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. . . .1 Adı· lngilizler ~ 
Dahıhye,Sıhhıye, Maarı , ~ye Bismark 
ve Hariciye bütçesi kabul edıldiı zırhlısını 
Amerikayı tazyil Bu yıl içinde vekaletlerin bir 

çok eksikleri tamamlanacak 
batırdılar 
Bismarkı Ark Royalın 

tayyareleri yakaladı 

hava torpilleri per 
vaneyi parçaladı 

Alman 8Qfamirali Readc 
Amerika gazetecilerİnl 
beyanatta bulunarak A· 
merilıanın gemi kalile ıis
temini tatbik ettiği tak
Jirde bamın harp hareke
li ue Almanyaya lıarıı tah 
riluiz bir tecavü teıkil 
eJeHiini aöylemiftir. 

Y uaı1: Prof. Şükrü Baban 

B 
u harbin başlaagıcmdan
beri, Mihver devletleri, 

Ankara, 27 (İkdam Muhabirin • Milli Müdafaa kadar tahsiı>at ve -
den) _ Büyük Millet Meclisi bu- rilmesi icap ettiğini, Vekaletin ni.i
gün saat 14 de toplanarak bütçe fuzunu arttıracak tedbirler alma
müzaokerelerine devam ederek sı • sı lazımgeJ..diğini söylemiştir. Bun 
rasile Dahiliye, SıHhat, Hariciye, dan sonra meb'us Cemal Tekeli 
~dliye ve Maarif Vekalet~rile ~ trahomdan kırılan bir köyden, Maz 
niyeti Umumiye Müdürlüğü ve Jan har Müfit Halkevinde doktor bu-

d lı ~ na aid luruna,;ı,;;.,..,dan şikayet etti. Abdür-darma umum kuman an gı ~ .... 
bütçeler kabul edilmiş ve ıb~ ~l!'a- rahman Sami şimdiye kadar Ana-
da canlı münakaşalar g~ıştır. _ (Devamı üçüncii sayfada) 

Muhtelif bati,pler söz almış, bır 
çok re-mennilerde bulunulm~UT. 

Londra 27 (A.A.) - Şimali At • 
]antikte vukubulan ve bu e.snada 
Hood :zıııblısınm havaya uçtuğu w 

, Bisma11k'1n .battığı deniz muhce • 

DAH1LiYE VEKALETi 
· besi şimdi alman tafsilata göre 
şöyle cereyan etmiştir: 1.NGtLtz BABP GEMİLERİNDEN B~ iSE YiR RALINDB 

Amerikayı harp dışında 
tutmak siyasetine sımsıkı yapıı,;
mışlardu; o kadar ki Mister Ruz
veltin atedenberi toptancı devlet
lere ve usullere aleyhtar olduğunu 
bildikleri halde ve müşarünileyhin 
aık sık tekrarlanan ateşli nutukla
rına rağmen gerek Bedin, gerek 
Roma sikit kalmışlardı. 

Dahiliye Vekaleti bü~inin fa
sılları reye konmadan, Antalya 
meb'usu tbrahim kürsüye gelerek 

64 nahiyenin müdürü bulunmadı· 
crını hazırlanan raporlardan öğren
digini, bunun sebebinin ~ n~~e 
müdürlerinin terfi ve terfih ettn-il
memeleri yüzünden talip bulun -
mamış olduğunu söylemiştir. 

Bismark ile AJmanların 8 pus • 
luk toplarla mücehhez yeni Prinz 
Euygen kruvazörü geçen perşembe 
günü Ber.gen'den ayrılırken görül
m~lerdir. 

Ç6rçilin 
beyanatı 

INGILIZLER 

Giritte iki kru· 
vazör, 4 muh
rip kaybetti 

~Girit ti 
muhareb 
Hanyada şid 

(Peşin para ile Amerikada mal 
tesellümü) kanunu hakikat halde 
Büyük Britanya lehinde '\'e Al
manya aleyhinde bir hükünı ol· 
makla beraber nazizm, Birleşik 
Devletlerin bu bitaraflık hüküm
lerine aykırı hareketini biç bahis 
mevzuu etmedi ve tabii bir key
fiyet silri telakki etti. Şü~esiz 
Alma• simaJBdarlan Amerıkanın 
....ı deJnelmısileri takviye etmek 
lstedijJni ve ancak İngiltere ile 
Frusaoın istifade edebilecekleri 
meuut De Cennelallte kup eep
he alclıimı takdir etmiyor dejil
lerdi. Fakat inıiltere ve Fraaaa ile 
uira§ll'ken bir de kolları ö~de 

Söz alan Dahiliye Vekili, nahiye 
müdürlüklerine tayin ed~ekle • 
rin ehliyetli olmalarının da aran
dığını, gerelt bunların ve diğer kil 
çük ri.itıbeli memurları terfi ve ter 
fiıh ettirilecek çarelerin arandığı • 

Amirallık Cuma akşamı görülen 
bu gemileri önlet~tir. Cumar -
tesi günü şafakla beraber Prince 
Of Wales zırhlısı ile Hood Alınan 
gemileri ile muharebeye tutuş

muştur. 23.000 yardalık lbir mesa. 

Giritteki ingi-1 
liz kuvvetleri 
takviye edildi l reden atılan bir dbüs Hood'ün cep

haneliğine girmiş ve Hood havaya 
ugnuştur. Bundan sonra iBismark 
havanın :--e . .görüş şartlarının ~ena-ıŞimali lrlandada mec
lığmdan ıstıfade edere~. takll)ten buri askerlik tatbik 

iKi ITALYAN 
DESTROYERi 
BATIRILDI 

beler oluyo 
in gi li z tayyarele 

nı söylemiştir. 
Bu beyaRattan sonra General 

İzzettin Çalışlar söz alınış, maiyet 
memurlarının nahiye müdürlük • ' 
lerine verilmesinin faydalı olaca • 
ğını, siyasal bilgiler okulundaki 
tale!be milctannuı aı:ttırılması ıa -
zurı gekUiini, nahiyıe mödirG ta· 
yin edilecek yüksek mektep me • 
zunlarının beş sene nahiye miidür. 
lüklerinde kalmasını teklif etmiş -

1 
kurtulmuştur. Fa&at dun Fransız 
limanlarına doğru gklerken Ark edilmİyecek Giride denizden 

ihraç yapılmadı 

100 Alman tayy 
resine hücum et 

Amerika Reisi Ruzveıt 

Ruzveltin 
hltal>esi 

.Amerika sikletini hissetmek ıste- tir. 
Amerika reisi bu 

sabah neler söyledi Dahiliye Vekili cevap vererek miyorlardı. 

Fakat Fransanın ortadan çıkma· 
11 İnsilterenin karalarda ve hatta 
denizlerde sıravari nıuvaffakıyet
tisliklere ujraması Amerikanm 
•alta açık hir yol tutmasuu istil
•am etti. İngiltere mübayaasmı 
ödeyecek altın ve döviz bulmakta 
miifkillita ujradığmı görerek ken
.ı.me iklüBç malzeme ve mükinı· 
mat nrilmesini istetti; (iare) ka
•- bu talebin tervici minesm· 
Ü kti. Ba açak ikiaei yardım tanı 
.. eskidenberi maruf olan bitaraf
hk siyaseti ile telif edilebilecek 
ltir mefhum olmadığı halde Berlin 
ve Bema 'buau da Yeni Dibaya ile 
1rir ihtiW için kiti sebep saymak 
Wı•Mi. Jlihverbı ne ltahaaına o
lana oı..a Amerika ile bqllq· 
mü i&temMili nsalala ıöriiail
,.Nu. 

in o 1 ltı reyı yardım 
için karı rlar allndı 

generalin fi-kirlerine kısmen iştirak 
ettiğini, bu gençlerin vilayetlerin 
diğer memurlukların<la olduğu gi
bi nahiye müdürlüıklerinde de ça
lışacaklarının ve bunların kayma -
ka.mlara refakat ederek meslekle • 
rin i daha iyi olgunl~tırmalarınm 
kararlaştırıldığını bildirmiştir. Nevyork, 27 (A.A.) - iRuzvelt'm 

SIHHAT VEKALETi: sekreteri Early, Reisicümhurun bu 
Sıhhat Vekiletine aid miizake • akşam radyod~ söyl~yeceği nutuk 

re-re başlanırken General İzzettin ı hakkında ~~ ki: .. 
Ç~lışlar kürsüye gelerek Sıhhat Ve •Hatırlıyabildıgıme goı:_e, . Ruz
kAleti bütçesindeki tahsisat azlı • velt bu akşam radyoda seyliyece-
ad n bahsederek t>u Vekalete de ği cocıık başı müsahabesi>nin ha-

ğın a -- • (Devamı içbcü •Jfada) 

.. amafih Büyük Brltanya tara
fmtlaa bidiselerin seyil' tarzı ba 
iare baanaaun da kili gelemiye
eejiDi gösterecek bir eereya• al
mıya başladı. Mister Çörçil Avam 
Kaınarasıada açıkça biz.e silah ve 
erzak vermek kafi d~ldir; bu,ı
lan blse kslia etmek 4e lizımılır 
dedi. Böylece Atlantik denizindeki 
nakliyatı dünyanın dört tarafındıı 
çok daiınık hizmetler ifa etnıektc 
olan İngiliz donanmasının kend" 
başına çok müşkülatla temin ede 
bileceğini itiraf etmiş oldu. Misteı 
Ruzvelt bir adım daha atarak A 
merika--sahillftiDden itibaren tak 
ribea bin mil bir mesafeye kadark' 
sahada, J,ir nevi k.arasulan telik 
kisinin genişletilmesi malaiyetin4lt> 
Amerika deni. kuvvetlerinin kara 
kol vazifesi gönnesi.ai tensip etti 
Beylelikle 1ngiltere ve Amerikr 
arasındaki mesafenin üçte birin· 
İngilizler kontrol etmekten lm:rtu 
Juyor ve Büyük Britanya bahriy(: 
sinin vazifesi bir dereceye kada 
kolaylaşmış bulunuyordu. Groen 
laı'ld civarındaki muharebe ' 
Hood zırhlısının batması bütün b 
tedbirlerin de kafi gelmediğini 
göstermektedir. Amerikanın yap
tığı silah, mühimmat ve saireyi be
hemehal Amerikan doaanmasmın 

~----~h~im="-ayesiade İrlanda ve belki de 

LAV AL 
NUTUK 
sOYLEDI ' k 

Bu harp diğerle· ~ 
• rine benzemıyer 

·ı ı; Fransa Almanya 1 e 
anlaşmaya mecburmuş! 

Londra 27 (A.A.) - Mareşal Pe- :l 

en tarafından vazifesinden çıka • • 
.. ıldığı gündenberi ilk defa olarak 
~·adyoda natuk" söyliyea La'Al ez. I 
·ümle şöyle demiştir= . j 

cArnerika Birleşik J)eıvletlen, 
'1'ransayı, HiUerin, tarihte ~ 1 
-rörülınemi4 bir jestle uzattığı elı 1 
~eddetmeğe ıeşvk eylemekle mem- · 
~eketimrzi parçalanmağa ve mah • 
volmağa sevkedebilır.• 
Amerikalılara hitaıp eden Laval 

,unları söylemişür: . 
· Siz Okyanusun ötesinde ıbel~ı f~ 
'onda değilsiniz, fakat bu h~- dı-

t..'\" harplere benzemiyor.' Bu oyle 
ııı ihtilal ve inıkiliıptır ki, Avrupa, 

bundan gençleşmiş, yeniden teş • 
kilatlanmış ve müreffeh olarak çı- 1 
kacaktır. Hürriyetlerin beşiği olan l "ff'!Vt 
biı' memleikette bu hürriyetlerin j 'ııllll, 
tehdide .maruz kalması ·bahis mev- . 

Royal'in fay~areleri tarafından tek ---oı---

Londra 27 (A.A). - İngiliz 1ın1i. 
rallığmın teblıği: 

llmanlaf ağı ~~~~~~:;~;:;i D;~~~~ril~~:~~: 1 ırakta lngilizlerın 
gece yarısı B smarka bır torpıl ı -
Aıbet e1Wuıştır. Sir nglI.is fik>m' • , JIZ''Jftfl d11Z8 ı il J 
lisı yetiştiğı vakit Bsmark okluğu .1 1"11 U U 

'' Şarkf .Akdenizdelti Jiartltet!eri • 
miz şimdiye kadar düşmanın her zıyiıt rırtr 

yerıde dönüyordu. Bu flotilla Bis. Londra, 27 (A.A.) _ Başvekil 
mark'ı batırmıştır. Çörçil bugün Avam Kamarasında 

ALMANLARIN VERDİGİ Bismark Alman zırhlısının batırıl-
MALÜMAT dığmı ve Şarki Akdenizde İngiliz 

Berlin 27 (A.A.) - D N. B: bil- oonanmasının da zayiata uğradı-
diriyor: ğını bildirmiştir. Başvekil esas nut 

Adetçe üstün İngiliz harp ge • kuna başladığı vakit Bismark'ın 
milerile yaptığı ilk deniz muhare- batlnldığına dair olan haber henüz 
besinde Hood'u batıran ve King kendi kula~ına va'r1namış bulunu
George'u hasara uğratan saffıharp yı0rdu. 

kruvazörürnüz Bismark 24 Mayıs.. Çörçil şu beyanatta bulunmuş-
ta bir hava hücumuna uğrıyarak tur: 
ön tarafından tam isabet almış ve Giritteki muharebe bir hafta· 
sür'atinden ıkaybetmiştir. Bir tor - danberi devam etmektedir. Bütün 
pil daha isabet ettiğinden sür'ati bu müddet zarfında orada bulunan 
daha ziyade azalmış ıbulunuyordu. kıtaatımız çok sıkı ve fasılasız su-
26 Mayıs saat 21 e noğru Brest'e rette düşman tayyare hücumlarına 
400 ~il mesafede ge.mi~e iki hava maruz kalmış ve coğrafi vaziyet 
tcq>ili daha abet etmi§ ve lbun - dolayısile tayyare kuvvetlecimiz 

a>e•amı t iincü 1ayfada) , bu hücumlara ancak mahdut fa
t ·kat çok cesurane bir tarzda muka

belelerde bulunabilmiştir. Pek şid
detli ve .pek kan dökücü olan bu 

Q>evamı 3 tbıdl sayfada) 

Alman· hava 
kuv'lletleri 

--0 

Suriye yolu ile 

hangi bir kuvvette deniz yolu ile Kahire 27 (A..A.) - Ingıliz 

kıtaat getirerek Girıd adasına çı - rargahının tebliği: 
karmasına mani olmuş~ Giride Giridde, Alman kıt'aları ye 
erişmeğe çalışan askerle oolu düş- kesif bir hava bombarduna 
man nakliye ~milerine ağır zayi- müza;heretile Hanyanın garp 
at verdirmiştir. t.•kasında dün akşam tekrar b 

Evvelce haber verilen ve düşma cum yapmışlar ve müdafaa h 
na ~ğ~r z:ıy~at vcr?iri~erek dağıtı. 'rımıza olan girişlerini genişle 
lan l'kı .naklıye kafılesı~~n başka-jlerdir. Bu, kıt'alarımızın geril 
ca de?ızaltları.m.ıulan hırı Alman ki mevzilere çekilmesini icap 
askerıle dolu ıkı kayığı batırmış - timıiştir. Alman takviyeleri 
!ır. Bu harekat esnasmda gemile - yolile Giride gelmekte ve mu 

(Devamı 3 iac* uyfada) 'l>evamı 3 tbıcü sayfa 

Birkaç Güne Kadar 

Hazreti Muhamm 
Ve islim Ordulannın J.fuharebeleri 

~~--Yazan : Ziya Şaklr--
l~m o~~nı~ ilk bas~u ~ndanı ola~Jf,;;eti Mulıcı.mn14 
dıı_ı, bııgüftkü. du.n.ya har,bm '" çerçevesi ~ine ginm A""p 4U 

Mm tefrika.yı İ1c damda oktı.yacaksınız. 

............................... u • ......,,.. ............ u"""' '" iJ41'W'7 ..-~ 1 

mnıde yaptığı muharebeleT in. gayelerim tahlil eden bu mi 

1 r aka gitmeye ~,~: ~ :: ~ c:;--
devam ediyor ...,,_,..,r9"<,).Jt 

ngiltere, Suriyeyi 
rürkiye ile Musa- Almanlarda 
~Her arasında tak- harikuladelik 

niyetinde mi? 
Londn, Z1 (A.A.) - Kahireden V 8 1 m J ? 

alınan haberlere göre, Alman tay- ------------
fareleri Suriyeden geçmiye devam I 
ediyorlar. Fakat Almanlar Gi'ritte _Y_azaa __ :_s.ı_-.ı ___ a.1 __ s_E_D_a_ 
"azla meşgul olduklarından e&kisi
ıe nisbeten geçen tayyareler daha 
ızdır. Suriyeden Alman tayyarele
rinin geçmesi Suriye efkarı umu
miyesinde Vıchy'ye karşı hasmane 
>ir tesir yapmıştır. 

IRAK ASKER TOPLUYOR 
Bağdat, 27 (A.A.) - Bütün ü

~üncü ihiiyat sınıfı su'bay ve er
, )a§lar, hakimler müstesna olmak 

\zere, askere çağırılmışlardır. 
ALMANLARIN KO.RKTUGU 

İHTİMAL 

Hüseyin Cahit Yalçın üstadı· 
mız, harbin başlangıcından bu
güne kadaT devam edegelen va
kayi ve hadisat hakkındaki hii· 
kümlerinde yanıldığını, aldan· 
dığını ve çok kere de aldanmış 
olduğunu görerek bir asabi buh
ran geçiriyor ve bu buhranın te-
friri ile mutlaka harbe .girrnemii 
lüzumunu sayıklıyor. 
Üstadın bu asabiyetini mazur 

görmemeliyiz. Hüseyin Cahit 

rana yakalanmazdı; çünkC 
bin başlangıcmdanberi 
gelen vukuat hakkında ya 
aldanan ve aldatan yaln12 
disi değildir, çok kişi, üst 
çok daha salihiyetıi kir 
yanıldılar. Bu itibarla ıharl 
dişatı hakkmdô:i hü«ümı. 
izzetinefis meselesi yapın 
dır; hele Hüseyin Cabit ' 
hiç yapmamalıdır, çünkü 
söylediği sözler de vardıı 
sela dünkü 'başmakalesinı 
manlarda hiçbir harikul 
bulunmadığından bahSE 
tlstada göre Avrupanın ç 
sini Almanların harikulB.d 
rine atfetmemeli lizımdll 
rupa şahsi menfaatlerine c:l 
vatan hainleri elinde esas 
rümüştü. 

Bu hususta üstada hak , 
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ilik Nedir? 
Celaled Zni Rumi Kimdir? 

""--- Y a.1..an : ZİY J... ŞAKiR ----' 
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Kudüm, ağzına derı kaplanmış! senesinde, orada {Mevlana postu)
ola ıı im ten cereye benziyordu. Ve. na e>turarak, artık tar•katın şeklme, 
(Zahme) denılen, sureti mahsusa- bütün adap ve merasırnıne kat'iyet 
d;,ı çe klırılmış olan ıkı kü,ük değ- veriyor.-. Böylece de, (mukabelei 
nek ile çalınıyordu. şerif) ile Mevled musılcisi de, te-

Gerek kudümün ve gerek onun karrür etmış oluyor. 
küçüğü olan (nekkare) nın vazife Fakat.. büyük bir esefle kaydet
lerı, (tempo) tutarak terennümiı mek Jaz;mdır ki, o esnada yapılan 
(usu l • ika) dairesinde yürütmek- (mukabele)lerde çalınan ve oku
tı ( 1 !alile) denilen gavet ince ba- nan musiki eserlerınin nelerden 
k•rdaıı vapılmış olan (çalpara) da, ibaret olduğuna dair hiçbir kayda 
buı.lara refakat ederdi. tesadüf edilemedığı gibi bu husus-

Havalarda tayyaıe 1 
Havalarda tayyare .. selam söyl 

o yare! .. türküsü, galiba 1914 haı 
binde çıkmıştı. Amınıı o zamanlı 
haı·ahıı:da fink atan tayyarek 
bugünkü radyoya nisbetle es. 
borulu fonoğraf ayarında bir şc 
lerdı. Bugünun tayyaresi ise, t p' 
Bayrampaşadan sebze haline arc 
balarla marul, bakla, enginar, par 
car nakleder gibı memlekette 
memlekete mitralyözler, topla! 
tanklar naklediyor. Harp san'at v 
fenni biraz daha ilerHyecek olurs. 
korkarım ki, bugün memlekette; 
memlekete, mitralyözler, toplar 
tanklar nakleden bu tayyareler, ' 
zaman da kıt'adan kıt'aya kaleler. 
hatta memleketler nakledecekler! 

Görülüyor ki Hazreti Mevlana- ta kat'i bır rivayetten de bahso-
[h · d Şakayı bırakalım amma, tayya-

nın ' az hey'eti, ' anen e - ve ya- lunmuyor. relerdeki bu terakki ve tekemmül 
hut - !:(livende] denilen okuyur.u- Bu karanlık maziye, ancak bir 

d d harpten sonra, sulh içinde de aynı 
!arın an maa a: tek vasıta biraz nur verıı• or.. (İs-

Ş hızla devam edecek olursa galiba. 
1 - eştar tanbul Konservatuvarı)nın [Alı yeryüzünün modası geçecek, üçer . 
2 - Niiy füfat - (merhum) Rauf Yekta - dörder, beşer, belki de onar bin 
3 - Kürre nay Zekai Dede zade Ahmet - M,esul 

K d metre yüksekliğinde havai islas-
4 - u üm Cemil - ve Doktor Suphi]den mü-5 N kk yonlar, şehirler, hatta denizler ku-

- e . are rekkep tasnif hey'etının ç<>k kıy· rulacak ve belki de bundan yıllarca 
6 - Rahle ı mettar himmet ve muavenetleri k ı b' d ·· sonra patlıyaca o an yeni u 

en murekkep sazfarıfon teşekkül sayesmde ın•ışar etmiş olan (hazi- harp, tayyaresi, tankı, süvarisi, pi-
ed•Yor .. l'P bu te.<ekkülde hem telli 1 neler değer) küllıyalın (Mevlevi bahr ·ı b h • 
ve yaylı saz. hem dudak sazları ve ' ayinleri) serisinden, ilk Mevlevi h:',.~es~ 'iesi kıt e t t a;aı ~e-
hem de derılı ve bak.r sazlar bu- ı musıkısı hakkında ancak şu ma- e~.e Y~.a~a, ;· tş e u o. a-
lunmak dolayısile, aedat bugünün lUmat elde edılebiltyor: mazı ıyb~ ınızl. ve] anımla ın-
(orkest ) b - d ı san ar, ır zaman ar ne ere o amaz ra sına enuyor u. [A · · · ·· 

B h l'f 1 1 b' yinlere gelınce .. bunların en derken, bakın bugun neler oluyor? 
u mu te ı saz ara tam ır a- . kil { · h d" 'h H" · k b ıo b. he k t · t k k 1 ' b. . d ·

1 
es erı pençga - uga - usey- Istanbula gelen il a n, u cu-

• ·1"d . Besısl eme k, ·od av ırbış 
1 

e-, ni) makamlarında bestelenmiş üç ma günü heyamola heyasalarla ha-
gı J_ un arın a ~or lartnı ır eş- : ... . . • . . .. · . 
tir k - 1 . b b . . k , 1 (ayın) dır kı, bestekarları bılınme- valamp fıstıkı makamla Halıci ge-

ere nagme erı ır ırıne aı na- d' - . . • . 1 d k' d 'k T 
•-'b'I k . . h' .. h . k . d- . l'!ı ıçın, avın mecmua arın a · ı çerek kırk beş akı a sonra op-
"" ı me ıçın. ıç şup esız ı erm k ti b ( b · k • ) · · d · - · 
bir vukufa malik olmak gerekt. 

1 

dayı arhmın _ 1aşınta' Best~ı . adım kapı Maltepesın1e d ııık ıgıt zamtan, 
ıye şer verı mış ır. u u-ç ayının, kimin aklına ge ır i ı o uz, o uz * o tarihlerde mevcut olduğu iddia beş yıl sonra balondan azma tay-

(Cenabı Mevlana)nın irtihalini edilemez.] yarelerle yüzlerce millik mesafe-
mütealup (hfüıfet) mevki.ine geçen Tetkikata devam olundukça, !ere fukalar, topk , tanklar nak-
{Hüsameddin Çelebi) nın, (Sultan parça parça şu kayıtlara tesadüf !edilecek! 
Veled)in yardunı ile (Mevlevi ta- edilıyor: (Daha var) Osman Cemal KAYGILI 

Bağdatta kalan mal
larımız getiriliyor 

-----.,~-~-ıııa 

Dün Mersindt=n 1000 çuval kahve getirile' ' 
Portsaitten yakında 30 bin çuval daha geliyo 

Irakta harp halinın başlaması ı Diğer taraftan Port - Saidder 
üzerine Bağdadda 1<alan malları - Mersine gelmiş olan kahvelerden 
mız memleket•mıze nakledilmeğe 1000 çuvallık bir parti şehrimiz< 
başlamıştır. Ilk olarak dün Bağ - . . . . . 
daddan şehrımize 100 sandık çay ~etırılmıştır. Kahvele_r yakında Bır 
ve 100 balya çuval gelmiştir. Diğer lık tarafından _ıevzı edılece<ktır. 
mallar da peyderpey gelecektir. Bundan başka yıne Port - Saıdd<' 
Basra ile Bağdad arasındakı vazi- bulunan kahvelerden 30,000 çuval
yet henıiz kararsız olduğundan !ık bir parti de ya·kında şehrımıze 
3asradaki mallaı-ın getirilmesı bir getirilecektir. Bu kahveler mem -
müddet için gecikecektır. Bağdad. ( leketin 6 aylık ihtiyacına tekabül 
dan gelen çuval ve çaylar derhal et1iği nden dahilde hi c bır suretle 
tevzi edilecektir. darlık kalmamaktadır. 

~-------.. ----~~~~ 
Balık ihracatı 
hararetlendi 

-<>---
Fiyatlar arltı, daha da 
yükselmesi bekleniyor 

Celeplerin iddi
alarına göre 

o--

Koyun az geldiğin
den kuzu yükselmiş 

Balık ihracatı son zamanla~da İstanbul hayvan borsası komise. 
yeniden art mıştır. İtalyaya ve Ro- ri Kadri dün Belediyeye gelerek 
manyaya pıyasalarımızdan yük - Vali ve Beledıye Reisi Lutfi Kır
sek fiyatla balık çekmeğe •başla - darı ziyaret etmiş, et fiyaUan üze
mışlardır. Akdeniz, Şiıınaldenizi rinde kendisıne izahat vermiştir. 
ve Atlantikte harp sebebile balık Celeplerin id<liasına göre, son gün
ticaretı hemen hemen tamamen !erde şehrimıze az koyun gelmeğe 
durmuş olduğundan büyük bir dö. başlamıştır. Bu yü:oden :kuzu fiyat. 

larının yükselmesı muhtemeldir. 
vız membaı olan .balıklarımızın ı Fakat Fiyat Mürakabe Komisy<ınu 
kıymetı ~rtınıştır._ Fıyatların daha ! 'kuzu etine narh koyımak üzere tet. 
zıyade yükselmesı beklenmekte - kiklerine devam etmektedir. 

rikati) ni nasıl tesis ettiklerini ev- dir. Fılıstin, ve Bu1garistana da 
velce arzetmiştik.. r balık gönderilmektedir. 

Bu lıareket, Hazreti Mevliina'nın L MAHKEMELERDE p OL i S T E ı 
medresesinin mevcudiyeti üzerın- ve 
de hiçbir tebeddül husule getirme- _,J Mali yılbaşında icra 

di. .. Medresenin şekli, vaz-ıyeti, ida. R d A k d muhasebesi kapalı 
re sistemi, üzerinde hiçbir değişik- an evucu tina ve ar eşi üç 
lik yapı lmasına lüzum görülmedi. İstanbul Müddeiumumiliğinden: 

Sadece, medresenin en büyük odası buçuk seneye mahkum old11lar 1 940 mali SE:!lesın.ın bitmesi .ve 
(semiihan~) haHne ifrağ edildi. Ve, 

1 

hesabatı umumıyenın 941 senesıne 
tarikate ilk dahil olan dervisan a- - devri dolayısıle Mayısın 31 inci 

rası~da, teşk~lat vücude get~ildi. Rande••uculuk'a A- Cumartesı ve Haziranın 2 nci Pa-
Husameddın Çelebi zamanında • l Atinaya yardım eden zartesı, 3 üncü Salı ve 4 üncü Çar-

(beş yüz kadar semazen> ue crü-ı meliya ve Vasilopulos da mahkum edildiler ıı.amba günleri icra muhasebesinde 
bab), (nay), (kudüm) ve saire ça- tahsilat ve tediyat muamelesi ya -
lan sazendegiin ve bir hayli (kav- Bundan evvel bir çok defalal' 1 düğünden Celalin 8 sene hapse pılamıyacaktır. 
viilan ve giıyend""an)dan mürek- randevuculll'k suçile muhakeme e- mahkfun edilmesine ve ımüebbeden 

...., ı G ı At' ' b. .. dd t.. • h. ti · d h · Yazı mekinesi ihtikarından kep hanendegiın bulunduğuna dair eli en üze. ına nın ır mu e amme ı:zıme ~rın_ en ma rumıye. 
kayıtlara tesadüf ediyoruz. Ve bu tenberı asliye altıncı c:>za mahke - tıne karar verılml§tır. iki kişi tevkif olundu 
kayıtlardan da, Hazretı Mevlana mesinde yirmi bir yaşından küçük Üç eroinci yakalanarak 
zan,anındakı musikı ht>y'etinin ay- kızlara fuhuş yaptırmaktan dolayı Adr 'ld' Fiyat Mürakabe Bürosu için mü 

bayaa edilecek yazı makinelerini nen rr>Jhafaza edildığıni _ ve hatta. de'\lam etmekte olan muhakemesi ıyeye verı ı 
biraz daha genişletildığin.ı _ ıstidlii.I sona ermiştir. Küçük Ayasofyada oturan Re - büro memurlarına iJOO liraya sat • 
eylivoruz. Atina ve kardeşi Katinanın ran- şatla Kantarcılarda Kepenekç• yo- mak isteyen Jak isminde bir muh. 

Fakat. gerek Hüsameddin Çele- devuculuk yaptıkları mahkemece kuşunda oturan Mehmed ve Meh tekir adliyeye ve_rilmiştir. Jaik ve 

oğlu dün adliyede tevkif edilmiş 
bin , ıı l'e gerek onu ıstihliif eden sa.bıt görüldüğünde11 her ikisinin metle polisin gözü önünde eroin 
(Sultan Veled)ın hililfet devırleri~ üçer sene, altışar ay hapislerine ve vermek isteyen Münife adındaki 
Mevlevi tarikiırın henüz teessüs 233 er lira para cezasına çarptırıl- kadın eroin sattıklarından dolayı tir. 
denıdir. Ne Mevlevi ayini kat'i- malarına ve Atina ve Ka iııaya yakalanarak beşinci asliye ihtisas Kıbrısa mektep kitapları 
yet kesbetmiştir. Ve ne de, (muka- randevuculukta yardım eden A - mah'kemesi müddeiumumiliğe tev-
belei serif) esnasında cereyan eden melya ve Vasilaıpulonun birer se. di edilmişlerdir. gönderildi 

musiki faslı tkemmiil eylemiştir ... ne doJmzar ay hapislerile 116 şar Dün tevkif olunan muhtekirler Kıbriste bulunan Türk mektep. 

terinde okutulmak üz-ere şehrimiz-

den bir miktar kitab gönderilmiş

Rüşvet vermek İsteyen 

muhtekir 

Mahmudpaşada manifatura tica
reti yapan Hösep Karakaş ile Ar
şevir'in dülkkanına gelen bir Fiyat 
Mürak3'be Bürosu memuruna 60-70 
kuruşluk basmayı 110 kuruşa sal -
mak istediklerinden memur, hak. 
larında zabıt varaıkası tanzim et -
mek ±stemiştir . Bu esnada Arşe -
vir ve Hösep Fiyat Mürakabe me
muruna elh altmış lira kadar rüş.. 
vet vermek istemişlerdir Memur 
rüşveti kabul etmeyince muhtekir. 
!er hakkında bu suçtan dolayı da 
zabıt vara-kası tanzim edilmiş ve 
suçlular adliyeye teslim edilımiş -
lerdu. 

Dün Sultanahmed ikinci sulh 
ceza mahkemesinde yapılan sor -
gularıııdan sonra suçlular hakkın -
da tevkif karan verilmiştir. 

Tamir olunacak yollar 

Alay köşkü, Türbe, Sultanahmed 

1 ve Sultanalıımed Meydanı, Bahçe. 
l kapı, Şehinşahı Pehlevi caddeleri.. 

nin tretuvarlarınııı 34 ·bin lira sar-

file tamir olunması kararlaştırıl -
mıştır. 

Mısırçartııında tetkikler 

Yapılan inktlilp, ancak (Ulu Arif lira para cezasına çarptırılmaları -
Çele!ıi) zamanında kat'i şekline na ve diğer suçlu Efterpinin suçu 
girmiştir. sabıt görülmediğinden beraetine 
Ecdadı kiramının bütün evsaf ve karar verilmiştir. 

mezilyasına tevarüs etmiş ve bil- Rakibini öldürmeğe te,ebbüı 

Galatada ayakkaföıcılık yapan 
Yergi harcıalem olan ayakkabıları 
on buçuk liraya sattığından iht ikar 
suçile mahkemeye verilmiştir. Dün 
başlanan muhakemesı esnasında 

Yorgi tevkıf edilımiştir. 

tir. Bu kitapların bedelleri seııbcst ı . Beled~y~. İmar ~ü~ürü Hüsnü, 
dövizle ödenmiştir. Bu kıtaplar ı lmar Mudur muavını ve Mektupçu 

hassa pederi (Sultan Veled)in bü- d C l°' hk• ld 
··k d'kk t · 1 · ı ı;.t · il e en e aı ma um o u yu • ı a ve itına arı e ye • .., ·ır -

miş alan Ulu Arif Çelebı, Cenabı Bundan bir müddet evvel Lale • 
Mevlana'nın medresesıni yalnız !ide sevgilısi Perihanı seven Beh • 
talebelere terkederek kendisi ced- rarnı ıbir arsa ortasında yakalıya -
lerinin medfun bulunduğu (K.ub- rak tabanca ile muıhtelıf yerlerin -
bei Hazra) denilen türbei şerıfe- den ağır surette yaralıyan Celalin 
niıı yanında itızivaya çekiliyor .. ikınci ağır cezada bakılmakta olan 
hiitün dervişleri, muhıtine toplu- davası dün sona ermiştir. 
yor.. orada, ilk (Mevlevi derp-ı Celalın, Behramı öLdiirımeğe tam 
hı) nı kuruyor. V-e Hicretin (7lt) teşe!Jıbüsü mahkemece sa:blt görül-

MuelJıtı; iRFAN DOGAN 

* Beş odalı evini 20 liraya kira. 
ya vermesi lazım. iken 26 liraya ki
raya veren, Beyoğlunda Kalyon -
cukulluğunda" oturan Hrisi ismin -
deki kadın milli korunma kanunu. 
na muhalif hareket ettiğinden bir 
senelik kira bedeli olan 312 lira a
ğır para cezasına çarptuılınasına 

karar veri~tir, 

indim. Ordu evi hergünkü gibi ka.. 
l&balııkıtı. Oturmadım. Yemek ye
mek için tabldota uğradllffi, sonra 
da anneme kısa bır mekıtup yaz .-

1 

dım. 

Eve döneceğim sırada arkadaş

larla karşılaştım. Yenı lbrr temsil 
Edebi Roman: 36 hey'etı gelmış. muhak.kak gidelim, 

, . . dediler Hiç is' eıın·ediğim halde, ay 
tik önce Suadı pa.,,.~larlııın ve r Elırnı uzatarak resmı yerden al- k b t .. t k . t . . -r- . . .. ırı ır vaztye gos erme ıs eme· 

kenara fırlattım Ikıncı olarak Be- dım ve bır kaç daıkıka onu suzerek d' ._ . 'k t' t b' · .. .. . .. rm. ve · uırııcı· 1ya ro ınasına 
ridin resmını yırtıp atımağa hazır- oyleee kaldım . Gulen bır yuz ve 1 d - .1 1 b - ·b 1 dı!k . if .. k 

1 

ogru ı er e ege aş a . 
lanırken, birden.bire paı:ımaıklarım. fakat alda:an bır ç t goz en ço 
dakı kuvvet sanki akıp gitti ve re- nazarı tlikkatımı ce!Jbediyor. Böyle yerlere tiyatro gelince gün 
smı elimden çızmelerimin üzerıne Onu yırtıp yırtmamak için tered. doğuyor. Her taraf bklı':'.' _tıklım 
düştü . Bir an içın öylece kaldım düı ıçin.de kaJ..mı~tım. Köseye fır _ dolmuştu. Zaten bına. kuçucuk bır 
Bu hal bana nereden gelmıştı aca. laLtığım Su adın fotograf parçala . şey .. eskı bır ıkahveyı, ufak tefek 
ba". Yoksa bu, Berıdin ırnasumıye- rına baktım ve şöyle düşündüm : tamırle, tiyatro haline getiIUnişler. 
tine bır delil mi idi? .. Fakat hayı!'.. Hayır! .. Bunu yırtımıyaca'ktım. J Yarıya ka·dar sandalya ve yarıdan 
o asla masum olamaz.. Madem!< ı Suadle Beridi hayalen J sonrasını kanape ve sıralarfa dol • 

Gozlerim gayrı ihtiyari çi'.lllne • olsun hubırınden ayırdım , artık du1'l'Iluşlar. Halkın !bir kısmı içeri
leı m!n ue una çevrildi. Biraz ev - mesele yok·tu. Maz!!min en mi.ıhım ye sandalyesile geliyor. 

d iLk orta ve lise kitapları j Necati dün Mısırçarşısına giderek 
arasın a ıık 1 k l . dak' b' 1 b 

1 
kt d ,- ı aca o an cıvar ı ına arın 

u unıına a ır. vaziyetini tetkik etmişlerdir. Diğer 
Kaaımpa§a - Halıcıoğlu yolu taraftan Mısırçarşısında yeni pen

cereler açıhp açılmaması halkkın. 
Kasımpaşa • H~cıoğlu arasında I da Müzeler Müdürlüğü ile Beledi.. 

'ıir makadem şose ınşa olunması ye arasında çıkan n<>ktai nazar ih
~ararlaştırılmıştır. Burada avrıca tili\fı devam etımektedir, Müzel:'e: 
oir de tretuvar yapılacaktır. İnşaat Müdürlüğü bu pencerelerin çarşı -
,j bın liraya bir müteahhide ihale nın tarihi kıymetini 'bozacağı mü-
olunmuştur. taleasında bulunmaktadır. 

daşlar sayesinde na-il oJa.biJıdik .. br zevk a1meıdım. Maamafilı teşek
kür ederim. 

Kısaca cevap verdim: 

- Bir şey değil, dedim .. 

Ba!}lıyacak olan süik:ı1tu gider -
mek için -başka söz açtı: . 

- Bu geceki temsili nasıl bul -
dunuz? .. 

- İhtimal 'ki güzeldi, fakat ben 
maalesef tiyatroyu pek sevmem, 
dedim. 

Gözlerini süzerek duda'klarına 

gülünç bir harı;jket verdi: 
- Ooo ... Sevmemek olur mu 

hiç .. her şeyin kendine göre bir 
gili<elliği vardır değil mi? ıMaama
fih insan >bazı şeyleri dallıa çok se. 
vebilir .. Mesela: Ben sinemayı her 
şeyden çok severim, desem yalan 
olmaz .. aksi gibi de burada sinema 
yok. 

• 
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Harp ve tesirleri 

mezun olanlar 15 
Temmuzda vazife

leri başında 
bulunacaklar 

Maarif Vekaleti orta tedrisat 
müesseselerinde Temmuzun 
15 ınden Ağustosun 15 ine ka. 
dar ıkmal kursları açmağa ka. 
rar verdıği için •bu müessese -
!erde vazıfe gören kadın öğ -
retmenlerden mezun bulunan
ların Temmuz 15 de vazifele. 
ri başında hazır olmaları mec. 
ıburi tutulmuştur. Mezun ilk o
kul kadın öğretmenleri için 
bu hususta henüz bir emir 
gelmedığinden, bunlar yeni 
ders senes: ıbaşına kadar me -
zun sayılacaklard.r. 

Hasta bakıcı 
kursları 

.. 
~azan: Hôm.id Nuri lrmalı 

Medeniyetleri büyük mücadele -
!er, harpler mi doğurdu, yoksa me 
deniyetler zaruri amillerin, ~ebep
lerin tesirile mi husul buldu? 

Büyük kumandanların, ciJ:ıangir
lerin büyük hatpleri, askcıri se • 
ferleri, hareketleri yalnızca zafer. 
.. :r, istilalar, Uhaklar ve bunlarla 
bırlikte sefaletler, tahr;bat, iztırap 
!ar husule getırrniştir . Ye ni mede
niyetler kütlenin zaruri ve i.çtimai, 
sıyasi, iktisadi tarzlardaki ihtiyaç· 
larının neticeleri, üzerine meyda -
na gelmışlerdir. Böylece büyük ke. 
şıfler, ihi;iralarla mucidleri dahı 
ııısanlığa malolan eserlerile yal • 
ı uzca med.en1yetin seyrını kısmeıı 
değıştınıneğe muvaffak olmuşlar -
dır. Esasen büyük keşifler ve icad 
!arı dahı bilhassa tekamülleri ve 
ınsaniyete temin eyled:kleri isti -
iadeler hasebile bir muhterie veya 
bır millete maledemeyiz. Çiinkü 
başka alimler, mütefcnninl er ilk 
keşıfleri tekemmül e: tirmişlondir. 

Yine böylece itikadlardaki d e -
ğişmeler en fazla mikyasta, ıhatta 
esas halde yenı medeniyetlerin zu. 
hurunda amıl vazıyetinde görül -
müşlerdır. Eskı Yunan , Hind, Ro-
ma, Arap medeniyetlerinın devre

HaJkevlerinde kayıt• lerile bulunan escrler ı bu cihet -

lar kapandı kurslara teri ısbaıa yarayan delai! arasında 
t 1 bulunma!ktadırlcr . 

ay başında başlanıyor * 
İstanbul Yardım Sevenler Cemi

yeti idare hey'eti dün saat 16 da 
Taksimde Beden Tenbiyesi Genel 
Direktörlüğü İstanbul Mıntakası 
binasında toplanmış, ay başında a. 
çılacak olan gönüllü hastabakıcılık 
kurslarına aid hazulıklarda bulun
muştur. 

Gönüllü hastabakıcı olınalk ve 
dikı.ş ışlerıncre çalışmak isleyen 
kadınlarımızın kaydı için Hal'kev
lerınde açılan defterler dün ka -
panmıstır. Kaydolunanların kat'! 
rakamı herıüz belli değildir. Bun
lar derhal tasnif edilecek ve ay • 
başında buna göre hastanelerde 
kurslar açılacaktır, 

---0--

y erebatan ıarayının üstü 

· Yerebatan saravının üzerindekj 

adada bulunan ahşap ·binaların is. 
tımlaki ıkmal edilmıştır. Bu saha. 
da Belediyece .bır büyük bahçe vü
cude getirilecek ve seraya güz-el 
hır medhal yapılacakt ır . 

Dün Belediye İmar Müdürü Hüs 
nü ve muavıni buraya gidere!k tet
kikler yapmışlardır . 

8 yaşında bir ço
cuğa tasallut 

Dün Kumkapıda 8 yaşında bir 
çocuğa tasallut eden bir delikanlı 
suç üstünde yakalanmıştır. Hadise 
şudur: 

Kumkapıda Azak garajı civarın
da oturan 17 yaşlarında Agop oğ 
Artin Nişancada oturan 8 yaşında 
Antranik isminde bir çocuğu sa
hile götürerek tasalh'i.t etmek is
terken istasyon polisi tarafından 
yakalanmtştır. Suçlu hakkında talı 
kikat devam etmektedir. 

Dünkü ihracatımız 

Dün muıhtelif meml.eıketlerelOO 

bin !iTalık ihracat muamelesi kay
dedilmiştir. Bu meyanda Alman~ 
;·aya acı ·badem çekirdeği, Ameri.. 
kaya av derisi, Macaristana deri 
sev'kedilmiştir. 

' Bir müddet daha kon~adan 
yürüdük, sonra onlardan ayrılarak 
evime dönıdüım. 

, Ertesi gün öğle paj"do.~unda e -

mi~berim çimıelerimi getırdi. Bu

nunla beraber yine ufak bir pus • 

!acık vardı. Açıp okutlum. Bu se -
'fer Yıldız hanım biraz daha ileri 
varmıştı. Beni Pazar günü için at 
gezintisine davet ediyordu. Gi<lip 
gitmemek içın düşüıımeğe lüzum 
görmedim. Çünkü her ikisi de be
n>m için o :ka-dar mühim bir şey 
değildi. 

* Bugün annem geldi. İki aylık 
gittiği halde, bir ayda dönmesi be· 

ııi sevindirdi. Çünkü çok yalnız 

kalımıştım. Uzun uzun konuştuk. 

Dayımın bulunduğu alaydan bah -

1914 • 18 Cihan Harbi, geçen 
19 uncu asırdan devredilnn iş tek.. 
nik keşiflerın harp sanayiinc ge -
nış mikyasta latbikinı, kullanıl -
masını intaç eylemış, o harbin in
san zayıatile tahrıhatı, sefaleti 
kendisinden evvelki mücadeleler • 
dekine nisbetle fazla olmuştu. Bu. 
nunla ·beraber •büyük ve devamlı 
ha~plerın, esasen mevcud olan, 
kütlenın ihtiyaçlarına uygun gelen 
yenı itikadların ve medeniyetlerin 
zuhurunu çabuklaştırdığını da kay 
dedebiliriz. 

Geçen Cihan Harbınde Lo' d -
core, Klemansu, Vilson, Kayzer 
Vilhelm gibi büyük sıyaset ve hü
kfunet, devlet reisleri}e Mare~al 

J ofr, Mareşal Hang_, Mareşal Pe: • 
şıng, Hindenburg gibi büyillk ku •. 
mandanlar 1917 dekı Bolşevik ih ti . 
lalini, inkila'bını evvelden tahmin 
ve keşfetmek dırayet ve mehare -
tim gösterememişlerdi. Yine geçen 
Cihan Harbınin hitamile şimd!ki 
harbın başlamasından evvelki çey
rek asrı bulmlyan devrede İtah·a 
ve Almanyada bir kısım da olsa 
halkın iti'kadlarında bilhassa siva
si. i<'liİnai, iktisadi değişmele~ in 
vukuile yapacağı tesirleri Çem • 
ber1ayn. Daladye, Ruzvelt g!bi si. 
yaset adamlarile askeri -büyük er
kan ve .komutanlar, sanayi ve ser
maye sahiplen liıyikile istidlal e -
demerniııler, bunlardan bazıları 

yeni cereyanların elc.manlaı-il-e, 

şeflerinı, sıyasi teşekküllerini . Bol 
şeı·ik ınkilabını tekamül etlırmek. 
1-e meşgul olanları devırmek gaye. 
lerıle tahrik, hatta kısmen de muh 
telif tarzda yaıxhmlarla ihzar et -
mişlerdi. 

Devam eden, sahasını ve ş!dde
tini fazlalaştıran, BirleıJik Amerika 
ile J aponyanın ikı muharip taraf

·,· ne karşılıklı olar~ fiilen 
tmelerı ihtımalle.rini faz • 

laı," caşıması itıbarile de genişle • 
mesı derpiş olunan 1939 harbi ntı
sıl bitecek, ne glbı hadiselere ge -
bedir? Bu husustaki tahminlerde 
kat'iretleri iliıde edecek hüküm -
!erden ziyade, ihtimallerı tetkik e
derek .mütalealar yürütmek imkan 
!arı me~uddi.ı_r.. · 

Neticesi ne olursa_, hangi tarafın 
zaferile llitain bulsa, yabud gayrı. 
melhuz neticelerle bitse dahi, şim· 
diki harpten sonra yeni 'bir mede· 
niyetin doğacağı bir lahzada iddia 
olunamaz. Her şeyden evvel •harp 
yapan memleketi-erdeki ıkütlelerin 
itikadlarının siyasi, içtimai, ikti -
sadi kısımlarında husul bulması 
muhtemel esaslı ve şamil, umumi 
değişmeleri takip, tetkik icap eder. 
Kütle zihniyetlerindeki ll:ıir takım 
tebeddülleri gör.rrtek de, görme • 
mekle-n daha faydalıd.u. 
-------·-----~ 

vol di isen resmin, arkası bana dö. safh a sını te şkıl eden bu fotograf , Bütün stıbaylar orada idi. Bura
nı ,, \:ıır vaziyet.te durduğunu gör- ac ı bile olsa, yanımda kalmalıydı. !arın adeti imiş, bir temsil hey'eti 

Ne seyrettiğimin fal'kında de -
ği1chm. Zaten sahnedeki gürültü 
ile salondakı ( ! ) uğultu biribirile 
karı~arak hoşa gitmeyen bir halı -
ta teşkil ediyordu. Komedisı, faci
ası, hepsı a'yni zamanda cereyan 
eden lbu usançlı temsil, saat 12 ye 
kadar devam etti. Sonra da her -
kes gülerek, neş'elenerek dışarıya 
faladı. Kapıda arkadaşlarla veda. 
!aşarak ayrıldım. Köşeyi dönerken 
de tabur komutanımla karşılaş -
tıım. Herhalde onlar da tiyatroya 
ilk gece gelerek arzu edilen şerefe 
nail olınuşlardı. Yıldız hanımla 

gözgöz-e gelmekten korktuğuım i 
çin, çabucak uzaklaşmak istiyor -

dum. Fakat olmadı. Çüııkü yolu -
muz bir mü<ldet içın ayn ı yoldu. 
Konuşarak ilerlemeğe mecbur ol. 

dum. Bu hal, Yıldız hanım için 
tam bir fırsat oldu ve gözlerini 
süzüp sırıtarak söylenmeğe bas -
!adı: 

Gülmemeı.1< için kendimi .güç zap setti. Ben de kendısine •bir aydan _ 
tettiın. Galiba ona ıbiraz da bu ta- beri yaptrklanmı anla ltun. Yalnız, 

istifa eden birlikler umumi 

katibi Ankaraya çağrıldı 
Buli.kler Umıuni Katibi Salilb 

Banguoğlu'nun istifa ettiğini yaz
mı ştık. Haber aldığımıza göre U • 
mum! Katip Vekaletin daveti ü • 
zerine An'karaya ıgitıınıştir. İstifa -
nın kaİbul edilip edilmiyeceği ma• 
Ifıım değildir. 

dlım. Üzerinde eki sene evvel ya -
zılınış kısa bir yazı mevcud. 

• ..:,; sevdiğ.ın Feride!.• diyor. 

Ağır ağır yerimden kalktım ve geldı mı, ilk gece gitmek bir ş-eref· 
onu masamın üzerıne bıraktım ' mış. ne bıçim adet bilmem ki ... 
~ üstü. de .lıır par~a aşalı• 1 Maamafih, >bu şerefe biz de arka • 

- Çizmeleriniz ıbüyük geldi F'e
r1d bey .. ıbu sebeple gezintiden hiç 

biatından dolayı Greta Gaııbo de
mi;ler .. halbuki ona benzer h~ bir 
yeri yok .• 

tabur komutan ırr ın kızına aid bir 
şey söylemedim. 

(Daha var) 
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Fransa<ia 
İşçi ve memurlar Üc· 
retlerinin arttırılma

sını isb;or 
Vichy, 27 (A.A.) - Effort gaz-e

tcsi Fransız işçiler.n.n vaziyetin
den bahseden bir makales.n-..e di
yol' ki: 

Perakende satış fiyatları hüku
met tarafından tayin e .... en fiyat
lardan vasati olarak dört defa faz
larlır. Hükı'.ırnetin tayin ettiği fi
yatlar ise harpten evvelki fiyatla
ra nisbetle kat kat yül ·ektir. 

Gazete, pek çok ;en-.m.a ıı.;rlikle
rinin hükfunetten işçi ve memur 
ücretlerinin arltuılnıasını istedik
lerini tebarüz ettirmektedir. 

Fransız sanayicileri imalatın sa
tış fiyatlarına yüzde üç zam ilave 
etmek şarti!e işçilere ancak yüz
de ;; Ha 10 nisbetinde zam yapı-
yorlar. 

Şimali lrlanda 
mecburi asker
lik istemiyor 

Devalera, İngiliz ·hükumeti şhna. 
li Irlandada mecburi askerli<k hiz
metini ilk defa de"j)iş ettiği zaman 
bunu Londra nezdinde protesto et
tiğini hatırlatmış ve şöyle d.:vam 
etmiştir: 

Giritteki Şimali Irlandanın altı kontluğu 
Irlanda aksamındandır. Bu kont -

(Baş tarafı ı in<i sayfada) lukların sakinleri Irlandalıdır ve 
be de şiddetle devam etmketedir. bu vakiayı hiı; bir şey değişti1·e • 

Kahire 27 (A.A.) - İngoliz teb- mez. Dünyada vuku bulabilecek 
liği: siyasi veya iktisadi değişiklikler 

İngiliz hava kuvvetleri Giridde ne olursa olsun bu iki ada.da sakin 
düşmana ağır zayiat verdirrneğe insanlar komşu olaraı.1< yaşamak 
devam etmişlerdir, A'V'Cı tayyare • mecburiyetindedirler. Biz Büyü•k 
leri Malerni'y-e karşı yüksek bir 1 Britanyaya karşı !:ıasmane telakki 
muvaffakiyetle hücum ederek kı • {edilebilecek herhangi bir şeyi yap 
taat yüklü Yünkers :>2 tiıpinde beş maktan içtinap ettik. Britanya hü: 
tayyare düşürmüşlerdir. Yünke!'S j kOJmeti şimali Irlandada meııb~~ 
52 tipinde bir miktar tayyare daha hizmet tasa'V'Vuruna devam ettı~ 
avcılarımız tarafından düşürülmüş takdirde iki adanın insanları eski 
tür. A>vcılarımızdan üçü üslerine ~ayanı teessüf vaziyete tekrar ko
dörunemişlendir. Avcı tayyareleri- nulmuş olacaktır. 
miz Maleıni'de yerde lbiı1birine ya- ANDREVS'İN TEMİNATI 
kın bulunan 100 kadar Yünkers 52 Londra, 27 (A.A.) - Ulster 
ti~inde tay!are d~ hüc~ e~e:ek _Şimali İrlanda - Ziraat Na21rının 
duşmana agır zayıat verdirmışler- bildirdiğine göre, Ul.ster Başvekil 
dir. 1 Andrevs, Çörçil'le yaptığı görüşme 
Şafakla ıberaber İngiliz bombar. esnasında Ulsterin her türlü vası

dıman tayyareleri ayni mıntakaya talarla harp gayretlerine yardun 
hücu.ınlarını tekrarlamışlar ve yer et.miye ılıazır olduğunu sarahatle 
de lbulunan müteaddid düşman tay teyit etmiş ve bu yardunın da an
yarelerirıi yakmışlardır. Evvel.si cak seferberlik ilanı suretile ta
g""e bombardı.man tayyarelerimiz hakkuk edebileceği fikrinde oldu
sahillcri ve tayyare meydanlarını ğunu söylemiştir. 
şiddetle bombardıman etmişler • 
dir. Amerika 750 

~~~ ASKER1 VAZİYET 
" \ 

G•RİTTE ZAMAN!N DAHA FAZLA AL· 
MANLARA YARDIM ETTİGİ ANLAŞILIYOR 

G iridde mücadele bürun 
şidde'til.e de-!Jamı ediyor. 

Ciridin tmziyeti bugün şöyle 

hülasa edilebilir: il 1 ınanlar a • 
damn garp kıı.'11.ıruı 1ıiıkimdir • 
ler. İngilizler de şark kısmım 
el!erinde tutmaktadırlar. Bu 1)IJ., 

ziyetten zamanın İngılizlerdoo 
ziyade Atmanlara yardım et -
mekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Çünl«i A1manlar paraşütle ve 
nakliye tayyarelerile Giride 
külliyetli miktarda ıu;ke.- iııdir
meğe muvaffak olmuşlardır. İn.· 
dir<!en askerlerin evveıa vazi • 
yetlerini muhafaza edebılmele • 
ri ıçın tnkviye ve malzeme 
ile techiz edilmeleri Wzımdı. 
İngiliz donanması denizden ih· 
rnç ve takviye harekatına mô.ni 
olmakla beraber Alınanların Gi· 
ride kısmerı tanklar ve diğer 
malzmne getirebildikleri anla • 
şı !maktadır, Bu vaziyete gel • 
dikten sonra Atmaıılar İngiliz -
!ere taarruza geçmişlerdir. İn • 
gHizler de büyük tazyik altın,. 

da bulunduklarını inkar etme. 
mektedirler. ingiliz başvekili 

Çörçilin de dün Avam Kamıa-ra. 
smda söyledi§i gibi hiılen iki 
taraf da takviye kıt"'aları al • 
mkatadır. 

Girid sıılarında lngilizleriın 
iki kruvazör ve d~rt tcrl'ido 
muhribi 1ca bettikleri, bundan 

başka iki zırhlı ve müteaddid 
kruvazörlerin, ciddi olmamak -
la beraber, hasara uğradıkları 
bildirilmektedir. Diğer taraf~n 1 
hiç şüphe yok ki Alman .~ayıatı l 
da mülıimdir. Bu teşebbus Al -

. + ma.nlara o kadar ağır zayıo.,a 

mal~lmll§tur ki, İngilizlere gö -
re, şimdi Kıbrısa karşı ayni te. , 
şebbüsü tekrar etmeleri çok 
şüphelidir. 

n rakta vaziyet fngillzlerİ1' 
lehine inkişaf eder görünü · 

yor 1 ngilizler buradaki hare · 
kıltı" yakında tamamen ta:ıfi '/ 
edileceğini bildirmeM'edlirler. 
Bunun bilhassa iki sebebi var · 
dır: Biri Aımanların Ir.a.ka k6f 
sür'atle ·ve kiifi miktarda yar · 
dım göndermemiş olmalarıdır 
Diğeri de Raşid Alinin . ga: 
memleketlerinde sempati ıl• 
karşılanırnamış bulunmasıdır. 

A tlantik harbi yeni. bir çar. 
pışma kaydetmıştır. I n -

gilterenin Hud zırhlısını batı -
ran 35 bin tonluk Bismark Al · 
man 1ıarp gemisi İngilizler ta · 
rafından tııkip edilmiş ve tay • 
yareler tarafından bul~nduğu 
Y"" keşfedilerek iki ~ :sa · 
bet ettirilnn.iş ve muteakıben 
sür' ati kesil11n gemiye İnqiliz · 
gemileri yeti~erek bııtırmışlaT-ı 
ılır. 

* 

lngiltere 

Naci Şevket uzun müd 
det Ankarada kalacak 

Ankara, 27 (A.A) - Bir müd
det evvel şehrimizi ziyaret etmiş 
ve sonra Iraka dönmüş olan Irak 
Harbiye Nazırı Naci Şevket, bu
gün tekrar Ankaraya gelmiştir. Ev
bundan bir müddet evvel refikası 

ve çocuklarını Ankaraya gönder
mişti. Tahmin edildiğine göre Na
ci Şev ket uzun bir müddet daha 
Ankarada oturacaktır. 

Janine birdenbire ayağa kalka
rak yürümiye başladı. Loiseau 
hayretle arkasından bakıyordu. 
Kuyumcu dükkanı açmıştı. Genç 
krz dükkana iirerek sordu: 

- Buranın sahibi kim1 
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mi? .. Şüpheslz Mösyö de gazete
cidir . . Aman başuna bir iş çı
karmayın da ne yaparsanız ya
pın!.. 

Genç kız: - Merak etmeyiniz, 
dedi. Sizden bir masumu kurtar-

!ATFA - !r 

Bütçe müzakerleri Ruzveltin 
hitabesi 

hafta evveL. 
Dedi. Loiseau başile tasdık et

ti. Genç kız kuyumcuya dönerek 
sordu: 

(Daha var) 

İngilizler 
(Baş la<afı 1 mc 

rimiz tarafından iki düşman distro 
yeri batırılmış, dığer .. ki dis royer 
hasara uğratılmış ve bir miktar Al 
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Dar sularda ve düşmanın çok bü
yük hava kuvvetlerine karşı a\·cı 
tayyareleri olmaksızın yapıları bu 
gibi harekatın zayiatsız olamıya • 
cağı bedihidir. Amitallık aşağıdaki 
gemilerın ballığını •bildirmekle mü 
teessiftir: 

Bu gemiler Gloncester ve Fiji 
kruvazörü ile Juno, Grey·hound, · 
Kelly ve Kashmir distroyerleri _ 
dir. 

Kahire, 27 (A.A.) - İngiliz teb
liği: 

Libyada, Tobrukta vaziyette hiç 
bir değişiklik yoktur. 

Çörçil bundan sonra ~imali At • 
!antikte vukubulan deniz muhare.. 
besinin tafsilatını naklederek ba -
tan Hood kru,1azörünün mürette
batından ~ azının kurtulduğunu .,8?,llurr.': mıntakasında bir miktar 
>Öylemiş ve İngiliz kuvvetlerinin . küçuk duşman kolları yemden hu
Bismark harp gemisini batıl'd.ık _ · d~du geçerek şa~ka doğru b;r , aç 
!arını ha!ber vererek nutkuna şöy- mı! ılerlemılşerdır. İleri kıt'al.ırı
le devam etmiştir· mız muvakkaten arazi terketmek-

Hood'un babınas; neticesi olarak le beraber bu kolları h?rpalamak
• lngiliz bahriyesinin uğradığı zayi. ta ve ilerleyişlerini ağırlaştırmak-

! at ne kadar büyük olursa olsun Al tadır. 
man lbahriyesinin en son eseri o- ~beşistanda göller mınkatasın
tan bu zırhlı dünyanın en büyük da, Imparatorluk kıt'aları muhare-
harp kuvvetlerinden biri olduğu .be sahasını temizlemekle ve bu 
için tarafımızıian şimal denizlerin- mıntakada dağılmış bulunan ital
de fiili bir tarzda hakimiyetin ida- yan kuvvetleri döküntülerini top
me edilmesi ve a.blukanın muha • lamakla me~guldür. 
fazası daha ziyade kolaylık kesbet Diğer mıntakalarda, şiddetli yağ
miştir. Bu hadise ha.k1kında size muı:lar harekatın inkişafına mu
bir kaç güne kadar daha fazla taf. vakkaten engel olmaktadır. 
silat vereceğimi ümid ediyorum. Irakta, vaziyette hiçbir değişik-
Fakat meclıs da.ha şimdiden vak- lik yoktur. 
anın esasların.dan halberdar ol -
muştur ve arzettiğim ta•bloda ziya 
kadar ııölge de mevcud olmasına 
rağmen bu mühmı 'bahri hiıdisede 
memnun oIDıak için birçok sebep 
vardır. 

ŞİMALİ IRLANDADA MECBURİ 
ASKERLİK 

Çörçil bundan sonra şimali Ir -
landada mecburi askerliği tabbik 
etmemeğe karar verdiğini hildire
ı·ek demiştir ki: 

Her taraftan aldığunız ihaberler 
neticesi olarak şu karara vasıl ol _ 
duk ki, bu husustaki hakkımız ta
mamile mahfuz kalmakla beraber 
şimali Irlanda<la tatbik edilecek 
me~buri ask<ırlik bize fayda.dan zi
yade mazarrat verecektir. 

Londraya hü
cum yok 

Londra 27 (A.A.) - Dün Lon . 
dranın birbiri arkasınrlan !bomba • 
sız geçirdi/;ti on altıncı gece idi. 

Bu sabah neşredilen hava neza
-dınin tebliğinde gece İngiltere Ü· 

zerinde düşmanın hafif bir Jıava 
'aaliyeti gösterdiği kaydedilmekte 
idı. Ingilterenin cenubuna ve E • 
ast • Anglia mıntakasına ıbir kaç 

omba atı.Imıştır. Hasarat hafiftir. 
'.'!üfusca zayiat olmamıştır 

Tııbliğde dün İngiliz av tan are 
''rinin Maıış denizinde b;r düsrnan 
vcısını düşürdükleri ılave edil • 

mektedir. 
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LAV AL 
(Baş taraf, l ınci sayfad~) 

tanıdığımız ve bugLLnkü sukutu • 
muzun kısmen müsebbibi olan şey 
se bizden bunun için mücadele et
mekliğimiz talep edilmemelidir. 

Fransa batmak istemLyor ve bat. 
mıyacaktır. 

Amerika bizi bu milli dirilme 
yolunda •bu suretle tahlil etmeğe 
muvaffak olacak mıdır? Yoksa 
gaddarca ve kanlı teşebbüslerle, 

fransanın istikbaline doğru ser -
bestçe ilerlemeğe başlıyacağı saa
ti geciktirecek midir? Avl'Dpanın 

yeniden kurulmasında, siz Ameri
kalılar, çok yüksek bir rol oynıya. 
bilirsiniz. 

Fakat şunu kabul etmelisiniz ki 
,Fransa yeni dünya ile yeni Avru
pa arasındaki dönme dolap vazife
sini ancak, her türlü gizli düşün -
celerinden azade olarak Almanya 
lle tam bir iŞbirliği siyaseti takip 
edebildiği takdirde yapa'bilir. 

Laval sözlerini şöyle bitirmiştir: 
•Eğer İmparatorluğumuzdan her 

\ıangi bir parçayı koparıp almak 
'isterseniz bizim etiınlzden 'bir par. 
ça koparmış gibi olacaksınız. Ha -
yır ... En büyük felaketimiz anın -
da, uzak topraklarımız üzerinde si 
zin yıldızlı bayrağınızın bizim üç 
renkli bayrağımızın yerine geçti -
ği:ııi görmemize IDıkan yoktur.> 

-

Alman hava 
Kuvvetleri 

Amerikayı tazyik 
(Baıı tarafı 1 inci sayfada) 

sına teslim etmek icap etmektedir. 
Bu kadar açık bir yardım ve illi· 
zant Berlin ve Ronıayı, Amerikayı 
sarahatle İngiltere safında harbe 
iştirak etntiş addetn1i)·e se"·kedc~ 
cektir. Almau Başamirali Raeder 
Aınerika gazetecilerine beyanatta 
bulunarak Aınedkanm gemi kafile 
sistemini tatbik ettiği takdirde 
bunun harp hareketi ve Almanya
ya karşı tahriksiz bir tecavüz teş
kil edeceğini söylemiştir. 

Domei ajansı vasıtasile Japon ef
karına bitap eden ayni Amiral bu 
kafile usulüne Almanyanın seyirci 
kalmasını kimse bekliyemez de
miştir. 

Bu süzlerden artık bardağm ta
mamen dolduğu ' 'e bir buçuk yıl
dır Almanya aleyhine müteveccih 
R.uzvelt politikasının bu kafile 
keyfiyeti son ve taşıran damlayı 

teşkil edeceği anlaşılmaktadır. Mis
ter Ruzvelt on beş gündür tehir 
ettiği ve nihayet bir ocak başı mü
sahabesi halinde irat edeceği nut
ka tekaddüm eden yirmi dört saat 
içinde Alman Amirali tarafından 
yapılan bu beyanat Birleşik Dev
letler Cümhnrreisi üzerinde son 
dakikada bir tesir yapmak gaye
sine matuf bir manevra ve teşeb
büs olarak telakki edilebilir. Maa· 
mafih Beyaz Saray misafirinin se
nelerdenberi takip ettiği ve Ame
rika menfaatlerine uygun sandığı 
yoldan sapması ve rotayı değiş
tirmesi hiç memul değildir. Maa
mafih bu satırlar çıktığı sırada 

(Ba> tuııfı ı inri sayfada) Ruzvelt bu bapta fikrini söylemiş 
azasından Vernon Bartlett, yazdığı bulunacaktır. 
makalede diyor ki: Hüseyin Şükrü BABAN 

Fransa Milletler Cemi;yetinden --

aldığı manda mucibince Suriyeyi ıGünün tenkitleri 
elinde bulunduruyor. Halbuki Vı-
chy hükıimeti Milletler Cemiyetin- (Baş tarafı 1 inci saı·fodn) 
den çekilmiştir. rupada ne sıkı, cansiparane bir 

İn.gilterenin Suriyeyi Türklerle harple karşılaştı, ne de istila et-
y ah udiler arasında taksim etmek tiği yer !erde mahalli idareler 
istediklerini yayan G<Jebbels ajan- kurmak güçlüğüne çattı. Bu ba-
larırun gösterdikleri asabiyet Al- kımdan Almanlara harikulade-
manların böyle bir ihtimalde!) Jik atfetmek doğru olmaz. 
korktuklarına delalet etmektedir. Gel .gelelim son zamanlarda 

Kahire, 21 (A.A.) - İngiliz !\ava Almanlara İngilizler harilrula-
tebliği: delik atfetmiye başladılar. Tas-

Irakta, dün Musulda bir tayyare viri Efkar: •Giritte Alman tankı 
meydanı bombardıman edilmiş ve da bulunduğuna şüphe kalma-
yangınlar çıkarılmıştır. Bağdadın maktadır. Yalnız bu tankların 
100 kilometre kadar şimali garbi- havadan indiğine inanmak güç-
sinde Baland istasyonu civarında tür. Almanlar bunu olsa olsa ge. 
yerde bulunan Heinkel 111 tipin- ce karanlığında denizden yaptık.-
de bir tayyare biı: avcı tayyaremiı !arı nakliyat ile karaya çıkar-
tarafından tahrip edilmiştir. mı.şiardır. Fakat denizden nakli-

Alııııın tayyareleri dün öğleden yat yapılabildiğini söy !emek, 
sonra Habbaniyeyi 'bombardıman deniz hakimiyeti ile kabili telif 
etmişlerse de maddi hasar ve in- olmadığı için Londra telgrafları-
sanca zayiat olmamıştır. nın bunların havadan indiği şek-

- !ini tercih eylemiş olması mel

Atlantik deniz 
muharebeleri 

(Baş tarah 1 inci sayfada) 
lardan biri dümeni ve pervaneleri 
parçalamıştır. 

Saat 23.42 de amirallik dairesi 
şu telgrafı almı.ş1:ır: 

•Gemi manevra yapamamakta -
dır. Son o'büse lkadar harp edece -
ğiz. Yaşasın Führer. :tmza: Filo ku 
mandam.• 

Safharp zırhlısı Bis.marık, adedi 
yavaş yavaş artan düşman harp 
gemileri He harbedereık düşmanın 
üstün deniz kuvvetleri önunde 
ba1ımıştır. ___ .,... __ _ 
lngilizlerin Habeşis· 
tanda aldığı esirler 
Londra 27 ,A.A.) - Habeşistan • 

dan gelen haberlere göre, Chelga • 
da düşman tarafından yapılan ve 

'tardedilen bir mukabil hücum es -
nasında İtalyanlardan . 150 asker 
ölmüş ve İm iliz imparatorluk kuv 
vetleri 350 İtalyan ve yerli askeri 
esir almışlardır. Nondo zaptedil _ 
diği sırada İngilizler 600 İtalyan 
ve 1.000 kadar yerli asker esir et • 
mişler ve 7 zırhlı otomobil iğtinam 
ey lemi§lerdir. 

huzdur. diyor. 
Bu mütalea çok akla yakındır. 

Eğer Alınanlar Giride tankları 
hakikaten denizden getirdiler de 
İngiltere bunu deniz hakimiyeti 
ile kabili telif bifımayıp hava
dan indirildiklerini söylüyorsa 
bence pek iyi etmiy<>r. Tayyare· 
ler, denizaltıları ve hücum bot
larla Giride asker ve tank çıkar
makta bir harikuladelik yoktur. 
Fakat havadan tank indirmenin 
de basit, alelade bir şey olduğu
nu kimse söyliyeınez. Giride ha
vadan tank indirildiği havadis
leri İtalyadan gelse haydi •Şeyh 
ıuçmaz, müritleri uçurrr• der
dik, fakat Londranın Giride ha
vadan tank indirildi demesine 
ne diyelim?.. Almanlara zorla 
harikuladelik atfediliyor. 

V ossilaci idam edildi 
Vossilaci 17 Mayısta Arnavud -

luk başvekili Verlaci'yi öldürmeğe 
teşebbüs etmiştir. Suikasd esna • 
sında başvekil Verlaci Arnavud. 
luktan ayrılmakta olan İtalyan 
kralına Tirana tayyare meydanına 
kadar refakat etmişti . 
Tirana 27 (A.A.) - 25 Mayıs sa • 
babı erkenden Vossilaci hapisha • 
nenin avlusunda idam olunmuş • 
tur. 

Bahçekapı Agopyan Han Satınalma 
Komisyonundan: 

Xıtaatın ihtiyacı için 10 ila 20 ton sığır eti 29/5/941 perşembe 
günü saat 10 da Bahçekapıda Agopyan han 27 numa·rada komisyo
numuz tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. Şeraiti komisyonu
muzdan öğrenilebilir. İsteklilerin mezkur gün ve saatte komisyonu
muza müracaatleri ilan olunur. ( 4100) 

D. Deniz Yolları 1. U. Müdürlüğü ilanları 

Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy hattı tarifesi 
Devlet Demiryolları İdaresinin posta ve banliyö katarları tarife

sinde yaptığı tadilata mütenazıran Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy 
vapur tarifesi de 1 Haziran 941 tarihinden itibaren değiştirilecektir. 
Yeni tarife iskelelere asılmış ve cep tarifeleri de gişelerimizde satışa 
çıkarılmıştır. (4114) 

Emlak ve Eytam Bankasından: ı ;,">,_ 
V/0 

Esas No. Yeri Kıymeti Nev'ı 1Y1esahast Teminatı 

140 K;,sımpa,a, Eyyüh~::a 2::~uş Hanenin Lira K~:: .• t""~,·~~ PA RA 
Ahn1et m~hallesı Ca- 3/4 hi:i>- " ~ 
1niışeı if sokak No. e!->ki sesı. \ 
38, yeni 41 \ ,HAYAT YARIŞININ 

150 Ka~unpasa Eyyuhu.m 167.- Hanenin 16.70 · 
Ahmer mahalle:;i ca- 3/4 his- DİREKSIYONUDUR 

310 

mıı~erif sokak No. es-
k 1 33. yeni 43 
Kocamustafapaşa ma- 123,
hallesi Sazende ve Ra-
ı11azan Ef. sokak No. 

~esı. 

Arsa 614 M2 
tahminen 

it. .... - .... 

12.30 

675 
eski 2,44, yeni 7 ,36 
Beyog.lu, KAiipn1usta- 133,
:toçelebi mahallesi Bal-

132.50 M2 13.30 ~ ·-
tMRESİNİ &İlli İS BANKASINDA 
IKRAMIVEl.İ HESAP AÇAR 

700 

800 

1175 

1356 

1701 

2242 

2250 

2254 

tacı çıkmazı sokağı No. 
4?Skı 25, yeni 31 pafta 
22, ada 465. parsel 46 
Burgazadası Gökden1ir 112.50 
sokak ve Gökdemir a-
ı·alıGı No. eski 26, ye-
ni 4, taj 4,'1/ 1, pafta 
lı ada 12, parsel ı. 

Beyoğlu, Kalyoncukul- 1143.
lugu mahallesi Kalyan-
cukulluğu caddesi No. 
eski 99, yeru 107, tal 
107, pafta 17, ada 436 
parsel 25 
Beyoğlu, Pangaltı ma- 418~ 
hallesinin Dolapdere 
caddesi eski 256, 258, 
260, 262, pafta 56, ada 
632, parsel 8. 
Beyoj;lu (Hüsey:inağa) 138.
Bülbül mahallesinin 
:j{aşkaval (Mangasar) 
sokağında eski yeni 61 

pa!ta U, ada 561 par-
sel 12. 
Beyoğlu, Feriköy, Bi- 7183.
rinci kısın1) mahalle-
nin Çoban sokağında 

eski 34, 36, 7 nwnara
Eminönü, Rüstempaşa 282-
n1ahallesi Mahk.exne so-
kağı Büyük Çukur Han 
'Bit kat han numarası 
eski yeni 5, deponun 
numarası 3, pafta 1261 

ada 4301 parsel 75. 
Enllnönü1 Talıtakale 540.-
Balkapanı Han, üst 
kat eski yeni 17, paf~ 
ı25, ada '285, (86 par
s<>ldcki gayrimebktilde 
jı;tirük dahni tasarruf 
hakkı ...-ardır.) 

Eminönü, Beyazıt es- 85ft
kı Kavukçu Han, ye-
ni Kalpakçılar cadde
si eski 2, yeni 4, paf
ta 133, ada 648, par ... 

sel 2. 

2695 Beyoğlu, İııönil ma- 1553.
ha11esi Satırcı ve Har-

2696 

2699 

2702 

2723 

biye çayırı, yeni Satır-
Ci sokak, es~ 61 mü-
kerrer, yeni 4, paita 
55, ada, 621 1 parsel 1. 
Beyoğlu, Büıbii! ma- 1298.
lıalle. ·i Serdar Ömer-
paşu caddeai. eski :ıe-

28-28 mükerre, yeni 
22, 20, 15, pafta 44, 
ada 556, parsel 3. 
Beyoğlu, Şehitmuhtar 1600-
mahallesi Doğramaeı 

Şakir sokak eski yeni 
24, pafta 8, ada 390, 
parsel ı3. 
Beyoğlu Kocatepe ma- 1219~ 

hailesi Feridiye cadde 
desi, -eski 1og, yeni 125 
pafta 46, ada 531, par
sel 45 . 
<Beyoğlu, ;Kemankeş 1091~ 

Y e.nicami mahallesi 
Yüksekk.aldınm sokağı 

eski ll2-ll4, yeni 102-

2774 
104, taj 102, 104, 106. 
Beyoğlu, İnönü mahal- 301.
lesi Haııbiyeçayırı so-
kak e9k.i 5, yeni 11, 
patla 53, ada 601, par-
sel 17. 

ı37115 l!eyoğıu, Bf.llbill ma 113~ 
hailesi Büyük Kırlan-
gıç sokak eski 15, yeni 
19, pafta 42, ada 579 
parsel ta. 

:1958 Eminönü, Tahtakale 200.-
mahallesi Bal.kapanı 
Han, üst kat eski yeni 
83, pafta 125, ada 285, 
(86 parselde iştiraki 

daimi haklı:ı var<lır.) 

2963 Eminönü, Tahtakale 900.--

2966 

mahallesi, Balkapanı 

Han, üst kat, eski yeni 
82, pafta 125, ada 285 
zeminden itıbarcn 5 
metre il"tifamdan yu
karı kadimen müesses 
2emin tasarrufu 80 
parsel numaralı haıı 
kap.ısına aittir.) 

Beyoğlu, Ka1yoncukul- '107-· 
luğu mahallesi KirM 
man ve Kalyoncukulluw 
tu sokak esk; 143, yeni 
1,147, pafta 18 adc;; 

449, parsel 26. 
Eminöı\i, Şeyh Meh- 4499-
met Geyiani mahalle-
s;lnın İzmirli sokağın-
da (yen! Eminönü mey· 
danı) eski yeni 2, paf· 

Ahşap 

evin 
6/24 
ıussesi. 

Kar gir 
evin 
2/7 hissesi 

.Axsa 

J\na 

Üç kıta 
an;a 

fülrgir 
<!ePollw:i 
4/108 
hissesi.. 

Kfırgir 

o<;la 

Dukkan 

K5rg;r 
evin 1/2 
bdsseJi 

İki dülc
ltllnlı kAr
pr evin 

1/2 hissesi 

:ıuigir 
ev 

DükkAnuı 
46250 

2160090 
hissesi 

Ahşap 

evln '/16 
hissesi 

Kftrgir 
evin 
6/64 
hissesi 

Kftrgir 
ıı:amara 

ltllrgir 
oda (!çlçe 
iki odıı) 

Dilklt~ 

evm11' 
lıi&esı 

KArglr 
dükkAnm 
420/2160 
tıisseai 

58,.50 M2 

49 M2 

209 M:I 

89.50 lllllı 

14Jjl.50 M2 
tahmin.en 

127 M2 

27 M2 

19 M2 

68 M2 

185.25 M2 

87 50 M2 

731\ID 

81 Ml> 

49.75 M3 

80M2 

ıl.2~ 

114.30 

-U.80 

13.80 

718.30 

28.20 

54.-

85.50 

155.30 

129.80 

160.-

121,90 

109.10 

30.ta 

ll,30 

20.-

70.70 

<!40.UO 

T. fŞ BANKASI'"\ 
Küçük 1asarruf 

hesapları 

1941 İkramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 Aguştos, 3 İltincite,şrin 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık 
3 H 1000 H 

2 it '750 ,, 
4 .. 500 ,, 

~
8,, 250" 

35 " 100 u 
ao .. 50,, 
306 t• 20 u 

= 2000.- Lira 
= 3000- " 
= 1500_ " = 2000.- u 

= 2000.- " 
= 3500- " 
= 4000- it 

= ROOO..- 11 

Bakır.köy Sulh Hukulk Hakim • 
Iiğinden: 1941 - 197 
Küçükçekıınece'de Mektep soka

ğı 130 numarada mukim Kadri 
Balkan'ın Küçükçekmec~ Mektep 
sokağında 3 numarada mukim İz
zet kızı Fatma Balkan aleyhine 
açtığı sulh teşebbüsü davasının lba. 
kılan muhakemesinde: 1\Iüddeia • 
leyh gösterilen adreste bulunama
dığı ve mahalli ikameti de biline
mediğinden ilanen tebliğat icrası
na karar verilerek duruşma 16 • 
Haziran • 1941 Pazartesi günü saat 
ona talik edilmiştir. Yevmi mez -
kurda mahkemede hazır 'bulu!'lma
sı zımnında tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (524ll) 

ZAYİ - 1940 senesinde Haydar
paşa Lisesi 4 • B .• den aldığım bel
ge kağıdımı kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 

o. Demir Yollan isletme u. M. ilanları 
Muhammen bedeli 22.500 (Yirmi iki bin beş yüz) lira olan Sterilizasyon 

~azları ve teferruatı 7 Temmuz 1941 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zart 
asulü ile An.kara'da İdare binsında satıa alınacaktır. 

Bu iŞe g.irmek isteyenlerin 1687150 (Bin altı yüz seksen yedi lira elli ku
roş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tek.lif .. 
!erini aynı gün sııat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeler1 ıazmdır. 

Şarbıameler parasız olarak Ankara 'da Malzeme dairesinden, Raydarpa-
ııa'da Tesellilm ve Sevk Şefllğinden dağıtılacaktır. (3894) 

* Trakya battı ile Mudanya - Bursa ve Samsun .. sahil baUarından gayri 
bütün şebekede 1 Hauan 1941 tıuih.inden itibaren yem tarifelerin tatbikine 
ba~Ianacağı, 

Bu 1arilelere göre yolcu rni.inasebetJerini ve yolcu trenlerini hareket 
eamanlarını gösterir cetvellerhı lstas yanların bekleme salonlarına asılmış ve 
küçük cep taritelerinin gişelerde satıhğa çıkanJmı~ bulunduğu sayın halka 
ıliın olunur. ( 41091 

j tstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyon 'u ilanları 1 
Beherine 75 kuruş fiat tahmin edilen 11000 adet tavuk 3/6/941 günü 

saat 11 de kapah zarfla satın alınacaktır. Şartnamesi her &ün komisyonda 
görülebilir. Muhammen bedeli 8250 lira olup ilk teminatı 618 lira 50 kuru§tur. 
isteklilerin belli gün ve saatten bir saat önceye kadar teklif -1ı:tupıannı Fın-
dıklıda satın:alma kmmsyonuna vermeleri . (3810) .. 

Döküm olarak beher kilosuna.'ll kuruş 4-0 santim fiyat tahmin ecli· 
len 149.682 kilo benzin 29/5/94lgünü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 47000 lira olup kat'i teminatı 7-050 
liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerin ibelli 
gün ve saatte Fındıklıda satın alma komisyonuna gelmeleri. (4111) 

* Döküm halinde beher kilosuna 31 kuruş 40 santim fiyat tahmin 
edilen 45.439 kilo 500 gram benzin 29/5/941 günü saat 14 de pazar· 
!ıkla sattn altnacaktıı:. Muhammen bedeli 14425 lira olup kat'i te
minatı 2163 lira 75 kuruştur. İsteklilerin belli gün ve saatte Fındık· 
!ıda satın alma komisyonuna gelmeleri. ( 4112) 

Sahibi: E. t z Z E T, Neşriyat Direktörü:· Cevdet 
Basıldığı yer: •Son Telgraf• Matbaası 

Kara bilgin 

yoktur. 38 Ekrem Arsever 
,:__~~~~~.~~~~~~~~~~~~~--~-

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
Sıra Mtikelle!in adı ve 

slıyadı tş 

1 Haşim Kemahlı 

2 Hüseyin 

3 İbrahim 
4 Yusuf Çankaya 
5 Osman 

6 Tahir 
7 Pandell 
8 A. Bata! 
9 Sait 

10 Albert 
11 Turııut Serdar oğlu 
12 • • • 
13 • • • 
14 Hüseyin Firen.kınan 

15 Yorgi Perikis 
16 Yorgi Karatopulos 
17 Ham Civan 
18 .Axlf }{wlkaya 
19 c c 
20 Yasadya Asar 
21 Tahsin Özkan 
22 Alınıet 

23 • 
24 Besim Seyfi 

25 Osman Özarslan 
26 4 4 

27 Suat ve Lüt!I M3D 
28 Hista 
29 Srandi Gilgiloğıu 
30 İbrahim 

31 Yasadya Asar 
32 Recep Doğra/Dacı 
33 Lütfi Ayan 
34 Zebra 
35 Meliha Güven.soy: 

36 İhsan Tütüncü 
37 Ali Asgar 
38 Kevorlt oğlu Danlel 
39 Alaettin Gilrsoy 
40 Hasan Cömed 
41 Kftmil Yılmaz 
42 Barkev Melhisteb 
43 Salim İbrahim 
44 Yasef }{isanyadis 
45 Arabeloğlu Pezepoa 
46 Yako Krespi 

Berber 

Kundura tam 
Müakkip 
Bakkal 
Sandıkçı 

Kahveci 
Göınlekçi 

Kahveci 

Kundurac 
Tesviyeci 
.lıüakkip 

• 
• 

Manita turacı 
Terzi 

• 
Marangoı 

Manav 

• 
Terzi 
Saraç 
'Manav 

• 
Tetıi 

TriltolaJcı 

• 
Teni 
ütücü 
Terzi 
Kolonyacı 

Terzi 
· Mobilyacı 

Terzi 

Bakkal 
Aşçı 

Manifaturaca 

FanilAcı 

• 
Terzi 
lşıemec 

Terzi 

Kapı 

o. Matrah 

H.A. Yenicami avlusu 59 

c Abacılar 99 
Sururi beleli han 21 

c Molataş S. 
41 Macuncu S. 
c Manastır har 
« İrfan.iye han 

• 
• 

• 
• 

• 
• 

c Molataş S. 
• Kefeli han. 

• • • 
• • « 
c Hacopulo ban 
• Şekerci han 
• Yanın han 
• Türocağı cad. 
c Sultanodalar s. 

• • 
« İrfaniye han 

c Caferiye han 

c Malala§ sokak 

• • • 
t Münevver han 

• Karako han 

• • • 
• Mlinevver han 
c Manastır han 

c Münevver han 
c İT.faniye han 

• • • 
c Türkocağı cad. 

c Yarın1 han 

c Sultan mektep 

• • • 
Sururi kefeli han 

c Mahmutpaşa c. 
H. A. Su1tanhamam 

Sururi İrl'anjye han. 

c Manastır han 
c Yıldız han 

c Ca~~rif so. 
H. A. Abacılar s. 
Sururi Ttirkocağı c. 

41 İrfaniye han 

• Sivaciyan • 

8/1 
26 

26 
G9 
12 

10/2 
31 
38 
33 
38 
14 
31 
47 
21 

• 
23 

1 

8/1 
8/1 

11 

24 
25 

5 
il 

5 

2/5 
23 
53 
22 
2ı 

20/l 

190/2 
180 

15 
19 

12 
6 

17 
85 
55 

45 

Teıi<in 

270,00 
95.93 
30,00 
84,00 
36,00 
94,00 
eo,oo 

110,00 
4S,OO 
95.93 
95,93 
95,93 

112,50 
63,00 
72,00 

18,00 
24,00 
44,04 
17,75 
24,00 
24,00 
63,00 
72,00 
90,00 
22,78 
90,00 
63,00 
ııo,oo 

54,00 
1,77 

60,00 
120,00 

37,98 

45,00 

Kazanç BUhiran 

44,82 
9,27 
0,53 
5,11 

12,25 
21,74 

5,00 
33,00 
11,60 
23,34 

4,65 
4,fl5 
1,53 
4,76 

21,60 
18,90 

0,73 

6,00 
13,21 

7,10 
2,97 
1,00 

17,29 
28,80 
30,00 

6,83 
10,17 
10,30 
37101 

10,00 
0,53 
o,u 

17,42 

47,49 

1,89 
8,99 
5,06 

8,96 
1,67 

0,11 
1,02 
2,45 
4,35 
0,90 

6,60 
2,32 
4,67 
0,93 
0,93 
0,31 
0,95 
4,32 

3,78 
0,15 
1,20 

2,64 
1,42 
0,59 
0,20 
3,46 
6,67 

7,20 
1,37 
ı,03 

2,06 
7,40 

2,00 
o,ıı 

0,08 
3,48 
3,50 

0,48 
.ı,so 

1,01 

5,99 
2,77 

10,77 

3,15 

3,00 

Zaın 

1,85 

0,92 

3,91 
1,00 
5,94 
2,09 
4,20 

0,38 
2,22 

0,13 

2,38 

0,53 
0,18 
3,11 

5,18 
6,48 
1,23 
1,83 

1,85 
8,66 

1,28 

lı80 

3,13 
8,55 

5,70 
3,24 

0.36 
1,62 

0,91 
5,39 

9,69 

2,83 

sen..,, 

ta 19, ada 405, parsel 8 

Yukanda adresi ve tafsilfttı yazıb gayri menkuller pepı para 

47 Santo Pamukyan 
ne ve 48 Mustafa 

Çorapçı 

Kahveci 
Trikotajcı 

Kundura tam~ 
Toplu iğne imal 
Terzi 

• 
Pemirci 

.. Setyan han 
« İrfaniye hun 

« Yıldız ~ 

6 

22 
7 

s 

270,00 
39,li6 

189,00 
72,00 

37,50 
54,00 
ııo,öo 

27,00 

29,96 
13,85 
68,85 

15,74 
15,00 

5,95 
16,36 

12,15 

1,19 

3,27 
2,43 

1,07 
2,95 

939 
938 
938 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
938 
938 
938 
938 
Hl 
941 

940 
94Q 
139 
139 
93g 

139 

139 
939 
938 
937 
937 

939 
939 

138 
938 
939 
938 
939 
939 
938 

938 
937 
937 
938 
939 
939 
937 

931 
931 
837 

933 
937 
937 
939 
9~8 

acık ıarrlır.ma Slll'eti1e satılacaktır. 49 Nubar Malhasyan 

• • 
Avantiya Yorgiyad.is 

Kalo Çiprut 

İhale 9/ 6/ 941 pazartesi günü saat ondadır. Arttırma esnasında verilen 50 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akcesi derhal arttırlmıya- 51 
cak ihale kmin uhdesine icra edilirse teminat akçesi ona ikmal ettirilecektir. 52 

İsteklilem pey ak<;esi, nüfus tezkeresi ye üç kıta fotoğrafla birlikte bil~ 
dirilen gün ve saate kadar tiUbem.iz emlak servisine gelmeleri. (879 _ 3970) 53 Murad Tamis oğlu 

54 Yani Budanur 

ı_ Deniz Leva:ı:ım SatınalmalÇ_omiayonu ilanları 
1 

55 Süleyman Yelden 
36 Süleyman Yelden 

57 Yako Krespi 

• 
Lokantacı 

Hırdavatçı 

Terzi 
Marangoz; 

Kunduracı 

• 
Toplu iğne imal 

.>8 Hüseyin Frenltman lı..-fanifatura 

• • • 
H. A. Sultanhamam 

Sururi İrfaniye han. 
• • « 

41 Sultanodalar 
« İrfaniye han 

• • • 
Sururi Setyan ban 

... Hacopulo han 

• 27,00 
25/3/941 gün ve 

2/6 84,00 
20 
24 
14 
14 

6 

90,00 
54,00 

110,00 
ııo,oo 

37,50 
39 112.50 

1,03 
1415 
8,10 
6,66 

16,20 

33,00 
8.14 

lJ,22 

ı.55 

0,21 
temyiz Kom - karan 

ı,62 2,02 
1,33 

3.24 
6,60 
1,63 
2,24 
0,31 0,36 

94ı 

939 
941 

937 

931 
931 
941 ı _ Keşif bedeli •2095• lira 46 kuruş olan Kasıınpaşada Tersane 

kapısındaki eski binaların demir ve .potrellerinin sökme, düzeltme 
işinin 29/5/941 perşembe günü saat 15 de Kasımpaşada ibulunan 
Deniz Levazım satın alma komisyonunda pazarlığı yapılacaktır. 

2 _ Taliplerin •314,32• liralık kat'i teminat makbuzu ve icap 
eden vesaJ.kle mezkur komisyona müracaatleri ilan olunur. (3099) 

Yenicami l\.Ialiye ~ubesi mükelleflerinden yukarda adı sanı ve ışi ve tico ..J ~tgah ildresJ )·azılı ~ahııJar terki tica
retle yeni adrc~lerini b.ildirmcmiş ve tebellüğa selo'ihiyetlı bir kimspyi, gfr·;:ter111en1lş ve yapıl.an araı.-iırmada buluna ... 

manH:;; oldtığundan hizalarında gösterilen yıllara ait k:ıı.anı;, buhran vergileı<r:i ve zaınlarını havı ~hbarnilı:rıelerin b!2 
'2.at kendil<::rüıc tebliği 1niınıldin olaınanışiır. Kevıivet 3tı92 ~yılı kanunuu JO ve 11 jncı n1e1tldt:lerıne tevfikan tRblı! 
yerine geçnH:k i.Jze:rc ilin olunur. (409ti) 


