahraman bir milletin ~-ocuklar mel mıntakalarını çerçeveliyecek t kat fazla olacaı:ına bıç uphe 

h t . . hedefı· ,. teşkı'l eden b"' mutarekenamenın 12 ndi maddesı . . 1 . d ·ı-h t hı· surette mesela en iptidai olar~k yoktur. Oldu olacak, İstanbul yarış a a ımın n u- . . .. ıçm. llOl'ma pıya e sı a ve eç - ~ • · "d d 
tün resmi meseleler memnuniyeti mu~ıbınee hakları v~rdır ~ Mutare- ı:atile dahi düşmanın en büyük hafif otobüsler tarafından çekılen ~:"~~~ 1 ~~e e enler, Y•_rışlar~ da: 

'b b. k'lde halledilmiştir kenın 12 neı rnaddesıne gore Fran- t k tö. . k tle .. dur topçu parkları meydana getırmek k gun \arken Velıefendıdelu 
mucı ır şe ı . t Al la an ve mo- nze uvve rını - 1 bu gi 1 1 . . d h 11 Kanadada mali ve askeri mahiyet- li!Z ayyare .. meydanları man - durmak, hatta imha etmek imkiın otobüsler topçu efradından \'e cep-

1 
r şe er . m~ ~ını e a ets~-

t ba 1 1 . etfk rın kontrolu altına konacaktır. An- dı nd d"""ld. hane!linden başkaca hafif ve ağır e , oradakı gışelerı çoğaltsalar, bı-
e B ~ an aşmt ar. ıml~k ~: cak İngiliz ve AmerrkaWara göre şı a ~.,. ır. ki f makineli tüfek ve efradını taşımak l let alacaklara, •girme - çıkma• par-

.;:nd ar~ nedıc;sı.k~ a keri: ay Almanlara meydanlan knntrol sa- Ne yaptığlıu 'I'." ~an tr~n zay~ ve havalarda mümkün olduğu ka- maklıklan yapsalar, ve mümkün· 
:- . nedal a~~· a a ı ı as amp lahiyeti verilmiş olabilir. Fakat bu tarafını blen yetışkın ~r :ı,e itan - dar çok av tavyaresi bulundurmak se buralar, ağaçlandırılmcıya ka
esGeıs ı ecl es·kır. k' N . . 1 - meydanlardan istifade hakkını ver- ların .muhtemel ıı:rek;~ a akrlm- suretile ceph~vi \•e hııak sahaları-ı dar şimdilik &İfelerln olduğu yerin 

nera ı ors ı, azı aıan arı mez Kontorl . . . hakkı a ,_ da Fmlerın yapttgı tuza ar . " üzerine gün lilt bir nlak a • 
nın Birlesik Amerikadaki faaliye- . 1 ~e istifade add > . kurmak müdafaa tedbiri almakta nı geçebılen bır duşmanın tank ve in -ı. iyi ~ b ça ti Y psa 
tinden bahsederek şöyle demiştir: n ayrı şey erdır. Vışi ~u m . eyı gu'"çlük yoktur İyi masıkelenm;• ı motörıze kuvvetlerini karşılamak: 1 •-bi L- d h' u '"', re e yanş-

Alınanların lehine tefsir etmışür · .., · h t k k bild · 1 ann r ... t a a ta 1 çıkar 
Bu ajanlar ellerindeki bütün im İngiltere il . asındaki mU- bir, yahut ikıi. kişilik derin siper- ve ım ~ e_ me a ır. .. . . . · 

kan ve vasıtalarla Büyük Britanya beU ~ Vişi ~l işi' Vi- !ere yerleştirilecek mühim miktar- Otobusun her yerde yuruınedığı Osman Cemal KAYGILI 
aleyhinde çalışıyorlar. Bu faaliye - n_ase . er ç~ ge.-!Jın eşm ır. d tank 1 bomba ve hafif muhakkak bulunmakla beraber 
tin ne kadar tehlikeli olabileceği • §ı Suny.edekıi İngili~ ~kıslaİnrı- .:akineli a~~:ı~rle teçtciz edilir ve cephe gerilerinde sür'atle ve ken-. , 

nın gerı alınmasını ıstemıştır - d' k d. b' k tabii ta ı l ~i anlamak için Alman ırkından ·ıter b' hafta .. d lro~los- bunlar yerine göre iyi gizlenmiş ı en ıne ırço r a yo - BORSA( 
olup Amerikada ikamet edenlerin gı e ı: ıçın e . - dafi tank, basit bomba toplan ve !arı açıldığını, bu yollar mevcut ol-

larını gerı çekecektiir Dıge.- taraf- b'I bö ı bir 'f · ı 
adedini hatırlatmak kafidir. Rei - tan Vişi, Fransız gemUerine ellkıın- mayıinlerle takviye olunurlarsa ve ~asa h 1 ek Y eta 'k·azıd~yıaha ıruş t.ı.-.ı.1 BMT••= 11151141 fia&ıan 
sicümhur bu faaliyete ve propa - . arazi üzerinde imkan derecesinde 0 an er oonu nın en ıs asın- 1 Sterıın· 

.. .. . .. masından dolayı Amerıkayı da pro- . . . d b b k d h 1 ki • 5.22 
ııandaya karsı bulun kuvvetile mu · . . . . · arızalar meydana getıırılınıe neti.- a u a ım an azır 1 ar yapa 100 Dolar 132.20 

. testo etıruştır. Vışmın Suriye tay- . .. ,. bileceğini hatırlamak bize doğru · 
cadele etmektedır. yare mevdanlar hakkında mütare- .cenın müsbet olacağ:ndan kat ıyen .. .. . 100 lsv. Fr. 30.0875 

G 1 S 'k k' R · · - h ~ ı gorunmektedir 100 Drahmi 0.995 enera ı ors ı, eısıcum ur itenin 12 ne! maddesini tefsir tar- ı şüphe edilemez. Ve tank aveılan- . · . . • . . . 
lluzvelt hakkındaki intıbaını şu zı Dakar'dan da ayni tefSirle Al-: nın katlanacakları fedakarlik, biç .. Bız, vata': ve_ ıst~l w;m en bil- ıoo Peçeta 12.89 

k Um 1 1 'f d t iştir· ' , b' ph .1 . d yuk fedakllrlıgı goze aldırmış o- 100 Yen 31.0175 
e e er e ı a e e m . manlara istifade hakkı verilebilme- ır zaman ce e gerı e.-ın e ser- lan! ta . kan ıoo isv.kr. 30.1275 
Ruzvelt te Reisicümhur Wilson si ihtimalinden dolayı Amerikayı bestçe haı:eket eden düşman kuv-. ' ıardaırn,h mt•~~ukt _vası d ve ıml rd - llSILUl ore TABViıAT 
·b· b. ·d ı· ıı· F k t R ıt 1 . k da • la k 1 an a .... ım ansız enen e en . gı ı ır ı ea ıs ır. a a u~ endişeye düşürmüştür. Bunun ıiçin- vet erı arşısın ugranı ca o an . .f d . d b"l k li 1 :ti llcramiyeli 35 1938 

ıdeallerinln nasıl tatbik mevkiine dlr iti Am""1ka Dakar ve Martiıillı; u,yiat deJoecesini bıılamaz ıstı a e~ı ~ 1 ere ga :P ge e - \Sıvu _ Enuruın l 

k '- --- li z.r•ıw-• bW ' ı.ceJWırine 1D&DIJIOCUZ. C l a& 1 onu ... ..., zun ge ....,.... ~· adasının Almanlann eline geça- Bize öyle plfyor 1d bu m-1• - • "" 
Halen Ruzvelt mantlkan Ameri • sine muvafakat edemiyec:efini Vli- Din bu biçimde hallinde büyült rol 

19.20 
19-35 
11.60 

kanın büyük mücadeleye daha fa. §iye bildirmlştil, oynıyan ve muvaffakıyetin temeli-
al bir surette iştirakine matuf olan * Di teşkil eden iki esaslı mC'!Za var- ~---,Gir tariht-=----------
bir hareketin başında bulıınmakta dır: Bunlardan biri cephenin tank * Vaşington: Bazı SoyYet ha- dır. taarruzlarını tetkik, ikincisi diiş-

berlerini de tekzip eden Hull şun- ,,,,....,......,.....,,.......,,...,,...,,= .... =="""' Cnivenite •ereti h JJI manın kullanabileceği kuvvetlerin 
S~tan Aziz N~~~~~ü?) 

ları söylemiştir: bir anlaşmaya varmak için lefeb- Diyarbakıra gidiyor mi'ktannı iyıice tesbittir. Bununla 
Amerikan hiilWmeUi Japonya ile büste bulıınmamıştır. Bu yıl Diyariıakırda yapıiacağı-

* 
Vaşington: BirleŞik Amerika, nı yazdığımız, •Üniversite haftası• 

is!iv ittihadı cemiyeti Sırbistan de Devleti Aliyeyi iz'aç ediyorlar. 
imaretinin harbe tahrik olmasında dı. 

~-.ı: ASKER1 VAZİYET 
~)'>o.;; 1' 

için Rektör Cemil Bilsel'in reisliğıi 
Berlinden gelen haberlere göre altmda teşekkül eden Üniversite 
Zam:zam vapurundan 'kurlarılml'J hey'eti ayın 28 inde şehıiimizden 

1 

olan 138 Ameil'kalı hakkında Al· hareket edecektir. Hey'et !zaları 
man hükümetinden tam izahat is- Ankarada 1 gün kalacaklar ve er-

beraber ctank aveılan• meydana 
getirmek tertibin de, tardtlara re
fakati mutat olan motosikletli kıt
aların ne bahasına olursa olsun, 
tank av sahasına girmemesi de mü
him bir dava olarak gözönünde bu
lundurmak zarureti de ihmal edil
memelidir. 

'le Bulgariatan, Bosna ve Hersek Ruslann mabadı, Sivastapol mu 
kıt'alarındaki ihtilil hazırlıklanm harebeslnden sonra, Pariste, Dev. 
tamamlamıştı_ !eti Aliyenin kazandığı muahedeyi 

Bu sıralarda, Rusların teşviklle yıkmak ve yırtmaktı. Bu IW'C!tle 
Bulgarlar, Rum kilisesinden ayrıl- İngilizlere büyük bir darbe vur
mak için çalışıyorlardı. Rumlarla maktı. 

GlRIDDE ŞiDDETLİ MUHAREBELER 
OLUYOR SURIYEYE HOR FRANSIZ 

KUVVETLERi GiRMiŞ 

A kdmizdeki mjcadeletıiR 

siklet merkeııi Giridc &ıı
tika! etmif gibidw. lngilia lc4y. 
ft4klannm verdQi lıaberlen! gö
nı, Giride karşı yapılan. ALman 
tf?§ebbüsü ciddidir ve yıılnız P4 
roş;Ltle 1500 Aım. <ıSkeri in -
dirnıe!Je inhisar etmif bir hare. 
ket değil, bütün Giridin işgal 
ve utildsı gibi geni§ bir maksad 
takip eden bir te,ef>bütür. 

Almanlar Pazatea gimü Gi
ridi §iddetli bir hatıa bombar • 
dımanınıı tlMl:7'Wr bıraktıkt4n 

1anra Salı ıabGhı tekra bom • 

bardımana b<ıflmıııflcr ve mü
t~kiben para.şütçiiltt ~lar 

dır. ParllŞÜtçiiln hemen tay • 
yarelerin iTıırnelerine m.üs"aid 
yerler IJl"Cl§hnn.lflar ve buldu.k
lan yerleri ifaretle t4yyarele • 
re bildinıı.İflerdit'. Btmdan son
ra Alman nakliye t4yyareleri 
ve plıinörleri bu salıa'4ra in • 
mişlerdir. lngiliz bafvekilinin 
söylediğine göre ilk iki saat i -
çinde 3 bin kadar Alman para. 
şutçu.su esir veya imha edilmiş
tir. Ancak Almanlar evvelki 
gün ve dün <ıSker yıığdırmaga 
devam ederek Giride 7 bin as. 
ker indirmeğe mıımffak olm"'!
lardır. 7 bin GSker bir Alman 
hava tümenidir, Askerlerle be • 
raber hafıf top ve bazı sil<ih • 
lıınn da indirildikleri aniafılı • 
Y01'. Alman ft4kliye t4yyarele
rinden bazdan bu milaid 111hcz,. 
lan& inerlcerı kınlmqıcz.. tıe sa. 
lcatlım !ar, bir kuma da dii • 

.. rülmüştür. Di!Jer ta1Uftan Al 
şu il hman!!lnn küçük gem er ve u-
cum botlarile de Giride <ıSker 
çıJcannağa teıebbiis ettikleri ve 
bunda kıs,,ıen muvaffak olduk
ları anlaşılmaktadır. Verilen 
son haberlere gere Giridde şid
detli muharebeler det>am et • 
mektedir. lngilizlerin va.ıiye • 

te hôkim olduklıın bildiri! • 
mektedir. 

1 nıktaa t1eni Jıabet
Failu;ah'ı İff7Gl edeıt lngi-

li.ı kuwetlerinin bunıdan Ela#-
dad üzerine yünlmeleri mııhte. 

meldir. Diğer taraftan lflgİliz -
ler Bamıya mühim miktarda 
aıım, motörlü vasıtalar ue mal
zeme çıkarnuıktadırlar. Bıın • 
dan b~ka Filistinden de Bağ -
dad istikametine motörlü mal • 
zeme ve asker gönderilfll'1kte 
ve böylece Fııllu;ah mıntaka -
sındakı kuvvetler takviye edil.. 
mektedir. 

S uriyede vaziyet ka.rışık. -
tır. lngili.zlere gore bir 

kısım Fransız zabUleri Suriye -
den kaçarak lrakta fngilizlere 
ilttlıak eotmişlerdir. Burııın uze. 
rine Fransanın hava nazın tay
yare ile Sııriyeye ge"'".iftir. Müs 
ta.kil Fransız ajamıflll Suriye 
hududunda• verilen haberlere 
göre hi.if' Fransız kuooetleri 
Suriyeye ginııif!erdir. Fakat 
nereden, nan! t>e ne kadaT? 81'
ran henüz molı1m değildir. 

* 

teıniştir. tesi günü Diyarbakıra hareket ede-
(A.A.) ceklerdlr. 

Sonra bir müddet beklemiş -
ti. Hiç bir haber alamayınca si
nirlenmiş, odanın içinde dolaş • 
mış, nihayet yatağına uzanmış • 
tı. Fakat farkında olmadan uy
kuya dalmıştı. 
Şimdi yatağında uyuyordu. 

·Fakat uyku basmadan evvel her 
geec elinin alıştığı bir hareketle 
baş ucundaki düğmeye basarak 
liırıbayı söndürmiişlü. Munta -
zam bir nefesle göğsü kalkıp i
niyordu. Odada şimdi hiç bir gü. 
rültü yoktu. Bir aralık saat çal
dı. 

Genç kız birdenbire uyandı. 

Apartımanda biri dolaştığından 
emindi. Hiç bir gürültü işitme • 
di. Fakat aldanmadığını bili • 
yordu. Odanın dışında bir tahta 
bu kanaatini teyid eder gibi gı
cırdadı. 

Kalkmak ıstedi. Fakat tek ba
şına ne yapabilirdi? Karanlıkta 
lvice seçemediğı kapının arka -
;ındaki adama nasıl karşı ko. a. 
caktı• 4ığı yaksa esrarengiz 
düşmanının bir an evvel saldır
masına sebebiyet vermişolmaz 

mıydı'! 

Ellerıni acıtacak kadar yum -
ruklarını sıkarak yatağın icinde 
büzüldü. Elinden gelse yalu!\ın 
dayandığı duvarın içınde kaybo
lacak ... Kapı kımıldadı. Kanadı 
gölgeler içınde bir gölge gibı ya
vaşça döndü. Odanın karanlığı 

dışarının daha koyu olan karan. 
lığına karışıyordu. 

Genç kız boğaıından çıkmak 
ı.teyen sesi zaptetti: Bu karan-
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!ık dekor içinde bir gölgenın kı
mıldadığını hissediyordu. İki 
fosforlu nokta odanın içinde ha. 
reket ediyordu. Sanki iki ateş 
böceği yanyana sallanıyordu. 
J anine bunlardan gözlerini ayı. 
raınıyordu. 

Korkuyordu. Bağırmak, im • 
dad istemek takatini •kendinde 
bulamıyordu. Bütün ku~ti 

sanki vücudünden çekilmışti. 

Şimdi korkudan ba§ka hiç bir 
şey hissetmiyordu. 

Fakat esrarengiz gölge kapı • 

nın eşiğinde hareketsiz duru • 

yordu. Parlak, yeşil noktalar 

yav~a ara sıra sağa 90Ja kaç • 
masa genç kız rüya gördüğüne 

hükmedecek ... Esasen rüya gör
medii{i ne malüm? ... Belki müt
hiş bir kıibus geçiriyor!. .• 

Gece misafirinin hareket~i:di
ği genç kızın korku.;unu büsbü
t,jn a"ıtırıyordu. Bu adanı n~ 
hazırlıyordu? Ne yapacaktı? Sal 

Bütün bunlar orduları, tankları, 

dırmadan evvel si.IAhını mı yok
luyordu? Janine zavallı aktı:i • 
sin ölümünü düşündü. Aw • 
katın cinayet mahkemesindekı 
sözlerini hatırladı: Maktul vah
şi bir hayvanın hücumuna uğ • 
ramış gibi vüeudünde yara ve 
tırnak izleri taşş-or ...• 

Evet bu korkunç hayvan fim. 
eli iiatüne atılacak, tımaklarile 

vücudünii delik deşik edecekti.~ 
Karanlıkta onu ifte bqle bir ö
lüm bekliyordu. Artık boğazına 
kadar yükselen leSi zaptedeıne. 
di: 

- Laumier imdad! 

Diye ba,tırdı. Fakat neden 
mahkümu imdadına çağırml§tı? 
Bunu kendial de bilmiyordu. 
Birden kapının yavaşça ltapan-
0dığını hayret w sevinçle gör • 
dü. Genç kız bağırdığı zaman 
yepl, parlak noktalar karanlık -
ta adeta sıçramış, sonra kay • 
bolmuştu. Kapının kaaadı ya -
vaşça rezelerin üstünde dönü • 
yordu. Demek esrarengiz zalr 
gidiyordu. Janine gözlerine ina
namıyordu. 

Evet, kapının kanadı eski ye. 
rine geldi. Dışarıda yine bir tah
ta gıcırdadı sonra ortahğı yine 
sükı'.lııet kapladı. Genç kız yata. 
ğından dışarı fırladı. O menhti 
mahlukun gittiğini anlamıştı. 

Fakat buraya ne maksadla gel -

mişli? Şimdilik bunıı düşünecek 

halde değildi. Kil bua geçmişti .• 

lizım olan da bu idi. 
(Daha vu» 

Bulgarlar arasına müthiş kıtaller Rusların iddiam fU idi: t.wıat 
oluyordu. fermanının esasen ahkiimını Dev-

Devleti Aliye, Bulgarların Rum Jeti Aliye çürütmüştür. Hiç bir şey 
kilisesinden aynlmaması tarafını yapmamıştır. Ve yapılsa bile, hı. 
iltizam etmiş bulunuyordu. Fakat, ristiyanlıır için bir güna faydası 
İsliıv ittihadı cemiyeti buna mani olmamıştır. Hıristiyanlar meza ı;"' 
idi. görmektedir. Müslüman ve ,1 r«.. 

Esasen Tanzimatı Hayriyeden !erin hiç bir şey olmak 
sonra, idarei mülkiyenin teşkil o. yoktur. Bunlar kendi hallerine c,,. 

lunınaııı, hıristiyanlara villlyetler. rakılıp asıl düşönillecek şey hıris
de bir nevi muhtariyet vermif o- : iyanları Türklerin :ııebunu olmak. 
luyordu. Hıristtyan azalar, vil.Ayet tan kurtarmaktı.. 
idare heyetlerine girmişlerdi. Ve Reşit pı .. nın Tanzimatı Hayri. 
bu hürriyet ve müsavat ise hırlsti- ~ Devieti Aliyeniıı başına öyle 
yanlarda iatlkl!l ümitlerini arttır. bır bell açmıştı ki, bu belidan 
mıştı. kurtıılmalt güçtü. Çünkü, bıristi-

Bulgarlar da, bu idarei mülkiye yanlık namına devletler, Avrupayı 
istiklilini elde etmişlerdi. Ruslar, merhamete getirmek için kolaylık 
durmadan Bulgarları körülüyorlar buluyordu. Ruslar, hıriatiyanlık na 
ve isyana teşvik ediyorlardı. Bir mına bağırıyorlar, hıristivanların 
Bulgaristan imaretinin teşkiline zulüm gördüklerinden şik~yet etli. 
çalışıyorlardı. Yani, Sırbistanda yorlar, bu suretule Avrupa h:risti
muvaffak olduklannı burada da yan alemini kolaylıkla Devleti A. 
vücutlandırmıya savaşıyorlardı. !iye aleyhine çevirebiliyorlardı. 

Nihayet Devleti Aliye, Rusyanın Bu sıralarda, Almanya ile Fran-
~zyikile Bulgarlann Rum kilise- sa arasında bin &ekiz yüı y-etm" 
sınden ayrılmuına muvafakat etti. muharebesi oldu. Bu muharebe<le 
Ve miistakü Bulgar ebarlıjtl vli· Ruslar bitaraflıklannı muhafaza 
cut buldu. ettiler. Çok acmlikler! gibi götü. 
-Ruıııar, durmuyordu. Girit ihti- ken Fransa:rıı yardım şöyle dlll'o 

!Ali için de bir Bulgar meaelesl çı- sun, Almanyayı serbest bıraktılar. 
karmışlarclı. Devleti Aliye Bulga. Fransızlar inağ!Op oldu. Alman. 
ristan eksar halkına muvafakat te. lar, Rwılann bitaraf kalıp kendi· 
ınif olmakla yine mesele sitktn !erine nevima yardım elmeleriıı
bulmadı. ?,en memnun olarak Ruslara Şark 

Ruslar, Fransızların yardımile uzerınde ıstedikleri gibi serbı:ııt 
bu sefer de hıristiyanların islihı kalmalanna müsaadtP etttıer 
ahvali içia teşebbüsata giriştiler... Ruslar, 'burulan 
İkide birde, Tanzimatı Hayriye ile manya ile yeni bir 14tıfak vaptı. 
verilen hıristiyan haklarının J"ri- Ve Şark herinde tam bir ıoerbestl 
ne getirilmesı için müdahalede aldı. Bu, Devleti Ali,.e i\'İD 901' va. 
hak buluyorlardı. him oldu. 

Ruslar, Fransızlarla birleşerek Bunun Gırerine RU8)'a devleti Pa 
hırisliyanlara verilen hakların han ris muahedesini vırttı. Par;s ır.ua· 
gilerinin yapılıp hangilerinin ya-1 hedeaini imzalıy~n dnvle:lere ,(,v. 
pa1maclı&ım lıefrik ederek ikide bir l ıe bir muhtıra -,olladı: (Dalaa nr) 



l K DAM 
~SA~Y~F~A~-~4:._~~~~--~~~~~~~~~~~~=-~-:-~~~~~~~~~~--~~~~~~--• . 
HADiSELER VE.. . J 
r-BAŞMUHARRiRLER 
\. ' 

Dün alupmki Sontelgrarta Glrltte tiye tayyarelerin! paraşütlü lut'aları 
Alman pa.raşülçülcrl• başlılı altında .• ullanacaltlan gibi; ilitimal İtalyan do. 
ıazd.tğı başmaık.a.lede Etem izzet Benice ~anınasını da her ne pahasına olursa 
~or ki: olsun hal'ekete sevkedeceklerdh·. Ho.va-

Yunan barekat.ının bit.ınesindenberi dan ve denizden bu haı..·eketleri yapar, 
Alınan ve İtalyanlar ;reni hamleler için [ngihz donannıa ve tayyareıeı·ini m~
hazırlık haLnded.irler, Ordu tayin erJe- gul ederken ihtimal Suriye jske1el~ın~ 
ccği yeni hedefe veya hedeflere saldır- de a::;ker çıkartmağa "-e tank, motörlu 
mak hazırlığında bulunurken.; diplo- vesıta lndirem~c ça.IJşacaklardır. Bu a
mallar da bu hedefiere kolaylıkla var- rada mahalli haz.ırlıklarının, Irak or
manın imkfuıları.nı temine çalışJyorlar. duıı;undan bekledikleri hizemtin, Fran
Fransa, İspanya, Irak ile Almanya Ve sız şark ordıı::>uile teşriki mesai şekille. 
jyalya arasınd.iki temas ve müzakere- riııin tarzının ne olacağı da ~mdiki 
)er bunu iS\ibdat ediyor. Bu müzakere- halde meçbult\müzdür. 

Yeni l?ütçemiz GIRiTTE 
b 

Arık~ra \İkdan1 ı11uhabirinden): 

m U ha re e 1941 :M.iıli yılt l.ıütçesinin tetkikleri 
• bitmjşJ liı.yiha basılarak azaya dağıttl
ınıştır. Meclis bütçe ınüzakerelerine pa_ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) :artesi günü baılıyacaktır. Encümen 

hakim olduğumuz bildirilmiştir. 
Hücum Stuka pike bombardıman 
tayyareleıi tarafından yapılmış ve 
bunları Messerscbm.itt tayyareleri 
ile planörler ve paraşütçüler takip 
etmiştir, Kancüya ve Regu mınta.. 
kalarında paraşütçülerin hücumu 
saat 17,30 da başlamıştır. Bundan 
başka asker nakleden pek çok tay
yare de yf!re inmiştir, Bunların bir 
;oğu parçalanmıştır. 

·nasraf bütçesinin hilkümet.in tek.llfin
Jen beş milyon lira kadar fazla olarak 
.09 milyon 743 bin 307 lira üzerinden, 
o1aridat bütc;:esini de 309 milyon 743 bin 
.>ir lira olarak kabul etmiştir. Varida' 
:::ıhminlcrt yapılırken on bir aylık tahsi
.iit nPticeleriyle yeni vergilerden alın-
.a.sı derpia edilen miktar gözönünde 

·.,ıtulmuşıur. Tuzdan alınacak n1üdafaa 
v·ergisi bir kuruşa iadır.uctJgınden bu 
lasıJadan bir milyon 750 bin liranın 
.enzill icap et.m.iştir, Fa-kat bunun bir 
_ısmı idtilere yapılacak zamla teJ.Afi 

On sekiz bin 
Italyan 

(Bil~ tuatı 1 inci sayfada) 

akıben alınan esirler.in miktarı 18 
bin ile 19 bin arasındadır. 

Adisababanın cenubunda halen 
devam etmekte olan göller muha
rebesinde, kıt'alar, iki fırkanın ba
kayasından mürelcl<ep bulunan düş 
man kuvvetlerine sür'atle yaklaş
maktadır. Dün, cenuptan terakki 
eden ileri kıt'alarımız, i:lüşman 
dümdar lan ile şiddetli .bir çarpış
madan sonra, aralarında birisi liva 
kumandanı general olmak üzere 
bir miktar esir almışlardır. 

22- MAYIS - 1941 
·-- -- -

1 o. Demir Yolları işletme U. M. i18nları 1 
Muhammen bedeli (1600) lira olan ~000 adet kalopili kavanozu (9/6/941) 

Pazartesi günü saat (15) on beşte Hay ~~rpaşada Gar binası dahilindeki ko
misyon t.'lrnfından kapalı zarl usulile ,t1n alınacaktır. 

Bu işe grmek isteyenlerin (120) li /3.lık muvakkat tenunat kanunun tayin 
ettiği vesikalarla tekliflerinı muhtevi ıarflarıru aynı gün ll:aat (14) on dörde 
tadar komisyon Reisliğine vermeleri i'1zımd11·. 

Bu işe ait şartnameler komisyonjan oaı-asız olarak dağıtılmaktadır .. 
(3945) 

Muhammen bedeli 22.500 (Yirmi iki bin beş yüz) lira olan Sterilizasyon 
&azlan ve teferruatı 7 Temmuz 1941 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarl 
tısulü ile Ankara'da İdare blıısında satı a alınacakhr. 

Bu işe &irmeJı: lsteyenlerlıı W87,50 (Bin altı yilz -sen yedi lira elli ku
ruş) liralık muvakkat teminat ile ka ııunun tayin ettiği. vesikaları ve tekllt. 
terini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleril itzın:ıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara 1da Malzeme daireslnden, Haydarpa-t 
şa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da ptılacaldır. (3894)_ 

Jerin kat'l neuce,.e vasıl olması "ile be- Herhıalde, yakın günler zar!ında Şar_ 
raber; hareketin de başlıyacağı. mubak- ki Akdenizde kanlı bir boğuşmanın baş 
)<aktır. Ancak, bir lki gün evvel de, yı_ hyacağını ummak yerindedir. Hatta, Gı 
ııe b':' sütwıwda_ tahmin ve işaret et: ıtide indirilen Alınan paraşütçü tedaile
tiğimız. &ıbi; bütün emareler yeni ha- lnıın de :nd abzı tahrlbat ve manevi
teket hedefinin Şarki Akde.ı;ize v~ Or- yat üzerinde tesir yapmak ;çin indiril
ta Şarka müteveccih olacagını ı:oster- mış oldukları aşik!ird.ır. Ancak, Giride 
mektedir. inebilen ve fakat umulan hizn;ıet.leri ifa 

Muharebelerin gittikçe artan bir 
şiddetle C.evamına intizar etmek 
J.azımdır.• 

GİRİDE 7000 ALMAN 
ASKERİ İNDİ 

edilecektir. Encümen mazbatasında teş 
kil.At ve hadıvların ihtiyaca uygun hale 
ifradını etmiş son söz olarak da demiş_ 
tir ki: Başta MHJI Setimizin en büyük 
istinadgfilıınuz. olan basirelli ve rehber
liıti altında hükumetimizin umumi si-

Atlee dedi ki LDeniz Leva.·um SahnalmaKomiayonu lli.nlan 1 
• yasetı en müreffahı muvatlakjyetli ve 

emruyeUi ibr şekilde tevdi etmekte ol
Londra 21 (A.A.) - RöYter: Lon · duğu hakkındaki umumi kanaatimiz! 

draya gelen haberlere göre, 19 Ma ı•.har ve milli_ vahdetin verdiği sarsil
yısta Giritli havadan bombardı • maz kudrete ımanımızı l!ade etmekle 

(Baş tarafı 1 ınci sayfada) , Marmara Oaaü Bahri K. Sabnalma Komisyonundan: 

Bunun için<le Alman. pJ_ılnına. ilk ~er- edemedikleri mubakkak olan fedai pa
balede ve en basit ihtimal ile Gırit, ~ü~tilerlıı bu tarzı lıarckeUeri henüz 
Kıbrıs ve Suriyeyi işgalin dahil ve lıA- sal beklenen kat'i hamle ve taarruz ba
kim ~uğu muhakkakl.U'. Girit alınma- jmnından sahih bir fikir vermeğe kafi 
dan dogrudan dogruya Mısıra karsı ha.. değildir, Herhalde Almanların maksa
rek~t müşküldür Kıbns alınmadan da dı Surjyeye çıkmaJr, Iraka ve Süveyşe 
Surıyeye çılı:mak 1EOrdur. Suriyeye 1Jı... gitmek; Tıııblus cephesinde ed faal bir 
f~ç ıçın Fransa hüktlmetinin müsaade- vaziyet muhafaza ederek İngiliz kuvvet 
51 alındığı ve bu. müsaadenin cmüta- )erini orada meşgul etmektedir. Buna 
relr.e ı;art.laruun tam tatbiki.> gbi bir karşı İngilWerlıı tedbir ve menfaati de 
l.evi! ve lefııire ıAbi tu.ıulduğu muhak- Sunyeye bakim olarak Y~ ve Orta 
kaktır. Şarkı korumak, müadiaa ey leme.k, so-

meb'us yukarıdaki tekliilin İngilte. Cinai Kilosu Tahmini flatı Teminatı 
reıtin Almanyaya üstünlük temirı Kurut Sa. Lira 

' . .. beraber ,.annın ne gibi siyasi hadise- ettiği bir sırada yapılmış yersiz bir Kesme Şeker 120.000 50 60 9108 
man etmış olan. duşman bu bom • lerle mahmul olduğunu takdir imkfın- teklif olduğunu söyled~ zaman Toz c 32.000 fi 75 2292 
bar~anı bütün gün sürdürmüş.. rızl,g, karşısında zaruri ve acil olmayan 
ür. Dün sabah erkenden yeniden ve telı.irJ, mümküıı her türlü masratla

hücum edilmiş ve parı!iütçüler in- rın ~~d bırakılması lfızumunu tasrih 
dirilmiştir. Bilahare planörler ve etrneıı• b~ vesıle .addeyle~lk, bütçe mü. 

şiddetle alkışlanmıştır. 1 - Yukarda miktarı yazılı iki kalem Şeker, pazarlıkla satın alınacaktır. 
Attlee, ttık:rar söz alarak şöyle Pazarlığı 2S Mayıs.J.94.1 Cuma ıünü aaaı 16 da İzmitte Tersane kapısındaki ko-

demiştir: misyon binasında yapılacaktır. 

zakerelerı dolaysıyle Maliye Vekili Pa
asker nakliye tayyareleri kullanıl.. zartesl günü beyanatta bulunacaktır. 

2 - Pazarlığa istiriık edecek lsteklllerlıı bu gibi islerle ilgili oldulda• 
Almanya ile herhangi bir anlı!i- rına dair 1 icaret vesikalarile birlikte yukarda cinsleri hizalarında yazılı te-

mıştır. 
mıya varmak imkıins.'Zdır. minaUannı belli gün ve saatte Komisyon Başkanlığına vermeleri ilan olwıur. 

.Bun un Jçindir ki; Suri7eye Alman nuna carpışmak ve Almanyanın A!ri
tlyyarelerj ~ ıelml§lerdlr, bu- ka kıt'asına taşmasına tırsat venne
tıun tt,;wu.ı.r Ju ::;,urıyeden serbestçe 11- mektedir. Bwıda muvaffak olaca.klan 
rarak Iraka gitmişlerdir. da şüphesizdir. Cönkü, İngiltere; Mısır, 

Paraşütçülerin bazısının Yeni Hür Fransızlar 
Londra, 21 (A.A.) _ Bugün A- (386~ 

Zelanda muharebe üniformasını 
vam Kamarası suallere tahsis edi- 1-
len celseden sonra gizli bir celse! 1 Askeri Fabrikalar Sabnalma Komisyonu ilanları 1 !abis bulunduğu söylenmiştir. Fa

kat bu, Almanlar tarafından tek -
zip edilmiş ve Almanlar, bu üni -
formanın yeni tip bir muharebe 
üniforması olduğunu söylemişler. 

(Bat luafı l inci •a~·fadaı 
Hayfa 21 (AA.) - Suriye 

hududundan gelen şayialara 
göre, bazı Fransız pilotları 

tayyarelerile beraber Suriye
den uçarak civar müttefik 
meydanlarına inmişlerdir. 

akdetmiştir. Bu hafi celsede harp . -
malzemesi meselesinin görüşüldü-1 Cinsi lhale günü ve aaaU M. Bedel M. Teminat Şartname Bu öncü tayyarelerin götürdüğü tek- Filiatin ve Orta Şarktaki kuvvetlerini 

tıisyen, subay ve kurmayların gerek son zanmanlarda, bilhassa arttırmış 
6uriyede, gerek Irakta Alman işgal ve bulunuyorlar ve durmadan da arttır
'lslilfismı kolaylaştırmak için hazırlık mağa devam ediyorlar. Alınan ve İtal
ıörınekte bulunduklan tabiidir. yan erkiuııharbiyesinin hesap ve plan.. 

ğü tahmin edilmektedir. .1 Lira Lira Lira 
Muhtelit eb'atta 1850 

Sadece, Suriyeye olsun; Girit ve Kıb-ı ıar:ı ne kadar şaşırtıcı ve mahirane ha
nsa olsun ,.apılacak taarru~un .. ne d~ zırlanmış olursa o1sun; Suriye, Filist.in, 
ceye kadar muvaffak olacgı şuphelidir. Mısırı Irak ve maverayi Erdüne bakım 
Kıbns İngiliz donnması ve hava kuvvet jolına, nihayet ve en sonunda kara kuv_ 
lerı tarafından müdafaa edilecektir. Gi .. vetlerinin çokluğuna ve üstün vesaite 
tit fevkaJAde mühtahkem hale sokul- i sahip olmağa bağlıdır ki, Almanya ve 
muştur ve yine donanma bu sulara ha- İtalyanın İngiWerin elinde bulunan ve 
k.imdir. Suriyenin ise mütekadd.im bir ı l,500,000 kadar tahmin edilen askerden 
Ueri hareketle işg.al edlerek; Almanya-ı·daha !azla ne Trablus cephesine, ne Su 
tun buraya çıkmasının ônleneceği mu.. riye iskelelerine hava ve deniz yolu ile 
hak.kak ve mantild addedilmek ik;tıza asker getirerniyecekleri gözönündedlr. 
eder. 

1 
Hele, Haebşistan harekiıtı. da bjttiğine 

Bu vaziyette ve buna karşL Alınan ve .
1

· göre; İngilterenin Orta ve Yakın Şark .. 
İtalyanların da bütün güç ve imkanıa- ~ Akdeniz sularında, herhalde kahir 
rını seferber ederek taarruza kalkışa- bır kuvvet sahibi bulunduğuna itimat 
cak.larını zannetmek mümkündür. Her- etmek ve mihver taarruzunun bu saha
halde, Almanlar; Girt, Kıbrıs ve Suri- larada husrandan başka hiçbir şey va
~enl.n işgali jçin hemen hemen ellerin- tletınediğine ve et.m.iyeeeğine inanmak 
deki bütün avcı, bombardıman ve nak.. lazımdır. 

Denizlerin 
hürriyeti 

Amerika 
(Baş taralı l inci sayfada) 

göndermeği teklif etmiştir. Vapur
larda Irlandalı mürettebat bulu • 
nacaktır. Yiyt:cek maddeleri kızıl
haçın emrinde bulunan 50 milyon 
dolarlık hususi yardım tahsisatın
dan ödenecektir, Yarım milyon 
liralık munzam tahsisat Irlanda 
taraiından doğrudan doğruya ya.. 
pılacak mübayaat içindir. 

dir. 
Yere inişler, bilhassa, adanın 

garp tarafına yapılmıştır. Esasen 
tarihte de bu tarai daima adaya 
dühul yolunu teşkil eylemiştir. Fa 
kat Kandiye'de de bazı yere iniş
ler olmuştur. 
Sanıldığına göre, hava yolu ile 

getirilen asgari bir düşman fırka
sı, yani takriben yedi bin kişi ha
rekata iştirak etmiştir. 

BİR HA VA FIRKASININ 
KUVVETİ 

İktısat Vekaleti 
Maadin Umum 
Müdürlüğünden : 

ı LAN 

Hayfa 21 (A.A.) - Suriye • Fi • 
lis:in hududundan gelen bir habe
re göre, Amerikalılarla İngilizle -
rin Suriyeden ayrılmaları devam 
etmektedir. Bunlar Filistine geçi _ 
yorlar. Son iki gün içinde Palmir .Bursa Vfüyetinin Orhaneli kazası da 
ve Şam bava meydan! . Jh_ilınde Harmancık nahıyesine tabi Pi-I 

. . arın~ ... yenı rıbeyler köyünde şimalcn: Piribeyler 
Alman _tayyarelerın:n geldıgı ha - köyü camiin<ien Kalebelen tepesine di
ber verıldıği zaman Ingiliz ve hür kil":' beton sütun noktasına hattı müs-ı 
Fransız tayyarelerinin rakib ol _ takım, şarkan_: Kalebelen tepesine d.i
d .. İ il· t l . kilen ho.ton su tun noktasından Kütah-

Londrada kaydedildiğine göre, ugu ng ız ayyare erı bu hava ya - l"' .• esir Deıniryolunun (138+938) 1 
meydanlarındakı Alman tayyare - kilometresinodki Köprüye battı müsta

hava yolu ile nakledilen bir Alman !erini bombalamışlar ve mezklır kim, cenuben Kütahya Balıkesir De
fırkası, normal surete yalnız para- meydanlarda yangınlar çıkarmış • n;ıiryolu~~ (138+938) kilometresinde.. 
'ütçüleri ihtiva etmemektedir. Şu lardır. jkı köprud~ - Balıkesir istikametine 
rası da kaydedilmektedir ki, bun.. doğıu Demıryolunu takiben Demiryo-
dan evvel, Almanlar hava yolu ile Beyrut 21 (A.A.) - Suriyede çı. ı 1un 0 44+900) kilometre noktasına 

kan cŞark> gazetesi Beyru:ta bü - ıbatt_ı münha_ ni, gnrben: Kütahya _ Bah-
naklolunan bir fırka ihraç ettikle- k D ı yük bir ekmek sıkıntısı oldugu· nu esır emıryo unun (144+900) kilo
ri zaman, harekat iki gün sürmüş. Jmetre noktasından hudut başlangıcı o
ür. Hava yolu ile nakledilen b!r yazmaktadır, Halk sabahlan er - lan Piribeyler köyü camiine hattı mtis.. 

Alman fırkası, bilindiğine göre, kenden fırınların önünde toplan • :takim, ile mahdut ve mesahai satbiycsi 
mutad üç piyade alayı y.!rine iki maktadır. Son günlerde ekmek fi- 923 hektardan ibaret arazi 12/3/937 

yatlan yUzde otuz nlsbetinde ük- t. .{'ıh~ ve ~8/86 numaralı ruhsatname-
piyad" alayından mürekkep bu - lın. !' Y '" müstenıden blttab'1rri meydana çı-
lunmaktadır. Hava yolu ile nakle. se ış ır, )arılan krom madeni 60 sene müddet-
d!len bir fırka, başka bakımlardan . . . ı e Halit Özyürük, Melek, Cavit, Medi-

ZAYI -:-- Asıterl Terhıs v<>s~kamı ka- ha ve Kemalettin Sami ÖzyüriiJı: uhde
da normal bir fırkadan az çok da- .zaen~ 'Zayı ettıgı1!1 cıbetle yenısıni çıka- lerine ihale olunacağından, nıaadin ni
ha küçüktür. Son haberlere göre, racagımdan eskisinin hükmü oirnadığı zamnamesinin 36,37 net maddeleri mu
bu fırkaya bir topçu alayı da dahil illin olunur. cibince bu ihaleye itirazı olanların 
dir ve bu alayda yedi buçukluk 24 İne.bolu -.,.... .tabi Aba.na naJıL 6/4/941 tarihinden itıbaren iki ay için-
top vardır. yesinin Tma Koyiinde.'1 3!7 doğum- de Ankarada İktisat Vekaletine ve ma. 

lu Kari oğul"1.rındııaı Melım<>t oğlu hallinde vaayet makamına bir istida 

M3 kereste 26/5/941 pazartesi 

23 kalem cem'an 
111678 Kg. Demir 

saat 14130 
26/5/941 pazartesi 

saat 15 te 

98050 

21880,95 

7353 4,91 

1641.08 

Yukarıda yazılı demir ve kereste !er hiza1arında gösterilen gün ve saat ... 
16de Askeri .fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 
pazarlıkla ihale ed.il.ecektir. 

Taliplerin mezkUr gün ve saatte komisyona müracaaUan (3817) ,,. 
İki bin metre mikabı ceviz tomruğu alınacak 

Tahmin edilen bedeli (80.000) lira olan 2000 M3 ceviz tomruğu Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez satın'alma komisyonunca 26/5/941 pa• 
ıartesi günü saat 14 de p.azarlıkla iha~ edlecektlr. Şartname (4) liradJr. Mu
f'akkat teminat (5250l liradır, Hey'eti cınıumiyesini vermeğe talip bulunmadı· 
t;ı takdirde 200 metre mik'abından a1ağı olmamak üzere ayn ayrı ihale e
ıiilebilir. 

Taliplern mezkılr gün ve .saatte 4.0misyona müracaatları. (3875) 

* 300 M3 karaağaç kalası alınacak 
Tahmin edilen bedeli (18000) lira olan 3()0 metre mlk'abı karaağaç kalası 

Askert fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa.tınalma komisyonunca 26/5/ 
•41 pazartesi günü saat 15,30 da pazar tıkla iliale edilecektir. Şartname para• 
.azdır. 

Muvakkat OOminat 
.nisyana müracaaUarı. 

(1350) liradır. ı'allplerin 

(3818) .. mezktir .tlilıı ve saatte k ... 

Muhtelif eb'atta 60 metre rnik"abı dişbudak tomruğu 
c c 300 c c Dişbudak kalası 

65 adet c c 9,477 • • Dişbudak eğacı 

Tahmin edilen bedeli (21288) lira (82) kurue olan cins ve mktan yuka• 
nda yazlı tomruk ve kereste Askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez sa
tınalma komisyonunca 26/5/941 pazar~esi günü saat 16 da pazarlık.la ihale 
edilecektir. Şartname parasızdır. Muva]<kat teminat (159li) Ura (15) kuruş.o 
tur. (3848) 

1 İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon 'u ilanları j 

(bı.e tarafı l inci sayfada) 

rikamn şiddetli protestoları üzeri
ne 6 Haziranda Alınan hiikümeti 
ric'at etmek mecburiyetinde kaldı. 

Alman amiralliği, bütün denizaltı 
gemilerine, düşman bandırası ta
fısalar dahi, yolcu vapurlanna hü
cum etmemeleri için emir verdi. 
Fakat, 19 Ağustos 1915 de Alman 
denizaltı gemileri Baralong ve A· 
rabic yolcu vapurlarını torpilledi
ler. Amerika, daha şiddetli protes
tolarda bulununca Alınan amiral
liği Şimal denizinde ticaret vapur
larına karşı açılmış olan denizaltı 
harbinin bırakılmasını emretti, 

Irlandaya gidecek vapurlar Ir -
landa bayrağını taşıyacaklardır, 
Bunların yarım milyon dolardan 
fazla kıymette yiyecek maddeleri 
nakletmeleri muhtemeldir. Çünkü 
Irlanda kendi hesabına da müba -
yaatta bulunmak niyetindedir. 

'.Hava yolu ile naklolunan bir fır Mustafa Kartal ,1e ·müracaat eyleını>len ıııın ohmur. 
kada, 37 milimetrelik toplarla mü- Milteahhit nam ve hesabına 20 ton balık yağı 23/5/941 günü saat 11 de pa-

zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bede1i 10.000 lira olup kat't teminatı 

Fakat Almanya, bir türlü deni
saltı harbinden vazgeçemiyordu. 
10 Şubat 1916 da, bütün müsella!ı 
ticaret vapurlarını muharip gemi
ler tel&k.ki ederek batıracağını ilan 
etti ve 24 Şubatta, önceden ihtaı 
etmek şartile ticaret aemilerine 
karşı denizaltı harbine tekrar baş
ladı. 24 Martta, Fransız yolcu va
puru Sussex bir Alman denizaltı-
11 tarafından torpillendl. 25 Mart• 
ta Amerika ticaret vapurlarının 
kendilerini müdafaa için silaJılan
mıya baklan olduğunu resmen ka
bul etti; ayni zamanda Almanyayı 
sözünde durması için o kadar taz
)'ik etti ki Alman amiralliği bütün 
denizaltılarını geri çağırdı ve on
lara ticaret gemilerini ihbarsız ba
tırmamaları için kafi emirler ver-

di. ' 
Fakat bu emir de çok devam et

medi. Almanya, mağlüp olacağını 
•nlıyarak bütün ümitlerini şiddetli 
denizaltı harbine bağlamıştı. A
merikanın harbe girmesi tehlikesi· 

ni de göze aldırarak 9 İkincikfinun 
1917 de, l Şubattan itibaren şid
detli denizaltı harbine başlıyacağı
nı. önüne gelen gemiyi ihl>arsız 
batıracağını ili.ıı etti, Bunun üze

rine Amerika, 3 Şubatta Almanya 
ile diplomatik münasebetlerini kes
ti; 2 Nisanda da Amerika kongresi 
Almanyaya harp ilanına karar ver. 
d.i. 

Amer!.Jca •denizlerin serbestisi• 
J>rensipini Almanyaya cebren ka
bul ettirmek için harbe girmişti. 
Bundan sonra, Almanyayı mağlüp 

etmek için bütün kuvveti erile İn
giltere ve müttefiklerine yardıma 
başladı ve nihayet de muvaffak 
oldu. 
Şimdi, ayni var.iyet karşısmda-

1'1%. Ruzvelt, •denizlerin hürriyeti 

cehbez bir tank taburu vardır ve fnhissrlar ı 1500 Jiı·adır. Şartnamesi her giln komls1onda görülebilir. İsteklilerin belli gilıı 
her alayda bir mitralyöz bölüğü 1 Umum Müdürlüğünden ve saatte fındıklıda satmalma komisyonuna gelmeleri (3907) 
bulunmaktadır. Hava yolu ile na.k- -~•111••n••••••••••mııiıılmİİİİ1iiİıİİı;ıi--= -

Amiral Darlan 
olunan bir fırkanın en esaslı bariz 1 - Mevcut nümuneıerı muciblnee 2,5 cm. boyunda 020.000) bin ve Bahçekapı Agopyan han Satınalma 
vasfı, dig" er kıt'alardan ""k daha 4 cm. boyunda <12ooo) ki cem'an (240) bin adet pulu ile beraber bakır çivi 

:r.... pazarlıkla satın alınacaktır . 
büyük nısbette subay ve erb~·ı Komı·syonundan • 

..., 2 - Pazarlık 26/5/941 pazartesi günü saat 16.30 da ,..aba•ta•ta • -·a- • (Baı tarafı 1 inci sayfada) bulunmaktadır. •• • • ~, 
cm ve Milbayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. Kıtaatın ihtiyacı için 20 ton peksl(lel 24/5/941 cumartesi günü saat U 

disı'nden Dakar meselesi hakkında Almanlar, bir fırkayı nakli lçln 8 - Nümuııeler sözü geçen ~·bede ö~" bili .,.. 8 ı uıe r. ie Bahçekapıda Agopyan han No. 2'1 numarada komisyonumuz taratınd.aıl 

sorulan .bir suale infiratçılara karşı takriben 250 tayyare kulllnmakta ~ - _isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif edecekleri pazarlıkla imal ettirilecelctir. 
bir ili tar şeklinde tefsir edilen şu ve tayyareler, üç veya dört ayn llat uzerınden %7,5 Cilvenıne p.>raJarlle birlikte mezktir komisyona müra- Evsaf ve ı;eraitini komlsyonwnuz ıan öğrenebilirler. İsteklilerin mezldlr 

.. hz sefer yapmaktadır caatlan. (3953) gün ve saatte kom•-·ona müracaatlan. (3947) 
muste i cevabı vermiştir; · ------------·-----------------~-3 __ ----

•Dakar'a karşı tedbirler alınd;- Almanların kullandığı usul şu --
ğı takdirde, ehemmiyetsiz bir me- olsa gerektir: Evvela paraşütçüler 
sele değ!, fedakfırlıklara değer bir gönderilmektedir. Eğer bunlar ha-
mesele mevzuu ·babsolacaktır.. deflerinde muvaffak olurlarsa, as-

SULH TAARRUZU MU? ker nakliye tayyarelerine işaret -

Lo dr 21 (A.A ) N 
ler vermekte ve hava yolu ile nak-

n a, . - evyork- !edil k ı lnm • b 
t bild!iril. di". .. V . 1 en as er 1!r yere ege aş • 
an gıne gore, ~ıngton 1 akt d 

resmi mahfillerinin düşüncesi, Na- anı a ır. 
zilerin kont !" alt dak' p .• Londra, 21 (A.A.) - Reuter: 

ro u ın 1 am Salahiyettar bir kaynaktan bildi-
matbuatı tarafından bı!ilanan sull lld' ,..,; .. d.. b .. til ·· h 
taarruzunun ve ayni zamanda r ı.,.ne gore, un . u. n gun .. a-
Hess'in İskoçyaya kaçış:mn, Al- va yolu, ile nakledil.~ış ":lan duş· 
manyada nihai zai 'tim d . _ man kıt alar:nın Gırıde ihraç te-

ere 1 a ın sı bb" l · il b' likt d · 1 linm kt ld - · dd" şe us erı e ır · e, enız yo u 
. ~ e ~ ugu-~un cı ~ ema.re- ne ihraç teşebbüsleri de yapılmış

lerını teşkıl ettigı merkezındedi:r. tır. Tahmin olunduğuna göre, hü· 
AMERİKA NE ZAMAN cum bugün de devam edecektir. 
HAREKETE GEÇECEK? Fakat vaziyete tamaıniyle hakirr. 

Vaşington 21 (A.A.) - Pazar - bulunulduğu salahiyettar kaynak
tesi günü Ruzvelt ile harici siya. tan bildirilmektedir. 
set hakkında müşaverelerde bu - Kahire, 21 (A.A.) - Girnt üze
lunan kongre liderlerinden birisi rine pazartesi günü yapılan şid
olan Barkley, ayrıca şu beyanatta detli b:r hava boıİıbardımanınçlar 
bulunmuştur: . sQnra dün başlıyan Alman taamı 

Hükumet, Fransız _ Alman iş _ zu beklenmekte idi. Elverişli olını 
birliğini yakından takip etmüte • yan ara7Jiye daha kolaylıkla inebi 
dir. Eğer Al~anya, garp yarım kü len planörle~in ku~anılması bek· 
resindeki Fransız arazisine yerleş- le~medık bır. tedbır olmuşsa da 
meğe teşebbüs ederse, bittabi ha- mti~afıler gaiıl ~vlanmamışl:ı'dır. 
rekete geçmemiz icap eyliyecek _ tngıliz .. ve muttefik kuvvetlerı ad~
tir. nın mudafaasında muharıp Girıt 

Amerikanın tarihi siyasetidir• dl
yor; Almanlar da Amerikalı vatan
daşlan hamil bir Mısır vapurunu 
batırıyorlar. O sözler ve bu gibi 
hadiselerin tekerrürü, Amerikayı 
Almanyaya karşı harp iliınma doğ
nı bir adım daha attırmış olduğu
nu kabul edebiliriz. 

Abidin DAVEB 

dağlılarından müzaheert görmek
tedirler. Cesur şeflerin kumanda: 
sında başlıca 'kama ve ldıçla mü
sellah olan bu dağlılar çeteler ha
linde teşkilfıtlandırıl.mışlardır. 

Sahibi: E. t Z Z ET, Ne§rlyal 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
BasıldJiı yer: •Son Telcrah 

Matbauı 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 17 Mayıs 1941 
1 f 

Vaziyeti 
A ktlf Llnı p a • 

,.... ____ , 
Lira 

15.000.000,00 s-ı 

Altın: Safi ldloın..ın 72.603,913 
Banknot. • • • 
UIMl.ı.k • • • • • • 

IJalıll•Mt )(llluıltlırlu: 

Türk Liraaı • • • • • • • 
llarif$ell<I llalı&l>lrlen 

Albn: Saf lkllocram 12.723.120 
Altma \ahvi!J ıı.abil aerbeot dö·.nz.. 
w- • • • • . . • 
Pi~or dllvlzler ve borçhı :ıtıırızıı 
bakiyel~.ri • • • .. • 

- Tı.JıYlUeri: 
Deruhte ..ıuen evrakı 1111tdl,Je 
karşııığı • • • • • 1 • • 

Kanunun 8-8 el maddelerine tevfl· 
tan Hazine tara!ından vAki tedi,yat 

Senechl Cüzdam: 
~ı Senetler • • • • • • 

Esham ve taııv!ül oürdanıı 

1 
~erWıtc edilen evJ.'8la nakdi• 

A • yenin karşılığı esham ve taaı. 
vllAt (itibari ~etle) • , 

B • ae..-ı llslwa ve Taı..ıw; 
A.......ıar: 

Altın ve döviz üzerine aYlll8 , • 
TahviUlt üzerlııe avanı • • • 
Hazine) e kısa vadeli avaDL • , 
1Iaziı>e7e 3850 No. lu kanuna l6re .' 
açılan altın laırllllkh &YNlll • , 

H.iuedarlar • • • • • , • 
Mubıeüı , , , ı • ı , ı 

Lira 
102.123.212,58 

6.905.245,50 
650.896,30 

--...:4::0::9:''.:'.'..'>2~.~ 

17.896.227,46 

--ı 
48.184.577,41 1 

158.748.563,-

__ 2_1.253.171,-::., 

274.lll5.229,69 

46.153.823,93 
7.926.6U,34 

4.741,119 
7.808.722,
G.411.000,-

1311.684.926,75 

YekQn 

1119.879.3154,38 

409.525150 

ee.oeo.a04,87 

137.C95.392~ 

IH.080.439,17 

152.909.390,441 
4.500.000,-
8.863.105,87 

807.913.242,02 

Adt ve tevkalide 
'lusual • • 

• • • 
Td&ril'ekt ,, 's D s 

Deruhte edilen evrakı natdi3"1 
Kanunun ı - 8 inci maddelerine 
levtitan Bulne ıara1mdan Y&ld 
tedi.J'at • • • • • • • • 
Deruhte edilen enaıı:ı nalıdb'e 
bakiyesi • • • • • • • 
Karşılıb tamamen altın olanlı: 

llAveten tedavüle vazedilen • • 
Reeskont mukablll i.Ulveten teda
vO.Je vazedile.rı. • • • • • 
Ha:tine1e yap.ılan altın karısılıkh 
avans mukabili 3902 No.lı tanua 
mucibince llAveten ledavüle v.-
dilen • • • • • • • , • 

MEVDUATı 

Tün Llraa: 
Altın: Safi ldlogram 877,150 

. 8850 No. lu kanuna cöre Hazin.,. 
açılan avans mu!ı:ablll tevdi oı ... 
ııaıı altınlar: 

Safi klloııraın 65.641130 

Dö•k Taııhlaüclalo: 
Altına tahvili tabii dövizler • • 
Diğer dövizler ve alacaklı JtllrinC 
bakiyeleri • • • • • • ~ 

Muhtelit • • • • ı , • ı · 

7.822.019,15 
6.000.000.00 

15.8. 748.563,-

a1.25s.111,-

137.495.392~ 

17 .000.000,-

a.so.000.000.-

101.000.000,-

82.963.2ı2,29 

1.233.782,03 

'18.124 167,90 

25.536.943,07 

lS.822.019,lD 

50M95.392,00 

lf.196.994,32 

78.124.167,90 

25.535.943,07 
1-05.738.725,58 

~~-~ı~~-ı 
807 .913.242,02 

Yekiln 
a.-to Wdl,., • Al1lll.......,. ·- ~ a 


