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İngiltere - Irak 
mücadelesi 

~· 

Hükômet bazı mıntakcliar-
--- ----~-----· 

lngiltere, Mihverle Akde. 
nü: cephesinde çetin bir 
mücadeleye tutuıtuğu §U 

hengamede, büyük bir e
hemmiyeti haiz olan Irak 
ın petrollerinden ve mu
vaaala hatlarından vaz
geçmez; onun için lrak'a 
hakim olmak isteyecek
tir; temenni ederiz ki iki 
taraf •İliih(qrı bırakaral. 
dostça anlO§ıınlar. 

da ki ınısırlara el koydu 

J 

'fUHiRE ... 
J ., 

+ ı ,... , ... . "' 
M) 1,. S J' t . - ' \·: ( 

Y-: Abidin DAVER 

O
ı:. ngiltere, Mihverle Akdeniz 

cephesinde, çetin bir ınüca
deleye tutuşmuş bulunduğu 

IBAK'IN MEVJdl.Nİ VE PETROL HATTINI GÖSTERİR HARİTA 

ırakta 
Petrolün Hayf aya 
akıtılması durdu 

( 

r 11t11da, lrak'ta da başına bir der• 
pktı. lngilizlerin yardımile kurul
.,uş olan Irak devleti, İngilterenin 
dostu ve müttefiki olduğu halde, 
aon zamanlarda Bağdatta vuku• 
ıelen bükfuııet değişikliğini mütc· 
akıp, ingiltereye aleyhtar bir cep
he aldı. Nihayet İngiliz ve Irak 
kuvvetleri arasında ateş başladı. 

lngiltere gibi, Irak da dostumu• 
ve hattll müttefikimiz olduğu için 
bu mücadeleyi esefle karşılıyoru1 

Suriyede Irak le- 1 
hinde tazahürler , 

Hangi tarafın haklı olduğunu mü İ k J 1 " nakaşa eduek d.eğiliz; çünkü böy- ngiliz onso os ugu 
le bir ihtilafta her iki tarafın d• taşa tutuldu 
kendisine göre haklı olduğu taraf 
tar vardır,· bizim şahsi fikrimizce Bağdat, 5 (A.A.) - Ofi: 

Irak hükt'.iıneti tarafından neşre-
iki dost ve müttefik devletin ara· dilen hususi bir tebliğde, hükıimet 
larındaki bir ihtilıifı bar"l yolilc d reisinin kararile ·Irakian Petrole-
n dostça tesviye edecek yer e. · k t' ·ı t is t 
silahla halletmiye kalkışmaları um Company• şır e ıne aı es a • 

d b ta istihsalatın durdurulduğu bildi-
cloğru 4,eğildir ve bu bakım an er rilmektedir. Petrolün Pipeline va· 
iki taraf da baksndır. sıtasile Hayfaya akıtılması da dur. 

İngiltere ile Jrak arasında mev
rut ittifak muahedenamesi ~bkil: durulmuştur. Bazı tasfiyehaneler, Erdün Emid Abdullabın askeri-

.. de, bu böyledir. Fılvakı Irak durumunun ihtiyaçlarını te- üniforma ile alınmış yeni bir resmi 
111ına gore '. . d-'--'- il<" min etmek·üzere faaliyetlerine de-

bedenin bjrı»CI· ına ...,,..,. ı E k• k ı b :~:taraftan birinin ötekine karşı vam edeceklerdir. s ı r a nai i 
• 

1 r aka 
Alman 
yardımı 

--ı:-aı----

Bir lngiliz gazetesi 
bunun nasıl kabil ola
cağını tetkik ediyor 

Gazeteye göre 

Türkiye çenber 
alınıyor • • 

ıçıne 

Londra 5 (A.A.) - Manchester 
Guardian gazetesi başmakalesinde 
diyor ki 

Almanlar Yunan seferini bitir -
diler ve yeni bir teşebbüse giriş.. I 
mek üzere oradaki kuvvetlerinin 1 

"" Çıkan bir kararnameye göre kasabalarda 
3, köylerde 7 gün zarfında mısır mevcu
du beyanname ile hükumete bildirilecek 

Müstahsiller iki sınıfa ayrıldı ve 
alınacak mısırlara fiat tesbit olundu 

Ankara, 5 (İkdam muhabirin- bulunan mısır miktarını bir be
. den) - Resmi Gazetede bugün yanname ile hükumete bildirecek
neşredilen bir kararnameye göre, 
arpa, buğday ve yulai gibi, Sam-

ı 
sun merkez kazası ile İzmit, Ban
dırma, Adapazarı, Düzce, Akçakoca 
Çarşamba ve Terme hudutları da

lerdir. Kararnamenin neşrinden 

itibaren şehir ve kasabalarda üç 
gün, köylerde yedi gün zarfında 

hükfunete beyanname ile mevcut 

hilinde müstahsil ve tacirlerle ha- m<>ır miktarı bildirilmiş olacaktır. 

kiki ve hükmi şahıslar ellerinde "Devamı 4 üncü sayfada) 

l Marmara hattına mec
~ cani nakliyat başladı 

~~~~~~~-ı•~~~~~~~ 

Karadenize dün akşam bir kafile hareket 
etti. Postalarda tadilat yapıldı 

Hükfimet hesabına meccanen 
Anadoluya gitmek için beyanna • 
me vererek bilet alanlardan Mar. 
mara havzasına mürettep olanla • 

nn sevkine dün sabahtan itibaren 

başlanmıştır. İlk kafile saat onda 
Trak vapurile Mudanyaya gitmiş-

tir. Bu vapurla gitmek için be • 
yanname verenlerin miktarı 460 
kişi olduğu halde yalnız 27 kişi 
gelmiş ve bu vaziyet karşısında 

Denizyolları İdaresi normal suret. 

te paralı olarak bu hatta seyahat 
(Dovamı 4 üncü sayfada) hariçte, bu ittifakla telifi kabil o~- Irak hükumeti tasarruf tedbiri 

·· ü ç•karacak bır ol bu ·· e eselere 
mı 8 v guç ~mı·r· oldni!:u yapılan benzin satışının vesika u· 

· t tmamasını ö o . vazıye a . dd · de iki devlet sulüne tabi tutmıya karar vermış-

ra 1 ar 1 s y,.,..ıı.ııa 
davet etti 

bir kısmını geri alarak tensik ede
ceklerdir. Alman taarruzu Libya
ya inhisar etmiyecektir. Hitlerin 
Mısıra karşı taarruza bem ışark·":.:-fi~~· 
tan hem de garptan geçmesini bek. HAVA HAReı f Yeni Sırp 

B.~est ye~iden - devleti 
'"bi üçünciı ma esı 
... · türlü ihtilafların j tir. 
arasında~ı her • 

01 
kabul Irakian Petroleum Company'nin 

ııulb yolıle ballolun~caı:ı bu sara- senelik petr0>l istihsalatının 5 mil
etmişt!r· !ş_te m~a~e entbarp ilan yon ton olduğu hatırlatılmaktadır. 
batlerı bı\afma ıki tara ş· (Devamı 4 üncü sayfada) 

--o----

Emir Abdullahın 
riyasetinde 

etmeksizin mubıirebeye tııt~şmu 
lardır. Bu kanlı nıücadelenın her 
iki devletin yalnız düşmanlarını H ı· t 1 er •. n Şarki Erdünde 
memnun edeceğine şüphe yoktur. ""h" b" t 

!emek Lazımdır. Bu yeni hareket • 
!er, İspanya, Cebelüttarık ve şi • 
mali garbi Afrikası hakkındaki 
Alman niyetleri her ne olursa ol. 
sun, gecikmeden belirecektir. Şark 
dahilinde Alman planının anahta. 
rı henüz vüzuh bulmamıştır. Bu· 
rada bir sual varid olmaktadır: 

(Devamı 4 öncü sayfada) 
1939 Eylulündenberi devam eden t k mu ım lr Op• 

harpte, Irak, küçük bir ~evlet oı- n U U ıant1 yap11dı 26 A m er ı· kan 
masma rag" men, büyük bır ro.l oy_-t Kahire 5 (A.A.). - Öğrenildiği. 
namaktadır. lrak'ıu ebemnııye 1

; • • k • • 
harbin Akdeniz cephesine yanı Balkanlara aıt ı ı ncı ne göre, Cumartesi günü şarki Er. gemı· sı· du·· n 

d dün Emiri Abdullah tarafından 
Şarka intikali üzerine bir kat a·' k S mda verilen izahat yeg·eni Ira!< sa)ıık kral naibi Emir 
ha artmıştır. Harbin başlang~cı~- ı 1 S •• d ıla iktısadi ve Musul petrollerı d~- Abdül İlah şerefine verilen bir öğ- UVeyşe Var l 
layısile de askeri olan bu ebeınını; Alman devlet le ziyafetinde, Iraktaki vaziyet 4nJı:ara, 5 (Radyo Gazetesi) _ 

Ye
t, son zamanlarda sevkulceyşı ciddi bir tetkike tabi tutulmuştur. k .d • • Bu öğle ziyafetine, bir Irak sabık 26 büyü gemı en mürekkep ilk 

birlrmakahpıe·~otllaelrmı· ıvşetırb.ububatı itib.a- l e ı S l nazırı ile Iraklı şefler ve şarki Er- biiYük Amerikan kafilesi Süveyşe 
-r d.. FT t" A b fi · de · varmış ve yüklerini boşaltmıya 

rı.le ve iran, Basra ko""rfezi, Bm· -o--- • un ve ı ıs ın ra şe erı ış.. b l t B 
ak l 

. 
1 

.....,. aş amış ır. u suretle Orta Şarka 
11.istan yolları üzerinde bulunma~ı, \Balkan devletlerı- tir ey emış ewır. ilk Amerikan yardımı Amerikan 
Türkiye, Suriye, Filistin, Arabıs- • iyetlerinİ ve NAİP IRAKLILARA BİR BE • vesaitile vasıl 0>lmuş buluıı.makta-
tan ve iran ile sınırdaş olması do- nın yaz . t Ve YANNAME NEŞRETTİ dır. 
Jayısile pek mühim bir coğrafi ve A 1 m an zayıa Londra 5 (A.A.) - Emir Abdül . 
sevkulceyşi vaziyete salıiptir. k zancını anlattı İlah, Filistinde bir beyanname neş ı 

İngiltere için şu hengamede 8 . . t rederek Raşid Aliye karşı isyan 
lrak'ın petrollerlnden ve sevkul- Alman devlet Reisi Iiıl!ekrın R:;~: 1 etmeleri için Iraklılara hitap et • 

• t ·ğ· nutkun ılk ısmı A ceyşi faydalarından vazgeçmıye da Jrad e " ' de Anadolu ajan- 1 miş ve meşru hükumeti yeniden 
imkan yoktur. Almanyanm Süvey- kaydetınişhk. B~;~~dan naJden verdiği tesis için Iraka döneceğini temin 
ti ele geçirmek için büyük hareket- sının :~a:.s~t htil.lselcn verıyoruz: eylemiştir. 
)ere girişmiş olduğu bir sırada, m~~ıı:r,

1 

;\!manya ile YugosI1avy~ ~.~~ Emir Abdül İlah, hu beyanna -
Irak, İngilterenin İmparatorluk sındaki muzakerelerle Yug~~:s~ o~arak mcsinde ezcümle şöyle demekte • 
muvasa a at arı 1 ı arı c ır : hukun1e lkan ·harekatını uzun uzun ır: 
ğüm noktasıdır. Almanlar Siivey~ı başlayan B: ezcümle demiştir ki: (Deva.mı 4 üııcü sayfada.) 

Taşoz adası 
işgal edildi 

Ankara, 5 (Radyo Gazetesi) 
Dün akşam (evvelki akşam) sa
at on sekizi on geçe iki İtalyan tor
oidosu ve bir Alman gemisi Ta
~oz adasına asker ç: kararak işgal 
etmiş, hiçbir mukavemete maruz 
kalmamı;tır. 

l b l "t"b ·ı b" dü \ .. . tnin ve bunun ne d. 

l 
. • 1 h d d • Fı anlatmtŞ v e e geçırır erse ura an ogru -, h"ll hayosı2ca bir ciıretle ---------------------------

!
. . s . J k .. . ürü • churc 1 b' .. !il e ısın, urıye ve ra uzerıne Y • - h rebelerin bize 75 ın o Y s A k 

mek istiyeceklerdir. İngiltere de, son m~d "ııunu söylemiştir. Bu rakam a İmparatorluğun kara yollarııu ınu-ı m:,~ om~harebcleruıdcki zaytalımızdan ms un - n ara ara-
bafaza edebilmek için, bir tara~tan g (Devamı 4 üncü sayfada) 
Kızıldeniz ve diğer taraftan Iran -<>-- d b k k 
körfezi vasıtasile İmparatorluğun sın a ayra oşusu 
Şark nısıf küresinden getirebile- ,. n g ·ı ı ı· z 
reği kuvvetler ve gelecek Ameri-
iı:an yardımı ile Almanları durdur- • ı • 
mıya çalışacaktır. Bu takdirde Bas· g e m 1 er 1 
ra limanının, seyriisefere müsaU 
olan Şattül'arab ile Didenin ve -<>---

19 mayıs gençlik bayramı müna
sebetile ilk defa tertip edildi 

Afrikada çarpışan İngilizlerin 
Sudanlı askerleri 

AFRiKA HARBi 

lnoilizter Tobrukta 
3000 Qsir aldı 

Dört tank tahrip, 
taarruz tardedildi 

Kahire 5 (A.A.) - İngiliz umu
mi karargahının tebliği: 

Libyada: 3.4 Mayıs gecesi kıt • 
alarımız mukabil taarruzda bulu· 
narak düşmana ağır zayiat ver -
dirmiş ve taarruzu yenilemek için 
düşman tarafından yapılmakta o. 
lan hazırlıkları ifna etmişlerdi!". 

Sollum mıntakasında makienli 
kuvvetlerimiz yeniden faaliyet gös 
termişlerdir. Müteaddid düşman 
mi1frezelerine muvaflakiyetle hü. 
cum edilerek insan ve zırhlı oto-

(Devamı 4 ünciı sayfada) 

6 Ge·neral 
Yunan ordusu kadro

sundan çıkarıldı 
Hanya, 5 (A.A.) - Ege ajansı 

bildiriyor: 
Büyük askeri kıt'aların kuman

danları sıfatile Krala, vatana ve 
hlikfimete karşı olan yeminlerinde 

(Devamı 4 üucü sayfada) 

Kızılay umumi 
merkezi içtimaı 

---o---

hucuma ugradı 
iki Alman zırhlısına 
çok yakın isabetler 
o 1 d u havuz 1 a rda 

yangınlar çıktı 
Londra, 5 (A.A.) - Hava Neza

retinin tebliği: 
Pazarı pazartesiye bağlıyan ge

ce İngiliz hava kuvvetleri tarafın· 
dan Brest havuzları üzerine yapı

lan akın esnasında Almanların 
Scharnhorst ve Gneisenau zırhlıla
rına çok yakın ve emin isabetler 
müşahede edildiği bildirilmekte-

(Devamı 4 üncü sayfada) 
... 4 • • • • 

6-7 milyon nüfu
su ihtiva edecek 

Budapeşte, 5 (A.A.) - Ofi Fran
S"lZ ajansı: 

Pest gazetesinin Berlin muhabi
ri, Sırbistanın mülki idaresine mu
vakkaten eski Yugoslav nazırların
dan Azimoviç'in memur edildiğini 

yazıyor. 

Berlindeki Sırp mahfillerinde 

bildirildiğine göre, Sırp devleti 
6 • 7 milyon nüfusu ihtiva edecek

tir. 
,, ...... .. ,.. ....... ,, • 

On sene çahştıktan sonra ... 

Yazan: Seliimi iZZET SEDES 

Vaziyeti yakından bildiğim 
için misal olarak İstanbul Bele· 
diyesini alıyorum. 

muhtacız. Belediye arkada bı
raktığı yetimlere yardım ede
mez mi? 
Kadına verilen cevap: Ede

mez! 
- Peki bu çocukların ikisi 

ortamekteptedir. Onları olsun 
bir yatılı mektepte bedava oku. 
tan1az mı? 
Kadına verilen cevap: Maarif 

Müdürlüğüne sor. 
Maarif Müdürlüğünden veri

len ce\'ap: Bedava okutamayız. 

* Hayat sigortalarını mı bu gibi 
!ayıf bir muvasala battı olmasına Cebelüttar1ktan 
rağmen, Basra • Bağdat • l\Iusul d •ze açlldl Ankara, 5 (A.A.) - 19 Moyıs spor 1 olan güzergahtaki bölgeler, Ebedi Şef- Ye nİ idare heyeti 
demiryoltJltUn büyiik bir ehcnınt!" Ak enı ve gençlik bayraınt rnıinasebet1yle Be- ten Mıllı Şel'c sembolunu taşıyan bay-
yeti vardır. İngiltere, Jrak'a ha- . 

5 
(A.A.) _ Fransız den Terb.yesi Genel Dırektorlugli ta- rağı kendi Vilfiyer hududlanııdan itiba- intihabı yeplldı 

İstanbul Belediyesinde ücretli 
bir hizmete giriyorsıınuz, tam 
on beş sene hiçbir ihtar alma
dan, sicilinize hiçbir fake sürme
den, batta tatil günlerinden gay
ri bir gün bile izin istemeden 
çalışıyorsunuz. On beş senede 
ücretiniz ayda otuz liradan kırk 
liraya çıkıyor ve günlerden bir 
güıı ölüyorsunuz. Arkanızda or
ta ve ilkmektep çağında üç ço
cukla bir dul kadın bırakıyor
sunuz. Kadının Allabtan başka 
kimsesi yoktur, çocukların da 
annelerinden gayri kimseleri 
yoktur. 

müesseseler içinde teşkilatlan, 
dırmalı, bu gibi miicsscseleri mi 
hayat sigortalarına bağlamalı, 
herhalde bir mi\cssesede. on se· 
neden fazla çalışmış olanların 
arkada bıraktıkları çocıık ve ka
dınların yoksul kalmamaları ~a
resiııi zecri bir tedbirle bulmalı. 
Böyle bir icraat ve teşkilata 

muhtaç olduğumuı muhakkak· 
tır. 

kiıiı. olmadık•a, Orta Şark denilen La Lınea. . . . raiından bu yıl ilk defa olarak Samsun- ren tesellüm edeceklerdir. Bayrağı ta- A k 5 (AA) K 1 C 
' b Ofi ajansı bıldı~:yor." .. Ankara arasında yapılaca.k bir bayrak ı;ıyacak olan bet· atlet iki kilometre ko- n ara · · - ızı ay e. 

bu mıntakada tutunamaz. Bu a- Dün bütün gunduz. Cebe_~utt~ "\koşusu tertıbedilmiştir. lzmit·'lrı düş- şacak ve bayrağı diğer arkaclaşuıa ve- n:'iy~ti _umumi Merkezinden bildi· 
kımdan dostlukla veya zorla Irak- rıkta dağ, liman ve kb_rfez nzerı~- n~~n kuvve.tl~ri .~arafından işgali g~ü.: r-e:cekur. Bôylece elden ele verihnek rılmışt.~r: 
ta kalmak istiyecektir. Bakalım, d k ok İngiliz denız tayyaresı· I nun ytl .donumu olan 15 Mayıs gunu suretiyle önemli ve Yüksek Mılli ıı..tı- Bugun yapılan Kızılay Um~mi 
hadiseler nasıl bir cereyan alacak? epe ç b bardıman tayyaresi Samsun ıskeelsmden başlıyarak 19 Ma- ra ı temsil edecek olan ba rak lik \Merkezi toplantısında Hey' eti Ida.. 
Bizim temennimiz iki tarafın ateş le avcı ve om . yıs pazartesı gunu Ankrırada 19 ~Iayıs Y . Y genç . .. .. . 
kesip dost•a anlaşmaları ınerke- uçmuştur .. C'.ün bata;ken bır ç~k Stadyom~nda nıhayet bulacak olan bu 1 ve spor bayramı gümi saat 1 l'de . 19 re Reı_s ve azalıkla:rı~a. aşagıdakı 

• harp gemısı Akdenızde manevıa. 
1
ko>uya aıt olarak hamlanan programa , Mayıs Stadyonıundakı şeref t.rıbunune zevat ıntıhap edılı::ıışt_ır, 

&indedir. Abidin DAVER lar yapmak için açılmıştır, nazaran Saınsun"dn ılıbren Ankarayatgetınlecektır. tDevaını 4 uncu sayfada) 

Kadın, kocasının ölümünden 
sonra Belediyeye başvuruyor. 

Diyor ki: 
- Kocam on beş sene namu

sile miiesseseııizde çalıştı. A1dı

ğı para ile kimseye muhtaç ol
madan geçindik, Fakat bugün 



( 
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Mevlevilik Nedir? 1[~'1 ti~::( ··-·.~~ 

Celaleddini Rômi Kimdir? 
Bir gram boya yüz 

kito şeker 1 
Yazan : ZIYA ŞAKİR 

-76-
J Boyalı şeker sattıkları için malı

------ kemeye verilen bazı şekerciler, bir 
gram boyanın tam yüz kilo şekeı 

KUMAŞFİATI 
LARIDÜŞTÜ 

Almanya ile yeni 
ticaret anlaşması 

Bişncv ez ney çün bikllyet ı tariki)nin bir şubesi idL Batta, boyadığını ve bunun ise kimseye --
miküned mürebbisi (Seyit Burhaneddin) ikı bir zararı olamıyacağını ileri sür- D Ü Ş Ü k 1 Ü k y Ün l Ü 

Ez cüd°'La şika·yet mı"k"-ed. dokll% sene iıntidat eden (tesli.k. ve müşler. O, ne kuvvetli boya imiş Son anlaşmaya gore hazırlanan listelerle lb• J"kl d d ...... ..... ,_, .. ı b. t ·· k·1 e ıse ı er e yüz e 
Be t' .1 b lı M _ _.,d sohbet) müddetinde, o zat da bu ...., oy e, ır gramı am YU:< 1 o şe- k l k. l • • } " ( b l 

y ' '. e. aş yan esne .. e: tarikin seyri süluk ve meşihat i- keri boyayabiliyormuş .. oldu ola- arşı ı 1 sıparış er verı meğe aş anıyoı 15, diğer nevilcrde 

DIS POLİTİKA 
Yeni harp 

Yazan: 
Prol. H. Şükrü Baban 

C enup komşumuz Irak da 
m~harebe sahasına gir
mış bulunuyor. Böylece 

(Ney)ı dınle! .. Bak, 0 nasıl şl dahına dair kendisine birçok tel- cak, şekerciler bu, boyanıu cinsini Almanya ile 12 milyonluk yeni misyoncularile mübayaat firmala. d b 
~ye~ eder. .. Şikayet, değildir bel- kinler icra eylemiştL (Cenabı ve adını da söyleseler de evlerini, bir ticaret anlaşması parafe edil - rın~an baztlarının mümessilleri ı e Una yak 1 n 
ki Fırak vo cüdıil.ıklardan olan Şems) ile mülakattan sonra se- barklarını, duvarlarını, arabaları- diği yazılmıştı. Yeni anlaşma hü. Romanya tarikıle şehrimize gel - Son günlerde pamuklu, i • 
sergiheştiııi hikaye eyler.) mi ve sefayı kabul etınlş is; de, nı, sandallarını, vapurlarııı boyata- kümlerine göre hazırlanan liste • mişlerdir. Anlaşma hükümlerine , pekli mensucat fiyatlarında 

ı Balkanlarda bir aralık parlayıp 
sür'atle sönen alev, petrol kuyu· 
ları civarında tekrar canlanmış bu
lunuyor. 

Bu yeni cidal çok nisbetsiz bir 
1 boğıqmad.ır. Hatta Yunanistan ile 
· İtalya arasındaki muhasama esna
sında gördüğümüz tezatlar buna 
nisbelle çok daha mutedil bir sevi
yede sayılabilir. Orada altı, yedi 
milyonluk bir kütle kırk üç mil· 
yona karşı duruyordu. Burada ise 

D . b _ __.._ ne onun tar-=L:_ · · cak olanlar, bundan sonra hep bu ı li 
ıyea ir hitap ve ihtar v ....... -. ...uıe gtrmış ve ne de !er dahilinde karşılıklı sipar~le • göre Almanyadan bilcümle sınai ehemmiyet · surette bir tenez. 

B d · k tık yeniden b' tarik t · · b has ve ke•kın boyadan kullansa- · . . _ . . l ura a, (nay)in şikayeti, amış - ır esısıne teşeb üs 
1 

B" .. k'I k bo- rın verılmesıne başlanrruştır. Al • mamul.at, çıvı, cam, porslen eşya, zül göze çarpmağa baş amış -
tan kesilip, •yrtlması; yetişip bü- etmişti. ar! u gramı yuz 1 0 şe er tır. Yünlü elbiselik kumaşlar. 

Yayan bu bu.yanın iki '"Üz elli gra-: manların buradan alacakları mal. alınacak ve mukabilinde tütün ve. 
yüdiiğü (vantan)ından cüda kala- Menakipnınnelerde, şöyle bir ka- ' 1 da yüzde 15 miktarında, diğer 
ak fi k d d mile, Asagı· Y, ukarı ;, .. , dört odalı !ar icın çalışmak üzere Alman ko- saire verilecektir. r. 'ra acısı uyması u. yıt vardır: ..., ' nev;Ierde de buna yakın fiyat 
N • ,,_, t' d edi bir ev ve yarım kilosu ile de bir ı . • · ay, ş,,...ye ıne evam yor [Bu tarikati aliyye, imtiyazı ma- h dü~künlüğü olmuştur. Iktisad 

ve, <flyle söylüyor: --' t kil'ti h · Haliç vapuru ferah ferah oyenır T •• k k d . 19 t k• Vekaletinin bu hususta aldıg"ı 
r ne •• ve eş a ususıyesini, bir- demek.. ' ' ur a ı n ı mayıs a ı 

- Beni kamışlıktan kestikleri kaç zatı şe ·r d · nl tedbirlerin ilk neticeleri gö -
rı e me yun rse, a a- Sonra yine bir gramı ile yüz ki-

,... sinemi delik delıL. ettikleri za- r b' · · · (H" dd' ç ı b') "f b d • • rülmeg"e başlamıştır. Mensu • 
fil ırıucıSL USame ın ee ı, loşekerb_oyananbub_oyalan __ nçey.- vazı e aşın a l mandaııberi feryat ediyorum. Be- ikincis' de (S il V 1 d) f g e Ç ı re S fil ı cat fiyatlarının bir miktar da-

1 ' u an e e e en- rek gramıle solmuş hır kostum, bır 
nim bu feryadımı, bütün dınliyen· dimizdir] ~ ha ~iismPoi bekl<>nn:ıektedir. 

· pardesü, bir palto ferah ferah bo- --~ - -
ler, ağlıyor, Fakat ben, tıpkı heniın Ş h ld (M ı · t ''-') · b İstanbul ı·dare heyetı• İş ç l. 1 e rın· gı"yeceklerı· ' ' · 'b' f kın U 8 e e vevı arı..., nın ü- yanacagı" gibi, bunların dört, beş '-
gı ı, ira rztırabile şerha şerha "k ( ı 

1 
t~k.<ihen üç küsur milyonluk bir 
hmb dört yüz küsur milyonluk 
Büyük Britanya İmparatorluğuna 
karşı direnmiştir. Binaenaleyh şu 
veya bu şekilde askeri netice hak· 
kında fazla ümit ve hayaller besle· 

J nemez. Hakikat halde bir muhare· 
beden ziyade tedip hareketinden 
bahsedilebilir. d li . 1 yu pir ve mürşidi), (Mevlana gramı ile bütün ruj kullanan ka- b ·• J f ) G • 

e nmış o an bir sine isterim. Şu· c ı·ı dd' . u g un t o p anıyor orma ar hazırlanıyor ' a z 1 n o - e a e ını Rfunl) ise, müessisle- dınlar bol bol dudaklarını boyaya-
nun için, iştiyak derdinin acılan- · d H'' ddi Irak, Umunı1 Harpte, uzun mü-
ııı ona Sn-·yliyebı·ı~ı·m. rı e usame n Çelebi ile SuJ- bilirler. G<!çen haf:a teşekkül eden Yar- 19 Mayıs Gençlik Bayramı gü- d 1 1 d K" .. 

1 
'b' 

-• ta v 1 d ı k r li · t • f 1 • ca e e er en ve utu emmare gı ı 
Mesnevide, (nay) bak.imdir. Da- n e e oma azım ge ·r. Şakayı bırakalım amma, sanda- dımsevenle_r Ist~_nbul şubesi~ln i. n? Taksimde yapılacak olan bü • a r 1 e er 1 ordumuz için şerefli zaferlerle dolu 

ima onun, İlahi aşk ile yükselen Hüsameddin Çelebi, bir tarikin Iın, vapurun, arabanın, evin, apar- dare heyetı bugun partıde hır top yuk geçıd resmının prograrru ha- müsaraalardan sonra g>aliplere 
feryat ve hıçkınkJan işitilir. Fakat müessisi olabilmek için lazım gc- tımanın, köşkün, hatta Beyazıt kn- Jantı yaparak İstanbullu bayanla- zırlanmıştır. ---o terkolundu. İngiltere Milletler Ce-
btttiin bnnlar, ruhları tasfiyeye len bütün evsafa malikti. lesinin ve saçın, sakalın, dudağın nn _cephe geri~i hizmetlerini or • 1 Bu resmigeçide mektepliler ve 15 mayıstan itibaren . miyetinin bulduğu yeni müstemle-
ııevk..den birer bilanettir. (Mesnevi) gibi mnazzam bir ese- boyalısı boşa gider amma şekerin, gamze edecektır. ' Halkevleri spor teşekküllerinden tatb ı·k edı"Jmesı· ke şekillerinden biri olan manda 

M 1• ( • rın· kayıt ve tesbı"ti vazifes'ın'r bu··- pastanın, zerdenin boyalısına hiç Yardımsevenler Cemiyetinin Re b k f b ·k ı dak' k dı kı ıçın ese a: Nay ), ( msanı ,kiımil)- aş a a rı a ar ı a n z ve · tarzında burayı idareye başladı. 

llir. Kamışhk, (Ahadiyyct) ve yük bir gayretle ifa ve ikınal et-ı aklım ermez. ~ele son zamanlarda isi ve hamisi Bayan Mevhibe İn- erkek beden terbiyesi mükellefle. 
1 süratle hazırlanıyor Petrol menabii ve Hindistan yolu 

(ruha.niyet) alemidir. Adi bir ka- k fi . kaza zerdeçal renkli kadın saçları pek önünün tekmil bayanlarımıza hi. ri de iştirak edeceklerinden bun- üzerinde bulunuşu Elcezireye bil· 
me şere nı nan bu zat, [6ZZ çoğaldığı için, zerdenin halis saf· t d b · 'd h G · · k · ı· · k ' · k h l · m.ı, parça'1mian başka bir şey ol- ı ap e en eyannamesı 1 are ey- lara yeknasak üniformalar ihza • azına, ıç 1 1• ıç ısız a ve erın yük bir ehemmiyet atfedilmesini 
sent!Si Muharrem ayının ilk gu"nü] ranlısı bile bana bir acayip ge_lmiye etince teksir oluna k ıs· t b k k rol kl d .. d ·1 ye lnıyan (nii1), vatanı olan kamış· ca ve an u. rına başlanılmıştır. ayma a 1 ar an gon erı en müstelzim oluyordu. Esasen kadim 

hktun kesilip ayrılması,.dan şiki- Konyada dünyaya geldi. başladL !un tekmil kazalarına, köylere va- Yevmiyeleri 150 kuruşa kadar 0 _ ni fiyat tarifelerini tetkik ve tes. tarihtenberi beşeriyetin ve mede-
:ret edjyor. Şu halde, (kamil) olan (Arkası var) Osman Cemal KAYGILI nncaya kadar tevzi olunacaktır. lan işçilerin üniformaları fabrika. bit etmek üzere dün belediy~de niyetin beşiği olmak hususunda 
bir (insan), asil vatanı olan (Aha· !ar tarafından yaptırılmaktadır 1 bir toplantı yapılmış ve Beledıye Dicle ve Fırat nehirlerinin arası 
diyyet ve ruhaniyet) aleminden (~ ~JI Borsa 4 üncü Vakıf Hanına Yak d k k rı · Reis muavinlerinden Lutfi Aksoy- eu müsait bir saha teşkil eylemiş 
ayrılarak, hicaranlar, elemler, levs- ' MAHKEMELER DE Ve p OL 1 S T E nakledilecek k ın a ge'." ·ı me tep ı _er ;e la İktisad Müdürü Saffet Sezer ve idi. Zaman geçtikçe bu ehemmiyet 
er, • yet erle dolu bu yalancı dr kl dı azalmış değil, bilakis çoğalmıştır. l üfli. · 1 · r'stanbLıl Nu"kut ve Tahvı·ıa·t Bor. I gere. spor_cu ışçı er umurru ır kaymakamlardan mu"rekkep bir 

Dö d .. .. Vakıf h b' geçı esmı provası yapaca ar r. ih • k .t k 1 t ılitnyaya gelmesinden niçin şikil- ...,__________________________ sasının r uncu anı ına- ·• · zarı omı e uru muş ur. Daha bu asrın bidayetlerinde Al· 

İns d k . k' d · · kled .1 . Dıger taraftan Taksım meydanın-
yet etmesin?.. anların, dünya- Q b •• •• H ı·ı• .. ld •• sın a ı es ı aıresıne na' ı mesı . . Bu komite, 5 gün içinde tekmil manya Basraya kadar iktısadi men t O US Çu a ı ı O Uren arap kararlaştırılmıştır. Bu daır. ede ba- da_ dav_ e_tlılerın v&_ halkım. ız_ ın_ res. 
iaki vaziyetleri, ancak bir imtihan d d b im 1 b kazalardan gelen fiyat tarifelerini · faatler temin etmeyi gaye edin-

zı lüzu 1 t · t 'k al d'li ._ mıgeçı ı seyre e ı e erı ~çın e· 
devresi geçirdikleri mnvakkat bir H • h kk d k "}d" y kad m ~ amıra ı ;:' 

1 
e bı 1ru:ı !ediyece tahta tribünler inşası ka. tetkik edecektir. Biliıhare tarifeler mişti. Abdülhamid hükumetinden 

mahbes ve zindan hayatından iba- ayrı a ın a arar verı ı dueg"u Zaahr ır· oersBoa yrsınaesındaaenkaluacuna·k~ rarlaştırılmıştır. Daimi Encümene sevkoluancaktır. Bağdat hattı imtiyau koparrldığ:ı 
rettir. Memleketinden cüda kalan Yeni tarifeler 15 Mayıstan itiba. vakit bu demiryolunun müatehası 
bir insanın, gurbet illerinde mem- l tır. B" k ren tatbik olunacaktır. Basra olacaktı. Haydarpaşadan 
leketini arıımasr ne kadar tabii ise, H . . H ı·ı· k d ··ıd d..... .. b't Denizyollarının İlkbahar ırçocu sarnıca Basraya kadar uzanan bir kol .. Bu 

ayrının a ı ı as en o er ugu sa ı ı kinill bir insanın da asli vatanı o- tarifesi Oğlunu yaralıyan baba mukavele imzası akabinde Lon· 
lan ruluuıiyet alemin! iştiyak ile gÖrÜJcrek OD iki seneye mahkum edildi Devlet Denizyollarının Adalar, düşüp hog" uldu ik· .. l A b .dek h 'drada büyük bir feveranı mncip ol-
•nması .. ., •na bir an evvel kavuş- Yalova ve Anadolu yakası ilkbahar ı g~ evve ra camı ~ • 1 du. Böyle bir imtiyaz İngiltere için 
--L Geçen sene Taksim civarında 

1 

meselesinden dolayı meyhaneye al rif 1 -- --o---- vede kagıd oyunu oynarken gor • 
...... ateşile yanması, çok. tabiidir. ta e eri dünden itibaren tatbik d''"" _

1 15 
d S b . T 

1 
bir hezimet sayıldı. Bu kadar şid· 

B ba-ı-- t b" Tarlabaşı caddesinde bir cinayet mak istememiş, bunun üzerine çı. edilmiye başlanmıştır. Yeni tariie- Cesedi dört saat• ugu og u_ yaşın a a rı ı ıyı detli bir aksülamel Berllni düşün· 
" ..,...gıç an sonra, ır padi- işlenmiş, sivil polis memuru Arab kan kavgada Moız MenabLmı hı - b•çak.la do<_t ermden aralıyan d- d'" · d I kit d•l 

p1ım bir cariyeye a"1< olmasına kl t l l'k ı · t lerd vııp t 1 sonra çıkarıldı . ur u ve en zıya e en e 1 en 
Hayri, Tarlabaşında oturan Neba- ça a ~gır ve e ı ı e ı sure te ya - ve son seferler daha geç saatlere mavnacı Rızelı Ahmed Tıl.ıy dün kısım • yan·r Bag" dat Basra arası. 

dair hir h.ilıiye başlar .•. Bu cariye, ı lı ·r d · k 
nasıl sabn alınmıştır?. Ve sonra, hatin evinde bir gece kaldıktan ra amış, yara ı a e veremıyece alınmıştır. Beşiktaşta Serencebey Çi'1enbik , adliyeye verilmiş, Sultanahmed üzerinde İngiliz sanayi ve maliye-
nasıl hastalanmıştır? .• Tabiple, bu sonra sabahleyin eve gelen Neba- bir halde hastaneye kaldırılmış • Mısırçarşısının istimlaki ! sokağında oturan mühendis Tah • birinci sulh ceza mahkemesinde elleri ile müzeyyel bir mukavele 
cariyenin. tedavisinden, nirin aciz hatin metresi otobüscü Halili, Ne. tır. Beıedıye reıs rnuavıni vekili sin Ölçkin'in 12 yaşındaki oğlu sorgusu yapılmıştır. Ahmed Tılıy l'apılarak Haydarpaşadan Bağdada 

' bahati dövmesi ve kendi üstüne de M · L · d" dl' ·ı k N ı A d - Ç t' 1 · · d d -1 k h k d f Al · göstermişlerdir?. (Tabibi İlahi) ile oız evı un a ıyeye verı - me tupçu ecati i e imar müdürü y ogan e ın ev erının yanın a- sorgusu esnasın a og unu a ve- a ar sır man sermayesıne 

pıullşahm mülAkah- (tabibi Gayb) yürümesi üzerine tabancasile ya • miş, Sultanahmed birinci sulh ce- Hüsnü ve istimlak şubesi müdürü ki arsada uçurtma uçururken üstü de gördüğünü, eve davet ettiğini, hasir fakat Bağdat ile Basra arası 
111 hasta cariyeyi görmek istemesi.. ralıyarak öldürmüş, Nebahatin kız za mahkemesinde sorgusu yapıl - dün Mısırçarşıs;na giderek bura- kapatılmış olan ve sarnıç halinde çocuk serkqçe mukabele edince İngiliz - Alman muhtelit bir kom· 
on.onla (halvet) talep etmesi.. has- kardeşini de yaralamıştı. Hayrinin mıştır. Moiz: «Menahim bana bir daki istimlak faaliyetini tetkik et- kullanılan büyük b'r havuzun içe. bıçağını çekip yaraladığını söyle. binczona bırakıldL Böylece İn· 
ta cariyenin derdini keşif ve teş- muhakemesi dün ikinci Ağırceza tokat vurdu. etraıftan koşuştular; mişlerdir. risiıre düşmüş, boğulmuştur. İtfa. işmtir. Hakim Reşid, kat'i ve va- giliz kabinesi Basra körfezinde bir 
his eylemesi .. bütün bunlar, birer mahkemesinde neticelenmiş, Türk kalabalık toplandı. O aralık yara. Mı.sırçar~ının islimlılki Hazirana iye tarafından üç dört saat kadar zıh rapor alındıktan sonra sorgu. Alman sermayesinin yerleşmesini 
hikmet silsilesidir. ceza kanununun 44'1 inci maddesi lanmış .. benim haberim yok. Hat. kadar ikmal olunacak ve müteakı- sonra cesedi çıkarılmış, cesedi mu- su yapılmak üzere Ahmedi mev . görmek gibi feciadan yakasını sı-
~te, Mesn....ınin mündereeatı, hükmüne göre 18 sene müddetle ta o beni vurmak istedi .. fırsattan ben tahliyesine başlanılacakt:r. ayeoo eden adliye doktoru Enver cuden müddeiumumiliğe iade et. yırmış oldu. Umumi Harbin aktbe-

hıına benzer hikayelerle malidir. hapsine karar verilmiş, ancak, bu istifade ederek kaçtım.• demiştir. Diğer taraftan •Yenicami•in kar- Karan nPfninP ruhsat vermiştir. miştir. ti artık bu alakayı bütün hütiiıl 
Fakat bunların hepsi de, insanları kıskançlık sahnesini Nebahatin Hakim Reşid,.ll>foiz Levinin tev- şısındaki J<.üçük parkın yerinde tasfiyeye kuvvetli bir zemin ha· 
ahlik, kem8l, fazilete ve ruhları meydana getirmesi ve Halilin Hay yapılacak olan •otomobil parkı.- E f • ı d zırladı. 

rinin üzerine yürümesi mahkeme- kifine karar verm~tir. Meyhane - nın planı da tanzim olunmuştur. t } at ar} yarın an İngiliz mandası altındaki Irak tasfiyeye sevkedecek birer hikmet h 
ee takdiri tahfif sebebi olarak na- cinin ayatından ümid kesilmiş • Bu parkın vap;lmasına da Haziran- yavaş yavaş Londrarun yardıınile 

lıazinesidir. ' 
zarı dikkate alınmış, bu cezanın tir. da başlanılacaktır. istiklal sahibi olmıya doğru adım· 

Saded haricine çıkmış olmamak ·· t b' t il ·ı 12 • d • • ı k k • b k uç e ıri enz ı e cezası sene Kamyonun ı"çı·nde yu"'zük' 0. yun Simitçi, Pastacı ve S O C tar attı ve nihayet as erı azı u-
için bu bahis üzerinde de fazla te- n r a l n 1 r 1 e e 1 1 B" ,_,__, d . hapse indirilmiştir. Hayrinin bun. du" •u''p 

0 
.. ldu·· Börekçilerin ihtiyacı yut ve şurut ve taahhüt er e u-

va ..... uı e emıyeceğiz. Artık, (Ce- ~ yük Britanyaya bağlı olmak kay· 
nahı Mevlana) hakkındaki tetkik- dan başka 60 lira mahkeme mas • İdare ettig"i kamyonla tug"la ta • Simitçi, pastacı ve börekçilere 131 dile müstakil ve Milletlet Cemiyeti 
Ierhnizi de ·kafi görerek, şimdi, rafı ve 5-00 lira manevi zarar da ;:aptlaeak un tevziatı için fırın sa- d 

öde k şıyan İsmail Hasköy meşatlığı ci- . Mürakabe komisyonu zeytinyag" ı fiatlarına azası bir devlet oldu. Bu urumıın-Mevlevl tarikinin kuruluşu ile ii- .. mesine arar verilmiştir. hipleri ihtiyaç listelerini peyder- dan istifade ederek Türkiye, Afga· 
da.p ve erkanı bahsine geçeceğiz. Meyhaneci Saiiriyi yaralıyan varından geçerken yolda giden üç •ey Belediyeye vermektedirler. bir miktar zam talebini reddetti nistan ve İran ile Sadabad paktı 

ameleyi ricaları üzerine kamyona Bu listeler İktisat Müdürlüğünce denilen mukaveleyi imza etti. 
(Mevlevi Tariki)ni, Kimler Moiz tevkif edildi alınış, bunlardan İsmail yolda kam etkik olunduktan sonra ofise gön- Fiyat Mürakabe Komisyonu dün tenzilat yapılmasının mümkün ol-

Tesia Etti? Cumartesi gunu Kuledibinde . . . .. "k d" :erilmektedir. öğleden sonra Mmtaka Ticaret Mü duğu neticesine varm•ştır. Fakat Dahill işlerinde tamamiyle ser-
Evveke de muhtelif münase- · • · · yonun ıçerısme yuzu oyun uş - Alhn fı·atlan d;l•Üyor dürlüğünde toplanarak bazı karar- her on beş günde bir tetkik ve tes. besi olarak hareket hakkına ma• bır yaralama bıad.isesı olmuştur. • .. ..im .. t" C ed' .... l•ktır' T rı"i meclisi kabinesi ve 

betlerle arzetmiştik ki, (Hazreti Tabakçı Moiz ILevi Kuledibinde muş, 0 _uş ur. es ı muayene Altın fiyatlarında iki günden.be- !ar verm~tir. bit edllım fiyatlar için henüz bu ı · eş ' 
Mevlüniı), peduiııin silik olduğu, Menahiınin meyhanesine bira iç - eden ad.lıye doktoru Enver Karan ri tekrar düşüklük başlam~ ve dün Komisyon dünkü içtimaında et müddet dolmamış olduğundan ye- devlet şefik.kvardır. Gely~n~b?~ine-

• ·'-"" )" . tan ni fiyat tesbiti önümüzdeki Per • sinin teşe ülü, Krıı aı ının u-(Hiceganı Abrar) tarikine mlfilı mek üzere gitmiş, Menahim Mo • Morga kaldırlilU4o>ına uzum gôs . >ir altın 27 lira 90 <kuruş mua- fiyatlarını tetkik etmiş ve meri • zaklaşması, yeni bir naip tayin edil 
etmişti. Bu tarik. es.ki (Halveti w aralarındaki eski bir şahidlik termiştir. mele görmüştür, veUe bulıınan narhtan bir miktar şembe gününe bırakılıruştır. Her mesi ve bu hükômetio bir nevi 

cins koyun eti lfiyatlarında bir mik 
------------------------------------------------~----------- darbe mahiyetini alması ve bilhas-

yemeg"e tar tenzilat yapılacaktır. sa bu harekette haklı veya haksı.s --··• • • .------------------ ı kak ona benden bahsetmıştir. Her ğinden açsın ve her şeyi olduğu rum ve mecburi olarak 

S h 1 ts k ·t b lk' b .. · · ADLİYEYE VERİLEN bır' Alınan parmagı" nııı vücudfi 

UN 6 U LE R ikimizin koleje ait aya tını onun gibi an a m .. o va ı e ı ugun- ınıyorum. 

' 

b b' f l ·ı ... k" k d .. h .... t" - - d * ET MUHTİi;KİRİ Londrayı hu yeni Irak hükiioıeti-

p A R LA D 1 • 
~~7~ ire ın az ası e ogreo. y~şa;a:ıışş~~.:u;,~ uzun u ıçın e Bugün Feridi görıniyeli tam bir Şehzadebaşında kasap Ali Özer ne karşı mülayim olmamıya teıı-

Edebi Koman: 1' 

ka 1 t ğı K d.i k d . ·· · h ft Jd H lb k' b ü vı'k etti ve Basraya İııgiliz kıtaatı Acaba Feridle rşı aş ı m za- en · en ıme soz verıyoruın. a a o u. a u ı en onun • 90 kuruşa koyun eti sattığından 

man, bunları bana anlatacak mı?. Onu gördüğüm anda çok soğuk çüncü günü akşarru çıkıp gelece.. mürakabe teşkilatı tarab.ndan ad- ÇJkarıldL Bu hueketin mevcut 
Anlatırsa her şeyi itiraf etmesi ve kanlı bulunmıya çalışacağım .. fa. ğini zannediyordum. Aldanmışım liyeye teslim edilmiştir. muahedelere tetabuk derecesi hu
tatil müddetini Emelle geçirdiğini kat bu sözden ibaret kalıyor. Şu doğrusu .. o, daha Emel gibi birçok ZEYTİNYAGINA ZAM TM'..EBİ snsunda çıkan ihtilaf ve noktai na· 
söylemesi lazım. Halbuki o bunu anda yalnız olduğum halde bile, kadınlarla eğlenip vakit geçirmek zar farkı ilanı harpsiz, tavassnt-

bile olsa, beni tatmm edemiyecek. 1 Ben her şeyi bildikten sonra, bu saklamak istediği için, daha evve- beni kim görse halimde bir başka. niyetinde .. bütün arzularını tat - REDDEDİLDİ suıı, mühletsiz, yirminci asrın or· 
~le olunca da benim ~evgim ne san ha1kayı ~~ğımda nasıl o- linden İzmit ve hasta arkadaş diye lık olduğunu muhakkak ki söyler. min etmeden Berid.in yanına ge • Bakkallar Cemiyeti sabun, zey. !alarma doğru cari olmıya başbyaıı 
ışe yarıyacak .. Kırılan hır kız kal. !ur da· taşıyabilitun?. Kendi ken. I bir yalan uydurdu. Ya onunla karşılaşınca bu daha zi- lip te ne yapacak sanki?.. tin ve yağların fire verdiğini ileri yeni usule uygun, bir harbin baş-
bi tekrar tamir edilebilir mi? .. Bel- dimi aldatmak niyetinde olsaydım Kendisile karşılaştığım zaman yade artmıyacak mı?.. Bir haftadanberi çok farklı bir sürerek azami satış fiyatlanna yüz lamasını intaç etti. 
ki edilmek istenir. Amma ben bı.. bu belki mümkündü. Fakat bugün nasıl hareket edeceğimi düşünüyo- Aynaya bakıyorum. Karşıma şekilde değ~tim. Rengim sapsa."l.. de 5 miktarında zam yapılmasını Bugün muhakkaktır ki büyük 
na itimat edemedikten sonra neye için hunu yapamıya<:ağım. Bu rum. Bütün metanetimle eskiden sapsan bir Berid çıkıyor. Çöktü • gözlerim adeta içeri çökmüş .. ev. istemişlerdir. Fiyat Mürakabe Ko- muhariplerden birine temayül e.t· 
yarar?.. sebepledir ki, onun ismini taşıyan olduğu gibi konuşabilsem çok iyi ğüm belli.. bunu Ferid nasıl olsa dekiler çok üzülüyorlar amma, ne misyonu bu teklifi dün tetkik et. miyeu ve bitaraf kalmak isti yen, 

Bugün için. ortada sevişen bir bu küçük yuvarlağı, aileme göster. olacak amma, öyle zannediyorum anlıyacak ve belki de anladığı hal- yapayım ki derdimi onlara açıp miş ve azami sahş fiyatlarının mukabil larahn husumetine kcıı-
çift yerine, seven bir Berid ve al- mektense gardrobun bir gözünde ki ben buna güç muvaffak olaca. de anlamamış gibi ·görünecek.. bir de evi neş'esizliğe boğmak is • tesbiti .sırasında fire miktarının dini maruz görıniye alışmalıdır. 
ılatan bir Ferid var .. halbuki par- ı saklamayı. daha münasip gördüm. ğını. F€ridi karşımda görünce, o- Odamdan dışarı çıkmak isteme.. teıniyoruın. Fakat annem galiba hesaba dahil edilmiş olduğunu na- Şimdi ne olacaktır? AlmanyanlJI 
ıruıklarımızda biribirim'.zin olmayı Ferid.i ~k sevdiğim için. şimdi.. nun her sözünden başka başka ma· diğim halde. bir türlü beni rahat işi anlar gibi oluyor. İki gün evvel ı zarı itibara alarak müracaatı red.. Bağdatta kopan bu yeni fırtınayı 
l§aret eden birer sarı halka mev- \ lik bundan fazlasını yaparruyo- na çıkarmıya kalkışaeağım ve ne. bırakmıyorlar. Hele insan biraz ı odama çıktığı zaman biraz Fe!'id detmişir. zevk ile temaşa ettiğinde şüphe 
cut .. sahte bir bağ .. gösteriş ve aHi- rum. Parmağımdan çıkarmıya mu- tice itibarile ona inanaıruyacağım. canım sıkılıyor dedi mi, mesele hakkında konuştuk. Herhalde o · yoktur. Büyük Britanya İmpara-
yişten başka kıymeti olmıyan J vaffak olduğum ismini, henüz kal. Şüphelerimi ve gördüklerimi birer tamam .. beş dakikada bir annem vakit ben iyice renk değiştirdim Erdal lnönü tehrimizde torluğu Atlantikte, Şarki Akdeni:ı· 
maddi bir rabıta .. duygular ve dü. . himden silecek takatte değilim. birer sayacağım ve sonra da araya, odama gelip hal hatır soruyor. ki, annem işi anladı ve bana snal de hatta Garbide pek ziyade meş· 
tünüşler tamamen başka olduğu ·ı Gözümün önünden Emelin san bin türlü mazeret girecek, Emelle Şimdi de yemek için çağırıyor. sormağa haşladı: Reisicü.mhur, Milli Şef İsmet ~uJ iken ve Mwr hududunda ha· 
halde, -bunları aynı şekilde temel'- hayali de bir türlü gitmiyor. Feri· lronuştuğnııu, İzmite gitmediğini !ar. Gitsem bir türlü, gitmesem bir - Yoksa, kızım Feridle aranızda lnönünün küçük oğullan Erdal vali boğuşmalar ve savaşlar bir~i· 
ldlz ettirmeğe çalışan birer nipn j di ne vakit tanıdı ve ne vakit mü- birer bahane bulup anlatacak .. ben türlü .. benim yüzümden evin in ti- bir şey mi var, dedi. İnönü dün sabah Ankaradan ~h- riııi kovalarken yeni bir gailenıa 
Wtırası._ nasebet peyda etti!~ Ferid muhak. istiyorum ki l'erid bunlan kendili- zammın bozulmasını istemiyo • (Arkuı var) rimize gelmİftlr. (Devamı üçüncü sayfada) 
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Eden 
---<>---

Yunan Başvekiline 

IJgilterenin minnet
tarllğını bildirdi 
Hanya, 5 (A.A.) - ~e ajansı 

bildiriyor: 
Eden, Yunan Başvekili Tsude

ros'a aşağıdaki mesajı gönde.emiş
tir: 

Avam Kamarası ve İngiliz mil
leti adına, Yunan Başvekiline, Yu
nan ordusunun gösteı·diği parlak 
cesaret ve sebat ve metanet ve 
müttefik olarak dürüstlük ve sa
dakatıne karşı derin minnettarlı
ğımızı arzederim. 

Tsuderoı>t aşağıdakı cevabı ver
mıştır: 

Hararetli mesajlarından dolayı 
ekselansınıza teşekkür ederim. A
vam Kamarasına ve İngilız milleti
ne Yunan ordusu hakkındaki dü
şüncelerinin bütün Yunan milleti
nin ta kalbıne kadar gideceğini te
min etmenizi ri<:a ederim. Anava
tanı müdafaa eden erlerimize İngi
liz ve İmparatorluk erlerinin yap
tığı kıymetli ve dürüst yardımı hiç 
bir zaman unutmıyacağız. Mütte
fiklerimiz eski Termopil kahra
manlarına layık olduklarını gös
termişler ve İngiliz tarihinin şanlı 
kitabına altın yazı ile yeni sayfalar 
yazmışlardır. 

Sizi bir kere daha temin etmek 
isterim ki büyük müttefiklerimiz 
Britanya Commoıı Wcalth'i asil 
rnilletlerinin yanında, nihai zafere 
ve manevi hürriyet ve enternasyo
nal adalet prensiplerinin kat'i ga
lebesine kadar mücadcl eye de\·am 
edeceğiz. 

Y u nanistandaki 
hariciye 

memurlarımız 

Hepsinin sıhhatte bu
lu 0 d k ar b

0

ldirildi 
Ankara, 5 (A.A.) -H~r~ciye Ve

k· ı tinden tebliğ edılmıştır: 
a e B- -k 
Atina Buyü.k Elçimizle uyu 

Elçılik erkan ve memurlarınm ve 
At P . Başkonsolosumuzla 

ına, ıre .. 
Konsolosluk mensuplarının ve cum 

!k • ilen sıb-lesinin aile cf radmın anı 
1 hat ve afiyette bulundukları .. A_ -

manya hükutni!ti tarafından huku
metımize bildirilmiştir. 

Amiral Darlan 
Vişiye döndü 
Görüşmeden acil bir 
nttice beklenmiyor 
I.nndra, 5 (A.A.) _ İsviçre r_ad· 

yosunun bildirdiğine göre, ~ır~l 
Darlan Paristen Vichy'ye donm~. 

' B.. "k Elt-ıs: \'e Parıste Alman uyu ~ 
Abetz ile yaptığı görüşme hakkın· 
da derhal Mareşal Peten'e malu
mat vermiştir. Hemen derhal ken
disini gösterecek bir netice çıkması 
tahmin edilmemektcdır. 

Ruzvelt '

C BUGÜN -\ 

1 sıv.A.st' 
'--VAZIYET J 

Hitlerin Nutku 
Yeni nutkunda diyorki Hitlertn evve1ki günkü nutku 

·günün mühim siyasi hadısclcri a
rasmda mütaleası lazım gelen bir 
hadisedir. Hıtler, malüm olduğu 
üzere, Ray~tağda söylediği son nut. 
kunda Balkanlardaki harekatın se
bebini, neticelerini ve Almanya -
nın Balkan siyasetini izah etmiş-

Demokrasi için 
çarpışmıya da

ima hazırız 
1 

tir. Nutkun ilk kısmı Balkanlarda-
. 5 (AA ) _ Ruzvelt ki son harbin amilleri hakkında, 

ASKERLiK J 
( BAHiSLE!?_'_ 

i 
c 

PANYA 
BELÜTTA 

ve 
1 

• 

[ M · ı rin Cebelüt"!nk ka_lesine karşı 
ğı harp şıdde:t l ı olaca k.tır 

Vaşıngton · · ' ı· l Alın - ·· ·· ·· t k 
Reis Vilson'un doğduğu yer olan madum ~bant . 

1
a
9
n gohru~n~ be - Son gunlcrde Harbin rığırlık mcrke- demiryolu şebekesi vardır. 

.... , dün bir nutuk söyle _ rar an ı are tır. 39 all.lının .* ti Akdeniz darullı:ırckfıtuıa inUkal et- lspanyanm <Rib denilen Fastaki top 

.::ıt_auton da_ le dem. tir ki. lamasının mes'uliyeti İngı1 • mlştir. Şimdi de bu darilUuırekfttın gar- nıkları da 28,740 murabba kilometredir. 
mı~ ve ezcum . . ış_ · d tere ve Fransaya yukletil _ bında, CebelUttarık mıntakasında yeni ve nilfusu tahmıncn ı mılyon kişi.dır. 

Amerikan milletı, dunyada e - ktedir y ln t kta A. bir cephe kurulacak gıbi görün(j,yor. ispanyanın Atlas Okyanusunda Ko.nar-
k ·nin mcvcudıyeti için ev - me · a ız, son nu u ' , ık ye adalan, Akdcnizde Balear adııtan ve 

mo rası t r ve daima yeni _ merika da harp mes'ulleri arasına Cebelüttar : aynca Afrikada da bazı müstemleke-

Yeni harp 
(Baş tarafı 2 nri sayfada) 

1 açılması M.ihveri ancak memnun 
edebilir. Bahusus ki Irak çok za
yıf oltluğu için kahir bir İngiliz 
galebesi Iraklılar üzerinde yas ve
rici bir tesir hml edecek n bütün 
Arap ve islam memleketlerini is
tiklalleri için çarpışmış olan bu bir 
avuç mücahide hiç olmazsa kal
ben müzahir kılacaktır. Filistia, 
Mısır ve Hindistanda bu hareketia 
manevi tesirleri görünmesi ihti
mali hiç de -zayıf de,rildir. Esasea 
Beri in ve Romanın memnunİ) et
lerinin saiki de bu akisler olacak-

R Uz Ve }t'in oğ}U vclce çarpışm~ş 1 
• ithal edilmektedir. Bu ınmlakada Cebeluttarık k:ıyası lcrı vardır. 

den çarpışmaga hazııdır. t.:ıhk t D:ıh,Ji harbtcn C\'V<!l İspanyanın Bu harbin en mühim un urların-
K h• gı·dı·yor · · · r· d · D"ğ t ft H . I b tku İngüızlerın elındcdır. Modem ·ıma hazerl ordusu 8 esas tümen, ı suvari a ıreye Vilson, demokrasının ın ıra ı - ı er ara an, ıt er u nu - ıa mukcıruncl btr kale halmc sokulmuş dan biri olan petrol kaynaklarına 

tır. Irak henüz istiklaline ka' uş
muş narin bir fidandır. Böyle bir 

badireye dayanması ihtimali he
men yoktur. Çöllere rekilerek mu
kavemet \'C iz·aç da İngilizleri yor
mıya yararsa da Irak'a çok ıniis
bet menfaatler t&in edemez. 

1 "k A rı"nde yaşıyamıyacağım öğrenmiş. nu söylerken, Amerika Cumhur • olan bu kaya Akdc:ııı.zın garb kapısı o- tumcni, 2 muhtelit doğ tugayında ıba-
Rangon 5 (A.A.) - Bır eşı ,. - ~ b d"" .. · · c- aln Septc boğazına h kım bır anahtar rettı. Ordu şu alaylard n milrckkcbdi· malik olması ve Almanların bu . ka R' ,..;eoı"cu··n1huru Ruzvclt. m tır. Vılson'un u uşuncesını ve reisi Ruz,·elt te, Amerika um- 35 • de· 2 tnnk ıı \•"n 16 hra 

men =<> lt dun menıdır. lngıliz. donanması Ccbelul- pıya • • su " · ' kıymetli nıayic atfettikleri chem-
b.. ük" oglu James Ruzve imanını tebcil edelim. hurreislerinden Vilson'un evinin tarık kalesı saye uıde Akdeniz.le Atıaı; ı dag, 4 sahıl, ı suvari, 4 ağır topçu, 3 . 

uy ld seb uhte"t t ı 2 h d f miyet lngillıleri Bagdatta ecre'- an tayyare ile Çunking'den buraya Ru%velt, Vilson'un doğmuş o u- muze olarak açılması müna e - Okyanusu arasında muvasalayı tcmın u opçu a eıyı, n'\ia c ı gru- .,, 

lm. t ". James Ruzvelt yarın ğu evi hürriyeti_n yeni __ bir m_ abedi tile bir nutuk söylemiş ve ilk defa etmekte \'C .istedığı zaman, bu iki de- m; 5d ıslatıhkdum alayı , dBale~: •. ve4Katonar- eden vakıalar hakkında çok hassas 
gc ış u. . 1 d l k A be . t• ki nizdAn bınne kuvvet Juıydırmnkl:ıdır. ye a a nn a 4 pıya e a-.,... pçu 1 ked "- a "ld" B . Kahire"·c hareket edecektır. olarak ilfın etmış ve soz erıne e. o ara merikanın har ış ıra .. ,_ Rift 

2 1 
d 

1 
o mıya sev ece& amı ır. u cı-

" Son günlerde, Almanlaı ın 1 izl re wyı, e P ya e a ayı. ----o- ~ramla demiştir ki: ihtimalinden bahsetmiştir. · !tan .Mı Riftekl kuvvetler ara tnı\a ayrıca betin de Ila~dııt ricnlince takdir 

k AdcnW kapamak içın bır tara - ycrlı bırlikler de vardır. Buradakı İs-Ma tsuo a .,_ Bu harek-ctle, bizim içimiz- * ..ır .,e suvcy c, o 1.:r tarat1.<1n vt:..ı •H- edilmesi icap eder. İki tarafın da 
d.. d h ·· tarı"'a tnarruz cdeccklcrı söylenıyor. Al panyol kıt'alarının şlmdı tok\·ıye cdıl-

de bulunan imanı, unya a ur • s miş oldu u muhnkk klır. ı panyolla-ı menfaati luzumsuz bir hareketi ça-
riyete ve demokrasiye_ im_ .anımıu., Muhtekı·r tevkı·f d•Jdİ f manynnın, bunu geçen yaz Fransa mu- n bcynclmıl 1 Tanca şchnnı ve ınta b k d •t k e 1 1 tıırcke istcdıkten sonra y~pn - rı e m uoa urdurarak geçmişi tamir Ame rikaya gı me sadıkane bir surette bildırıyoruz. ti Çunkü 

0 
vakittcnbcri Ingıllzlcr, Ce- kasını ı.şgal cttıklcri malümdur. Septe eylemektir 

Bu iman, uğrunda evvelce çar- Sultanhamamında kumaşçı bcluttıırık tahk.ımııtıru d h.ı mu,;.~nuucı bo 'azının Afrika sahıllennc ağır bn- · 
f 1• k ri ni reddediyor_ d' ti . . Nesim Neon'un ..:J.:~kkanında Fi - bir hale gctırmışlerdJ.r. Kaynnın kara taryalar yerleştirdikleri de haber \e- Hüse•in Şükrü BABAN pıştığımız ve mevcu ıye ıçın ye. uu 

1 
rilıncktcdır. J 

Tot,..,·o, 5 (A.A.) - Japon ~arı- nid<!n çarpışmağa daima hazır ol- yat Mürakabe KorıUsyonu me .. lle muvasalasını kesmek üzere, b r ka- ispanyada askC'rlık hızmeti mecburi 
..,., k etecılerlc 1 1 k nal oçmı§lardır. Bu sene kale ile mü-

. N ın Matsuo a, gaz duğtımuz bir imandır. mur arı tarafından yapı _and k.on • cadele daha r.e .. - oıacakt•r olduğu içın, a kcr bulmakta Slkıntı ı;e-cıyc _ azb. gocuş" - mede Uzak Şark "41.< kil ın35 l d l•h ıt ıv - · · b ·· kil' "ht·u.• trollerde kumaşlar u"zerın e ı .e - • mcz. ., yı ın a sı.. n uuı çabı-yaptıgı ır ' Demokrasmın ugun ı ıuu. -
1 

Ali Rıza Çevik lıtanhula 
daki Amerikan hattı hare- tikeUerde yazılı fiyatların Fiyat rıJnn sınıftan 62,850 kışi muhte ,f bir-karşısın ,. al' at al- tan muzaffer çıkacağına imanım l•panya: lıklere \erilmıştı. Munzuı! ordunun 

keti hakkında kat 
1 ~ U:ZU vardır. Bütün tarih gösteriyor ki Mürak...:... Komisyonu tarafından mevcudu 1936 da Avrupada 120,000, Af Dahiliye müst.e.şarlığına tayin e-

mak üzere Amerika tmBırl~şı~~r~~~ beşer ırkı, yalnız insani kıymetle- konulan fiyatlardan yüksek oldu- Alınanlar, Ccbeluttarığa karşı taarru- rlkrıda 34,soo kışi idi. dilen Alı Rıza Çevik diın sabah An-

geldi 

ıetlerine seyahat e ~sı. h kikA ğ ·· ··ı ~ N · Neon hak za gcçtıklcri zaman, bu hareketle alA· Dahil! haıbden sonra donanmadan 
d 1 tır ri takviye ettiği zaman a ·ı ma. u goru muş, esım , - kad:ır olarak Fransa, İspanya \C Por- kolan gem.ler 1 zırhlı, bir kııç kruva- karadan şehrimize gelmiş ve oğle-kat·ı· surette red ey emış · .. · 

nasile terakki etmiştir. Tek iti - kında tutulan zabıtla ııdliycye ve. ,tekiz devletleri vardır. Bugun Mıhver zlirle muhrlbdcn ve denızaltı gcmısin- den sonra Vilıiyette Vali ve Bele-
Domei ajansının bildird~~ go- madlannı kılıca bağlamış olan rilmiştir. Dün asliye ikinci ceza in tazyikine maruz kalan devletlerin den ibarettir. diye Reisi B. Lt1tfi Kırdarı ziya-

re Matsuoka, Şarktaki hakiki şe- bedbaht milletler, sonunda mu - mahkemesinde Nesimin muhake - ba!ilnda Ispanya gclıyor. Ha\·a kuvvet1crınc gelıncc, ı7 harb- ret ederek kendisile bir müddet 
' R elt veyahut x'rans:ıdaıı sonra, bu dorullıarekatta den sonra ne aldığı malum cdgıldır. 

raiti t"tkik için uzv · hakkak sureUe kılıçla ölmüşler - mesine başlanmış, tevkifine ve ku mühım bır devlet de Ispanyadır. Ispan- Abidin DA VER görüşmüştür. 
Cordell Hull'ün Toky°!a glelmğıcsı-ı mac: fiyatlarının Mürakabe Ko - ya, örs ile rekır nrasınd kalmış bır - - - - - -------------------- o aca n dir. Maddi kuvvet, daimi surette -s ,. .. 
n in daha ziyade munasıp karar vaııyetlcJır. Uzun bır dahılı harbdcn l J manevi kuvvetin darbesine hiç bir misyonundan sorulmasına ki • 
söyıcmi§tir. rcnı çıkmış, yaraıorını snnnağa va t G u·· N u· N M E S E L E L E R ·ı ----0---- zaman mukavemet edemez. verilmiştir. 1.ıuıumaınıştır. Yorgundur, zayıftır, pn-

Mecll•ste yann g5r~ -------------------------- rasız~~~~~H~~m~~~ ~--------------------------
•
----------------------·---· denız ve kara dc\•Jctı arns:ındakı kor- O 1 •h J • y eni Irak devleti, samn ı B •• k •• cu··ıeceh layı a ar lil lkunç mücadeley~ karısmamnktadır. u g u n u 

Y ı BAYANLAR SAKININIZ I' Fnkat, Almanya, lsp:ınyol topraklann- devletinın Musul, Bağdat ve 
Ankara, 5 (İkdam muhabirin- 1 dan gcçmeğc karar verıncet General Basra vilayetlcrındcn 1914 • 1918 

den) - Meclisin ça.rşamba günk.ü Franko boyle bır tazyıka mukavemet harbı" neticesinde teşekkül etmiş-
k Sebatsız erkeklerin randevu yeri olan cd B iub 1 Alı lıı geç. 

toplantısında asken iuçların ta ı- o s NA l,~'::ı:\XZ: gösı:C:cktir.n~u ~dir<ie, tir. 140,000 murabba mıl genişli. 
binin şikayete bağlı olmıyacağma 1 p E 8 A L u' ı ispanya itin iki ihtımal vardır: ğindedir ve nüfosu üç milyondur. 
ve askeri kazaya tabi olup da ta- ı - Almanya ile beraber Cebcluttn- Bu mifusun 1,146,635 i siınni, 
kibi Adliye Vekilınin müsaadesine rığa taarruz etmek, 1,494,015 i şii, 87,488 i yahudi, 
bağlı olan s~lar hakkında müsa- 2 - Alman kuvvetlerinin gcçıncslnc 

781792 
si hıristiyan ve 43,302 si 

adenın. ·r.ır1'lli 1'1Iu" dafaa Vekili tara- miısa.:ıde edip harbe karışmamak. . 
.ı.vı ....,u z • · •tm • • · " ·r d" lere -mensupturlar. !Takın f.ndan \•erilccegıne daır kanun Ja- evcenJZJD gt eSIOe manJ 0 UDUZ • AlmanJann, bpaD,J'Olıann tıu -y ı-

1~------------------··--------ıl I mına fhtıyuçları yoktur; onun için. hilkümct merkezi olan Bağdat yihalaı-ı görüşülecektir. 

1 

belkl, sadece, gcçıd musrıaık.>slle iktifa 150,000 Ye en bellibaşlı limanı olan 
---------ı. cdcccklcrdır; Ancak Fransa tekrar mu- Basra 50,000 nüfuslu şchirdırler. 

§ .. · kavemete kalkışırsa, Port.ci r.ahrbc :ış-
1'\ E fit: Dans Kraliçesi... Şarkı Yıldızı ... Emsalsiz artist tirak ederse 0 zamon ispanyayı da, İrak, şimalden Türkiye, garpten 

il '1~~.:-':.;-.Iİİiiillırll-•1 % 100 Seksapel kadın Macaristan gibi, harbe sokmalıırı ıh- Suriye ve Erdün. cenubu garbi ve 
IJ 6' M A R [ K A p ô K K tfmalı kuvvetlenir. cenuptan Necid ve Küveyt, şark-
ıst-.uıbul Bol'SaSIDlll 5/5/941 Na.Uan lapanyol kuvvetleri an ıranla çevrilmiştır. 

1 S 'Arlin 5.2025 Yaı·ın matinelerden itibaren h k Irak meşrutiyet rejımine tabi "" İspanyol ordusu ve donanması ıı -
1 131.50 132.20 R L 1 T A ş s· as d kında, bugün elımizdeki malümot yal- bir dev ettir. Başında bir kral \'e. 100 ı>olar 

ıoo İsviçre Frc. 
100 Drahıni 

80- ç E M B E ınem ın a nız dnhill hnrbdcn evvelki bilgılcrimiz- ya kral naibı vardır. Ayan meclısı 

1 RAK 
ve İngiltere J 

Irakta ilk ırulli hukı1met 1920 de 
teşekkül etmiş ve o zamandan bu 
güne kadar Irakta yirmi sekiz hu. 
kiıme tdeğışmiştir. 

B u yirmi sekiz hukürnetin ba-
şına çeçenlcr şu şahıslardır: 

O 99 en büylik muvaUakiyet.i olan den ibarettir. İspıınyonın genışlıgi 50~ 20 azadan, meb'usan meclisi 88 a· 
12.845 K o R A T E R R y bin murabba kilometrcdır. 1935 tckı 1 zadan müteşekkildir. 

Sovyet Şl•ma} fi}OSU 
1

1
°0°0 peçYeneta 30.915 nüfusu 24,1!49,000 kişi idi. Fmı_ıs:ı ile * 

hududları 677 kilometre, Portekızlc sı-
kumandan hgw ı ıoo İS\-eç kronu S0.52S Filminde gözlerinizi kamaştıracaktır. nırları 987 kılomctrc uzunl~ğundadır. ı } rak devleti, 1918 .scnesinın 7 

Abdurrahman Nakib, Abdülmuh. 
sin Sadun, Cafer Askeri, Yasin Ha. 
şimi, Tevfik Süveydi, Naci Süvcy
di, Nuri Essaıd, Naci Şevket, Re. 
şid Ali, Cemil Eldef'i, Ali Cevdet 
Eyubi, Hıkmet Süle) man, Taha 
Elhaşımidir. 

ESHAM n TAHVİLAT İlfıveten: KAR ÇILGINLIKLARI muazzam danslı ve revülü film Jsahilcri ise 1,664 kilometre ımtıdadın- son ~şrin günt.i Ingiltere ve 
Moskova, 5 (A.A.) - Amiral Go- i ~ 5 ikramiyell 1933 19.- ~--~~~----•-•••••••••••1ı•un-mmı•1ı•111••ımi dadır. 1930 da 15,895 kılometrclik bir Fransanın müşterek bir beyanna. 

lovko, şimal Sovyet filosu ~aşku- Ergan ° 11 İll vıı. 19.36 ~~~~~~5!~~~~~!!~~:5!?!!!!!~~~~!!~~~~~!!!!!!!!!~!2~~~~~~~ mesile ilan olundu. mandanlıl:tına tayin edılmiştir. Sivnrs - Erzurum ut *' • ~ İngilterenin Irak mandasını de-

•• R . masında . Ilakimle.r öğleden evvel gel - ( - • +- - ~ - ı ::;~~e~~~::t:er::.a:~~~~;di~na- ruhte ctmesile beraber Irak halkı. 
Bu U •• n SUME sıne . diler. Cebinde bir tevkif mü:ıck- li Büyük Zabıta Romanı: 6 nın manda aleyhinde faaliyete g k 1.1------------- _ Efendiler, iddianamem u-keresi bulunan bir komiser ta - geçtiği göze çarpar. Bu yüzden ilk 

aWr. Süper Fılın zun sürmiyccektir... k l F 1 1922 d il 

ler sorduktan sonra apartımanıu kadın bir raeslekdaşının kulağı- gasire iki taraf münasebetlerinin 
kapısına doğru yürüdü. • l G 0.. z L u·· J . -bir ittifak muahedcsile tayinini is-

Laumier evde oturuyor, bıç na eğilerek mfisteh:ı.ıyane şu soz· temiş, fakat İngiltere bu muahe-

0 hir yere çıkmıyordu. Zil sesini leri mırıldandı: denin manda esasına istinat etme.. B A L i~itince kapıyı bizzat kendisi ADAM • - Öyle ise idOianamesi üç sa- si üzerinde ısrar -etmişti. 
NCl açtı .. Traş ol~aı_n~ş~ı. Si~sı ke- - - at sürecek! Irak hükumeti esas kanununu MEVSİMİN MUSlKt HA RiKASININ 

2 ı derlı ve endışelı ıdi. Konııser o- - Susunuz Janine, çalışamı- 1924 te ilan ederek 1925 te ilk par-
HAFTASI BAŞLIYOR L •• -1ıes~ıa 1 nu elile yana iterek oda)a ~ür - Türkçesi M. Feridun i yorum... liimentosunu toplamış, Irak parla.. 

· k~ olmıyan ,.,.. r- ~.,.... · d" K .. ··k bi - 1 ı __ .;ı· ~ nn müd i ·ı I k ·· Hiçbir şeyle mukayese ım anı MARİKA '"'~ aile göı geıdir ı. uçu r ma- , Janiae gü iim5eUı. ~o - mentosu ngı tere - ra munase. 
baş rollerinde: ZARAR LE~D~Rl~ oynuyorlar. sanın üstünde gazeteler yığıl • \:. - .-.:J deiumuminin yeknesak bir sesle betlerinin tasfiyesinde mühim rol 

l~----:g~ı·b~i~i~k~i~g~u~·z:e~l~~~·e~d:eh:::ik•:r~~ı~•~=====:=::-l mıştı. Hepsi de Çanakk:ı-1e soka- için bakim maznunu he)'eti it- ,erdiği izahatı dinlcmiyc başla- oynamış, nihayet 1930 da ngiltere 
i ğı cinayetinden bahsedı;·~rl~rdı. hamiyc~·e sevkctrnekte a:ecikme- dı. ile Irak arasında dostluk ve ittüalr 

ASl<ERi VAZİYET 
ınoili z- ırak muhaseınatı 

k.indikleri gelen haberlerden an
ıaşıımaktadır. Basraya.. ç~n 
Hind kıtaatımn Bağdo.d .ıs~ • 
mettnde harekete geçtiklerme 

1 n.giliz kıwııetlerile Irak ıcuv .. 
vetleri arasındaki muhasamat 
d.cvam etmektedir. BN muha • 
sam.at ve nıücadelelerin bühaS· 
sa hava kuvvetleri anısında ce .. 
reyan ettiğı anlaşılmaktadır. in· 
gıliz kaynaklarmdcın veril.en ha. 
bcrler, 50 tayyareden ibaret .bı:· 
lunan Irak lıava kuvvctlerinın 

yansınm tahrip edildiğini bıl • 
dirmektcdır. 

Piyade kuvvetleri. arasında 
henüs mulıarcbe başlamamıştır. 
Basra.da bulunan Irak kıt'ala .. 
rında.n. bir kumımın şimale, bir 

_._ ___ .....:..:::;.,.,._..nımn da cenubi imn Jttıdu • 

. bir hobe1" verıımışsc de bu· 
d aır ikmd bir 1'a.beT 
mı teyıd eder 
alınmamıştır. • 

LlBY A HAREKATI 
nd adan verilen haberlere 

Lo r tızerine yapılan 
göre Tobruk mııva.f faki • 
Mihver hucumlan h 3Q 

t . UltP u;;..amış~r. Şe re • 
ye sız ~- ~·, bul naıı 
35 kılometre m,esa.fede u: . 
m.ii.dafaa hatWınna yapılan Mıh-

h .. mi.an~ kanl. 
ı>eT ucu .. ~ 50 
mış, SOtl ~ ~". bir hGıyli da 

o aralık istintak hakımı de mişti. Nihayet cinayet mahke- ·Bfiyiik Gazete .. nin adli muh- esaslarına istinat eden muahede 
g.-ldi. Evde usulen bir araştırma mcsinde da\.Bnın görüleceği gün biri olan bu genç kadın gü'leldi. imzanarak Irakın Milletler Cemi. 
l'apılacaktL İki saat sonra geldi. 0.rta boy!u, zayıf değil, fnkııt in- yetine girmesile bu muahedenin 
ciaayetle zannaltma alınan La • Halbuki aktör Claude Ver- cc idi. Sporcu olduğunu gösteren tatbikine başlanmıştır. 
mier tevkiOıanede yatıryodu. mont'u öldürmediğini söylüyor koyu rl'ftk bir elbise giymişti. Anlaşma !rakın istiklalini ta. 
Eski mektep arkadaşlarından a- ve aksi bir tcsadUHin kurbanı ol- Kalbinin temizliği ile kendini et-
\ .. •kat Romer cinayet davaların· ·dd" d. d Jı' k t . nımakta ve İngiltereye dost 
, .. duğunu 1 16 

c ıyor u. 
8 a rafındakilere sevdirmiştı. ve müttefik devlet sıfatile Irakta da bazı muvaffakıyetler kazan· mnalesef biitün deliller onun a- _.ı 

d' · · u Gözlerinde zeka okunuyonıu. bazı imtiyazlar vermekte idi. Mu· m•qtı. Mahkeı ıe. de ken. ıs.mı ın - )eyhinde idi. • ı b ·· ı b"d 
-s üh t Fakat ye ıl 0 an u goz er 1 - ahede mucibı"nce, İngiltere Irakın dafaa etmek iç.ın onu ın ap e - k b' ·· ı b 

ti. l\fulııı eme ır gun evve 3
§· detlcndiği zaman adeta kahve- mudafaasını deruhte ettiği için L 

ıf t l lnınıştı. Şahitlerin ifadeleri \'e rengi olat"ak kadar koyulaşıyor- rak ta harp vukuu takdirinde _ o akşam üçüncü sın o e • 
1 

d · 
d . mnı.nunun cevap arı ava) ı yenı du. r .. kik bir hurnu, inatçı du- müttefıkine kolaylıklar gösterme. lerin birinde fakirane öşenmış · d · d 'Y"" 

k bir ışıkla tcovır c cmıyor u. Jü- dakları \•ardı. Arkaya doğru atı- yi taahhüt ediyor ve İngiltere İm-
bir odada bir adam mera \'e a- ri he'-·'etinin bu mesele hakkın- ı in ı d k" 
la.'-- 1·ıe gazeteleri oku .. ·ordu. Ak- "' lan saçları pürü:r.siiz o an a ını parator uğunun eczası arasın a ı 

- " da , icdani bir kanaate '"ardığı k .:ı s l t · · · b" t 1-
to .. rün hangi cartlar altında tev· n1eydana çı arıyoruu •• an s~- muvasa ayı eının ıçın ır al\.ım 

5" hissedili)ordu. Celsenin tatilin· üsl · rd 
kı"f -.ıı'ldiğinc dair çıkan yaular lnrı berberlere hiçbir şey borçlu er venyo u. 

'l."U den sonra muhakeme tekrar l k u:ıı tler c . r d 
bilhassa dikkatini celbedi~ ordu. değildi. Güldüğü .zaman kendi- ra ım e emıye ıne e 

. . başlaını tı. Yüzünde iyilik oku- girdikten sonra komşularile ihti. Meçhul adam içını uzun uzun r.indc gençliğin ve ta~liğin bı.r 
Çekerek eliadcki «azeteyi bırak- nan mahkeıne reisi ıuild.leiuuıu· 1. . m·· d liıflan tasfiye etmiş, daha sonra 

b d d'" timsa 1 
t,;OJ'' sor u. dost ve knm~u miUetler arasındaki tı. Ayag" a kalkarak çiviye a ~lı miye ön u. B l b b ti' ~~ 

_ md unun a era er c re ı, her ihtilafı hakem yolile hal için duran şapkasını aldı \'e sokaga - Söz iddia makamın ır. 
k ·ı ·· ·· Ded"ı. K· .. -~~· cübbeli muddei- cür•etli ve istidatlı i · Genç )a- yapılan Sadabad paktına girmıştır. çıktı. Şapkasm1n enan yı zunu aa~ 

k·r~n gö1~.ı- bırakı)'ordu. umumi ayağa kalktı. Gözlüıü· şmda öksüz kaldfiı için bayatla Fa.kat buna mukabil dahılde is· 
aonnv '"5ç0ft; Dliıicdel~ eK.eD ştı. likrar bk türlü teessüs etmemis. 

21 sene içinde Irak hukumetınin 
başına geçen bu şahsiyetlerin ilk 
dördü vefat etmiş olduğuna g e 
hayatta kalanlar dokuz kişid.r. 
Bunlar, biribirlerine mütemadı~n 
selef, halef olmakta ve ekserıva 
beraber çalışmak adırlar. 

Mesela bugün başvekil olan Re. 
§İd Ali Geylaniye karşı en şidde li 
muhalefete geçmiş olan Nuri Saıd 
Paşa, Reşid Alinin teşh·ii ettiğı ka
binelerde onun hariciye nazırı ıdi 
ve Nuri Said Paşanın teşkil ettıği 
kabinelerde de Reşıd Alinin Adli. 
ye nazırlığı yaptığını görüyoruz. 

Irak, İngiltere imparatorluğu. 
nun muvasalası üzerınde bulun
mak ve çok kıynretli petrol kay. 
naklannı ihtiva etmek doayısıle 
İngilterenin en büyük ehemmiyet 
verdiği yerlerde nbindır. 

N it'Ckim İngiltere, itimadını 
kaybeden ve Irak esas kanu. 

nunu tammıyarak devlet rejimini 
değiştiren bir ahsiyetin iş ba ına 
geçmesine ve Irakın bütün mu
kadderatını ele almasına taham. 
mül edememiş, buna karşı Irakw 
derhal askeri sevkıyat yapmış ve 
son gerginlık çarpışma mahiyetin 
alır nlmaz Reşid Ali hakkında 
noktai nazarını bildırerek bu zatın 
mihver hesabına faaliyetlere ge 
tiğ ni ilfin etmiştir. 

Irak ile müttefiki olan ingilter 
arasında, bu kadar nazik bır and 
çarpışmalar başlaması, şüphe yo 
ki, teessürle karşılanacak hır h 
disedir. 
Anlaşılan İngılterenın hedef 

Reşıd Alinın kurduğu Tejimi y 
karak eski saltanat na bı Pren 
Abdullahı Bagdada iade etmek 'l 
harbin devamınca Irakta asker bu 



SAYFA - <f 

IRAKT'A 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Kahire, 5 (A.A.) - İngiliz umu· 
rıi karargahının tebliği: 

Irak'ta: Habbaniye civarındaki 
Irak topçusu pazar günü tayyare
lerimiz tarafından nisbeten daha 
gayrüaal bir bale konulmuştur 
Habbaniye'deki garnizonumuz ha 
!elden masun bir haldedır ve Ira· 
kın tahrik edilmeden vaki taarru
ıu üzerine pek az zayiat vermıştir. 

EVVELKİ AKŞAMKİ 
TEBLİC 

Kahire, 5 (A.A.) - İngiliz hava 
kuvvetleri umumi karargahının 
dün akşam neşrettiği hususi teb
liğ: 

İngiliz bombardıman tayyareleri, 
J!azar günü, Muaskarraşit Irak tay
yare meydanına diğer bir şiddetlı 
ak:n yapmışlardır. Tayyare mey
danının binalarına ve atölyelerine 
ciddi hasar yapılmıştır. Asgari 22 
Irak tayyaresi, muharebe harici bı
rakılmıştır. Vukua gelen hava mu
harebelerinde de birçok düşman 
tayyaresi, servis harici bırakılmış
tır. Bir demiryolu bombal~ ve 
bir zırhlı tren geri dönmüştür. 

Rabbaniye dışındaki Irak topçu 
mevzilerine, motörlö cüzütamları
na ve asker tahaşşütlerine karşı 

müteaddit akınlar yapılmış ve bir 
çok tam isabetler kaydedilmiştir. 
Bu hedefler, bütün gün b<>mbalan· 
aııştır. 

Tahrip edilen 25 Irak tayyaresi, 
harbin bidayetinde 50 tayyareye 
malik bulunan Ilrak hava kuvvet
lerinin yarısını teşkil etmekte ol
duğu sanılmaktadır. 

ENTERNE EDİLEN !NGİLİZ 
TEBAASI HARP ESİRİ 

Bağdad 5 (A.A.) - Ofi: Garp 
mıntakası kumandanlığı, enterne 
edilmiş olan bir miktar İngiliz te. 
baasının harp esiri muamelesine 
tabi tutulacağını bildirmiştir . 

Bağdat, 5 (A.A.) - Hükfunet 
lehindeki tezahürler büyük bir in
tizam içinde devam etmekte ve hü
kümete her taraftan sadakat temi
natı gelmektedir. Filistin mülteci
leri orduya gönüllü yazılıyorlar. 
Bağdatta bulunan sabık Kudüs 
Başmüftüsü Hacı Hüseyin Filistin
Were hitaben bir beyanname neş
reılerel< bunları İngiltere aleyhin
deki mücadelelerine tekrar başla· 
mıya dtvet etmiştir. 

Mer.ı1".1<etin idari ve iktısadi ha
yotı 'l<lrmal seyrini takip etmek
tedir. 
Başvekil radyoda bir nutuk ira 

..Cnr"ıC Irak halkına, mücadelenin 
ilk saatlerinde gösterdiği va tan· 
~~erlikten dolayı teşekkür etmiş 
'<t ordu ile milleti tebcil ey lerniş
lı.r. 

Beyrut, 5 (A.A.) - Ofi ajansı 
bildiriyor: 

Irak h~diseleri, manda alt:ndaki 
memleketlerde muhabbet tezahür
lerine vesile olmuştur. Şamda Su
riyeli Üniversite talebesi kafile 
halinde Irak kons(}loshanesine-gi
derek Kral Faysal ile Raşid Elgey-
15.ni lehinde nümayişler yapmış

lardır. Ayni talebe kafileleri İngi
liz konsoloshanesine giderek has
mane tezahürlerde bulunmuşlar ve 
konsoloshaneyi taşa tutmuşlardır. 
Polis, bir hadiseye meydan ver
meksizin asayişi iadeye muvaffak 
olmuştur. 

Beyrutta eski Amerikan Üniver
sitesi müdavimlerinden Iraklı ve 
Filistinli talebe Irak konsolosha
nesi önünde Irak davası lehinde te
zahüratta bulunmuştur. 

Saliihiyettar makamlar Suriye· 
Irak hududunun emniyetini mu
hafaza için bazı tedbir !er almışlar
dır. 

Tobrukta 
(Baş tarafı 1 inci sayfad 1) 

m<>bil itibarile zayiat verdirilmiş
tir. 
Habeşistanda: Debuh bölgesinde 

Hind kıt'aları 3 Mayısta Emadani 
veUlethert'i zaptetmişlerdir. Bu 
harekat esnasında çok üstün bir 
mevcudla yapılan dü<manın mu • 
kabil taarruzu tardedılrniş, düş -
man bir subayla 250 erbaş ve er e
sir vermiştir. 

Dün Ambalagi'ye doğru dığer 
mühim mevziler zaptedilmiştir. 
İleri harekatı mütemadiyen terak
ki göstermektedir. Bir çok dtişman 
askeri teslim olmuştur. Bunlar he. 
nüz sayılamamıştır. 

Düşman taarruzunda işbirliği 
noksanı bariz bir surette görül -
mekte idi. Taarruz esnasında 11 
düşman tankı bir İngiliz tank da. 

• 
lnönünün 
resimleri 

Diyarbakır, Çarşamba 
Çapakçur ve Tırhalda 
merasimle talik edildi 

Hitlerin nutku 
(Baı tarah 1 iuci sayfada\ 

bir misli fazladır. Bu itibarla bu muha
rebenin neticelerini kıaa rakamlarlu. 
:)~e bildtrmek l!; terim. 

IJCDAM 

Marmara hattı-
na meccani nak· 

liyat başladı 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

Yugslavyadaki harekat esnasında , 

ekserisi hemen serbest brrakılan asler. 
Alman ırkına mensup a~kerlerle Hır

vatlar ve Makedonyalılar hesaba katıl
nıaksızın, hakiki Sırp olmak Uzere al
dığımız esirler 6.298 subay ve 337 .864 
ere baliğ olmuştur. Bu rakamlar sayı-

Ankara 5 (A.A.) - Bugün aldı- mm ancak muvakkat ve ilk netices.dır. 
ğımız telgraflar, Milli Şef İsmet Yunan e;;rlerı sekiz bin subay 220 
lnönü'nün Parti ve Halkevleri için bin erden lbarettir. Fakat Yunanlıların 
imzaları ile hediye ettikleri fotog. Makedonya ve Ep;r'dekl ordulan Al-

man - İtalyan harekatı neticesinde mu 
rafilerin Diyarbakır, Çarşamba, hasara edilerek teslim olmak zarurc
Çapakçur ve Turhal Vilayet ve ka- tinde kaldıl<lan için bunları Sırpları, 
za merkezlerinde ve Parti ve Hal. mukayese etmek doğru değildir. Yu
kevlerine talik edildiğini bildir _ ·nan es;rıerl de, gösterdikleri cesaret ve 

;tmek isteyenleri de gemiye al -
mıştır. Bu vaziyet karşısında nak
.iyatı tevhid komisyonu Bandırma 
ıe Mudanya hattına gidecek olan 

1 
:1ususi vapur seferlerini lağvetmiş 
-,e parasız yolcuları da posta va -

mrlarile göndermeğe karar ver • 
niştir. Karadeniz hattına parasız 

1akliyat yine hususi vapurlarla 
:levam edecektir. 

dürüst hattı hareketten dolayı derbal 
mektedir. serbest bırakılmışlardır ve bırakılmak

KARADENİZE GİDENLER 

Karadenize dün gidecekleri ev
velce hazırlanan plana göre Tırhan 
ve Aksu vapurları nakledecekti. 
fakat alakadarlar görülen lüzum 
üzerine yeni bir karar alniışlardır. 
Dün saat 18 de kalkan Aksu va -
~uru Tırhanın da yolcularını ala. 
rak hareket etmiştir. Tırbarun mü 

rettep yolcusu 872, Aksunun da 
866 idi. Buna nazaran Aksu vapu. 
runun 1738 yolcu ile hareket et -
mesi icap ederdi. Fakat Aksu dün 
bundan çok az yolcu ile hareket 
etmiştir. Aksu Zonguldak, Bartın. 

Amasra, Koruca, Şile, Çize ve A • 
yancığa uğrayacaktır. 

r T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 

hesapları 

1941 İkramiye planı FRANSADA 
Üç pazar parasız 
ekmek dağıtllacak 

Marsilya, 5 (A.A.) - Ofi Fran
w: ajansı bildiriyor: 

Arnerlı<adan 14.000 ton un ge 
tirrnekte olan İb de Re ve Leopold 
Fransız vapurları M'il"silyaya gel
miştir. Amerikan kızılhaçının Av· 
rupac'aki umumi mümessilinin yar 
dımı ile Fransada üç pazar mecca
nen ekmek dağıtıln.ası hakkında 
Amerika hüküm•'tinin aldığı ka 
rsrdan bütün Fransa memnun ve 
minnettardır. 

Hava harbi 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

dir. Hücum büyük fiLolarla yapıl
mış ve büyük çapta bombalar atıl
mıştır. Limanın iki tarafında bu
lunan havuzlara isabetler kayde
dilmiş ve büyük yangınlar çıkarıl
mıştır. 

Tayyarelerimiz tarafından pazar 
günü yapılan gündüz hücumları 

esnasında düşmanın bir devriye 
gemısıne isabet kayredilmiştir. 

Tayyareler ayrılırken gemi bat
makta idi. 

Pazar günü öğleden oonra sahil 
servisine mensup tayyareler dev
riye uçuşları esnasında Norveç sa
hili açıklarında tahminen 3000 ton
luk bir düşman gemisini ve Cenu· 
bi Norveçte diğer hedefleri· bom·· 
bardıman etmişlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz Ha
va ve Dahili Emniyet Nezaretleri
nin tebliği: 
Düşmanın hava faaliyeti 1.rigilte

renin birçok kısımları üzerinde de 
büyük mikyasta <>!muştur. Esas 
!ıücum, Mersey nehri sahilleri de 
dahil olmak üzere şimali garbi İn
gilteresine tevcih edilmiştir. Bir
çok noktada yangınlar çıkar:lmış
ve hasar vukua getirilmiştir. Bir 
miktar da ölü ve yaarlı vardır 

Pazar - ııaznrtesi gecesi 7 düş
man bombardıman tayyaresi tah
rip edilmıştc 

KIZILAY 

tadırlar. 

İngilz, yeni Zelandalı ve Avusturya
lı esirlerin miklan dokuz bin subay ve 
erden lbarettlr. 

Ganimetlen şimdilik, hattA takriben 
dahi, tamine imkil yoktur. Alman si· 
lAhlarının zaferi netict?si olarak elimi
ze geçtiği için Almanyaya ait olması 
ltızım gelen kısım, halen elimizde bu
lunan rakamlara nazaran şu suretle in
kısam etmektedir: 

Yanm milyondan fazla tü!ek, bin
den fazla top. binlerce mitralyöz, hatif 
top ve tayyare defi topu Ue pek çok 
kamyon, otomobU ve azim miktarda 
mühimmat ile muhtelif techi:ıat.> 

BALKANLA~DA ALMAN 
ZAYIATININ MiKTARI 

Alman devlet Reis bundan sonra Bal
lc:an harek<"tında Alman zayiatına dair 
rakkam1ar1a fil izhatı vermiştir: 

c:Alman hava ve kara ordulariyle 
muhafız kıt.asının bu harbteki zayiatı 
şimdiye kadar uğradığımız zayiatın en 
cüz'isi olmuştur. 

Alınan sil~hh kuvvetleri Yugoslavya, 
Yunaniı::tana ve Yunanistandaki İngi
lizlere karşı bu mücadelesinde uğradığı 
zayiat şudur: 

Kara orduRU ve muhafız kıtalnn: 57 
ıubay ve 1.042 erbaş ve er ölü, 181 su
bay ve 3.571 erbaş ve er yaralı, 13 su
bay ve 372 erbaş ve er kapıb. 

Hava ordusu: 10 subay ve 42 erbaş 
ve er olü, 36 subay ve 104 erbaş ve er 
kayıb. 

Cidden tarihl denilebilecek bu netice 
bu kadar az !cdakfırlık1arla. elde edil
miştir.> 
lTALYA, BULGARiSTAN, HIRVATIS 

TAN VE MACARISTANIN 
V AZIYETLERI 

Bitler, bundan sonra, Balkan scf?rinin 
neticelerinin fevkalfı.de olduğunu, mü
him bır ka!ile yolu olan Tunanın ebe
diyen yeni sa.bptaj hareketlerine karşı 

himaye altına almış olduğunu söyliye
tc>k demiştir ki: 

c:- Almanyanın, dünya harbinin ne
ticesinde ihlfıl edilen hududlannın ba
sit bir tashihinden başka bu mıntaka
larda hususi h.i<:bir toprak alakası yok
tur. Siyasetcn bu sahada sulhu temin 

VİLAYETİN TEBL1C1 

İstanbul Vl18.yetinden tebliğ o -
lunmuştur: 

Anadoluya gidecek meccani yol
cular için Karadeniz iskelelerine 
ait 1 incı kafile nakliyat bakiye • 
sinin tamamen tevhidi mümkün 
görülmüş olduğundan yeni tertip 
sevk plii.nı aşağı yazılmıştır: 

A - 6, 8 ve 9 Mayısda kalkacak 
vapurlar kaldınlmıyarak il Ma -
yıs 941 Pazar günü saat 18 de kal
kacak Aksu vapuru 6 Mayıstan 
Samsuna mürettep 2413 - 2161. 

B - 8/Mayısda Sinop ve Gerze· 

ye mürettep 1851 • 2160 
C - 9/Mayısda Samsuna mü • 

n>t'ep 2415 - 288 
D - 11 /Mayısda keza Samsuna 

mürettep 2581 - 2848 No: lu bilet 
hamillerini bir partide iskelelere 
götürecektir. 

lraka Alman 

XESİDELER : 4 Subat, 2 Ma7JS. 
l Aıuıtos, 3 hı.inciteırtn 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 
1 adet 2000 Llrahk = 2000~ Lira 
3 lr 1000 '" = 3000.- u 

ı " 750 " == 1500- .. 
4 ,, 600 • = 2000.- " 
8 H 250 n = 2000,- ti 

35 " 100 " = 3500- tt 

40. 50.. =4000-" 
;OO " 20 ,, = 6000.- ,, 

Hükumet mısı· 
ra el koydu 
(haf tarah 1 inci sayfada) 

Tacirler elinde bulunan ·bütün mı 
sırlara hükfunetçe el konacak V< 

değer fiyatla satın alınacaktır. 
Kararnameye göre, müstahsilleı 

iki sınıfa ayrılmaktadır. Bunlardaı 
biri mısır istihlak etrniyen, faka . 
yalnız istihsal yapan müstahsiller· 
dir. Bunlara, tohumluk. ihtiyaçlar 
nisbetinde mısır bırakılacak, mü 
tebakisi satın alınacaktır. Ayni za 
manda mıs:rı gıda maddesi olaral 
kullanan müstahsillere, nüfus başı
na ayda 30 kilo mısır bırakılacak. 

bunun haricindeki mısırlar Toprak 
Mahsulleri Ofisi tarafından paras 
peşinen tediye edilerek alınacak
tır. 

Samsun ve Çarşambada mısırın 
kilosu yedi kuruş on paradan, İz
mit, Akçakoca ve Bandırmada 7 
kuruştan alınacaktır. Bu fiyatlar 
temiz dökme rnsır içindir. Diğer 
kaliteler de bunlara göre hesapla-
narak alınacaktır. etmekle ve ktiaaden de herkesln nf'in 

olarak ıs i!ısalı n ışa! ettirecek ve ticı.- Müstahsil ve tacirlerin, fiyatlara 
ret mübadelelerin;n tekrar baılaması- itiraz hakları vardır. Fiyatlara iti-
nı müemmen kılacak nizamın tesisiyle (Baş tarafı 1 inci sayfada) raz edildi~i takdirde, Toprak Mah-
alakarl.rız. F>ht bu n;ı m hakiki ada- Hitler Türkiyenin boyun eğmesi sulleri Ofisi, tayin edilmiş olan bC
ıete ıstınad etmeli ve irkl, tarihi ve hat
LA ikhsadl mcnfaatıar nazarı itibara a- için tehditte veya taarruzda mı deli derhal tediye edecek, itiraz 
hnmalıdır. Bu istihalenin tekevvunün- buluna<:ak? Yoksa Türkiyenin şu haklı görüldüğü takdirde, takdir 1 
de Almanya alfıkalı bir müşahit olarak veya bu suretle yanından geçerek edilecek olan bedel üzerinden tes
kalacaktır. . . . . . 1 doğrudan doğruya Suriyeye mi gi- bit edilecek fark da sonra ayrıca 

Milttefıklerımızın mıH ve sıyas! hak- . ? .. k" · • af" ·1 Lt' 
lı emellerini tatmin edebileceklerini decektır .. Tur ıyenın cogr ı va • ,P"T"' ""P"" 1r. 
gormekle mcmnlln oluyoruz. Müst.ıkil ziyeti nedir? Almanlar Karadeni.. ,,,....--------·-----
bir Hırvat dvletinin ihdasından dola- zi Bulgaristan ve Romanya sahi- Ha 1 ı· Tasfı·yede 
yı memnunuz. Bu devletle istikbalde . '. . al d t t l 
d · d 11 k ·ıımad içinde ;şbirli"' lını kontrollerı tın a u uyor ar. 
aıma os u ve ı fi& l . . h f"f o 

caktır. deniz kuvvetlerini kullanabilirler. 
Macar maıetinin, kendisine tahmil Alman kıt'aları Türkiyenin Avru-

her iki memleket için de istifadeli ola- Buralardan tayyare erını ve a ı ATE ş G N EŞ 
(Ba• tr ,, '. J inci sav. fada) olunan haksız sulh muahedelerinln ta- pa hududlarında bulunuyorlar. Se. 

' ı b" d d h t b"I · Türk Limited Şirketinden: 
Rana Tarhan, İstanbul Meb'usu dili yo unda ır a ım a a a a ı mış 15.nik, Kavala ve Limni Nazile:in 

olmasından dolayı bahtiyarız. Ate G .. e Tü" k L" ·t d şı k ti 
R · H S k T b eıın· dedir. Hava kuvvetlerile bura- ş un ş, r ım. e r e -- eıs-, asan a a ra zon Bilhassa Bulganstana adaletsizliğin nin 1/11/940 tarihli hey'eti umumiye 
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iDARrslNı siıııı is BAHKAsıHoA 
iKRAMiYELİ HESAP AÇAR 

Nafia Vekaletinden 
Diyarbakır - :Meydan arasında yapılacak iki kilometrelik: demıryol su

be hath inşaatı kapalı >art usullle münakasaya konulmuştur. 
1 - Münakasa 20.5.941 tarihine tesadüf eden salı giınü saat on altı da Ve 

Uletimiz demiryollar in!iiaat dairesindeki komisyon odasında yapılacaktır. 
2 - Bu işin muhammen bedeli 46000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3450 liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık. işleri genel şal'\ 
namesi, tenn1 sartname vahidi Jayasli fiyat cedveli, p15.n ve profilden mürek
kep bh· takım münakasa evrakı 230 kuruş mukabilinde deıniryol1ar ınş~at da
iresinden tedarik olunabilir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler referans ve diğer vesikalarını bir 
lstidaya bağhyarak münakasanın yapılacağı tarihten en az üç gün evvel ve
kfı.lete vermek suretlle bu iş için ehliyet vesiksı isteyecekler ve bu vesikayı tek
lif zar!ına kyacak.lardır. J.fünakasa tarihinden en az 4ç gün evve yapı1mamıaı 
olan müracaatlar nazarı dikkate al.ınriuyacaktır. 

8 - Teklif verecek olanlar teklif zarflarını iki bin dört ytiz doksan nu
maralı kanunun ve eksiltme twırlnamesinin tarifatı dairesinde hazırlayarak 
milnakasanm yapılacağı saatten bJr saat evveline kadar numaralı makbuz mu
kebılinde demiryollar insaat dairesi artt.irm.a, eksiltme ve ihale komisyon\& 
başkanlığına vereceklerdir. (2441-2480) 

1 IST ANBUL BELEDiYESiNDEN 1 
Yıllık lı:lııısı 

18,00 

İlk teminatı 

1,3~ Kapahçarşıda Divrik sokağında 21 numarah 
dilkkAnın kiraya verilmesi 1 - 3 sene müd
detle. 

-1!_hınin Bed. 

432,00 32,40 Amav utköyünde Lüt!iye sokağında 8 nuına ... 
ralı evin satısı. 

Yıllık kira ve tahmin bedelleri Ue ilk 'Leminat miktarlan yukarda yazılı 
işler ayn ayn açık arttırmaya konulmuıtur. Şartnameleri Zabtt ve Muame
!At müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale 14/5/941 Ça11amba gürlü saat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen sa .. 
aite Daimi Encümende bulunmaları. (a319) 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği 
Müdürlüğünden: 

Müessese lstihsa!Atmdan 2000 kilo İngiliz çim toh\Ullu açık arttırmaya çı
kanlmıştır. BehP.r kilosuna tahmin olunan fiyat 100 kuruştur. Arttırma 

14/~fayıs/941 tarihine tesadüf eden çarşamba günü ıaat 15 de çiftlik müdü:
lük binasında yapılacaktır. Şartname Bursa Merinos m.ü!cttısliği Ue çiftlik 
muhasebesinden her gün görülebiJJr. Muvakkat teminat 13'0 liradır. İstekli• 
lerin aynı gün ve saatte tfltlikte bulunmaları. (3334) _~-

Meb'usu -ikinci Reis-, Cemil tamir ed~l:bil~iş olmas~ndnn dl)la.yı dan On!ki adaya bir adımlık me- istimaında Şirketin reslh ve tasfiyesine 
Uybadın Tekirdağ l\ieb'usu -ikin •. mutehas"."lZ. Eger bu tadı il _Alman ın.l- safe vardır. karar verilmiş ve İstanbulda Bahçeka. \ • 
ci Reis-, Dr. Asım Arar Sihhat !eti kendıhslı~akhl kbalrdbeşlerımıze olödan tae--·ı Irakda Raşid Alinin isyanı Hit- pıda Agopyan hanında 25 - 26 No. lu Beşıktac sulh mah- Yeni Neşriyat 

, rıhi ve a a r orcumuzu ey . . • . . T 
ve İçtımai Muavenet Vekaleti müs blld;ğ,mizi zan cdiyçrum. lerın şarktaki tertıbat~. ıle aynı za- yazıhanede Avukat lbrahi~ Adanır kemeleri Başkatip-
teşarı -Umumi Katip-, Kemal Mü~'efik.imiz İtalyanın münhasml:ı mana tesadüf etmek uzere hazır •. Tas!ıye Memunı tayin ed.ımıştır. Tııs-
Zaim Sunel, Türkiye c. Merlrez kendine ait hayati sahada a:azi ve s_i-1 lanmıştı~. tiye ~uameıesı. mezkilr yazıhanede ya- lig-inden: 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
MECMUASI 

B k U M .d.. .. M h yaset bakımından nuruz .ahıbi olmaga 1 • . k dı h h ld T.. pılacagmdan Şırketten alacaklı olan-
an ası mum u uru - u a- . .. 1. b"l" 1 çün 1 Hıtlerın ma sa er a e ur- .. . .. . IAyik bu1undugıınu soy ıye ı ır m. . . . . ların alacaklarını musbit evrak Ue bır-

Belediye l\lccmuasınıu 187 ve 
Roza, Şınork, İstepan, Zareh, Koper-

sebe Murakıbı-, Nakı Cevad Ak. kil İtalyanın geçen Teşrinievveldenberl kıyeyı çember ıçıne almaktır. Fa- ilkte bir sene zarfında tasf;ye memurlu 
kerman, Ziraat Vekaleti Müşavir. mihverin istikbali için yaptığı ağır kan kat Türkiye Almanlara yol ver - ğuna müracaatları ilan olunur. 
!erinden -Vezne Mürakıbı-, Dr. fedakarlığını nazarı ;tbara almak ld- memekteki azimli kararında de • ----- -

188 sayılı nüshnsı zengin bir mün
nlk, Araral'ın müştereken sahip olduk- derecat ve İ•tanbula ait çok gü• 
!arı Beşiktas Abbasağa mah.allesi eski zcl resimlerle çıkmıştır. 

Hüsamettin Kural Ağrı Meb'usu zımdır. vam ederse -ki bütün alametler Fal~: Sulh ikinci Hukuk Biklmll-
Mağlüb olan zavallı Yunan milletine yeni 15 eski 7 sayılı kfırgir evin tamamı tasıl üzeri kısmen aaç ve kısmen kire-

Şerbethane yeni Salnamec; sokağında 1--------------" 
saminlt olarak acıyoruz. Yunan milleti, böyle olacağını gösteriyor- Al - i'lnden: 19411145 kabili taksim olmamasından mahkeme- mit örhilü baraka- halinde hır komUr1ük 
Kralının ve azlık bir idareci zümresi- manya Anadolunun çetin dağ ma- PAÇAVRACI HALİL Gemici. ce ıuyuun tza1csi zımnında satışına ka- mertııer bilezikli bir kuyu ve bir 6 General nin kurbanı oldu. Yunan milleti 0 kadar nilerile karşılaşacaktır. İşte Al ... Silleymaniye, imaret sokak(5) sayılı rar verilmis ve memuriyetimizce açık miktar eşcarı müsmireyi havidir, 

(B fı · ( d kahramanca çarpışmıştır ki bizzat düş- · · hanede, arttırmaya ... ıkarılmıa olup 29/4/941 ta-ı BİRİNCİ KAT: Bir ııora üzerine bi-a:ı tara 1 incı sa) a a) manian bile ona takdirlerini esirgeye- manların Türkıyenın yanından , • 
durmad:kları ve vazifelerini yap- mezler. geçmesi nazariyesi buradan doğ - . Bclediye'nln aleyhinize İkame eyle- rihinde şartname divanhaneye takll e- rinde yük ve dolabı olan karşılıklı ild 
madıkları, Kralın ve hükfırnetin Sırp milletine gelince, uğradığı felA- muştur. Fakat bu da imkansızdır. diğl <181l lira (60) kuruş alacak dava- dilerek birinci arttırması 26/5/941 ta- oda, Jofada camlı dolap ve musluklu 
mezuniyeti olmaksızın düşmanla ı<etten belk; bir gün ic,Jbeden y•g~ne Çünkü A,tinadan Rodosa 260 mil, sının rüyeti için yukarda gösterilen rihine ml\Sad;f PAZARTESİ günü saat bir hel:l, 

rlersi alacaktır. Bu ders ı::udur: Suikast- Rodos' an Kıbrısa da 80 mı·l var - adrC'<ıirıizc rıkarılan davetiyede buıun-1 . i k İKİNCİ KAT: Sofada sabit ahşap yük 
mütareke imza ettikleri ve harp ('l subaylar bu memleket iı;in ete meş'um madığınızıian bilA tebliğ iade edilmekle 1· 14 den 16 ya kadar arttırmaya .ışt ra \•e dolabı ve merdivenden ba~ka çatı· 
halinde bulunan milletin zararına ~ur.> dır. İngiliz filosu bu gibi seferlere mulıu•cmcnin muallak olduğu 9/Hazi- için %7.5 teminat akçesi veya mılll bir 

' ran/9 •ı saat on birde mahkemede bu- bankanın kefalet mektubu ile ibrazı dan aydınlık camekanı mevcuttur ve 
<>lan daha düne kadar kendisine mani olabilir. • karşılıklı iki oda vardır yalnız zemin 
karşı muzaffer Yunan k. t'alarını 
sevk ve idare ettıkleri düşmanın 

Eski Kral Naibi 
Dra_hminin yenirayici 

aleti olmayı kabul eyledikleri için: (Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Tümgeneral Yorgi Çolakoğlu, Tüm Bir askeri Tiranlar grupu, ya • Londra, 5 (A.A.) - Stefani a-
geı:eral Demetihas Panayoti ve I hancı memleketlere satılmış Raşid jansın n Berlinden aldığı bir ha
Tuggeneral Yorgı . Bakos 2 Ma· Alinin ve diğer kimselerin cürüm beJe göre drahminin rayici 50 
yısta neşredilen bır kanunla Yu· şeriki olmuş ve fena niyetlerle ha- drahmi 1 rayşmark olarak tesbit 

nan ordusu kadrosundan çıkaı: 1 reket ederek genç ve sevgili kra • i •ed=i,,lm=iş"t"ir,,.=,,...-----•===,,...-

lunmanız veya bir vekil bulundurma- mecburidir. Tapu harcı ve belediye rü-
1 katında elektr:k tesisatı mCV('tıt olup mz için Davetiye tebHğ makamına kaim 6umu ve ihale pulları ve 20 ene ik ev-

. · ·· · · iti" Art umumi mesahası 132 metre murabbal"' >lmak üzere bir ay müddetle ilAn olu- kat tavız bedclı muşterısıne a ır. -
nur. (4873) tırma bedeli muhammen kıymetinin dır, bundan 49 metre murabbaı bı.n• 

ı:1o75 ini bulduğu takdirde ihalesi yapı- ve geri kalan kı mı da bahçedir. 

(D 
-~ lacaktır aski halde en son arttıranın KIYl\ılETİ l\IUllMWİSl::Sİ 

D ç .. k •• M h t UlahhildU baki kalmak üzere arttınna _ r • ')' U ru e me 10 gün daha temdld edilerek 5/8/u4ı Tamamı İKİ BİN ÜÇ YÜZ OW 
1 • 

1 
Gureba hastanesi cild ve ziilıre- tarihine müsadlf PERŞEMB6 günü aynı ;YED! (2337) liradır. 

vt hastalıkları sabık hekirni, pazar- sa.ate en çk arttırana ihale edilecek.Ur.~ 2004 No. lu İcra kanonu muadil 3890 
sevgili memleketimize hürriyet ve tesl, çarşamba ve Cuma gi.uıleri E V 8 A F ı · No. ıu kanunun 126 ıncı maddesi mu'" 

2 den 5 e kadar, Beyoğlu İstiklAI ı k ı dl 
mışlard;r. lınız yeğenimin vasiliği mukaddes 

Ayni tarihte neşredilen başka 
bir kanunla Tuğgeneral Yani Tet
sis ki umumi karargahta mahrem 
bir vazife ile mükellef bulunuyor· 
du - ile muharip ordunun fırka ku
mandanlarından Mihail Marku ve 

is:ikliilini yeniden vermek için I. . k k d . clbince ipotek sahibi a aca lı arla -caddesi, No. 99, Tel: 40916 ZEMiN KAT: Soka apısın an zemı · . kk 
rakın bütün hakiki evladlarına hi. ~~~~~~~~~~~~~- . . . ığer alakadarların ve ;rtılak ha ı sa· _.. ni renkli çinl döşeli antreye gırılır, yan . . . . 

1 
. h k• 

tap ediyorum. Yalnız şahsi men - . 1 b 1 • ta 'hıplerınln gayrımenkul üzer"' kı a · · · duvarında iki sabıt do a ı o up sa6 - • . _ 
faatlerini düşünen yabancıların ZA YI - Istanbul Ithalat Gümrüğün- ·'" .. ul bl d tr ıarım hususile faız ve masrafa dair o 

den aldığım 6853 No. lu 1/4/941 tarihli ratda yüklugu b unan r 0 a, an .e- lan iddialarını evrakı mu~ te1eri ili 

fi topuna karşı ilerlemiş, bunlar - Haralambos Katsimetros, harp ha
dan dördü bu topla pek yakındaki !inde olan milletin zararına müs
diğer top tarafından sür'atle tah- !evliye alet olacak derecede Krala, 
rip edilmiştir, Topu idare eden as. yurda ve hükümete karşı yemin
kerlerden üçü yaralanmış, fakat !erinde durmamış ve vazifelerini 
geri kalan erler düşman tardedi - yapmamış olduklarından dolay: 
!inceye kadar müdafaaya devam Yunan ordusu kadrosundan çıka-

vazifemden beni cebirle ayırmış • 
'ır. Bunların fena tesiri altında a. 
sil Irak topraklan, yalanlar ve 
sahtekarlıklarla zehirlenmiş ve sul 
hün nimetleri yerine harbin feca
atleri kaim olmuştur. 

Vazifem sarihtir: Anavatanımın 
kirletilmiş şerefini temizlemek ve 
meşru surette teşekkül etmiş bir 
hükumetin idartsinde onu sulh 
içinde refaha isal etmek üzere va

valanları ve entrikalarile siz~ zor- 30572 No. lu irad makbuzunu zayi ettim. den ionra taşlığın zemini kırmızı çını . . .. . . d . . esıne 
1 t h ·1 1 b h tek" g" 1 . . bırhkte 15 gun ıçın e ıcra aır 
a a mı o unan u arp l O Uı.. Yenisini, çıkaracağımdan eskisinin htik döşCli, taşlığın altınd::ı mermer bılezık~ ~bildirmelerı l~zımdır. Aksi h:ılde h:tk'" 
larınızı ve kardeşlerinizi düşünü - mü yoktur. h sarnıç -çe merdiven altı olup bir kapı ların taf)u sicillerlle sabit olmadık?• 
nüz. Askerler, sükiın içinde mev- it.. Arisyan dan geçilen ve zemini kırmızı çini dö-J sa.tış bedelinin paylaşmasından harıo 
kilerin ize gidiniz ve orada, sükCın şeli olan mahalde ıabit bir kazan, mal-, kalırlar. 
içinde benim müstakil meşruti I- Sahibi: E. İZZET, Neşriyat hz ocak, sabit dolap, tezg5h ve sarnıç-ı iıbu mndde. kamm;yc ahk:ımın• ıö-
rak hüklımetini yeniden tesisimi Direktörü: Cevdet Karabilırin dan su alan bir tulumba ve bolmeli a- re daha fazla maltlmat ahrak i teyrn• 

tanıma döneceğim. bekleyiniz. BasıldJiı yer: •Son Te!ııraf• ıaturka hela ve bahçeye kapı ı bulunan le~ 911/4 No. ile memuri)"ltımizc mil• 
.1<-VA-1--\'_,>JtU• ıc,, li'GV<UoJ----------~"-tJ,, •·-·-.....::....._....J:.:.:::::.:::::..:::::::..:.:...:::::.:;~:.;..::;:;;;;:..::.;,:.::;:;:;;.ı,,;;:....::,.:.;.:..;.,;;.-,..;;;,.;~=;.;._.;..;;_ _ _ _, __ _ 
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