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IRAKTA 

Bütçe Müzakereleri Bitti 
Dünkü içtimada Mülhak Bütçe
ler Müzakere ve Kabul Edildi 

lngilizler 
Bağdada~ 
yürüyor ·f 

··· .... ,... .. ............... 

iki alem 
Yeni Dünya ile Büyük 
Britanya aleminin böyle 
bir heybetli teşekkül olu
fU karıısında Almanya 
ve Mihııerciler de Aııru
pada buna karşı bir kül 
yaratmak emellerini bes
lemiye başlamıı bulunu
yorlar. 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

- Han Nuktave 
Ur işgal edildi Beden terbiyesi genel direktör

lüğü bütçesi müzakere edilirken 
çok hararetli münakaşalar oldu Tuğyanlar I n g i I iz kuvvetlerinin ilcrle-

Ankaia, 30 (İkdam muhabjrinde.n) - rikalıların bile başaramadığını söyli- yİşİne A • 

ilugün saat on dörtte toplanan Büyük yerel< sözlerine şöyle devanı etti: m an 1 oluyor 
VIıllet l\icclisi lki celse aktederek mül- - Bugiln dünyanın takip. ettiği bir Kah· ıUk bütçe müzakerelerine saat yirmi yol var ki, biz de oou takip ediyoruz. .• . ıre, 30 (A.A.) - İngiliz teb-
.Jire kadar devaın etmiştir. Halkı yüksek dereceli içkilerden çekip ligı: 

Bugünkü toplantıda Devlet hava yol· az dereceli içkilere alıştırmak için uğ- • Irakta: 28 Mayısta Han Nukta'yı 
'arı, Hudut ve sahiller, inhisarlar, or- rasmaktay1z. rakı satı~ı azalmıştır. Ay-

1 işgal eden kuvvetlerimizin şarks. 
nan, posta, telgraf ve telefon, Devlet rıca yakında Meclise takdim olunacak do .. ğru ilerlemeleri tugy• anlar yu·· _ 
lcnıiryollal'ı ve denizyolJan umum mü- bir kanunla şarabı da inhisar madde-
,i.irlüklcrin bülçelerile Beden terbiyesi leri arasından çıkanyor ve serbest bıra- ~n~en gecikmiştir. Şimale doğru 
mum müdürlüğü teşkil;;it kanwıunu ve ~yoruz. Bu suretle hem bağcılar kaza- ilerlıyen kuvvetlerimiz Ur'u işgal 

JA.. nglo Sakson ilenıinİL Ju~çesini kabul etmiştir. Aynca MillJ nacak, hem de ucuz bir içki olduğun- etmişlerdir. 
~ birliği, perçinlenmesi ,ıudafaa Vekaleti kara kısım bütçesi dan bu az derecel! içki halk arasında BAGDADA 8 KM. KALDI , 

günden güne çoğalıyor çin ele 83 milyon liralık fevkalAde talı ... taaı1Uflüm edecektir. 
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Son Telgraf Matbaaaında Baaılır. I KuruftUr 
~---------------...JJ... ____ ;:...._J 

GİRİTTE 

Almanlar 
vaziyete 
hak • 

ım 

Almanlar Kan 
diyaya girdi 
lngiliz kıtaları Al
manlara ağır zayi-

at verdiriyor 
Kahire, 30 (A.A.) - İngilız teb

liği: 

Dün Giride hava yolu ıle ven!
den Alınan takviye kıt'aları gel
miştir. Bütün gün şlddetlı pike 
bombardımanları devam et~ ş ve 
kıt'alarırnızın mevzılerinde yenı 

düzeltmeler yapılmıştır. Kıt'a arı
mız düşmana yeniden ağır zayiat 
verdirmişlerdir. 

Sudada batan York krm azörüne mermi yilkleniyor 
ve bu çog"alış İngilizlerin Anıeri- "isut.kabul edilmiştir. Bir arkadaşım u;ıuşturueu ınaddeler- Kahire, 30 (A.A.) - Irakta Fırat 

- İNIDSARLAR UMUl\I MÜDÜRLÜGÜ li nehri boyunca ilerliyen hır· ı·ngı·",-kalılara ihtiyaçlarının artınasile ı· , 1 den de hahsetti. Şunu herkes biline. - ı..u nhısar ar umum müdürlüğü bütçesi (Devamı dördüncü sayfada) kolu şimdi Ur'a 80 kilometre kadar 
VAZİYETI'E SALAH YOK 

adeta mebsut olarak mütenasiptir ;örü,ülilrken basta Ziya Gevher olmak ai d mes e e bir noktaya varmı•tn·. 
denebilir. Böylece Anglo Sakson <ere Mazhar Mlıiit ve Bayan Türkiinla .., 
aleminin mücadcleoinin siklet mer- oir rok mebuslar yiiksek dereceli alko- ( -\ Bağdat bölgesinde bugün Bağda-

üıı şiddetle aleyhinde bulunmuşlar ve da 30 kilometre mesafede Han 
kezi debLo,ndradBan V~şdi~ı~tona kaky- yeni nesli bu belı"ıdmı kurtarmak için 1 11 ll•l/ı .... Şe J'ı•m 1"z I, İ Nukta'yı işgal ettik ve bir miktar 
mıya aşıyor. u gı ışın ve a Ja bilhas a rukı derecesinin indirilmesi tc.>k lY.l ı f ı dah · şın delil ve emareleri pek çoktur: \itinde bulunmuşlardır. · a ileri geçtik. Gecıkmelere en 
Büyük Britanyanın harp ilıtiyaç- Ba<,ınııza bir de votka çıkiı M ı· ziyade düşmanın vukua getirdiği 
ları Amerika mütehassısları tara· Ziya Gevher bu meseleden balıseder- Dün ec ıste meş- tuğyanlar sebep olrnaktad.r. Fakat! 

fınd t b
't t .f d'l' ken şöyle demistir: } Jd l Ingiliz müteharrik kıt'aları Bağ-

an es 1 • ve asnı e 1 '.yor. - Milli Şefimiz ~nelik nutukların gu 0 U ar d d 
H d uh d 

~ a ın takriben 8 kilometre batı şi-
ava ve enız rn arebelcnn e da alkol deı•celerinin indirileceğini teb aı· kullanılan silah ve mühimmatın ne pir buyurmuşlardı. Vekile soruyorum. Ankara, 30 (Telefonla) - Rei- m ındeki Kadaimian'a varmışlar-

sicümhur İsmet İnönü, bugün öğ- dır 
gibi tesirler yapmakta olduğu A- Milli Şeflınizin ağzndan çıktığı için dev leden sonra Meclis binasına gele- : 
merilıalı müşahitler tarafından da-ı let _programına gıı·mış olan alkol dere- rck kendilerine mahsus dairede ı Ingiliz kuvvetleri garpten vece· 

,, . ccs1 hakkında ne yaptı? Bu ek.sık.mı~ nupt "k · B "d d lmı hır nc~aret a.ltmda bulund?_ru- gibi basımıza bir de votka çı)<tı yo bir müddet me§gul olmuşlarclır. an ı i ıstikamette ag a a 
luyor. İngıltereııın garp yarı kure- ~ndınlar arasında taammüm etti. Meclis blm.-ında Reisicümhu- 1 doğru yürümektedir. 
sindeki üsleri Amerikaya uzun İNHİSARLAR VEKİLİNİN BElfANATJ run forsunu gören, muazzam halk Fallujadan ileri harekette yüz 
vadelerle kiraya verilmiş bulunu• Kü'.·siye. gelen Gümrlik ve İnhisarlar kütlesi meclisin önünü doldıumuş ı kişilik bir Irak müfrezesi esir edil-

.. . . Vekıli Raıf Karadenız, raknm mazana· ve RcisicUmhur meclisi terkeder- miştir. Raşid Alinin Bağdattaki 
yor, Kanada menabunı Amerika tım hükiınıetin de daima göz önünde ken kendilerini candan alkışla- ı 

) 1 
idaresinin gittikçe zayıflamakta 

kaynakları ile karl!jtırmak ve bun- tuttuğunu, içki menedilecek olursa ka- ı mı< ardır. 

Fransız - Alman 

münasebetleri 

Müzakereler 
hararetle 

devam ediyor 
Almanlar Parisi he

nüz Fransaya bırak

mak istemiyor 

Seriinin 

mütaleası 

Ruzveltin nutku 
Almanları hay
rete düşürmedi 

Almanlara göre, Ruz

velt Amerikalılar na

mına konuşamazmış ? 

Londra, 30 (A.A.) - Londrada 
salahiyetli kaynaktan i:ıgrrnı Jı i
ne göre Glrittcki yazi Ette sdl 
yoktur. Ada ile muhab re> b 1çl kle 
yapılmaktadır \"e Londra " muha
rebeler hakkında dahi haber gel
memiştir. Buna b'naen Alrnanlar•n 
Suda körfezim ve Kandıya'yı ı -

(Devamı 4 üncü sayfada) 

!ardan azami istifade eylemek ça- çakçılığın ortaya çıkacağını, bu ;şi Ame• ~~- -- - - ' olduğu anlaşılmaktadır. 
reler:... v d~ingtun iJ., mfü .• kere -H~if:ı~~~~~---,,,7"""Jf~~=~~===~~§~~==~C~P;.e;vfam;ı~4~ü;n;cu;·· ~s~a;•;fa;d~a) 
ediyor ve kararlara bağlıyor, Avus- Halifaksın l 
tralya Başvelcili Londrada uzun bir • 

~::'e~t:: -::;: :'ae~~~~=:t::,~ö~: 1 b e ya n a b ., 

rço Amer·kan .. J a -
Pariste pon münasebatı 

yaret mecburiyetini hissediyor, 

Mister Rıı.zve\tin dost ve yakınları N a z ı· ı e r 1 e ı 
~!l~P Berlin 30 (A.A.) - Hususi bir 

muhabir 'bildiriyor: 

muttastl Büyük Brit.anya adasile 

Amerika arasında ve hatta Avru- s u L H 
padaki muhtelif memleketlerle 
Yeni Dünya arasında mekik doku-

yorlar, hatta gazete rivayetlerine yapı I ama z 
bakılırsa Büyük Britanya ile A-
merika aarsında bir nevi vahdet 
bile bahis mevzuu oluyormuş. A
deta Fransanın teslim olmak üze
re bulunduğu gün ]erde Mister Çör
çilin o zamanki Başvelcil Pol Rey
no'ya yaptığı İngiliz ve Fransız 
pariamento ve hük{ımetlerinin bir
leştirilmesi tckliii gibi bir şey ... 
Böyle bir yeni alem doğarsa zaru
retilc, harbe kauşmıya aleyhtar bu 
lunanlar da, İngiltere ile birlikte 
harbetmiye razı olacaklardır ve 
Birleşik Devletler Cümhurreisi 
elinde kuvvetli bir koz bulundur
muş olacakhr. 

İngiltere gece 
akınlarına karşı 

tedbir alacak 
Vaşington, 30 (A.A.) - İngilte:::e 

nin Vaşington Büyük Elçisi Lord 
Hali:laks bir mülakat esnasında şun 
!arı söylemiştir: 

Büyük Britanyanın sulh yapma 
ğa hazır olduğu hakkında şayialara 
inanılmaması lazımd1r. Nazilerle 
sulh yaprlamaz. 

edeceğini ilave etmiştir. 

• ... 
Irak ve komşularının vaziyetini gösteren harita 

r Bismark'ı 1 Ha 1 e pte 
batıran filo Al mania r 

C b ı ··tı kt l çoğaldı e e u arı a I -<>--

Liılinea 30 <A.A) _ Renovn Hergü~ 50 ~iman 
ıırWısı, Şefyald kruvazörü, Ark tur i 5 t 1 5 U r 1 Y e 'J e 
Ruayal tayyare gen1sj, bir torpido 

muhribi, alh torpido ve dört de

nizalh.sııırlan n1Ül'ekkep bir filo 
Ce:belüttnrka c1öıımU;;tüı., Malfun
clur ki bu filo •BısmarkJın taki

bine lştirfik etmisti. 

gidiyor 
Kudüs. 30 (A.A,) - Reutcr'in 

Suriye hududundaki mtılıabirin

den: 

Lord Halifaks, Almanların, Gi. 
rid'e vaki hücumlarında, nlsbct gö
zetilmek şartile çok ağır zayiata 
uğradıklarını söylem iş ve bu h li... 
cum esnasında alınan derslerin Hit 
leı·'i Büyük Britanyayı istilaya te. 
şebbüs hususunda tereddüde sevk 1 
İngiltere üzerindeki gece 'hava a. 

(Devamı 4 tincü sayfada) ·-------------
1 

Bütünlemeye kalanlar 

Aıniraı Darlan 

Berlın, 30 (A.A) - Yarı resm 
bir kaynaktan bildirilmiştir: 

Alman gazetecileri t.arafındaı 
sorulan suallere cevap olarak 1-fa 
riciye Nezaretinden bildirildiğifü 
göre şimdi Pariste bulunan Fran
sız hükfunet erkanı burada muvak
kat bir müddet için bulunuyorlar 
Kabinenin Parise nakli halen bahio 
mevzuu olmamaktadır. 
Fransız - Alman müzakerelerir.e 

gelince, ancak bu müzakereler bit
tilcten sonradır ki bu hususta kat'i 
vazıyet almak mümkün olacaktır. 
Konuşmaların devam etliği şu 

anda Almanlar, Fransız beyanatı
na bir şey il:\ ve etmenin mevsim
siz olacağı mütaleasında bulunu
yorlar. 

FRANSIZ - ALMAN MÜZA
KERELERİ DEVAM EDİYOR 
Berlin, 30 (A.A.) - Bir hususi 

muhabir bildiriyor: 

Yeni Dünya ile Büyük Britanya 
ôlcminin (çünkü unutmamalı ki 
İngiltere Dominyonlarile, manda 
altındaki toprakları. müstemleke
lerile yarı miistakil hükUruetilcrile 
cihanın dörtte birini kontrol al· 
tında tutmaktadır) böyle bir hey
betli teşekkül olusu karşısında Al
manya ve Mihverciler de Avrupa
da buna karşı bir kül yaratmak 
emellerini besleıniye başlamış bu
hınuyorlar. Son Alınan - Fransız 
işbirliğini bu geniş zaviyeden gör
mek Jazımdır. Almanya ve İtalya 
Fran<;ayı da aralarına alarak Av
rupa ve Afrikayı bir vahdet, bir 
blok halinde sımsıkı bağlamak is
tiyorlar. Afrikanın iptidai ve ham ~==========~··----~~--~====:=:: 

Beyruttan en son gelen İngilizler 
Halepte teknisyen ve tayyarecilc· 
rin de dahil olduğu kuvvetli bir 
Alman kadnosunun mevcut olduğu
nu bildirmektedirler. Tükenen ben 
zin stoklarını yenilemek için icap 
eden benzin tayyarelerle nakledil· 
mektedir. Salı gecesi beheri 4-0 ka-

Maarif V ckaleti bütünlemeye kalan talebe dar -~~--tayyaresinden müteş_ek 
Resmi mahfiller kat'i bir vaziyet 

almaktan imtina ediyorlarsa da 
(D.vamı ( üncü sayfada) 

madde bakımından gayet geniş ve 
bakir olan kaynakları birleştiril
miş bir merkezden idare edilen 
Alman, Fransız, İtalyan, Belçika, 
Çekoslovakya sanayiile işlenecek 
ve bu suretle (Avrupa - Afrika) 
kiilü Amerika "" ·Biiyük Britanya 
l'ıleın ve ktt'alarındaıı müstakil, 
kendi kendine kifayet eder bir hal
de yaşamak çarelerini arayacaktır. 
Fransanm Paristeki Sefiri De Bri
non'un beyanatt ve nimresmi Fran
ı;ız ajansının Vichy hükftn1etince 
1'.merikanın harbe girmesinin ar
zuya şayan göriilmediği yolundaki 
tebliği işin buraya vardırılmaması 
hususunda Mareşal Peten hüki\-

(Devamı 4 iiacü sayfada) 

• ., • j kil iki buyuk grup Beyrut uzerın-
jçın 18 Temmuzdan 28 Agustosa kadar hse vt: den Iraka doğru uçmuştur. Hergün 

orta okullarda ihtiyari talebe kursları açıyor :~:;: ;~~i~:~~t~i;,a~~~ta!::'ı~k!~: Kral Boris Slovak yada 
risi Bulgar pasaportunu hamildir. Petersburg 30 (A.A.) - D. N. B: 

Maarif Vekaletinin t ebl • " • Kral Boris'in babası eski Bulgar 
ıgı Muğla felaketzedele· kralı Fcrdinand bugün Slovakya • 

rine yardım daki malikanesinde isim günü kut 
Ankara 30 (A.A.) - Maarif Vekilliğinden tebliğ olunmuştu: 
Lise ve orta okul talebesinden bütünlemeye kalmış olan1•rı ye

tiştirme~ için 18 Temmutda başlamak ve 24 Ağustosta bitmek üzere 
her lise ve orta okulda cihtiyari talebe kurslara açılacaktır. Bu kurs. 
!arda öğretmenlerimiz ders verecektir. 

Lise ve orta okullarda bütünlemeye kalan talebenin, tal'ebe ol
duklarını gösterir bir vazika ile bulundukları şehirlerdeki lise ve orta 
okullara müracaat ederek §im.diden kurslara kaydounmaları lazun-
dır. 

lamaktadır. Bu vesile ile kral Bo
Ankara 30 (A.A.) - Haber aldı. ris maiyeti ile birliktt:: Slovakyaya 

ğunıza göı-e Muğla ve ch·arında 
k b 1 

gelnıiştir. 
vu u u an yer sarsıntıları neticesi· 
açıkta kalmış olan yurddaşların 
acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kızılay umumi mcrk-~zi tarafından 
derhal 200 lira çadu· gönderilmiş 
bulunmaktadır. 

-0---

Kayzer Vilhelm öldü 
Berlin, 30 (A.A.) - Sabık Kay

zer Vilhelm, Dorn 'da graipten ve
ht etmiştir. 

Ruzveltin nutkunu bazı tereddüt 
!erden ve az ehemmiyetli gibi te • 

liikki etmek temayüllerinden son
ra Alınan siyasi ıınahfHleri ve mat

( Devamı 4 ü-.cü ıuıf{ııclaı 
Giritteki İngiliz kuvvetleri 

kumandanı Freyberg 

Birkaç Güne Kadar.~ 

Hazreti Muhammet 
Ve İslam Ordularının Muharebeleri 

- - ~ 
- Yazan : Ziya Şakir----, 

İslôm ordularının ilk başkıt mandanı olan Ha:reti Jl.Jıı,haınme
din, bııgiinkü. dünya harbin in çe?"çevesi i~-iııe giren Arap ale
min<ie yaptığı muJıaTebeler in gayelerini tahlil eden bu mü-

hım tefrikayı ik damda okuyacaksınız. 

• • '"' .. . .. 

İhtikôra dair konferanslar verilmeli 
Yazan: Selami izzet SEDES 

11ıtik8rı kökünden söküp ata
caj!ız diyen muhterem Miimtaz 
Ökmen bu kat'i sözile bizi se
vindirirken, memlekette ihtika
rın mevcut olduj!unu da gizle
medi. Bir derdin devasmı bul
mak için derdi saklamamak la
zım geldiğine kaniiz. Eğer Tica
ret Vekilimiz: Memlekette ihti
kar yoktur deseydi, ihtikarın ö
nüne geçilemiyeceğine hükınc
decektik; fakat mademki hüku
met Millet Meclisi kürsüsünden 
ihtikar vardır fakat kökü kazıla
caktır di~·or, bunun böyle olaca· 
ğına itiınat edebiliriz. 

Memlekette, dalıa doğrusu 

memleketin büyük şehirlerinde 
ibtildir vardır, fakat bu ihtikar 
kelimenin bütiiıı ınanasile şii
mullenmiş değildir: mevziidir ve 
tek tük maddeler üstündedir. 

Aaeak halk ihtikarla :ı.arwi. 

pahalılığı tefrik edemrmektedir. 
Dün beş kuru ·a aldıilı bir mal 
bugün on kuruştur dendigi za
man hemen ihtikar diye feryadı 
basıyor. Halbuki fevkalade ah
val dolayısile yükselmiş olan fi,. 

yatların ihtikarla alakadar ol
madığını, bu ~iikselmenin iktısat 
kanunları çerçensi içinde vu
kua geldiğini, bu ~·iikseli~in za
ruri olduğu ve önlenemiyeceğini 
halka anlatmak, halkı ten,·ir et
mek faydalı olur fikrindeyiz. 

İhtikar ııe demektir? İktısat 
kanunlarımı uygun fiyat ) iikse
lişleri ne demektir? SpC'külas

yon nedir? Arz ve talep kanunu 
ne gibi hükümleri ihlha eder? 
Bütün bunlar ,-ülgarize edilerek 
komprime halinde halka sunul
malı, bunlara dair konferanslar 
veri\melitli., diyoruz. 
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Mevlevilik Nedir? ı~·] ·ı fr;:-D-;-;:f .S~P~ö~Li~riKA} 

Celaleddini Rômi Kimdir? 
Galatasaraylıların 

pilavı! Damga resmine ya
pılan yeni zamlar 

' r--------- Mihverin hedeU 
Yardım seven Akdeniz 

l yazan : ZIYA ŞAKİR Her sene _pilav, her sene pılav 
her sene pilav! Bu, artık temcit pi 

- 102 - ı J..avını da geçti. Meşhur sözdı.i 
Papaz bile her zaman pilav ye

Bayram namazlarında okunan 1 makamndan bestelediği büyük bir mez! Halbuki şu Galatasaraylılar 
(tekbir), cuma günleri minareler- (karl natık)'.. o.'.'un y_ü.~ek kaili- amma da pilavcı şeylermiş ha! N' 
de okunan (sala), mukaddes ema- yetinin en buyük delilidir. (1214) olur yahu, bir sene de ağız değiş 
netlerın • yani, (Hırkai Saadet) tarihinde vefat etmiş, Üsküdar tirin, piruhi yiyin! Yoksa eskideı 
ve sairenin - ziyareti esnasında o· Mevlevihanesinin (şeyh)lere malı- Golatasary denilen mektebe giren 
kunan (sal.iti üınwniye) besteleri, sus makberesinde defnedilmiştir. ler, girdikleri günden çıktıkları gü
hep (Itri)nin ölmez eserlerinden- Yalnız Mevlevi musikisi tarihine ne kadar salt ppilavla mı ömürleri 
dir ... Camilerdeki müezzinlik usu- değil, ayni zamanda Türk musikisi ni geçiriyorlardı; burada et, zerze
lünün tanzimi ile (teravih) namazı tarihine de altın birer sayfa ilive vat, kuru fasulye, patates, balık 
arasında (makam) değiştirmek eden bu zatlart, (Künhl) dede ta- filfın gibi bir şeyler yok muydu~ 
kaidesinin de (Itri) tarafından ko- kip ediyor. Yenikapı Mevlevi der- Pilavı ben de sevmez değilim, fa
nulduğu rivayet olunmaktadır.} gahında doğan bu zat [2] musiki· kat adımın hiçbir zaman pllivc; 
[1]. de o kadar büyük bir istidat ve veya lapacı çıkmasını istemem. 
Osmanlı padişahlarından (Dör- kudret gösteriyor ki, (Farabil sani) Maksat, eski alemleri birkaç saat 

düncü Mehmet), bu büyük san'at- unvanını ihraz ediyor. olsun ihya, geçmiş demleri yarım 
kôrı vakit vakit huzuruna celbe- Bu zat da birçok eserler vücuda ~lük olsun tahayyül ise bu, yal
der .. onun ruhnevaz bestelerini bü- getiriyor. Bilhassa, bestelediği (a- nız pilavla değil, taze bakla, engi
yük bir zevk ve lezzet ile dinler- yin), büyük bir şöhret kazanıyor... nar, yaprak dolması ile de olur. 
miş. Padişah, bu büyük ve emsalsiz I Ayni zamanda, Galata Mevleviha- Pilava bu kadar düşkünlük, rah
üstadı, çok takdir edermiş. Ve hat- hanesinin kudümzenbaşısı (Derviş metli Pilavcı Osmanda bile yoktu. 
tiı bunun eserini de, kendisine (E-1 Mehmet), ve (Üçüncü Sultan Se- Pilavcı Osman, bundan kırk yıl 
sirciler kethüdalığı)nı ihsan et- lim)in müsahibi (Seyit Ahmet önce, bizim tarafta kuyuculuk, me-
mekle göstermiş. Üstad, bunun ü- ağa) gibi, iki büyük musiki üstadı zarcılık filan yapan, karayağız, kı-
zerine hayatının son demlerini, re- yetiştiriyor. sarak boylu, tıknaz, pus bıyıklı ve 
fah içinde geçirmiş. Görülüyor ki, Türk musiki se- elli, elli beşlik • bir adamcağızdı. 

Meselenin en feci ciheti şurası-! masın:n göz kamaştırıcı güneşi o- Biraz da Allahlık olan bu zavallıyı 
dır ki. birçok rivayetlere ve tah- lan (Itri)nin san'at dehasından saç- kim bir işe çağırsa o, hemen şu
minlere nazaran, bu (büyük da-ı tığı nurlar, artık tam manasile fey- nu söylerdi: 
hı)nın kabri, malüm değildir. Hal- zini veriyor .. Mevlevi dergahları. 
buki, Türk musikisi üslubunun ilk ı' ayni zamanda birer musiki med- ,

0 
- Pilav var . 1"!ı, pilila~, ~ilavP .. ilPia·v· -

- dd·ıı· - · {' · kaza an bu · ki. . k 1- ed. "'v var mı, pı av, p av ... muce ı ıgı şere ını n • resesı şe ıne ın ı ap ıyor. J ı· · ı· · il. k 
eb d• "h tı· • tk. kabrine B ed d f · al 1 varsa ge ırım, ge ırıın .. p av yo -e 1 şo re ı sana arın u m rese en eyız an ar, 
taş değil, altın bir abide dikmek (Üçüncü Sultan Mustafa) zama- sa gelmem, gelm~m! . 
gerekti. nında, Türk musikisine bir (ikbal • Fa~at, ~aı:ı:ıetlı Osmanın 'bu pı-* devri) açıyorlar. Bu devir, parlak lav tıryakiligı, hazan _sto~ der, du-

. · b · · t'kb ı d - ·· ·· v ni rur şu şeklı de alabılırdı: 
~~!r'!~;~u:~n~~~e;!:~k:usı~~ ı h~y:t 1 (Ü~:n~gr;J'1.:~:~lm)e za: 

1 

....'.. Pilavdan bıktım, pilavdan 
. • 1 la b n1ar ' k manında artık (Türk musikisiniıı bıktım .. makarna var mı, makarna, 

haylı bestekar ar , u ın ÇO • . . • • makarna• 
kıymetli eserlerine tesadüf ediyo- altın devrı) ded.klerı ihtişam mer- · 

M b kıymetli tebesine erışiyor. Galatasaraylılara bakıyorum, 
nız... ev:ı:uumuz, u il k' ·ı· d T d' 
zevatın ayrı ayrı tercümei haileri- (Altın devri)nin san'at azame- Y\.ard var b~ P~.~~-· a p~av ıyor tve 
ni yazmıya müsait olmadığı için tini, bu dar sütunlarda izah etmek pı a~. a~: ır ".1" -~·ma amaya.' a
bunlardan pek az bahsedebilece- rrüır.k;•n Jeğildir. Yalnız şu ka- tar~ore!dgıne,I pıkru hıye gleçtekmıy~_r· 
- . dar arzedelim ki o devirdeki mu- Barı o u o aca ' er yı e errur 
gız[Nayi Osman Dede] - İstanbul·. siki haşmet ve s~ltanatı, dünyanın ~!~en bu P1iliivldarınbyanınailze~dle de 

· ihte d ğd - h" b' · d h" b' d · d ı ave etse er e, u ves e ı e ve ludur. Hangı tar o ugu meç- ıç ır yerın e ve ıç ır evrın e k . . d 
1 

.. t 
h .. G 1 t M ı ih · "rülm' • tir' tıp ı mevsımın e yapı an sunne uldur. a a a ev ev anesı şey- go eııuş • d . ._ .. 1 . .b .. 1 · d k' G 1 ta 
hi (Gavsi Dede)ye evvelfı derviş (Daha var) ugun erı gı 1

• ıç ~rın e ı a ~ -
d t lm ih et saray mezunu bekarları evlendıre-

ve sonra ama 0 uştur.. nMuhayt ' rek iki katlı hayır işlemiş olsalar! 
onun postuna oturmuş . e- (!) Konservatuvar neşriyatından 
lif ilim ve fenlerde k udretini gös- (Mevlevi a7inleri)nden. Osman Cemal KAYGILI 

Yarından itibaren tatbik edilecek olan yen i 
hükümlerin şumu] ve nisbeti izah ediliyor 

ler cemiyeti 
dün toplandı 
Gönüllü hastabakı· 
cı kursları 8 hazi-

Fevkalade vaziyet dolayısile j kuruş damga resmine tabi tutul -
bazı vergi ve resimlere zam yapıl. muştur. (Bu resim miktarları 3828 randa açılacak 
'llasına dair kanunla damga resmi sayılı kanunun 11 inci maddesi mu İstanbul Yardım Sevenler Cemi-
kanununda yapılan değişiklikler cibince % 50 zamma tabidir.) yeti idare hey'eti dün Eminönü 
yarından itibaren tatbik edilecek - 3 - Türkiyede tanzim olunup Hal.kevinde matbuat mümessille
tir. Bir çok okuyucularımızı alaka- doğrudan ~ogruya yabancı ~em • rinin de iştirak.ile Bayan Lutfi Kır
dar edeceği cihetle, bu hususta leketlere gonderılen evrak .ııe ç~- darın reisliği altında toplanmıştır. 
defterdarlıkta ~ndisine müracaat ki.'.en. telgraf:arın damga rsımlerı, 1 

8 Haziranda açılacak olan gönül
ettiğiıniz salahiyettar bır zattan Turkıyeye halen _kop.yalarına pul lü hastabakıcı kurslarına şimdiye 
şu izahatı aldlk: yapıştırılmak şartıle ıfa olu~acak kadar muhtelif semtlerde 600 genç 

el - Yabancı memleketlerde tan ve bu kopyalar tahakkuk mururu kız ve kadın kaydolunmuştur. Bun
zim olunup Türkiyeye gönderilen j zamanı müddetince saklanacak • tar, kendi semtlerinde veya civar 
evrak ve senedl1'r, şımdıye kadar tır. hastanelerde açılacak kurslara de-
resmi dairelere ibraz edildiği veya 4 - Sigorta akidlerine ait damga vam edeceklerdir. 
üzerin" mürselünileyhleri veya ha resimleri, prim, idare masrafı ve Kurslardan azami surette istifa
milleri tarafından devir veya ciro sair her ne nam ile olursa olsun, de için her hastanenin büyüklüğü 
muamelesi yürütüldüğü tıı.kdirde müşte!'iden alınan paranın yekiınu nisbetinde kadrolar tesbit edile
damga resmine tabi idi. Yeni tadi- üzerinden ifa olunacaktır. cektir. Kurslar Üniversite talebe
lata göre, Uıerhangi bir suretle 5 - Ale!Umum ticari ve sınai teri için 4, orta ve lise talebeleri 
Türkiyede hükmünden istifade e • müesseselerle bankalar ve şirket- için 6 hafta devam edecektir, 
dildiği) takdirde dahi damga res • ter ve 3659 sayılı kanunun şümulü- Diğer taraftan cemiyet İstanbula 
mine tÔJbi olacak ve resim, hük • ne giren müesseseler taraf.ndan bağlı ve belediye hududu dışındaki 
münden istifade edenler tarafın - tanzim olunan (her nevi arzuhal, kazalardan gönüllü hastabak1cı ol
dan ifa c;lunacaktır. istifanameler, layiha, muhtıra, be- mak istiyen birer bayan istemiştir. 

2 - Çeklerle bankalar ~asın - yanname ve ihbarnameler ve bu Bu bayanların iaşe, iskan ve isti
daki münakale ve tediye emirleri. mahiyette resmi makamlara çeki- rahatleri kursun devamı müdde
ne aid hüküm, genişletilerek (çek J ıen telgrafnamelerin mühürlü ve tince cemiyet tarafından temin e
ler, bankalar veya ticarethaneler . imzalı nüshaları) pulsuz veya pulu dilecektir. Bunlar cemiyetin misa
arasındaki münakale, tediye, irsal, noksan olduğu takdirde damga firi sayılacaklardır. Vilayetimiz ta
teslim ve tahsil emirlerile alelu. resmi cezasile birlikte tanzim e- rafından 1700 hastabakıcı yetişti
mum havalenameler ve havale denlerden alınacaktır. Bu ceza affa rilecektir. 
mektupları (5) kuruş ve mühte - tabi değildir. Bu kabil evrakı ka· 
viyatı 20 liraya kadar olan posta bul eden ve üzerine muamele ya
ve telgraf havalenameleri (2) ku· panlar hakkındaki hüküm baki
rıış ve 20 liradan fazla olanlar (5) dir .• 

-~-~-~~~ .. -~~~--~~~ 
Şirketi hayriye 

yaz tarif esi 
{ 700 sandık çay 

daha geldi 
---o---

Dün de mühim mik
tarda balık ihraç 

edildi 

Çekmece hattı 
yaz tarif esi 

Yarın sabahtan iti
baren tatbikine 

baş1anıyor 
Devlet Demiryolları 9 uncu İş

letme Müdürlüğü tarafından ha
zırlanan yeni banliyö tren tarifesi
nin tatbikine yarından itibaren 
ba<lanacaktır. 

3 Hazirandan itiba· 
ren tatbikine 
başlanıyor 

Şirketi Hayriyenin yaz tarifele - Irakta bulunan mallarınıızın ge- Florya, Yeşil.köy sahillerine ya-terıniş, parlak şiirler söylemiştir. 

hkat asıl kudretini, musikide gös- lr 
termiştir. Birçok makamlarda, kıy. 
metli eserler bestelemiştir. Ve 

MAHKEMELERDE ve P OLiST E 
tirilmesine devam edilmektedir. zın rağbet artmakta olduğundan 

yeni tarüe ile seferler arttırılınak
Dün yeniden Haydarpaşaya 700 · tadır. Bu suretle her sene görül

neki yaz tarifesi, sonbahar tarife· sandık çay gelmlıjtir. Bu çayların mekte ola.n izdihama meydan ve
si yapılmadığından, erken tatbik tevzüne derhal başlanacaktır. Di- rilmiyecektir. Aynca cumartesi 
edilecek ve mevsim sonuna kadar ğer taraftan dün muhtelif memle- pazar günleri için de zuhurat pos
hlç değiştirilmiyecektir. Yeni tari- ketlere 400 bin liralık ihracat ya- taları yapılacakhr. 

l ri Haziranın üçünden itibaren tat. 

bik edilmeğe başlanacaktır. Bu se. 
J Türklerde, ilk defa bir (nota) ica1 '------------------------.J 

etti~ rivayet edilmektedir. 
[Osman Dedenin (dini) musiki

ye hlzmeti, çok büyük olmuştur. 
Eserleri, klasik Türk musikisinin 
birer bediasıdır. Her cümlesinde 
ayrı bir halavet ihsas eden (fıyiıı' 
şerif)leri ve sair eserleri, merhurr 
üstadı ilelebet hürmet ve tazim ile 
yA.dettirecektirJ 

Kahveciye beş misli fiatla kahve 
satan bir şoför mz.hkiim edildi -Yanm kilo kavrulmuş kahveyi 3 liraya sat

istiyen Nevzat bir kahveciye çatmış mek 

Diğer taraftan Devlet Demiryol
'elerde memur ve işçilerin ihtiyaç pılmıştır. Bu meyanda Romanya !arı trenlerddki fazla izdiham es-
ları tamam1'n nazarı dikkate alın - ve İtalyaya külliyetli miktarda ba- nasında herhangi bir kaza ve hadi-
ınıştır. Yaz münasebetile bir çok ·!ık gönderilmiştir. seye meydan verilmemesi için İs-
ailelerin Bo'ğaza göç etmiş olma • tanbul Emniyet Müdürlüğünün yar 
!arı yüzünden Köprüden akşamla- Denizcilik bayramı i \'n dımını istemiştir. Bu sebeple ban-
rı daha geç saatlere kadar vapur liyö trenlerinin her seferinde bir 

1 k · program hazırlanıyor tahrik etli ece tır. rılis memuru bulunacaktır. 

·~azan: Hamid Nuri lrmalt 

Sevkuleeyşi zarure:lerin Akde • 
nizde bundan sonraki şidd-etli harp 
taarruz ve müdafaa hareketlerini 
tayin, tesbit ve tanzimde esas teş. 
kil edeceği bir hakikattir. H•nya 
şehrinin Girid adasına havadan in
dirilen, denizden muhtelif nakil 
vasıtalarile götürülen Alman aske. 
ri cüzütamlarınca zaptolunmasın
dan sonra meşhur Suda limanına 
dahi .hakim bir durumun husul 
bulduğu resmi tebliğden anlaşıl • 
maktadır. Ayni tebliğler Lalya as 
keri cüzütamlarının dahi son gün· 
lerde Girid adasına çıkarı:arak o. 
radaki Alman kuvvetlerile birlik
te harekete başladıklarını kaydet. 
memizi mümkün kılmakkdıL 

Hava torpillerini kalın ıırhla"la 
inşa olunmuş .büyük gemiierin gü 
vertelerine atarak işe yardmaz ha
le getiren veya batıran t&yyarele. 
cin, nakliye gemılerine fıriattıkia· 
rı bombalar bilhassa Akdc•ııiz gibl 
dar bir denizde harp sefinelerine 
üstünlük teminine muva!fak ol • 
maktadırlar, denebilir. Bu sebep -
le Girid adasının Yunan ve İngi!. 
tere hakimiye inden Almanya iş -
galine geçmesinin bi" emrivakı 
şekline girdiğini şimdiden kabui 
etmemiz lazım gelir. 

* Ege denizindeki Yunan adala • 
rile Sikiad adaları grup unu işga 1 
eden Alman kuvvetlerinin, bu a -
daları bir üs, bir merhale yapara1.{, 

Mora ceziresindeıü tayyare mey • 
danlarından istifade ederek Gir!d 
adasına taarruza başladıklarını bil 
mekteyiz. Bundan sonra Girid a
dasının da kuvvetli bir üs halınde 
kullanılmasına Akdenizdeki aske. 
ri harektein inkişafı n1'releri ola • 
cak? 

Diyorlar ki, Libya is' ikametin • 
den Mersa - Matruh ile İskenderı. 
ye, Kahire, Süveyş yani Mı.sırdır. 
Yine deniliyor ki, Kıbris adasına 

dahi taarruzla Şarki Akdenizin 
bütün adalarına ve üslerine Mihva 
rin askeri kuvvetlerinin, hava si
lahlarının hakimiyetini,böylece 
emniyetli nakliyatı temin ederek 
Suriye sahillerine külliyetli kuv • 
ve\ler geçirmektir. Böylelikle bir 
taraftan Suriyeden Filistine doğ -
ru hareketle Süveyş kanalına ve 
Mısıra bu yoldan da tazyik yap -
mak, diğer taraftan da Irakta İn • 
giltere ile harp yapan Arab kuv • 
vetlerine tam yardım göndererek 
Basra körfezine .hakim olmak, Hin 
distanı tehdid eylemek. 

Bu zat, (büyük ve ebedi üstad 
Itri) nin koyduğu esas dahilınde. 
Mevlevi musikisini genişletmiş ve 
zenginleştirmiştir ... Böylece san'at 
ruhunu ortaya koyan ve mesleki 
vazifesini bihakkın yapmış olan bu 
zat da 1142 senesinde vefat etmiş

Bundan bir ay kadar evvel Şem
settin adında birisi İstanbulda 
Tahmis ııokağında kurukahvecJ 
Mehmedefendi mahdumlarının 

Kurukahveci Mehmedefendi fir
ması yazılı yarını kiloluk keseka
ğıdı içindeki kahveyi almıştır. Bu 
esnada polisler cürmü meşhut ya

parak N evzadı adliyeye teslim et
mişlerdir. 

Sahte fakir hali kağıdı tanzim 

eden odacı mahkUm old u 

Esbabı mesalihe sahte ilmühaber 
ve fakrihal kağıdı çıkaran beledi -

Her sene 1 Temmuzda yapılmak 
ta olan denizcilik bayramı hu se -
ne d" parlak merasimle kutlula -

nacaktır. Bayramın kutlulama 
programı ile Mıntaka Liman Reis.. 
liğinde bir hey'et meşgul olmağa 
başlamı~tır. 

Bunlardan hangisi? Çünkü Bir. 
!eşik Amerikanın Atlantik denizi • 
nin cenubunda Amerika sahilleri· 
ne yakın mevkide Portekiz:n Asar 
adalarile Garbi Afrikada Fransız.. 

Ratit Sevilin 3 senelik sürgün !arın Dakar limanını ışgale teşeb. 
temyizce az görüldü büs eylemesi hususları da ara, sı-

tir. 
[Hafız Abdürrahim Şeydi Dede] 
Bu zat da İstanbulludur. Ve, 

yüksek bir musiki istidadile doğ
muştur. Gençliği, büyük bir fakrü 
zaruret içinde geçmiştir. Bu arada, 
gözlerini de kaybetmiştir ... Fakat, 
hayatın bu hicran ve ıztırapları o
nun ruhundaki san'at nilrunu sön
dürememiştir. 

Ayni zamanda kuvvetli bir şair 
de olduğu için daima kendi güfte
lerini bestelemiş .. Mevlevi musiki
sinin hazinesine, pek çolı: kıymetli 

cevLerler ilave etmiştir. (Hüzzam) 

dükkanından yarını kilo kavrul

m~ çekirdek kahveyi 90 ku-uşa 
satın almış ve bu kahveyi çok tir

yaki olan ahbabı Beşiktaşta şoför 
Nevzada satmıştır 

Fakat Nevzat el>ll geçirdiği bu 
kahveyi içmekten ;s,. fazla paraya 
satmak istemiş ve arkadaşlarına 
bu kahveyi 3 liraya satmayı tekli! 
etmiştir. Bu esnada bu fiyatı du
yan Kurukahveci M"hmedefendi 
ticarethanesinde çalış~n Saim der

hal polise müracaat etmiş ve polis 
memurlarile be·rabcr ı<ahveye gel
miştir. Saim kahveye üç lira ver
miye razı olduğunu söylemiş ve 
Nevzada beş lira verPrek üzerinde 

N evzadın İkinci Asliye Cezada 
devam etmekte olan muhakemesi 
niyahete ermiştir. Mahkeme maz-

nunun suçunu sabit gördüğünden 
Nevzat yirmi beş lira ağır para 
cezasına mahkıim edilmiştir. 

Mevlut ıekeri aaklıy1ln tekerci 

mahkum oldu 

Koordinasyon hey'etinin ka~arL 
le elinde me\•cud ~keri bulunan. 

!arın 'beyanname vermekle mükel

lef oldukları bir sırada beyan • 
name vermeyip şekerleri saklıyan 
Rifat Ercan adında bir şekerci bu 

ye odacılarından İbraıhim Etem 
birinci asliye ceza mahkemesinde 
devam eden duruşması sonunda, 
lün bir sene hapse mahkii.ın edil

miştir. 

.mçundan dolayı mahkemeye ve • 
ri!ırılşti. 

Dün asliye ikinci ceza mahkeme 
'inde nihayet bulan druşma sonun 
la şekerci Rifat Ercan 25 lira ağır 
ara cezasına ve dükkanının üç 
~ün kapanmasına karar verilmiş • 
tir. 

Bu seneki program meyanında 

Boğaziçinde büyük yüzme ve kü • 
rek müsabakal.ın da tertip edil -
'l'lektedir. 

Sarıyer Halkevind e k onferan 

Sarıyer Halkevi Reisliğinden: 
1. Haziran. 1941 Pazar günü sa

at 16 da Evimizin salonunda sayın 
profesör İsmail Hakkı Baltacı oğ • 
lu tarafından (Türk nedir?) mev-
7.ulu bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Bundan bir müddet evvel asliye ra tekraı·lanan haberler, ileri sü • 
ikinci ceza mahkemesi tarafından rülen mütalealar arasındadır. Bir 
Yozgadda üç sene sürgüne ve 750 ajans haberi de Portekiz hükfıme
li"ra ağır para cezasına mahkum tinin Asar adasına yeni kuvvet 
edilen Rasid Sevilın kararı Tem- gönderdiğini bildirmişti. 

yiz mahkemesince suçlunun aley. * 
hine bozulmuştur. Bütün bu ihtimaller arasında Al 
Raşid Sevil 370 kuruşa satması ma k ti · · c b !" tt k . ... . . n uvve erının e e u arı 

lazım gelen J"latınlerı 750 kuruşa .. t hk k. · · · 1 1 . ı mus a em mev ıını ışga ı e o 
•atmaktan suçlu olarak adlıyeye ld G b. A · . . . . . yo an ar ı vrupaya geçmesı, 

"erılmıştı. Temyı_~ ı:ıalıkeme_sı Boğazİ İngiltere harp ve nakliye 
'1kz kararında muddPıumumının g ·ı · k tm 'b· h.d. ... . emı erıne apa ası gı ı a :sc ... 

sene ve 1500 !ıra para cezası ta - 1 · k b 1 ğ d ik d · ı .... ld. .. erın vu u u aca ı a z re 1 ... 

>bine uvulması lazım ge ıği mu- mekte idi. Hemen 'hiç fasıla veril-
aleasında bulunmuştur. 1 meden tayyarelerle bo ·bal t 

R 'd eo- ·r h k · m ar a ı. 
aşı ~vı ın mu a emesıne ya lan İngilterenin Akdenizdeki Mal-

kında yenıden başlanacaktır. t d .. .. d b ı a a ası ve ussu e u unuyor. 

...... ,.. ..---------------:------::---------, 
SUN6ULERt 

PARLADI. 

Çünkü gene sabahki gibi cevap !er bu hususta daha hassas sayılır. tırlaınak zahmetine katlanayım. 
verecek ve: •Sizin yanınızda olun- sınız.. İstediği şekilde cevap alama -. 

- Siz galiba sade şeyleri daha 
Şarki Akdenizdeki hadiseler is

bat eylemiştir ki, Mihver devlet • 
!erinin Akdenizdeki gayeleri İn • 
giltere donanmasının müstahkem 
adalarile üslerinin işgallerini ta -
marnlamak ve .bu denize hakim ol
maktır. Akdenize hakimiyet, Lib. 
ya ve Mısır cephesine, Suriye 'c. 
ya Filistin sahillerine, Garbi Af -
rikada kolay hareket için şimali 
Afrikanın garp taraflarına a•ker 
ihracı, bu sahalarda karaların ic e
rilerine doğru i!erlemeği kolaı 'a<. 
tırır. Mihver devletı.,ri erkanıhar_ 
biyesinin planlarının Akdenizı ha 
kimiyet olduğu şüphesizdir. Bun -
dan sonraki askeri hareketler le 
başlıca hedefi bu cihetin te•l<il ede 
ceRini tahmin eyliyebiliriz. 

Müellifi: .iRFAN DOGAN 

B:rdenbire sarardı. Hertıalde o • ı 
nu kızdınyordum. Fakat buna 
mecburdum ve istiyerek böyle ha 
rek~t ediyordum. 

- Kalkalım mı Yıldız hanım?. 

Önüne bakarak cevap verdi: 
- Siz bilirsiniz, dedi. Anlıya • 

t'wn mevcudiyetim ~ızı rahatsız e .. 
dirnr. Halbuki ben .. . 

Fazla söylh·~..,..er1i. Fakat r;krini 
ço' güzel anlamıştım. Böyle ol -
ma:<la beraoer onu susturmak is • 
tenıedim: 

- Evet, siz? .. d1'dim. 

Birdenbire ayağa kalktı ve su3-
lin:e cevap vereceği yerde sözünü 
degcştirdi: 

- Aı·lık gidelim Ferid bey. 

ca üşümek olur mu hıç? .• diyecek. - Sebep?. yınca sualini değiştirdi: 
Bu sebeple sustum. - Ne bileyim, izah etmek b iraz - İstanbul güzel yerdir değil 
Güneş batmak üzere .. se.aıa her güç.. mi Ferid bey?. Ben maalesef yal. 

çok seviyorsunuz? Hem bu sebep-

le ta buralara kadar gelmişsiniz 

ya .. Amma bunda başka sebepler 
de vardır değil mi? .. 

- Ne gibi? .. 
zamankinden daha parlak. Ufukta Birdenbire İstanbul aklıma gel- nız medhini işitmekle kaldım. Ba
erguvanı bir kızıllık titreşmekte.. di. Bir kere de aynen böyl~ bir bamın sübay oluşu oraları görme. 

Edebi Roman: 39 karnbanın küçük v" loş gölgesi ol- grup zamanı, Beridle Modada san mize mani oldu. Çok yerler gezdik Cevap vermedi. G ülümsiyerek 
_ . dukça uzakta kalmış .. böyle oldu. dal gezintisi yapmıştım. O vakit, amma, her nedense İstanbuldan önün" baktı. Ben de ayni şeyi tek. 

Ayaga ~alkarak cc~ap veı;ıım: au halde, dönmek için bir şey söy. kendisi tarafından sevildiğimi zan geçmek nasip olmadı. rar sormaktan çekindim. 
- Henuz.,erkrn degil mı. .. Ar- !emiyor bilakis başka şeylerden nettiğim bu kız, bana öyle çok şey - Gezdiğiniz yerlerde İstanbul _ 

.ı e~.erseniz dere boyıında biraz · bahsedı~or: !er anlatmıştı ki .. fakat ben, şim. dan daha güzel yerler mevcud 
gere ım.. N .. 1 d • . ml di olduğu gibi, hiç itiraz etmemiş- Yıldız h.ınım .. Sonra böyle şey • 

- Sizi rahat•·z edeceğimden - e guze manzara egıl 
Ferid bey• tim. Çünkü seviyordum. Etraf ka. !er zevk meselesidir. Belk: 

korkuyorum. " k d B "dl k 1 t 

1 

rarıncaya a ar erı e ço şey • de herkesin medhltiği stanbulu 
- Biz subaylar rahatsız e>lmayız - Hakikaten öyle, fakat her ne. !er konusırıuştuk. Halbuki bunlar siz beğenm1'zsiniz .. 

Yıldız hanım.. yeter ki, ben sizi dense ben bundan pek zevk alını- hep sathi şeylermiş .. benden ayrıl. _Buna im!:an var mı?. 
kırmış olmıyayım. yorum. d kt S d k ı an sonra sonra ua a oşup _ Niçin olmasın? .. 

Yavaş yavaş kasabaya yollanma
ğa başladık. Ara sıra tek tük bir 

kaç şey konuşuyor ve gene susu • 
yorduk. 

- Ordu evine çok çıkmıyorsu • 
nuz Ferid Bey?. 

- Gündüzden fazla yoruluyo • 
Hafifce gülümsedi. Onun bu ha. Ooo Siz her e d b .. 1.. .. ·ı d' · - .. · Ş '! e ana mu gon unu eg en ırıyormuş. - Siz ne fikirdesiniz? rum, ak,amları da evde istirahat 

line se,•indim. hatif kalmak istiyorsunuz. Halbu. y ld d .. ·· d ld - .. 
ı ız. uşunceye a ıgınıı go- - Hemen hemen bu hususta hiç etmek benim için daha iyi oluyoı 

Atlarımıza binip dere boyunda k' d h b hl 
ı a a sa a . evın hbiatı çok sev rünce hemen söze başladı: bir düşüncem yok. Benim için İs.. Yıldız hanım .. 

dolaşmağa başladık. diğinızi söv! mi,tiniz. - Kim h'l'r şu anda hatırınız - tanbulda ayrı ayrı güzellk bulu - _ Amma diğer subavlar iniyor-* - Kim bilir, belki de söylemi • 1 dan neler geçiyor, değil mi Ferid rum. Mesela: Bu m<'mleketin sade 
1 Akşama kadar dolaştık. Şmdi. simctir. Fa)rn fık:rlprin'ze muhalif 1 bey?.. ve veknasak havatında baska bir ar. 

hava gi.tikçe soğun; ğa başlıvor. kalman ld beni mazur görmeniz i- Ale!iısul ce\·ap verdim: zevk mevcud. İstanbulun gürül • ı - İhtimal .ki on~ar o •ekilde din 
Yıldıza, üşüyü,) üşümedigin sor - cap eder de ıl m." .. Bunlar ıe de - Havn-, dedim. tefcrrüa'.lı bir tülü hayatında da kendine göre leIUiteyı tercih ediyorlar. 
mak ce~aretinde bulunamıyorum. olsa dü~unüş mebelesi .. sonra siz • maziye sah:p de;(ılim, düşünüp ha 1 bir güzellik vardır. (Daha var) 

Cay ihtikarı yapan bir 

yakalandı 

adam 

Fiyat Mürakabe teşkilatı ~av ih 
tikarı yapan birini yakaLvarah ad 
Uyeve teslim e,m.'"t;r. Baııkt a a
rında Mehmrd Ali R'istem i rr n • 
deki suçlu ça ın k; nu 750 ku • 
r~a satmak istemı~tı.r 
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l - VAZİYET J WAr90 K'o~e.sJ 

Yeni Zelanda B?~sör .~~.eli?.~ ~imanlar har- İspanyanın ~i~vere Galatasarayla Fener .J'EP:~~ ~afta~ gazetenın 

.SON l--l:ABERL.E,R . 
• - ' • . ' ~ ) ~ • ~-- ~ •-T" "" . 'l • . . . . 

Başvekili ka- Gırıtte oldumu. bınuzamasından ahnması ıçın k J ·vazolu. Çelebisi bu gazetenin 

. d. k k müzakereler yarın arşı aşıyor ~kinci sayısında_ gazetelerin gençli-za geçır 1 Meşhur Alman boksö- or uyor muş Gritteharekatınİngilizlerinaley ge kapalı oklugunu ve bunun bır 
--0 rün ün G i r i d e i n e n hinde bir inkişaf göstermiye haşla- --------• kaç imtiyazlı muharrir tarafından 

- K H · · k k k u Ir k h Her iki t k d " nazlanan bazı yapıldığı hakkındaki fikrinde ısrar B.vekilin otomobili a paraşütçüler arasında es ışı s. ı Si on - ması a arekatının tesrüni icap a ım a; eynamaga ,edıyor. Nanemolla; 

1 b d etmiş ve şimdi Almanlarla İngi- I d k k Ç bire yolunda devrildi j olması muhtemel şu an ır mevzu ur !izler arasında bir yarış l>aşlamış as ann an mahrum olarak sahaya çı aca tı r' -: _eıebinin yay": kaldığ:nı söy-
Zürih, 30 (A.A.) _ Neue Zür- "b ·d· In T 1 lemıştık .. dedi ve ilave ettı: 

Kahire, 30 (A.A.) - Yeni Zelan- Bertin, 30 (A.A.) - Bir hususı gı ı ır. gı ız er, Almanların Giri- Milli küıne maçlarında en mü- lir: Kuvvetli bir müdafaa, iyi bir - Çelebi kendisine sütun veren, 
da Başvekili Fraser, İskenıleriyt!- muhabir bildiriyor: her Zeitung'un Berlin muhabiri di- di işgal ederek Suriyeden Iraka da- him karşılaşmalardan biri olan Ga- haf hattı, enerjik ve fakat tecrii- haftalık gazete sahibinin, hala 
Kahire yolunda bir otomobil kaza- Boksör Schmeling'in Giritte öl- yor ki: ha geniş mikyasta yardım gönder- latasaray • Fenerbahçe maçı bu beli torlar.. başmakaleyi Nizamettin Nazife, 
sından bazı berelerle kurtulmuştur. düğü hakkında Kalıireden gelen Almanların en çok kxırktukları melerinden evvel Irak işini tasfi- hafta Şeref stadında yapılacaktır. Diğer taraftan Fener takımında ilk sayfa yazılarını emekli bir kıır
Fraser Yeni Zelandalı yaralıları haberleri Berlinde yaydıkları için şey harbin uzamasıdır. Hess işi yeye, Alınanlar da böyle bir tasfi- Futbol hayatımızın canlanmasına , da emsalsiz bir kaleci önünde Mu- may subayla, bugünün tanınmış 
ır;iyaretten geliyordıı ve yanında yabancı gazeteciler ciddi surette bala sık sık •konuşulan bir mevzu- yeden evvel Girit işini ikmal ede- ve beynelmilel bir şöhret sabibı radın iltihakile biraz başkı!laşan üç muharririnden yaşlı Edip Ayele 
başka kimseler de vardı. Bindiğı muaheze edilmişlerdir. dur. Resmi izahata rağmen bu ha- rek Iraklılara daha geniş yardım olmasına bellibaşlı sebep teşkil e- bir müdafaa iyi bir haf hattı, ye- (ki senelerce edebiyalta uğraşmış, 
otomobil birdenbire devrilmiştir. Bir gazeteci geceleyin aktris An- dise birçok kimselerin maneviyatı- yetiştirmiye çalışmakta gibi gö- den bu iki namdar klübüınüzün rinde bir tertiple dizildiği takdirde fransızca manzumeler yazmışt r) 

Başvekilin hususi katibi Jeffery ny Ondra'ya telefon ederek zevci nı ' arsmıştır. Harp istihsalatı kül- rünmektedir. yapacağı maçı evvelden bir tah- tecrübeli ve golcü hücumlar.. bıraktığını gördüğü halde niçin 
ağır yaralanmış, şoförün bacağı kı- Schmeling'in öldüğünü haber ver- liyetli işçiye lüzum göstermektedir. Diğer taraftan Pariste Amiral minle göstermek kolay bir şey de- Demek oluyor ki pazar günkij göndelik gazetelerde yazı yazan 
rılm14, Yeni Zelandalı bir kurmay miştir. Yabancı gazetecilerin ha- Tütün, bira ve et satışında cezri Darlan'la Almanlar arasında yeni- ğildir. Hatta bu noktada bütün ef- maçın cereyan şekli şöyle olacak- muharrir ağabey ve biraderlerine 
subayın kolları ve kaburgaları par- riçten ,gelen haberlerden hususi birçok yeni tahdidat konulmuştur. den müzakereler başladığı bildiri- karı umumiye olduğu gibi bütün tır: saldırdığını anl:yamıyorıım. 
çalanmış ve diğer bir subay da surette istifade ederek Almanlara, Harp sanayiinde çalışacak işçi- liyor. Berlinden verilen bir haber- spor muharrirler,· de mu··ttefik bu- Celaleddin Ezinenin haklı ıtıra-

ld k ·· de muz·· a'- ı · · b ı d - Kuvvetli Galatasaray müdafaa-sadmenin şiddetinden fevkalade bi irıne hakkı olmadıld&rı beyan !erin noksanı yüzünden bazı endus- ""re erın yıne aşa ıgı, luıırnaktad · •. Ancak buna rag"men 
fak t h ·· b " ~ sile Fener forların111 mücadelesi. .. müteessir olmuştur. Başvekilin hu- edilmektedir. trilerde çalışan işçileri harp sana- a enuz ır neticeye varılama- her maçlarında 0 günlerindeki du-

6us·ı kalem müdürü de Başvekil Askeri mahfiller, Schmeling hak- yun·· de kullanmak üzere azami gay- dığı bildirilmektedir. Bu müzake- b" 1 Bu mücadeleden kimin galip çı-
el İ rumlarına göre ırer müta ea yü- k -

gibi hafif berelerle kurtulmwıtur. luıda hiçbir ha,ber almadıklarını retler sarfedilınektedir. r erin spanyayı Mihverin işbir- rütmekten de kendimizi alamayız. acagını kestiremiyeceğimizi yu-

Macar Başvekilinin 
verdiği ziyafet 

bildirmişlerdir. Schmeling Almaı:;- ı Yüzlerce mağaza kapatılmıştır liğine almayı istihdaf ettiği habe.ı karıda söylemiştik_ Bu iki ezeli ra-
yada halk t~r~fından en çok. se~- Kitaplar ancak hususi bir müsaade verlmektedr. Söylendiğine göre İs- Bugiinkü vaziyete göre gerek kip binlerce meraklıyı yine heye-
len sporcu ıdı. Ve Joe Loıns ıle ile neşredilebilmektedir. panyaya Mihverle işbirliği muka- Galatasa·ry, geerk Fenerbahçe ta- candan heyecana sürükliyecekler-
yaptığı birinci maçtan sonra bir bilinde Fransız Fası teklif edile- kımları; bilinmez sebeplerle oyun dir. 
milli kahraman addediliyordu. 1- cek~ir. İspanyanın ötedenberi ken- oynamıya nazlanan bazı asların- Beşiktaş - İstanbulspor maçına 

Budapeşte, 3o (A.A.) - Macar kinci bedbaht karşılaşmasından Meksikada lngİJiz disine verilen Fas parçasının ge- dan mahrum olarak sahaya çıka- gelince; bu maçın tabii bir hal ta-
ajansı bildiriyor: sonra aslen Çek olan ve hakkında nişletilmesini istediği malılmdur. cktır. Fener takım ı nda Fikretin, kip etmek şartile İstanbul şampi-

Macar Başvekili ve Hariciye Na- her zaman en heyecanlı haberler taraftarlığı Şimdi bu emellerinin tatmini su- ayağındaki bilmem hangi arıza do- yonu tarafından kazan;lması tabii-
zırı Bardossy ve zevcesi perşembe verilen karısile çiftliğine çekilmiş- Meksiko 30 (A.A.) _ Meksika - retile Mihverin işbirliğine alınma- layısile oynıyamıyacağı ve belki dir. Maamafih İstanbulsporun 
günü bir öğle ziyafeti vermiştir ti. İki ay evvel bir aktüalite filmi daki sendikanın mümessilleri, Rei- sına çalışıldığı anlaşılmaktadır. futbolü terkedeceği söylenmekte mantığa ve tahmine sığmıyan o
Ziyafette Türkiye, İsveç, Sovyetler Schmeling'i bir askeri paraşütçü sicümhur Cama~o'ya bir mesaj Ruzveltin nutku etrafındaki buna benzer bazı oyunculardan yunlarını da hesaba katmak liızım-

Blrlig"i, Fransa ve Amerika elçile- mekte_ binde .. ta._lim yaparken gös- göndererek bitaraflığın terkedil. dünya matbuatının tefsirleri ve başka ayni hal Galatasaray takımı dır. 
t b t t ı Sch H mütalealar d t kt d" üzerinde de hüküm sürmektedir . . 1 r "l . milli b nka ermtş ve u un gaze e er me- mesini talep etınişlerdir. er ne ı evaın e me e ır. Bütün milli küme takımlarına 

rı e mec . .1s .. ~.sı eı:ı. " U· j ling'den bahseden makaleler yaz- kadar diplomatik mahfillerde Rei. Berlinde nutuk için ilk intıbalar- Şu hale göre iş genç oyuncuların iyi ve spora ve sporculuğa uyan 
mum muduru, yüksek devlet me- mışlardı. Girit muharebelerine iş- sicümhurun bu fi!sri kabul etme - dan daha fazla hassasiyet ve biraz sırtına yükleniyor demektir. bir oyun çıkarmalarını temenni 
murları ve başvekalet ve hariciyo I tirak etmiş olması muhtemeldir. sine büyük bir ihtimal verilmiyor- da asabiyet gösterildiği anlaşılı- Galatasaray takımının bugünkü ederiz. 
nezareti erkaıu hazır bulunmuşlar- sa da bu hareket (Meksika işçileri yor. Gelen haber bunu teyit et- vaziyeti şu şekilde hulasa edilebi· Faruk ERER 

fından sonra, Çelebiye (göğsün.> 

taktığı gülün sapını bu nebatın sol
maması için mendil cebine koYdu
ğu sulu vazoya iliştirmek itiyadı

nı gösterdi~inden) ancak bir hi
mayei nebatat cemiyeti kurmas! v,, 
bu işle uğraşması tavsiye edilebi
lir. 

OrJuya fÜkran 
B. M. Meclisi 1941 mali vılı. Mil

li Müdafaa bütçesinin müzakeresi 
münasebetile kahraman orduya 
sonsuz itimat ve şükranlarını bil
dirdi. Nanemolla: 

- Bu millet, ordusunun erkek
liğile en fazla övünebilecek millet
tir .. dedi ve sözlerine devam etti; 

- O ordu ki, yenmesini, düşma
nın büyük kuvvetine rağmen onu 
ezmesini bilen, dünyanın en erkek, 
en kahraman varlığ dır.. M. K. 

dır. J A p Q N YA ımasında İngiltere lehine mı vcud dmekRtedir. Bu harebe göre, Berlin-
hissllı yeni bir tezahürü olarak ka.. e uzveltin Amerika milletini 
bul edilmektedir. temsil etmediği kanaati izhar edil

Kahiredeki sef aretile Bu hissin yeni bir delili de en - mektedir. Ruzveltin Sovvet Rusya Küçük haberler 
L d düstri işçileri konfederasyonu tara ve bilhassa Japonya hakkınrla mu-

• Tokyo, (Stefan.I): gizJi .IDUha vere e e- tından neşredilen yeni beyanna _ tat lisanını kullanmaması Almanla-

Yeni Nefriyat 

GÜN 
Siyasi ve edebi haftalık Gün ga

zetesinin ikinci sayısı Nizamettin 
Nazif, Vecdi Bürün, Edip Ayel, Ah
met Muhip, Şakir S;rmalı, Cavit 

( s~;;;:Aziz"N:Sı1 Öldürüldü?) 
L Yazan:M. Sami Karayel-

Asahi gazetesinin Bastia'dan bildir- mediğinden şikayetçi medir. İşçiler konfederasyonu ıbu rın canını sıkmış görünmektedir. 
diğıne göre Felemenk Hindistanı hükil- Tokyo, 30 (A-A.) _ Stefani a- beyannamesinde Ruzveltin nutku * Ruslar, Balkanları körükledikleri gibi Avus

turya da bulunan Slavları da körüklüyorlardı met.i ticari müzakereler meselesi hak- il 1 
kında japonya tara.ü.ndan sorulan su- jansındaıı.: e tamami e mutabik olduğunu 
a.Je kat'! bir cevap vermek mümkün o- Alınan bazı haberlerde Japon-ı bildirmiştir. 
lııunadığına dair bir tebliji neşretm;ştir. yanın Kahire sefaretinin vazifesi- A "k k 

Dublin: Resmen bildirildıgine göre, ne devam edecek bir halde bulun- merJ anın ararJ 
perşembe gecesi ve perşeınb sabahı ba- ı d - b"ld" ·ı kt "d" B h Ş 
ıı tayyarler İrlanda topraklan üzerin- ma ıgı ı . ırı me e ı 1. u :ı- anghay 30 (A.A.) - Manilla -
de uçın~lardtr. Dublinde ta;yyare dafi susta Harıcıye Nezareti namına soz daki Amerikan makamatının bil • 
bataryaları ateı açmışlardır. söylemiye salıihiyettar bir zat mat.. . dirdiğine göre, Aroerikadan Phi -

Doksanlık bir ihtiy..r ağır Yamaç, Asaf Halet Çelebi, Saba-
aurette yaralandı hattin Kudret, Cahit Külebi, Sa- Müverrih Angelhard şöyle di • 'lam.landı. 

yor: Sultan Azizin bu, Avrupa seya-
·Ali paşanın Giride azimeti üze- hati fevkalade mühimdi. Ruslar, 

rine İstanbulıda yalnız başına Ba- hırslarından ne yapacaklarını şa • 
bıaliyi idare etmek mecburiyetin- şırm.ışlardı. 

• VB§inrton: Ayan med.is~ Birlefil< 
Amerika limanlarında muattal duran 
BO"den fazla ecnebi gemisiuin hültümet 
tarafından alınmasına müsaade eden 
kanun 13.yihasıru kabul etmiş ve Re.is.i.
cümhura sevk etm!ştır. 

buata beyanatta bulunarak Kahire
deki Japon sefarethanesinin bilfiil 
ciddi müşkülıit karşısında kaldığı
nı, çünkü sefaretin şifreli telgraf
lara diplomatik kuryeler gönder
mesinin menedildiğini söylemiştir. 

Dün, Beyazıddan Çarı;ıkapıya lalı Birsel, Lı'.ıtfi Özkök, Sahn Ko
gitmekte olan şoför Süleyman A • cagöz, Bedri Rahmi, Baha Dürder, 
dayın idaresindeki 2650 numaralı , Doğan Ruşen ay, v. s. nin makale, 
taksi, caddeyi bir yandan bir yana 1 şiir, ve tenkidlerile çıktı. Matbua
geçmekte olan 90 yaşında Hacı Ha tımızda bir haise teşkil etmiş olan 

lippine adalarına yapılan ithal.At lile çarparak başından ağir surette GÜN'ii okuyucularımıza tavsiye 

de kalan Fuad paşayı valide sul - Fuad ve Ali paşalar iyi bir ma -
tan, sevmediğinden mütemadiyen ı nevra çevirmişlerdi. Rusyanın bir 
oğlu Sultan Azize çeki;;tirirdi. kere daha elini ayağını kesmişler. bir ecnebi memlekete tekrar iil:ıraç 1 yaralamıştır. ederiz. 

edilebilmek için Amerika hariciye Hacı Halil kendini bilmez bir -------------
nezaretinden hususi ıbir mezuniyet halde Cerrahpaşa ıhastanesine kal. Hosep kızı 18 yaşında Arşalos evin 

Fuaıd paşa hem entrikacıları ve di. İngiliz ve Fransızlar Ruslara 
az çok ıslahat düşmanı olan kim. karşı Devleti Aliyeyi açıkça hima
seleri, hem de genç Türkiye ifrat- ye ediyorlardı. Bu ise kendi men. 
perestlerini hariç bırakmak üzere faatleri ıcabı idi. 

• dırılınıştır. Halil ifade veremiye- en üst katında çiçekleri sularken 
almak lazımdır. Bu malların nere- cek derecede ağır yaralıdır. Yara- balkondan fazla sarkmış, ve müva
ye gideceği hariciye nezaretine bil lıyı adliye doktoru Hikmet Tümer zenesini kaybettiğinden sokağa • Canberro: Neşredilen bir emirname Bununla beraber Japon hükıimeti 

mucibince, bundan böyle A\'USıraiya uha'beratı kesildiği takdirde icap 
ve yeni Zelanda kuveUeri denizaşın bı.r m . . h kkını 
cahada beraber hareket ettlltleri tak- · eden tedbırlerı almak a mu-

dirilecektir. muayene etmiş ve raporunu V'Cr • düşmüştür. 

Ali paşa ile müsta:kil 'Ve mes'ul bir Sultan Aziz, Pariste istasyonda 
hey'eti vüke!ıi teşkiline muvaffak 1 üçüncü Napolyon tarafından karşı 
olama-ısa çekilmeğe !karar verdi. ' landı. Eliza sarayına misafir edil
MuS:afa Fazıl paşanın emri altın - ı di. Fransızlar, Sultan Azize fev • 
da bulunmak üzere Pariste bir ne- kalade ihtiram gösterdiler. Avus • 
vi idarei merkeziye teşkil etmiş o- turya ve, Prusya sefirleri hli.küm. 
lan memaliki ecnebiyede mukim darlarının Berlin ve Viyanayı zi
genç Türkiye (Jöntürk) fırkası şa. yaret etmesi arzusunda bulunduk. 
y:anı itimad görülmüyordu. Bu fır- : !arını Sultan Azize bildirdiler. 
kanın en mecnunane icraata teşeıb 1 Sultan Aziz, Paristen Londraya 
büs edeceği ve hürriyetperestliği ,·geçti. Bukingham sarayında misa
dahi daii şüphe görülüyordu. fir edildi. İngilizler, Sultan Azizi 

dirde tevhid olunacaklardı,. hafaza etmek şartile Kahire sefa- Şanghayd~ zanned~ldiğine naza· 
• Cebelüttarık: Elcezire valisi Gene- retile temas muhafaza etmekte- ran -bu tedbır, Amerıkan malları • 

raı Grandes, Cebelüttank'm yeni valısi d" ı nın evvela Philippine adalarına ih 
General Gort'un 19 mayıs tarihinde yap ırM. .. d d'I •1 • ( raç edilmesi sonra oradan Rusya •·" · ı· · · d t · ,. usa ere e ı en gemı erın wgı zoyare ını ıa • • mış.ır. yolu ile Almanyaya sevki tertibine 

• Vaşington: Harbiye Nazın Stimsoo mÜrettebab · . · 
Amerikada yetişt;rile<:elt 7000 Jngiliz Nevyork, 3{) (A.A.) _ Stefani bır ruhayet verecektır. 
tayyarecishıin 7 Haziranda kurslara ı il!!~~~~~~!!!!! 
başlayacaklarını bildirm~ti.r. Birinci ajansından: .; 
grup 550 k~idir. Amerikan makamları tarafından 

• Zağrep, (Stetanl): 
Lika, Gorskikotar ve frimorfe mınta

kalarmda posta mumeliiti yeniden baş
lamıştır. Dalmaçya 'ya gelince şimdiki 
halde yalnız Raguza ile posta muame
leleri yapılmasına baslaruhnıştır. 

• ı.ııradrid, ( Setefanl): 
General Maccardo, tırkanın Milis 

6eflilİ.rl<! ve Aanton;o-Cuotafalanjisl 
cençiik oepbatl şetliiine tayin e<1i.lm4-
lerdlr. (A.A.) 

müsadere edilen ticaret gemileri 
mürettebatından 456 Alman ve 
İtalyandan mürekkep yeni bir grup 
Montama devleti arazisinde kain 
Mıssouka kuvveiMontama 
dir. Muhtelif İtalyan ve Alman ge
milerine mensup 646 İtalyan ve 
Almanın Dakota'da kain Fort
Lincoln'a geçenlerde s evkedildiği 
hatırlardadır. 

INGILIZLER GIRIDI TERKETMEK 
V AZIYETINE GiRMEK ÜZERE 

tP.:!!. iriddeki harekıit ln.giliz • 
lı\:3 !erin aleyhine irıki§aflar 
gösterrrı.ektedir. 

Af,hver kaynakları Giridde • 
ki İngiliz kıt'alarının bozuldu -
ğıınu ve İngiliz kuvvetlerinin 
kuma,ıdanı geneTal Freyberg'in 
tayyare ile Giridden Kahire-ye 
gittiğini ve yere inerken düşüp 
öldiiğii.nü iddia etmektedirler 
Bu haberi henüz İngiliz kay -
nakları teyid etmemi§lerdir. An 
cak askeri harekatın İııgilizle -
rin aleyhine bir inki§af göster -
diği Londrada. inkar edilme • 
mektedir. frı.gilizler, Almanla
rın mütemadiyen takviye kıta • 
atı aldıkla.rırı.ı ve üstün kuvvet. 
!er karşısında geri çekiLmeğe 
mecbur olduklarını söylemek -
tedirler. Bu şartlar altında İn • 
gilizlerin Girid.de tutuna.bilme • 
!eri çok m~küldür. f 

O 
rakaa harekat İngilizlerin 
lehine mühim inkişaflar 

kaydetmi§ti.r, FaUujah'dan Bağ. 

dad üzerine harek~ eden fngL 
Zi.z kıt'aları Bağdadm batısına 
varmışlardır. Bunlardan ayrı -
lan bir kol B a ğdada.ın hemen 
şimalinde Kazımiye önlerim 
gelmiş ve burada sokak mu · 
harbelerin başlamıştır. Habba . 
niyeden lıareket eden diğeT bir 
kol ise Mıısul ile Bağdad. ara . 
sındaki demiryolunu ve muva.. 
salayi kesmiştir. Bu kolun iler 
hareketi Bağdadda bulmuın b;; 

yük Irak kuvvetleri ile şimal" 
!rakın muvasalasını tamamıer 
kesecektir. Diğer taraftan Bas -
radan ilerleyen ingiliz kuv -
vetleri de Basranın 200 kilom.et. 
re ~imalinde Mukair'i i§gal et· 
mi§l<?Tdir. Yine Basra.dan diğe-ı 
bir İngiliz ku.vooti Kiıtüemar, 
istikametinde ilerlemektedir 
Buradaki Irak kuvvetleri geri 
çeki!meğe mecbur kalmışlar • 
dw. Bağdadın b~ün i§ga.li bek- [ 
lene bilir. 

- Eşyası ne oldu? 
- Nesi var nesi yok hepsi mü-

zayede ile satıldı. .. 
- Şu halde onu aramak lazım 

gelse? 
- Perilere, cinlere sormalı. .. 

Başka yapılacak bir şey göremi-
yorum. 

Janine başını önüııe eğerek 

apartımandan, sonra da geçitten 
çıktı ve kendisini otomobilde 
bekliyen Loiseau'nun yanına gel
di. Omuzlarının bir har\'keti ile 
muvaffak olamadığını anlattı. 

Loiseau cesaret verici birkaç ke-
lime söylemek istedi. Fakat genç 
kız elinin bir hareketi ile bu bey
hude sözleri keserek arkadaşı
nın yanına oturdu ve yeisini an
latan bir sür'atle otomobile yol 
verdi. · 

Talihsizlik genç kızı takip e-
diyordu. Mavi gözlüklü adam 
günlerce onun peşinde dolaşmış
tı. Fakat onu hararetle aradığı 
~u günlerde izini bulmanın im
kanı )'<lktu. Loiseau Paris sokak
larını dolaşıp duruyordu. Birkaç 
kere .Balo• ismini taşıyan kah
veye uğramıştı. Hatta bir defa
sında Janine ona refakat etmiş
ti. Fakat iki arkadaş işlerine ya
rıyacak malı'.ımat elde edemiyor
lardı. 

Janine gazetede bazı arkadaş
larına meseleyi açmıştı. Herkes 
ona yardım etmek istiyordu. Fa
kat mavi gözlüklü adamla arka
daşları hiç-bir iz bırakmadan or
tadan kay'bolmuşlardı. 

Bazan bunlardan birinin bir 
yerde görüldüğü haber veriliyor
du. Yeniden bir ümit doğuyor, 
fakat bu malı'.ı.ınatın yanlış oldu
ğu anlaşılınca yeis tekrar başlı
vordu. 

miştir. Suçlu yakalan.mı~ ve hadise Kız yere düşer düşmez ölmüş ve 
hakkında tahkikata başlanmıştır. etraftan yetişenler hadiseyi bele -

Genç bir kız balkondan diyeye haber vermiştir. 
dü§erek öldü Cesedi muayene eden adliye 

Dün sa;bah Kumkapıda, Gerdan. doktoru Hikmet Tümer defnine 
!ık sokağında l numarada oturan ruhsat vermiştir. 
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rişan, yeis içinde çırpınıp duru
yordu. 

TEMYİZİN KARARI 
Janine bir gün evde otururken 

temyiz mahkemesinin yakında 
davayı tetkik edeceğini bir gaze
tede okudu. Derhal telefonu a
çarak avukat Romer'i aradı. Bir 
kadın sesi cevap verdi. Genç kız 
sordu: 

Abdülaziz (M. 1863) de olduğu fevkalade iyi bir surette karşıla • 
gibi (bu tarihte Ali paşa ile Fuad dılar. 

Türkçesi M. Feri dun 
!-~~~~-~~~~-

""==-=-=-====--..--="""=-·• 
Günler geçiyordu. Hapishane

sindeki höceresinde Laumier yal
nız kaldığı zaman bir cep takvi
mini ellerinin aras:nda çeviriyor, 
birkaç tarihin üstünü çiziyordu. 
Bazan boğazını bir hıçktrık tıkı· 
yor, yatağının üstüne yüzükoyun 
kapanarak ağlıyordu. Bekleme-
nin azabı pek büyüktü. 

Janine mahkı'.ımun bu azabını 
uzaktan paylaşıyordu. Zihnen 
daima onunla beraberdi. Sık sık 
hapishaneye giderek delikanlı
nın maneviyatını yükseltmek is
tiyor, ona yalanlar uyduruyor
du. Fakat yan;ndan ayrılırken 
kendi de cesaretsizliğe kapılı

yordu. 
Genç kızın etrafındakiler onu 

tanıyamaz olmuşlardı. Loiseau
nun onu eğlendirmek, yeise kap
tırmamak için sarfettiği gayret
ler boşa gidiyordu. Bizzat Paller 
genç kızı avutmak maksadile o
na meraklı bir röpO>Ttaj teklif et
mis, fakat Janine reddedince ıs
rar etmemişti. 

Cıva gibi yerinde duramıyan 
faal J anine şimdi sabahlar erken 
kalktığı halde evden çıkmak is
temiyor, okumak istediği halde 
okudukunu anlamıyor, zihni pe--

p&§a çekilmek istemişlerdi.) Bu J Sultan Aziz, Londradan son~a 
defa da müteassıpların 'Veya sta • Almanyaya ve sonra Viyanaya uğ
tü:ko taraftarlarının ötedeııheri radı. Krallar tarafından istikbal 

- Allo! .. Avukat Romer'in ya
:ııhanesi mi? .. Kendisile biraz gö
rüşmek istiyorum ... Nasıl? .. Ak· 
şamdan evvel gelmez mi? 

tevhidi mesaiye iki veziri yerlerin 
de alıkoymak mecburiyetinde ıkal
mıştı. 

Ecnebi devletler hürriyet ve ıs.. 
lahat istiyorlardı. Yeni uyanan 
Jöntürkler de Hıristiyanlarla be -
raher müsavat ve hürriye.t istiyor. 
!ardı. 

* 
J anine bir lahza düşündü. Son

ra kendisile konuşan kıitibeden 
rica etti: Sultan Aziz, üçüncü N apolyo -

- Avukat Romer gelir gelmez nun davetine icabet ve birinci de. 
kendisini Janine isminde birinin fa olmak üzere bir Osmanlı padi
aradığını söyleyiniz Jı'.ıtfen ... Not şahı sıfatile AVTUpayı ziyaret ey • 

ledi. ediyorsunuz değil mi? .. Laumier 
davasının neticesini öğrenmek İngiltere sefiri de, padişahla Lon 
istiyorum. Gecenin herhangi bir draya davet edildiğ-i.ni !bildirdi. 
saatinde bana telefon edebilir... AVTupa devletleri arasında Sultan 
Temyiz mahkemesinin kararı Azizi payitahtlarına davet etmek 
bugün tetkik edeceğini öğren- için rek<ibet başlamıştı. 
dlın... Telefon numaram şudur: (ıH. 1284) senesi, bir Cuma se -
Marcadet ik defa 36... limılığından sonra Sultan Aziz ibe. 

Janne ahizeyi yerine astı. Bü- raberinde veliahd şehzade !Murad, 
yük bir endişe içinde idi Odada 'ı onun küçüğü şehzade Abdülhamid, 
dolaşmıya başladı. Adliyeye gi- kendi ibüyük evladı şehzaıde Yusuf 
dip neticeyi öğrenebilirdi. Fakat j İzzettin efendıler ile hariciye na
kendinde bu cesareti göremiyor- zırı Fuad paşa, muallim Akşehri 
du. Evinde üzüntü içinde fakat 1 hoca Hasan efendi ve memurini 
yabancı aln:ıyan ?ir muhitte bek- ~aire b_ulunduğu v~, Fransa __ sefıri 
lemeyi tercıh edıyordu. 1 ıle İngıltere sefaretı baş tercumanı 

Neş'esiz bir gün geçti. Telefo- dahi birlikte olduğu halde İstan • 
nun sesi işitildiği zaman saat se- buldan hareket eyledi. 
kize geliyordu. Janine kalbi şid- Ali paşa, naibi saltanat kalmış -
detle çarparak ahizeyi eline al- tı. Fransa donanması padişahı is -
dı: tikbal için Seddülbahir açıJcların -

- Allo? diye bağrrdı. Neticeyi da !bulunuyordu. 
öğrendiniz mi? Sultan Azizi götüren vaıpur Mal 

Telin iibiir ucunda Loiseau'nun ta, Napoli yolile yürüyerek ddku • 
dost sesi işitildi; zuncu günü Toluk limanına geldi. 

lDaha var) Fransız donanınaııile kalelerden se 

edildi. 
Sultan Aziz, seyahatinin otu • 

zuncu günü Viyanadan hareket e. 
derek V arna yolile İstanbula dön
dü, Üç gün üç gece şenlik yapıldı. 
Seyahat müddeti kırk yedi güıı. 

sürdü. 

Panslavizm harekatından yalnu 
Osmanlılar değil Avusturya da zi· 
yadesile müteessir idi. Rusya poli
tikası bir kıiıbuıı gibi Avusturya ü.. 
zerine çökmüş idi. 

Çünkü Panslavizm saklıyacak 

hiç bir harekette bulunmuyor, doğ 
rudan dQğruya danbe vuruyordu. 

Bir halde ki Avusturyanın müş. 
terek hükümdarlığı (Avustu~ya 
Macaristan) Panslavizm tcsiratı 

altında sallanı}'<>rdu. 
Slav ırkına mensup olan Çekler 

Viyanarla Rayşrat'a, Hırvatla~ da 
göndermediler. 

A\'llSturya İmparatoru Fransuva 

Peştedeki Rayştag'a meb'usl atıN 

Jozef ta, Prag'a kadar giderek Cf'k 

gayrlınemnunlarına mümaşatta bu 

lunmağa mecbur olmuştu. 
Ayni zamanda Galiçya vilayeti 

de Macarlar gibi hey'eti \'Ükela, 
parlamentolu muhfariye'.i idare is

temeğe başlamışlardı. 

Ruslar, Balkanları körüki<,dık -
leri gibi Avusturya İmpara'orlu -
ğu dahilinde bulunaıı Slavları da 
körüklüyorlardı. 

(Daha var) 
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Habeşistan da 

Son İtaly.ın kuv
vetleri de mu
hasara edildi 

--0---

Gondar ve Cimmada 

iKDAM 

Bütçe Müzakereleri Bitti 
Dünkü içtimada mülhak bütçe

ler müzakere ve kabul edildi 

ET FiYATI 
Toptancıların 
leplerin daha 

ve ce
sıkı bir 

kontrol altına alınma
sı tetkik ediliyor 

Fiyat Mürakabe Komisyonu e~ 
meselesi ile daha yakından alaka -

1 
c&~ş tarafı 1 inci sayfada) ı G. Saraylı gıbi bir adamı hoplat • söz istemiş ve General Cemil Ta • dar olmağa karar vermiştir. Bil • 

42 bin ta 1 ya n var ~ir lci, memlekette uyuşturucu madde mak bir hayli fantezi cılur. ner kürsüye gelerek: hassa perakendeci kasapların kon. 
________ ..;;.._____ •algını yoktur. 1 Arkasından Hamza Osman söz. Yüksek Başvekilin müsaadesile trol ve Luradaki mutavassıtların 

Londra, 30 (A.A.) - Habeşistan- . Arkadaşıalirfım ttirakı ınınB. dberecesini _ın-ı ıerine s<iyle başlamıştır: sorulan suallere cevap vereceğim. sıkı§tırılmasile, et fiyatlarını tan-
da, Gondag'ın 80 kilometre şimalin- dmne!ll tek e er ız unu tecrübe k H 0 · t k k" ı d - d . , .. . ettik Kırk dereceli· rakılar çıkardık, Ar adaşım anıza sman l diye söze başlamış ve ezcümle Ra.. zım e me m üm un o ma ıgın an 
de ve Adua'ya gıden y-0ıun uzerın- · B k' ıı· k T h ı· .. .. .. ı r· ta b 1 k 1 k h .. d Deh d" ta takat satılmadı. - en es ı ' ır sporcuyum, o - na ar anın mec ıs kursusunden ası s n u a asap ı ayvan gon 

e bulunan_ areç. uşman.. ra- BENZİ..'IE İSPİRTO KARIŞTIRMAK nuştuğum sporcular spor işlerinde sorduğu sualleri cevaplarını yaz - deren istihsal merkezlerindeki sü-
fından tahli;e edılmış_t::· Düşma- Benzine ispiri-O karıştırmak meselesi istikrar yoktur, diyorlar Ayrıca mağa fırsat bulduğunu söyliyerek, rü sahiplerinin buradaki adamla • 
nın Gondar a çekıldigı ve orada :;imd ı lık imkfuısızdır Evvela ispir!< B d T ıı· . b"' t · d · 1 kal ·1 t ·1 · b nl d . . - · . . . · . e en er ıyesı u çesın en vı - e inde ın bir tomar haline tut rı e emasa gcçı ıp u arın e -
çevrilmiş vazıyette oldugu anlaşı- mevaddı ıptıdaıyesi bulmak kabı! ol· ,. tl . l d f 1 t t - k" - l l k t r · t k .. t ·şı· 
hyor. Zira garpte Şelka'yı, cenup- madığı giib benzine kanı_tırılacak ev- '-"Y~ e~e _yapı an yar ım. ası _ay ugu agıdlardan izahatını oku • vam ı on ro u a arrur e mı ır. 

"!" .. d - e upt D b sa!la Jspirt-0 yapabılecek bır fabrikamız yedılmıştır. Bunun sebebı de but. muştur. Tetkiklere göre bugün fiyatla!'ın 
ta Tana g-0 ~nu,ldogdu-c nD ba Re - fia yoktur. çe encümeni reisi İsmet Eker kür. Vakit hayli ilerlcmi.ıti. G"'1eralin yüksek tutulmasına tamamile bu 
ra Tabor, şıma e e e ra eş l\IUHTELİF HATİPLERİN İTİRAZI ı · b t dı ·· ·· h' l · · · k ._ · b ı süye gelerek enstitü kurulmasının ıza. a i uza k. ç_ a uzuy_ordu .. R&na suru sa ıp erının yanı • oyuncu• 
,uıgilizlerin elınde u unmaktadır. Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin söz- T h k d il t 
'"-ndar'daki İtalyanların mı'ktarı ı·ı h t' ı t f ct ·tı· aza büyük masraflara mütevakkıf ol - 1 ~r an - en ·~ın.e . ver en ızaha ların buradaki adamları amil ol-uv teri muhte ~ a 1p er aran an ı r kafi oldugunu bıldırdı. Yulııız tekrar bır kt d B l d üh' 
17 

bin olarak tahmin edilmektedir. uğradı. Hatiplerin mühim bir kısmı u- duğunu ve ilk yapılacak işin de bu sual sol'duysa da Meclis umumi heyeti ma. ~ ır. .u? ~rın a en m ım 
Gondar temizlendiği zaman Ha·be- cuz içkilerin halkın orasında daha çok olmadığı hakkında kendisine ma • alkışlar arasında generali susturarak lerı bırkaç kışıdır. 

d k 1 
. taammüm ettiği ve bizdoki şarap dere- lümat verildiğini söyledi. cevap vermesine meydan bırakmadı. Fiyat Mürakabe komisyonu ko-

şistan a a an yegane mühim Ital- cesinin de yüksek olduğu !ikrini ileri B d · b<l ıe b · · tahs · t' f ti d b k t 
b' 1 k t ki c· •ur" du"ler. Adnan Menderes ise 368 ibin li. tındun anbsaonra eddenl . rtaıyesıdi.l ı-ı y~~ e ı ıya arın a eş ııruş _e,:ı 

yan ce ı o ara cenup a ımma . sa an zı ma e enn yye mes zılat yaptıktan s-0nra bunlar bila-
kalacaktır ki orada takriben 25 bin Ziya Gechcr ezcümle dedi ki: ranın yalnız bır maddeye kondu. hakkında takrirler ,,eril.m.işse de kabul . . . 
ki§i vardır. _ Alkolün derecesi artınca sem dere ğunu tetkik ve mürakabede müş- I edilmemiştir. kıs şımdıye kadar tuttukları fıyata 

cesi de artar. Milli Şef, alkol dereeele- külat dogur· acağını ve bu paranın Devlet Demiryolları ve Denizyollan zam yapmışlardı:. Bu. şekılde ka • 
dnin inmesini bir program halinde orta l k t k 

F Al 
fasıllara ayrılması liizım geldiğini umum müdürlüğünün bütçelerinin mü- , sap ara oyun e ı es ısıne nazaran 

ransız - man ya koymuştur. Ben hu ~le daima uğra- bı'ldırm' ı· tı'r. zak_ e.resind_ en s __ onra ce,_ıseye niha. y.et v_e-1 daha pahalı gelmektedir. 
c:acak, Sihbiye Vekilile Gümrük ve İn· ş , . . . . rilmış, reıs, butçe muzakerelenrun btl- Mürakabe Komisyonunun gör • 

(Baş taufı 1 inci sayfada) 
bJ.sarlar ' 7ekilinden bu me!'elcyi daima Başvekil, Meclıs Reısınden Be ... tiğini ve meclisin pazartesi günü saat .. _ .. .. .. . . . . 
soracağım. den terbiyesi genel direktörü için tın J>eıte toplanacağını bildirmiştir. dugu )uzum uzerıne şımdı fıyat 

Fransız - Alınan müzakereleri faa
liyetle devam etmektedir. Berlin 
ile Vichy arasındaki münasebetle
rin bugünkü vaziyeti harbin en 
esaslı meselelerinden biri olarak 
telakki edilmektedir. 

MEKTEPLİLER DE KULLANIYOR mürakabe bürosu ve belediye mü-
Kürsüde sık sık hatipler sözlerinde messillerinden mürekkep bir hey 

ısrar ediyorlar, alkol deercesinin çok- H }"f k IRAK TA luğundan bahsederek ufa'k şişelerin a ı a sın . et bu işle meşgul olmağa başla -
mektep taleebsi tarafından dahi satın mıştır. 
alındtğını, şiıelerin büyütulmesi lazun beyanatı (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
geldigini söylüyorlardı.. V h 30 (AA ) (Of') VEKİLİN SON SÖZLERİ c y, · · - ı : iki alem Tunusa yapılan tahriksiz teca

vüz üzerine Fransız hükıimetinin 
§iddetli bir harekette bulunması 
Berlinde bekleniyor. 

Kürsüye telı.rar İntiliiar Vekili gel<lJ (Ba~ tarafı 1 inci sayfada) Bağdattan bildirildiğine göre 
ve rakı derecesini azalt nanın başka bir kınlan bundan böyle Alınanlara Başvekil Geylani bugün mernleke- (Baş tarafı 1 iııci sayfada) 
şey icat etmek <l,e ıek olduğunu söyle- daha pahalıya malolacaktır. Şim. tin cenup taraflarındaki ve bilhas-
mi.ştir. .. .. .. .. di İngiliz tayyareleri geceleri hü. sa Basra mmtakasındaki garnizon- metinin İngiliz ve Amerika siyasi-

ORl\IA. nıımı l\Il'DL'RLUGU . ları teftiş edecektir. !erine bir ihtarı ı,nahiyetinde teliik-
Alman Hariciye Nezaretinde e

hemmiyetle kaydedildiğine göre 
Fransız - Alman anlaşmaları bu 
çerçevenin içinde yer alabilir. İki 
memleket arasındaki müzakerele
rin başlıca mevzuunu bilhassa 
Fransız İmparatorluğunun müda
faası teşkil eylemektedir. 

Bundan sonra orı an umum müdur- cum eden Alman tayyarelerınin ki olunabilir. 
lüğü bül<;esine g çilince muhtelif ha- yüzde be,ini muntazaman düşür. IRAK TEBLİGİ 
tipler Zira.t Vt·kalctinden bazı temen- mektedirler. Bağdat, 30 (A.A.) - Irak askeri Çünkii otarşik böyle bir grup 
nilerde bulundular. İngiltere Büyük Elçisi Lord Ha- tebliği: Garp cephesinde Irak kuv- Yeni Diinya ve İngiliz sanayi ve 

KUrsüye gelen Zira.ı Vekili M~di'_ lüaks bir kaç haftaya kadar bu ha vetleri düş.mania muharebeye gi- ticareti için bütün mahreçlerin tı-
Erkmen, ormanları, sırurlama ve h t rışın· iştir. İngilizler ölü ve yaralı kanmasını müstelzim olabilir. Mis-
etme işinin süratle yürüdüğünü, rak- va ziyaretçilerine karşı daha mües t Ed d • . b 
kamlarla izah etti. sir tedbirler alınacağını beyan et. olarak 300-0 kadar zayiat vermiş- er en iin ırat ettıği ir nutuk-

BEDEN TERBİYESİ Ul\IUM miştir. lerdir. Düşmanın bir mukabil ta-ı ta ağlebi ihtimal biitün bu milna· 
!llÜDÜRLÜGÜ arruzu ağır zayiat verdirilerek kaşalar iizerinde durmuş olmak 

Saat on yedide on beş dakika istirahat B } . J tardedilmiştir. Cenup cephesinde için sulhten sonra yapılacak i-<ler-
Vichy, 30 (A.A.) -Ofi ajansı bil- eden Meclis, tekrar toplondığı zaman er ı"n mu' te ası İ d b h . , 

HAYAT PAHALILIÖI ARTIYOR 

diriyor: kürsüye Ba_ıvekilimiz Doktor Refik kıt'alarırruz Marakd'de ngiliz en a setmıye liizum görerek ba-
Amiral Darlan Pariste hem Baş- saydam gelmiş, Beden Terbiyesi Gen~! (Ba. tr.rafı 1 inci sayfada) mevzilerine hücum etmişlerdir. zı teminat vermiştir: 

vekil muavini, hem de Hariciye Dircktörl!iğünün teşkilat kadrosuna aıt ~ İngiliz tayyareleri şimaldeki tay- •Hiç kimse Eski Dünya tcşev· 
Nazırı sıfatlarile iki türlü faaliyet- müzakerenin müstacelen yapılmasını buat bu nutukla ciddi surette meş yare meydanlarını bombalamışlar- viişlerine dönır.ck niyetinde oldu-

1 

te bulunmuş ve işgal altında bu- !llüt.eba.""'5 bolluğu gu o aga a amış ar ı. · . gumuzu uşunmeme ı tr. nter-tekli! etmiştir. ı 1 lm - b şl 1 d dır - d" ·· l"d' E 

lunan mıntakadaki bazı nazırlarla Bu teklif kabul edildiğinden kürsüye Burada verilmek istenilen intıba RAŞID ALİ İRANA GEÇTI ı nasyonal ticaretin mümkiin en 
ezcümle Harbiye Nazın General gelen Osman Şevki, Beden terbiyesi ge I şudur: Ruzveltin nutku Alman Londra, 30 (A.A.) - Reuter: geniş temeller iizerinde yeniden 
Hutzinger ve Milli İktısat Nazırı nel. direkt-Orlüğı; t.eşkil5t kadrosunun devlet adamlarını hayrete düşür • Londra resmi .mahfillerinden öğ-ı doğmasına imkan vereceğiz Esaslı 
Bouthilier ile go"'rüşm1i<tür nokoan ve hatalı olduğ_unu .11leri surerek memiştir. Amerikan yardımını 1 renildiğine göre. Raşid Ali Iraktan bariz vasfı eşya ve hizmetl~r mü-

"""" • yalnız bır kısımda gosterı en memur- . . k ı· h 11 · 
Halen bahis mevzuu olan başlıca '!ardan yüzde seksen ikisinin mütehas- arttırmak ıçın fev a ade ' a erın kaçmıştır. badelesi olacak milletler arası ti-

rı:eselelerden biri yevmiye mesele- ••• ola'."91< istihctan; edilmek is\endığini ilil.nı ıbeklen~yordu: Fakat bu yar. R_aşid AI_i geneJl:urmay -~~ş~anı caretin inkişafını görmek ümidin
sıdir. Paris basını 15 gündenberi, •öylemtı; ve dcmtı;tıı: kı: . dım arzu edılen nısbetı bulamıya- Emın Zeki ve Emır Abdul ilahın deyiz. Almanya bu yeni Avnıpada 
az olan yevmiyelerin arttırılması - Bence bu mutehassıslann adedi caktır. Çünkü konulan ta!lıdidat yerine tayin cür'etini g<isterdiği 

. . aşara\ hanesine dahi çtkamaz. Beden ter .. . A 'k fk' · .. d · ş f ld - h Id 
lehmde neşrıyat yapmaktadır. Ha- biyesinin bu teşkilat kanunu bizi gaye- uzerıne merı a e arı ~:numıye: soz e naıp ere o ugu a e 
yat hissedilir derecede pahalılaş- mize eriştiremiyecektir. sının hoşnudsuzluk gostennesı Irak - İran hududunu geçmiş ve 
mıştır. Yevmiyeler lehinde bazı Söz alım Sırn Day 1940 yılında ol- muhtemeldir. İrana gitmiştir. · 
tadilat yapılacağı zannedilmekte- duğu gibi yaln:.• 194 ! haziraı_ı ay~a Almanlar Ruzveltin Amerika 186 Norveç vapuru 

rolünü oynamalıdır; siyasi ve as
keri sulh şartlarımız Almanyanın 
fena hareketlerinin tekerriirüne 
mani olmayı istihdaf edecektir.• 

İngiliz Hariciye Nazırının nutku 
dir. Yalnız çok az ücretler vüksel- marumks olmbak uzb .. etrc b<odı •.nd terbıydilcs".'::'. milleti namına söz söylemeğe sala. 

. • muva kat ır u <;<> ı e ı are e °'""' . . ba tfı böyle kapalı iki ~lokun teşekkülü 
t.ilecektır. teşkilat kanununun iyice tetkik, edilme hıyetı olmadığını ve cenubi Ame- . . \ihtimalini iyi karşılamak istemedi· 

GIR İTTE 
•ini teklif etınlştir. I rika cümhuriyetlerinin ise bu nut- Oslo 30 (~A.) -;:-- Sıoef Artstıde. ğini göstermektedir. Büyük Bri-

Kürsilye mustakil grup resisi Rana ku tasvib etıniyeceklerini iddia e? nee gazetesıne gore, cem'an 671 
Tarhan gelmiş, Beden Terbiyesi diyorlar. bin ton hacminde 186 Norveç va • 
Direktörlüğünden şu sualleri sor • JAPON - AMERİKAN puru harbin başlangıcındanberi 

(Baş tarafı 1 ınci sayfadli) duğunu bildirmiştir: MÜNASEBETLERİ 30 Nisana kadar geçen müddet zar 

gd ve umumiyet itibarile yeni te
rak.kiler elde ettikleri hakkındaki 
iddiaların doğru olmadığı söylemek 
için sebep yoktur. 

ALMAN KIT'ALAR! TAKVİYE 
EDİLDİ 

Londra, 30 (A.A.) - Times gaze
tesinin Kahire muhabiri Giritteki 
vaziyet hakkında ı;unları yazıyor: 

1 - Beden Terbiyesi kanununun Vaşington 30 (A.A.) - Ruzve1. fında batırılmıştır. 30-0 den fazla 
yirmi birinci maddesi memur ve tin radyoda söylediği nutukta Ja. Norveçli tayfa da ölmüştür. 
amelesi beş yüzü geçen müessese- ponyaya herhangi bir telmih yan-,. ZAYİ - Fatih Askerlik Şubesinden 
!ere bir takım mükellefiyetler tah mag· a unutmuş olabilmesi hakkın- t alınış olduğum terhis ezkeremi zayi 
mil etmiştir. Bu madde hükmü da gazeteciler tarafından sorulan ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
nerelerde tatbik edildi? İbir suale cevap olarak !hariciye hükmü yoktur. 

2 - Şimdiye kadar ne miktarda nazırı Cordell Hull Amerikanın !19 dotwnlu Rlrell İslam 
beden terbiyesi mükellefi alınmış Japonya ile olan siyaset ve müna. oğlu~ıısıı.. __ 

tır.? sebetlerinde hiç bir değişiklik ol • Sahibi: E. t Z Z E T, Neşriyat 

tanya, ticareti ile Avrupa ve sair 
kıt'alarda nüfuz kazanmış ve bi

rinci mevkie yükselmiş bir memle
kettir. Muzafferiyetini temin eden 
hu usullere veda etmek istemez. 
Kapalı bir Avrupa - Afrika vahde
ti Amerika ve İngiliz aleminin hiç 
de iyi göremiyeceği bir sistemdir. 
Böyle nıuazzam bloklara ayrılmak 
çarpışm21arı iktısadi, siyası, fikrl, 
askeri biitiin sahalara amansız bir 
şekilde geqişletmek demek olur 

Hüseyin Şükrü BABAN 
Almanlar tarafından hava taı:iki

le Giride getirilen ilk brkalar e
hemmiyetli nisbette takviye edil
miştir. Paraşütçülerin inmesile 
planörler vasıtasile asker getiril
mesi nihayete ermiştir. Askerler 
şimdi Malemi'de yere inen nakliye 
tayyarelerile getirilmektedir. Pike 
bombardımanları devam ediyor. 
Alınanların asker getirmiye daha 
ne kadar devam edecekleri malfun 
değildir. 

3 - Ne kadar ve nerelerde genç. madığını bildirmiştir. Direk-törü: Cevdet Kara bilgin 
li.k klübü ve gençlik kurumunu teş --------"--------------------------------
kil etmiştir. 

4 - Mükellefler hangi '.klüplere 
I 

dağıtılmıştır. 
5 - İcra Vekilleri Heyetinde ka. 

rar altına alındığına göre, yurdda 

ne kadar beden terbiyesi mükelle- t<"@\~\ PA R A 
fi tahmin ediliyor, herhangi bir \" \ 
müşkülata uğranıyor mu? uğran -
mıyorsa izalesi neye matuftur. ~ ,HAYA. T Y A.RIŞINll't' 

Rana Tarhandan sonra söz alan DİREKSİVQ"'!UDUR 
doktor Osman Şevki ez-cümle şun. ~MrtSİ2'.~··;:~.;;,~==::~;;~~/ 
ları söylem iştir. l lse;~;=:ssas'""'"""--,;>iii 

- Genel Direktörlük esba. 
Bertin, 30 (A.A.) - Resmi teb- 1 liğ: bı mucibe layihasında tıir 

enstitü açmak lüzumundan 
İngllterenin Girit kalesinin iş- dan bahsediyor. Bu demektir ki 

gali için 20 Mayısta havadan yapı· )İmdiye kadar yapılan işler sakat- ı ~ 
lan muazzam bir ihraç ue başlıyan tır ve bizdeki beden terbiyesi iş _ r 1. iŞ BANKASI "' 
harekat aşağı yukarı bitmiş gibi- !eri iyi yürümemektedir. Buna\ K"" ""k f 
<lir. Düşman mukavemeti her ta- rağmen enstitü bu sene de açılma. UÇU tasarru 
rafta yıkılmıştır. Paraşütçülerle maktadır. hesapları 
dağ aıvcılarından mürekkep olarak Arkasından kürsüye Emin Sa . İk 
adanın gal'binde teşekkül eden hü- zak geldi. Onun fikirlerini de şöy- 1941 ramiye planı 

ALMAN TEBLİÖİ 

cunı grupu müthiş bir sıcağa ve lece izah etmek kı>bildir. KEŞİDELER : 4 Şubat, ı Mal'l", 
arazinin anzalı olmasına ragm· en B " . k k d . ı Aguştos, 3 İkinciteşrin ır köylıi a şama a ar evınde 
dH""'anı mag-!Up ederek dağıtmış- tarihlerinde yapılır . ....,... kazma ile çalışır, yani sporunu ya-
tır. Batı grupu Resmo civarında pa- b b' k 1941 İkramiyeleri oar, eden ter ıyesinden ma sad 

= 2000.- Lira 

. . .. . . . 
IDARtslNI BllUI 1$ BAHKASINDA 
tlKF'.iA!"llYELl ...HESJIB '-:.AÇAR 

-

raşüt~ülerle birleşmiye muvaffak da budur. Böyle bir adama top oy 
olmuştur. Paraşütçüler düşmanın natmanın manası yoktur. Gençlı • 
şiddetli mukavemetine rağmen ğin bir araya toplanması elbette 
Kandiya şehrini ve hava meyda- iyidir. Fakat bir müessesenin ran
nını işgal etmişlerdir. Yunan lruv- dımanına, amelesinin vaziyetine 
vetleri başkunıandanı ..bn General bakmadan o müessesede top saha
Hirayvn teslim olmağı teklii et- sı aramayı bir türlü insanm kafası 

1 adet 2000 Liralık 

3 " 1000 "' 
12,, 750" 

~
i : :: 255~0 " 

= 3000- .. 1 ı- 1 = 1500- .. Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu ilanları = ~000.- " , ________________________ _ 

35 .. 100 il 

80,. 50,, 
300 •• 20 " 

.ı tir. . ~.. . d 

= 20001- ,, 
= 3500- " 
= 4000- ,. 
= ijOOO.- ,, 

5 ton vaza!iıı alınacak 

Yukarıda yazılı 5 ton vazalin askeri fabrikalar umum müdürlüğü mel'kez 
satınalma komisyonunca satın alınacaJ\. tir. Satmak isteyen taliplerin evsaf ve 
fiatlıırını havi tekliflerini 10/6/941 salı gününe kadar komisyona vermeleri . 

("167) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banlt:a muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

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

kur'a ile aşağıdaki pH'ır.a göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L.11100 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2•000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • loa • 4,090 • 160 • 20 • a,200 • 

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

Kur'alar ıenede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eylul ve 11 Birincikanun tarihlerinde çekilecektir. 

o. Demir Yolları işletme U. M. ilanları 1 
Muhammen bedeli 4750 dört bin yedj yüz elli lira olan 5 ton kaynamış ince 

?ezir 16/6/1941 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
Idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 356.25 (üç yüz e11i altı lira yirmi beş kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği v€1>iknları ve i.t'.kUflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar konıisyon Reisliğine vermeleri lfızınıdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada l\oia1zeme Dairesinden, 1Iaydarpa .. 
~ada Tesellüm ve Sevk ŞefLlğinden, dağıtılacaktır. • (4122) 

Bir Memur Aranıyor. 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Muhasebemiz için mu zaaf usule va kı.f Lise veya Ticaret ınektebi mezunu 
ve askerlikle ilişiği olmıyan bir nıemur alınacaktır. İsteklilerin gerekli vesika
lariyle birlikte Müdürlüğümüze her •gün saat 9 - 11 arasında müracaat ede
bilecekleri, 

Bir kaç talip olduğu takdirde aralarında nazari ve ameli bir seçme sınavı 
yapılacak ve bunun günü gazetelerle ilan edileceklerdir. (4115) 

İstanbul Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
67 No: lu ilfın - Yerli ipekli ve pa1T1uklular icin tontancı azan1i kür had-

leri şu şekilde tcsblt edilmi~tir. 
I - İpeklilerde · 
A - Standarcüze ipeklilere .% lii 
B - Fantazi .ipek.illere o/o20 
Yarı toptancı bulunduğu takdh·de bunların hissesi toptancı kdrından is .. 

konto ile tefrik edilecektir. 
il - Pamuklularda 
A - Pamuklu mensucat 
a - Ham ve kaba düz mallara %8 
b - Kasarlı ve ince düz mallara % ıu 
c - Topu veya ipliği boyalı mallara %12 
d- Merserize ve emprime mallara o/o 15 
B - Pamuk ipliği 
a - Düz ve katlı ipliklere %8 
b - Kıvrak ipliklere o/o 10 
c - Merserize iplikler perde ve ağ ipliklerine % 12 
C - Makara ipliklerine % 10 

lstanbul Defterdarhğından: 
Açık olan tebliğ memurlukları için Lise ve Orta mektep mezunu olan er

kekler arasında ctahsile devam edenlerle 18 yaşından küçük ve 35 yaşından 
Qüyük olanlar kabul edilmezler> 16/6/941 tarihine müsadif pazartesi gUnü saat 
14 de İstanbul Ünversitesi Hukuk Fa'.<ültesi birinci sınıf dersanesinde mü .. 
sabaka imtihanı yapılacaktır. 

İmtihane girmek isteyenler asağıda yazılı vesikaları hamilen bir istida 
l2/6/941 Perşembe günü saat 17 ye kadar Defterdarlık sicil kalemine biaat 
müracaat ederek fotoğraflı kabul kartları almaları uan olunur. (4007) 

1 - Tahsil vesikası 
2 - Nüfus tezkeresi 
3 - Hüsnü hal kiiğıdı 
4 - Sihhat raporu 

Bu iki vesika imtihanı kazananlardan bil<ihare 
alınacaktır. 

5 - 4,5X6 ebadında iki fotoğraf -inhisarlar Umum Müdürlüğünden 

Muhaınmen B. %7,5 teminatı 
Cinsi Mık tarı Lira Kr. Lira Kr. 

Jlurdavat le-
vazımı. 8 kalem 
Boya ve le- 20 c 
vaıımı 

492 50 
673 52 

3'I -
50 50 

Eksiltme 
§ekli 

A. Eksiltme 
• • 

saati 

14 
14,30 

l - Mevcut müfredat listeleri mucibince yııka>"ıda mildarlan yazılı mal
zeıne e.çık eksiltme usulile satın alnıacaktır. 

2 Muhammen bedelleri, muvakkattemlııatları, eksiltme saatleri klı. ... la· 
larında yazılıdır. 

3 _ Eksiltme 16/6/941 pazartesi günü yukarda yazılı saatlerde Kab.ataş
ta levazım ve mübayaat şubesindeki allnl komisyonunda yepılacaktı.r. 

4 - Liste sözü geçen şubeden pal·asz alınabilir. 
İsteklilerin eksiltme için tayin olurian gün ve saaUerdc %715 güvenme pa 

ralarile birlikte mezkO.r komisyona müracaatları. (4196) 

-~~~~~------~--~-~---------~ 
Adapazah Asliye 2 nci Hukuk Hakimliğinden: 

Müddeialeyh: İstanbul Şehzade başında Milli sinema üstünde çorbacı dük 
kcinında Hüseyin oğlu Mel:ı~net Yaşar Sevinçe 

Karınız Aziz kızı makbule Sevine tarafından aleyhinizde ikame ettiği bo .. 
şanına davasının muayyen olan celsesinde .uanen yapılan tebliğata karşı gel .. 
mediğinizden muhakemenin gıyaben ic;:asına karar verilmiş ve davacı evlilik 
kaydile şahit listesini ibraz etınek i.ızere muhakeme 25/6/941 çarşamba günü 
saat 10 na bırakılm~ltr. 

Mezkür gün ve saatte gelmediğiniz takdirde muktazi muamele yapılacall 
\!hen t®lic olunur. ( 419~ ------


