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Kıt'alar harbi 
Bugün Aurupada #ilen 
harp dııında kalmıya mu
vallak olabilen adacıklar 
o kadar mahduttur ki on
ların artık kendi kuvvet
lerile değil ııaıJa§ ilôhınm 
oralara dokunmamak liıt
landa bulanmasile emin 
birer melce gibi balun
Jaklarını tasdik etmek la
zımdır. 

Mecliste hararetli celseleı· Ruzveltin 
beklenen 

Nafia, 
Ziraat 

İktısat, Ticaret ve hitabesi 
bütçeleri , görüşüldü 

,-------------- ·~ 

Bu yıl Nafia, Ziraat ve Münakalatı 
vekaletleri mühim işler başaracak -----------

Yazan: Prof. Şükrü Bab.n 
IE5} undan bi:r yıl dokuz ay 

lg) evvel, sessizce bir cuma 

Mümtaz Ökmenin beyanatı J 

sabahı, Mister Çember
layn'ın Avam Kamarasındaki sakin 
edalı ifadesile başlıyan harp şark
tan, garbe, garplen cenıılıa intikal 
ederek bütün Avrupayı istila etti. 
Balkanlar da bu kasırgaD1n tahri
batından masun kalamadı. Afet 
denizaşırı adalara kadar sirayet e i
ti. Bir haftadır Giridin sulannda, 
havasında ve karasında en aman· 
sız, haşin bir boğuşma devam et
mektedir. Daha uzaklara sarkmıya
uğı da malfuıı değildir, 

Bugün Avrupada filen harp dı
~ında kalnnya muvaffak olabilen 
adacıklar o kadar mahduttur ki on
ların artık kendi lruvvetlerile de
ğil savaş ilahının oralara dokun
mamak IUtfunda hulunmasile e
min birer melce gibi bulundukla
rını tasdik etmııık lbınıdır. Şimalde 
İsvef, Avrup8DID ta göbeğinde İs
viçre ve cenubu garbide tberik Ya· 
nmadası. 

lhtikirla 
bütün 

mücadele 
şiddetile 

devam edecek 
Ankara 28 (İkdam muhabirin· 

den) - BÜyük Millet Meclisi bu· 
gün saat 14 de toplanmış, ·iki ~ 
aktederek bütçe mözakerelenne 
devam etmiş ve saat 20 de toplantı.
sına nihayet vermiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısın
da Nafıa iktısat, Münaka!At, '!1i.· 
ca~et ve Ziraat Vealetlerine ait 
bütçeler kabııl olunmll§tur · 
Nafıa bütçesi konuşıılurken muh 

telif hatipler söz alarak Nafıa Ve
kaletinin su işlerine temas etmiş
ler, fakat yalnız büyük su işlerile 
değil, Vekaletin küçük su işleri.le 
de uğraşmakta, bilhassa suya muh
taç olan Orta Anadolunun iıbmal 
edilmemesini ve bu işin bir pro
grama bağlanmasını istemişlerdir. 

Feridun Fikri, şimendifer inşa-

Tiearet Vekili Mümtaz Ökmen 

atının pek bati ilerlediğini söyle

di Kürsüye gelen Abdfurahman 

Naci, yollarımızın pek feci bir su-

İsviçreli gazetecilerle bir hasbi-

balde bulunan Alman Propaganda v e d 1 
Nazın Göehbels, Almanya İsviçre- arı atın arttırı ması 
yi istila etmemiş ise bunun müşkül 
olduğundan değil, fakat böyle 

bir tecavüz niyeti beslemediğinden h k k d k• ı " • h ı 
~e;;içr!e!~t;:L:!~~~i ~:!:y~:'.:: a l n a ı ayı a ar 
leri teşkil etmiyeceğini ilave ey- ı b •• •• •• •• ı k 
!emiştir. Maamaflı Cermen~iğin ugun g 0 r U ş U e C e 
bu müsamahası karşısında İsvıçre· 
nin de Almanyayı ve rejimlııi iyi 
takdir etmesi labüttür. Dışarıdan 
bir tazyik ile değil, içten gelen bir 
arzu ile Kantonlar adımlarını l\lilı
ver ayağına uydurmalı.dırlar. Ha
lu'katen bu memleket her taraftan 
toptancılarla çevrilmiştir. Alman
ya, İtalya, Fransa.,. 

La.11iha meb,uslara dağ_ıtıld ı 
Bazı maddelerde ki 
vergilerine küçük 

Milli 
zamlar 

Müdafaa 
yaplldı 

İberik Yanmadası ise çoktan 
toptancıların dilediği yoldadır. 
Kodiyo Madritte hükümrandır, 
Lizbonda Salazar içtimai bir inkı
labın mümessili olarak idare diz
ginlerini sımsıkı tutmaktadır. 

Fransa, bilhassa son anlaşmalar
la, Lavalin de diin tekrarladığı 
veçbile, Almanya ile sıkı bir i~bir
liği sahasına girmiştir. Sanayii Al
manyanınkine ayak uyduracaktır. 
Böylelikle bütün Avrupa ekonomi· 
•i takriben bir merkezden, Berlin
den idare ve ayar edilebilecektir. 

Ankara, 28 (İkdam muhabirinden): 
Masraf bütçesi bitirildigi takdırde va
ridatın arttırılması l3Y~~ı yarın mec
liste konuşulacakbr. Layıh~ b.as.ı.J.arak 
mebuslara dağlhlmıştır, ~roJennı_ es~s
larına göre; Koyun Keçı _vergilerım 
yirnlişeı', Merinos, Ti.fük keç-ııe:·e _onar 
kuruşı :Manda, Deve, Domuza yırmı be
ı;er lrnruş zam yapılmakta At, Katır, E
şek1cre onar kuruş ver~i k~nul~akta: 
dır. Kepek, Tuğla ve kıremıUerın, d~ 
hilde şekerden imfıl edilen. mad~elerın 
n.ıuamele vergistnden mualıyetlerı kal
dırılmıştır. Ticari ithal primleri ve mu
amele vergisi ahkAmı içine ~kulm~
tur. Memleket içinde imill edıl<ın JAS'l.ik 
çjzme ıoson V!l ııalo,ılarla iSkçelerden 

------------
Sovyet - İngiliz 
münasebetleri 
İngiliz sefiri Sovyet· 
hükfımetile temasını 

muhaf az ediyor 

kilo başma on beş kurtl§ istihkak vergisi 
alınacaktır. Dan1ğa kanunun baz.ı mad
delerine ufak zamlar yapılmaktadır. Ge
cen sene serbest meslek erbabına ya
pılmış olan yüzde elli ve gayrt safi ver
gi verenlere yapılmış olan yüzde yirmi 
beş kazanç vergisi zammına bir misli 
daha Ufive edilmektedir. Beyannameye 
tabi olanların ruhsat tezkerelerjne yir
mi beş lira istisnai muameleye tabi o
lanların ruhsat tezkerelerine yirmi lira 
um yapılıyor. Kahyeye kilosuna 25 ku 
ruş, çaya 40 kuruş, çimentoya ton ba
~ına 200 kuruş zam' yapılmakta bWldan 
başka gümrük ta.ril'.esinin 129 B. ve 132 
B. de suni ipek pozisyonlarına blr mil<
ta.r zam yapılmaktadır. Nakliye ücret
lerindeki k.cşirler vergi olarak vahide 
icra edilmektedir. Mütedavil evrak ve 
senetlerde damga resmi binde ikiye ib
lôğ edilmiştir .On bit· Jruruştan. yukarı 
sipralara bfr kuruş, aşağı fiatla olan
lara yirmi para, likör, rakı, konyaklara 
şişelerine göra dört ve sekiz kuruş, §aJD 

panya, viskiye ~ise başına 75 kuruş, şa
raba litre başına 2 kur~ zam yapı)ıyor. 
Kibritlere kutu ba~ına yirmi para zam 
,.apıllyor. Teşviki sanayi kanunundan 
iSti:fade edenlerden alınan müdafaa ver 
glsine yüzde elli daha zam yapılıyor. 

(JHvamı 4 üncü sayfada) 

Avrupa ile ilgi ve alakası pek 
yeni olan ve bir iki asrı tecavüz et
mi'yeıı Sovyet Rusya istisna edilin
ce Avrupa kıtası nazizm ve faşiz· 
min enırinde çalışabilectik bir du
rumdadır. Amerikanın da harbe iş
tinki takdirinde, mücadele artık 

açıkça kıt'alar arası mahiyetini. a
lacaktır. Esasen filen durum bu 
noktaya gelmiştir denebilir. Çün
lrii İngiltere İtalyayı mağlup ede
rek amane getirmek için Avrupa
clan değil, Afrikadan kucaklamıya 
uğraşmıştı. Avı;.palıyı Afrikada 
harp Jıariel ederek ezmek gayesi 
güdülüyordu. Almanya da İngilte
reye karşı ayni usulü kullanmıya 
başlamış gibi görünüyor; o da Af
rika ve Asyadan İngilizleri tarde
derek yalnız Avrupa üzerinde de
ğil, diinya siyasetindeki nüfuzunu 
yok etmiye çalışıyor. Bu i'şte As
yalı Japonyayı en büyük yardımcı 
olarak buluyor. O Japonya ki bun
dan otuz sene evvel Almanya İnı· 
paratoru İkinci Vilhelm dünyay' 
bu sarı tehlikeyi haber vererek be
yaz ırkın yeni bir haçlılar muhare
besi açmasını istemişti. 

Londra 28 (A.A.) - Avam Ka • 
marasında, İn.gilis • Rus münasebe
tine ımüteaJJik bir snale yalnız E • ı 
den cevap verebilmiştir. . . 

Mumaileyh Moskovadaki İngılız 
sefiri Sir Cripps'in ne zaman Sta. 
lin ile görüşmüş olduğu ve Sovyet
lerin yakınşarktaki niyet ve tasav· 
vurları hakkında teminat alınmış 
veya verilmiş olduğu 5uretinde bir 
sual tavsiye edilmiş idi. 

(Devamı 4 üncü sayfaıla) 

Bi smarktan 
kurtulan yok 
Filo kumandanı ile 
suvari de boğuldu 

Bü~'iik Britanya, esasen Avrupr 
ile alakası pek cüz'i olan bu İmpa 
ratorluk da, mevcudiyetini kurtar 
ınak için Yeni Dünyadan istimda' 
eyledi, Böylece mücadele açıkçı- Berlin, 28 (A.A.) - Alman B~
devletlcr arası mahiyetini kaybc. iriye Kumandanlığı Bismark gemı
derek kıt'alar arası vasfını iktisar 3iJe beraber filo kumandanı Ami-
etti. Mi~cadelenin bu kada~ gNıİ ~.ı -~ütjens ,.e ~.emi sü,·arisinin v'e 
ir büvı et kazanması bogıısnı:: bu tun gemı murettebatının ka} -. . . . 

• 

ta 

Hiç kimse:: vatandaş-
1 arın sır tından 

geçinemez! 
rette olduğunu söy Jedi. Abdürrah· 
man Nacinin fikirleri şu esaslar 
dahilinde toplanıyordu: 4-0 bin ki
lometrelik yolumuz var. Bunlar
dan 17 bin kilometresi yapılmışsa 
da 10 bin kilometresi fenadır. 23 
bin kilometrelik mütebaki yol da 
ham yoldur. Dünya vaziyeti dola
yısile nı.ünakale yollarımızı ikmale 
bugün kalkışmazsak bile normal 
zamanların avdetine intizaren bu
günden birtakım tedbirler alabi
liriz. Bunun için de tarik bedeli 
vermiyenlerin bedenen çalışmaları 
ttıenedil.meli, bunun yerine yüz li
raya kadar kazançları olanlardan 
6, yüz liradan üç yüı liraya kadar 
olnlardan 12, anılan sonra kazanan
lardan 24 lira tarik bedeli almalı
dır. Bu suretle ber sene elde edil
miş olan 20 milyon İira ile yolları
mızı yapmak kabildir. 

Rasih Kaplan bu fikre itiraz et
miştir. İyi valiler elinde tarik be
delini bedenen ödeyenlerden çok 
istifade edildiğini, meselenin dün 
de söylediği gibi valileri çalıştıra
cak esaslı kcntrol vazetmekle dü
zeJtbilecL gi i c. , a... ~ 1 

Mazhar Müfit de, Abdürrahman 
Naciye itiraz etti. Bir köylünün 
6 lira tarik bedeli veremiye<:eğini, 

(Devamı 4 ıincii sayfada) 

Münakalat 
Vekilimiz 

Adana ve lskenderun 
Mıntakalarındaki 

teftişlerinden döndü 
An.kara, 28 (İkdam) - Adana ve 

İskenderun mıntakalarında tetkik 
ve teftişte bulunmak üzere üç gün 
evvel Ankaradan hareket etmiş o
lan Münakalat Vekili Cevdet Ke· 
rim İncedayı, bugün tayyare ile 
şehrimize dönmüştür. 

İngilizler Noirap 
hava meydanını 
bombaladı 

F r ansı z kuvvetleri 
mukabelede bulundu 

YAZISI DÖRDÜNCÜ SAYFADA 

' •Bereford il ta 

-Amerika Reisi dedi ki: 

---------------------• Mihuerciler denizlere 
Hakim olamazlarsa mağlubi

yetleri muhakkaktır ---.Amerikanın müsellah kuv. 
vetleri stratejik yerlerdedir. 
Bu kuvvetler icabında kulla-

nılacaklardır 

• Malzemenin teslimini emni• 
yet altına alacağız 

Mihvere hücum 

• Hitlerin tahakkümünde bir 
• 

Am..,illa Cilmhurr~ Ru.ıvelt torunu ile konuşuyor 
dünyayıkabulelmiyeceğiz ;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Fevkalade milli teh
like hali ilan edildi 
Londra 28 (Radyo) - Reisicüm. 

bur Ruzvelt White Housede me -
rnkla beklenen nutkunu söylemiş
tir. 

Ruzvelt, Amerikan cümhu;riyet. 
!erinin yekvücud •bulunnrnlarının 

dünya hürriıyeti yoJunda çok lü -
zumlu bir şart olduğunu, kardeş 
cümhUI"iyetlerin birbir !erine 
bağlı bulunmaları ile demokrasi • 
nin sağlamlığını gördüğünü söy li
yerek sözü Avrupa hal'bine ıinti -
kal ettirmiş ve bu haııbin bir Av • 
rupa harbi olarak bB§layıp Nazi
lerin tahakkümü olarak devam et. 
t.iğine i~aretle demiştir ki: 

Hitlerin tehdidi durdurulmazsa 
dünya hürriyeti tehlikeye gire -
cektir. Ruzvelt, Amerika tarihin -
d ' · en · " Ü imalatı lhııı!biye 
programının tatbik edilmeğe baş. 
!andığını söyledikten sonra Na -
zilcrlc çarpışan milletlerin yardım 
!arına koşmak ve bu harpte de • 
ınokrasilerin üstünlüğünü temin 
için tedabir almak lazım geldiğini 
söylemiştir. Ruzvelt devamla şöyle 
demiştir: 

•- Haliihazır vaziyeti karşıla • 

Fransız 1 ar lngilizkıtaları 
Amerikaga Giritte yeni 

teminat verdi hatta çekildi 
Fransa filosunu ve 
m üstem lekelerini 
mihvere • 

vermıyor 

Fransız elçisinin 
mühim beyanatı 

Şiddetli muharel.:>e 
devam ediyor, 

vaziyet ciddi 

Alman kıtaatı 
takviye ediliyor 
Kahire, 28 (1\.A.) - Re>smc:n bildi

rildiğjne göre Hanya'da büyük bir aı>m 
ile çarpl§rnakta olan İngiliz kuvvetleri, 
yeıiden daha müsait bir gerı me\jz>e çe 
kilmek mecburiyetinde kalmışlardır 
r Muharebe, 5lddeıli devam etmtkted r. 

ALMANLARIN HÜCUMU 
Kahin, 28 (A.A.) Hava arlule 

.ıeJeıı ve .Alman bnva kttV'- etlermin ıd 
detli mıltemadiyen artan bımbardıma
nından müzaharet gören yeni kıtaat ıJe 
takviye edilmiş bulunan Alınanlar yenı
den Hanya mıntakasındaki .kuvvetleri
mize karşı ağır hücuntlard;:ı bulunr.n.qj
lardır. 

mak Birleşik Amerikan Devletle - Mareşal Peten 

İngiliz kıtatı. çok büyük bir azi.ıtı ıltı 
döğil.şmekle beraber daha mil.;;;ait g-eri 
bil' mevzie çekihnek mecburiyel.inde 
kalmışlardır. Muharebe şiddetle de\ ıın 
etmektedir. 

(Devamı 4 iincü sayfada). r>inin yardımile kabil olacalttır. Ak ' Vaşington, 28 (AA.) _ Fransız 
si takdime Birleşik Amerika G<endi hük:iiıneti, Fransız filosunun ve 
emniyeti ile heraıber medeni bir müstemlekelerinin .Al6ıanyaya ve 
dünyayı kaybetmek va:ııiyetine dü. yahut herhangi diğer bir devlete 
şecektir. Hitler galip geldiği tak - teslim edilmiyeceği hakkında A· 
dirde ileri süreceği şeraiti herkes merikan hükfunetine tahriri temi
bilir. Bütün dünyada kukla hükıi.. nat vermiştir. Fransanın Vaşing
metler kurarak ve dünyayı pay la- ton Büyük Elçisi Haye, Hariciye 
şarak Münilhte ve Çekoslovakya - Nazır muavini Summer Welles'e 
mn işgali işinde olduğu gibi şun.. bu hususta sarih garanti ihtiva e-
ları söyliyeceıktir: den bir n()kta tevdi eylemiştir. 

Almanlar Sol
lum ve Afa
yayı aldılar 

• 
Dün akşamki Radyo Gazetesinin 

bildirdiğine göre, kuvvetli AlmBF 
kıt'aları taarruza geçerek Solluır 

ve Maya geçidini işgal etmi~ler

dir. 
•- Artık tamamen müsterihim. Henri Haye, gazetecilere yaptığı 

Bu ·benim en son «ram talebımdi.• ı (Devamı S üncü sayfada) 
Bu beyanatı Amerikanın kabu.I 

etmekle ne vaziyete düşeceğini ta-

savvur edebiliri2. Çünkü Naııiler, p . f M u·· d a f a a 
burulan sonra ne yapmağa çalışa. a s 1 
caklarını e~ıasen şimdiden çizmiı; 
bulunuyorlar. Çünkü Naziler ce • 
nubi Amerika devletlerine Bal • 
kanlara yaptığını ve şimdi yap • 
malı:ta olduğunu tatibtk edecekler-
1ir. 

Nazi dünyaııı IBlitlerden !başka 
Allah tanımadJb ~n bunların da 

(Devamı 4 tindi sayfada) 

-

j 

Cephe gerisi disiplini bakımından çok 
titiz davranllacak, pasif korunma ted
birlerini tamamlamıyan vatanda ş ı a-r 

ceza görecek 

Valinin lstanbullulara tebliği 
Vali_ ve Belediye Reisi Lütfi Kır- [birlerini tamamlayamamış vatan

dar dun şehır halkına llııtaben şu daşlara bir daha, ehemmıyetle, bu 
beyarınameyi neşretmiştir: 1 vazifeyi hatırlatmak için hitap e. 

cPasi.f korunma ıhakkında va • diyorum. 
tandaşların. dikkatine:• Hava taarruzlarında ce~e geri-

- Sizlere, pasif korunma ted • (Devamı 4 üncü sa) fada) 

Birkaç Güne Kadar .. 

Hazreti Muhammet 
Ve lslam Ordularının Muharebeleri t 

----Yazan : Ziya Şakir----
tıııam ordıı.lanmn ı!k baş;, manıi;;-,;:;;,lan Hıızrım Muham'!1ıe
din, bıı.gü:nkü dünya harbin ın çerçevesi içine giren Arap ale. 
minde yııptığı m1ıharebe!er in gayelerini tahlil eden bu mii.-

him tefrikayı ik damda okuyacaksınız. 

, 
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Mevlevilik Nedir? 
• • • • • • .. "'.,,..,.,.,,,,,. 
Celileddini Rômi Kimdir? 

Yazan: ZIYA ŞAKIR 
-99-

;l~qı 
Ya bestekarlara 

ne diyelim? 
Çalgıcılar kursa devam edecek 

çaldıkları çalgilarda falso yaıpıyoı 
!arsa onları, bu kursta düzeltecel. 
sonra imtihan verip çalgıcılık Ş& 

[O sıralarda - yani, takri.ben do- en san'atlı parçalarını havi bedia- hadetnamesi alacak ve ancak ' 
kuzuncu asrın ortalarınöa - (Kon- !ar hazinesi halini alm:~tır Musiki zaman çalgıcılık yapabilecekler 
ya) ve (Karahisar) tekkelerinde üstadlarımız, milli musikimizin ga- miş .• 
:yapılan parlak Mevlevi ayinlerinin vamızını öğrenmek için mutlaka Bu, fena bir şey değil, fakat Y< 
velvele ve debdebesi hakkında, Mevlevi ayinleri tetebbü etmek lü- bestekarlar? Çalgıcı, ne kadar kur> 

.. -
Universite hey' eti 
Diyarbakıra gitti 

Rektör haftanın hem Üniversite hem Diyar
bakır için çok faydalı olacağını söyledi 

(Sefinei Mevleviyan)da birçok taf- zumunu şakirtlerine tavsiyeden görmüş, imtihan vermiş ve ne ka- Bu sene D'.ya11bakırda yapılaca.k ı cektir. Ilmi memleketin üstün kuv 
ailiıt varılır. Demek Jr4 0 tarihe ka- hali kalmazlardı.] dar usta e>lursa olsun ona •çal!• olan Ünıversıte haftasını açmak u.. veti sayan Cümhuriyet hükumeti 
ılar, yapılan Mevlevi mukabele le- (Konservatuvar tasnif hey'eti). diye verilen eser, gayet kıtıpiyoL zere Rektör Cemil Bilselin reisliği ilmi yaymayı istibdaf eden bu te • 
rinde, (Mevliınil.)nın (gazel)lerin- bu lüzumu cidden büyük bir isa- bir şey ise o zavallı ne yapsın? 1ltmda teşekkül eden 12 profesör- .. _ .. .. . _ 
den, (rübai)lerinden, (Mesnevi)- betle takdir etmiş. Ve neşrettiği Ha en adi, en fasolu çalan bir saz den mürekkep Üniversite hey'eti ş:b~usumuzu, takdirle, ka~şılad.'.gı 
ıinden müntehap bazı parçaların külliyat arasında (Mevlevi ayin- takımına klasik bir parçayı çaldır- dün saat 15,15 de şehrimizden Di- grbı haıkırnız da yakın alaka gos-
• bugun·· tamamile unutulmuş olan - ı ·ı b mı~•ıııız; ha en usta, en san'atkiır "arbakıra hareket et.m'.t'P· Bu mü ' termış· tir. erı ne üyük bir yer ayırarak .,.. ' ..,~ 
besteleri okunduğu halde, o asrın tam on üç ciltten mürekkep bir se- bir hey'ete en külüstür bir bes- nasebetle Rektör Cemil Bilse! şu DiyaJibakırda geÇ"Cek Q-ıaftamı -
Mevleviliği seven bir bestekarı, bu ri vücude getirmiştir. Bu büyük teyi... ma!Uınatı vermiştir: zın Üniversite için de, bu tarihi 
müteferrik bestelere bir şekil ve himmet ve gayretten dolayı mer- Son zamanların beste meselesi •- Bugün tren1'ı hareket ediyo.. şehrimiz için de verimli olmasını 
nizam vermek istemiş .. ve (Bestei hum (Rauf Yekta Bey)i rahmetle de çalgı meselesi kadar, .hatta on- ruz. 12 Üniversite profesörünün iş- teminen tedbirler alınmıştır. Bil _ 
kadlm) denilen (ayin)leri tanzim yiidederken, halen berhayat olan dan çok fazla düşünmiye değer bir tirakile yapılacak Diyarbakır haf. hassa Birinci Umumi Müfettiş haf 
etmiştir ... Bunu böylece tahmin ve ve kıymetli mesailerine büyük bir haldedir san:yorum. İyi beste ya- tası, orada kalacağımız 8 gün için- tanın muvaffakiyetini temin için 
kabul etmekten başk;ı çare yok- faaliyetle devamda bulunan hey'e- panlara, tabii hiçbir sözüm yok. de, bu şehrin de her sahadaki Ü - şahsan meşgul olmuştur. Faydalı 
tur.] tin diğer azalarile bu ilim ve san- bilakis onları takdir ederim. Fa- niversite faaliyetile yakından te • olacağımızı ve istifade ederek dö-

Fakat, bu bestekar kim?. Bu sual at kaynağın:n muhterem müdürü kat hazan, yahut da ekseriya şura- maslarda bulunmasını t-emin ede- nereğimizi de umarak gidiyoruz.• 
de cevapsız kalıy<>r. Ancak, (Bestei (Bay Yusuf Ziya)nın önünde, hür- da burada kulaklarıma öyle bes- • 

12 bin sandık çay 
da idhal ediliyor 
Irakta bulunan mallarımız

dan 1.900 sandık çay daha gel
miştir. Diğer taraftan dün 
Merkezi Avrupa memleketle
rinden de mühim miktarda 
ithaliit malı gelmiştir. Bu me
yanda 10 ton naftalin, anelin 
boya, kireç kaymağı, ecza ve 
kimyevi maddeler vardır. 
Diğer taraftan cenup güm

rüklerinde bulunan 2 bin san
dık çayın memlekete ithali 
iç· Ticaret Vekaletinden emir 
beklenmektedir. Bunlar muh
telif vilayetlere tevzi edilecek
tir. Bunlardan başka Bağdatta 
bulunan 10 bin sandık çayın 
memlekete ithali için de teşeb- ' 
büslere girişilmiştir. kadim) denilen bu büyükşaheser- met ve minnetle eğilmelidir. teler çalınıyor ki, bunlara beste T h • 

!erin, üslup itibarile haiz e>ldukları (Daha var) demektense pestenkerani demek • e Ç İZ Ve 1 S k en derun li-
metanet ve asalete bakılarak, meç- daha uygun olacak! Mübarek a- Q b"J k 
h 1 b t k• dam, sanki nağmelerin gözünü çı- t kf. . 1 . ı h tomo 1 aza-u ese arın çok yüksek musiki (!) o tarihte (nota) mevcut olmadı- e 1 n ış erı m an 1 nın ıs a 1 
kudretine hükmediliyor. ğı lç<n, ~teler ağızdan ağıza geçiliyor karmış, yahut da nağmeler kıtlı- J b b b 

[Bestelendikleri tarihtenberi, ve her geçişte, az çok tahavvüle uğru- ğında asmalar budamış gibi, ses- arJnJn ir Se e i 
t Yordu Bu itibarla esıc· b tek' la dan !er, notalar arasında ne bocalamış, Beledı"yece J B d b •• ""k d am beş asırlık bir zaman geçmiş .. . . . . . . 1 es "' r yapı ması ura a uyu epo-
1 b • . . 'ıugun bıze ıntikal eden eserler•n. asıl- ne yalpalamış ve ne zoraki, ne ya-

o an . u Cayın)lerın, zamanımıza ıanna tarnamtıe mutabık 0 1up olmadık- van, ne kısır ahenkler meydana ge- m e c huri olacak , lar vücude getirilt: ce k Meg"' er muavinler ara
geıebilen hallerinde (1] dahi, bir ıarına dair. musik~inaslar arasında bir 
ıan'atkar ruhunun y~adığıru his- tereddüt vardır. tirmiş! .cenazel~rin teçhiz ve tekfin işi- İskenderun limanının genişleti- ba kullanıyorlarmış 
ıettiren par~alar vardır ... Muvaf- (2) Hamıner tarihi. Cilt 9 - Sayfa 290 (Devamı iiçüncü sayfada) nın Beledıye mezarlıklar müdür- lerek asri vasıtalarla teçhizi için 
fakıyetin bu derecesi, her fiiniye -------------------------- lüğü tarafından yapılması usulü- yapılmakta olan çalışmalara hız 
nasip olınıyan bahtiyarlıklardan- (.. ) nün tatbikindenberi mezarlıklar verilmiştir. İskenderun Akdenize 
dır.] MAHKEMELERDE Ve PO L J S T E müdürlüğünün varidatı attmıştır. açılan en mühim ticaret limanı ha-* . Belediye, hiilii ihtiyari olan bu line gelmiş olduğundan burada it-

Mevlevi musikisinin esasını (İ- işi Beyoğlu ve Eminönü kazaların- haliıt ve ihracat malları içın büyük 
ran musikisi)nde aramak ve bu sev g ı· ı ı· s ı· z u·· lfı·yeyı" o·· ld üren da mecburi yapmak için tetkikler depolar vücude getirilmesi de ka-
lddiada bulunmak da dog"ru degı" .1_ icra etmektedir. Bu mecburiyet ka- 1 t im t B b 1 b. 

b 1 ed ·ıd··· k . . rar ~ ırı ışır. u se epe ır 
dir. Çünkü tarihi kayıtlarla sabit- Ah h k ,. J d u ı ıgı ta dırde cenazelerın .. d 1 . . 
t· t met m a Um 0 ll teçhiz, tekfin ve nakil işini yalnız ml udL~t anlevve UAnkaraMya .. dgı.tıllış o-
n- ki, ran musikisi, ancak (Dör- belediy meza lk1 .. dürrğü· an ım ar mum u ura Ra-

düncü Sultan Murat) devrinde İs- • yapacS.:tır. r ar mu u ufi Manyas, Münakalat Vekili Cev-
tıınbula girmiş ve ondan sonra det Kerim İncedayı ile birlikte İs-
muhite doğru intişar eylemiştir. Kızın babasının da başını taşla ezen s:.ıçlu· kenderuna gitmiş ve tetkiklerıde 

(Haınmer) der kl.. Dördüncü ya 30 sene ag"' ır hapis cezası verildi Kadıköy. Haydarpaıa Tapur bulunmuştur. 
Murat, (Erivan) zaferile neticele- tarifesi değiıiyor 
ııen (İr~n se'.eri).ne giderken, Y. ol-ı Bundan bir. müd~et_ evvel Çatal. cesind.e Resul 10 .sene 3 ay ha]J5e Devlet Demiryollarının tren ta-ı •• .• 
da kendı muezzınlerinden birınin canın Osmnaıye koyunde, tarlada mahkum edılmıştır. rifele:inde tadiliit yapması üzerine Gumrük ~hafaz~ müdürü 
~ İra~ şarkısı söylediğini işit-ı ç~lışmakta o:an sevgilisi Zülfi); ~ Harbiyede otomobil kazasının Kopru _ Haydarpaşa _ Kadıköy va- ıstıfa ettı 
mış ... Duşmanın şecaatini medhü yı kaçırmak ısterken, kızın manı ücüncü kurbanı da öldü pur sererlerinde de tadiliit yapıl- İst bul a-· .. kl . Muhafaza 
!ena ediyor diye, müezzini derhal olmak istemesi üzerine Zülfiyeyi H b. ed ik. k d . tal ,._ s· m·ştır But d·ı•ta .. h 1 an umru erı 
h ·-·- 'bed k b ı ··ıd·· '-•~' ah 11. b • ar ıy e ı a a emı eue ı. ~~ . a ı a gore azır anan B d 

UZ..u. ..... ua ceı- ere orada aşını o uren ve ıU&U.J.Se m a ıne ara a 1 . feci surette ölmesile net·ceıe • yeni t · enin tatbikatına 1 Hazi- aşmü ürü Hasan Kuperin sıhhi 

ke~~i.nni~~ir ... [~al!>u~ kendisine ile gelmekte olan k~ın bıbas~ Ali- :: otomobil kazasında ağır suret. randan itibaren b~lanacaktır. vaziyeti sebebile bu vaziresinden 
mu ım ır sır soylıyeceğini haber nin vak'ay~. ~~rd_ü diye taşlıı aşı • te yaralanmış olan İstanbul Üni _ Almanyaya, yanm milyon lstıfa ederek İstanbul Gümrükleri 
\'eren (Şah Kulu) namında İranlı nı ezen ve olumune sebep olan Ah- •t · ki f k··ıt · t 1 b t t·hb t İ ı · M .. d .. ı·-- ·· ·· d .. ,_ al . .. b. . . versı e91 mya a u esı a e e - pamuk satıldı s ı ara ş erı u ur ugunu e-

Şehrimizin muhtelif semtlerinde 
yapılan ani kontrollerde bazı Ş<>

förlerin direksiyonu muavinine 
teslim ettikleri ve ehliyetnamesi 
olmıyan bu muavinlerin bazı kere 
sefere bile çıktıkları anlaşılmıştır. 
Bunun üzerine yalnız Beyoğlunda
ki teftişlerde 4 tane bu kabil ehli
yetsiz şoför bulunmuş ve tekerrü
rü halinde bunlara araba teslim e
denlerin ehJiyetnamelerinin alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Beıikta§taki naınazgilı halka 
açılacak 

Beşiktaşta Valde çeşmesinde bu
lunan eski Namazgahın küçük bir 
park haline konularak halka açıl
ması kararlaştırılmıştır. Esasen 
ağaçlıklı ve dörtbir tarafı demir 
parmakltklı bulunan bu yere hal
kın ve çocukların oturmaları içiıt 

sıralar da konacaktır . 
Üsküdarda aari mezarlık ..u ç gıcının canına kaıymaktan medin muhakeı:ııesı dun ırıncı ind Hul" · -1 •L ted · uh - nilıni 

ti Ş h s en usı og u ıınsan avı e.. Almanlarla aramızda ı·mzalanan r te ettigi öğre · ·ştir. vazgeç ... a Kulu, Sultan Mu- ağır cezada nihayetlenınişthr. d .1 kte ld - G reb h t 1 ak 
radın hu • ·1· İ t• Müd. d · • t f d id 1 me 0 ugu u a as ane • muvakkat ticaret anl•<ması hüküm Muhafaza Başmüdürlüğüne güm- yapı ac zuruna ge.ırı ınce, • sır- eıumumı ara ın an am . d d.. abah .. im .. t·· ..., ük üf t· 

1 
. d z Belediye Reisliği Üsküdar sem-

hamım, kendi hayatım için değil· . cezasına çarptırılması istenilen Ah sın e un s 0 uş ur. \erine göre bu memlekete yarım r m et ış erın en eki tayin o- . • 
B h ) k d ·ı r ı k k !unmuş ve yeni vazifesıne ba ·la" tınde yapılacak olan casrı meraz-

Benimle mezara gidecek olan san- med dün mahkeme tarafından 30 ir genç ze ir enere öl ÜB mı yon
11 

ıra bıedpa11m~ . sabtılmıştır. mı<tır ~ lık· hakkında bir plan hazıdamıya 
atım içindir .• dedL Bunun üzerine, sene agır" hapis cezasına mahkCım Kumkapıda Liman caddesinde u ma arın e erının ır kısmı • · ._ 1 t 

ll b
. .. . ... aş amış ır. 

altı kirişli bir saz istedi. Bununla ~dilmiştir. 126 nwnarada oturan Celiil oğlu :ıa a, : . kısmı da serbest dovızle ı Filandiyadan istenen mallar Diğer taraftan Feriköyündeki 
evveLi hüzünaver bir şiir söyledi. Kıskan" katı'! 3 sene aoır 38 ya<·'arında Mazhar dün sabah enece tır. asr·ı merazl ğın bı·rçok yerler· şıın· 
So 'S • " Diğer taraftan dün muhtelif Alakadarlara yapılan müracaat- d.d il 

1 
: ta f d t 1 alın-nra. Bağdat katliamı ve ~ethi hapse mahkfun oldu yatağında ölü olarak bulunm~ - . . 1 .. • . ı en a e er ra ın an sa ın -

lıakkında bır zafer manzuınesı te- B _ _,_ L· .. dıd t 1 Şeh tur memleketlere 500 bın lıralık mal !ere gore, Finlandıyadan kepek, mış, az yer kalmıştır. 
· tti S it M b f Umrdn ıoır mu e evve • · satılmıştır. Bu meyanda oRmanya- 1 ketentohumu, küspe, Belçikadan gannı e . u an urat. u ran remininde e>turan metresi Binnazı Adliye doktorunun gösterdiği Ellilik bir kadın ölü bulundu 

san'atkiırıru o kadar takdir etti ki, ld.. 50 lüzum üzerine cesed Morga gön • ya zeytin, Fin\andiyaya tütün, Ma- kuru il>eir, yer fıstığı ve Bağdat-
yanına al"' İstanbula getirdi... f- kıskançlık yüzünden ö uren de ilm. t·r M h · ·ı caristana deri, İtalyaya balık gön- tan şam fıstıg" ı, zeyt!nya.,O-ı, sabun, Şehremininde, Nevb.ahar mahal. 

lesinde Medrese.sokağında 11 nu -
marada oturan Hüseyin kızı elli 
yaşlarında Binnaz dün evinde ölü 
olarak bulunmuştur. Adliye dok • 
toru cesedin defnine ruhsat ver -
miştir. 

.,, yaşlarındaki İbrahiınin mub.ake - r ış_ ı · a:. arnı annest og u-
ran musikisinin O..manlı Paytahtı- mesi dün nihayete e~ir. • n~n zehırlendıgını ıddia etmekte • derilmiştir. kuru üzüm, Merinos yünü ve de-
na duhulü, (Şah Kulu) zamanın- Mahkeme tbrahimin suçunu sa- d• r Metresini biçakla 1Sldüren mir istenmektedir. Ticaret müdür-
dotn başlar.] [2] hkUm 

(Konservatuvar) neşriyatı da, bit gördüğünden suçluyu 30 sene Bir çocuk Tramvay alhnda Failı: 12 seneye ma • oldu lükleri bu maddelerin ihracatçıla-
bızim bu mütaleamızı teyit etmek- ağır hapse mahkfım etmiştir. kaldı Ortaköyde oturan hacer faınin _ rını müracaat sahiplerine bildi-
te .. (Mevlevi ayinleri) ser;sinin bi- Resulün cezası idamdan 10 Yedikuleden Sirkeciye gelmekte deki metresinin eski dostu Kemal- recektir. 
rinci kitabının (VI) sayıl: s~yfasın- seneye indirildi olan Ke>camustafapaşada, arabacı le tekrar bar~ası üzerine metre. lstanbulun imir planları 

tetkik edildi 
Hayvan sağlık mek· 

tebi nizamnamesi 
ela, ezcümle şu satırlar kaydedil- Bir müddet evvel birinci ağır ce Beyazıd mahallesinde 35 numarada sini bıçakla yaralayıp öldüren ve 
l!M'ktedir: za mahkemesi tarafından idama oturn 12 yaşındaki Nurettin Erol kaçarken yere düşerek kendi bıça-

(Türk musikisinin mükemmel mahkfım edilen Resulün nakzen Yedikule • Siı1keci tramvay araba- ğile yaralanan ve denize düşen Fa 
ltir tarihi yazıldığı vakit görülecek- bakılmakta olan duruşması dün sından atlamış ve kaTşı tarafa geç- 'k etrattan yetişenler tarafından 
tir ki, en meşhur Türk bestekar- nihayete ermiştir. ınek istediği sırada vatman Hay • kurtarılmış ve birinci ağır cezada 
ları hep (Mevlevi)dirler. Bu üs- Resulün Eyiibün 'Pirinççi köyün. darın idaresindeki Harbiye - Fatih muhakemesine başlanmıştı. 

Belediye Daimi Encümeni dün 
Vali ve Belediye Reisi Lfıtfi Kır
darın reisliğinde toplanmıştır. Şe
hircilik mütehassısı Prost'la Be
lediye İmar Müdürü Hüsnü ve 
İmar Müdür muavinlıün iştirak et
tikleri bu tııplantıda Prost muhte
lif semtlerin imar planları hakkın
da izahat vermiştir. 

An.kara 28 (İkdam) - Hayvan 
sağlık meınurlan mektebi nizam • 
namesi Hey'eti Vekilece taOOik e -
dildi. tadlar, musiki san'atındaki zeka ve de Mustafanın evini a.Iikadaşlarile ' tramvay arabası altında kalmıştır. Dün Faikin muhalkemesi netice. 

cehalannın en büyük kısmını, bastığı ve Mustafayı beraberce öl- Çarpma neticesinde Nurettinin 1 enmiştir. Mahkeme hadisede tah
('Mevlevi ayinleri) bestelemiye dürdükleri son yapılan duruşma ka~sı kırılmış ve çocuk muhtelli ·ik bulw.iuğuııu nazan itibara a
sarfetmişlerdir. Bunun içindir ki, neticesinde anlaşıldığından dün yerlerin.den ağır surette yaralan - arak suçluyu 12 sene ağır hapse 
Medevi ayinleri, Türk musikisinin nihayet lbulan muhakemesi neti • mıştır mahkfım etmiştir. 

Ankara posta müdürü Naci Yoz. 
<ıat posta müdürlüğüne, posta i§ • 
!eri reis muavini Kenan Ankara 
posta müdürlüğüne ta.yiıı edildi. 

-.. ··-----.-------------
.,~~~~~~~! 

Biraz ciddi konuştuğu için se -
vinmiştim. 

Müellıfi: iRFAN ~ 

- Hay hay, dedim. Fakat çizme 

1 
işini halledebildiniz mi? .. 

Gülerek dudaklarını 'büktü: 
- Benim kendi çizmem var Fe. 

rid bey. Fakat rugan olmasını is -
Eıte•ı litomaıa: ST tediğim için, geçen hafta sizi ra -

. hatsız etmek ınooburiyetinde kal. 
Akşam üstü de kendisini alarak: I ma ne yapayım, kendimi ıiciz va • · mıştıın. 

ordu evine götürdüm. Annemle ziyete düşürmek istemiyordum. D.. .. .. 1 iınd ld 
İ . . uşunuş er e a amnamış • 

beraber olunca canım o kadar sı - radt-lerım her şeyın fevkinde ol- t H b d 1 .. ı-· 
k 1 Ç ·· k ·· b. - ·· d kt b · . y ld ıını. em o unu a va an soy u. 

1 mıyor. un u masama ır suru u an sonra, emm yenme ı ız d M ksad . -. 
dedik od 1 lk to 1 h . t. d .. .. .. yor u. a çı:ıımenın rugan o-

ucu ıa p anamıyor. anım vazıye ı uşunsun.. luşu değil, benimle bir alaka tesis 
Geç vakte kadar otu.rdWı:, soru-a Pazar gecesi olmak münasebeti. ve yarınki gezintiyi teklif etmek
~~leşe derdıeşe evımıze dön - le tekrar annemle ordu. ev_i~e in • u .. Çünkü, ? beni.ın rugan çizme 

* 
dım. Tabur komutanı aıl-esı ıle be. gondereceğımi nereden hatırına 
raber orada idi. Yıklızla karşıla - getirebilirdi. Hem ·böyle olsa bile, 

Yarın Pazar .. ;birdenbire hatırı • şınca cevap istiyor gibi yuzume benden başka rugan çizme istiye • 
nıa Yıldızın arzusu geldi. Henüz · bakmağa başladı. Fikrimi, masa - ce"i sübay yok mu idi? .. Hepsi bi
bu hususta b'r şey söylememişti:m. !arına gidip söylemek istiyorken, rer bahaneden ibaret ... 
Düsünı ege liızuın görmeden git - birdenbire o kalkarak yanıma gel. _ Şu halde anesele tamam, de _ 
mcğe arar verdım. Bu belki de di ve annemi selamladıktan sonra dim. Yalnız hazır olun .. ben belki 
ivi bir şey olmıyacaktı. Çünkü 'bir bana döndü: sizi fazla yoracak olursam şikayet 
grnç kızla bir si.tbayın tek ılı~la~ı. - Yarın içın iki at hazırlattım etmeğe kalkmayın .. 
na gezinti yapmaları, halk için iyi Ferid bey, dedi. Herhalde lcabul Gözlerimin içine bakarak bir 
bır dedikodu mevzuu olacaktı. Am edecekı;iniz değil na?.- aeyl& yapmak i.otedi: 

- Merak etmeyin Ferid bey, 'nsaca izah e'.ıtim. Halkikatte ne i · !erinde göl'll\ek nıümkündilr. 
sizinle beraıber olduktan sonra ak- şim vardı ne de vazifem .. ınaksad Neş'eli 'bir şekilde fikrime işti. • 
şama kadar dolaşsam, koşsam yo.. bu kıza fazla yüz vermt<k isteme • rak etti: 
rulmryacağımı vadederim. yişimden idi. Hallbuki yarınki ge- _ Hak'1caten çok güzel yerler. 
&ınra anneme dönerek sorma - zintim de onun için tam bir !ısat Siz de benim gibi tabiatı pek ~k 

ğa başladı: olacaktı. seviyorsunuz galiba? .. 
Annem, ne olduğunun farkında * - Tabiatı herkes sever Yıldız 

olmadan, ibaşını tasd!k mey_~nında Saat 11 e geliyor. Biz hala gezi- hanım .. çünkü bütün güzellikler 
sallarken, 0 tekrar ılave ettı. yoruz. Bir aralık, derenin hoş bir onun koynunda mevcuddur. Bu 

- Buyursanıza 'hep bir m~ada , maıwara te.şkil eden kıvrııınlı ye - sebeple değil midir ki, hoşumuza 
oturalmı. Bakın annem de sızınle rinde durduk. Söğüd ve kavak a - g'.den şeylerde dalına (bedii) tabi-
görüşmek istiyor. ğaçlarının çel'Çl!velecliği ibu yer, rini kullanırız. 

Annemin cevap vermesi~ mey tam bir a•k dekorunu andırıyor -
d b ak d h t ld • Bu seferki fikrimi biraz yanlış 

an ır ma an emen a 1 ım: du. Fakat benim genç ve taze vü-
- Mazur görün Yıldız hanım. cudümde i'htiyarlamış bir dcalp çar buldu: 

Biraz işim olduğu için gitmek ni • pıyordu. Zaten ben her şeyden his - O kadarı da fazla bence .. rna.. 
yetindeyim. Başka vakit görüşür. semi almış bir talisizdim. Hem ya- amafih bu bahsi bırakalım, başka 
!er olmaz mı?. nımdaki kıza karşı ciddi davran • şeylerden bahsetsek daha iyi .. 

Hemen ayağa kalktım ve ilave mak ,benim için bir vazife idi. F'.kir münakasası yapmak niye -
ettim: Yıldız. bu durgunluğumu farke- tinde değikli. Ben ise vakti ancak 

- Yarın dokuzda sizi evinizden dince her vakitkinden daha ser • ·bu şekilde öldürmek istiyordum. 
almağa gelirim. dedim. best bir şekilde konuşmağa başla- Altımızdaki ntlar alayın en seç--

Biraz bozulur gibi oldu. Fakat dı: me atlarıydı. Bunları Yıldız ha • 
sahte bir ne.ş'e gösteruneğe gayret - Dalgınsınız Ferid bey!.. mm sureti mahsusada ayırthğını 
etti. • - Hayır, dedim. Manzara güzel t 0 '- ,~der • >bana karşı olan alaka-

- Siz bilirsin'z, dedi. de ibiraz sene daldım. İstarrbulda suu göstennek &ıtıiyordu. 
Yolda giderken anneme vaziyeti böyle yerleri ancak sınema perde- (DaJıa var) 

[FİKİRLER) 
Bütçe müzakereleri 

münasebetile 
,Yazan: Hamit! Nuri lrmd 

Büyük Millet Meclisinde devam 
olunan bütçe müzakerelerine ai4 
lafsiliıtı, beyanatı, rakamları gaze. 
leler neşrediyorlar. Her vatand .. 
Jibi biz de düşünceleri.mtti kafa -
mızda muhakeme, sözle b•ala • 
rına anlatmak yerine yazı ile bil -
dirmek istedik. 

1939 haıibinden evvelki yıllar, 
geçen Cihan Harbinden sonra faz.. 
lalaşan iktisadi buhran hasebile 
en fazla liberal memleketlerde bi· 
le devletçilık sisteminin tatbiJdna 
oaşlaıımasını zaruri hale getirdi. 
ihracata muhtelif memleıketlerin 
gümrüklerinde konan manialar, 
ithalatın azaltılmasına aid tedbir • 
ler, milletler arası ticarette bozuk 
luklar meydana geardi. İşletilen 
ve kurulan fabrikalara iptidai mad 
deler ·bulmak zorluklarile kar~ıla
şıldı. Otarşi usulü, yiyecek, ipti • 
dai madde, giyecek eşyasının da 
hili ihtiyaca göre hazırlanmasını 
zaruri kıldı. Ferdlerin ve hususi 
teşekküllerin yapamıyacağı pek 
çok işleri dev lelin başarması mec. 
buriyetleri görüldü. Bu sc\ıepler 
,erdler ve teşekküller elinde bulu. 
ııan sermayelere çalışmak, kazan. 
mak sahaları, >bozulan pek çok ~ 
düzenleri yüzünden boşta kalan 
vatandaşlara gündelik geçinmesi
ni çıkaracak kazanç vasıtaları te. 
min eylemek vazifelerin! devlete 
yükletti. 

İkinci yılına gelmesine bir kaç 
ay kalan harp, esasen me'Vl'.'ud zor· 
luklara yenilerini, heın de hudud. 
suz tarzda ilave eyledi. Her türlü 
işin, kazancın, maarif, sıhhiye, i .. 
mar, sulama gibi devlet işlerinin, 
$mme hizmetlerinin başında gelen 
milli müdafaayı tamamlamak. kuv 
vetlendirmek lüzumları önünde bu 
lunuldu. 
Ablukaların !husule getir-

diği mahrumiyetlerin de inzi.. 
mamile katmerleşen sıkıntılar, pa
halıltk, ihtikarlar, arzların harici 
ve dahili piyasalarda azalması, ta· 
lep\erin çoğalması otarşi motörle. 
rinin harekc.Jerini son haddine ka 
dar ve kuvvetle tahri!dııi elzem 
hale getirdi. 

Bütün bu hususlardaki yeni, ye
ni, esaslı pliinl.iır hazırlıyarak he.. 
men tatbikatına başlaması iktiza 
eden devlet, şüphe edilemez ki va
(andaşların bilgilerine, gayretleri
ne güvenebilir. Fazla çalışmak, çok 
yorulmak, istihsaliitından, emekle. 
rinden yalnız kendisine değil. u • 
muma ve memlekete azami randı. 
man t-emin etmek, mahruırniyet, ta
sarruf, zahmet, meşakkat lıepsi ve 
lıer şey zaruri olarak vatan.d:!~lara 
yU.klenmiştir. 

Hiç bir Türk vatand~ı inkar e -
demez, hatta sevinç ve iftiharla 
anlatır ki, dünyada devam eden 
büyük harp ateşinden, iıfetlerile 
tahribatından Türk milletile onun 
memleketi şimdiye kadar, Türkiye 
Cümhuriyeti devletinin tedbirli, 
basiret, kiyasete, iyi !hazırlığa da. 
yanan hareketi neticesi masun kal 
mıştır. Bu masuniyetin yarına ve 
harbin sonuna kadar devamı için 
Türk vatandaşlarının hepsine ve 
her ferdine düşen vazifenin, fera
ga.t ve fedakarlığın, gayretin, me • 
sainin gevşetilmesi değil, bilakis 
fazlalaştırılması ve hızlandırılması 
ic~ ediyor. Me§imr bir meseldir: 

cHazır ol cenge, eğer ister isen 
sullıü sali.h.• .. 

Bütün ıt>u işler, gaileler, hudud· 
suz faaliyet ve külfetler arasında 
Türkiye Cümhuriyeti hükumeti • 
nin, milli müdafaa amsrafları ha
ricinde, maarife, sıhhate, içtimai 
muavenete, imara, şimendifer!ere, 
yollara, kanallara, geçen yıla nis • 
betle hatta fazlasile bütçesinde pa
ra ayırdığını, başlanmış işlerıni boz 
madığıııı, devam ettireceğini anlı
oyruz, görüyoruz. Maı;ye Vekili • 
nin mütevazin bir bütçe ile Mec • 
nse geldiğini gazete sütunlarında. 
ki yazılarda okuyoruz. Bik•asıta 

ve bilavasıta alınan vergilerin bir 
kısmında, harıp yüzünden azalan 
bir kısım varidattan husule ı:elı>n 
azalmayı karşılamak için llaveleı 

olacak. Hayat bir miktar daha faz 
lalaşacak Fakat şimdiki haıılıin so
nuna •kadar a'eşın mec-leketimize, 
bilhassa umumi kuvvetimizdcki e
hemmiyet hase>bile bulaşmaması 

neticesi elde edilecek nimet Türk 
vatandaşlarının bütün gayret'eri 
r.i, :rıahru.ın.iyetlcrini fazlasile te • 
!afi eyliyecektir. 

Hamid Nuri Irmak 
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Ruzveltin bekle- 23 nisan ile 30 ·ı'f ransızlar temı- Ruzveltin nutku ve 1800 sene evvelki Roma ;a:., miiıltJ,,. -

nen hitabesi nisan arasında nat verdi Vişinin teminah .;: V::"'!":!;e Re'•~ nr. 
Amerika Cümhurreisi Ruzveltin d • t• d b"ır eser Lutfi Kırdar bir beyann_,. ile İ> (Baş tarafı 1 iaci s•:vfada) 

ıeyanatta, bu notayı, Fr~nsız • Al
' an işbirliğinin genişliği hakkın
.iri Amerikan endişelerini izale 

(Baş t..rafı 1 inci sayfada) 

dini ve hayatı bile ol.nııyacaktır.. lngiliz le r - --
Reisicümhur ·buna asla müsaade 14 Alman ıg Jtalyan 

etmiyeceğini ve kat'iyetle mani o. 
lacağını söyledikten sonra Ameri- • ,:remisi yakaladı 
kan milletinin akLi selimle hareket _ ___ ___ ..., ____ _ 

etmesi sayesinde ıbu azminin taha-k 
kuk edeceğini rrave etmiş, Mısır ve Bir ay içinde de 
Süveyşin baten tehdid altında ol - 61 gemi batırlldı 
duğlınu ve İspanya ve Por·Lekizin 
dahi işgııle uğrıya!bileceğini ifade 
e1ımiştir. 

Ruııvelt Fransız şimali Afrika • 
sına Dakarın Atlanti.k adalarına 

yayılacak tehlikenin şimali ve ce
nubi Amerikayı tehlikeye sokaca. 
ğım söylemiş, Mihvercilerin ta -
hakküm emellerinin evvela Bri
tanyanın tarihi mukavemeti, sonra 
da Çinin şayanı hayret .müdafaası 
Ue şimdilik durdurulmuş olduğunu 
söylemiş ve demiştir iki: 

- Denizlere lıakhn olamıyan 
dünyaya hakim olamaz ve Naziler 
denizlere hakim olamayınca da 
ınağlı'.ıp olacakları muhakkaktır. 

Ruzvelt denizlerin hürriyetinin 
fimdi Amerikaya ıbağlı olduğuna 
işaret ederek demiştir iki: 

- Atlantik .mıntakasında mu • 

Londra, 28 (A.A.) - Bugün İn
giliz deniz ve hava kuvvetleri ta 
rafından Alman ve İtalyan gemi 
!eri ile Almanya ve İtalya hesabı· 
na seyrüsefer eden gemilerin uğra
tılmış .,.1duğu zayiat hakkında mü
temmim malumat neşredilmiştir. 

Muhtelif memleketlere ensup o
lan fakat Almanya hesabına seyrü
sefer etmekte bulunan hacimleri
nin mecmuu 67 bin tona baliğ olan 
38 gemi yakalanm~tır. Gemilerin 
yakalanmasına devam edilmekte
dir. Bu da düşmanın mütemadiyen 
İngiliz ablukasını zorlamıya uğ
raşmakta >Olduğunu göstermekte
dir. 

·in Vichy'den aldığı talimat üzeri. 
o'e yaztp vermiş olduğunu şöyle
·>:iştir. 
Fransız bükılmeti, herhalde, ge

::n hafta Cardel Hull tarafından 
,ıeri sürülen talep üzerine bu nota
fl vermiştir. Hull, Vichy'den, H'.~
ler taraftarı unsurların Vıchy hu
kümetini kontrolü altında tutma
Jığı hakkında dünyayı ikna etmek 
:sterse, vaziyetini sarih surette 
tahriren tesbit eylemesini iste
mişti. 

Henri Haye, gazetecilere. no_ta
nın metnini bildirmekten ımtına 
etmiş, fakat demiştir ki: .. 

·Bunun, Fransız • Amerikan mu
nasebetlerini ihliile çalışanları ke
derlendireceğini ümit ediyoruz.• 

Haye, Fransız •Winnipeg. vapu
runun Karaib denizinde bitaraflık 
mıntakas1 dahilinde İngiliz bahri· 
vesi tarafından önlenmesi keyfiye
ti hakkında Amerikan hariciyesi 
nezdinde tahkikatta bulunmuştur. 
Haye, Winnipeg'in harp kaçağı eş
yası götürüp götürmediğini anla
mak için yalnız araştırıldığını mı, 
yahut İngilizler tarafından müsa
dere mi edildiğini anlamak iste
miş olduğunu söylemiştir. 

23 ve 30 Nisan arasında 14 Alınan 
ve 19 İtalyan gemisinin yakalan
mış olduğu bildirilmektedir. 13 

ıı.zzam bir harp oluyor . .Bu harbi a- Mart ile 14 Mayıs arasında sahil 
yakla tutmak gayesile Amerikada bombardıman servislerine mensup 
gemi inşaatı programına 'büyük ,bir tayyareler düşman sahilleri ile i_ş
hızla devam ediliyor. Amerika Bir gal altında bulunan memlek~t'.erın 
leşik devletleri bahriyesi çok hare sahilleri açıklarında 61 gemıyı ba
ketli bir devreyi genişletiyor. Buna tırmışlar ve yahut bunlara tam K ll } h b• 
~icldetle ihtiyaç var. Çünkü harbin isabetler kaydetmişlerdir. Bu ge- it a ar ar 1 
her gününde daha fazla gemi ve milerden bazıları kafile halinde, ch~ş tarafı ı inci sayfada) 
layyare kullanılıyor.• bazıları ise yalnız olarak sefer et- nın huşunclini arttırmaktan ha_ş~a 

R mekte idiler. Fakat hepsi batırıl- d bilir uzvelt burudan sonra yenklen nosıl bir netice temin e e · 
sözünü Almanyaya intikal ettire • mış değildir. Fert, devlet, millet, ırk grınuııe 
,.,k demiştir ki: Almanlar, dahili münakaliit hat- yeni bir ihtil.8f ve uamet unsuru 

- •Hitler şimdi garp nısıf küre- !arının yükünü hafifletmek için daha ilave oluııuyor: Kıt'a haşmet 
sahil gemileri kullanmaktadırlar. &ini tehdid ediyor. )'!iz ıbuna azami ve nüfuzu. 

ka:biliyetimizle ka~ı koyacağız. , -----------~ Atlan tik muharebesinde, Girit 
Onun denizlere haklın olımasına D A {i A R C 1 K sularında cereyan eden kanlı sa· 
mani olacağız ingiltereye !bütün vaşların iki taraf için de ne kadar 
mani olacağız. İngiltereye bütün (Baş tarafı 2 nci sayfada) acıklı zayiata sebebiyet verildiği 
yardımı yapacağız. Ve yardımları· Mesela, şu son günlerde dinlemiş görüldü.° Dünyanın en büyük zırh· 
mızı tahti emniyete alacağız.• olduğum bir nihavent, bir kürdili !ısı Hood hattı, intikamı çok geç· 

Rırzvelt Hitlerin tahakkümünde hicazkar şarkı var ki, bunlara şar- meden alındı. Bu defa da Almaıı-
olan bir dünyayı icılbul etmiyece - yanın en mükemmel zırhlısı Bis· 

1 . d . ı· ,_. kı, yahut türkü demek için seksen mark faı"k kuvvetlerle •on menni-ğini söy emış ve emış ır >Al: • 

c- Amreika Birleşik DevletrerL. §ahit lazım! Bu şarkıların ikisinde sine kadar dayanarak denidn di· 
nin müsellaıtı kuvvetleri şimdi st- de uzadıkça lastikleşen, lastikleş- bine indi. 
ratejik yerlerde bulunuyor. İcap e- tikçe uzayan, sağa, oola, öne, arda H ava taarruzlan da ik i tarafta 
derse bunlar kullanılacaktır.• kıvrılışlarda, yani sesten sese, ayni tesirleri yapmaktadır. Bugün 

R"isicümhur milli ve fwkaliide 
ahval içinde bulunduğunu ve mü. 
dııfaa tertibatının kuvvetlendiril • 
mesi icap ettiğini söyliyerek söz • 
lerini bitirmiştir. 

Londra 28 (Radyo) - Ruzvelt 
nutkunu <bitirdikten sonra Tesmi 
bir beyanname neşrederek fev'ka -
liide milli tehlike halini illin etmiş 
ve garp nısıf küresine vaki olacak 
herhangi tecavüzü defetmek için 
askeri, bahri v-e siyasi makamatı 
teşriki mesai etmeğe ve icap eden 
ted'birleri almağa halkı da •bu hu
susta hükiiımete yandım etmeğe da. 
vet etmiştir, 

lkdam: Birleşik Amerikada fev -
kalade milli tehlike hali ilan edil • 
mesi Reisiciln>hura fev'kalade ge -
niş, adeta diktatörce salabiyetler 
vermektedir. 

Reisicümhur, icabında borsayı 

l<a.pamak, tahvilat ve esham al~ 
verişini 3 ay müddetle menetmek, 
herhangi radyo istasyonunu kapa
aıak veyahud hükumete vermek, 
teslihatı harbiye için faıbrikalara 
ve havuzlara vaz'ıyet etmke, itlıa.. 
lıitı kontrol etmek ve .gemilere el 
koymak salahiyetini haizdir.• 

lahnden lahne geçişte acaba şöy- bir tarafın fazla unr görmesi ya
le mi geçsem, böyle mi geçsem, rın öbür ~rafı.ıı da o. nıiky~sta h~-
d ·b· t edd""tt t edd""d k sarlara ugramıyacagına hır delıl er gı ı er u en er u e, a- kil d "? 

•.. teş eermı. 
rarsızlıktan kararsızlıga duşen ve ı Sonsuz bir ölüm ve kan fırtınası 
böylelikle, nağmeyi, tıpkı şekerci- içine girmiş bulunuyoruz. Asırların 
!erin akide şekeri yaparken, çen- biriktirdiği medeniyet ve bıraktı. 
gele taktıkları ağdalı tatlıyı, hafif ğı izler bir gecede, hazan da bir 
münhanilerle uzattıkları gibi uza- saatte berhava oluyor. Bu çılgmlı
tarak, insanın kulaklarını lüzucet- ğa dar d iyecek bi'r sesin yüksel
lendiren bir çeşni va:rdı. Hoş, son 

1 

mesi ihtimali bile kalnıadL 
zamanda bu çeşni ve çeşitteki şar- Hüseyin Şükrü BABAN 
kılarımız, yalnız ibu ikisinden de 

ibaret değildir. Sakız çiğner gibi ı 
şarkı, türkü olmaz. Eğer bestekar, 
yaptığı şarkıya koyacak nağme 
bulamıyorsa, onu öyle sakız gibi 
çiğneyip uzatacağına gazel tarzın
da! bestelesin daha iyi! Hele bazı 
kadın okuyucular bu gibi şarkıları 
okurken, dinliyenlerden çoğunun: 

- Zavallı hatuncağız, ha bayıldı, 
ha bayılacak! 
Diyeceği geliyor. Nasıl ki :ııorla 

ve ıkına ıkına şiir yazılamazsa bes
te de yapılamaz. Yapılınca da işte 
böyle olur. Onun için bir kurs da 
bu gibi bestekarlara açılsa çok i.yi 
olur. 

Oanan Cemal KAYGILI 

- Bu yüzüğü kimden aldığı
nızı hatırlıyor musunuz? 

- Doğrusunu isterseniz bana 
bu yüzüğü getiren adamın halini 
pek beğenmediğim için te'reddüt 
ediyordum ... Fakat bana vesika
larını gösterdi. O zaman tabii 
endişelerim zail oldu. 

- Haklısınız . .. 
- Size isterseniz bu adamı ta

rif edeydm ... Dur bakayım, nasıl
dı?.. Ha... Aklıma geldi... Gri, 
daha doğrusu siyaha çalan bir 
esvabı vardı ... Şapkası ..• 

- Yüzü nasıldı? 
- Yüzünü gayet iy> hatırlıyu· 

~ 

~~.;: "{ ASl<ER1 VAZİYET 
' 

rum. .. Alnında yara izleri var
dı ... Acayip bir adam... Zayıf, 
matruş... Sonra gözlükleri var
dı ... 

Loiseau'nun aklına bir şey gel
di. Cüzdanının içinden buruşuk 
bir kağıt çıkararak gösterdi: 

-Bu adam mı? 
i..ı.iritte hava kuvvetleri mühim 

ro l oynamaktadır 

iP.!!!!. i ridde Almanların cıdanııı 
~ el!erinde bulun,ı., ,·a,·p 
kısmı.na tayyarelerle mütema • 
diyen takviye kuvvetleri ve 
mulzeme naklettikleri anlaşıl • 
maktadır. Almanlar burada ln. 
giliz kuvvetlerine karşı ciddi 
taarruzlara girişmişlerdir. Ta • 
aı-ruzların ağırlığından lngiliz • 
!er daha müsaid bir vaziyette 
har betmek için mevzilerini bi • 
raz geriy"' al11U§la.rdır. Taarruz• 
!cır esnasında Alman tayyare • 
!eri kara kuvvetlerine azami 
derecede yardımda bu.lıınmak • 
ta.dırlar. Fakat İngiliz kıt'aları. 
'1ın hava yardımından mahrum 
oldukları anlaşılmaktadır. Çün-
kii İngiliz tayyarelerinin hava • 

en a.z 500 kilometre uzak ol4tı.. 
ğundan bittabi kara kıt'a!arın.:ı 
Alman tayyareleri derecesinıfa 

üessir yardımlarda bulunma -
la.nna imkan yoktur. 

L ibya cephesine gelince. 
• r··kta ra::~·ıette dı:F; • 

şiklik yoktu.r. Ancak SoUum'd4 
kuvvetli Alman kı'.'a!arı bir ta· 
arruza geç.,,-ek Sollumu ve bu. 
nun cenubu şarkisindeld Afaya 
geçidim işgal etmişlerdir. 

H abeşistand& t~Lerin 
temizleme hare/attı de • 

vam etmektedir .nlgilizl.er ce • 
nubi Habeşistanda Göller mın · 
takasında bir İtalyan fırkasını ı 
çevirerek esir almışlardır. Böy· 
lece bu mıntakadaki ha.rekat ta 

o h "jlem" w. 

Diye sordu.. Kuyumcu k.ôğı~ta
ki resmi görünce hayretle bagır
dı: 

_ Tamam... Tamam... Bu ... 

Ta kendisi! . .. 
D k .. "'gu" ·• satan mavı goz-eme yuzu 

lüklü adamdı. Janine sordu: .. 
1 . . dresini kaydettınız _ smını, a 

•• mı. 

_ Tabii... Kaydetmez olur 

muyun1? .. 
Kuyumcu yine kalın ıiefterını 

t Bu defterin bir sayfa30na aç ı. 

vüzüğün evsafı, satın alındığı 
iaruı ve satanın ismi 'İle adresi 
yaı<ılmıştı. Janin şu adresi oku
uu: M. Langlade Paris. Pierre. 
Charron geçidi, numara: 7. 

Genç kız bu adresi defterine 
geçird:kten sonra kuyumcuya 
hararetle teşekkür etti ve arka
d~:nı sürükliyerek sür'atle dük· 
!Wıdan çıktı 

nutku bütün dünyada büyük bir m e en 1 ye 1 n en tanbul hallmıın paııif müdafaa ted-
alaka ile karşılanmıştır. Bu nutkun birleri arasında eksik bn-aktıldan 
en mühim noktası Cümhurreisinin işleri tamam1aınalarıru istiyor. Na• 
hudutsuz fevkalade milli tehlike T b• • b • nemolla: 
hali ilan etmesidir. Böyle bir halin f a la t_ n gara eti _ Bugüne kadar bu işlerin tıl· 
iliinı Amerikada Reisicümhura bir- 1 • d b • • •k mamlanmı§ olması gerekti. dedi ve 
takım fevkaliide salahiyetler kul- \. m a n ı a r i r ı s ta tıs t ı ••• ili~ etti: 
!anmak hakkını verir. Bunlar ara- _ İstanbl.ılluln tedbirli olmanın 
sında ezcümle münakale vasıta1a- Yazan : HiKMET NİSAN kıymetini bilerek. kazma ve küre-
rının tanzimi, mesai saatlerini ta- g·e bir an evvel sarılaca.ldard.tr 

· ed k Geçenlerde elline geçen 'bir fran .rdulaı;da olduğu gtbi zaptü rapt yın en anunların tatbikinin te- herhalde" 
elli, radyoların hükiımel taraf:n- sızca mecmuada şu calibi dik.kal >e büyük bir disiplin hükümfer-
dan işletilmesi vardır. Ruzvelt isti- satırlar gözüme ilişti: ma imiş ... 
lanın Avrupaya baştanbaşa yayıl· 1937 de Fırat nehri sahillerinde, * 
dığını, bu istila vaktinde kuvvetle Doura - Europos tesm~ye 0J.ırım Eldeba-g namında Avustralyalı Atina ile 

• 
durdurulmazsa Garp yarını küre- ve eski Romalılar devrınde mühım bir kaşif, geçenlerde •Samu. şeh- Katinanın malıkıimiyeti 
sinin de tehlikeye düşeceğini, Nazi' bir askeri mevki olan mahalde ya- rinin sahilini takip ederken, şim- Meşhur ve geçen harbin dilber 
rejimi ile anlaşmak imkanı bulun- pılmakta bulunan hafrıyat ha~n: diye kadar keşfedilme_miş bir ara-ı Atina ile üç otuzundaki kardeşi 
madığını, bugün istila tehlikesinin da, Mösyö Rostovtzeff, Parıslekı zıye gırmış ve tesadüfen bugune Katina fulışa teşvik suçundan hap
Amerikaya sirayetinin arifesinde Edebiyat ve nefis kitabele:r Enstı - .<ada:r mevcudiyetleri meçhul kal- 1 •e mahküm olmuşlar .. Nanemolla: 
bulunulduğunu söylemiştir. Ruz- tüsünde şayanı dikkat bir beya- mış kalabalık bir cüce ailesile kar- _ Atina, geçen Büyük Harbin 
velt bitaraflığı muhafazayı iltiza.m natta bulunmuştur. şılaşmıştır. dilberi, beynelmilel muhabbet dil-
edenlere cevaplar vermiş ve bu Alime köyünde, 'bu hafriyat, ka- Bu cücelerin en büyüğü ancak beri bu akıbete mi uğrıyacaktı? .. 
meyanda ezcümle demiştir ki: dim zamanlara ait birçok şeylerir 30 santimetre boynııda olup di- dedi ve sözlerini şöyle bitirdi: 

<- Kapılarımızı kapamak, Na-· meydana çıkmasına 'sebep olmu~. ğerleri 50 ile 55 santimetre arasın· 
zileri kapımızın d~ında tutmak de- bu meyanda, gayet mühim tarihi · da bulunmakta imişler! - Atnaya yaptıklarile müsavi 

bir ceza v.ırilecek olsa bu, onu h.lll 
bir adaya sürmekten başka bir şey 
olamazdı.. 

ğil, onların bizi içeride hapsetmesi bir askeri mevki bulunmuştur. Cüceler gayet akıllı ve mahir o
olur.. Bu· mevki, ikinci ve üçüncü a- lup san'alkiirane ve nefis bir tarz

Cümhurreisi Dakar'la Aror ada-
1 
sırlara ~t _olup bütün '!'üştemilii- da muhtelif eşyalar imal _etmek_te, 

!arının Amerikanın kapıları oldu- tını da ihtıva etmektedır. Levazı- avcılık ve balıkçılıkla ıaşelerınt M. K. 

ğunu söyliyerek: •Beklemek inti- 1 mat dairesi, vaktile olduğu gibi, temin etmekte imişler. 
har olur. demiştir. 1 en küçük teferruatına kadar bu- lCiişifle maiyyetindeki adamları 

Nutuk İngilterede çok iyi kar- !unmuş, papirüs veya parşömen gören bu cküçükler., ilkönce kor
şılanmıştır. Almanyada nas•l kar-ı üzerine yazılı askeri vesikalar el- karak kaçmışlar, fakat biraz son
şılandığı benüz malfun değildir. de edilmiştir. Bunlardan başka za- ra saklandıkları yerden birer bi
Yalnız bir Alman radyosu kısmen: man':". tahribatından . kıı:'°tu~muş, rer çıkarak onlara yaklaşmışlar, 
bu nutka cevap mahiyetinde ola- pek ıyı muhafaza edil:ın:iş 'lıırçok sebze ve meyva ikram etmişler ve 
rak dünyaya hakim olmak istiye- j evrak da bulunmuştur. kendilerine nisbetle daha büyük 
nin Almanya değil, Amerika oldu-· Papirüsler arasında mühim ve- olan keçilerden süt sağarak kiişif-
ğunu söylemiştir. sikalar görülmekte imiş: Bir tak· lere içirmişlerdir. 

dırmışlardrr. Bunun böyle olduğu, 
yme geçenlerde tesadüfen gözüme 
ilişen bir istatistikle teeyyüt elti. 

Bu rakamlara nazaran, Fransada 
600.000 müskirat bayii varın~. Va
sati bir hesaba göre, beş muhtelif 
ticaret ruhsatiyesine mukalı-il 2 
müskirat ruhsatiyesi! 

Diğer taraftan Vişi hük\ımetinin, vimde, askerlerin bazı mahrumi- Keçilerin boyuna gelince; bun-
Fransız donanmasının ve müstem- yetlere katlanarak, hali hayatta !ar da 75 ili 80 santimetre irtifa
lekelerinin Alınanyaya veya h7r· 1 bulunan İmparator Sert İskender ında olup, çenelerinden, bildiğimiz 
hangi bir yabancı devlete teslım ile, müteveffa hükümdarları için keçi sakalı ile kıyas edilmiyecek 
edilmiyeceği hakkında Amerikaya ı bayram yaptıkları ~nler .'.asrih e- derecede uzun bir sakal sarkmakta 
verdiği yazılı teminatın nasıl kar- dilmiş. Yine bu takvıme gore efrat ve bazılarında ise yere kadar sü-

Bu itibarla, Fransa, dünya re
korunu kırmakta ve h1çbir memle
ket Fransa ile boy ölçüşememek
tedir. Aşağıdaki istatistiğe bir göz 
gezdirelim: 

şılandığı henüz malum değildir. ile atların ne şekilde kontrol edil- rünmekte imiş! * dikleri öğrenildiği gibi, kıt'adaki 
bütün havvanların da pek ciddi bir 
kayda tabi olduklan anlaşılıyor

Fransada 1 meyhane 70 nüfusa, 
İsviçrede 1 meyhane 143 nüfusa, 
İtalyada 1 meyhane 170 nüfusa, 

Küçük haberle r 

* Londra - Daily Herald'ın de. 
nizcilik muhabirinin bildirdiğine 

göre, İngiltere i:ıahriye nezaretinin 
deniz insaatı mütehassısları, bü -
yük miktarda ıbiner tonilatoluk 
küçük şilepler inşası hııikkında bir 
plan hazırlamırl<tadır. * Berlin - Bir kararname ile 
Holandada kadınlar için de mec -
buri iş mükellefiyeti ihdas edil -
miştir. * Bükreş - (St<>fani:) Resmi 
bir tebliğde ibi!rliril.diğine göre bu 
sene Rnınarıyada beş buçuk mil • 
yon hektar arazi e>ki!_m~ ve ibu a
razide beş milyon koylu çalışmış. 
tır. (A.A.) 

~~ 
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Türkçesi M. Feridun 

Kuywncu arkalarından kapı
ya kadar gelmişti. Gen?. ı:ızın bir 
otomobile atlıyarak sıır atle u
zaklaştığını gördü. Sonra dük· 
kandaki çırağına dönerek dedi 
ki: 

_ Ateş gıoi kız ... Biraz ondan 
örnek alsan iyi edersin! 

Loiseau kendine gelmiye vakit 
bulamadan otornıobil Marsilyayı 
geride bırakını.ştı. Janine Paris
ten gelirken şüphesiz otomobili
ne bü,·ük bir hız vermişti. Fakat 
avdctte direksiyonu deli gibi kul
landı. Seyrüsefer nizamnamesine 
hiç riayet etmiyordu. Virajlar
da. ,·ol ağızlarında, kasabalarda 
hiç yavaşlamadı. Otomobil o ka
dar büyük bir sür'atle gidiyordu 
ki hiçbir memur esasen tozla ör
tü.lü olan numarasını okuyup ce
za yazamadı. 

•Büyük Gazete.nin önünde o
tomobil J·•rduğu zaman Loiseau 
yarı ölü bir halde idi. Genç kız 
onunla meşgul olmadan yere at
ladı ve merdivenlerden çıkarak 
gazete müdürünün odasına bir 
fişek gibi girdi. 

P aller sert bir çehre ile dedi 
ki: 

- .Bu s3hehkj 

muş. 

Resmi mektuplar ve sirkülerler 
arasında kıt'a kumandanına hita
ben bir vali tarafından gönderilen 
bir mektup da var. Vali, bu mek
tubunda, pek yakında o civardan 
geçecek olan bir parthe sefaret 
hey'etine yapılması iktiza eden is
tikbal merasiminin yapılması için 
lüzumu olan paranın kıt'a v.ızne
sinden sarfedilmesini, bilahare 
hesap puslasının kendisine gönde
rilmesini bildiriyormuş!. 

Bu sefaret hey'etinin, filhakika 
oradan, Miladın 202 - 200 ırenele

* Holandada 1 meyhane 200 nüfusa, Fransa, dünyanın en çok müski-
rat istihlak eden memleketlerin- Almanyada l meyhane 24E nüfusa, 
den biri, belki birincisidir. Gerek Belçikada l meyhane 41() nüfusa, 
nefsi Fransada, gerekse Cezayir İngilterede 1 meyhane 430 nüfusa, 
ve Tunus gıoi müstemlekelerde İsveçte 1 meyhane 3000 nüfusa, 

la ı h · · h de Norveçte 1 meyhane 9000 nüfusa, 
yapı n şarap ar em ıyı, em Kanadada 1 meyhane 9000 nüfusa 
ucuzdu:r. i.saıbe ·~~. 

Bordo havzasında büyük ihti- · t etmen.•=lr. 
marnlarla yetiştirilen üzümlerle Nefsi Pariste ise, bistro denilen 
imal olunan saraplar nefaset ve 1 meyhanelere her adım başında te-. 
içim itibarile ·dünyan:U dört köşe- sadüf edilmektedir: Her iki ~in~ya · 
sinde şöhret kazanmış ve tan:nmış. bir meyhane isabet etmekte ımış ... 
şaraplardır. Fransızlar, şarabı çok Bu istatistiği okuduktan sonra. 
sevdiklerinden ve memleketleri- Fransanın bugünkü sukutunun se
nin şarap memleketi olmasından, bebini uzun uzadıya düşünmin• 
bu sevgilerini ifrat dereceye var- lüzum kalmıyor ... 

rinde geçmiş olduğu, bugün mu- B .. yük tarihi roman·1oo ""'\ 

hS:~~~~d~:~~~~:·ki. o devirde j Suİtan Aziz Nasıl Öldürüldü? 1 
ki ordularda da, bugünkü modern 

1 
\,,,,____ ___________ .J 

- Yazan:M. Sami Karayel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Jon Türk cemiyetinin elebaşıları Karasu efen 
diın. Yeni bir şey var mı? d' "b" d"" 1 b - kk t' 

Genç kız sevincinden kızardı. l gı l, Onme er gi İ zevattan mure ep l 

- Yüzüğü buldum, dedL Be- Ahval böyle '.'lımakla beraber ı ver!ere, hürrı~e~e"'.erlere • karşı 
ni öldürmek istiyen mavi göz- Masonların telJrinile Osmanlılar i. koymuştu. HWTıyetı ıstıyenıer en 
lüklü onu Marsilyada bir ku· 

çin~ meşrutiyet fiıkil'leri yürü - z:yade yabancılar idi. 
yumcuya satmış! yordu. İşin garibi, hürriyet ve meşru • 

Paller'in memnun olduğu yü- Liyet için Osmanlı irrı.paratorluğu 
·· d b 11" ·ru. Namık Kemal, Ziya paşa, Şinasi 

zun en e 1 1 dahilinde ihtiliil vücude getimı~k 
Ş . d. ey pacaksın? dedi giıbi ileri gelenler mesnı.ti!Yet fi -

- ım ı n a · ma5kesile Emnenı Taşnak komi~e· 
Ben de Sız. e bunu sormıy kirleri!e m-"u olarak ç• 1 ••ıvnr -- a _,.. ~ ' - teri, Rum Et.in iki Etriyaları. .. A • 

geldim. !ardı. ra'pların Elnnün1:ediülarabi komi'te. 
Paller bir lahza düşündü, Son- Na.mık Kemal, Şinasi gibi edib- !eri, Arnavudlaruı Başkim cemi -

ra: !er Osmanlı · iıınparak>rluğunun yetleri, Bu!garbnıı Yonakları, ilılı.. 
B . d meşrutiyeti idare ile kurtıılabile - ,_,, b" eb" d 1 ,_,_ - ıraz ur... gu.uce ve ır ecn ı ev et rnma • 

Diyerek telefonu açtı, polis ceğine kani idiler. yesine girerek çalıştyorlardı. 
ımüdiriyetini aradı. O zaman Aldanıyorlardı. Ne önlerini ve Namık Kemallerin, 'Midhat pa • 
?enç kız ne maksatla yapıldığını. ne de ilerisini göremiyen bu, edib- şa1ann attı.kları meşrutiyet lohu -
!yıce anlıyamadığı bir muhave- ler büm.iyO'l'lardı ki, onların 1cura. mu Sultan Hamid devletinin etra. 
reye şahit oldu. Paller polis mü- cakları meşrutiyet ve hürriyet ida- fını çerçevelenıiştL Meşrutiyet is • 
diri t· · h re evveıa Hıristiyan tebaaya mev t' lardı K' ter? ye ının usu metini ce\bet ıyor . ım ... 
mek istememekle beraber tahki- ki ve hız ""'recek .. :idare meclisle · Sultan Hamid, feliiketi sezdiğ 
katta gazetenin hissesini de kü
çültmek istemiyordu. Bu itibarla 
polise bazı malumat vermekle 
beraber elindeki kozları göster
mem iye gayret ediyordu. Bir a
ralık kaşlarını çattı. Tele!ıonu 
kapadığı zaman yüzünde mem
nuniyetsizlik okunuyordu. Genç 
kıza dönerek dedi ki: 

_ Hiçbir şey dinlemek iste
miyorlar. Gazeteye, bilhassa sa
na pek kızmı~lar. Onlara göre 
~ava bitmiş ve hüküm verilmiş-
tir. 

.Tc ninP: - Nas 1 olur, dedi, O'r
tad yüzük var! 

_ İ itt;n ya. yJzükten de bah
set ını. Yüzüğün aktrise ait ol .. 
de ,undan şi.ipiıe ediyorlar. Se
nin yanılmış olabileceğini ileri 
siJ"Ü} "rlar. Evet. bunun saçma 
olduğunu ben de biliyorum. Fa
kat .en vazılarınd.ı o kadar ileri 
gilt:n ki sana adeta husumet 
bail.adll&r... (Düa var) 

rinde, meb'usan meclisinde, ordu. için hürriyetperve~lere karşı koy. 
da, hariciyede yer verecek ve bu du. Gizli Mason locaları çalışıyor
suretle Osmanlı imparatorluğunu du. Bu, Joca1arın içinden ve gözük
çok sürmeden parçalıyacakıtı. mez başları yahudilerdi. Avrupa. 
Tanziınatı Hayriye, 'e1l büyük da Sultan Hamid hükumeti ale.v -

nümune idi. Üstelik bir de meşrll- hine teşekkül eden komi.teler hep 
tiyet idare kllrulup valilere varın. meşrutiyet il> ... iyorlıırdı. Adları müs 
caya kadar Hıristiyanlar mevki li.iıman olan ve, aslen Arnavud ve 
alırlarsa arfık Osmanlı imparator- gayritürk Osmanlılar JÖn Türk ce.'. 
'.uğunun bakasmdan şüpheye dü;;- ın.iye~i vücude getinn :,!erdi. 
ne!< gerekti. Jön Türk cemiyetinin elebasıla. 

Suraih bansimizin harici ve, bii rı Karasu efendi gi:bı, dönm,eler 
yük hıakika'1:ler meyanına girmiş gibi zevattan mürekkepti. Hemen 

"n tarihi bir devirden bahsede • hemen ,1epsi de gayritürk ıdi. 
rek Şinasilerin, lümık Kemalle · İçlerinde Türk olanlar bilmiye • 
ı"n. Ziya pa~aların, Midhat pa"a • ~ek ve aklı kifayet etmiyerek bu 
!arın iMı.. is\'edikleri meşrutiyeti i- ışe dahıl olmuşlardı. Yahudıler, 
darenin O~manlı İmr•ra•orluP,unu Arnavud Baslmncılar l\fakcdonva 
on sene sürmeden nasıl ucururr:a İrhuvist ve Santral::.sı kmnitecilc _ 
düşürup inkirazına vesile olduğı.ı· ri, Ermeni Taşnak ve, Hinçakları 
nu zikredelim: il:h .•. hep Sultan Hamidı dev·r,.- k 

Sultan Hamid, m~tiy<>ti ida • ve, meşrutiyeti kll!orrak iç n Tırk 
renin Osmanlı imparatorluğun\ı ismi ta•ıyan faka• a,Jen gay_itürk 
oarçalıyacağmı keşfedereı.1< otu3 üç 1 olanlarla teşriki mesai etmiı;lerdi. 
&ene bu kadar 11 meşrutiyetper - Ne oldu? .. 



B M·ıı t M ı· t İngiliz kıtaları 
e 1 e ec ıs e (Baş tarnh 1 inci sayfadı) Pasif Müdafaa 

(Baş taralı 1 iuti sayfa.ta) h ti• ı ı Kahire, 28 (A.A.) - Kahire askeri 

arare 1 Ce Se er mahfilleri, diln ~ık:;ıam Girid'deki vazi-
yet hakkuıdo a,agıdaki malümatı ver- sinin disıplinını ve emniyetini t"'ş-

(B"'l tarafı 1 inci sayfada) 

yirmi milyon lira ile de yolların 

yapılamıyacağını, anca.it şimendi
fer siyasetimiz gibi bir siyaset ta
kip etmek sayesinde bu işin ba
~arılableceğini söyledi ve dedi ki: 

- Yapılan yolların ekserisi bir 
~ene zarfında bozuluyor. Bu hal, 
&ırf müteahhitlerin ihaleyi elden e
le dağıtması yüzünden olmaktadır. 

Abdürrahman Naci tekrar kür
süye gelerek fikrinde ısrar etti. 

Rasih Kaplan da, mükellef ame
lenin kaldırılması fikrine iüraz e
derek memlekette mecburi iş mü
kellefiyeti ihdas edilmedikçe bu iş
lerin düzelmiyeceğini bildirdi. Kah 
veh!ri dolduran sayısız vatandaş

ların akşama kadar oyun oynamak
la vakit geçirdiklerini işaret ede
rek dedi ki: 

- Bunlar boş dururken memle
kete hiçbir şey yapamayız. Bu a· 
damlan cebren çalıştırmak lôzım
~ır. 

NAFIA VEKİLİNİN 
BEYANATI 

Kürsüye gelen Nafıa Vekili Fuat 
Cebesoy ezcümle dedi ki: 

.. .. _ .. • Ve ınişlerdir: . kil eden bu esaslı ve hayati mesele 
Kurs''Ye gelen M:unakalat .... •ı Maleme ile Hanya arasındaki ovad:ı hakkında muhteli vasıta ve vesi • 

kili Cevoeı· Kerim Incedayı verdı- çok_ şidd<olli çarpışmalar nıkua gelmek- ı lelerle ş2hırlilcrı tenvir ettik. Bin-
g"i mukni cevapta bu mektebın a. tedır. Alman Kıtaları Maleme'de yere• 1 b d _ p "f k 

· ·· k t· · · d . 1 k d" v · 1 · erce astır ıgımız • ası orun • 
lınan tedbirlerle yaı·ınkı Tür ı- u:ını~g~ e\iam ey eme te ır. e ;'azıye .... 

. kik t takvi cıddJdır. AlnHınl.ar, ıevkalade agJ.r :za- manın ana esasları-. adlı lbroşuru 
oaret filosunu ha . t~-benı· . ye uşğdeöTrhdovroosdazhtıKvlyiatve dağıttık Ahi•kadarlar ayrıca izah-
edeceğini ve onun ıs 110 a mı garan ·1 -

.•.. b"ld" k tah . t k yiat vermektedir, lakal Almanların, he- !arda bu unarak halkın yapmaga 
ti ettıgını · ı ırere sısa ın ço deflerine vaı abHirlerse kayıplara pek eob kl - '- ·1 k · 
l d 

- k d t ı~b d d" m ur o ugu, •uası orunma ış-
o ma ıgını, ya ın a a c e a e ı - az ehenımiyet verdikleri mlaU.mdur. Me l . . nl t l h f 

. 
1
-
0 

k" · k 1 b"I - . . erını a at ı ar. Ayrıca bu son a 
nın ~ ışıy.. çı arı a ı ~cegını ""le, Almanların Girid'e tayyarelerle t An·k d nd d ., 

.. 1 d" k d d" - . . k 1 . d. . d a ara ra yosu a · a pası. soy c 1 ve ar a aşının ver ıgı ıza.. ae kadar zaman as er er ın ırmege e- k t "-'-. 1 . b. k .. 
h t k~f r l d·-· . d vam edecekleridir. Gelen kıtalar, para- orunma eU'ulr erı,: ır aç gun -

a ı a ı ge ıp geme ıgını sor u, d.. ·· t"' t ı ı kt d B 
M zh M "'f"d t d - d şütçil kıtaları değil, fakat yanmış tay- ur us us e an atıma a ır. u 

a ar u ı o ur ugu yer en · ı k h · yare parçaları ile dolu Maleme tayyare itl'bar a artı erkesin vaziyetıne 
bagırdı: meydanına Jıakliye tayyarelerinden çı- göre yapacağı şeoyler malı'.ını ol -

- Itimadımız vardır zatıalinize.. kan kıtalardır. · muştur. 
TİCARET VEKALETİ BÜTÇESİ Girid'<i;,n Kahire'ye gelen haberler, Ferdi emniyeti temin eden bir. 

tebliğlerdeki ınalU.mattan gayri pek az 
Ticaret Vekaleti bütçesinin gör~ü 
leceği reis tarafından bildirilince 
kürsüye Osman Şevki gelerek, ek 
meğe ka~ıştırılan çavdardan bah • 
setti ve bu sebeple ıbazı vatandaş. 
!arın memlekette bir buğday buh
ranı olduğu vehmine düştüklerin -
den bahsederek hata ettiklerini an 
!attı. 

TİCARET VEKİLİNİN 
BEYANATI 

malüma\ı ihtiva etmektedir. Muharebe- kaç siper kazmaktan ibaret bir 
nip. merkezini f\.Ialeme'nin teşkil ettiği ıaıhmetle cem'i emniyetin teessüs 

sarihtir. Adanın geri .kalan kısmında, 
Alınan mukavemeti ancak iki merkezde 
devam etmektedir ve bu iki merkezden 
birisi, Hanya'run garbında sahil üzerin
d~ Resmo civarındadır. 

DAFİ BATARYALARI ZAYIFLAMIŞ 

Varidatın 
attırılması 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Londra, 28 (A.A.) - Bugün Londra- 1 . . . . .. 
da haber alındığına göre Giridin tay- ) Brnalardan buhran vergısı kadar hır mu 
yare meydanlarının h.arekAta devam et- d!aa verg~si alınacak~ır. Güm.rük_de ~u1_ 
meklerjndeki i?J1kfınsı.z.~ tayyare dafi ı lanılan müdafaa vergı.si p:ınarı bır mıs1ı 
tesisatının matlüba muvafık olmamasın f arttırıldı. Mektuplarda hır kuruş tel-

.1 . 1 .... ,. B hepten d-'-· graflarda elli kuru.şa ka<lar beş, yüze ka 
n l erı ge mıti1........ u se v.u:s..rl d iki .. n· k k d lan 

Y'unanistanın tahliyesi üzerine Giride ar on, yuz e 1 uruşa 3 ar <>. -
. . . . lara on beş, daha fazla olanlara yırmi 

getırılmış olan zayıf avcı tayYare filo- kuruş müdafaa vergisi ilave ediliyor. 
ları geri alınmıştır. Bunlar, adeden çok Tel~ abo elen· yüzd ~- ı 
""'- d"" ta 1 . k da eJ.On n e on aı·Luı-ı ıyor. 

IDUUJ.fH uşrnan yyare en aıgısm İhracatta müda1aa "Wergisl bir miktat 
bulunuyorlardı. arttırılıyor. 

edeceğini vaiımdaşlarımız 

hatırdan çıkamıamalıdırlar. Bu, 

hem şahsi hem de toplu korunma

nın esasını teşltil ediyor. 
Büyüık şehirlerde kanlı tecrübe

lerle sabit olmu§tur ki pasif ko • 
runma işi evvela halıkın işidir. 

Umumiyet itibarile belki bazı • 

!arının kanaatlerini tamam.ile tat. ! 
min etmeyen siperlerin, kapalı bü

yü:k beton sıgınaklar kadar emin 

okluğu da ay lardan'beı·i ba-va taar
ruzuna maruz kalan şehirlerdeki 

zayiat nisbetlerinden anlaşılmış - , 

tır. 1 

Uımumi menfaat namına cephe 

gerisi disipliııi -bakımından vatan -

daşlardan istediğimiz ve herkesin 

yapabileceği pasif korunma ted • 

birleri için çok titiz davranacağız. 
Bir. ka~a ve bir kürek ile kazı -
labilecek ·bir buçuk ikd metrelik 
siperi de açnııyaca·k kadar gevşek
lik göstererek umum! menfaati bo. 
zanları cezalandıracağız. 

Pasif lkıorunma tedıb!I'leriııd ta -

mamlannamış olanlar, pasif korun. 
ma kanunu muci-bince kaza idare 
hey'etleri vasıtasile mahkemelere 
sevkolunacaıklardır. Bu ıgibiler hak 1 
kında elli liraya kadar para ceza
siJe altı ı.ya kadar hapis cezası 
vardır. 

- Söz alan arkadaşları haklı bu
luyorum, Vekaletim, Meclisin ver
diği direktifler ve hükumetin ka
rarile senelerdenberi muntazam 
olarak faaliyetine devam etmiştir. 
Yalnız harbin devamı, faaliyeti
mfain istikametini değiştirın.i.ştir. 
Fakat bu, program harcinde iş 
yapmak demek değildir. Mali 
vaziyet oolayısile iki sene evvel 
hazırladığımız y-0llara ait 13.yi
ha)'l Mecl~ getiremediDı:. Buna 
mukabrt şose ve köprüle~ hakkın
da:ki proje hazırlanm~ır. Bütçe
mize yollar için yapılan zam mu -
ayyen masraflara sarfedilınekte • 
dir. Amelenin daha iyi bakılması 
lçin tedbir alınmıstır. Müteahhid. 
lerimız şimdiye kadar yol ln§aatı 

için hazırlanmadıklarından bu jr

şaatı ıküçük parçalara ayırarak ba 
zı ellere vermişlerdir. Vaktinde 
müdahale ettiğimizden suiistimal 
olmamıştır. Bu sene büyük ve kü. 
çiilk müteahhidler tarafınıdan ya· 

Kürsüye gelen Ticaret Vekili 
Mümtaz, sık sık alkışlarla kesilen 
veciz bir beyanatta bulunarak, har 
bin bizde de !'esirini gösterdiğini, 
fakat ıbu halin hiçbir veçhile va • 
him bir netice tevlid edecek ma -
hiyette olmadığını, ibir takım ana 
maddelerin stokuna karar verilmiş 
olmakla ,J:.eraber vesiıka usulünün 
tat:bikine hic bil" veçıhile ma!lıal ol. 
madığını, çü.nkü memleketimizde 
harpten evvelki gfüi her şeyin mev 
cud ve bol ve Reisicümh urun sofra 
sında ne varsa o maddenin her va
tandaş taraiından eskisi kadar sü
huletle temin edilmesinin kabil ol. 
duğunu anlattı. 

Bir torpito bom· 
balandı 

Londra 28 (A..A.) - Sahil müda.. 
faası servisinin tayyareleri, bu sa
ı'bah kafile halinde Bı-est açıkla • 
Tında seyrüsefer eden 5000 tıonluk 
ibir torpido muhrilbine muvaffaki. 
İyetle hücum etmişlerdir. Bombalar 

tamamile isabet etmiştir, İngiliz 
~ayyareleri, uzaklaştığı zaman ge
mi yan yatmış bulunuyordu. 

Biz, hemşerileriıınlzden şahsi ve 
umumi emniyet na.roma 'bir ıbuçuk 
iki metrelik basit blr t oprak siper , 

(Bat tarafı 1 mci sayfada) hazırlamalarını istiyoruz, Bunu da 

Sovyet - İngliz 

Sözüne devam eden Vekil, Koor
ıiinasyon Hey'eti kararile hükı'.ınıe
tin hububata el koyduğu zaman 
köylünün tarzı hareketi hakkın

da ezcümle dedi ki: 
- Köylü, tam bir kuvayi milli

ye zihniyeti ile hareket ederek se 
ferber olmuş, kağnısı ile ve diğe= 
kendi vesaiti ile elinde bulunan hu 
bubatı ilıükı'.ınıete teslim etmek i-

pılacak yollara ait muhtelif plan· çin ona yardım etmiştir. 
J>ıır 'hazırladım. Birinci derecede ik Vekil, icabında nakliyat mesele
tisadi yollara ehemmiyi>t vermek. sine de müdahale edileceğini bil • 
teyiz. Su işine bir program dahi • dirmiş, fiyat mürakabesi için aza. 
!inde devam edilmektedir. Büyük mi çalışmalarına rağmen tamamen 
su kanununu ikmal edecek orta ~ muvafiak olunamadığını anlatmış
nadolu için büyük tasavvurlarımız tır. Vekile göre her satıcının peşi. 
vardır. Bu maksadla 50 milyon li- ne bir memur takmıya imkan yok
ra ·istedik, Maliye ile hali temas- tur. Milletimiz yaradılış ihbarile 
taıyız. Yol kanunu hakkınd-aki pro alicenap olduğundan üç beş kuruş 
jeyi getirdiğimiz zaman söz alan ı için bir _insanı mahkum ettirmiye
bir ~'d1< al'kadaşlarım tatmin -edil. cek sevıyede bulunmaktadır. Bu • 
diklerini göreceklerdir, Şimendi • nun içindir ki hükı'.ınıete yardım 
fer siyasetimize hazırlan-an prog. etmemek·tedir. Fakat şunu herkes 
ram tahtında devam ediyoruz. Av bilmelidir iki ihtikarla mücadele 
rupadan •beklediğimiz köprü gelme bütün şiddetile devam edecek ve 
diği i<;'in Erzurumda Kurtalana gi- kimse, masum vatandaşın sırtın -
decek yola betıon köprü yaptık. Şi- dan kolayca elini kolunu salhyarak 
mendifer hattı üç seneye kadar geçinemiyecektir. Memleketin u • 
M~a varacaktır. mumi ana maddelerinde sıkıntı -

İKT.İSAD VEKALETi mız yoktur. Bazı ithal maddeleri 
BÜTÇESİ müstesna, fiyatları değişm4 hiçbir 

Norveçle - lngiltere 
arasında anlaşma 

Londra, 28 (A.A.) - Mes'ut bir 
netice elde edilinciye kadar harbe 
devam etmek azmi, Norveçin mü
sellfilı kuvvetlerinin İngilterede 
tensik ve istimaline mütedair olan 
bir İngiliz - Norveç itilafında teyit 
edilmiş ve bu itilatname bugün 
İngiliz ve Norveç Hariciye Nazır
ları tarafından imza olunmuştur. 

~~PARA ~ \ HAYAT YARIŞININ 

Eden, SiT Cripps'in Sovyet hü • böyle •bir zamanda, •külfet adde • 
lrtimeti ile muntazam surette tema denler bıılunmaz sanırını,. 
sını muhaıfaza etmiş, ancak son za Her kazada siper ve sığınakları 
manlarda Stalin ile görüşmemiş kontrol için 'hey'etler teşkil olun. 
olduğıınu söylemistiT, maktadır. Bu lhey'etler her evde ve 

Eden, suali-n rkinci !kısmına şu müesses..de tetkikler yapacaktır. 
suretle cevap veı:miştir: Siper veya sığınak yapmıyan, 

Sualin ikincı kısfına gelince bu temin etmeyenlere ceza verilecek-

i:ıapta bir g{ina lbeyanatta ibuluna • l•t~ir~·====...--=====~ 
cak vaziyette değilim. 

----0>----

Ruzvelt HaJif aksla 
gorüştü 

Vaşington 28 (A.A,) - Reisi • 
cüınhur Ruııvelt, bugün Lord Ha
lifaks ile meşhur iktisadcı J. W. 
Keynes'i riyaseticümlıur sarayına 
davet etmişt_ir~·-~ 

Bu davetin gayesinin ne olduğu 
•gizli tutulımaktadır. 

• 

Z AYI 
Tıp Fakültesinden aldığım şe\ıe

kemi kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

3493 
Hanife Zihni 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 
Direktörü: Cevdet Karabilıriıı 

Basıldığı yer: •Son Telııraf• 
Matbaan 

• • '5 • • . 
~ 

IDARUINI BiLEN 
IKf'.IAMiYEl.İ 

1$ 8ANKASINDA 
H ESAe - AÇ_Afl 

T. iŞ BANKASI -, 

TÜRKİYE CUMHURİYETi 

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

Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 
Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar.sız tasarruf hesap. 
larında en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 A. 1,000 liralık 4,000 L. 11 1110 Adet 50 liralık 5,000 L. 
4 • 500 • 2•000 • 120 • 40 • 4,800 • 
4 • :zso • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 1141 • 20 • 3,200 • 

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

Kur'alar ıenede 4 defa 11 mart, 11Haziran 11 
Eyliil ve 11 Birinciki.nun tarihlerinde çekilecektir. 

Bahçekapı Agopyan Hanındaki 

Satınalma Komisyonundan: 
K.ıtaatın ihtiyacı için 20 ton peksimet 2/6/941 paz.nrte:)i gi.inü saat 11 de 

Bahç-ekapı Agopyan han No. 27 de komisyonumuz tarafından pa1.ar1ıkla imıll 
ettirilecektir, Evsaf ve şeraiti komisyonwnuzdan öğrenilebilinir. İs!eklirlerin 
mezkOr gün ve saatte komisyona müracatlan il&n olunur. ( 4127) 

fstanbul Deniz Komutanlığından : 
Deniz lisesinin birinci ve ikinci sını.flariyle Deniz gedikli okulunun birin ... 

ci sınıfına talebe kayıt ve kabulüne l/Haziran/941 tarihinden itibaren başla
nacak 10/Ağusto•/941 tarihine kadar devam oluııacaktır, 

İstanbulda bulunan istekllerin Kasımpaşada bulunsn komutanlığırnız.u 
taşrada bulunanların mahalli a.skerUk ~ubelerine m1lracaatlıır.ı. (3749) 

Türk Hava Kurumu lstanbul ş. 
Başkanhğ!ndan 

ı - Yalnız ~ğıdı idaremizden verilmek üzere nümune ve sartn.nne
sine göre JmM ettirilecek jki milyon fitre zarlı açık eksiltm~ye konulmlJ3• 
tur. 

2 - Muhammen bedeli 2500," muvakkat teminatı 187,5 liradıc. 
3 - Eksiltme 30 Mayıa 941 Cuma günü sat 15 de Türk H•va K..&rl!ID.U 

İstanbul suhesinö.e. müteşekkil komisyon buzurunad yapılaro.ktır. 
4 NUmunesi gösterilir ve ~artnamesi parasız veriHr. 
5 - İsteklilerin kanunun tarif et ~i vesilt• ve ieınbatlarile birlikte bel-

li giln ve saatte İstanbul §Ubesine mtlracaatlan, (3927) 

o. Demir Yolları isletme U. M. il an ları 
T-rakya battı ile Mudanya - Bursa ve Samsun ... sahil hatlarından gayri 

bü\iln şebekede 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren yeni tarifeler'n tatbikine 
başlanacağı? 

Bu tarifelere göre yolcu münasebetlerini ve yolcu trenlerini hareket 
r.:amanlarını gösıterir cetvellerhı istasyonların bekleme salonlrırına asılnıış ve 
küçü.k. cep tarifelerinin gişelerde satılığa çıkarılmıs bulunduğu sayın halka 
ilan olunur. (4109) 

Bundan sonra İktisad Vekaleti şey mevcud değildir. Şimdilik it -
bütçesine geçildi. Vekil, iplik hak. halatın tek elden yapılmasına im. 
kında malfunat isteyen hatiplere kan görülmemektedir. Yalnız milli 
cevap vererek iplik ister 'lıariçt.en müdafaa ve halkın mübrem ihti -
getirilsin, ister dahilden istihsal yaçları için tedbirler alınmıştır, 
edilsin tek elden idare edildiğini ZİRAAT VEKALETİ Bil"TÇESİ 
anJatara'k iplik istiıhsalatmıızm Ziraat Vekaletinin bütçesi görü. 
meınleket.e kMi gelıınediğiııi söv - şülürken hatipler muht..,lif ıbeya • 

Küçük tasarruf 
hesapları 

1941 ikramiye planı \ 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 24 Mayıs 1941 Vaziyeti 

ledi, ~ hatta bulunnı uşlar ve bunlara Zi -
raat Vekili 1 ıluhlis cevap vermiş. 
tir. 

Vekilin cı ıvaplarından anlaşıl

Bundan sonra Ereğli fabrikala • 
rmda randımanın memnuniyet ve
recek ibir şekilde arttığını izah ede 
ı'Ek yakında çjvi imalinde ikullaru· dığına göre bu sene ziraat ma!iye
lacak olan tel boruların bu fahri • lerimizden nakle yıldan fazla ran
kada istihsal edilebilmesi için 1bazı dıman alıw mış köylüye bilhassa 
tedbiı-lerin alınmış olduğunu söy • 1 • ' 
lecli. seylap mıı,takalarına esaslı tohum 

Hatiıpler Sümer'lıank şubeleri • verme yt' ~d~mlar:da -b~lw;ı~;m~~ 
nin ıbütün m"'mlekete teşmilini is- hve membe el ını.ı~ eb_vası mddı ar! a 

· ·1 ı· ayvan ts eyıcı ır ma e o an 
teıli. Vell<1, mu!ıte ıf mıntakalarda h . · ı· · · ı t"l . 

1 
• . , ayvan y emı zıraa ının genış e ı -

bazı şubelerın açı dıgını, ımkan . . k ·ı . r 
bulundukça bunların çoğaltılaca - mepsıne I arar vder~ mdış ır, d _ 
- f k . "'ks it • amu :un ogru an ogruya 
gını, a at ~ıyatı yu e . mege se. müstahsilden alınması cihetine gi-

ı olan mutavassıtın elınde fazla dilecektir 
mal mevcud oıa:ıa?ığ~dan bundan KöyliınÜn topraklandınlınası da. 
korkulmasını ~ıldirdi. vasile ile uğraşılmaktadır. 

Maden Tetkık ve Arama Ensti-
tüsünün mesaisi hakkında malu • 
mat veren Vekil, Raman dağında
ki petrol mıntakasının ilk sondaj
dan sonra yapılan ikinci sondajın 
henüz istenilen müsbet neticeyi 
vermediğini söyledi, 

MÜNAKALAT VEKALETİ 
BÜTÇESİ 

İngilizler Noirap 
ha.va meydanını 

bombaladı 
Beyrut, 28 (A.A.) - Ofi: 
İngiliz tayyareleri, dün sab;ı.h, 

falep civarında Noirab tayyare 

ıtEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Ma7JS, 
1 Agu~tos, 3 İkinciteşrin 

tarUıler!nde yapılır, 

1941 İkramiy~leri 
1 adet 20-00 Liralık 
3 " 1000 ,,. 
2 " 750 " 
• ,, 500 o 

8 ,, 250 n 

35 " 100 " 
SOH ŞO ,. 

soo ,, ao .. 

= 2000.- Lira 
= 3000- " 
= 1500_ • 
= 2000.- .. 
= 2000>- " 
= 3500_ • = 4000- " 
= 6000.- " 

ZAYİ - Beşiktaş Yabancı Askerlik 
Şubesinde kayıtlı olup Çanakkale Lap~ 
>eki Seyyar jandarma Karakolu ikinci 
':ıölük kumandanlığından aldığım: terhis 
ez.keremi gaip ettim. Yenisini çıkara
<ağnndan zayiin hükmü yoktur. 

Giresun VHiyel i Tirebolu l<a.ası 
Meı<kez Na.ıııy.,s-. Bocalı ııa.ı.. 

köyünden, ve Ha.len ToplıanMe 
ToJ>llUiar cadd<ısinde Z2 No. da nm-

köın C<Nelll< oiıdlanndan 316 doğumlu 
H_,, o&'lu Halil 

ZAYİ Kıt'amdan almış olduğum 
\.skerlik terhis tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin hük
nü yoktur. 

R izenin Lozkoz 'köyünden Teni 
Ahmet oğullanndan 1312 dcğıımlu 

1\-Iuslafa oğlu Ahmet Ten:ioğlu 

Bundan sonra, Münakalat Ve • 
!<aletinin bütçesi görüşüldü. 'Maz
har Müfit söz alarak Deniz Tica • 
ret mektebinde 100 talebe olduğu 
halde mektebin 165 bin lira tahsi
tatı bulunduğunu, yani her tale • 
beye senevi 1800 lira düştüğünü 
sliyliycrek cacaba bu miktar çok 

meydanı üzerinde uçm~lar tay- . . . 
d b b l 

't ZAYI - Mtilga Süleymanıye Asker-

değil midir?, dedi. 

yare mey anına om a ar a mış- . . 
1 d 

. l .. t . lik Şubesınde kayıtlı bulunan terhıs tez 
ar ve mey anı mıtra yoz a eşme .. . . 

~ .. keremi ve nufus tezkeremı zayi ettım. 
tutmu~.lardır. Hava dafı batarya~ 1 Yenisıni çıkaracağundan eşki .n~n hü.k
lan mudahalede bulunmuştur. Ha- mü yoktur. 
.;ar ve insanca zayiat ycktur. 313 duoumlu Ömer oilu Bilsnü 

A k t 1 t 
ilam: 

Altın : Sa1i lı:ilocro..m 
Banknot . 

12.604,46~ 

' Utaı.lılı: • • 
Düll•MJ Mallalllrier: 

Tilrk Llruı . • • 
Barlflolıl Hüaloirl_, 

Altın : Saf lkiloıı:ram 12.937,317 
Altına lahvilJ kabil aerbMt dö..ı..
ıe-
Diier dC>vizler ve borçlu ltllrina 
bakiyeleri •. 

- Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı mtd17e 
karşılığı . 
Kanunun 6-8 el maddelerine tevil· 
kan Haz.ine tarafından vW tediyat 

Senedal Cüzdanı: 

Ticarl SeneUer • 

Eıılwa Ye i&llY!lii eWua: 

1 
Deruhte edilen evı-alu nakil

A • yenin kiırşı!ığı esham ve ıııı... 
vilat (itibar! kıymetle) . • 

8 • llerl>eat Esh&m ve Tah..ııat: 
A-.aılllar: 

Altın ve döviz il.zerine avam 
Tahvilat üzerine avans • 

• 
' Hazine-, e kısa vadeli ava.na. 

Hazlııeye 3850 N o. lu t an una gllre 
açılan altın karfılıklı avant1 
Hissedarlar 

M:uhteli! - • • ' ' • 

Lir• 
Un 

102.123.988,77 
7.415.667,-

692.141,79 110.231.797,56 

400.247,!!_ 400.247,13 

18.197.370,87 

-.-

46.685.821,16 64.883.192,03 

158. 748.563~ 

21.253.1711- 13'1.495.392,-

276.829.157119 276.829.157,19 

46.149.523,93 -7.926.615,34 H .076.139,27 

4.741,69 
7.808.722,-

146.684.926,75 154.498.390,44 
4.500.000,-
9.609.022,271 

YekOn 
812.523.337,89 -----

l T...,,.uz 19!8 tarihinden ıuı.u.a 

p a • 1 t ... " b.117aı 
Adi ve fev 
'11.UIWll 

Teh riW*I P9 t kas 
Deruhte edU en evrakı nakcllJe 

8 inci mıaddelerine 
ıwııe tarafııldaıı vW 

Kanunwı 6 . 
M!vtilı:an H 
tedi7at 
Deruhte edil 
bakiyesi • 
Ka~ılıllı lam amen altın olanlı: 

vüle vazedilen ua veten t eda 
Reeskont muk abUJ ilAveten \eda. 
vüle vazedilen 
Hazineye yap ılan altın tarşılıklı 

ili 3902 No.lı tanun 
eten tedavüle vaze-

avans mukab· 
mucibince il.av 
dilen . 

T: llEVDUA 
'l'iiJtc U-: 

Altın : Safi kil - 877,150 

3850 No. lu 
açılan 

kanuna cöre HaziDeJ"• 
mukabili tevdi olu. avans 

nan altınlar: 

am Sa!i kiloır 55.SU 9!0 

Dö..-b Taah)aiidall: 
A ttma tahvili kabil dövizler . 
Diğer dövizler ve alacatlı Kliriııf 
bakiyeleri 
Muhtelif , . • 

Lira 

7.822.0l 9,ı5 
6.000000,-

158.?48.563~ 

21.253.J 71,-

137 .495.392~ 

17.000.000,-

250.00-0.000,-

101.0-00.0-00, 

85.238.042,49 
1.233.782,03 

78.124.167,90 

-,-

25.093.!6~.76 

-
Yeldi:t 

loıteıılo loıld4i 'J' t Alim -U.• a ans 3 3 

Lira 
15.000.000,-

13.822.019,15 

505.495.392,-

66.472.724,f, 

78.124.167,90 

25.093.166,76 
108.515.867,56 

B o ;n.337 .89 


