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Geçen Y ıldanberi Harice 
Buğday Çıkarılmadı 

ad 
Giritte Maliye Vekili Fuat 
Göğüs Göğüse Ağralının Beyanatı 

-- • ... .......... , ... ..., .... J -

lngiliz donanma
sının ağır vazifes' 

Başvekilimizin Beyanatı ı Korkunç bir Ve r Q İ Z 8 m 1 8 r 1 -
Harp talii ln•illereye yiir 
olma yor; siinlıii I ngiliz. 
ler, lıalii taarraııa ·~el.. 
ltaJar lım4r deiilJirler. 
Bu talihai2'ikler devrinin 
en az 1942 baltarına /ra. 
dar devanı etleceii anla-

Bu sene için yeni koordinasyon 
kararları üzerinde çalışılıyor 

i hQğazlaşma ,.. . ~ ~- • 

1 
devam ediyor, Fevkalade ahval dolayısı-

f dıyor. O vakte katlar, 
ngilterenin dayanman ve 
tali/ıai2'ikleri yenmen la
zım gelmektedir. 

S on günlerde •lalli harp 
İngiltereye yardım et
miyor. Alınanlar Giridin 

bir köşesine yerleştiler; Groenland 
açıklarında vukua ııelen deniz mu· 
harebesinde, büyük ve meşhur bir 
lngiliz amiralinin adını taşıyan 
Hood muharebe kruvazörü, cepha

Başvekil Betik Saydam 

neliğine vaki olan tam isabet neti- .Ankara 29 (A.A.) - Büyük Mille! 
cesinde battı. Harp talii, İngiltere- Me.:lisiniıı bugünkü toplant181Jlda l>Ot
ye yar ve yave.- değildir; çünkü, çe heye'ti umumiyesi üzerinde ileri ili 

rüll'Ql.iş olan mütalealara karşılık o -
o, fettan bir kadın gibidir; daima !arak Başvekil Diktor Refik Saydam 
dövüşe iyi haz.ulanmış olan kuv- """gıdaki beyanatta bulunmuştur: 
vetli tardın kucağuıa atılır. •Arkadaşlar, müsaade buyurur:ıanl%, 

19H • 18 h•rbinde. mağlüp çı- burada söz söyliycn arkadaııarın ve -
kaa ve 1919 da Versay muahedesi- kalcUere ta;ıllılk "*" ınütalealarına 

\'e!tıl arkadaıların icap eıllği glbi ce -
ni imzalıyan Almanya, hiçbir za- \ap ve izahat veriı'ler 
maa intikam almak fikrinden vaz- Sayın arkailaıımız, lll:iisüıldl Orup 
ııeçmemi,ti; gizli pdl harbe ha.zır- Reisi Rana Tarhan, ıeı:en sene bura • 
lanıyordu; 1933 de Nazi rejimi ik- tla n:evzuubahs olan maaı ve ücret ıne 
t'd ·· · se1esıne temas buyurdular. Geçen se -
ı ar mevkııne geçtıkten sonra bu ~e ~ize söz vermiı;tim. tlcret meselesi 
h~nrlıklar~ saklanuya bile lüzum u<erinde çalışacağımı söylemiştim. Sa -
gormemiştı. Almanya, 1935 de, yın arkadatlar, bu me.cle üzerinde Ma 
Versay muahedesinin askeri ah- tiye vekaleti Mü~teşarının riyaseti aı
kiıııını, bir paçavra gibi sepete at- ~ında Vek[ıletierin alakadar_ memurla· 
tığı zaman, dahi İngiltere ile Fran· rından müteşekkil bır komWl'.on teş • 

f 
· .<il ettik. Birinci kısmı bildırdılcr. Ye ... 

la, za. erın sarhoşluiundan ve re- i ücretli memuriyetlerin kaklırılması 
havetınden ayılamamışlardı. Ya meselesinde umum VeUletler muta -
ıili1ıa sarılıp Almanyayı yola ge- bık kaldı. Kadrolar meselesinde' uzun 
tirmek, yahut onun istediklerini çalışmalar oldu. henüz neticelenme -
yapıp harp vesilelerini ortadan miştir. Maamafih arkadaşıma temin e
kaldırmal< lazımdı. İkisini de yap- derim ki çalışmalarını takip edi)orum. 

ad 1 
Masra!ı azaltma meseleaıni mevzuu-

m ı ar. Fazla olarak Almanya- bahs etWer. Arkadaşlarım biliyorlar 
nınkiae muvazi bir silihlanrna si- ki devletin bugün kat'! ihU,.acı olııu -
)'aseti de· takip etmediler. Gevşek y;,, isler itin bir masraf yap\ırn)llmaya 
ve haris politikacılar, sUahlanma elimizden ıeldiıli kada_r talıfıyoruz. . 
masraflarını azaltmak suretile hal- Mubayaatın bıı·leş'tirilmesı mesel.esı, 
k h ·d k . . g~ oene de mevzuubah8 oklu. He • 
ın oşuna gı ere ıntihaplarda men hemen gayrimümkün ıııbi görü -

Mebuslar ! Almanlar Giride i le bazı Vergi Ve resimle· 
takviye kıtaab ve 1 b" "kf ld 
tank ge~irdi re ır mı ar zam yapı 1 

Kahıre, 26 (A.A.) - ıngiliz tebligi: 
Bazı masrafların -
kısılmasını istedi 
R.cumhur, Başvekalet 

• 
Maliye ve inhisarlar 

Aln1anlar cumartesi günü Girid'e ye
ni kıtalar indrrnegc muvaffak olmuş
lardır. Fakat bu kıtalar daha e\.'Velk..l 
~ünleldc ndirilenlere naznran daha az
dır. Koındıya ve &mo bolgelcrinde iid 
detli muharebeler devam etmektC'dır, 

İhracat madde-
leri Üzerine de 

• 
Kandiyada gög,üs ğöğil~c bütün gU11 

devam ctmı t r. 
):lalcme n1mtakasında Al•nanlar hava na 

.Ankara, 26 (ikdam m ıbabirnde:, dan nakledilen muazı:.ım takviyelerin 

Hayvan vergisi ı 
ile tuz rüsumu

zam yapıldı~ bütçesi kabul edildi resım kondu 
Meclis ıkide Reis Rendanın reıslıgın- gelmtsı uzcrine şıdde'ı.lı bir hava bon1-

de toplandı dinlcyıcJ local~ır1 çok kala- bnrdımanınnıo hiınayesi altında Ha.n
balı:ktı, vekiller ön sırada yer aırnı:lar- ya'nın garbindekı kıtalarımu:a karşı 
dı evvel!ı .Malyc Vekili bır ti ait.en faz- iddetli bir taarnı.z<ln bulunmuşlardır. 
Iasüren nutkunu sdyl<'di. Badehu mtista Düşman ağır 1.ayiat.a uğramış olınakla 
kil grup resisi Rana Tarhan butçe hak ber:ıber mevzilerimize girmi tir. Yenı 
kında temennilerde bulunarak df"Vlet Zelanda kuvvetleri mukabıl t.aarruza 
mübayaatınm Wiarrnıf maksadile tev- g"1.·mışlerdir. Şiddetli bir muharebe de
di edilerek bir elden ı.ı.tresinl ucretll vam etmektedir 
memuriyetleriu maaşa kilb1ni bilhas.."'-'l l,ondra, 26 (A.A.) _ Rcuter ajansı
lstedl. Söi alan Mazhar Mıifit tasarruf. tıın seliıhiyeUi kaynaklordan ögrendi
maksadile d<irduncU hariç olmak tızere ı;ıne güre Girid'deki muharebelerde bir 
umumi miif~liklerln ilgasını, butçe- k<ıç y,ı.i.z Alman esir edilmiştir. 
nin tenvir, teJihit>, kırtasye ve JnEfruşat Bazı haberlere göre düşman tayya
laslllarının !azla oldui;\ından bu !asılar- releı:i tanklar getirmlşlredir. Mamafih 
da ıız.iW yıqıılmıwru tedi :Şı; bu ~ıu~ · tem= 

(Det- dllnliiari OQ'lada) /ıreJdlıtne dalr -Uz :ıraı•ı maUlmat "'°"' 
ıur. 

Ankara 26 (A.A.) - Ma~,ye Ve. \'e gös•erdigi yem ,nkı~afların te
kili Fuad A/;.,.alı, 1941 yılı bütçe - siri bilhassa mılli müdafaa htı~aç
sinin müzakeresine baslanılması !arı bakımından, gün geçt.!tçe da • 
müna'iebetile, bugün B. M. Mecli • ha büyük olmuştur. 
sinde aşağıdakı b<>:\'anatta bulun - Milli Mıidaıaa 1<00lmlerimizi. si 
muştur: yasi vaziyetın her tıirlü inl<i$3f!a. 
Sayın arkadaşlarım, nnı karşılamağa miısa1d bir halde 
Bütçe Encümeninin dikkatli tah devam ettirebılme'k üzere önümüz 

lilindcn geçen 194.1 yılı müvazene- deki sene ıçin fevkalade menabii 
iumumiye kanun layihası yüksek ı tıım~men bu ihtiyaçlara 1ahsis et
tetkik ve tasvibinize arzedilmiş bu meğı daha faydalı gördük. Bu se • 
lun~or, heple ötedenbe~i fevkalade tabsi -

Avrupada baılıyan hamin tev • satla ldare olttrıan 'bulun dı~ h·z 
!l.d ettiği vazlyet dolayısıle bir ta- metler adi bütçeye alın:rruş ve taf
rartan bazı vergilermıizde hasıl o. •ilatını asağıda arzedec-eğlm zaru
lan tenakusa. dığer taraftan milli ri bazı zamlarla birlikte 1941 büt
müdafaa masraflanndaki ehem - çesi yekiınu •309, 734, 307• hra o. 
miyetli tezayüde, g~n sene de !arak tesbi t olunmuştur. 
işaret etmiştim. O zaınandanberi Cümhuriyet de-vri maliyesinin 
baııbin sahası tedricen genişlemiş ana prensipine sadık alarak hu . 

YUNAN KRALI 

Bir beyanname 
neşretti

Nihai zafer bi
olacaktır • 

zım 

zurunu?. mütevazin 'bir bütçe tak
dim edtfuilıınek için bu ~nc de 
bazı zamlar ve ihdaslarJ.a varidat 
menabiiınizi takviye ~k zaru • 
reti hasıl olmuştur. 

MASRAF BÜTÇESİ 

kazanmak ve iktidar koltuklana- nen bir ~sım mevadı gıdaiye mesele - --------------:---~------------

Maliye Vekili Fuat Ağralı 

Rader'in 
tehdidi 

Amiral dedi ki 

Amerika re fa
k at usulünü ka
bul ederse bir 
harp hareketi 
olacaktır 

Almanlar devriye 
faaliyetine lakayt 
kalmıyacak 

Bcrlin, 26 (A.A. ı - Alman donan
ma~ı kumandanı Amıral Rader dun A
merikan gazete muharrirlerine beya
natta bulunarak.. Arnt"l".lk:<ı, tarafından 
vapur kafBelerJne refakat usulü kabuJ 
edı!dğı Uıkdirde bunun bır harp hare· 
ketı ve Almanyaya ka~şı tahrjksi:ı bir 
t~_\'uz tef.kil edecegıni söylemiştir. 
Dığer taraftan Domcj ajansının mu

habırine de beyanata bulunan Amiral 
demiştir ki: 

İngiliz donanırıası le-hine ve Almany:a 
ya karşı Amerikalılar tan.tından dev
rıye ~anfıyetJ g~tcri esıne Almany&
nın lakayt ve seyircı kalmasını kimse 
bekleyemez. 

dan aynlmamak yolunu tııttular. sinin bir elden mUba7aası Jıinl ele al- • 
Tarih, İngiliz ve Fransız dnlet •· dık. Ordunun ve balkın llıJ.i,yacı için Milli ~e Sim ız Hebef 1 s ta n d a 
damlarının bu pOetini asla affet- mevadı gıdaiyenin bilhassa ekmeklik V

1 
J 

1 
• 

miyeeektir kısmının doğrudan doğruya Ticaret Ve- M ı • • d J •1• l 8500 

Hükümetçe yüksek meclise tak
dim edilaniş olan layihada masraf 
bütçesi yekunu c304,971.622· lira. 
dan ibaret idi. Ve layihanın tanzi
mi sırasında elde bulunan 8 aylık 
tahsilat .-akamlarına istinaden bağ 
lanmış bulunuyordu. Bütçe Encü
menince yapılan tetkikat sırasında 
~~an gaye:;i itibarile 11 aylık talı. 
sılat raka!lllları alınmış olduğun - 309.734.307 liraya çıkarıl.ınıştır. 
dan varıdat tahminleri bu rakam. 41.257.986 LİRALIK FAZLALIÔIN 
lara göre tadil edilmiş ve varidat ı.rtl'FREDATI · 

• • • • • !<Aleti Buğday Ofüi vasıtasile tevziatını M ec ısın e ngı iZ er 
Nıhayet harp gelıp çattı; her ıki yapmaktayız. Bu sene Jçin de bir takım • 

bütçesinin baliğ oldugu vekiına B · En ' . iıtçe cümenincc tesbit olu • 
müvazi olarak masraf yekıinu da (Devamı 4 üncü sayfada) ' 

memleket, Amlanyaya nisbetle, koordinasyon kararları üzernde de ça - A•kara, 21 (İkdam muhabirin- e S J• f daha aldı 
manen ve maddeten asla harbe ba- "Cıi.:ıaktayız. . ı 
lır dejtillenli. Fransa, manen de Müfettişi umumiliklerin kaldırıbna - den) - Relsicüınbur İsmet lnönü ---O>---

ı-·--·------........-._,_ .......... _~----.................. -...... .................... 

1~7E_ berbat bir halde olduğu için, ~- sından bahsettiler. Dahiliye Vekılletile Jnqpl• saat 15 de Meclise gelerek Libyada şiddctlı' dcv-
çen sene bugünlerde bir t k , , beraber çal.ıjtık, bunların kaldırılması _,. yakte kadar dairelerinde meş-

k 
.. ' .. ~ ) um-lbir zaman meselesidir. Bunu hAlihazır •-T • f }" • nı la yıkıldı; hala. galıbının ayak· ipka etmege lüzum gördük. Ahvall ha _ ı.p::;l;.o;..J.du•l•a•r. ___ ':"' _____ 1 nye aa ıyetı 0 l Uy 0 r 

larını öpmekle meşguldür. zıra dolayısile bıtCjkıyoruz. K · 20 (A.A) iıı 1 abıre. . . - B. B. c. 
giliz milleti, manen çok daha Berç Türker arkadaııımız memleket- H e y e c a n 1 Od.,ı;;ırk Ingiliz umwnı karaq4lı.ııım 

kuvvetli olduğu için, Fran•a yıkıl- ten l>ugdayın ~ıknıaınasından babseUJ- teblığı. 
dıktan sonra, yapyalnız kaldığı !er. Buğday memlekeıt~ çıkmamalı: .- bir sergüzeşt T<•bruk \'C S<>lluıntla İngilizler, ıld-
halde, yediği yumruklara dayandı tadır. Geçen seııcdenberı dışarıya bır detlı de; nı·e fa•lııcwıuo bulunmuş-

daha kat'ıye11 çkarılrnamıştır. Buğday lardır. 
ve dayanıyor. Fakat, o, kara ordu. tamanıile memleket dahilinden temin y u n a n K r alı Habeşistan<ia göller mıntakasında 
su bakımından Fransadan daha ha- edilmistir. Aldığımız ihtiyati tedbirler- bar~K:.ıt m.emnu~iyet verici bir te"kılde 
ı:ırJıksıı: oldufu İ<:in, hıihi, n1iiafaa ıe hiç bir tarafta ne bir açlık ne de bu- G • Ad d devam edıyor. Üç gun şiddetli muha-
haliudedir. Böylece müdafaada na ~nzer blr i<'Y şimdiye kadar kula- irıt asın an ı·ebclerden ıonra İtalyan kuvvetleri 
kaldığı nıüddetçe de harp taliinin ğıma ııelınemiştir, yoktur. cBravo &es· teslim olınu,tur. 570 İcaiyan, 5.000 müs 
kendisine yar olması beklenemez. !eri.> nasıl ayrıldı ?. tem!ekc. 3.000 yerli asker esir edllmlş-

İngilterenin, her '"eşit deniz mu· tir. Ganaim arasında 7 top ile 170 mil-"" T ralyOz vardır. Esirler arasında 700 si-
harebeleriude çektiği sıkıntı da, R u z v E L I' (Yaıt1sı üçüncü sayfada) , ı de vardır. 
lngliz donanmasının, Büytik Harp

teki•e nazaran zayıf olmasından BUGON NE 
ve yalnız kalmasından ileri gel· 

mektedir. Geçen harpte, İngiltere- so·· YLI. y ECE K 
nin yanıı>da Fransız, Japon, Rııs 

GÜMÜŞHANEDE FECİ BİR 
OTOMOBİL KAZASI OLDU 

...._ ___ _ 
' Yıuıan Kralı Jcırj 

Kahire, ae (A.A.ı - Yunaıı Kralı 
jorj, Girdi terketm- evvel bir be
yanname neşrederek, lıattlı:~lı ifkll et
memek için hükılmelle beraber adayı 
terkey lem ekle oldutwıu bildlnnif ve 
demiştir k.L 

Mütte!ik orduların ve kadın eıi<eic. 
lıL'r yaşta btitlln Girid"lilerbı, elindeki 
>ti.tün makinelcrı mut.ad vahşetlyle kul 
lanan düşmanın semeresiz hücumlarma İtalyan, Amerikan donanmaları da 

vardı. Bütün bu yardımlar hari
cinde İngiliz donanması, muazzam 
bir kunet !esi.il ediyordu. O har
bin ba~ında İngiliz donanması 23 
muharebe gemisi, 9 muharebe kru
vazörii . .f.O zırhlı, 34 zırhlı kruva· 
zör, 74 hafif kruvazör, 167 muhrip 
ve torpidobot, 7R denizaltı gemi· 

Nevyork 26 (A.A.) - Gazetelerin 
birçogu R~isicümhur Roosevelt'ın yarın 
söyleınesi sabırsızlıkla beklenen nutku 
Ozerınde liood safıhap zırhlısı h~ctise
&ınin tesir yapaca~ı müt.aleasında bu
lunmakt.adir. Şimdiye kadar Ro~e
velt'ın ne söylenıcsı n1uhtenıe1 old~guna 
dar sel3:hıyetli kaynaklardan hıçbır şey 
ifşa edılmeıniıa;tir. 

Gumüşhane. 26 (AA ) - Dun Gu-,uzere sü.r'atıni aı tıran Ahmet'in kam- karşı, şereflerini ve hürriyetlerini mil 
muşhane - Torul arasında feci bil yonetıne haıl olmuştur. Bunun net1ce- dafea ic;in en büyiik tcbcillere şayan bir 
ot.omobıl kaza~ı olmu~tur. Gümilşha· 51 müsademeden kurtarmak üzere eti- cesaretle mücadeleye devam ettikleri 
ne'dcn Trabzona gelmekte olan ~för 1 eksyonu sola kıran Ahmet'in kamyo- bu kahraman adad n harekete derin. 
Zıhni ıdaresıııdekı kamyonet Tonıl'a Utı n , . Harşıt deresıue yuvarlanmlı§ fOfOrlbir teessilr içinde karar verdırk. 
kilometre mesafede bulunan vir~jdan .. . Kral, orduya minnettarlığını da bil
~cc;erken onu takip eden fôOfor Ahmet dahıl oh-nak uzere yolculard D uç kışl dirmckte VC" beyannameslnı f(>yle bitir-
icJ.ıresindeki kamyonet yol ıstemı~tir; boğularak OJmüştür. Müsademeden ha- me.ktedir~ 

sinden miirekk~pli. 
Bu defa ise, Almanya. İtalya 

hatta Japonyanın karşısında yal· 
. . 

Gazetclerın mütaleası11a gt:ıre, Roo
ı;evelt, fevkalAde vaziyetin mevcut ol
d.uğunu, Martinik'in işgal edilereKini, 
gemı kafile ı;istem.in.in tatbik olunaca-

Zihnı kamyonetıni sağ ıt::ıra.!a alırken ıfçe yara'ı buhmmalanna rağmen kon Adadakı butü.n muharıp\ere hitap e
i:ngilterenın 'l'Tabzon Kon$Olos \C" baş oolos ve klltibi sür'atle dereye atılarak \•yorum ve kendilerinden arkadaşlık 
katıbirun hfımil bulundue-1.1 otomobılle !.oğulnıası muhtemel diğer yolcuları havnsı icinde sıkı dunnalarını ve bu 
ansızın karşılaşmış ve Zıhnının kam - kurtarrru~lardır. suretle millt birliğin idamH.ine yardım 
yonet; halif(-e konsolosw1 otomobilıne Vali ve adliye erkfını derhal h•d .. etmelerini taleb edıyorum. 

"A s r i,, O a m g a 5 1 

yazan: Seltinıi izzet SEDES 

Belediye, Yıldız bahçesinin a· 
dını Halk bahçesi yapacak ,.e 
halka açacakmış. Bunu haber 
alan bir meslekdaş itiraz ediyor· 
tarihi adlara dokunmamak ıa'. 
1J.m geldiiitti söylüyor. 

Bir yerin adını değiıtrmekla 
lı balleclilmit olmayor. Eğer Yıl
da bahçesi b11 ..ı altında taaın
mış ise, eğer halk orasına Yıldız 
bahçesi diyorsa, Belediye istedi
ii kadar oraya halk bahçesi de
ıio, halk yine Yıldız bahçesi de
mekte devam ed~ektir. Seneler. 
clenberi Türbeye Beledi~-, Daire
ye Beyoğlu kaymakamlığı dedir
temedik. Yalnız eskiler değil, on 
dört yaşındaki oğlum da Daire 
ve Türbe diyor. Babıali caddesi •e bir türlü konusına dilinde 
Ankara caddesi ola;;,adı gitti. 

Biz bu münasebetle •asri. lttr 
limesine sataşacağn ve bu keli-

Şişlideki mezarlığın adı Asri 
Mezarlık olarak yerleşmektedr. 
Asri mezarlık da ne demektir?M 

Mezarlık mezarlıktır ve hulun
dufu semtin adı 0 mezarlığa •· 
lem_ olur. Bu asırda yapılan her 
Y'.'."'ı şey elbette ki asridir. Fakat 
böyle olması asri kelimesinin 
damga teşkil etmesine sebep ol
~az, olmamalıdır. Asri Mezarlık 
d_ıye anılan yer Şişli veya Zindr
lilruyu mezarlığıdır. 

Son zamanlarda şehirde siper 
kazılmasına başlanarak. Bu si
perlerin adı da asri oldu. Asri si
perler kazılacak denmiye başla
dı. Siperlere de asri admı ver
mek gülünçtür. Bu devirde dere
beylik çağlarındaki hendekler 
kazılmıyuağına göre kazılacak 
olan siperler sadece siperdir. 

Her yerde ve lıer e atll'I 
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• İhtiyarlıktan nasıl 
• sakınmalı 1 

Yazan : ZİYA ŞAKİR 
-97-

_____ .. J"' Dünkü gazetelerin birinde böyle 

bir yazı vardı. İhtiyarlık denilen 
şey, yağmur, kar, fırtına, ateş 

Cenabı Mevlana'nın hassas kal
bi, nayın enin ve feryatları karşı
sında, tiril tiril titriyor. Çünkü <>
nun nağmelerindeki manayı bütıün 
inceliklerile hissediyor. O kamış 
parçasının: 

[Beni, kamışlıktan kestikleri an· 
danberi, benim feryadıma kadın· 
lar ve erkekler ağlamaktadır.] 
Dediğini işitiyor. 

[Firaktan pare pare olmuş b:ir 
sine isterim. Ta ki, o sine saMbine, 
iştiyak dertlerini şerh edeyim) 

Diye feryat eden nayin derdini, 
herkesten daha iyi anlıyor. 

Nay, feryat ediyor: 
[be)l, her cemiyette ağlıyorum ... 

Halleri, iyi ve yahut fena olanlara, 
refik ve arkadaş oldum.] 

Diyor ... Ve artık onun en sami
mi arkadaşı, Cenabı Mevlana'nın, 
hassa kalbi oluyor. 

Nay, dile geliyor: 
(Herkes, bana dost ve yar oldu

ğunu sanıyor... Fakat ılıiç kimse, 
benim içimdeki esrarımı arayıp 
sormuyor.] 

Diye, şikayet ediyor ... Halbuki, 
artık bu şikayete lüzum kalmıyor. 
Cenabı Mevlana, onun içindeki es
rarı ruhuna soruyor. Öğreniyor. 
Anlıyor. Dinliyor. V<e artık nay ile, 
candan ve ruhtan dost oluy-0r. Ve 
bu dostluk, (Mesnevi) .gibi 'bir a
lem yaratıyor. 
Cenabı Mevlana, (nay) i o kadar 

anlıyor ki .. artık onun feryatlarını 
bir tarafa bırakıyor. Bizzat kendi
ıri. ondan daha gür, ondan daha 
manalı, ondan daha heyecanlı bir 
sada ile: 

[Bu (nay)in sesi, ateştir. Rüz
car, değildir... Her kim 'bu ateşi 
tutmazsa .. her kim bu ateşe malik 
l!rlmazsa .. yok olsun ... ] 

Diye haykırıyor ... O ateş, R11b· 
bani bir ateştir. ~k ateşidir. O 
aşk ateşi ki. bizzat kendi kalibini 
yakıp kül etmiştir. 

O ateş, (.'Şems)in ateşidir. Fakat 
(Şems), bir suretten ibarettir. O
nun hakikati, insan varlığından 

çok üstün bir mana ifade etmek
te .. ve bu manayı anlamak istiyen
lıeri, (arş)a kadar yükseltınekte

ciir ... 
O ateş, bir (ocak) yakıyor. Cena

bı Mevlana'nın (aşk) ından ruhla- 1 
rına birer (zerre) sıçrıyanlar, o oca 
ğın etrafına toplanıyor ... Ocak, a
sırlarca yanıyor.. (niiy) asırlarca, 

durup dinlenmiyor. Ocağın ateşini 
üilüyor. A:jkın feryadını yiikselti
:ısor. En rakik ve hassa nağme"le-

fikleri (Bekki Kavval) ve (Ari! 
Guyende) ile diğer terennümlere 
geçiyordu. 

Bu terennümlere, ekseriya diğer 
saz ve ahenk aletleri de refakat 
ediymdu. (Şeş tar) ve (nay)dan 
sonra, (kürre nay) [1) -geliyordu ... 
Kürre nay, tok sesli bir musiki a
leti idi. Bugün adı bile unutulmuş 
olan ıbu ağız sazı, 'bildiğimiz (zur· 
na) ve yahut (klarnet)e benziyor
du. O devrin (Mehter) denilen res
mi hükiıınet ('bando) Iarında kul
lanılan bu alet de Hazreti Mevlana-
nın tertip ettiği saz alemine gir
mişti. 

Bu sazla-ra, (kudüm), (nakkare) 
ve (halile) de iştirak ediyordu. 

(Daha var) 

tramvay, otomobil kazası filan gi
i şey !er değil ki ondan sakınmanın 
da ıbir çaresi olsun! İnsan, paratö
nerle yıldıcımdan, sığınakla tayya
re bombasından sakın~bilir amma 
ihtiyarlıktan ne ile sakınacak .aoa
ba? Birtakım sun'i çare ve deva
larla mı diyeceksiniz? Pekil!Z 
amma bir ağacı ne kadar munta
zam bir surette imdasanız, ayıkla
sanız, tımar e'!seniz, kökünü kabar
tıp boyuna sulasanız, gü'breleseniz, 
hatta aşılasanız günün birinde o, 
yine lhtiyarlıyacak, dallan kuru
mıya, heli 'bükülmiye başlıyacak 
ve nihayet kendinden önceki bir 
çok ağaçlar gibi, o da bir gün sec
dei Rahmana kapanacaktır. Bakın, 
yine dünkü gazetelerden hir baş· 
kası şunu yazıyoTdu: 

Kuzular, artık koyunlaşmıya 
(1) Osmanlı saray musikisine de k•- ı başladı! 

rı.şmış olan bu saza (kere nfıy). (ker- . . . . 
niıy) da deniliyordu. Haydi <bakalım, elınızde ıse bır-

BerabeT rakı içtikleri kadına 
batıra bırakmıt 

Oı·taköyde, Çırağan caddesinde, 

Sedüstü'nde oturan Müyesser a • 

dında bir kadına börekçi Hüseyin 
ve traımvay otobüsü şoförlerinden 
İzzet misafir olarak gelıınişleıxlir. 

Müyesser, Hüseyin ve İzzet o 
gece berabetce rakı içmi§ler ve eğ 
lenmişlerdir. Nihayet Hüseyin Mü 

takım sun'i çareler, tedbirler, de
valarla bu kuzuları koyunlaşmak· 
tan kurtarın da ölünciye kadar 
hep genç, gürbüz ve sevimli birer 
kuzu kalsınlar! Kuzu koyunlaşa
cak, koyun koçlaşacak, yahut anaç
laşacak ve eğer günün birinde bı· 
çağı yemezse en son unda pinpon· 
laşıp hapı yutacak! Lhtiyarlıktan 
nasıl sakınmalı? diye dün, kıosko
ca bir yazı yazmış olan gazete aynı 
zamanda şunu da soruyordu: 

Gençliği nasıl uzatmalı? yessere; . 
C..nçlik, kadınların paça tastiği, 

- Ben gidiyoruım. Bari sana bir ya,hut sakız veya balmumu mu ki 
hatıra bırakayım demiş ve taban- onun nasıl uzat. La<:ağı soruluyor. 
~asını çtkararak kadının üzerine Kulağınızı, burnunuzu, serçe par
ıkı el ateş etınıştır. mağınızı uzatsanıza ibakayım? 
Kurşunlardan biri kadının sağ ı Gençlik, orta yaşlılık, ihtiyarlık.. 

topuğuna gelerek ağırca yarala. bunlar hayatın nöbet zamanları
mı§tır. Bunun üzerine Hüseyin ve dır. Nöbetini bitiren, silahını yeri
İzzct kaçmışlardır. ne gelene teslim edip geçer. Öte 

Hadise hakkında tahkikat ya • yanı hep lafö güzaftır. 
pı.Lmaktadır. Osman Cemal KAYGILI 

[MAHKEMELERDE ve POLiST~) 

Yün ipliği buhranı 
çıkarılmak istenmiş 

--------- -----·---
Merinos fabrikasının bütün istihsalahnı sa
tın alan iki tacir dün muhakeme edildi 

ı::ile; Dün Asliye İkinci ceza mahke - dinlemiştir. 
(Ya Hazreti Mevlana.. hak, mesinde şehTiımizin belli başlı yün l Muhakeme Fiyat iMüraıkahe Bü-

dost ... J ticaret müesseselerinden Sak.atak· rosunun vereceği raporu ılıekle • 
Diye, Cenabı Mevlana'nın, ruhu- çı oğlu ticarethanesi sahipleri Ni.. mele üzere talik edilmişti<r. 

lltı terennüm ediyor. Onun ruhu- ko ve Yuvan'ın mulhakeınesine de· Satie davasına devam ediliyor 
nun i!hamlarile, (aşk) ı ebedileşti- vaın edilmiştir. Istaıııbul birinci ağır ceza ırnaıh
riyor ... İşte, (nıiy} .. işte, o ıboş ku-\ Şahhd Fiyat Mürakabe Bürosu keınesinde na:k.zen bakılmakta o -
~ya tevdi edilen (sır)ın h~eti.. I kontırolörlerinden Aliieddin İyiyazı lan S~tiye davasına dün de devam 
ışte, o sır ve hıkın;~ yar~ttıgı ka- cıoğlu, bu müessesenin Sümer - ı edılmıştır. 
mış parçasının İliihı mari:fetı. · · bank Merinos yün ipliklerini ken. Mahkemenin tayin etımiş o1c!u _ * di na.m ve hesabına satın aldığını ğu beş kişilik ehlivukuf binanın o 

Bu martieıin inceliğini, herkes- ve diğer tüccarlara vermek iste - zamanki kı)'ID.eti hakkınıda hazır • 
ten daha derin :bir sezişle bulmuş mediğini, bu suretle piyasada bir lamış oLciuğu raporu mahlkeıneye 
olan Cenabı Mevlana, (nay) a ılşık yün buhranı çıkarma.k istediği gi. tevdi etımiştir. Bu raporda binanın 
olmuştu. Dervişlerinden (Hamza) bi eskiden yüztle 9,450 kar ni.Sbeti o zamanki 4ny.ıretinin 241 bin lira 
nın üflediği nayı ruhunun bütün kabul etımiş olıdukları halde son takdir edi:1diği yazılmışttr. 
hassasiyetile dinliyordu. (Nay) zamanıda yüzde 52 kar nisbeti gör- Muhakeme iddianın serdi için di 
sustuğu -an, hanendelerinden düğünü anlaLınışhr. ğer bir güne bırakılımıştır. 
(Hafız Osman)ın giir ve lahuti se- Mah1rnme Sakalakçı müessese • On bir eski avukat suçlu 
si yükseliyor. Bu emsalsiz sesli ha- sinden yün ala.madıklarından Tica sandalye.sinde 
nende, Cenabı Mevlana'nın rakik ret Vekaletine şikayette bulunan V«kıtiJoe İstanbul Barosuna ka • 
ve içli bir gazelini lahuti nağmeler- Hasan Cafer ve Fuad Onad adın • yııdlı olup bilil.ha<re avukatlık ka
ı. · .alblere nefhettikten sonra, re- daki iki tüccarı da şallıid olarak nunu mer'iyete gircfil<ıten sonra a· 

• 

iKDAM 

Fasulye Üzerinde 
ihtikar yapanlar 

-------~ .. -------~ 
Fasulyeye ihraç lisansı verile

ş a yiaları asılsızdır 
.., . 

cegı 

San günlerde bazı spalkülatörle- tadır. Binaenaleyh fasulyeye ibra. 
cin faaliyeti neticesinde kuru fa • cat için lisans verileceğt hakkın -
>ulye fiyıatlarında gayritabii bir daki haiberl.erin aslı ol.mBJdığı ken
yükcseirne görüJırnüştür. Bir hafta diliğinıden anla.şılmaıktatlır. 

~vveline kadar fiyatı 17 kuruş o - Memleketimiııde g]da maddeleri 
lan sıra malların fiyatları 25 'kuru. arasında mühim bir mevkii olan 
şa kadar yi1kselımiştir. Buna da se- fasulyenin ihracatına. müsaade e -
bep fasulye mahsulüne ihracat i • dildiği takdirde fiyatların biraz 
çin lisans verileceği hakkında bazı yükselmesi gayet tabiidir. Bu iti. 
şayiaların ortaya atılmış olması - baTla da yeni mahsul alınıncaya 
dır. kadar eski mahsule ihracat lisansı , 

Halbuki serbest dövizle da,hi he- verilmesi beklenmemelidir. Halen \ 
men hemen dünyanın hiç bir tara- İs" anbul piyasalarında 9000, Ana · 
fında mal satmağa yanaşılmaımak- dolunun muhtelif mmtakalannda 
tadır. Bu itibarla satışların kısmı da 25.000 çuval kadar fasulye oldu. 
azamı ınıala karşı malla yapılmak- ğu tahmin edi1melotedir. ı ________ ... 

,. 
3bin60 
genç kız 
GönüUü hastabakı
cılık kurslarına 

yazıldı 

Yardım Sevenler Cemiyeti
nin hastabakıcılılı: kolu idare 
hey' eti azaları ıdün Beden Ter. 
biyesi Genel Direktörlüğünün 
Taksimıde'ki İstanbul Şubesin -
de bir toplantı yapmışlardır. 

Tı>plantıda yeniden açılacalk 
olan hastabakıcılık 'kursları 
hakkında görüşülmüş ve .müf. 
redat progrı>mları da hazırlan
mıştır. 

Diğer taraftan klll1Slara kay. 
dolumna müd<leti bu akşam 
bi·~melotedir. 

Şimdiye kadar 30r - den faz
la genç kız gönüllü hemşire 

olmak üzere müracaat etmi~ -
tir. Kurslar 2 Haziran Pazar • 
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Girit • • 
ıçın 

Yazan: Prof. Şükrü Babaa 

G iridin zaptı için cereyan 
eden boğuşma bütün 
dünyayı ilıgilendirmekte 

devam ediyor. Btzzat Büyük Bri-
tanyada da heyecan büyüktür. A
vam Kamarasında Başvekil iki gün 
evvel üstüste izahat vermek mec
buriyetini duyduğu grbi, matbuat 
da hu mücadelenin tafsilatile uğ
raşmaktadır ve fisanı da hayliden 
hay !iye acılaşmış ve hük:ılmeti ten
kit eder mahiyet almıştır. Faraza 
Sunday Taymis diyor ki: 

cEj!er Almanlaı- tayyare ve pla· 
nörlerle binlerce asker gönderebil
mişler ise bun.an sebebi üç gün 
müddetle hava hakimivetini elde 
tutmuş ve İngiliz av tayyarelerini 
Girit tayyare meydanlarını terke 
mecbur etmiş ollllalarıdır. Neticesi 
ağır olan bu terkin hakiki se'bcbi, 
bazılarının iddia etmiş olduklaı-ı 
gibi, tayyare meydanı olmaması 
değil, malzeme yokluğudur.• 

Talebe kampları 
hazırlandı 

yeni bir alarm (esi günü küşad olunacaktır. J 

Gazetenin, -bazılarının iddia et· 
miş oldukları gibi, kaydıyla ileri 
sürdüğü mütalea resmi mahfillerin 
izahat ve tevilleri idi. Esasen bu 
muhakeme tarzının çürüklüğü pc-k 
açık idi. Hatta mutavass.ttan doha 
dun dü.ünen herhangi bir basit İn
giliz veya e~nobiyi bile iknaa ır.u
vaffak olamazdı. Çünkü tayyare 
meydanı olmadığı içın terkedilen. 
bu adada Almanlar nasıl tavvare 

düdüğü yapıldı ANADOLUY A 
23 Haziran sabahı 
küşat edilecek 

Bu yıl açılacağını evvelce haber 
verdiğimiz ilk okul talebe kaımp • 
larının kaıdroları dün teSbit edil • 
miştir. Kaıınplar Haziranın 23 ün· 
cü Pazartesi saıbahı açılacaktır. 

Bartında Asma civarında İstik -

lal okulunda açılacak olan kampa 
140, yine Bartında Kırtepede asri 

ilk okul binasında açılacak olan 

kampa 90, Kızıltoprak 6 ve 49 uncu 
okullarda da 200, Maltepe 1 ve ikin 

ci okul binalarındakilere 140, KaT. 

tal ilk ve orta oku 1 'binalarında -

kilere 200, Pendik 1 inci okul kam.. 
p}na 120 çocuk alınacaktır. Bun -
dan başka Erenköy 38 inci ilk mdk 
tep ·binasında 90 kişilik kadrolu 
bir talebe istirahat kampı• da a
çılması kararlaştırılmıştır. Bu kam 
pa yalnız zayıf ve normal olmıyan 
talebeler alınacaktır. Bu talebele -
ri Maarif Müdürlüğü hey'eti sıh· 
ılüyesi intiµap edecekıtir. 

Beyazıt meydanının imarına 
ay başında başlanıyor 

Şehircilik mütehassısı M. Prost 

diin Vali ve Belediye Reisi Llıtfi 
Kırdarla birlikte Beyazıt meyda· 
nına giderek burasının hazırlan

mış olan imar planı üzerinde ma
hallen tetkikler icra etmişlerdir. 
İmar planının tatbik olunmasına 

ay ıbaşında 'başlanılacaktır. 

Yarın Erenköyünde 
sesi tecrübe edilecek 
Bir vatandaş tarafından pasif 

rni1dafaa denemelerinde atarım za. 
manlarında kullanılmak üzere bir 
canavar düdüğü icad olunınuştur. 

Çok ucuza mal olan bu yerli dü
düğün sesi 5 kilometre uzaıktan bi. 
le duyulmaktadır. Vilayet Sefer • 
berlik Müdürlüğü bu düdüğü tet.. 
kik etımiş ve şayanı dikkat bul -
muştur. 

Yarın l';ı'€!nköyünde ıdüdüğün se 
sini tecrübe etmek üzere bir dene
me yapılacaktrr. 

Deneme yalnız bu düdüğe ınıün
hasırdır. 

Elektrik muameleleri ~rttı 

Elektrik, Tramvay ve Tünel İda
resinin elektrik k:~mının müşteri
lerle olan muaınleleri oon yılda 
çok artmıştır. 

Ereümle bu yıl içinde müşteri
lerle 2 milyon 237 bin 900 muamele 
yapılmıştır. 

İlkokul bitirme imtihanı 
Şehrimizde her 3 ayda ıbir yapıl

makta olan hariçten ilkokulu bi
tirme imtihanına bugün Cağaloğlu 
1 inci ilkınektepte başlanılacaktır. 

Kalın deri fiyatları süratle 
yükseliyor 

Mısırın kalın hayvan derileri ih 
l'acatını menetmesi üzerine mem ... 
leketiımiııde.ki deri piyasası sür'at
le yüıkselmeğe başlamıştır. Fiyat -
!arda her gün 5 kuru:ş yiilkselım€ 

. .. r müşahede edilmektedir. Bir ıay ev-
vukatlığı teı<.keden 1layrıımus ırD ": / vel kilosu 90 kuruş olan deriler 
yabancı 11 avukat Ist~nbul 4 uncu halen 140 kuı-u a !kadar satılmak· 
asli""' ceza mahkeınesınde avukat. ş 

J - tadır. 
lığa muhalif hareketten dolayı mu 
hakeme edilımektedir, 

Bu avu!ka.tlar avukatlığı terket
tikten ooru-a telefon ı:ehberin.de i.. 
simlerinin yı.nıı:ı,daj!ci avukat keli • 
mesını çıkartıınamı.şlar ve ibunı.ın 
için de mili:acoot etınıeın.işlerdir. 

Dün müddeiumumi ıbu avu'kat -
!ardan altısının telefon şirketine 
miiraıcaat etıınediikleri sabit oldu · 
ğundan ce113landırılrnalarını iste • 
-niştir. Muhakeme karar veril:ınec 
ÜZ'ere talik edilmiştir. 

Diğer taraftan deri fiıyatlarının 

yükselmesi hayvan kesimi üzerin. 
de de tesirini göstermiştir. 

Anadolunun bir çok mıntaka -
la.-mda büyük ıba.ş .hayvan kesimi 
fazlalaşmıştır. 

Çuval fiyatları yükseldi 

Son günlerde piyasada çuval 
darlığı hissedilımeğe başlamıştır. 

10 gün evveline kadar çifti 135 im 
ruşa satılan çuvalların çifti 236 
kuruşa satılmağa başlaımııştır. 

GiDECEKLER 
Geç kalanların sevki
ne yakında başlanacak 

Her gun 1000 
kişi gidiyor 

indirebiliyorlardı? · . 
B:naenaleyh teçhizat ve malzemo 

noksanının bu çekilmede <•sasL ,:
mil olduğu hakkındaki gazrte rivu. 
yeti doğruya daha yakın sayılmak 
caizdir. Bahusus ki Mister Çörçil 
bundan üç hafta e-.rvel Yunanistan 
hezimetini de havada hakimiyet~ 
malik olınamıya atfetmişti. De
mek ki ayni illetler devam eyle
mekte ve tesirlerini göstermek!~ 
dir. 

Kendi arzularile şehrimizden A.. 
nadoluyo gibmek isteyen vatandaş
lardan beyanname verip de vak • 
tinde gidememiş olanların 7 Ha -
zirandan itibaren sev-kolunmaları Obsrver gazetes'.nin bu baptaki 
karaı-laştırıl;mış.ır. Diğer taraftan miı'a'eası daha haşindir. Diyor ki: 
evvelce de yal'ldığLmız gibi giden. •A;kcrlerimizin ve denizcilerı
lerin sayısı peyderpey çoğalmak - mizin kalıramanlığilc övünmek sı· 

1 
tadır. Böylece Haydarpaşadan A - rası değildir. Mücadeleyi bu kada·ı 
nadoluya hergün asgari 500-1000 güç ve çetin k:lan ahval ve şeraiti 
y>0lcu hareket etmektedir. müsamahasız 1Tuhakeme etmek za-
Traıkyadan gidecek olanların na manı gelmiştir , 

killerine de "Y başından itubaren Beş günlük bir sükuttan sonra 
başlanılacaktır. Fakat, bazı vatan. Alman tebliği vaziyeti aydınlat

daşlar hükfıme·e bir kolaylık ol · ınıştır. Giridin havalarında haki
mak üzı>re şimdiden kendıhkle - miyet Almanla"da ol:iugu gibi İn
rinden Trakyadan ayrılarak Ana- giliz filosu Giridin şimalindeki de
d-0luya geçmiş bulunmaktadırlar. niz kısmından tardedilmiştir. Böy-

Çanakkaleüen de deniz yolile lece adanın garp kısın nda yerleş
gitmek _üzere 141 kişi beyanname ı rnek imkanı elde edilerek şirrdi 
vermıştır. adanın şark kısmına teveccüh edil· 

1 
miştir. Boğuşmanın çetin olacağı 

Yeni tiftik ve yapağı fiatları 1 muhakkaktır. İngiliz dl.lnanması 
M;sır ve Kıbrıstan nakledilecek 

Yeni tiftik mah_sulünün azaml kuvvetleri himaye edecek kudret· 
s~tış fıy:ıtıarı bugunlerde ~esbıt e- tedir. Alm:ınların havadan yapa· 
d~_le_cektır. __ Yenı f_'.yatlar uzeruıde caldarı nakloyııa f•'.namiyh manı 
goruşmek uzere -~u~ akşam Tif~ık olam;yorsa Alman tayyarelerinin 
v~ _Yapağı Bır~ıgı azas:ndan dorl 1 de İngiliz takviye kıt'alarının gel· 
kışılık bır hey et Ankaraya gıt- mesine külliyen mani olabilecek· 
ıııiştir. H_~y'et Ankarada ;y__apağı fi- !eri tahmin ~dilemez. ·İşte bu iti
yatları uzerınde de Vekaletle te- barladır ki :Yunanistandaki İngiliz 
maslarda bulunacaktır. askeri hey'etinin reisi General 

Mürakabe komisyonunda Heyvood: 
ihtikar vak'aları •Giritte tutunabileceğimize ka-

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 
öğleden sonra Mıntaka Ticaret Mü
dürlüğünde toplanarak elde 'bulu
nan bazı ihtikar vak'aları hakkın· 

niim. demek kuvvetini hissetmiş· 
tir. Bu ada muharebesi yalnız mev
zii ve hatta Yakın Şarka münhasır 
tesirler yapacak mahiyeti tecavüz 
etmişe benzemektedir. Çünkü dün 

• Mister Çörçil Büyük Britanyan n 
Bunlar arasında Karim'."' _maga- istilası ihtimali karşısında İngili> 

zası hakkında da bavul ıhtık5rın- milletinin takip etme31 i-cap eden 

;ia karar vermiştir. 

dan tahkikat yapılmaktadır. 1 
hareket yolu hakkında radyoda 

Gül yağı ihraç edildi halka hitıı:p etmek lüzumunu his-
Holandanın idaresinde ibuhınan setmiştir. istila tasavvur ve imkan

Anti! adalarından bazılarına dün lannı iş başına geldiği gündenberi 
~ bin liralık saf gülyağı satışı ya- hiçbir daki! a gizlememi§ olan Mis-

pılmıştır. Bu, ha.t'bln başlamasın· ~":rı~ö:~~~~t!~s:~:~at~e::.i~~ 
kimsenin yalnız alay komutanı ol· ı Bu lkü.çülk kiiğıd pa:ııça<ıını açtı • dense elim en hymetli eşyam o - ian sonra bu memlekete ilk satışı değer. 
d • ·-'-· B d •'- · - · ~--il h t t l ıb·· ·· do" .... z t teşkil etmektedir. Satış serbest dö-u.gunu ~~1 orı.11n. u a ,_,enım gım zaman zıya""" e ayre e - an a ı uınuııne . gıru gı"ı. a en Girit hadiseleri birçok taraflarda 
için kafi .. Zaten, onun gözünde ol. tim. Greta Garbo model'i Yıldız moomua veya ıgazete okııımak niye. vizle yapılmıştır. !bir nevi umumi prova mahiyetinde 

---,.. ..------------------
s ~ 'i~~~~~! 
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Eğer, yetiştirdiğim asker -r muk®e1e ediyorum. Yaptığını iş 
!er diğer böl!i.kle,den daha aşağı hakkında uzun boylu ;za.1ı.at ver -
kalırsa o zaman siizlerinize hıtl< ve- meğe ne lüzımı var?. Maıdam'ki oon 
Tirim. l'oıık;<t görec~iniz, ben on- aıskeııleriıni, askerlerim de beni se. 
lara gülfı_p eğlenınekle 'beraber, ta.. vioyr, ·mesele b-enee taımam .. 'başka 
!im terbiye hususımda tam bir ka- sı ne derse desin .. 
biliyet vermişimdir. Ala~a beni en çok .even iki ki--

Genç arkad ~\ardan ise, ı'benını şi var. 
bu halimi manasız bwa,nlar var. Biri ala.y komutanım, diğeri de 

'aıbur komutanım .. fıtl<at öyle zan. 
nediyorum ki, t;ı,bur komutammln 
sev.gisinde biraz menfaat mevcud .. 
gelinlik kızı olan bir atlattı, elbet· 
te ben>m gibi diğer, bcl<ar sübay
ları da sevecektir. Eğer alay ko • 
mutanımın da kızı olsaydı ayni şe.. 
kilde <düşünecektim. F..Xat yok .. 
bu sebeple, beDi en çok seven bir 

Ara sıra takılıyorlar: 
- Çocuk dadılığı .mı yıapııyorsun 

yahu!.. diy.:ırlar. M'E!Sat saati gali -
.ba sana az g<'!liyor ki, bir de istira. 
hat zamanlarında onlara arkadaş -
iık yaparak vakiıt öldiilııneğe çal:
şıyorsun .. 

Verecek cevabım. çok ok\wğu hal 
de, hepsine gelişi güzel sözlerle 

dıığu.m için, diğer sübayLar tara · hanti!Il bir ricada bulunuyordu. tinde değihdim. Bu sebeple bir an Dünkü ihracatımız te18.kki olunmaktadır. Böy.le olma-
fuman biraz çekilemiyoruın. Pazar günü at gezintisi. yapaca.. için mazimin sayfalarını ağır ağır Dün. muhtelif memleketlere sa da Başvekil millete şu noktayı 

Bu gece nöbetçi idim. Pazar ge. ğı için çizmelerimi istiyor. Hafitçe çevirmeğe başladını. W8,000 liralık ihracat muamelesi tebarüz ettirmek istemiştir ki Ak· 
cesi o~duğu için buna çok sevin • gülıdüm. Bu kadar sımaşm&k. doğ- Foboğrafın ne ıkadar kıyıınetli kaydedilmiştir. İhracatın müıhirr denizdeki boğuşma ne kadar mü
dim. Çünkü, olldu evine gidip bi • ru:su fazla idi. Benim giyıdiğiın bir şey olduğunu ş>mdi anlıyorum. Ta -bir kısmını 'balık teşkil etmekte- him olursa olsun, ondan daha mü· 
raz olsun oturmalı: icap edeceldl. çizmenin· onun aıyaklarına çok bü. mektep hayatundanberi geçen za- dir. En ıbaşta gelen alıcılar Roman- him olacak imkan ve ihtimaller 
HalbUki bu hayat beni sıkrye.-du. yük geleceği malü:mdu. Fakat m~ mantar birer 1birer gözümün önün. ya ve İtalyadır. Bundan !başka Mı- vardır. Nihayet Girit harbini ken• 

Askerleri talimgahın geniş mey- sad çizme değil, 'benimle alılıka pey de canlarnnağa 'başladı. >ra, Almanyaya tütün, İsviçreye di nisbeti ve İmparatorluk çerçe,•e. 
danında topladım ve !her tarafı da etmekti. Emirberi boş çevir • Bir aralıık bu tatlı hatıraları iki bakla, Macaristana deri gönderil- si içinde mütalea etmek ihtiyucı 
gaz J.ambalarile aydınlatarak on • ınek istemedim. Kendi emirberi • resim al1 üst et-ti. Berid ve Suadın miştir. vardır. Amerika ve Sovyet Rusya-
ları eğlendirmeğe çalışhm. Asker-

1 

me e:-~eki_ r~gan çiııme:erimi a.. rcsıni.. tesadüf _ola~ak bir sayfa li· Şişhanedeki yeni çocuk da ·bu didişmenin yaptığı akisler 
!erden kılarnet ve dümbelek çalan lıp goturrnesını 'lenlbih ettım. 1 zerıne yerleştırı~mış.. kenldı ken • bahçesi de dikkate değer. &ıvyet gazeteleri 
çok oltluğu için, cınlaıra geç vakte Bu !hadiseden sonra neş'eın hi • dime kı:ııdııın. bir ada olan Girit istila şekil ve 
kaıdar oyun oynatarak vakit ge • 'raz kaçtı. Zaten vakit te biraz ge - Beridi terkeıttiği.m zaıınan, ona a· Şişhanedeki Jale bahçesinin bi tarzı üzerinde ısrar ile durmakta-
çi-rttim. 'Minnet dolu gözlerle göz- cikmişti. Askerleri !koğuşlarına j id ne kadar hatıra varsa hepsin '~m:nın yola alınarak caddeniı dırlar. Amerikada son Akdeniz ha· 
!erime baktıkça ben daha çok şey- yollıyaraik kend:i;m de nöbet oda • 1 kendisine iade etmiştim. Göndeı· •cnişletilmesi faaliyetine devam ' liseleri ve bilhassa Hood zırhlısı· 
ler yawnak istiyordum. Herner. sına çekildim. Faka.t birkaç 5'13't ' diklerimi de yırtmıştım. Şimdi ŞL unmaktadır. ,ın ~roenland civarında batrrıl· 
hemen her memleket şarkılarını uyuyamadıırn. Hep düşündüm. U • anda onun tekrar karşıma çıkıınası. Buradaki duvarlar yıkıldıkta• ması derin akisler hasıl etmiştir. 
kılarnetçiye çaltlıraırak onlara iyi nı.rtma>k istediğim mazi, J-ı-er ne • beni fazlaı;ile şinirlendiıı:rli. Hele .onra inşaat Haziranın ilk haft2 Nevyork Taymis diyor ki: 
bir gece geçir1ımeğe çalı<fll!ll. dense bu gece beni fazlasile meş- üstelik Suad.le yanyana ayni say • ında bitirilecektir. ı· ·İngiliz deniz hakimiyetine in· 

Bir aralık tabur !lromutanımm gul etti. Kerrdi kendime •bir taıkıırn fada bul~nuşu bana büyük bira İl~ride _Jale ba_hçesi?-in içerisir. !irilen danbenin ağırlığı, <ıwoo,>~ 
emir.ber.i gelerek yanıma yakla;;tı. mukayesekr yaptım.. zap veııdi. Asabıyelle her ilkı res . 1 dekı gazmo da ıstmlak olunara batmasından yalnız İngiliz Bııyuk 
Ve ı.ıfak bir puslayı uzatarak ıbek· Bugün talimden dönünce biraz 1 mi birden yerinden çıkardım ve !yıkılacak ve bir çocuk bahçesı ,>a· Elçiliğinde değil,~ Balıriyo 
luli vakit geçirmek istedim. Her ne • 1 yırvmağa hazıdaıııdını. (Daha var) pılacaktll", (Devamı 3 iincü sayfaaa) 



Heyecanlı 
. -
bir serg"":&:eşt 

Yunan ralı 
Girit adasından 
nasıl ayrıldı? 

Kral, yüzde yüz ölüm veya esir 
olma tehlikelerile pençele§e 

pençelqe par&JÜtçülerden 
kurtuldu 

Kahire, 26 (A.A.) -Reuter: 
Yunanistandaki İngiliz askeri 

lıey'eti şefi General Heywood ve 
Yunanistandaki İngiliz ataşemili
teri Albay B!unt, Giridin istilası 
ve Yunan Kralı ile Yunan Başve
kilinin ve İngiliz Elçiliği erkanı
nın, Ciritten müfarakatlerindekı 
sergüzeştlerini anlatmaktadır. Ge
neral Heywcod ile Albav Blunt 
Yunan Kralı ve refakatindeki z~ 
vata muhafızlık vazifesi görm~
!erdir. 

Albay Blunt, şu beyanatta bulun-

Japon balıkçı 
gemileri 

Atlantikteki Alman 
korsan gem:Ierine ma
yi mahruk veriyormu~ 

Nevyork 26 (AA.) - cUniteıd 
Press.in bıkiirdığine göre Los An 
geles'deki İngiliz konsolosu Japon 
haline av gemileri il<! pebrol gemi
lerinin her türhi faaliyetme mani 
olaeağinı çünkü bunların İngiliz 
nizamlarına riayet etmediklerini 
vapur kiralıyan biitün kwnpan'}'a
lara ve şahıslara bild>rmıştır. Kon 
solos bu hızsuma izahat vermekten 
imtina etmiştir. 

Unitcd Pre6S, cenubi Atlantikte 
ve Hind denizinde Alman korsan 
gemilerine mayimahruk veren Ja
pon balina av gemileri ile petrol 
vapurla"ının şüpheli faalıyetine 
karşı İngilterenin tedbirler alaca • 
ğına dair son zamanlarda sık sık 
haberler çıkmış olduğunu ılave et 
mektedir. 

muştur· y • Z J d J l Yuna~ Kr 1 b. kö d b. , en ı e an a ı arın at, ır ye rrevde • • 
oturuyordu. Bu ev, bir jandarma Y unanısfandakı kayb 1 
kıt'asının, bir Yunan kıt'asının ve 
Sırbistan istililsındanberi ha.riıet· Wellington 26 (AA.) - Kahire-
mekte olan brr Yeni Zel8.nda kıt- de bulunan Y-eni Zelanıda tıa.şveki
asının muhafazası altında l:ıulunu- !inden gelen bir telgrafa :istinaden 

d Kr 
başvekil vekili Aslı Yeni Zelanda-

yor u. al Jorj, KU11:eni Prens . "ııde!ki 
Piyer ve Yunan Başvekili, Alman nın Yunanıstan mu~.ebes'i • 
tayyarelerinin ,.;;~·arus· ·· .1 . aSlrer kaybının 2.200 kışı oldugunu 

.. ~~ u ı e uyan .. 1 . t' B 1 M rd eya 
dılar ve bakmak için d ktı soy em1ş ır. un ar ısı a v 
l·r Bidayette bu şiddet(.'." ~ - , Giridde l:ıulunmadıklan cihetle, ve 

, ı uır uava '-'" aıd d • b !arda gelen 
hücumu gibi gözüküyordu. Biliiha- nım a eg_~ marn a . n . 
re, şimalden büyük miktarda tay- h~berlere gore, ekserıyetle esır 
yarelerin gelmekte olduğunu gör- duşmilşlrdir. 

Sovyetler birli
ği donanması 

-0--

Pravda, deniz hudut 
larının müdafaasına 
verilen t:hemmiyeti 

tebarüz etti:riyor 
Moııkova 26 (AA.) - Pravda 

gazetesi başmakalesini Sovyet do
nanmasına tahsis etmekte ve Sov. 
yet hükiirnetinin deniz .kuvvetle -
cinin hususi bır itina gösterdiğini 
kaydederek Sovyetler Birlığinin 

büyük ,bir bahri devlet olduğunu 
:.ehrüz ettinmekteıdir. 

Ayni gazete, halk komiserleri 
hey'etinın, donanınanm yUksek ku 
manda hey'eti arasında yapılan 
terfilere mütedair olarak attığı ka
rann, hiikümetin Sovyetler Birliği 
deniz hudııdlarının müdafaasına 
atfet~iği ehemmiyeti gösterdiğini 

ilave etmektedir. 

Küçük haberler 

• Londııı: (Ati) 
Paris radyosu davar noksanlığı yü

zünden haziran ay1.11da et tevzıatmın 

azalması ihtimalini bildinn~tir, 
• Köstence: Romanya denizyollan. 

idaresi Ege denizi seferlerine başlıya
caktı..r. 

Bulgar bandıralı birkaç vapur Seta
n.ik'e giderek Karadenizle Ege denizi 
arasında seferlere başlanllj bulunmak
tadır . 

Kudüs: Kudils'deki Fransız baş Kon
solosluğu kapanmıştır. Baş Konsolos
Filistlni terk etmege davet olunmuştur. 

• Londra; Harbin 50 vapudan mürek
~ep en mühim vapur kafilesi 25 milyon 
Ingiliz lirası kıymetindeki hamulesini 
çtk:armıştır. Bu hamutıer emniyet için-
de memlekete dağıtlimı;;tır. (A.A.) 

Girit • • 
ıçın 

dük ve siperlere sığındık. Büyük ------=---------~ 
planörler, evin üzerinden heleı.on- Üniversite heyeti yarın gidiyor 
lar çiziyordu. Biraz sonra, garp- Bu sene Diyar1:ıakırda yapılacak 
ten gelen ve üçlü teşekküller ha- Üniversite haftası için Üniversite 
lind.- çok aşağıdan uçan nakliye hey'eti yarın saat 15 de şchrimiz-
tayyarelerini gördük. Müteakıben, den Diyarbakıra hareket edecektir. (Baş tara(ı 2 nci sayfada) 
paraşütçüler yere inmiye başladı. Hey'et bir gün Ankarada kaldıktan I Nezaretinde de kat'i bir sükıitla 
BPn, HiO ilil. 200 kişilik bir para- sonra pazar günü DiyaPbakırda kar-şılanmış olmasile izah edilebi· 
şiitçü grupumın indiğini gördüm. bulunacaktır. Hey'et 10 Haziranda lir .• 
Paraşütlerin bazısı açılmıyor ve· şehrimize dönecektir. Bu gazeteleri en ziyade Lşgal 
paraşütçü bütün hm ile yere dü- eden cihet Bismarkın üssünden 
şüyord". Her tarafta, tayyarelerin A k l"k • 1 • kırk saatlik mesafede ve kuvvetli 
mitralyöz ateşleri, hırva dMi l!ıotar- s er 1 iŞ erı İngiliz. donanmasının Ort8Slnda çok 
yalarımızın mukabelesi ve kıt' ala- tehlikeli bir akına cesaret etmesidir 

EMEKLİ VE YEDEK SUBAYLARI 
rımızın silah sesleri .işitiliyordu. DAVET ki Du kafile sisteminın maruz kala-

Bir tarassut mevkii teşkil ede- bileceği tehlikeleri göstermekte-
K<l-y YerH A*erl8' ,,_, d 

ileceğinden dolayı hücuma uğrıya· Şubemize kayıtlı Emekli ve Yedek ir. Esasen Amerika kafile ve hi-
cağı muhakkak bulunan evi terke tekmil •ubay ve Memurların senelilı: maye usullerile çaresiz harbin ta 
karar verdik. Hadiseler 0 derece mulad yoklamalarına şimdiden başlan- içine girecektir. İngilterenin ayni 
sür'atle biriı.irini takip ediyordu m~tır. Ancak bu sene yoklamaya 20/ zamanda Amerika için de harbetti-

Haziranda nihayet verileceğinden bu g·ı· ~krarlanmakta old • na ·· 
ki bir nakil vasıt•- buJ.amadık ve '"" ugu gore - tarihe kadar şubeye n1üracaat edilmesi t k fil ··dah ı kt' d · valnız ellerimizde götürebileceği- il~n olunur. ar ı en mu a e va ı, ünden 
mız eşyayı alarak dağlara doğnı de kaydettiğimiz g1bi, eğer geçme-
hareket ettik. Başka bir paraşütçü miş ise çoktan gelmiJjtir. 

grupunun yolumuz üzerinde yere 
kes çok mükemmel hareket etınİJj· Bugün Mister Ruzveltin yapaca-
tir. Kral, bu seyahati, sanki ibiJ: ğı (ocak <başı müsahabesı)nin ~u 

indiğini gördük ve çok sıcak bir 
gezinti mevzubahis imiş gibi yap- bapta her tarafı tenvir edecek ma-

havada 500 metre yükseklere ç•k-nııya mecbur kaldık. Yüzlerce tay. mıştır. İngiliz Elçisi Sir Miclıael niyette olması temenniye değer. 
yare her istikamette üzerimizde Palairet ve refikası da bu esnada Hüseyin Şükrü BABAN 
uçmakta olduğu için her 10 metre· Kralın etrafındaki grupa iltih;ıka \ ~!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!:!:!!!!!!!!~!!!!!!~ 
de biJ: sığınıyor ve hepimiz yere muvaffak olın~tur. 
vatıyorduk Pren~ Piyer, tayyare- Grupumuz, iki günde :'000 metre 
!erin çok alçaktan uçtuğunu, 0 de· irtifaa kadar vükseldi. Seri ateşli 
rnce alçaktan ki arkadaki topçu· tüfekleri mühİmınatı ve el bomba
ların yiizlerinin bile farkedildiğinı larını t;şıyan Yeni Zeltındalılar 
söylüyordu. çok takdire şayan bir tarzda hare-

Çıkışı müteakıp, bir çoban kulü- ket ediy<Yrlardı. Yeni Zeiandalılar, 
bt'sine vardık. &ırada bir müddet dağın tepesine kadar enerıilerini 
istirahat ettik. Ve oradan I'enagya kaybetmeden tırmandılar. Geceyı, 
köyüne gittik. Buradan Suda. ilt taştan küçük bir evde geçırdık, 
t.elefonla konuşrnıya muvaffak ol· gece çok soğuktu. Kral, burada hır 
dum. Kralın 23/24 Mayıs geces; İngiliz askerinin taytnını yedi. . 
vapurla Giridi terketınesı için teı- Güç bir inişten sonra, bütün bU: 
tWıat alındı. gece vadedilen gemınin gelmesını 

Blitfuı bu seyahat esnasında, her. bekledik. 
________ !""!!!!!!!!!!!!!! .... _.'""!!!!!!!!!!!!!!!!'!""- .---ez--!!! 

malzeme ihracı lazımdır. 
Almcınlar Girıdin şimalinde -

ki sulardaıı İııgiliz donanm= • 
nı uzaklaştırdıklarını bildıı · 
mektedirler. Eğer bu haber doğ. 
ru ise denizden iiıraç imkanı 
lıası! olmuş demektir ki bıı da 
istiki teşebbü.•üniin muvaffak 
olabilm<!~ ilıtimallerini kuv · 
vetlerıdirir Herhalde Giridde 
va=iyelin pek ciddi olduğu ka
btıl edilmektedir. Diğer taraf
tan İ ııgili;:leriıı adaya bahriye 
silahendaz kıt'aları çıka,.dıkları 
haber verilmektedw. 

Genç ktz koşarak çıktı. Mat
baada hizmet gören çocuklardan 
birini devirmesine ramak kaldı. 
Çocuk öfkelendi: 

- Bunun başı sevdalı galiba! 
Diye söylen erek arkasından 

baktı. Sonra kimsenin kıendisine 
dikkat etmediğini anlayınca ya
vaşça genç kızın çalıştığı odaya 
girdi. Masanm üstünde Jarune 
kendisinde bu kadar büyük bir 
heyecan tevlit eden mektubu u
nutmu.ştu. Çocuk tereddüt etme
den mektubu alıp okuyunca: 

- Vay canına! 
Demekten kendini alamadı. 
Mektup ·Bılyük Gazete.nin 

Marsilya muhabırlerinden biri 
tarafından gönderilmiştı. Muha
bir şöyle diyordu: 

.Aziz meslekdaşım, sizi alaka
dar eden yüzüğü buldugumu 
zannedıyorum. Yüzük Mar5ılya 
kuyumcularından •bıri tarafın
dan satın alınmıştır. Adres şu
dur CanEıbıere sokağı, 15 numa
ra. Kuyumcu Delez. Hurmetle

rimle.• 
Janine .Büyü.k Gazete.nın bü

tün muhabirlerine bırer mektup 
göndererek fotoğrafını yolladığı 
ve evsafını bildırdiği yüzüğü sa
tın alanın ~raştırılmasını kendi
lerinden rica etmiştı. Şımdi Mar
silyadan bu cevabı alıyordu. Ta
lih ona gülümsemiye bailamı.ı;tı. 
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iridde büyük mücadele 
devam d"mektedi1·. Bu -

gün Almanlann Gıridi istild 
teşebbüslerinin lıaftası olmuş -

'tur. Malıi.m olduğu üzere 
i!k teşebbüs geçen Salı sabahı 
yapılmıştı. Bunu takip eden 4, 
qün Almanlar resmi tebliğle -
rinde Girid teşebbüsünden hiç 
balıseımemişler, ancak 4 gün 
sonra tebliğ vermişlerdir An -
!aşıldığına göre Almanlar bir 
baskınla Giridi derhal işgal e -
debileceklerini zannetınişler, 
fakat iş bu kadar sür'atle ta • 
hakkuk etmeyince tebliğlerin • 
d.e dört gün bahsetmemiş!erdir. 
Adanın şark kısmı lıeniiz İngi • 
!izlerin elinde bu!unmalotadır. 
Almanların havaycı hakim bu -
lunduklan cınlaşılıyor. F.ıcat 
bu, adamıı istiL<isı içm kaft de
V'ldir. Denizden de asker ve 

L ilyYada şiddetli ktım fırt· 
nalan ve sıcaklar büyü/ 

harekat icrasına ımkıiıı verme 
mekte devam ediyor. Bu cephe-_ 
de şimdi karşılıklı hazırlanma : 

ve dcıha sa.gıam yerlerme devre. :l 
si geçirilmekte<Ur. 

..... 

Otomobil Avallon'dan şür'atlc 
geçti. Janine bırkaç sandvıç al
mak için bu kasabada ancak bir 
iki dakika durmuştu. Şimdi kon
törun iğnesi 12() ile 130 arasında 
oynarken bir elile direksiyonu 
kullanıyoc, bir ehle de ı;andviı;i 
ağzına götürüyordu. 
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Huudun batışı Ame- masının Akdenızde yapaeağı ıe _ 1 Eski ve yeni 

ehemmı•yetı• •'"·Jer hakkında bir sualine ınaruz 1 münak<l§ası 
rikayı harbe bir adım kalmış, thtıyar ve meşhur d.plo -

d h v mat bu suale: Ak saç!, gençler yem ıkardıkları 
a a yaldaştırdı ve eniz elos - <Akdeniz büyük bir denizdir. bir mecmuada, san'at ,:c tar ımı-

Groenland açıklarında Alınan Orada İngiltere, Fransa, İtalya, İs. zin kıymet ifade eden şahsiyetlcri-
~emilerilc yapılan bir çarpışmada panya, diğer •büyük devletler var- ne hucum etmiJjler. Bunu bız söy-
Jngilterenin Hud zırhlısının lbat - •:azan: Hamid Nari lrmalı dır. Ankara anlaşmasının Akde - !emiyoruz, mecmuanın bir günlük 
mış olması ı·ngiltere kadar Amerı·- İsm" nizin şaııkın.da yapacağı tesirleri başmuharriri Celaleddin Ezine. bir 

mi ve faaliyetlerini şimdki b h kada da büyfrk bir alaka uyandır- T .. k 
1 

benden sorabilirsiniz.• diye cevap sa a gazetesinin ilan sayfasında 
ur nes inın pek iyi bLdiği mü - vermişti. neşrettiği kısa istifanamesinde ha-

mı.ştır. Bu alakanın başlıca ikl se- teveffa M. Venizelos, kendisinden · b 
bebi vardır. Bıri Ç"""""=anın ce • 1 Girid adasına Alman askeri CÜ- zın ir üslupla anlatıyor. 

-· ,...,... sonra ö en hariciye nazırı M. Mi • G ı k 
reyan ettiği sahanın Groenland hala l ·ı . 1 zütamlamıın tayyareler vasıtasıle enç i ten dem ·:urup eskıleri 

pu os ı e hır iJ<te 1930 yılında nakli ü;.crıne devam eden mu·cade- beğenmiyen, halen d<hret ve sütun 
mıntalkasına çok yal<ın olması.dır. bir harp sefinesile İstanbul !ima - 1 h ~· Amerikalılar '"undan ,_layı telaşa" e, Cıu adaya fıiikatnıyet meselesi sa iplerini çekemiyenlerin kendi 

u uu nına gelerek, trenle Anlcaraya giL ı · ' 1 ald ki düşmüşlerdir. Dig"eri de fogillz do- miş, dönüşünde .lstarıhuld.ı varım yanız .~rki Akdenızi değil, bütün j ara ~r~na ' ı arı san'at adamları-
J Akdenızı, Surıye, lrak, Filistin, A. nın ısımlerı aras:nda şunlar var: 

narunasını ,_. b"' ··k hl .~- gün kadar kalarak, Yunan konso- '" N ıı . n uır uyu ZK' ı n"'vc- . .. rauistan, Süveyş kanalı, Mısır, şi- uru ah Ataç, Hilmi Ziya, Bedri 
tınde zayıflamış olmasıdır. İngiliz loshanesı salonunda Turk ve ec .. - mali Afrika, hatta Hindistanın em Rahmi, Ahmet Muhip, Ceialeddin 
donanmasının zayıflaması Ameri • nebı .fıaz~tı;ı:~ı aıa;ısı8;1"~nın mu- 1 niyetini dahi ehemmiyetle alaka _ Ezine .. 
kahları pek tadbii olarak şiddetle messı erını a ey emı,,.ı. l dar etmektedir. Nanemolla: 
alakadar eder. le ~nk;~~~ld ~~etind~i gün - Miladı İ6adan evvel 1700 yılında - Bu zevatın birer kıvmet ol· 

<de İ \'kıl~; 1 ':. dun1anısdan ara.. I Asyalılar ve sonraları Ro,;,alılar dukları inkar edilemez ... · dedi ve 
Gazeteler bitaraflık kanununun sın a s ı "-' muca e esın en son ' • ·ı· ba•şl . • d 

11 
• Bizanslılar, Vene.dıkliler zamanla- ı ave etti: 

ilgası, İrlgillereye daha esaslı yar- ra 
1
. lıya~.samımhı_,05 . u~un t

1
e - rında Girid adası simdiki gibi <id- - Fakat .. bu kıymetleri öne ;;u. 

dımla , me ı o an uır mua cu-eyı ımza a - d tl· . ' ,. ·· k d'l · k r yapı•ması ve ha<rp karşısın. M V . 
1 

b" h . . e ı, gaye ıhbarile ımühim büvtlk rup en ı erme ıymet vererek cs-

d 
yan . enıze os, ıl assa ıkı mem - .. · · k"l h" d 1 

a Amerikanın daha fiili bir vazi-
1 

k t . . d 
1 

lh" h ve şumullu malkiyet. hiıkimıyet 1 ere ucum e en cep eri vazolu 
e e ıçın evam ı su un en ara. h rb' ··ıı.. ı b"l · ·c-ı· ı 

yet akması lehinde neşriyat yap - tı· t aft ld - ·'·- 1 a :n-e sahne olmamıştır diyebi gu u çe e ı erın ı. :a arına hav· 
re ı ar arı o ugunu t.,.., ar a - liriz Bu ad d d -.,-' .. · ret etmemek imkansız · 

maktadır. Bu arada hüküınete bazı akta idi · a a evam '""n muca- ·• 
m · "'enin '·ereceği neticeler, Kı!bris, • 

teklifler yapılın '·tadı B nJar Giridli diplomata konsoloshane . a.. r. u • Ma\ta adalarile Süveyş ,kanalının, 
Dakarın işgali, g8'"p yarım kii=e • salonunda şu suali soıımu.ştum: Akdenizin bütün aks:mıile Hinler. HooJ niçin 
sinde Viohy'ye tabı" arazı"nı·n der - - ~Madem.ki zatı devletleri su! ' d d dalı"! · bat ' hün ve bilha..""Sa Türkiye - Yuna - .an ın a ı arazıde yaşayan 1 m1f. 
hal işgali, ımüdafaa için lüzumlu nis\an milletleri arasında müsale- muhtelif ımilletlerin mukadderat - n-· b. b h . 
Atlan.tik topraklarının ışg· ali, Milı- metin ve dostlu""'·- en samimi ta. tarının tayininde ehemmiyetli te - h:m ~~) b.ır sak\ gazetes.ı mü-5~ sirler husule getırecck, lrnvvetli a. . ı~ ma a e nc~reUı Ya 
ver devletlerinin Aırnerikada bu - raftarrsınız, o halde neden dolayı milleri teşkil eyli ec kt· y· 'b zının ba~l,gı şu: •Hood nıçın bat-
lunan bütün ıkıyımetlerine el kon_ 1911 denberi Yunanistanı Türkiye .. . .Y e ır. ıne u tı?•. Nanemolla: 

aleyhine bir k,... defa harbe sev - mucadelenın nctıcesile tayyarek>r ması, büt\in Mihver devletledle -~ kar d ·· t•· d · - Geminin niçin battığı İngı !iz kettiniz? şısın a us un cnız kuvvetleri-
münaselbatın kesilerek ""'"•lece ca.. nin, Akdenizdeki ımuhtclif a<lala _ tebliğinde bildirilmişti. dedi ve ila-

~, Müteveffa M. Venizeloo, beyaz tt· 
susluk faaliyetınin de 

0
··nun·· e geçil- rın müdafaa ve masunivctıerıri ve e ı: mendilini eli-erile devamlı surette J 

mesi, bitaraf devletlere değil, Mih çevirere!<, M. Mihalapulosun da temin etmeğe muvaffak olup ola .

1 
- Muharrir arkadaşın goster-

k 
ıruyacakları da anlaşılacaktır. diği zeka, doğrusu hayrete seza .. 

vere düşman olan memleketlere endisine kısmen hatırlattığı ta -

d 
rihleri beyan ederek sadra••m Ka· Hıimid Nuri Irmak !it. K. 

yar un yapılması gibi şeylerdir. ~ 
mil paşa hükı'mıetinin notalarına 

CüıınJıurreisı Rıızvelt bugün bir cevap vermediğinden, Giridoo r•---öBüyük tarihi roman:1oo-------------

nutuk söyliyecek ve Arnocikanın Tür'klerin hakiımiyetini teyid ede - 1 Sultan Aziz Nasıl o·· ldu·· ru·· ıdu·· ? "'\ 
harp karşısındaki vaziyetini izah cek yalnızca bayrakları kaldığın - J 
edecektir. Ci1ınhurr•isinın yuka - dan, Ayvalık ve havalisiıı.deki 35 Yazan:M. Sami Karayel-J 
rıda kaydetti"iımiz t.•kliflerden ba bın R~·~un tehciri üzerine halkın M h N d• b 

g kendısını sıkı~tınması hascbHe m-ec a mut e ım paşa, ir ahmaktı. Dev r :n 
zı.ların_ı.tasdlk. a karar verdiğini bil 1 buren Türklerle harbe girdii"!inden • l" v • • l d v ~ ınce ıgını an amamış, ne yaptıgv ını bilmezdı". 
ırecegı aşıngtondan rabeT veril bahsile cevaplar vermişti. 

mektedir. Bu itibarla P.uzveltin Filhakika Girid adası 17 nci a -

bugünkü nutku büyük biı ehem - sırda Os.manlı Türkleri tarafından 
miyet ve alaka ile beklerm'ekte - zaptedilıniş. 1861 senesinde lbu a -
dir. danın Rumları isyan etmişler, dö-

külen pek çok 'kanlara rar,nıen, im 
Ruzveltın yapttağı en mü.hinı paratorJuğun zayı!lamasJ, <unper .. 

İ"Ş ·bitaraflık kanununun ılgasıdır. yalist büyük devletlPrin asileri hi
Böylece Aanerika devletler huku - mayeleri yüzünden 1898 de Girid 
kile bitaraflığa temin eıWen hak- aıdasi İngiltere, Fransa, Rusya Çar. 
!ardan serbeşt~e istifade edebile - lığı ile İtalyanın nezarl"tlerine ge
cektir .. Bu meyanda Amerrkan va- çİ'rilmişti. MezkUr büyük devletler 
purları İngiliz limanlarına her tür 1906 yılında Girid umumi valisinın 
lü malzeme taşıyabilecektir. Fakat seçilıınesini Yunan hükumetine 
böyl-e bir .hareketin Amerikayı Al- terkeylemişlerdi. Venizelos 1912 
manya 1le haı'lıe götüreceğine hiç de Yunan ve Giriıd rneclisleri~l bir 
§'İ:İphe yoktur. Çünkü Almanya İn- ı leştirdi. Bunu müteakip de Balkan 
gıJ.tereye malzmııe getırecek deniz harbi üzerine Yunan devletine il
vasıtalarının batll"ılacağını Han et- hak olundu. 
miş bul1.1nmaktadır. Müteveffa M. Venizelos konso _ 

* loshane salonunda bulunan gaze -

~~ 
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r- KEDİ-~ 
1 GÖZLÜ 
i\.-ADAM __ 
T .. k . M F · j ur çesı . erıdun 

l. .J 
Loiseau yanında, korkusundan 

büzülm~. elindeki sandviç; ağ
zına götürmıye muvaffak olamı
yordu. Her an otomobilin yolun 
kenarındaki ağaçlara çarpacağı
nı zannediyordu. B~ döndürücü 
bir sür'atle ilerliyorlardı. Fakat 
genç kızın başı dönmüyordu Bir 
aralık yavaşladı ve durdu: 

- Llstik patladı! 

Dedi. Fakat arkadaşının yerin
den kımıldamadığını görünce ko
lundan sarsarak bağırdı: 

- Haydi bakalım, sıra san4 
geldi! ... Mengene arabanın ar
kasında duruyor! 

Loiseau dudağını büktü. İçini 
çekerek arabadan indi, sandığın 
kapağını açtı ve tekerleği değiş
tirmiye başladı. Mengeneyi dın
gilin altına sürerken oordu: 

- Sen ne yapıyorsun? 
Gen~ kızın agzı dolu idi: 
- Ben yemek yiyorum! 
Dedı. Loiseau tekrar içini çekti 

ve arabayı kaldırrnıya başladı. 
Bu ne yokuluktıı.!.. Ömrü olduk
ça bunu unutamıyacaktı. Bere
ket versin çektiği sıkın~ bu 13&
tik patlama hadisesine inhisar 
etti. Buna nıukabl arabanın sii.r
ati nihayet onu tamamıle sersem 

etmişti. Loiseau yastıklara başını 
dayamıştı. Arasıra gözlerini açı
yor, semanın altında birbirini ta
kip eden ağaçlara bir 1"117.a bak
tıktan sonra tekrar köşesine •bü
zülüyordu. 

Hava kararmış fakat genç kız 
otomo1:ıilin sür'atini azaltmamış
tL Gece yarısından evvel Marsil
yaya geldiler. Loiseau arkada
şile alay etmek istedi: 

- Arabayı bu kadar hızlı sür
mekle ne kazandın sanki? dedi. 
Bu saatte ne iş görebilirsin? Ba
na yemek yedirmedin, şimdi ölü 
gibiyim ... Bunun faydası nerede 
anlamıyorum! 

.J anine kısa kesti: 
- Sus! ded. Uykun varsa yat 

uyu! 
- Sen ne yapacaksm? 
- Ben Par;.,e telefon edece-

ğim. 

Ertesi gün eGözlüklü adamın 
izleri üstünde. başlığı altındtl 

cBüyük Gazete.de çıkan brr yazı 
okuyucular kadar gazetenin pat
ronunu da tatmin etti. Janine 
yazısını seyahatinin baş döndü
rücü tesiri altında telefonda dik
te etmişti. Bu iş bitince birkaç 

saat istirahat etti. Vücudu din
lenmiş ve mücadel.eye hazır! ola

rak uykudan kalktığı zaman yal

nız yapılacak işlerin güç olduğu
nu değil, ayni zamanda bir gün 

evvel sevinmekte pek acele et

tiğini de anladı. Marsilya muha
birinin aldaanıadığını ve ınahu t 
yüzüğün adresi verilen lı:uyum

C\i tarafından satın alındığını 

kim temio edftilirdi? 

(Daba vu:) 

İngiltere, Fransanın zafı dolayı- diği zaman huzuruna ·kdbu ctmez
sile bir türlü Ruslara karşı koya • di. Fakat, Ali paşadan çekin rdı. 
bilecek vaziyette değildi. Yalnız, Bu, iki paşalardan 'b'f' , İngı _ 
işi başka kalıba sokmak ve, zaman tereyi diğeri Fransayı tul arak Dev 
kazanmak için çalı~ıyordu. !et •ıyasetini idare ederlerdı. lfo. 

Bu sıralarda Bağdadda vali olan seyın Avni paşa. serask~rlı ınde 
midhat paşa da, Mahmud Nedım btiyük hizmetler vücude gctırdı 
paşa tarafından az.lolundu. Hüse - Orduyu tanzım elli. Bızzat başın
yin Avni paşa, Rüştü paşa, Midhat da olıarak askerleri Vclıcfendi ça _ 
paşa gibi vüzeranın menkıip olma- yınnda talim ettiJ:di. 
\arı bunlarla beraber maiyetlerini H- · . uscyın Avni paşa zaınanıııtla 
de padi~ah ve, Mahmud Nedim [ngiltcreıden yeni tüfekler ıınuba _ 
paşa aleyhine çevirdi. ed"d' yaa .. ı. Ve, bu 1ü:fekleııin "'§i 

İngiltere, bundan istifadeyi geri Tophanede yapılmak üzere ter>: • 
bırakmadı. Hüseyin Avni paşayı, bat alındı. Tophanede ağır toplar 
Midhat p~yı, Rüşdü p~yı ve da dökü!meğe başlanmıştı. Tersa. 
daha bir çok menkıip ricali avucu nede zırhlı gemilerin inşası içın de 
içine alıp padişah ve sadrazamı a- tesısat vücı.ıde getfrimişti. 

Ieyhine kışkırtmağa başladı. Hatt.a İzın.i.t tersanesinde Reh _ 
Rus, İngiliz çarpışması müb;m • ~ri :ıusret rnınıında-bır harp ge

d.i. İngilizler, Rusları mağlup et - m1Sı ınşa edılerek denize ındirildi. 
mek için Sultan Aziz ile Mah.rnud K da . ara ğ, Arnavudluk. Bo>na, 
Nedim paşayı ortadan yok etmeğe Bulgar, Giri<d., Mısır ve Suriye is. 
karar vermiJjlerdi. yanları ve kargaşalıkları birer su

Ruslar da, Sultan Aziz ile Mah- ret bulunarak ve devletin zara~ına 
mud Nedim paşayı yaşatmak için olarak muvakOOatıen pamuk ipliğı _ 
olanca kuvvetlerile çalışıyorlardı. ne bağlanmıştı. 

Maksad gayet açıktı: Ruslar, 
Devleti Aliyeyi kaıınakarışık bir Fransa imparatoru üçüncü Na _ 
hale getirerek bir fırsatta iştila e· polyo!' padişahı davet etmişti. Za 
dıp emellerine nail olmak... ten, Ali ve Fuad paşalar, Sultan 

İııgi.lizler de, Devleti Aliye lok _ Azizi Avrupaya ~türmeık istiyor
lardı. Maksaıdları pad;"hın Avru. 

masını Ruslara yedirmemek için ..,... 
~alışıyorlardı. Ruslar, Boğazlara, payı görerek bir intibah al.msaı ı-

di. Ayni zamanda da sıyasi bir .~. 
Istanbula hfilcim olurlarsa İngiliz- ~-
terin hali felaket olurdu. Buna nevra cevirmıek dtiywlardı. Bütün 
mani olınak için Rusların elinden bu siyasi manevranın hedefi Roo
Devleti Aliyeyi kurtarmak tazım- !ara müteveccih idıi. 
dı. Ruslar, Kırım muharebesinde 

İngiltere, kendi hegemonyası kazandığnnız muzafferiyeti ve Pa
saydığı Devleti Aliyeyi bir başka- rııs muahedesi.le ıbeynelmilel vü • 
sına kaptıramazdı. Boğazlara, İs • cude getimniş olduğundan muahe
tanbula kendi hakim olmak isti - deyi ortadan yok edip Osmanlı 
yordu. devletini yalnız bırak.mağa çalışı. 

İngiltere, Rusların Tunadan a _ yoclarıdı. Fakat, daha o vakitler 
şağı bile inın-elerine razı değildi. Fransa; Almanya tarafın.dan yıkıl
Ç.ünkü, Boğazlar tehlikeye düşer- madı.ğı. cihetle İngilizler müvaze -
dı. Sonra, Akdenize Rusların in _ neyi buluyorlar, Ruslara karşı du. 

· d rabi''"'orlardı. mesı e işine gelmiyordu. ~, 
Bu sebepl-e Devleti Aliyeyi İngi1izler, Tfrrk ordusu"a Şiş -

Rus istil.1ı:sınclan ıkorumak ve ken- hanelı dedikleri 90n sist<'m tılfek • 
di !olaması olan bu lokmayı kaptır- !er vermişti. Bic yandan da İng.lız
mamak: için Ruslarla şedi-d 'bir mü- !er zırhlı gemiler verlyorl.ırd1 • 
cadeleye geçm~i. Bunlar, Istikraz paralarile alını _ 

Bu mücadele, siyasi oluyor ve, yoı:ıdu. Osmanlı donanmasını Ho • 
Devleti Aliyenin smes.inde oyna - bar paşa n"1Ttında bir İngiliz idare 
nıyordu. Ruslar, Ali ve Fuad pa _ ediyordu. 
şalan kat'iyen avuçlan içi.ne ala - Ruslar, İngilizlerin harekeLini a
rnazlardı. Su~ Aziz bu, paşala- dıın aıdı.m takip ediyorlar v-e fırsat 
ra da nmu:ııunu kolay kolay geçi _ bekliyorlardı. Fazla ileri g;d..n, • 
reme:odi. YQrlardı. Çünkü, İngiJ.ızler, Avru -

Fakat Mııhmld Nedim paşa. bir payı tekrar toplayıp Rusların ba -
ahınalılb.. Devııin in~ kr.t'9y- şına çullanırdı. 
yen aıHaınllllllŞ, ne yeptığını 'bil • Sultan Aziı<in AVT!lpa seyah.ıti 
tne'lldi. siyasi idi. O zamana kadar Avrupt 

Sn1*ea Aziz, Fum ~ hiç ya hiç bir padişah daha ,;e\ arı ata 
.ev!MlAii. R~, pap sanı,e gel - çılımaınışt&. (Daha .-ar l 



SAYFA -'l iKDAM 

Maliye Vekili Fuat Ağralının beyanatı 
• 
lnglliz donanma-
sının ağır vazifesi 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) kadar olan Jandarma, gümrük ve inkişaf etfühlımesine azami surette verdiği ımiisbet neticelere işaret et 
nan masraf bütçesinde 194-0 yılına orman bütçelerile maske imalatı, çalışı.1maktadır. Önümüzdeki sene mek yerr.inde olur. Yeni döviz lbtı:t- (Baş taxafı 1 mci sayfada) 
nazaran mevcu<l 41.257.986 liralık yol, ask.eri iskeleler inşaatı gibi de bu yoldaki mesaiye proğram da çemizde resmi dairelerin serlbest batmadaıı evvel,. hizmette 16 zırh-
fazlalığın müfredatı şudur: işler nafıa ve diğer daireler ibütçe- bilinde devam edilecektir. döviz tediyesini istilzam eden hiz- !ısı, 15 ağır ve 50 kadar ha[if kru-

17.800.000 küsur lira düyunu u - !erine konulmuş olan tahsisat du NAKİD VAZİYETİ metleri ve bilhas.sa anilli müdafaa vazörü vardı. Fakat buna muka-
mı.mıiye bütçesine zammedilm~. bunun haricindedir. Arzettiğim Vezne ve •banka mevcudlarile bu i:htiyaç!arı tamamen '.karşılanmış bil, vazifesi geı;en harpteki ile kı-
tir. Ayni bütçe içinde yapılan bazı bu rakamlar bir taraftan memleke- yolda·ki parala.ııdan mürekkep ola- bulunmaktadır. yas kabul ebniyecek kadar ağırdır. 
tnezilatla bixlikte elde edilen takri tin sulh ve emniyetine verdiğim;z rak 1939 mali yılından 1 Haziran DIŞ TİCARET Düşmanın göründüğü bütün ck-
ben 21,5 liranın 4,5 liraya yakın ehemmiyetin derecesini göstermek- 1940 tarih!ine devrolunan nakid Avrupa harbinin dış ticaretimi- nizleri yalnız 'başına kontrol et· 
kısmı 25 milyon sterlinlik teslihat le bra'be"r, diğer taraftan da şimdi- mevcudu 54.6 milyon liradan iba - zin hacmi üzeııindeki menli tesiri mekle mü.kelleftir. Bu denizler ise 
kredisile diğer kredilerin taksiti - ye kadar aldığımız emniyet ted- retti. Sene nihayetinde ibütçe ema devam etmektedir. Ticaret müva. Kızıldenizden Çin denizine, Girit 
ne, 15 milyonu fevkalade tahsisat birlerini nistilzam ettiği mali fö. netine alınmış olan 3.3 milyon lira zenesi lehimiz.de o1ınakla beraber sularından Bi\yük Okyanusa, Ce
karşılığı olan borçların itfasına, dakarlığın vüs'atini tebarüz ettir· bundan tenzil edildiği takdirde ithalatın azalması, devlet varidatı nup Buz denizinden Şimal Buz de-
geriye kalan kısmı da muhtelif mektedir. . 39.3 milyon lira kalı'!" ki bu miktar üzerinde olduğu gibi ilktisadi ha - nizine kadar uzanmaktadır, Geı:ni-
dev:let borçlaı-ına aid tertiplere ila FEVKALADE TAHSISAT yeni mali yıl devletine müdevver yatımız.da da tesir icra etmekten !erin sayıca azhğı, bunların pek 
ve edilımiştir. 1934 .ve 1935 senelerinde sarfına kabili istiımal nakid meC1111uunu ifa hali kalm,ıyor. ihtiyatlı olarak kullanılmalarını 

Fazlalığın 14 milyon küsur lira. mezuruyet vermlş olduğunuz de etmektedir. MİLLi PARA icap ettirmektedir. Halbuki hava 
sı, başta demiryollar inşaatı obnak ı· 14.100.-000 lira ile son tasv:ip buyu- VARİDAT BÜTÇESİ Dünya durumu d-Olayısile bir ta- silihının gittikçe utan tesiri, harp 
üzere Ereğli kömür havzasının dev rulan kanunla kabul buyurduğu- 1941 mali \bütçemizin varidat raftan bir ç<ık ihracat mallarımı - gemileri için mevcut tehlikeleri 
letleştirilmesinden ımütevellid fw n~z 8 milyon lira dahil ol~rak bu- losmı 309.743.001 lira olarak tah - zın hariç piyasalarda seııbest dö • ve uyiat ihtimallerini daha çok 
kala.le sarfiyatın, şose ve köprü - gune kadar verılen fevkalade tah- min edilmiştir. Maarif kısmına aid vizle ve ımüsald fiyatla alıcı ibul _ arttırmıştır. Sözün kısası, eski bar
ler, muhacir iskan işleri, ımaske i- sisatın umumi yekfuıu fü2.216.000 izallı.at arasında aJ'zettiğim gibi, ması, diğer taraftan itlıalatın da be nisbetle bu harpte, İngiliz do
malatı gibi fevkalade tahsisatla i- liraya baliğ olmaktadır. hükumet tarafından yüksek rnec- bizzarur azalması serbest döviz ve nanmasının işi kıyas kabul etmi
ıJ.are edilegelmekte olan hiıımet - Bu miktarın muhtelif hizmetler lisce kaıbul edilmiş olan layihadaki altın karşılıklarının .gittikçe art • yecek kadar ağırlaştığı ve arttığı 
lerin adi bütçeye alınmasından arasında sureti tevzü şudur: tahmin 1940 mali yılının 8 aylık masını intaç etmekte ve bu vazi - halde, bu donanmayı teşıfil eden 
mütevellittir. 368.2.37.000 lira milli müdafaaya tahsilat !l'alramlarına isnat ettiril - yet paramızın fiili isbikrarını tak- gemilerin sayısı ihtiyaca kafi dc-

1.380.000 lira muılıtelif nafıa biz· aallfık eden muhtelif hizmetlere, miş idi. IBütçe Encümenince müza. viye eylemektedir. ğildir. 
metlerine ayrılmıştır. ôB.992.000 lira demiryollar inşaat keresi sırasında Nisan gayesi iti - 1940 bütçe tahminleri karanlık Fakat buna rağmen, denizcile-
DEMİRYOLLAJUN iiNŞAATI masraflarına, 23.604.000 lira muh- barile 11 aylık taJısıı.aıt rakaımla'1. ve çok kararsız bir devrede yük- rinin an'anevi cesareti ve kahra-
Demiryolları inşaatına ait mal' telif nafıa ve imar işlerine, alınmış bulunduğundan Encümen- sek _tasdikinize iktiran etm~ ve hü- manhğı, denlıı kurmayının yüksek 

programın 1941 yılına ait miktar 25.15 .000 lira maadin ve sanayi de varidat muhammenatı bu ra - kumetçe tatbik mevkiine konul- sevk ve idaresi sayesinde, İngiliz 
6.271.000 küsur lirası adi bütçeye tesisatile münakalat gibi iktısadl kınnlara göre tetltij,: olunarak ar - Tnll§tu. Marıı.zatımdan· aıilaşı1dığ1 donanması denlzlere h8.kimdir. 
konulan tahsisatla, bakiyesi dr ve ticari ihtiyaçlara, 13.395.000 lira zet1ıiğim yekfına vanlmıştır. Geçen üzere bu ibütçe muvaffaktyetle tat- Deniz hakimiyeti demek, denizyol
kanununu geçenlerde kabul buyur. ~ıhhat ve içtimai muavenet iş!Uer~- seneki maruzatımda, Avrupa har _ ~k olunmuş ve 'bütün müdafaa ih- !arından düşmanı mahrum ederek 
duğunu.z dahili istikrazla karşılan ne, 5.123.000 lira maarif bizme erı- binin tevlid ettiği buhranın, güm- tiyaçlarımız adi ve fevkalade mem- bilakis kendisi istifade etmek de
mak üzere tamamen nazarı dikkatc ne, 2.730.000 lira zirai mevzulara. rük vergilerinriz üzerindeki tesi _ balardan elde ettiğimiz karşılıklar- mck olduğunu bir daha hatırlata-
alınınış bulunmaktadır. + .. inde bu Bu rakamların tetkik ve muka- la temin olunarak tediye intizamı, lım. ""' rini tahlil etıni§ idim. Bu tesir 
lunduguın· uz fevkaJ.a<le vaz""etir yesesi 'bize şu neticeyi verir ki §'İm· 40 ·" · hazine itibarı tamamen muhafaza Groenland a•" .. Jarında Hood'u • , 19 ımiil.l yılında da mütezayit 'bır ,...... 
doğurdugu· müşkülılta ve malzeme diye .kadar alınan fevllide tabsi· cdiln:ı.iştir. Ciddi sebeplerdir ki va- batınnıs olan Alınan flosu, şı"mdi 

t ·· d 71 9 - '"' .. daf surette devam etmiştir. • 
yokluğuna rağmen bu sene Zon- sa ın yuz e · 11 Jllli.U. mu aa tand~arın vergi mükellefiv. etleri- tam yolla limanına kaçmaktadır. 

h · t'- · · .. d 13 45 · d · On bir aylık seyrine göre giim. guldaktan Kozluya, Diyarba.lardar ızıne ırrıne, yuz e · 1 emır- ni muvakkat. bir devre için biraz Zayı' atsız dönmiye muvaffak olsa 
ll · f · zd rük vergileri tahsil.atının sene so-

Ctzreye ve Elaziğdan Paluya dogr· v yo arı ınşaat masra !arına, yiı e arttırmak mecburry· etinde kalını" dahi, tn...ıJizler Mn Almanlara nis-
6 eli• -~ · · 1 . nunda 37,5-38 mily<ın lira radde - , ... , 

olan demiryolları inşaat ameliyatı 5. sı ger n .. ua ve mıar ış erme, bulunuyoruz. betle daha a"-r zayiatla bitıniş o-
.. d 4 90 ikt dl 'ht' ı sinde olacağı ta.lıımin edilmekte _ ı;• 

iınkarun müsaadesi nisbetinde ilcr- yuz e · ı ısa ı ıyaç ara, dir. Bu vesileden istifade ederek 1941 lan Skagerrak muharebesinden 
lemi§tir. Önümüzdeki sene de pto- vüzde 4.1 i de sıhhat, maarif ve zi- bütçesile alakadar -0lmak üzere sonra olduğıı gibi, denize yine İn-
gramı dahilinde bu inşaata devam ~a~t mevzularına aittir. Önümü:odeki yıl vaııidat tahmina yüksek Meclise takdim edilmiş olan giliz donanması hakim olacaktır. 
edilecektir. Fevkalade tru1sisat karşılıkları- tına esas olan hesaplara göre: yenf'vergi zamlarına ait layiha ile Bu münasebetle Hood'un dünya-! 

MAARİF BÜTÇF.Sİ nın bir kısmı, madeni ufaklık para 5·250.000 lirası gümrük vergile - fevkalllde varidat menabiinin tak- nın en büyük zırhlısı olmakla be-
Farkın 1,5 milyon lirası maaJ'if darbiyatından elde edilip kat'i va- rinde, 2·500.000 lirası buğdayı ko - viyesine matuf diğer layihaların raber, en kuvvetli harp gemisi ol-

. d t g'r -· ud ruına vergı'sinde, 2.000.000 lirası t tkik' d ht l'f .. 1 bütçesine ayrılmış ve başta köy ens n a meyanına ı en ve m~vc e ın e mu e ı encumen erin madığını ve Almanların yeni Bis-
titüleri olmak üzere devamlı bir kanunların esaslı hükümlerine faiz ve aciyo hasılatında, sebkeden kıymetli mesailerinden maxk zırhlısı ile haşhaşa muhare-
inkişaf gösteren muhtelif maarif müsteniden avans ve kısa vadeli l.600.000 JiraS1 stoklardan bir de - dolayt huzurunuzda kendilerine bede Almanın daha üstün oldu-
hizmetlerinin takviyesine tahsis istikraz şeklinde daimi olarak ha- faya mahsus olarak alınmış olan teşekkür etm1'!k isterim.. ğıınu dıı. kaydedeliın. 
olunmuştur. 600.000 lirası devlet zinece istifade edilebilen menabi- ~stihlak vergilerinde ve 3.000.000 MEBUSLAR Harp taliinin İngiltereye yar ol-
ı:İ'raat .işletmeler; kurumunun ser- den tahassül ettiğin~ diğeı: Josmı- 'lirası da muhteilf varidatta olana'k madığı d~vir, henüz bitmemiştir. 
mayesine mahsuben verilmek üze- nın da muhtelif kanunlarla kabul üzere 1940 tahsilatına nazaran (Baş tarafı ı inci •avfada) Bu devrin en az 1942 baharına ka-
re ziraat hizmetlerine 1.100.000 lira buyurduğunuz hususi salil.hiyetle- cem'an 14, 5miJ.yon llı>aya yakın Berç Türker hazırladığı yazılı nutkunu dar ve silahlanmasını bitirdikten 
ayrılmıştır. re müsteniden temin edildiğini ge- bir düşfrklük olacağı anlaşılmakta okudu. Söz alan Ziya Gevher tenkitle- sonra Amerikanın fili yardımı baş. 

Fazlalığın l.lOO.OOO lirası da muh çen sene arzetmiştim. Bu karşılık- dır. Binaenaleyllı 1940 tahsilatında rinde yirmi bU: milyon liralık v:ıridat ı' layıneıya kadar devam edecegı·· an-
ı b 1 Cü:mh. M k ·· ·· ı 20 l fazlasının ve butçede yapılacak bır çok • • telif sıhhi iıhtiyaçlara ~ar~k tu- ann azı arı, uriyet er ez goru en mi yon lira fazlalığın taoıu:noflar>.n oldu.i<u gfö; m.lll1 müda.faai laşılıyor. •Tallı ha:rp. güleryliz • 

tulmuştur. Bankası tarafından banknot ilira- ancak :ı,o aımyön lll:'aSıtıın onliiJıüZ- ya tahsisini, Maliye bü~esinde her sene gösterinciye kadar, lngilterenin 
Bu arzettiklerimden başka pet- cını istilzam etmekte olduğundan deki sene varidat tahaninlerinde cemiyetlere yapılan ve mühim bir ye- ı dayanması ve tallsizlikleri yenmesi 

l bankanın emisyon vaziyeti hakkın- nazara alınaJbileceği neticWııe va. kıln_ tutan nakdi yardımın. . ka_ldırı_larak la'zun gelmektedir. ro aramaları masraflarına karşılık 
olaTak Maden Tetkik ve Arama da biraz maliimat vermeyi_ faydalı rı~ştır'. Diğer taraftan rna.sraf b?t ı::1itıe~.,ü~~~~~ b~~ı:'c~:ı1;,,!~ Abidin DA VER 
Enstitüsüne ait mutat tahsisata bu bulmaktayım. Bunu, bilhassa, ev- çesındekı maruzatım sırasında ı - bata muharlrri Hüsnll Kitapçı cevap 
sene için ilaveten 600.000 lira ve- rakı nakdiyenin artış nisbetini en- zah ettiğim ilavelerle 1941 masraf \verdi. En sonunda Başvekil veciz kısa 1 ZAYİ - Çift Yük arabamın 2857 nu-

dişe verici telakki etmiye temayül b"'tıç · 309 734 307 lir ı k t b at d ce roikt b··ı rilıni§, müteferrik kanunların ve u esı · · a 0 ara es- eyafn ıllın a va~,~eı en
1
. soRnra uti maralı pllı.kasmı gaip ettim. Yenisini 

fe kal<d 'ht' 1 . _,_ 1 k edebilecekleri tenvir için yapnııya bit -~ı'l•:ııı·ş -0ldugu· nıdan aradaki çe as anna geç~., ş mec ıs ıyase 1 .. . . .. v " e ı ıyaç arın ıc.....,ı o ara = " aıaca"'--A•- zayı plfil<anın hükmu yok lüzum görüyorum. - . . cürhur Divanı Muhasebat Başvek&let' 6~~· -
da muhtelif dairelere cem'an 3o,5 mılyon !ıranın ıkarşılanması DevJet Şürası Matbuat İstatistik Me- tur. 
1.500.000 lira kadar tahsisat ayrıl- TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR için muhtelif veDgi ve resimlere teoroloji. Diyanet İşleri Maliye Düyu- Mustafa Upmak 
mıştır. Bankanın 17 Mayıs 1941 ta.ihli yeniden zam yapılması zaruri gö.. nuumumiye, Gümrük inhisarlar bütçe-
-MİLLt MÜ'DAFAAYA vaziyetine göre tedavüJdeki bank- rü1müş ve vatandaşları lbu sene de !eri kabul edildi, Yarın bülçe müzake- İstı:ınbol Üçüncü icra Memurluğundan: 

y APILAN ZM! notların umumi yeki'ınu 505 milyon fevkala.d1? ahvalin ~p ettirdiği relerine devam olunacaktır. 9401363 
495 bin 392 liradan ibarettir. Bu- hır' iedaka'rtıg·a davet etmek mec- · 1 Nihayet, doğrudan doğruya milli 

müdafaaya taalluk eden zaruret
lerden dolayı jandarma ile gümrük 
ve orman muhafaza idarelerindeki 
askeri teşkilatın takviyesi için de 
ilaveten 2,5 milyon lira tahsisat 
verilmişti.r. 

ZA YI - Sellmiye 3 üncU Al. 3 TB. Bir borçtan dolayı 940/363 numara ı 
nun 137.495.392 lirası Osmanlı İm- buriyeti hasıl olmuştur. 10 BI. efradından olup Harbiye Mektebi dosyasile mahcuz üç adet altın bilezik 
paratorluğu zamanında ihraç ve Dahil! vergilerimizin, beynelmi- Kumandanlığından almış olduğum ter-1 28151941 çarşamba günü saat 13.30 da 
Cümhuriyet Merkez Bankasınca lel buhranın tesirlerine mukave- his tezkeremle nüfus cüzdanımı gaip et... sa:ndalbedestanında saWacaktır. 
deruhte edilmi§ olan evrakı nak- met etmekle beraber 1940 yılı ta:h· tim. Yenisini çıkaracağımdan eskileri-' O gün kanunun emrettiği 5ekilde 
diyenin bakiyesidir ki mukabilin- minlerini de a§ItllŞ olması, geçen nln huk';~~~Ciimlnırlyet Fırınında ı kıymt>tini bulmazsa ikinci açık arttır-
de, ~ milyonu esham ve tahvilat kab 1 0 ulın 1 321 ooğıımlıı Melım<ıt otlu Emin · ması 30/5/941 Cuma günü ayni mahal 
olmak üzere muhtelif kıymetler sene u uyur UŞ -O an fev-

tevdı. edilerek ha~ı·nece "'ankaya kalade zam kanununun gayesini ta- ve saatte icra olunacaktır. Taliplerin 
• "' il t hakkı k ..,,.d'ğ' Sahibi: E. 1 z z E T, Neşriyat %7,5 pey akçeleri!e s..ııı mahallinde 

SİZİN DE TAKDİR 
ET'f.İGİNİZ ÜZERE 

Asrımızın modasının zarafet ve inceliğine inziınam eden üstad 
terzilerh1 mahareti, kadında gençliğe ınatttf ~ayaui hay··et bir 
heden tenasübü arzcder. 
Fakat yüz. ve onun bulutu gevezedirler. Eğer bu noktaya ıazım 
gelen ihtimam gösterilme-zse, seneler bu hatları başkalarına pek 
çabuk fark ettirirler. Bu, sizın bir sırrınızdır ki, ufak bi.r dikkat
sizlik veya ihmal neticesi rakibelerinizjn dikkat nazarından 
uzak kalamaz. İşte senelerin (bilhassa nazilt ve hassos ciltlere 
musallat olan o tahripk:ftr senelerin) ciJdinize çizmekte olduğu 
on binlerce (bidayette gayri mahsüs) ince ciz.gilere ihmalk5r 
kalmayınız. 

Zamanla cildinizi solduracak olan ve sizi pek çek defa vakitsiz ha
rap eden bu Arızaları ak§am ve sabah, KREM: PERTEV'le yapacağı· 
mz ufak bir 1nasajla retecliniz. KREM PERTEV~ic :ıu mucizesine yüz 

binlerce heıncinsiniz gibi siz de hayret ve meıı1nuniyetle şahit ola
cak.<:rruz. Göreceksiniz ki simanız. ebedi gençliğinizi h~rkese mağ
rurane söyliyecektir, 

~M PERTEV'in terkibindeki faal anasır en derin çJzgi1eri bile 
Jzaledc gecik.miyecektir. Bugilnden itibaren siz de bir tüp K R E M 
PERTEV'i tuvalet masanızda bulundurunuz. O, ayni zaman.da seııt 
rüzg3.rların ve kuvvetli güne:j.in en jyj muhafwdır. 

. Yusuf Ziyanın Hasana olan borcundan dolayı haciz edilmiş olan Burgu 
içınde Kanlıca ınahellesbıin Fıstıklı caddesi ve sokağında es.ki 12 m'Ukerrer ye.. 

rti 8 kapı No: lu sağ tarafı Halil bey hane ve bahçesi arka tarafı hacı ft 

.saire müştereklerlııin hanesi sol tarafı hazan Hacı Azmi menzili ve bahçeld 
ve bazan Lütfiye hanımın hWeslne tahsis kılınan mahfil ve ct'!phesi Fısttkh 
caddesi ile mahdut Şah Huban ve Ataullah vakfından icareli Şah Huban. vak
fll)dan 1000 lira kıymeti muhammineli balıçeli hanedeki nısıf hissesinin uınu
ıni hükümler dairesinde ve açık arttırma ile satılmasına karar verilıniştir .. 

EVSAFI: Vaziyeti haz.ırası: Gayrihıenkul Kanlıca, Fıstıklı caddesi soka,. 
ğında 6 taj No; sunu ta~ıyan bahçenin arka tarafında ah§ap haneolup ,,..ezl<Qr 
lıne cepheye çift kanatlı bahçe kapısından girilerek merdivenle bahçeye çıkı• 
lır ve balıçeden ikinci bir merdivenle haneye girilir, Zemin kat: Bir sofa ü
jıerinde iki oda bir hela. vebir mutfaktan ibarettir • 

BİRİNCİ KAT: Bir sofa üzerinde üç oda bir hela mevcut olup blrinei ka.. 
tın cephesi balkonludur. 

BAHÇE HUDUDU: KArglr .sed <livarlarla tahdit edilmiş içinde bir mıı.. 
~ mubtelifülcins mevya ağacı ve gil.I fidanları vardır bakımsız bir haldedir. 

UMUMİ EVSAFI: Gayrimenkul ahşap eski Te taııllre ırıuıı.taçtır. Saçak

ları harap bir haldedir içinde su, elektrik ve kuyusu yoktur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttmna §alııamesi 2/6/941 tarihinden itibaren 
940/2751 No: ile Üsküdar İcra Dairesinin muayyen No: sında herkesin göre
bilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fa,la malfunat almak isteyenler 
işbu &artnemeye ve 940/2751 dosya No: sile memuriyetirnize müracaat etmeli ... 
dlr . 

2 - Arttırmaya iştirak j~in yukarıda yazılı kıymetin % 7 ,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer a1acaklılann ve irtifak hakkı sahiple-
rinin gayrimenkul üzerindeki haJdarııu hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını işbu . .il.ln tarihinden itibaren 15 gün içinde evrakı müsbitelerini 
birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu si
cHi ile sabit olmadıkça satış bedelinin uaylaşqıa:sında hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i:;tiriık edenler arttırma şartnamesini 
Okumuş ve lüzumh.ı malOmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad " 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrim<!llkul 16/6/941 tarihinde pazartesi &ünü saat 14 den 16 ya 

kadar Üsküdar İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttı
rana ihale edilir. Ancak artt.ırm.a bedel! m.Wıammen kıymetin %75 ini bulmaz 

veya satı:ı isteyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bulunupta bedel 
bt).nlrın bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecJD.t1undan fazlaya 
ç.ıkınazsa çok arttıranm taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 10 gün daha 
temdit ecülerek 26/6/941 tarihinde per'iembe günü sıiat 14 den 16 ya kadar İc
ra memurluğu odasında arttırma bedeli satıa isteyenin alacalına rüçhanı olan 
diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mccmuundan 
fazlaya çıkmek 3artile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edil ... 
mezse ihale yapılma.z ve satış talebi dü~.er. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh 

let içinde parayı vermezse ihale kararıı:esh olunarak kendisinden evvel en yük 
sek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa on~ 
'razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle arttnnaya çkarılır. En 
çok nrttırana ihale olunur. İki ihale arasındaki fark ve geçen günler için 
%5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca bükme hacet kalmaksı

zın memuriyetim.izce alıcıdan tahsil olunur. 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde Olarak yalnız tapu ferağ harem ve 29 

senelik vakıf tav~ bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecburdur. Mü
terakim vergiler tenvirat ve tanzifat ve delHUiye resminden mütevellit be
lediye rüsumu ve mfrterakim vekif icaresi alıcıya ait olmayıp arttırama be
delinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte Üsltü• 
dar İcra memurluğu odasında isbu il3.n ve gösterilen arrtırma eartnamesi dai• 
resinde satılacağı mın olunur. (5228) Bütçenin masraf kısmındaki faz

lalığa ait maruzatım bundan iba
rettir. 

Biraz evvel arzetmi~ olduğum 
gibi, adi bütçe haricinde kalan bü
tün varidat menabiimiz bu sene 
milli müdafaa ihtiyaçlarına karşı
lık tutulmuş olduğundan yüksek 
Meclise ayrıca takdim edilmiş o
lan fevkalade tahsisat liıyihasile 
şinıdilik istenilen 83 milyon lira 
münhasıran muhtellf müdafaa hiz
metlerine ait bulunmaktadır. Adi 
bütçede milli müdafaa grupuna ay
rılan tahsisat yekfınu 78 milyon li

_ radır. 83 milyon liralık fevkalade 
tahsisatla birlikte 161 mily-0n lira
ya ibaliğ olacaktır. Şu"rasını derhal 
arzedeyim ki milli müdafaanın se
nelik hakiki ihtiyaç miktarı umumi 
vaziyetin inkişaf tarzına ve bu
nuhla muvazi olarak alınması lü
zumlu görülecek tedbirlerin sümul 
ve ehemmiyeti derecesine bağlıdrr. 
Nitekim 194-0 mali yılında milli 
müdafaaya verilen adi ve fevkala

. d1'! tahsisatın yekunu mali sene bi
dayetinde 151 milyon miktarında 

olduğu halde sene içinde yeniden 
alınan tedbirlerin neticesi olarak 
bu rakam 302,5 milyon liraya ba
liğ olmuştur ki bu miktar devlet 
bütçesinin umumi yeklİnundan 
34 milyon lira fazla bulunmakta
dır. 

b-Orçlanılınış ve tasfiyesi banka ka- marn e a ı e,....,. ı ıru ve Direktörü: Cevdet Karabil&in bulunmaları 11an olunur. (5225) 
nunu ile muayyen bir şekle bağ- memleketin iktısadl faaliyet ve hş- _ 

1 
1 

. reketini de tazyik etmemiş oldu- IST ANBUL BELEDİYESiNDEN 
lıınmış~ANA Yi 'BÜTÇESİ ğunu göstermektedir. Biraz ewel latanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon 'u ilanları 1 ~--•••••••••-=•••••••••••mi 

MİLl.1 PİYANGOMUZUN TEMİN 
ETTİCİ HASILAT 

Milli Piyango İdaresinin elde et
tiği safi hasılat olarak mali yıl 
içinde bava bütçesine tahS'isat kay
dedilen 2.620.000 küsuı: lira bu ra· 
kama dahil olmadığı gibi askeri 
icaplardan doğan ihtivaçlara ı;arfe. 

Gerek iktisadi devlet teşekkül -
arzettiğim 35,5 milyon liralık far- • 

k 1 kın karşılığlnı teşkil etmek üzere Aşa&ıda cins ve miktarları yazılı iki kalem yiyecek maddesi 5/Haz.i-
leri tarafından uru muş olan, ge. yu"ksek Meclise takdım· edilmı'ş o.._ el 

u· ran/941 günü saat 15 de kapalı zarf u<ulü ile ihale edilecektir. Şartnam eri 
rek hususı teşebbüsler mahsulü bu lan kanıın ı•yı·hası'le· derpış' edilen 1 ih l 

1 
i::l be:r gUn komisyonda görülebilir. Bu iki madde ayrı ayrı talip ere de a e e--

lunan sanayi müessese erimizin is zamlar suretı' umumı'yede geçense- . "'" . kad tek ıl.Uebillr. isteklilerin b~..,. günde muayyen saatten bir saat önceye ar -
tihsalatında kayde değer inkişaflar neki kanuna giren mevzulara te- lif melı:tuplanıu Fındıklıda satınalma komisyonuna vermeleri. (3815) 
görülmüştür. Gayri ıınüsaid bazı a. mas etmekle beraber 'bu sene ziraat Miktarı Mub. Bd. İlk temtll.ati 
millerin rmevcud bu1Unmasına rağ· ah · Cinsı· Ton Lı'ra Kr•. Lira kuru..., 

ve hayvan m sulatile ihracat me- --'---------- • • 
men bütün alakadarların göster" vaddı fiyatlarında hfısıl olan teref-
1ıkieri umumi gayret sayesinde bu fü nazara alınarak bundan müste
istlhsalat gerek hacim gerek vasıf 
·ı·b ·ı ""'·'· lm' ı· S •. t'h fit olan vatandaşların ela bu mu-
ı ı arı e ) u:..se ış ır. ınaı ıs ı • kk t feci k. ıı- · t· k tın ı · , .. .. . va a a ar ga ış ıra e e erı 
salatımızda gorülen bu artışın, bu· .. mk.. go"rülmü l 

·· k" f k l'd ah 1 · . d mu un ş ve son sene er-
g! un u_ket~ ad_a e vl~ ıçı~ e mem 1 de vaziyetin müsaadesi nisbetinde 
eket ı ısa ı ve ma ı nızamının t il '"b" t tulan ha ı . . .. enz e ı.cı ı u yvan ar ver~ 
mahfuz.ıye.tı bakımından _musbel gisile tuz resmine Milli Müdafaa 
teSlrlerı bılhassa k.ayda ~eger. \Tel'glsi mahiyetinde olarak bir 1 

B t MA~E]i IŞLEru:. niktar zam yapılmış ve ihracat 
aş a Taşkopru olmak uzere ma maddeleri üzerine de ayni mahi

den ist.ihsala.tırn:ııula artışlar kay • yette hafit bir resim konulması 

Süt 
Yoğun 

60 
60 

* 

10800 
20400'< 

810 
1530 

"<;ağıda cins ve mıktarları yazılı iki kalem yiyecek maddesi 6/6/941 gü
nü hizalarında ıösterilen saatlerde açık eksiltme usulile satın alınacaktır. Şart· 
nameleri her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli günde Fındıklıdr. 
oatınalına komisyonuna gelmeleri. (3849) 

Cinai 

Süt 
Yoğun 

Miktarı 
kilo 

20.000 
15.000 

* 

Muh. Bed. İlk temi. ihale saati 
lira Kr. Lira Kr. saat daklko 

4000 
4950 

300 
371.25 

11 
11,30 

de 
da 

Afalıda :raıılı iki kalem ko:run eti 6/6/941 ıünü hiaalarında &österilen 

Fatma Bellds vesaiti nakliye borcunun tahsili emval kanunun hükümle
rine göre daimi Encümenin 12/5/941 gün ve 3534/4768 sayılı karan icabın• 
dan olmasına ve borcun tahsilini temin için Fındıklıda Tramvay caddesinde 
milU garaj sahibi Senihinjn garajında bulunan Plumut markalı ve 2170 plAk 
sayılı işler vaziyette taksi otombbili hacizaltına alınmıştır. 28/5/94:1 tarihinde 
saat 11 de sahlması tekarrür etmlş ve ıne:ıkOr günde bedeli muharnmini bul
madığı takdirde 29/5/94 l tarihinde talebine ihalesi icra kılınacağı nan olu-
nur. (4085) 

.aatlerde kapalı zarf usulile ihale edileeelrtir. Şartnamesi her gün komisyon
da görtilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatlerden en geç bir saat önceye ka
d'IU' teklif mektuplarını makbuz k;ırıılığında Fındıklıda satınalma komisyo-
nuna vermeleri. (3814) 

Miktarı Muh. Be. İlk Temi. İhale Sa. 
Cinsi Ton Lira Krş. Lira Krş. Saat D. 

Koyun eti 50 32000 00 2400 00 11 
Koyun eti 30 19200 00 1440 00 11 30 • Beher kilosuna 65 kuruş fiyat tahmin edilen 2000 kilo koyun eti 28/5/941 
günü saat 11 de pazarlık.la satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1300 lira o
lup ka\'i teminatı 195 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklile

rin belli gün ve saatte Fındıklıda satmalma komisyonuna gelmeleri. (4093) 
dedilmiştir. Dö~ vaziyetlerim.izin muvafık görülmüştür. 
başlıcalarını teşkil eden Erganı ve Normal zamanlarda ihracatı.o 
Kuv~rsan iŞlet.ırıele~iımi~e bir e~- vergiye tabi tutulmasındaki mah
vclkı senenın altı bın kusur tonu - zurlar malfun bulunmakla •beraber 
na mukabil 1940 . s~nesinde 9 bin beynelmilel mübadelıltın bugünki; 
lana yakın bakır ıstıhsal edrlnıış - şartları içinde muvakkat ve hafif 

ISTANBUL O E F TE R O A R L 1 G 1 N O AN : 
tir. bir verginin ihracatı müteessir et- s. N. Mükellefin adı İşi Mahallesi, sokağı H.N. C. varak 

Ham istihsalatımıoz müsaid sey- miyeceg'i nazara alınmıştır. -
1
---------------------------

rini 1940 senesinde dahi muıhafaza Hazine vaziyeti: 
2 

Aziz Anok Yağcı H. A Eminönü meydanı 170 
Osman Çorap imali Karako han 20-21 1383 

etmiştir. Memleketimizde ancak Cümhu- 3 İsak Mari Sayacı Molataş H. 21 1344 
SU İŞLERİ riyet devrine nasip olan ve fevka- 4 Kirkor Şüküryan Dikiş ate!. 

Büyük su işlerine aid 31 milyon iade şerait altında dahi hiç ıbir 5 Paska hacı Çanta imal. 
liralık kanuna miistenid beş sene. müşkülata maruz kalmıyan mun- Yorgi 
lik progTaına giren mevzulardan I !azam tediyatımız, hazine vaziyeti- 8 Hayım Yakar 
ııalen taahhüde bağlanar:.k inşaa- nin sağlamlığını gösteren en kuv- 7 • 

Hırdavatçı 

• 

Setyan H. 23 
Hoca han S. 3 

Sabuncu han 61 N. 

• 

1421 
1134 

354 
354 

4/39 
5/37 
6/33 
6/39 
5/28 

6/20 
6/19 

Kazanç 

196 

3816 

1680 
1680 

Buhran 

~6 

Muvazene Hava z. Yekıln Nev'i Senesi 

56 26 278 Müstahde.- 937 
260 26 286 • 937 

6468 3492 1424 15656 • 937 
572 57 629 • 937 

1210 121 1331 • 937 

480 216 2376 • 937 
480 216 2376 • 937 

tına geçilmiş olanlar 24 milyon li- vetli delildir. Yenicami M. Şubesi mükelleflerinden yukarıda adı işi ve ticarelgiıh adresi yazılı ~ahıslar terl<i ticaretle yeni adreslerini bildirmemi~ ve tebelluğa 
rayı bu1muAtur. Dünya vaziyeti ... DÖVİZ VAZİYETİ selfııhiyetli bir kimse göstermemiş ve yapılan araştll'mada bulunanıamış olduklarından hizalarında gösterilen yılJara ait müstahdem vergilerini ,-e zamla:rı-
nin ihdas ettiği müşkül şeraite rağ 1936 danberi tatbik etmekte ol- nı havi ihlıarnamclerin bizzat kendUot·ine tebliği mümkün olamamııtır. 

2 ılı kan uıı ıo ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek öıere ilaıı olunur. 0077) 


