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941 varidat bütçesinin mü
zakeresi bugün başlıyor '. lngiliz 

( . 
IGlRlTTE 

So n vaziyet 

1 

Dün Milli Müdafaa Bütçesi 

_ . . . .. .... ....... • . kıtaları Müzakere ve Kabul Edildi 
Milli tehlike hali _ .. ·----~ ........ .....-- ................ ---

Birlefik Deııletler Şefi A
merika milletini «taaTTD• 
:ıu defetmek için bütün 

Vergi zamları çekildi Meclisin Orduya Şükranı 
l!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!~•l!!!!!!!!l--1!! • ı J ı l k / - -- - - ~- - - - - - ---

Fuat Ağralı, Raif Karadeniz, Is-
1

1 t algan dı- Milli Müdafaa Vekili Dedi ki: 
kuvııetlerini müdafaa 

t Ek H.. .. K" . a a r ı a 
mevkilerinde tahfit etnıi
yeıı davet ediyor', me er ve usnu ıtapçının ıza· G. "d ki 1 C h · t O d t 

hatındansonraaynenkabuledildi ırı e Çl ı um urıye r usu, va anın 
Yazan: Prof. Şükrii Babua 

M ister Ruzvelt, hayli sa
mandır beklenen ve bir 
aralık rahatsızlığı ve da

ha soıua Bover'in nutku clolayısi
le geciktirdiği anlaşılan nutkunu 
bir ocak müsahabesi halinde radyo
da söyledi. 
Birleşik Devletler Şefi Amerika 

milletini •taarruzu defetmek için 
bütün kuvvetlerini ı;nüdafaa mev
Jcilerinde tabşit etmiye• davet edi· 
yor. Konuşmanın rubu denebilir 
ki Amerikalıları na:zizm tehlikesi
ne karşı uyanık bulunınıya ve bu 
tehlikenin ciddiyet ve hakikiliğine 
inandırmıya matuftur. Beklenen 
kat'i kararı vermekte yiae biraz 
tereddiit gösterdiği muhakkaktır. 
Tehalükle beklenen •kafile siste
minin harp gemilerile refakati> 
noktasında çok va:ı:ıh olmak iste
m.iyen Cümhurreisi demiştir ki: 

&Büyük Britanyaya ve nazizme 
karşı mukavemet eden diğer mil
letlere yardım edeceğiz. Kendileri
ne gönderdiğimiz mühimmatın tes
limini emniyet altına alıyoruz. A· 
merka demokrasilere verdiği sözü 
tutacaktır.• Maamafih şunu da ila· 
ve etmeyi il1mal etmemektedir: 

•Biz Amerikada Amerikan men
faatlerinin ne vak.it ve nerede teb· 
dit alhna düştüğünü karar altına 
almak hususunda tamam.ile serbes. 
tiz .• 
Diğer taraftan hükfunet ordu 

kuvvetlerini askeri ve sevkulceyşi 
mevkilerde tabşit etmektedir. Ta· 
arruım defetmek için bu kuvvetleri 
kullanmakta tereddüt etmiyeeek
tir. 

Thı\'let Şefi ayrıca şn sözleri ila
ve etmiştir: 

•Millet bütün vatandaşların ve 
bütün grupların hiçbir hodgamlık 
hissine kapılmadan rollerinin hep
sini ifa etmelerine intizar edecek
tir.• 

Son cümlesi de §U olmuştur. 
•Allahm inayetine güvenerek 

bütüu mevcudiyetimizi, hayatımı
zı, istikbalimize ve mukaddes şere
flınize bağlıyoruz.• 

Görülüyor ki hitabe hep müda
faadan, taarruza karşı durmaktan 
bahsetmektedir. Bütün Avrupayı 
istila eden Bitlerin Amerikayı da 
istilaya çalışacağı hakkında umu
mi efkar ikna edilmek istenilmek
tedir. Bu kadar ihtiyatlı bir lisan 
kullanmanın saikleri meçhul de
ğildir. Bu bapta dış ve içren yapı
lan birçok tazyikler ve uyandırılan 
cereyanlar vardır. Hariç bakımın
dan Japonyanıu dunımn ve l\fat
suokanın şu açık, tevile hiç müsait 
olmıyan son ifadesi vardır: 

kBirleşik Devletler harbe iştira~ 
etmek mevkiinde olurlarsa Japofl 
şeref ve sadakati bu memleketi Al 
manya ve İtalya safında tıarbe gir 
miye mecbur kılacaktır. Amerikr 
refakat gemileri veya kame nıu 
hafızları Alınan deuizaltıları veyr 
tayyarelerile hali müsaraada bu 
lunursa tl'çiizlü Pakt kendiliğinder 
ve otomatik olarak harekete ge
lecektir .• 

Alman Devlet Reisi Bitler ene! 
ce, Amiral (Reader) de üç gün n 
ve! nakliyata refakat edecek lıe ı 

gemiyi batıracaklarıııı açıkça SÖJ 

!emişlerdir. Binaenaleyh kafile si, 
temini hemen tatbik etmek harbt 

Sudanın şarkında müdafa8SI işini' gÖSferdigv iniz 
şiddetli muharebe· 
ler devam ediyor . itimada liyıksuretteyapacaktır 

.• ~ahire, 29 (A.A.} - İngiliz teb-1 Ankora, 29 (İkdam muhabirinden Te-

Bafveldllml. Refik Say daııı. Meclis kiir.ıü&ünde 

lıgı: J le fon la) . 
Girit~e, ~eniden ağır sure. tte tak- . Buyü:, ~ı:ı:ı :-.ıedl.'i bugün Şemset.

vye edilınış olan Alman kuvvetle- . n Gunahay uı ba,kanlıgmda _toplan· 
rinin yeni h"' 1 k < l nuş \"C celseıun aç-ılı.şiııt Jnuteakıp mlllt 

u~un1 arı ar ... ısın{ a. ..<l f ·ek· ı t· kara deniz ve hava 
kıt'alar S d 1• n1u o aa \ a e ı , . . . . 

ımız, U a koyuı1uı1 şarAlll- b\Hl·clerini:ı mi..Lzakeresıne geçılmıştir. 
dalı:i mevziler üzerine geri çekil- Uu .müno,ebctle söz alıın Doktor Muh
mişlerdir. Pike bombardımanları tar Berker İçel demiştir ki: 

1 yen~de_n, geniş bir mil<) asta devam Arkad"şlar, Milli Müdafaa lıütçe-
etmıştır, Dün, göğüs göğüse yapı- nızın n1üzakere.sine başlamak üzere bu• 

/

lan çarpışmalarda, düşman ı-e k!t- :Lınul".oruz. J\.teclisim.izin s~el.~den ~ri 
alarımız h ·k' . d ... 

2
, y' t tcr.c.: us etınış olan ananası, butçe encu-

ğr ' er l ısı e ag1r a .. ıa a ınt nınde e.~aslı sur~tte tetkik edilmek'te 
u amıştır. ;41J,ın bn buıçf'yi nıunakaşasız kabul et-

(Devamı 4 üncii sayfada) ı~~ktır. Bu milli ıııüdafaamıza karşı 

Milli Şef 
Arjantin Cümhurreisi. 

le E.rdün Emirini 
tebrik ettiler 

duydugu•nuz itn1at \'e muhabbetin bü
yük biı· dehli, samin1i ve içten bir te
zal·urrlür. Biz ona bugün verdiğimizden 
daha fazlasını çok daha fazlasını, her 
§eyı.ııizi vermcge amadeyi2. O ordu ki 
bugün yüksek bir şeref duygusile kah .. 
ran1t'lnlık Abidesi halinde vatan sınır• 

ların1, \:atan toprnk.larını beklemekte
dir Ta.rihimiı.üı her safuasını şerefle, 
~anln, :za!eı·Je do1du.rubnuş olan Türk 

Ankara, 29 (A.A.} - Aı'jantinin 
25 Mayıs milli bayramı m_ünasebe- j E 
tiyle Reisicünıhur Ismet lnönü ve 
Arjantin Reisicümhuru Roberto 
M. Ortiz arasında tebrik ve teşek-

Ankara, 29 (İkdam muhabirin- !erde yapı1acak zanıl.ara ait kanun kür telgrafları teati olunmuştur. 

DENiN 
NUTKU 

den telefonla} - Milli müdafaaya layihasının varidat bütçesinden * ~ 
ait bütçelerin kabulü ile masraf evvel tercihan ve müstacelen mü- Ankara, 29 (A.A.) - 25 Mayısa A v r u p a n 1 n 
bütçelerinin müzakeratı bugün ta- zakeresini istemiş ve bu tal~ tas- müsadif Şarki Erdün'ün milli bay-
mamlarunış olduğundan varidat vip olunmuştur. ramı münasebetiyle Reisicümhur ~imi p 1 a nl 
bütçesinin müzakeresine geçilmiş- Bu kanun layihası üzerinde söz İsmet İnönü Emir Abdullah'a teb-
tir. Bu münasebetle söz alan Mali- alan Abdürrahman Naci Demirağ riklerini telgrafla bildirmiş, ve E- I r 1 a n d ) 
ye Vekili Fuat Ağralı, _ ruzna~e- (Sıvas) balen 40 kuruş olan koyun mir de bilmukabele teşekkürlerini 
de bulunan ve bazı vergı ve resım-1 (Devamı 4 üncü sayfada) telgrafla arzetmiştir. 

Üniv~;~f t; H ;;~ti A~k:Z;~J~ lngiı~~t!;~1~ Han-la~:a~~: ;e~;~~~;. 
Ankara, 29 (Telefonla) - Bugün ı Ba§vekil kaimi etmiştir. Kahire 29 (A.A.) - İngiliz lhava : u 1 k F k t 

Rek~ör_ Cemil Bilselin riyaseti a~tmd~ Meclis Reisi heyetin &itmekte olduğu ikuvvetleri tebliği, Irakta Fallujah n a aca a a 
şehrimize gelen Unı.~;rsk~.• :.7ı-et~e:~ı Diyarbakır rnıntakası hakkında kıy- ile Bağdad arasında yarı yolda 1 1 1 1 
leden evvel l\laarıf 'e ı ' etli aldm t . Hanmik ı İ "li 1 ,......,,....,,....~----... Sekreteri tarafından kabul edilmiıler· ".'. .~ "- verıruş, Başvekil de Rek ta nın . ngı z er taraıfın - ~ 
dir. Öğleden sonra Meclis müzakerele- tore _untversıte haftası iı;in kıymetıı dl- dan zaptedilmış olduğunu bildir • 
rini takip den heyeti Meclis Reisi ve rekti1lerde bulunınuştur. mektedir. 

Almanların 

Ruzvelte cevabı 

Alman noktai-
nazarı Raederin 
nutkile bildirildi 
Garp yarı kürresinin 
Almanya yüzünden 

tehlikeye maruz 
olduğu esassızmış 

Tokyoda mühim 
bir toplantı 

Ruzveltin 

yeni beyanatı 

bitaraflık Reis 
kanununun il-
gasını istemiyor 
Ruzveltin nutku De
mokrat memleket· 
lerde çok müsait 
akisler uyandırdı 

Nutuktan sonra 
yapılan mülakat 

• Alman Başamırali Readtt Vaş'- ..+0 n 29 (A.A.) - (Röyter) 
Berlin 29 (A.A.) - Yarı resmı • '-''S' 

oir kaynaktan bildiriliyor: ı 
1
. •ı• J 

1 
lluzvelt, b ilhassa nutkunun bazı 

d ooktalarını aydınla~ak için top _ 
Ruzveltin nutku .ha:kkm a, _dün DS'fl iZ - spanyo 

lkşam Berlin siyası mahfıllerınde , ) ladığı gazeteciler konferansında, 
;U mütaleada bulunuluyordu: Bu m Ün a sebetleri bitaraflık kanununun ilgasını ta • 
ıutkun da şümulü Ruzveltin harp lep etmek niyetinde olmadığını ve 
. en önce ve harp esnasında söyle. bu kanununun tadilini derpiş ey -
dıgi diğer nutukların aynıdır. Ve f S p an ya vaziyetini lemediğini 6arih suretle tebarüz 
·eni hiçbir delili ihtiva etm.,mek • tahrike lüzum gördü ettirmiştir. 

Ruzvelt bundan başka, .hudut -

lııgiltere U-ariciye Nazm Eden 

Londra 29 (A.A.) - Hariciye na 
zırı Eden, !bugün Lomlrada Man -
sion • House'da bir nutuk söyreın.iş 
ve ezcümle demiştir ki: 

Nazi, kendisine karşı misli gö • 
rülmemiş kudret ve büyüklükte 
bir kin seli hazırlamaktadır ve ba 
raj kırıldığı zaman bu sel, Hitleri 
ve avenesini, Quisling'leri ve daha 
bir çok şeylen süpürüp götüren 
hesap görme, geniş ve 9'Jk şiddetli 
olacaktıı:. 

RUZVELTİN NUTKU 
Eden, Amerika Birleşik Devlet • 

lerindm şöyle bahsetmiştir: 
Ruzvelt, dünyadaki hür millet • 

lere yol göstermiş ve büyük hır 
dedet adamına yaras;r imanlı bir 

.. a fada 

affet Aı!ıkan 

Fransız./ ar 
Fasın büyük bir 
kısmını ispan-

• yaya verıyor 

Müz~ıkereler 
nihayetleniyor 

Londra, 29 (A.A.) - Daily Te· 
legraph gazetesinin Fas'daki mu
habiri yazıyor: 

Fransa ile İsyanya arasında 
Frans12 Fasının büyük br kısmı
nın İspanyollara terki hakkında 
müzakereler cereyan etmektedir. 

İspanyollar 1912 tarihli İspan· 
yal - Fransız mu:-ı.hedesini daima 
teessüfle karşılamışlardır. Bu mu
ahede ile İspanyollar istedikleri 
mıntakadan çok daha az gen.iş bir 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

Rooseveltin 
nutku 

Yazan: Selami l::ı::ıet SEDES 

Bay Rcıosevelt'in beş ay evvel 
Kongrede okuduğu mesaj ile, ev
velki gün Whlte Hall'de söyledi
i!i sözler uasında mühim bir 
fark yok gibidir. Dünkü kongre 
ınesajı nasıl :Mihver devletlerine 
filen ilanı harp etmesi şeklinde 
telakki edildi ise, bugünkü Whi
te Bali nutku da ayni şekilde te
Jikki edile bilir. 

Amerika nazizmaya tabi bir 
diinya tanımıyor; Amerika milli 
müdafaa programı tatbik ediyor; 
Amerika demokrasilere yardım 
edeceğini söylemiştir. bu söziinii 
tutacaktır; Amerika için hiirr\ .. 
yet, beşer hukukunun her şe~in 
iistiiudc oln1ası dcn1cktiı-. 

Bu ~özleri, A\•rupa harbi pal· 
!ayıp Polonya istila cdilmiye 

ordu::..unu bugün del yarın da azız vata
nımızı ve herşcyjn üstünde tuttugumuz 
milli istikl3.1imizi eskiye nazaran daha 
büyük bir inanışla müdafa edeceğine 
asla §Üphemiz yoktur. O Tıirk ordusu kı 
milli şerefin millt ıstiklcilın, milli na
musun koruyucusu oldut:u kadar bu va
tanın sulh ve emıtlyet.inın de en btıyi.Jk 
teminatıdır 

Aı·kadaşlar sözlerirr.ı lıül3sa edE:rek 
jiyeceğim ki, blıtün Tt.ırk milletinin ve 
onun n1ümessili olan büyük mec:-lisin 
yüksek itimadına ve büyult muhabbe
tine mazhar olan \:e ona layık oldugu
nu her suretle isbat E>tuı~ olan bu fısıl 
ve ~erefli varlığı bu kuı d€n hcpimız 
adına hUrmetlc, muhabctle ''e büyük 
bir heyecanla seIBmlarım. Alkışlar> 

İçel meb'usunu takiben kürsüye 
gelen Orgeneral İzzettin Çalışlar 
.Muğla. ordumuzun geçirdiği te • 
kamül safhalarına işaret eylemış 
ve 'bazı mütalealarla temennilerde 
bulunmuştur. 

{Dt>vamı 4 üncü saJfada) 

• lngiliz tay 
ya releri 
Tunu s'ta S
f aks limanını 
bom ha ladılar 

Bir gemi yakıldı 
Londra, 29 (A.A.) - İngiliz Hava 

kuvvetlerinin 28 Mayısta Sfaks limanı
na hücunı ettiği ve limanda bir gemide 
fangm f;ıkannış olduğu, bu akşam 
Londrada sel:üıiyettar mah.fllerde teyid 
edilmektedir. Mamafih, Fransız Raba
lais vapuruna isabet vaki olduğu hak
tınd.aki Vichy iddiaları hakkında bura
da hiç bir mallı.mat yoktur. Yalnız şu 
cihet tebarüz ettirilmektedir ki hücum 
bnasında bir İtalyan vapuru bu limana 

(Devamı dördüncü sayfada) 

başlıyahdanberi, Alman kuvvet
Jeri Yunanistan sahillerine inin. 
ciye kadar muhtelif veslelerle 
duya duya bütün dünya ezberle
di. Her seferinde Anıerikanın 

sesi merakla beklenildi ve bu ses 
her duyuluşunda merakı izale 
edemedi. Filen ilanı harp telak· 
kileri suya düştü ve Amcrikanı;.ı 
yardımları kadar harp ilanının 
u pasif olduğu tebeyyün etti. 

Yalnız Bay Roosevelt"in buse
ferki sözleri arasında artık kim· 
seyi şüphede bırakmıyacak açık, 
sarih, düpedüz bir karar rnr: A· 
mcrika bir tecavüze uğradığı 

takdirde harbe girecektir. 

Din tanıınıyan Naziznıaya kar 
şı dindar Anıcrikanın cansipara
ne harl cd ~ceği muhakkaktır. 
Ancak bir hii cuın 1eh1ikcsi kar
şısında bulunun An1erik.nnın bü· 
İün hiisnüni}etine rağıncn de* 
mokrasilcre nasıl ~·:ırdnn l'"dcce· 
ği n1csel l'"~İ biraz daha ntilphcın 
l"nıi~ oluyor. Kendi canı il 

(Devamı 4 üncü saifada) 



SAl'F.4 - Z 

Mevlevilik Nedir? 
Celaleddini Rumi Kimdir? 

Yazan: ZİYA ŞAKIR 
-100-

[~.J 
Lazım olanlar başka 
Fakat ya lazım olmıyanlar? 
Mesela •sansasyon. kelimesi, at 

masyona kafiye için, belki günüı 
birinde genç şairlere lı1zım olabi· 
lir. Onun için sansasyonu, icabın 
da kullanabileceğiz demek! 

BestekArlan meçhul olan (Bes- b1rnkıyor. Geçıni§ ve gelecek asır- •Fonksiyon. ile (.aksiy<>n• keli 
tei kadim)den sonra (Mevlevi mu- !arın bütün san'at nurlarını sönük meleri, zaten Necip Fazıl Kısakü
sikisi)nin ilk maliun eseri olan bırakan bir güneş halini alıyor. Ve rek tarafından kullanıla lrullanılo 
(Beyati) makamından bestelenmi~ artık, feyzini saçmıva başlıyor. bizim şu "'k:: 
bır (ayin)e tesadüf ediyoruz. Ve Yüzlerce eser besteliyor •Oksijenle idrojen, 
bwnın bestekarının, (Yenişehir) Bu eserlerden pek çoğu - nota ile cİdrojenle oksijen. 
köylerinden birinde doğmuş olan kaydedilememek yüzünden - asır- Tekerlemesine döndü, gitti bile! 
(Mustafa Dede) isminde bır zat ların tahripkar tesirinden kUTtula- cİnsiyativ. (deklarasyon. •stra-
olduğunu görüyoruıı:. . . mıyor. Unutulup gidiyor. Fakat bir teji. gibi kelimeleri ise, şimdi Mev-

(Karahisar) dergahında (çılesı)- kısmı, bize kadar intikal ediyor. 13nekap;da, Alibey köyünde bile 
ni çıkaran bu köylü derviş, nihayet Ve başlarımızı, tazim ve tekrim ile cğrrnmiyen ve kullanmıyı.n kal-
o d.ergaha şey~ oluy?r. Fakat ken- ı önünde eğiyor. madı. Teknisyen, pratisyen, müzis-
disı o kadar mutevazı ve o derecede ı (It ") ıs· h · · • yen gibi kelimeler de çoktan kara-. hl ' .,, b.. .. rı , eınsa ız cev erının nu-
aşk ve hızrı_ıet e ı ""'. utun ha- runu, yalnız (Mevlevi musikisi)ne ya vurdu, nerede ise i§porta ve 
yatını dergahta şeyhıne hızmetle "h t· . b·ıh (d' ·) 1 ·1 ku··relerle pazar yerlerine döküle-. . Ç" l'k şo re ını, ı assa ını eser erı e 
geçırıyor. omez ı zamanında al- bed'I 1. . cek'. 

ıd • (K" k d . e ı eş ırıyor. 
mış o ugu, oçe ervış) unva- • . • . . Hele servis, nötr, ambale, entere, 
nını, kudretli bir şaheser olan o [Itn)nın Mevıı;.vı tarıkine en de- portre, profil kelimeleri çocukların 
1neşhur bestenın başına kaydet-' ğerli hizmeti, (ayın)lerden evvel b 

1 
_ d 

1 
k h b ( . ) b ı e agzın a ... 

meyı şeref addediyor. o u?m:ya mn sus ır naıt este- Gazetedekı yerim müsait olsa 
(Bestei kadim) !erden sonra ilk lemış olmasıdır... O tarhe kadar 'd' b .b. k 1 1 d .. 1 ' l u ı · · · ı · d b , · . j ı ı u gı ı e ıme er en yuz erce-Mevlevi bestesi olan bu kıymctlı ıvıev evı ayın erın e, una tın yerı- . . 1 bT d 
' b ne, başka tarikatlerın ayinlerine sını sıra ıya ı ır ım. 

san at edıasının hangi tarıhte Bunlardan bir kısmı lazımmış. 
bestelendig· i meçhul ıse· de, bu bü- ait (durak) !ardan birinin okundu- . 1 onlara pekala, fakat lazım o m:-
yük ve İlahi san'atkarın. (1047) ğu tahmin olunmaktadır, yanlara ne buyuralım ve bunların 
larıhinde Konyaya giderek bir müd 1 [Itri'n;n Mevlevilere yaptığı hangileri lazım, hangileri değil, 
det (Çelehi Ebubekir Efend ~ nin ikinci büyük hizmet!, (segah) ma- bunları kim ayıracak? 
ltizmetinde bulunduğu nazarı dik- kamında, muazzam bir (ayin) bes- Üsküdardan mektup gönderen 
kate alınırsa, mezkür şaheserin de teliyerek üçü (B~stei kadim) , bi- okuyucuma: 
o tarihten ya birkaç sene evvel ve ri de (beyati) ayini olarak mec- .cumartesiyi pazara bağlıyan 
)lflhut birkaç sene sonra bestelen- muu dörtten ibaret bulunan Mev- gece. sözünde haklısınız. O, nasıha 
nıiş olduğuna hükmetmek müm- !evi ayinlerini beşe çıkarmasıdır. öyle yazılmıştır. Söylediğiniz rah-
kün olabilir, [ (Itri) adı, musiki tarihimize, metli üstadm, benim ustam olduğu * Türklerde (dini musiki)nin müced- meselesine gelince, işte onda yaru-

Tarih sınsile i!erlemiye devam dit ve nazımı olarak geçmiştir. lıyorsunuz. 
edersek, - şahsı malum olan- ikincd (Daha var) Osman Cemal KAYGILI 

fıç.DAM ----- ------

Pamuk ve ipeklilerİI! 
kar nisbeti tesbitedildi .. ~~~~-----

Fiat Mürakabe Komisyonu rlün hırdavat 
eşyasının da kar haddini tesbit etti 

Fiyat Mürakabe Komisyonu dün 1 ağ veya perde iplikleri yüzde 12 
öğleden sonra Mıntaka Tcaret Mü- makaralar yüzde 8 olarak teshil 
dürlüğünde toplanarak yerli pa- edilmiştir. 

muklu ve ipekli mensucat ile bazı HIRDAVAT EŞYASI 
hırdavat eşyasının kar hadlerini 
tesbit etmiştir. Yeni fiyatlara gö- Kaba a18t ve kaba eşya yüzde 20. 
re standardize iplikler için pera- inşaat malzemesi yüzde 25, fabrika 
kende kiı.r haddi yüzde 15, fan tezi inşaat malzemesi yüzde 40, el iı.latı l 
iplikler için yüzde 20, pamuklular- yüzde 50, makine motörü ve hususi 
dan, ham mensucat ve düz mallar çelikler yüzde 50, makine aksamı 
yüzde 8, kasarlı düzler yüzdelO, ve spesiyaliteler yüzde 80 olarak 
toplu veya ipliği boyalı yüzde 13, tesbit edilmiştir. Yeni fiyatlar ya
merserize yüzde 15, pamuk ipliği rın gazeteler ile de ilan edilecek
düz ve kaba yüzde 8, merserize tir. -Tünel bilet Umurca fabrika·ı 
sı yıkılacak mı? I Ü c r et 1 e r i 
Belediye selahiyet idare Belediyeye mü-
aldı, yakında kara- racaat ederek fiat 

r ı n ı bildirecek 
Feriköyünde Umurca çiftliği a

razisinde inşa edilmiş olan Umur
ca fabrikasının hiy ni inşasında, ön 
ve arka sokakları teşkil eden yol
lara tecavüz edildiği görülerek Be
lediyece mahkemeye müracaat e
dilmiş ve fabrikanın yıkılmasına 

zammı istedi 
Tünel bilet ücretlerinde vergini:ı 

çokluğu sebebile idareye az bir üc 
ret kaldığı ve bu ücretin de bir k3r 
temin etmediği görülerek fiyatlara 
bir m.iktar zam yapılması zaruri 
görülmüştür. 

Mevlevi bestekarı olarak (Itri)ye 
t~adüf ediyoruz. Ve bu Wıüti san
at dehası karşısında derin bir hay
ranlıkla durup eğ'1iyoruz. 

r"'--------------------------.... karar alınmıştır. 

L MAHKEMELERDE POLISTEl 
1 

Temyiz Mahkemesi de yollara 

İdarece bu hususta Belediye Re. 
isliğine müracaat olunarak zaım i
çin müsaade istenecektir. 

ve .1 tecavüz olundığnndan bU WAil 

--------------------------- tasdik etmi§tir. Ancak, şehircilik Galata yolcu salonunun 

Romanya 
naftalinini 
160 kuruşa 
satmak istedi 
Mürakabe komis
yonu bu satı şa 

müsaade etmedi 
Bır firmanın Romanyadan 

ithal ettiği naftalinleri 160 ku
ruşa satmak istediği öğrenil -
ıniş ve Fiyat Mürakabe Ko • 
misycnu kararile bu satışa mü 
saade edilmemiştir. Halbuki 
Bulg&ristandan yakında 75 ton 
naftalin gelecektir. Bunların 
65-70 kuruşa kadar piyasaya 

perakende olarak arzedilcbile-
ceği anlaşılmıştır. Diğer taraf. 
tan bir firmanın imal ettiği 
yerli naftalinler de 50 kuruşa 
satılabilecektir 

Seyyar sucular 
Belediye zabıtası 

talimatnamesine 
riayet etmiyormuş 
Seyyar sucuların ekserisinin za

bıtai belediye talimatnamesindeki 
hükümlere riayet etmedikleri gö . 
rülerek bu hususta dün kaym.ı -
kamlıklara bir emir verilmiştir. 

Emre göre desti ile veya açık 

kaplarla su satışı yapmak yasaktır. 
Diğer taraftan memba suyu dıyc 
satılan sulardan da sık sık nüır.u -

Ecdadı, (Konya) vilayetinin yay
lalarında yaşıyan (Buhurcu) is
mindeki halis kanlı Türk aşiretine 
mensup olan bu eşsiz dahi, ( 1050) 
tarihinde, İstanhul sılrlarırun 
(Mevlevihane kap:sı) civartnda 

Çocuğunu kaçıran kadın on gün 
hapse mahkum edildi 

mütehassısı M. Prost buranın imar 
planını hazırlamıştır. P18na göre 
bu yollar ipka veya ilga edildiği 
takdirde fabrikanın yıkılıp yıkıl
maması hakkında Belediyece kat'i 
karar verilerek sahiplerinden talep 
olunacaktır. 

önündeki caddelerin intaab neler alınarak belediye kimyaha. 

Gala tada yeni yolcu salonunun ' nesine tahlile gönderilecektir. 
önünden Tophaneye kadar olan 

(Yay lak) mahallesinde dünyaya • 
rıhtım caddesinin mozayikli parke 1 Eminönü Halkevinin ıiizetl bir 

geliyor. Asıl adı, (Mustafaldı:r. Biri Kadın hareketine ... olmak istiyen 
olarak inşası kararlaştırılmıştır. tqebbüaü 

rivayete nazaran, ecdadının (Bu- manı 

~~:·~.hı:~7~~:t::~::.'~an ~~: Ye D İ Ortağı n ı da d Ö ğ m Üş• 1 Sosyete ıilebin vapurları 
Bugünlerde inşaata başlanıla

caktır. 

Hah ihracatı için liaam 
veriliyor derinin buhurculukla geçindiği için Eski kocasının evinden çocuğu • , başlanan Mehmet mahkeme tara- Denizyolları hesabına iflemiye 

kendisi de (Itri) mahlasını kabul nu kaçıran Şaziye adında bır ka - fından tevkif ettırılmıştr. batladı lı. 
HükUınetin halı ihr c tı ıç· 

edyor. Fakat ona, (Buhuri zade) dının muhakemesine altıncı asliye 1 Bir çoban arkada•ını odunla . . . 
dede deniliyor. cezada bakılmıştır. % Sosyete Şilebın Bakır, Demır, sans venneğe haşlaması üz-erine 

[Itri gençliğinde her hafta pa- Şaziye kocası Salahattinden ay _ yaraladı Krom şileplerinin Devlet Denizyol- elde bulun:ızı stok. ~alıl~rda~ b•~ 
Eartesi ve perşembe günler·i, ma- nldıktan sonra mahkemenin kara.. Dün Erenköyü İstasyonundaki !arı tarafından sahn alındığır:;ı yaz-ı k~mJ .ha~ıce gon erı mıştır. Bu 
hallesine yakın olan (Yenikapı rile kocasında kalan çocuğunun ,:mezbahadan tüccar 'Mehmedın ko- ~tık. Sosyete ~ılep. umu= ?ey- n:ıuşterılerm başında Almanya \'d 

Mevıevı.hanesı')ne devam edı·yor. h t' d b. .. ı "k .. da "t" kt etı yarın Ankaradakı merkezınde şımaı memleketlerı bulunmakta • asre ıne ayanamamış, ır gun yun arını us u ra go urme e o- . . . .. . . . 
Ve musikiye karşı hissettiği şid- yanına akrabasından Aslan ve A • lan çoban Kopuk Melımed Gaz • toplanarak şırketın feshıne karar dır. Dun yemden Fınlandıyaya :lıt 
il.etli hevesini, tekkede dinlediği tiyeyi alarak Salahattinin yeni ka- hane civarına geldiği zam~n arka. verecektir. T~filiye .işi kanu?i for- halı sa'ılmıştır. 
(ayin)lerden aldığı ruhani neş'e rısı Ayşe ile oturdukları Ni§anta - daşı çoban Şabana tesadüf etmiştir. n:ıalıteler dahılınde ıkmal edılecek- Tihiğe ihraç liaamı verilecek 
ile tatmine çalışıyor.) şına gitmiş ve çocuğu almak iste. Bu esnada Kopuk Mehmedle Şa - tır. Vapurlar Devlet Denızyolları • .. . 

O tarihte Yenikapı Mevlevihane- miştir. Ayşe mani olmak isteyince ban kavgaya tutuştuklarından hesabına işlemiye başlamıştır. VHk~bletr aldıgımızak. gore Tı1c.afrt~= · · t d (,...' • Ah t De ş . .. .. w • Ş . .. • e a e ı yenı ve es ı sene ı i...n. 
11nın pos un a. ._..mı me - azıye onu dovmuş ve çocugunu Mehmed bır odunla abanı kafa - Romanyaya külçe demır t ki d M · t · · 1-oo 
d ) · · d b' t b lun Bu - s o arın an acarıs an ıçın i> e ısının e ır za u uyor. alarak kaçmıştır. sından agır surette yaralamıştır. "hr t ı 

1
· . . . d 

500 
to lis 

a<k ehlı' zat, parlak ve muht- N ı· ed S l''- t . . y 1 N.. h t . k l ı aca ı ve svıçre ıçın e n an.> , ....-· e ıc e a ..,,a tının mesken ara ı umune as anesıne a • - . k 1 t t 

Eminönü Halkevi yüksek tahsil 
talebesinin kahvelerden kurtarıl -
ması için istirahat salonları vücude 
getirmeği kararlaştırmıştır. Ev Re. 
isi B. Yavuz Abadan bu hususla 
yeni ders yılı başına kadar icap e. 
den hazırlıkları yaparak o vakit 
tatbikata geçilmek üzere çalışmal<
tadır. 

İki kura daha açılacak 
Gönüllü hastı>bakıcıları yetiştir -

me için açılacak kısa devreli gö • 
nüllü hastakıcılar mektebinde mu. 
allimlik yapmak üzere, tıb fakülte · 
sinin son sınıf kız talebeleri iç•n 
Haseki hastanesinde yeniden jk; 
muvakkat kurs daha açılmıştır. Bu 
kursların birisi çocuk bakımı kur -
sudur. 

· h .. h h kü ı · .. d" b mlekete Dığer taraftan bazı memleketle-
Ayinler yaptırıyor. Bunlar, (Itri)- masuniyetine taarruzu sabit olan drrılmJş, suçlu yakalanmıştır. Şa _ Rumenlerle yapılan anlaşma hü-ı v~egı arar aş ırmış ır. 
nın assa ve pur eyecan ru unu Şaziyenin on gün hapsine ve 750 ban konuşamıyacak derecede ağır m erıne gore un u me . . · · · . 37 Dogw umluların 
cezbediyor. Bu büyük dahi derhal k Jıdi 60 bin liralık külçe demır ıhraç re de takas yolıle tıftik verilmesı 

uruş para cezasına çarptırılma • yara r. . . . . • der · edilmektedir 
kararını veriyor. Kalbindeki aşk sına karar verilmiştir. I k • • k ak !in I edılmıştır. Bu demırler dogrudan pış · yoklamaları 
ve meşk ateşlerini söndrümek için v amma ıçın any ça 1t ar dogT-uya Zonguldak mıntakasın- B k "f k" v d 

Kapıp k çt t d 36 aı asının nu ua agı ını B ikt • -k lik Şuh . d . orada sikke giyiyor. Arl.k, o haş- a ıgı çan a an Sultanahmecide bakkal ArWı:: dan Köstenceye gönderilecektir, k d' I "b' eş aş "" er esın en. 
kuru km d 1 en ı ma ı gı ı kullanmıt 1337 do·"umlularla ı'htiyat eratın metli musiki ıileminin içine giri- t çı lf dükkanından ısınmak için iki şişe buna mukabil Romanya an petro .. 

yor. Bir müddet evvel Eminönünde kanyak çalan Faruk v-e Rifat adın- ve müştekkatı ithal edilecektir. Hırsızlıktan dolayı birçok sabı-ı yoklamıya davetleri. 
Dergah; o devrin en büyük musi- tramvay beklemekte olan Nedretin daki çocuklar kaçarlarken bir ta - Üsküdar köylerine gezi tertip kası olan Abdülkadir son günlerde 1 - 1337 doğumlulardan şimdi-

ki üstadlarının karargahı halinde kılığına, kıyafetine bakarak sabı- harri memuru tarafından yakalan. Kamil adında birinin nüfusunu e- 1 ye kadar ilk yoklamalarını yaptır-
ibulunduğu için (Itri) bunların ara- kalılardan Me!:met çantas.nı kapıp mışlardır. ediliyor line geçirmiş ve tanınmamak için mamış olanlar ile 312 - 332 ihtiyat 
sında hiçbir fırsatı kaçıTmıyor. Bir kaçmıştı. Kadının feryadı üzerine Adliyeye verilen Faruk ve Rifa' Üsküdar Parti reisi ve Belediye bu nüfusu kullanmıya başlamıştır erlerin 941 yoklamasına gelmemiş 
taraftan (nay) me§kediyor. Diğer Mehmet ) etişenler tarafından ya- Sultanahmed birinci sulh ceza mah Reis muavini Lutfi Aksoy pazar Son Sirkecide bir otelde de bu olanların Haziran 941 soruma ka
taraftan, - sesi pek güzel olduğu 1 kalanmıştır. .Mehmet yakalandık- keıınesi tarafından tevkif olunmuş. "ünleri Üsküdar Halkevi ve Parti nüfusu kullanmak isterken otelci dar cumartesi gününden maada 
için - mütemadiyen besteler, ilahi- tan sonra çantan;n içerisine bak;- !ardı. Dün kanyak hırsızlarının ~zalarının iştirakile Üsküdar mm- Abdülkadiri tanıdığ:ndan derhal hergün şubeye müracaat etmelerı. 
le.-. ayini şeriller geciyor. Ve böy- lınca içerde yalnız ·36 kuruş bulun- muhakemesi nihayetlenmiştir. Mal: takasındak köylere toplu gezinti-' zabıtayı haberdar etmiş ve suçlu- 2 - Mezkür tarihe kadar yakla-
lece musiki semasında, baş döndü- duğu görülünce Mehmet yaptığına keme çocukların suçlarını sabi ler yapılması için bir program ter- yu yakalatmıştır. mıya gelmemiş olanlar hakkında 
rücü bir sür'atle yükselivor, yükse- yapacağına pişman olmuştur. gördüğünden her ikisinin de altı tip etmektedir. Bu gezintilere dok- Dün başlanan duruşması sonun- 1111 sayılı As. Kanununun hüküm-
li"cr ve yükseliwır. Lahuti deha- Dün Sultanahmet Birinci Sulh şar ay hapislerine karar vermiş arlar da iştirak edecek ve hasta da mahkeme Abclülkadirin tevki- !erine göre para cezasına çarptırı-
s:n r.'isteriyor. Üstadlarını geride Ceza mahkemesinde duruşmasına tir, !roylülere meccanen bakılacaktır. fine karar vermiştir. lacakları ilin olunur, 

-·· ••. -----------------.. 
.,~~~~~~~! 

Giyinişi de lbaşka bir şekilde.. - Hem insan sizin yanınızda - Barometre gibi desenize .. bı: 
tuvalet yapmak isterken aıcayib nasıl yorulur ıbiLınem ki.. inip bir ç1"'ıyorsunuz .. 
bir şekle giriyor. Biraz da mav - - Benim yanımda olmak yorul- - Belki öyle. Maamafih bütiın 
mun i§:ihalılık var .. her gördüğü manıza mani mi?. insanlar böyle değil mıaırler?. Bıı 
şeyi üzerinde tabbik etmek ıst:yor, Hafifçe gülümsedi ve biraz kı • I subayların onlardan bir fackı var. 
neticede hiç bir şey elde edemiyor. zardı: sa, bu hususta daha hassas oluşu • 

Sükut ettiğimi görünce dayana - - Tabii mani.. ıbiltıassa fikir~ - muzdur. 
Edebi Jloıwuı: 31 madı ve bir şeyler söylemeğe baş-! rime uygun bir !kimse ile bulunur. Misallerim hoşuna gidıyordu. 

!adı: sam daima dinç kalırım. İkinci bir ısrarı üzerine ye.-;, atla-

Miiellıfi: mF AN DOOAN 

Korktuğum ve çekindiğim mev. 1 sizinkilerin tamımıen aksi .. isude - Annenizden başka kimseniz Onun tıu sözüne ben de gülüm- dını ve devam ettim: 
2ulara lakayd kalarak kısaca ce • /ve yalnız bir hayat benim en bü • ydk mu Ferid bey?. semekle mukabele ettim. Fakat - Babanız a-ıabl değil midir a • 
vap verıyordum. yük gayem.. esasen bu maksadla - Hemen hemen yok.. Yıldız bunu başka manada anladJ j caba? .. 

Bir aralıık yalnızlığından bah • buralarını seviyorum ya.. - Memnun musunuz bu hayat. ve biraz daha açılmağa başladı: _ Vallahi lbilmem. Evde iken 

- Biliyor amma, böyle tenha bir 
yerde başbaşa Çf>kilip konuşacağl
mJZı üınid eder mi acaba?. 

Biraz kırılır glbi oldu. Cevap 
vermeden evvel, elindeki kırbaçla 
yerdeki otlarla oyalanıp ufak bir 
düşünceye daldı. Sonra sert ·bir şe
kilde başını yukarı kaldırarak du
daklarını manalı bir şekilde büz -
meğe başladı. 

- Kızarsa eline bir şey geçer ıni 
sanıyorsunuz. Biraz evvel herke -
sin fikrinde hür olduğunu söyle • 

30-' ltlAYİS - IHI : 
---~ . 

ı ıoıs -ı;-01.Tf;~ı 
Ruzveltin nutku 
Yazan: Hamid Nuri Irma1ı 

H astanın sıhhatini, derdin 
veya yaranın tamamen 
iyileşmesi111> kadar umu-

mi bünyesinin mukavemet edip, 
edemiyeceğini tetkik ile meşgul o
lan mütehassıs doktor, yalnızca ka
naatlerini anlatabilir. O günden, 
o saatten ileri günlerde vukuu 
muhtemel arızalar, zuhuru ihtimali 
olan ihtilatlar hakkında kat'i hü -
kümler veremez. 

Devam eden harbi bütün millet
lere ve bilhassa muharip memle· 
ketlere bulaşmış salgın tarz:nda 
bir hastalığa benzetırsek, sırayet 

sahalarile ihtilatları hakkında şim
di mevcut delaile göre kanı;atleri
mizi söylemek imkanforına malık 

, olabiliriz. 

Birleşik Amerika Cümhurı·cısı
nin evvelki nutuklarındaki ifadeler 
gibi son beyac.atındakı cümlelerin 
manaları gösteriyor ki, lafla ve bil· 

kuvve yardımlarla muharip tarar 
ları iltizam, takviye suretıle dahı 

olsa, muharebe şiddetlenecek, sa • 
· haları genişliyecek. Japon)'anııı 

mukabele ve müdahale tcdbirleri
lc ihtilatlar dahi görülecek\:r. Fu. 

1 
kat muhakkak mı, ne zaman? Bel. 
ki yarın; ihtimal kı yarından dıı 

yakın. Muhtemeldir ki çok uzak 
O halde ... ? 

* 
Birleşik Amerika Cümhurreısı • 

nin fevkalide milli tehl:ke halini, 
müselliih kuvve~'!-crinin stratejik 
yerlerinde olup icabında kullanı -
lacağını, İngiltereye gönderilen 
malzemenin emniyet altına alına
cağını, din muharebelerinin usul • 
!erini tanzir ile Hitlerizm:n imha.. 
sı lüzumunu, Mihvcrciler deniz
lere haklm olamazlarsa mağlubi -
yetlerinin muhakkak olduğunu 
90n nutkile dahi kanaatleri ve ka
rarları şeklinde ilan etmesi ha;Te 
"e ·harpte salaha, sulha alıimet de. 
ğildir. 

Filhakika Birleşık Amerikadaki 
130 milyon halkın düşüncelerinde 
ve reylerinde harbe bu memleke • 
tin müdahalesi lehinde ittihadlar, 
kat'iyetler yoktur. Müdahaleye ta
raftar olan sanayi ve sermaye sa -
bipleri arasında dahi birlik mev -
cud değildir. Ancak bu vaziyet'.e 
günün birinde mesela Atlantik de. 
nizinde bir Amerika himave kafi.. 
lesine mensup bir harp sefinesini 
Almanyanın bir bombardıman tay 
yaresinin zedelemesi, bir tah!el • 
bahir torpilinin batırması, hazır • 
lanmış harbin ilanına, muhasama • 
nın başlamasına bir sebep teşkil 

edebilir. Atlantikten başka, Büyük 
Okyanusta, Hind, Çin, Japon de -
nizlerinde dahi müsademelere bq 
!andığı görülebilir. Vaziyet bu de
rece nazikleşmiş, vahimleşmi§t:r. 

* Muharip ve müza.hir tarafların 

psikolojileri ile tuttukları yollar, 
beyan eyledikieri gayeler ayn: za
manda yarınki veya sulhten son • 
raki dünya milletlerini kin, hased, 
hazırlık, intikam, tegallüp, tef1r • 
rüd hislerinden uzaklaştıracak r:ıa 
hiyette bulunmuyor. cHüküm ga

bindir. esasını ve dünya millet • 
!erine, kuvvetlerine üstünlü.le, is • 
tismarları tanzim ile en fazla pay 
almak, netice itibarile silahlan • 
mak, durmadan silahlanmak ga -
yeleri, 1919 sulh muahedelerinden 
evvel ve sonralan olduğu gibi, 
şimdi dahi şahlanmış haldedir. İlı
tiraslar barometresi hiç eksilmeler 
göstermiyor, yükseliyor, daima 
yükseliyor. 

Avrupa ... Amerika... Sonra da 
Asyanın ilerlemiş milletleri ... Mede 
niyetleri, gayeleri, teknikltri yek
diğerini tam harabe haline geti -

rinceye kadar çarpışacaklardır. Ta 
rihlerde dahi böyle değil mi? Yu.. 
nan .medeniyeti, Roma, Hind, Arab 
vesaire medeniyetlerini tetkik ey. 

meııniş miydiniz?. !eriz. İnsanlrk, her sahadaki teka-
- Sizin fikriniz ne olabilir Yıl. mülüne rağmen, müşterek, ihti • 

settı. Ş>mdiye kadar ekseri at ge - O da benim bu kaçamak cevap- tan?.. . - Alaydaki sübaylar içinde si - pek uysal görünür. Arkadaşları i-
zintilerini hep yalnız yapmış .. se. !arımı anlıyor, fakat beni kendi · - Fazlasıle.. zin kadar kanı sıcak bir kimseye se, talim zamanında çıok titiz ve 
bebi de kendisine refakat edecek fikirlerine iştirak ettirmek istiyor. Birdenbire atından yere atladı tesadüıf etmedim Ferid bey. Bil • sert olduğunu söyl-erler, 
bir arkadaşı olmayışından imış.. Ruhunu pek beğenmedig-im bu ve benı· d ı' e · teklif tt· d "b ı h h m e nm mı e 'l: ' mem ne en su ay arın emen e- _ Tab>i değil mı ya .. sade talim 
ben bunları hep anlıyordum fakat kız, oldukça tahsil görmü< ve ba- Dı'nJe~ek .. ,·raz Ferı'd bey h · b" b ' d ' - ... " .. men epsı asa ı ve ıraz a gurUl'. zamanı demeniz de doğru değil.. 
anlamamazlığa gcıiyordum. Hatta ·basının mesleği dolayısile de bir Yortrldunuz mu' l ·· .. ·· ı - · u gorunuyor ar. meseıa: Şu anda ikimizı burada 
bir aralık bu lakaydlığımJ fazla cok '""rlerı· gezerek bu tahsı'lı' ik· - Dil ak .. led'kl · · h t 1 . ,- n şam soy ı erımı a ır- - Yanılıyorsunuz Yıldız hanım. 

1 
konuşurken görse acaba kıunaz mı 

bulmuş olacak ki, biraı asa:bi sual mal edebilmiş .. derme çatma tec- l 1 k k' ·dd tl ·t· tt' 
~mı~ o aca. ı, ŞL e e ı ıraz e ı: Sübay, zamanına göre hartket et- dersiniz? .. 

dız hanım?. raslara hitam veren, keşiflerini si.. 
- Anlamıyorsunuz öyle mi?. , !ahlarına değil, saadetine tahsis 

Halbuki ben sizi ilk gördıigıim za- eden bir .ideali, bir. har~k_eti ır:e~ • 
man pek hassas bir kımse zannet- dana geıırememıştır, alımlerın n, 
ıniştim. fen adamlarının, mucidlerinin. g'i-

hafifçe y 1 •idelerinin mesailerin; sullıü, sala-
- anı mamışsınız.. L -kü t' ~ ı t 

ııor"lağa başladı: ru" bel0 rı· mevcud .. fakat kullanma.. Y l k l h ' ' • - oru ma o ur mu ıç.. mesini çok iyi bilen bir hayat ada- Biraz evvelki gibi gene 
- Fikirlerimi iyi bulınuyorsu - sını bilmivor. Daima ha-'·etinı· B' durd So · J · -'· M ı· s · · b" d. · rd .. b k k , '""' ır an u. nra g<iz erıni mıuır. ese a: ızın asa ı de ığı- kıza ı ve onüne a ara 

nuz gahba Ferid bey!. ,.e du"şu"nu-·lerı' nı' ı'lk ·oz-.u"nd•n bel- .. ı · · k b. · h ı · b nd ı d' ' ' ' goz erıme ~vırere masum ır nız o şa ıs ar ıca ı a çoi< uysa. ver ı: 

cevap, . . . , rıı, su ne 11 saaqe l, ,uzurunu, 
- Öyle ıse nıçın soruyor'!u'luz. ro<ahını temin edC<'ck Nr hedefe 

Kısaca cevap vcrdi.m: li ediyor. Bazan mevzu .haricine >euk ta.vr>le devam edip, çizme- oldukları gıbi, ben de icabı:Jda bel - Hiç zannetmem. Hem o bizim 
- Herkes fikrınde hürdür Yıl - rıkarak anlatmak istediği şeyi de !erinin hı:mu ıle küçük tasları oy-,. ki de hepsinden daha öfkeli bir va- beraberce gezinti yaptığımızı bil-

dız lıanı.m.. benun de d~üncı:m birl:ıirine karıştırıyor. naimağa ~law: ziyet alabilil'im.. miyor mu? .• 

- Hareketlerinizi bıraz aşırı l t~vcfh et.,..nk>en dat.i uzakta bu • 
buldum d.a"' lunmaktııdır. 

(Daha var) Hamid Nu.ri lrnuık 
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• BU G ON R ı • • kunu bil.kuvve harp itaru olarak ı A J j r ' uzve tın yenı ,efsir ediyorlar. m a n a r ı n 
i s ı y A s T 1 ÇİNLİLER MEMNUN 
1 beyanatı Çunking 29 (A.A.) - Ru'T.V'!ltın Ruzvelte cevabı 

HA VA HA R B 1 B d t b• • l V AZJ YET J .adyo ile neşredilen nutku Çın res e en er } yesı (Baş tarafı 1 '"'" •aylada) ııi mahfillerı ile halk arasında bü- (Baı tarafı 1 inci sayfada\ 

AI d
. k .. ı··... .. .. Ruzveltin nutku ve suz fevkalade milli ahvaı. vaziye. yük bir aliıka uyandır~tır, R'1Zveltin Garp yarı küresinin man tayyare- ıre tor ugunun nasıl karşılandı tinin ilanını fiili kılmak içın hilen Çin mahfillerindeki ilk intıbaa tehlike altında bulunduğu iddia • 

emirnameler neşretmeği derpiş ey göre, bu açık beyanatı, hem Av • sına dinleyicilerini daha ziyade ik.. 

leri Londraya a ç t 1 ğ ı da v a Amerika Cümhurreisi Ruzveltin remediltini de söylemiştir. Ruzvelt, rupada hem ılı! Pasifik!e mühim naa teşebbüs etmesi manalı görü. 
nutku dünya efkarı umumiyesini bu gibi emirnameler çıkarmadan bir takını !ıadiselcr takip edecek. lüyor. b İ r ak 10 ya ptl alakalandıran en mühim mevzu ol- fevkalade ahval ilanının kendisine tir. Ayni mahf!Uerde Latin Amerika 

Afrikadaki lngiliı: Ahmet Emin yazılan• makta devam ediyor Bütün dünya verdiği saliihiyetlere dayanarak ha Bismarlı: urhlıımıın batırıbn~ ol devletlerine, nutkun bilhassa bu 

1 
o- h k t h" t" . matbuatı bu nutku tahlil ile meşgul reket;e bulunamıyacağını tasrih ey ma'!ndan dolayı burada sevinç iz- klimının ne kadar tesir edebilece-

kuvvetleri takviye ngiliı: tayyareleri bir nın a are ~ ma ıy .. e ın: ı bulunmaktadır. !emiştir. har edilltl"i:tedir. ği hususunda ısrar edilmemekte • 
d" (" d } d - Jedıj Reis, gemi kafilelerini himaye HİNDİSTANDA dir. 

C J ıy O r İaşe gemisi \>atırdı C O ma lgIDI soy. . İngiliz gazeteleri umumiyetle meselesi ile alakadar noktai naz•. Boınbay 29 (A.A.) - Hind gaz.e- Garp yan küresinin Almanya 
Cant>erra, 29 (A.A.I - Avustralya Loadra, 211 (A.A.) _ Lııııız hava ne- Ankara 29 (İkdam muhabırın • nutku tasvıp etmektedir. Bununla nnı bildirmemış, fakat denizlerin teleri R zveltin nutku üzerinde yüzünden maruz bulunduğu teh • 

8aJvt*ili M 
1 

ries dill - .... :mıec:· uretiniıı tebliii: den) - Geredede açılan kayak beraber bunlar arasında Amerika- hürriyetinin bitaraflık kanunu ile serdetmekle oldukları mütaleala~- likelere mutedair Ruzveltin söz 
!isinde demiştir iri: · ·ı 

İmparatorluk demokrui Aleminin bü- Diln gece düşm.anın lngiltere üzer~ kursu hakkında Vatan garetesi 1• e nın daha fazla ileri bir vaziyet al· telif edilebilir bir tarzda muhafaza da büyük Amerikan Cümhuriye • tufanına gelince: Berlin bunların 
liio endüstri kabil~ lwrekde ,_. =~ta~ enelki geceltilenien Stad mecmuasında yazdığı tenkıd ı ıruısını bekliyenlerin de bulunduğu olunabileceği fikrinde olduğunu tinin harekete geçtneğe sür'atle ha esassız ve yersiz sözler olduğu mü 
reıı: düşmandan fazla ma1tine 7apıldığı 1 Billı.am ~'-~~ıı~bl ,.ı.;ıwı., prk mahiyetindeki yazılardan dolayı ! anlaşılıyor B 1 1• R 1 beyan ean.iştir. zırlanmakta olduğunu bılhassa kay taleasındadır. Reisicümhurun sa • 
aman barl>t lrvo!IMM!ldır Bu ..,,_ "·" T b' . Ge 1 o· kt" . un ar evve a uzve - d tım k ..... 1 'h im . ._ . . : · muaz- ve cenubu ~arldde l>irınırlnden uzak n=en er ıyesı ne ıre or - it' b' . Reis, harici siyaset hakkında e e ...,,,ır er. n o ıyan ifade tarzına .. ınaen, 
""'? li. ancak her ~rhı. şahsi menfaat noktalara bombalar atılmq;tır. Bazı ba-ı lügü Umumi Katibi Cemal Gök • j ın ıtaraflık kanununun ılgasına sorulan müteaddid suallere cevap FRANSERİN SÖZLERİ Alman harici)-e nezareti bu 'kadar 
t:ütı~~~ v~~li =r~~ ba· sarlar olmuştur. İnanca da zayiat var- dağ teşkilatlandırma dairesi şefi taraftar olacağını söyliyeceğini, vermekten kaçının•• ve bıınlann Kahire 29 (A.A.) - Yeni Zelan- müphem bir ifade karşısında res -
şana 1 ır. ~ 8•.:rc:nın um- dı.r, Cenubu şarkide bir ,.erde bir mik- : · · f' İh At ı b d · İn · .... 
ıu olmıyan bır şey içın sarfedilece~ tek tar halk e...U k.almıilır. Celhl Dınçer, tertı~ şe ı ya eş unu y~pma ığı takdirde gilte- ffitlerın elde etmek arzusunda bu da Başvekili Franse~, Amerika men vaziyet almaktan imtina ede-
bır Shilllrıc_'ı 70ktur. Yaşamaklıgımn: En .az bir düştwın tonares; düşürül- tarafından mutıarrır Kemal On~,! t:eye silah ve cephane nakliyatını ı ıunduğu malüınatı teşkil eylediğini Cümhurreisi Ruzveltin söylemiş cektir. 
istihsale bağlıdır. A~l,.anm daha üştür Vatan gazetesi sahibi Ahmed Emın Amerikan har · · · ka d ı · t' olduğu nutkun Yeni Zelanda'da Kafi derecede bilinen Alınan 
büyült şeJ<let' ,.-.pması lmmdır. m ·. E!llİ . . 

0 
p gemilerıle hımaye Y ey em~ ır. 

nm G BOllBALANDI ve Slad mecmuası sahıbı sman 1 edeceg"inı· b'ıld. . . bekli 1 Bazı suallere dogr" udan doğruya bü ün halk tarafından hararetle noktai nazanna gelince, Hitlerin 
Menzies Avrupa ve orta şarka yaptı- Londra, 29 (A.A.) _ Hava Neure- .. - . h kk d la hakaret da ırmesını yor ar- k 1 b 

lı seyahatten döndükten sonra şimali ti"" '·h' •" manır a ın a açı n . . dL Fakat Ruzvelt bunun ikisini de cevap vermekten kaçınmış olan a~ anmış olduğunu beyan et - ve uyiik Amiral Raeder'in beyan 
~aya çok miilum tal<viyelet- gön-1 Sahil mlldafaa teşlti!Atma mensup v.asına Ankarada devam edılmış • 1 yapmamış, fakat denizlerin serbes- Ruzvelt, Hitlerin bilmek istediği miştir. lan hatırlatılmaktadır. 
derilmlf oldulw>u ""~ıb7a muharebe bir lngiliz tayyaresi dün sabah Breot a- tır. füini temin için bu L-nunlar·n ı'lga şeylerden bir tanesini filo karakol HALİFAX RUZVELTLE Alman hariciye nezareti Rul\·el. 
•uıın netıcesmi tam bır ıtlmalla bekle- d '·k ·b d E · y •- .. lsed "" • .1 . . . • . .. GÖ ü<>'l'f\ ı· lk f k l"d h. tt d,~· b . . . • fi~ .e ıçuue ı;:. ,n ~ rı en .Afıme mın a..-nan ..,u ce e sına lüzum ol d. .. 1 1. "enu erının tıcaretı hımaye ıçın NE R .,,Lu! ın nu unu ev a a e ma ıye e 
._.ını ve u lıf'n{' W'r.• ......... 111"1 l-""' tor- 5000 tonluk bir d"" n la eınisine ..... • . ma ıgını soy emı.ş ır. o . . . . . t t l'"kk' t k ed' 
. n daha kuvvetli olacai!mt ... Atlan- !namız etmiştir. :aınri. ~m ısa- y~zıların hakar_et degil t~n~ıd ma. Ru~veltin denizlerin serbeslisi ü- ye".ı tedbırler ıttıhaz eylemek cı:ı- v~·ngton 29 (.\.A.) - ngiltere e a ı ememe t ır 

tik muhareıı.;.ın.ı kazann...ıı: uzere .bulu ~etler kaydedilmiştir. Tayyare aynlclığı h~.yet~n~e oldugunu, tcşkiliıtın .bu. zerınde ısrarla durması İngilizleri rı.nı a,lıp .alrı;adıkları tcşki.ı_ ettıgi- büyük elçisi Lord Halifax ve İngi.. JAPONYADA 
cuıcağun "."" eDl1f ve nutkunu. ••_rast zaman bu iaşe g•misini fevkalade yana gunku ıdare tarzıle yurumesının pek memnun etmiştir. İngiliz ga- nı, Hı.len alakadar eden diger me. !iz iktisadcısı Kaynes, Reisicüm • Tokyo 29 (A.A.) - Hariciye na. 
bırlilı: lehınde bulunarak bıtırınıştır. yal!111" olarak bırakm.ışt.ır. imkansızlığı karşısında memleket zetelerine göre Ruzvelt sevkedilen selenin de İngıltercnin ne kadar hur Ruzveltle yapt.kları mülakat- zırı Matsuoka gazetecilerın suale 

İşçi Lıderi Curtin, ha.rbl sür•atle ka- k 1 l A k · · ce k l .. 1 tanmak için her f"Yİn yapılması Iüzu- FRANSIZ SAHILINE AKIN _ sporunun ~rtu ma yo una girme- silfilı ve mÜhinıınatın ziyaa uğra- ~nilat~."u ka.ldığını bilmek oldu • tan sonrl, merı anın rnillı ınü • rıne vap verere un arı soy e • 
ınunda Avustralpda noktai nazar lhti. ~· _2 U(A.A.) ~ }iaber alındılı sı ıçın tenkıdın bır vazıfe oldu • madan İngiltereye teslimin' üstiıne gunu soylem~tır. dafaaya aid is'ihsaliitı ile umumi miştlr: 

na gore dun akşam Ingılız av tayyare- - - l · K al O d ı NUTUKTAN SONRA Y"'ILAN ı·ktı'sad· · et· d d"ğ l Ruzveltin nutku hakkınd !erinden mürekkep bir te,ekktll Pas-O• gunu soy emış,. em • nan a alınıştı!'. Fakat bunu nasıl yapaca- . .ı. ,.,,.. ı vazıy ın e ı er mcse e. a mu -
-calals ve Fransız .sahiline seri bil' taar- Beden terbıyesı _ erkanının ba;;ta ğıru söylememiştir. Bu hususta ga- . GÖRÜŞMELER .. !er arasında göriişüldüğünü söylc. j \alca beyan etmek ıstemivorum, 

l.Atı olmadığını beyan etmiştir. 
İçtima rerşembeye tııJilt olunmuştur. 

Menzies'ln beyana.ti. gizU celsede müna
bp olunacalctır. 

:uz_ yapmıştır. Bu taarruz esnasınd.a General olmak uzere futbol oyna. zetecilerin ~uğu bir suale de şu Vaşıngton 29 (A.A.) - (Royter) mişlerdir. çünkü buna liızum gömıüyorum 
Ingiliz taJ7arelerı d""""'1 tayyarelerı- malarının, aralarında güreş müsa- cevabı vermışı· ir· Reisicümhurun radyo ile neşre- MUMESSİLLERİN BEYANATI 'l'OKYODA KONFERANS 
ne rastlam!flardır. Bu duşman teyya- b k . · dil · k · d · d V .,_ to T k 29 (A.A.) Stef · B -'-ind- bın· . d'-~•~.ı-;"-'"-. ın· •'iliz a ası yap.malarının_ haklı bır_ su., B nuş n .. ut _un.u ır.a eım. esın en a,..,g n, 29 (A.A.) - Mümessiller o yo - anı: aş. =.. ~ ... ~~· ... -~ • _ c_ unu Hit!er de ögr" enmek is- Meclis· Aza d A d k·ı· • ik t""'ı. d b Japonya vahim bir 

vaziyetle kar~ılaş
mak üı:ere imiş 

1a77arelerinden hiçii>rl za7iata uğrama- rette tenkid olundugunu, hıç bır evvel muşarunıleyh ıle b:r kaç sa- ı • sın an v• :ran an bazı ve ı ın resmı ame 6-,ın a u 
mqtır. suretle hakaret .i:asdile hareket e. ter. Fakat söylemiyeceğim!• at görii.şmüş olan yüksek idare er. kimseler Reıs Rooseveıt•ın nuUru hak- sabah nazırların ve askeri erkanın 

N tk Al kında mütalealarını kısaca beyan ~t.. h .1 b"t" hülı:. t .. 
dilmediğini ve yazılarının olmuş u un manyadaki aksine ge- kfınından bir kaç zat, resmi Ame _ mış:erdir. 1 uzuru ı e u un ume muşa • 

Tokyo, 2t (A.A.} - Haıbiye Naztn 
General Togo, diın geoenıllerle yaptığı 

Bir Alman kargosu 
yakalandı 

vak'alan nakil ve hikayeden iba • lince, yarı 'resmi bir Alman kayna- rikan mehafilinde Japonyanın Mih Cümhuri7etçilerdon Lamberson JÔ7· \-ırleri bir .konferans akdetmişler· 
ret olduğunu ileri sürerek hadise. ğJM göre, bu nutkun şimdi Ruz- vere iltihakının yakında .kıymeti • le dem:ştir. dir. Ruzveltın nutkundan sonra si.. 
leri etrafile izah etmiştir, vel~ın harpten evvel ve oonra söy- ni kaybedeceği zannının gitgide Deylet Rei ;miz, HiUerizmin ölüm/ aysi vaziyetin aldiğı şekil müza • 

Mahkeme' bu l·ş '-ı'r '"-t'••• -e - ledıği nutuklardan. fazla. değild.ir kuvve. t bulmakta oldugu· nu söyle • ilamını ımzalamış bulunuyor. kere edil~tir bir toplantıda japoJl7Jlllm vahim bir va- Londra, %9 (A.A.) - AmlraWk dal· 
<Q'eUe karplafmak: mecburiyetinde ol- resi b>r İngi1i.z harp gemisinin 3:290 ton 
ıluğunu söylenıiı w: emddi ZS general- •haonmde ve Lecb adındaki Alman Kar 
:ten bu nhim v&zitelle kendı&iyle sıla ııoounu ,.akalam.IJ olduğunu bildirmeit
lfbirlfCi 7apmalarmı ulmtişL!r. tedir. Lech, cenubi Amerika limanla-

" .uı ~ ~· bu 1 Yme Cumburi,..,t.çilerdon CUrtia fil Cels --ı ·akti . . . 
selesi olduğundan yazıların tetkiki ve . n. arın .ben~erınden ı~aret~ır;' mışlerdir. Ayni zevat, bu sözlerini mütnleada bulunmuştur. . e, og e v tatil edılmış -

Gener.11 Toeo, mü..Pekihm Avrupa ve rın~ birinden _ayrılmış olup ~~al ~ 

. . b' hli hib t . . k yem brr vazıyet ıhdas etınış degil-ı teyiden Reisicüınhurun büyük Ok Nutuk Amer ah baba ve analar icin tır. 
ıçın ıri: de re ayHınıne arar dir. Garp yarım küresinin Alman- yanus meselelerinden /bahsetme - cesaret verici mahiyette değildir. Pek az bir müddet sonra hüku-
verere uruşmayı aziranın o • .. - . 1 •- fi t' . il . .. Demakratlarda~ Papper 6U b~ met erkanı ile ordu ve donanma 

talil< tm. t' ya yuzunden maruz bulunduğu mış 0 ması &t:Y ye mı erı sur• ta bulunmuş r: .. ·ıı . ,_. k nf k~ , 
,..._ azj •c hakk•n.da ı--1.-• · ı· dakı Fransa limanlarından bLl'me gıt-
,_-& v ye. ___. vermJf ır. mekle idi. 

nuna e ı~ ır. tehlikelere dair sözlerin Berlin e-1 tnektedirler. ııoo-reıt İngiltettnin mal!lü.p edil· rnumessı erı uır o erans a "e'" 
sassız şeyler oldug·una kanidir. WİLKİ RUZVELTLE BERABER mesine müsaade etmiyeceğin. diktatör- mışlerdır. Bu konferans, bır kaç 

Alman paraşütçüle- Harpbaşındanberi ha· 
rine yapılan muameJe tan mihver vapurlan 

Ruzveltin nutkıınu mevzuubahs !re a;ılc hır lisanla anlalnujlır. saat devam etmiştir. 
Japonya nutkun mutedil oldu- eden Vilki demiştir ki: 

ğu mütaleasındadır. Japonlara gö- •Reisiciiınhurun büyük mesajı ır Büyük tarihi roman: 101 .. ~ 
Berlın, u (A..A.) - Yan resmi bir Londra, 29 (A.A.) - Resmi mahfil· b 

re u itidal Amerika halkının har- b.ütün dün. yayı m~tehassis etmiş - 1 S it Az• N I Q}d •• •• {d •• ? kaynaklan bildırili;yor: !erde oğrenildiğine &öre, barbin bidaY"- • Vaşington: Mebusan Meclisi Ma"·e .. U an lZ ası uru u 
· tinden Ma~• ortasına kadar z 873000 "" be karısmamak arz"•un-'·- dog·. tır. Am, er. ı.kanın,.hulyala. r.ını hak.i • i • iyi malılmaı alan mm mahlillerde , - : ıAll komitesi, ordu için 13.000 tayyare .... - ........ 

dün akşam matbuat mümewi!erine ya- tona bal.il olan 561 Alm~ .ve ıtatyan oin tedariki masrafı olaralı: Rooscvelt'in maktadır. kate ınkılap et.ırmek ıçın yegane f azan:M. Sami K.arayel 

Küçük haberler 

pıla.o beyanata göre, Alnı.a.ıı baş lı:ıı- ,-apuru batırılmış, zapted•=ı veya ın: istediiı:i ild milyar 790 milyoıı dolarlık çare olan memleketi tek bir gay • S l A • d • • \.. • i d h"l .. h 1 
mandanlıfı Alman paraşütçülerlne bir tihar e!mlştlr. Bu :yeltiln ı.773.ooo ton· tahsisatı kabul etml,ştir, * ret, fek bir azım içinde birle~t!r • U tan ZlZ eVfJlllft ma l, Styas a 1 } a • 
çok ahvalde hultultU düvele tamamile iuk .su .Alman vapuru JbUva elmdcte- J k f J 
muııa}'irmuamelel~}'8Pllmıfoldutunu du:. • Va~ing\on: Hükümet Amerika'da ============= mek salahiyetini almış bulunu. erindt=O mÜşte j 0 80 ar Joo{Ürk oJuyorJardJ 
öirenıa.iştir. M~ ,F&kmda resmen Diğer memleketlere ait Glup da Al- şimdiye kadar 7apılan vapurlaruı .., bil rnde vuku.o ıelen milııtend taarruzlar yor.• 
vaziyet almxak:lır. Şimdilik bu bU.SUS-·manya hesabına seyrilse(er eden 67.000 v(ijiü olan cAmcrica>yı saı.n almak Ü· müstesna olmak :izere vaziyet normal- MATBUATIN TEFSİRATI 
ta h .. tafıiiU\ vemıelt mümkün de- Uınluk: 38 vapur muhtelit suretlerle ba- ••redir Bu vapur geçeıı temmuzda hiz. leı;ıttişür. 
~-ld'enw: •ırılmış V"7'l zaptedilmiştir. mele gifmİitir. • ~-"'-dlo Mali Nevyork 29 (A.A.) - Reis Ruz· 
"1n' ır. Hdla düşman vapuru batırılmasına ,......_ n: ·:re Nazırı Naslı, velt tarafından fevkal.ide ahval va 
gİlterede ecnebiler levam edilmeltle bulunması diiimanın • Lonılra: Frımru: sahilinde bulıınan h~riıe ra~en yeni Zelanda'nın 1·726 ziyetinin iliını Nevyork gazeteleri 

tncfJiz ablukasını -nnak +-... k.büsüne , . ı bin liralık vandat fazlası gösteren bir 
• • - -L • • ·- ._.... uzun ınenzılli Alman top_ lan gece ya- mali sene lat7detınil old .. ~·-u bev"" tarafınl!an l:ıüyillı: ba·lıJtlarla neş • JÇJn m~UM J.C :levam etliğini &öolermeltledir. ..._~ ,- ~ 

Y p . nsmdan sonura Manş \ızerinden ateş 

1

. 'Olmiştir. redilmiştlr. Nutkun sarit surette 
Londra, 29 (A.A.) - İngilleftde ~a a tia mua VİO krU• açmışlardır. Muntazam i.ıısılalarla kısa • So!ya: Kral Boris, berabemde Hi\ler aleyhtarı mahiyeti hassaten 

ıran ve yaşlan erlı:d<ler lçln t&'dan '5'< vazÖrÜ battı bir müddet i•in Solvolar atılmı,ıtır. Al-lbir ~·~kişi oldllJiu halde babasının isim kayd ve işaret edilmiştir. Neşre _ 
kadar ve kadınlar için de 16'dan tt50ef'7' Lo dra 2t (A.A.) P . . manların Boulogne civarında bulwıan ıgununu hususi surette '\es'ld etmek ü- dilen tefsiratta Reisicümhur ittı· -
kadar olan bti.tü.n ecnebiler. mü •· n ' , Al - ati& muavm bir bataryayı kullandıktan san 1 zere ecncbı ıbr memlekete gttmiştir 
devlet veya düşman tabiyetinde olsun ·nıvazonınun man ~arelerinın yap 1 ıyor. fakla tasvib edilmektedir. 
tar, Hazıran ve Tem.muz: aylarmda ka ığı bir hücum neüceimdc batlıtı bil- •Bombay: Bombay'ın muhtelli yerle- (A.A.) Bazı gazeteler Reisicümhurun nut 

,...tıarı yapılarak sJahı fabrikalarında \'( ~ektedir. Patla batmadan evvel bu 1 ':~~:!!=~~===~::!:!!!!!!!!!!!!!!!! ~ ~~!!!!!!!!:!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ya ziraat işlerinde calıştırılacaklardır. yyarelerden birini. düşürmüı;tUr. , • 

--------~ ............. !!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'-"'!!!. ll!!!!!!!!!!m'!!!!'~~ 

#'!!!!. ~ ~ haberler, ı ... 
~ 7ilizleria uaziyeti.U pdc 
ziya.de zorlafnuf gö.sıennekte -
dir. Almaa r~ tebliği da 
G iridin malce2li oltın H ıuıya • 
nın Almmı. kıt'nlan tırruftl\daa 
i~gaL edildiğini bildirmiF. 1-. 
gt!i% kayıoaklan M1Uiz bu ha • 
beri Usli4 etmemişleTse de _. 
ziyefüı. müşb&Iıitım ve tazııiJti• 

ağırlığım ııalclmnmnltırtadırlar. 

Bu va.ıiyette csmk A tma11lan 

G>ridd<m Ç>lcnrm.alc tmıca.ı. bL. 
mamış gibidif'. Böy!ece Gtridde 

deram etmekte otım fiddedi 
muharebenin At,.,...,.la:r tehn.e 

mki,-af etmekte otduO- cnl&Ş\L. 
makt...tır. 

S urlyede: Hür Fmnsız ktı.'!7 
vetlerini" Suriye iiz~ 

harekete geçmek için ha::?Tl'f.& -
dık!arı muhtelif kııynaklarda:n 
bılı!irılmelc1ecliT. BundM. 'bafka 
Sııriyede buluıtmt Vi§i lıükıi • 
meti emrindeki bir çok Fransız 

ktt'alamw& Filistitl ve Mııvera. 
y Erd~ geçtikleri bildiri! • 

mci;CPdir. Btma mdM olcımruiı • 

ğından dolayı Sı.ıriycdeki Fran-
kıt'aları kumandanı olım bir 

gC'Mral t'azifesınden azledilmif 
t'e erine Viş den tayyare ile 
başka. bır general gömterilm~ • 

B raktaki l/llZiyeffe değişiklik 
ohnıı~tu'. lngıüzler Irak 

Ollziyetinin yakı1ldıı ta.mmu& 
tasfiye edileceğini. bildirmekte • 
dirler. Bir hııbere göre, lngiliz 
kıt'ıılannu& Bıığdııdıı 56 lı:ilomet
ttye kcıda.1' yak~lım Ba.ğ • 
daddıı heyeca.ıı. ııy~tır. 
lngüiz membal&rına göre lrak 
fcyyare!m h4S4T'll ~. A.l • 
mantar bunlıımı. yeriM 'fcıifi tııy. 
yare yardımı yapmamışla:Tdır. 
lrakıı geçiril.en Alm<m tayyare • 
l<?riniA yalnız Musııla ehemmi -
yet VeTdikleri ve burada toplan
dıklan bildirilmektedir. Fakat 
lngitizl.er fazla kuvvet gelme -
diği takdirde Musulun AIT!l<lft -
'4r tarafm dem elde tuf'rnanm 

::::~ olmadağ.n& biWinnek -, 

L ibys cephemıde: 1ı1ısır 
hududu üzerinde ~ıyan 

Almım tıuırruzu iki gün devam ı 
ettikten sonra lngiliz kıt'ııları 
tarafından durdurulmuştur. Bu 
faan"Uzda: Alnu:mların motörli 
kıt'.Uar kuUıındıklan ve bıı sa • 
yede Sollum ile Halfaya geçidi. 
ili ellerine geçinneğe mul'affak 
oldtıklan bildirilmektedit-. Fıı • 
kat, mevsim dolııyısile şiddetli 

steaklm- büyük hıırek<itıı imbin 

~iğinden bu cephedeki fa· 
al.;1et nı 'Z>• matı yerı kalmıı • 

ıd ır-

- İyi amma ortada bir masu
mun mukadderatı var! 

- Ben de senin gibi söyledim. 
Benimle ayni fikirde olmadıkla
rını nezaketle bildirdiler. Onlara 
göre sen haklı bile olsan, yani 
bulunan yüzük aktrise ait olsa 
bile bu sadece Laumier'nin 
şerikler; olduğunu gösterir ... 

- Bu takdinie! 
- Bu takdirde çalınan yüzüğü 

bilerek s~~.yanları meydana çı
~rmak ıç~n tahkikat yapılması 
lazım gelıp gelmediği meselesi 
ı:tkik ed~eeek ... Laumier'ye g&
lınce, lehınde yeni bir delil bu
lunmadığı için davanın yeniden 
tetkiki varit görülınüyor ..• 

J anine hiddetle oınuzl.arını 
silkti. Paller gülerek devam etti: 

_ Mahktlmun aleyhinde öyle 
kuvvetli bir delil var iti bunu 
hakimlerin zihninden silmek he
men hemen imkansızdır: Aktri
sin evindeki ayak ızlerL .• 

_ Bunu izah etti ya! 
_ Hiçbir şeyi izah edemed ı. 

İşin içinden sıyrılmıya uğraştı. 
tşte o kadar ... 

Paller genç kıza sempati ile 
baktı. Sonra dedi ki: 

_ Kızım, karilertmiz yazıları-
nı alaka ile takip etti. Bu bakını
dan takdire layıksın ... Fakat sa
na tavsiye ederim, bundan sonra 
çok dikkat et... Çünkü dogru;;u
nu istersen ben şahsan Laum r
nin masumiyetine kani dcgilim. 

_O halde bana tavsiyen'.z ne
dir'.. Bu işi yarıda mı bıraka

yım? 
_ Kat'iyyen ... Ben sadece tah-

kikata bir kadın sı!atile değil, 
bir gazeteci sıfatile devam et
meni istiyorum. 

Genç kız sert bir tonla; 
- Hulasa? .• 
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Türkçesi M. Feridunl 

- .J 
Dedi. Müdür sükfuıetle cevap 

verdi: 
- Hulasa, tahkikata kendi ve

saitimizle devaın edelim. Fakat 
yanlışlıklardan sakınalım. Sen 
evvela gözlüklü adamın izini 
bul, sonra onu Loiseau ile birkaç 
arkadaşı taraf.ndan bir odaya 
kapatmanın çaresine bakarız ... 

Janine hayretle gözlerini açtı: 
- Tevkil mi ettireceksiniz? 
- Beyle kendinden büyük söz· 

ler si:ı~ leme ... Ark, da~larım:zdan 
bazıları bir çeyrek saat kadar 
göruşrı:ek üzere dostun mavi 
gozltiklü adamdan bir randevu 
~tiy~bilirler... Bunu söylemek 
ısledım ... Paller gülümsüvordu. 
Kuru elini genç kıza u.;.tar. ,k 
tekrar etti: 

- İhtiyatlı ol... 

ADRES BIRAKMADAN 
GİTTİ. .. 

Jan ne müdürün odasından çı
karken neş'elı idi. Tahkikatın 

muvaffak.yelle bıtecegiru, •Bu· 
yiık Gazete.nın, dolayısıle k~n· 

disinin şan ve şerci kaza"ac gı
n., sık s.k d~ nduğü b:r a · a"!lln 
kurtulacağ nı üma ediyordu. 

Halbuk m i bıi;'ük lıı i ki· 
sara uğramıştı. Hem~ eıtes ı;;u· 

nü Pierre - Charron geçidine git
ti. 7 numaralı bina mükellef bir 
aparlımandı. .Tanine bu binaya 
hayretle bakıyordu. Aşağı taba
kadan şüpheli insanlarla temas 
eden mavi gözlüklü adam böyle 
muhteşem bir apartımanda na
sıl oturabilirdi? Fakat 'böyle ga
yesiz düşüncelere dalman:n bir 
faydası yoktu. Genç .kız binadan 
içeri girdi. Kalın bir halı merdi
venlerin basamaklarını örtüyor
du. Kap1cı odasının yanında a· 
sansörün kafesi görülüyordu. 
Burada her şey gazetecinin bina
nın haricindeki intıbaı teyit edi
yordu. Janne .kapıcının penc-ere
sine elile vurarak en tatlı sesile 
sordu: 

- Mösyö Langl.ande burada• 
turuyor değil mi? 
Şişman bir kadın sırtında ye

şil, uzun bir ceketle kapının ö
nünde göründü: 

- Langlande mı? diye tekrar 
etti, hayır, burada yıok! 

- Emin misiniz? 

- Emin olmasam söyler mi-
yim? .. Ben on bir ~eııedir bura
da kal/.!cılık ediyorum. Herkesi 
tanır.m. Longlande bir zamanlar 
burada oturuyordu ... 

Genç kız sevincinden titreye
rek: 

- Ya• dedi. 
- Evet... Kendi haJJnde yaşı-

yan iyi bir kiracı idi. Fakat gü
nun birinde ortadan kayboldu. 
Onu ne gören var, ne bilen .. 

- Fakat herhalde aaresıni bı· 
rakmLstır? 

- Ne mü'1as00.t?. Sıze orta
dan kayboldu dıvoru!Y' ... Hatta 
o zamanlar aı:ı rt mann sahıbl 
bu ı, le epey uğraşını tı ... 

(Dalla vu) 

Otuz üç sene sonra müstebid de- Bıitün bunlar birer hata idi. Fa 
dikleri Sultan Hamidi yere vurdu- kat, bunlan işleyenler, devşinıne • 
!ar. KimlerL Arnavud hürriyet - ler, Osmanlı İmparatorluğunu i • 
perverlerL yahudiler ve yahudi çinden ve kökünden ellerine almış 
dönmeleri. .. Ermeni Taşnak komi- olan gayritürklerdi. 
t-eleri... Bunlarla ibtiLil için teşri- Asıl Öı:tür:. bütun bu i•:er~ za-
ki mesai e~ınış gayritürkler... ten elinde hükümet ve hatta sair 

Arnavudlar, hürriyeti kazandı - ı i:u~-vetler buh:nınadığı ;s' 1 içın • 
lar .. bunlara aklı ermiyen ve çok deıı ıçine sakin lıır seytr.~ı idı. Dev 
temiz olan fı.alis Türkl<'r de katıl- -.~meler kendi ke!"ldilerir.~ gcl:n 
dı. Fakat bunlann adedi üç beı;i güve~ otuyorla~dı. Osmanlı İmpa
geçmiyordu. ratorluğu ba arken bu, devşirme 

Bulgar, Sırp, Yunan, Karadağ ricalın ve ihtilalcilerin erkanı dPv 
komitecileri dağlardan indiler.. !eti arırnsından vurdular, 
Taşnak k miteıeri ortaya çık!ılar.. Bundan sonra, her biri mıistakU 
p•pazlar, imamlar, yahudiler, İse. olduk zannettikleri mem1'eketkri· 
viler öpüşüp koklaştılar.. düğün ne Osmanlı nişanlarile, rütbe!rn. 
dernek kuruldu. Ya,asın hürriyet! le gidere9t Öztürk va:anı aleyhin· 
Artık, herkes hürdü. Vur patla- de b:rer şahsiyet oldular .. 

sın .. ağıza gelen söylenivordu. Ak· İşte, hürriyet_ İ.•te ~ aşasın htir. 
la gelen yaııhyordu. Meb'uslar se. riyet ve meşrutiyet di~ e bağıran
çiliyordu. Osmanlı ülkesi kurtul - ların zihniyet ve, emellerinin hü· 
muş'.u. Lisaı tarihçesi ... 

Bosular, Karasulu, Hallaçyan • Gelelim mevzuumuza: Mıohat 
lar, Kara Todoriler .. Esad Topta - paşa, Tuna valiliğinde idare mec • 

1 niler ... Kozmidiler illı. .. Ne kadar l lisleri teşkil ederek kazalarda, na
gayritürlc milli sel'g<!rdeler vana hiyelerde Hıristiyanlan devlete 
meclisi mebusana toplanmışlardL , teşrii: etmişti. Bir nevi meşrutiyet 
Sandanskiler, Yorgiler meşrutiyet idare U!6is ediyordu. 
ve hürriyc t muhafızlan idiler.. Midhat paşanın dedece ve aslen 

Öztürlder için bundan 'büyük nereli oldugunu tesbit ve tayin e • 
gaflet olur muyıdu7. Netice ma • demedim. Hoş burasını geçelun .. 
lum, ili: f'vvela Bosna • Hersek el- nereli olursa olsun bu, paşa mcş -
den gitti. Rumelii şarki vilayeti rutiyeti idare için can veriyordu. 
Bulgar oklu. Peşin.den Yemende, Osmanlı ülkesinde meşrutiyetin 
SuriyedP isyanlar, ist.iklal hareket kurulmasına çalışıyordu. 
!eri, derken Trablı.ıs elden gittl Bir vakitler, Sultan Mecid dev • 
Mısır tanı müstakil olup Osmanlı rinde hürriye!i>"rverleri idama 
komiserlıği lağvolunarak İngiliz • mahküıın eden Midhat paşa. her 
lere geçti. Derl<en Balkan muha - nedense s"nradan meşrutiyetper. 
rebcsi bülün Rumeliyi alıp götür· ver olmuştu. 
dü Az kalsın İstanbul da gidiyor - Midhat paşa, mMOndu. Belki, 
du. Bütün bu vukuat h!!J altı sene. masonluğun verdiği telkin onu bu 
lik mesrutiyetı idarede olup biti • 1 yola meyletmışll Namık Kemal • 
verdi. l ler, Şinasiler, Ziya paşalar da ma. 
Bitmemişti; Umumi Harp çıktı. sondu. 

Dö1:filcn 'kanlar yetişmiyomıuş gi- • Sult~~ Aziz devrinin mali, siya
hi ustelık de koca Osmanlı İmna • sı dahılı hallerınden müşteki olan
ratorluğu mahvolup münkariz ol • lar Jöntürk oluyorlardı. 
du. (H. 1284) senesinde Ziya paşa 

Ne oldu? Dokuz ı;ene!i!c meşru. ve Namık Kemal Avrupava firar 
tiye i >dare Osmanlı ülkesini par. t'ttıler. Bunlar, hürriyet esaslarını 
~aladı. Arnavudlar, Aral:ılar, Er • Osmanlı ülkeşinde tesıs etmek is • 
meniler ilh ... D. ·!eti Aliyeye bi!"er liyenlerin reisleri idi. 
kahir dıır'be vurarak ayrılıp gitti- Bu !ki zatın firarları Abdülıhiz 
ler ... devrının başlıca dahir vukua "' • 

hte, tanzimatı havriye, ~e Micl dandir. Kemal bey A "P v f, • 
hat pasa meşrutiyeti idaresi. işte, rarı esnasında ErzurlM! v ı ua· 
Jon Türk ve gayrıtüı:k ihtilili .. Te, vmliğinc ay·n oluıwnuı:tu. Bir re-
is e;i... vı &ürgün demekü. (Dalla , a...·) 



SAYFA -4 

Dün Milli Müdafaa Bütçesi 
Müüakere ve Kabul Edildi 

(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 

Milli Müdaıfaa Vekili Saffet A -
rıkan bu mütalealara karşı demiş.. 
tir ki: 

•Ordudan henüz ayrılmış olan ve 
en mühim bir kumanda rnevkiiıı.. 
de bulunan, elyevm meb'us Çalış-

met ve metan~tine ve kudret ve 1 mcz, k tsi bir saygı ve mınnet ye
kuvvetine Türkiye Büyük MiJJet 1 rı almış olan yigit Cümhuriyet or· 
Meclisinin emniyet ve timadının dusuna Türkiye Büyük Millet Mec
ve selıim ve muhabbetınin bu .ve~': 1 lisinın sonsuz saygılarının bfr kt:· 
le ile de kendılerıne arz \'e ıblag 1 re daha sunulmasını arz ve teklıf 
Pd:lmesinı teklif ederiz. eylerim. 

Diyarbakır M. F. (Elazığ), Odr. Zihni Ül-

iKDAM 

Edenin nutku 
(Bq tuah 1 inci sayfada) 

aı·eket yapmıştır. Ruzveltin nut. 
"unun esasını. hür milletlerin mil. 
,i me\'cudiyetlerinin en nihayet 
denizlerin serbestisine bağlı bulun 
Juğu beyanatı te;ıkil etmiştir. Bu, 
aynı ku\'vctle Britanya İmparator 
.uğu ıçin de doğrudur. Ruzveltin 
bu nutku, dünya tarihinde bir mer 
hale teşkil eden bir hadisedir ve 
reis, sözlen ile, dünyanın en kud
·etli milletinin kat 'i azmine tercii

man olmuştur. 
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lar arkadaşımın ordu hakkındaki 
henüz eksilrniyen yüksek alakası -
na teşekkürle söze başlıyacağım. 

Milli Müdafaa büt!;<'mizin, elde 
ıııevcud kitapta 80 milyon oldu -
ğundan bahis buyurdular. Maliye 
Vekili arkadaşım esas itibarile hüt 
çeyi ılıuzuru alinize takdim eder -
ken !Milli Müdafaa bütçesine her 
memlekette olduğu gibi bir elasti. 
lı:iyet vermek ve bunu ahvalin is -
tilzam ettiği şartlar altında idam~ 
ettirmek için verilecek munzam 
tahsisat olduğunu ~asen bahis boı 
yurdular, Binaenaleyh Milli Mü -
dafaa bütçesi elde bulunan rakam
lar gibi 70.80 milyon değildir. Bu
nun daha fevkindedir. Fevkalade 
tahsisat peyderpey huzur11 alinize 
geldikçe bu rakamın kaça baliğ o
lacağını geçen sene lfıt!en kabul 
buyurm~ olduğunuz rakamlarla 
da görmüş olacaksınız. 

GI. Knzım Sevüktekin gen (Bolu), Ali Rıza Esen (Çoruh) 
Samsun ı Hamdi Yalman (Ordu), Zeki Soy 

.. Amiral _Fa?ri Engin demir (Erıurum), Dr._Sadi ~onuk 
Yuksek Reıslıge (Bursa), Şükrü Ali Öge] (lstan-

Mil!i müdafaa bütçesinin kabul bul), ş. Erdoğan (Gümüşane), Na
edildiği şu anda: Bütün tarihi bil§- fi Kansu (Giresun), F. Sılay (Kon
tanbaşa hamasetle dolu olan., ya), i. Sabuncu (Giresun) , H. Re-

IRAK MESELESİ 

Eden, Irak hakkında 
kl: 

demiştir 

Kral naıbinin bir kaç gün evvel 
Iraka avdetiooenberi, sayılmaz de 
recede s;ıdakat mesajları almış ve 
bütün memleketin müzaheretini 
elde etmiştir. Raşid Alinin bir çok 
taraftarları şimdi firar eylemiştir. 
!rakı, pek yakında diktatöründen 
ve taraftarlarından kurtaracağımı 
zı ümid etmekteyim. !rakın istik. 
!filine karşı hiç bir fena niyetimiz 
yoktur, 

r 1". iŞ BANKA.Si 'ı 
Küçük tasarruf 1 

hesapları 

İi.ARlSİNİ 8İllll İ$ !IANICA!INDA 
jKRAMİYEl.i HESAP AÇAR 

o. Demir Yollan isletme U. M. ilanları 
Milli istiklali, milli yurdu kur- şit Tankut (Maraş), Sırrı Day 

tarmak ve korumak mevzuu bahso- (Trabzon) .. 
!unca, son istiklal Savaşımızda ol- Bu ta.krirlerin Meclisin sürekli 
duğu gibi _dünyanın bütün ateşleri ve heyecanlı tezahüratı ve alkışlan 
başına yagarken bıle, hıçbır deh- il kabulü üzerine Milli Müdafaa 
şetten yılmadan, o .. ateşin bağrına v:kili aS!fet Arıkan kürsüye gele
saldırması~ı ~e dunyanın yenil- rek şu beyanatta bulunmuştur; 
mez sandıgı duşmanlannı ;yenme- Ark d 

1 
cu· h · t 

· · bil a aş arımın m unye or-
sını en.. d hakkı d "'st -''kl . "'k 

Bu ti Cü. h . t d 1 t· usu n a go e'"' en yu · sure e, m urıye ev e ı- . .,, . . d d 
· .. ksek b"' · · lın sek ıhuat ve ıtima a or u namına SURİYENİN İSTİKLAL! 

1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 Mayıs, 

ı Aguatos, 3 İk!nciteşrl.n 
tarihlerinde yapıhr. 

1941 İkramiyeleri 

1 adet 2000 LiraWc = 2000.- Lira 
3 n 1000 •tt = 300-0_ n 
2 • 750 • = 1500_ .. 
4 

" 500 
" =2000~ .. 

8 
" 250 .. = 2000)- n 

35 n 100 • = 3500-
" 10 tt 50 .. =4000- tt 

Trakya hattı ile ?t-Iurlanya - Bursa ve Samsun - sahıl hatlarından gayr! 
bütün Şf'bekede 1 Ilazi"ran 1941 tarihinden itibaren yeni tarifelerin tatbikine 
başlatıncagı, 

Bu tarifeJerc göre yolcu ınünasebetlerini ve yolcu trenlerini hareket: 
ı.amanlarını gösterir cetvcJJerin istasyonların bek1eMoe salonlarına asılmış ve 
küçük cep tari!eler!n!n gi~elerde satı4ğa çıkarılmış bulunduğu sayın halka 
ilim olunur. (4109) 

• Muhammen bedeli (1600) lira olan 2000 adet kaloplli .kavanozu (9/4/941) 
~azartesl günü saat (15) on beşte Hayiarpaşada Gar bina.sı dahilinde.ki ko· 
misyon tara!Jndan kapalı zart usulile rt.ın alınacaktır. 

nın yu unyesının sarsı az ·· ed · 
t ]. ı h t" l"' tec ·• bilhassa arzı teşekkur erım. eme ı <> an .. ve er ur u avuz 
ihtimaline karşl, milli istiklalin, Cümhuri~e~ or?usu, :vatanın mü
mi!li inkılabın ve milli vatanın dafaası ı~ını, gostermış olduğunuz 
müdafaasına her zamandan ziya- yüksek itimat ve iltifata layık bir 
de hazır bulunan.. surette yapacaktır. Buna itimat 

Eden, Suriyenin istiklal emel -
!erine karşı İngilterenin duyduğu 
büyük sempatiyi bir kere daha te
yid etmiş ve demiştir ki: 

300 H 20 
" =~000.- .. 

..
Zbhreri .,., cUI haslalıklan r 

Dr. Hayri Ömer 
Ötl•dm IOJlra lleyotıu afa-1 
c:am.ıı klY\ilSID<la H ....... bey Apl, 

Bu İŞe grmek isteyenlerin (120) liıalık muvakkat te-minat kanunun tayin 
rttiği v~ikalarla tekliflerini nıuhtevi tarflarını ayni ıün saat (14) on dörde 
ıadar komisyon Reisliğine vermeleri ı.izıındır. 

Bu 1şe ait şartnameJer komisyon _fan naram olarak dağıtılmaktadır. 
(3945) 

Geçen ı;ene Milli Müdafaa büt -
çesinin yük.sek meclisin tasvibine 
i.ktiran eden ahsiaatla bütün hiz.. 
metleri tamamen ifa edilmiştir. 
Ve yüksek meclisin bundan sonra 
da bu ihtiyaçları gözönüne alarak 
kabul buyuracağı tahsisatla ordu. 
nun bütün Jıizmetlerinlıı ifa edi -
leceğine bizim kanaatimiz vardır. 
-Şüphe yok sesleri-

Bu derin ve yüksek vasfı ile, b_uyurmanızı blhas~a t.~en.ni ede
engin bağrından çıktığı, büyük rım. (Bravo seslerı, sureklı alkış
Tiirk milletinin kalbinde sarsıl- !ar) 

Bir çok Arab mütefekkirleri, A
rap milletleri için, şimdikinden da 
ha yüksek derecede bir vahdet ar. 
zu ediyorlar. Bu mütefekkirler, bu 
birliği vücude getirmeğe gayret 
ederken İngiliz müzaheretini ümid 
eylemektedirler. Dostlarımızdan ge 
lecek böyle bir hitap, cevapsız kal 
mamalıdır. 

No. 13 Telefon: t3586 
-..ı ............ ,,,.; 

İngiliz 
tayyareleri 1 

Girit e 
maz bir güven, her türlü siyasi Milll Müdafaa bütçesi aynen ka- (Bat tarah 1 inci sayfada) 

TAYYARELERİN FAALİYETİ 
İngiliz hava kuvvetleri tebliği: 
27 /28 Mayıs gecesi, Girit plaj-

mül5.Jıazaların üstünde, el sürül- bul edildi. tı--.. ~ llalllı. llil<imJliin
U..: ttl/1009 

{Baş latalı 1 inci ~ayfadaJ 

Muğla zelzelesi YENİ KURULACAK AVRUPA 

Çengelköyunde De.kAr<ieresi Çakalte
pe yokUŞWlda 2/1 numaralı hanede otu
ran Hati<.-e Özcltan tara.tından koca:o:;ıı 
aynı yerde .sa1in .McbmC't İr!nn aleyhi-

iltica eylemJŞ bııhmuyordu ve eğer Ra
belais'ye sa.bet vaki olmuş if;e buna se
bep, düşman gemilerine Tunus suların
da ve liınanla.rında harek<ltta bu!un
rnak ve TUiıus limanlarında il1ıca etmek 
müsaadesıni veren Fra.wız m;;ıkaınları-
1a aittir. Londrada şu cıhet bildiril
mektedir ki İngi1terenin Frnn~ayı bi
taraf devlet haklarından istifadeye sc
tfilıiycttar olarak tanınııyııcağınrlan 
lichy hükU.ıntti evvelce haberdar edil
miş bulunuyoı·du ve Tunus suları hak
kında Vichy'yc hususi br ihtar da ya
pılmıştı. 

larında \'e Maleme tayyare meyda
nında Alman asker l.aliaşşütlerir.e 
ve tayyarelerine karşı ağ:.r hücum-

ORDUNUN TE.ŞKİLA.TI Muğlaga bağlı 
halk evlerinde 

köyde birçok 
oturamıyor 

Muğla, 29 (A.A.) - 27 Mayıs öğ- şiddetli zelzele olmuştur. Muğlaya 
leden 28 Mayıs öğleye kadar dört 1 bağlı Bayır köyünün evleri, geceki 
defa şiddetli bir yer sarsıntısı ol- 1 yer sarsıntısında kfınıilen yıkılmış
muştur. Merkezin Akçaova köyün-

tır. 
de, zelzele nctcesinde bütün evler Gerek Muğlada, gerek Muğlaya 
oturulamıyacak derecede hasara 
uğramıştır. bağlı birçok köyde halk evlerinde 

Son 24 saat zarfında da üç defa oturmamaktadır. 

Eden, Avrupanın istikbalinden ne açılan bo~aruna davasının gıyabında 

ve manevi ve maddi yeniden tanzi. 
minden bahsetmiş ve şunları söy
lemiştır: 

Hiç kimse, eski dünyanın teşev

vüşüne dönmek niyetinde olduğu. 
muzu düşünmemelidir. Sulh avdet 

yapılan tahkikat ve muhkemesi sonun
da mahkememizden sadir olan 24/5/941 
tarihli hilküm müddeialeyhin ikametgl 
kının meçhuliyeti hasebile tebliğ edile
mediğinden hüki.ımden haberdar olma
.;ı için gazete ile de i13.nma karar veril
miş oldugundan keyfiyet g;;ızete ile de 
Iliın olunur. (5291) 

f~ORSAJ 
İSTANBUL BORSASI 29/5/941 FİATI 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 

Hood'dan yalnız üç 
kişi kuartarıldı 

. ' !ar yapılmıştır. Kolmurı, Irlage ve 
Spekiakos nehri arasında plajda 
yüzden fazla d~man tayyaresine 
mu·•affakıyetli hücumlar yapılmış, 
bunların arasmda mıitcaduit y:ın
gın çıkartılmış ve bir miktar in
filaka sebebiyet verihnıştir Civar
daki Skarpanto adasında tayyare 
meydanına bir bomba grupu düş
müş ve başka bir yangın çıkarmış
tır. 

AL~fAN KUVVETLERİ 
30 BİNİ BULDU 

Kahire 29 (A.A.) Yarı resmi 

Sayın General ordudaki teşkila
tın bugünkü harp icaplanna uyup 
uymadığı hakkında hir sual sor -
dular, kendileri de yakında ayrıl
dıklan için bilirler ki, ordu teşki. 
Ji!ırn.JZ imkanların bütün azamisi. 
ni elde etmek üzere alınan terti -
batla bu istikamete doğru yürü • 
tühnektedir. Bunun teferrüatı hak 
kında benden sual sormıyacakla • 
rını kuvvetle üıınid ve tahmin ede
rim. y.,ı....,.,, şunu tekrar temin e • 
derim ki teşkilatı !ı.edefi ve istika
meti tıpkı kendi arıuları ve kendi 
istekleri dahılindedir. -<Bravo ses 
leri- Memlekett-e bu teşkilatı vü
cüde getirmek için motör fabrika. 
sı veya buna muadil bir takım fab 
rikalar kurulması hususunda te • 
menniyatta bulundular. Demin de 
arzettiğim gibi ahvali haz.ıradaki 
§artlar bixe ne g>bi imkanlar temin 
ediyorsa bu imkanlardan azami is
tüade etmek yolunda ve kararın • 
dayız. 

Vergi za ları 

edjnce, harp zamanının mali tes. 

viy uretlerinde gevşetmeler ya -

pacağız ve bu gevşetmeler, enter
nasyonal ticaretin mümkün en ge. 

niş temeller üzerinde yeniden doğ. 
ması imkanını verece1<:ir. Esaslı 
bazı vasfı eşya ve hizmetler müba
delesi olacak enternasyonal müba
deleler sisteminin inkişafını gör • 
mek ümidindeyiz. 

10 
100 

130-
. Tr. 30.2025 

Drahmi 

Londra, 29 (A.A.) - Loodrada 

zannedildiğine göre Hood'dan yal
nız üç kişi kurtulabilmiştir. Bun
ları biri subay iklsi tayfadır. 

uharebe kruvazörü o :kadar ani 

bir surette berhava olmuştur ki 
iniilak anında derhal ölmeııU§ o

lanları kurtarmak için hiçbir ümit 
kalmamtştır. Hood'un normal mü
rettebatı 1341 kişi idi. 

mahfillerde, Girid~ h, va yolu ile 
nakled.l<. Alma:ı kıt.a!arının m!k 
tarı 30 bin olarnk tahmin edilmek. 
tedir. Fakat şu cıhet kaydolunma
lıdır ki bugünkü Ş'('raitte miktar 
hakkınd.1 doğru bir fikir elde et -
mek fevkalade güçtür. Deniz.yolu 
ile hemen hemen hiç asker çıka -
rılmamı~tır. 

MAAŞAT MESELESİ 
Maaşatta bir noksanlık görüldü

ğünü ifade buyurdular. 
Arkadaşlar demin de arzettiğim 

gibi bu doğrudan doğruya Milli 
Müdafaanın her sene mutad olan 
bütçesidir. Lfıtfedeceğiniz fevka • 
ilde tahsisattan bu faslın ilitiyacı 
olan rakamlan buna ilave etmek 
suretile maaş fkslını da itmam ede 
ceğiz. Bu, böyle olduğu gibi har • 
cirah ıfaslını da aynı suretle itma. 
ma çalışacağız. 

Bir nokta hakkında ımuhterem 
generalden ricada bulunacağım. 
Kendileri yedek subayların maaş. 
lanndaki tefavüte temas buyur -
dular. Bazıları yüksek maaş alı -
yor, ayni rütbede .bulunan bazıla. 
rı da kendi rütbe maaşlarını alı -
yorlarmış. -Mevzuat öyle sesle -
ri- elde bulunan mevzuat bu şe -
kilde maş vermeği icap ettirmek. 
tedir. 

MANEVRA TAHSİSATI 
Manevra tahsisatına gelince: Ma 

nevra tahsisatı mutad olarak her 
seneki giobi bütçeye vaz'edilmiştir. 
Temenni ederiz ki ahval bu ma _ 
nevrayı yapmak fırsatını versin, 
maahaza ordunun bugün aldığı va
riyet eı;as itibarile bu manevrayı 
kendi kendine yaptırmaktadır. 

(Ba~ tr r>f · 1. iııci sayfada) 
ve keçi resminin 60 kuru~a çıkarıl
makta olmasına itiraz ederek bu 
zammın 50 kuruşa indirilmesi ve 
on kuruşunun müskirat resimleri
ne ilavesini istemiş ve bu maksat
la bir de takrir vermiştir. Diğer bir 
kısım hatipler de bu noktai nazara 
iştirak eylemişlerdir. 

VERGİ ZAMLARI KABUL 
EDİLDİ 

Bütçe Encümeni mazbata muhar 
riri Hüsnü Kitapçı, Encümen Reisi 
İsmet Eker, Gümrük ve İnhisarlar 
Vekili Raif Karadeniz ve Maliye 
Vekili Fuat Ağralı verdikleri iza
hatla bu zamlann, yapılmasındaki 
zarureti ve lüzumu izah eylemiş
ler ve teklifin olduğu gibi kabu
lünü istemişlerdir. Meclis verilen 
takrrleri red ile vergi zamlarına 
ait kanun layihasını olduğu gibi 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra 1941 yılı varidat 
bütçesi kabul ve Muvazenei Umu
miye Kanununun müzakeresi ik
mal edilerek reye .konmuş ve 356 
mevcudun ittifakile kabul edilmiş
tir. 

BAŞVEKİLİN BEYANATI 

Bütçenin tasvibi üzerine B"§ve
ki! Dr. Refik Saydam kürsüye ge

lerek aşağıdaki beyanatta bulun-
muştur: 

Arkadı>ilar: 

Türkiye Cümhuriyetinin büyük 
mazhariyctleıinden biri de dünya
nın bugünkü vaziyeti içerisinde 
Meclisin burada toplanıp vatanı 
mahfuz ve kendisi sakin bir halde 
bu senenin bütçesine rey vermesi 
ve onu selametle tatbik için hükfı
metine ""direkti! vermesidir. (Al
kışlar) 

Rasih Kaplan (Antalya) - Allah 

Ordunun tekamülü için şimdiye 
kadar yüksek Meclisin lıitfen izhar 
ettiği büyük itimadın ve kabul et
tiği tahsisatın tamamen mahalline 
sarfolunacağını son söz olarak söy
liyerek sayın Generale teşekkür- daim etsin. 
!erimi tekrar arzederim. (Alkışlar) Arkadaşlar, 

ORDUYA ŞÜKRAN Bütçeyi tetkik buyurduğunuz 
Milli Müdafaa Vekilinin bu be- esnada sayın arkadaşların derme

yanatını takben riyaset makamı/ yan buyurdukları mütalealar ve 
milli müdafaa bütçesi münaı:ebeti- tenkitler hükfımetimiz için çok 
le verilmiş iki takrir olduğunu bil- ı kı) metlı<lir ve kendisine yol gös
dirmiş ve aşağıdaki takrir okun- terecek mahyettcdir. Vekil arka-
muştur: daşlarım J:ıuracla ellerinden geldi-

Yüksek Reisliğe ği kadar, çalıştıklarıııı, bildiklerini 
Türk istiklalini ve Türk vatanı- size arzettıler. Littfen kabul bu

nın muhafaza ve müdafaası em- vurdunuz ve bütçeyi tasdik buyur
rinde Cümhuriyet ordumuzun aza- dunuz. Temenr.:miz uClur ki, eline 

memleketin idare vazifesini tevdi 
ettiğiniz hükfımet inşallah bu sene 

zarfında da bütçeyi iyi tatbik eder 
ve iyi neticelerle huzurunuza gelir. 

(İnşallah sesleri) Hepinize teşek

kür ederim. (Şiddetli alkışlar). 

Meclis bugün saat 14 de toplana
rak müzakereye devam edecektir. 

Günün 
tenkitleri 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

uğraşan İngiltere de, bütün hüs
nüniyet ve isteklerine rağmen, 

kendisinden yardım bekliyen 
milletlere tam yardımda buluna
madı. Yarın, belki de çok yakın 
bir istikbalde Amerika da canile 

uğraşmak mevkiine düşünce 
• ortada kendisi için bir tehlike 
yok iken uzayıp giden yardım 

hikayesi - tehlike karşısında bir 
efsane elmıyacak mıdır? .. 
İspanya ile Portekizin işgal e· 

dilebileceiinden, Şimali ve Ce
nubi Amerikanın tehdit altında 
bulunduğundan bahseden Bay 
Roosevelt: 

- Bitler Cenubi Amerika mil
letlerini, şimdi Balkan milletle
rine yaptığı muameleye tabi tu
tacaktır; Birleşik Amerika ile 
Kanadayı boğnuya çalışacaktır. 

Dedikten ve ordu kuvvetlerin 
askeri ve sevkulceyşi mevkiler
de taarruzu defetmek için tah
şit ettiklerini söyledikten sonra: 

Kurtanlacak memleketler ve bel 

ki diğerleri de, bidayette, bu mem. 

leketlerin intikal devresini geçir -

melerini mümkün kılmak için, kay 

nakların müşterek br vazi:ı<ete kon 
oıasına ihtiyaçları olaca1<tır. 

Sosyal emniyet, harpten sonra dahili 
ve harici siyasetimizin ilk hedefini teş
kil etmelidir. 

Mütarekeden sonraki devrede bütün 
Avrupada luUığın, para kargaşalıkları
nm ve el emeğinde, piyasalarda ve fl
aUarda gen~ t.ahavvüllerin önüne geç
mek için, dlğerlerile birHkte çaJışmak 
arzusundayız. Almanya, kendi rolünü 
oynamalıdır, takat Alınanyanın ~imdi
fe kadar Avrupanın tan~ bulundu
tu efendilerin en fenası olduğunu hiç 
bjr zaman unutmamalıyız. Siyasi ve 
asker! sulh şartJanmız, Almanyanm fe
tıa hareketlerinin tekerrürüne mani ol
mağı istihdaf edecektir. Sonun ne za~ 
1r,1an geleceğini kimse tahmin edemez. 
Fakat hemen hemen ikazsız olarak bir
denbire kırılmak, Alman makanizması 
gibi sert mekanizmanın mahiyeti ikti
E.asındandır. 

Avrupanın yeniden tanziminden bah 
sedllirken, buradaki hal suretinin baş
ka yerlerde, me,,elA uzak şarktaki inki
şailar üzerinde tesir icra edeceği ve bu 
inkişanardan müteessir olacağı keyli
yeti unutulmamalıdır. 

Eden sözlerini şöyle bitirm~tir: 
Yengilne hedeflerimiz~ heyeti wnu

miyesi Ue kıtada devamlı bir hal sw·etj 
ve dahlll sulh teı;kil eYlemekledir. 

İngiliz - İspanyol 
münaseheleri 

Madrid, 29 (A.A.) - Reuter: 
llarciye Nezaretinin sözcüsü dün İn

giliz - İsoanyol münasebetlerini eaze
tecilerle görüşmüştür. 

Hariciye Nezaretinin sözcüsü., İngiliz 
~azetelerinin İspanyayı ve diğer mem
lekcUcri •yarı di.ı,Jınan• olarak tavsif 
ettikleri hususuna nazarı dikka$i çeke
rek dcm~tir ki: 

Amerika demokrasilere verdiğ' 
yardım sözünü tutacaktır diyor 
ki, bir taarruza uğradıktan son
ra bu sözün tutulacağına inan· 
mak daha da güçleşiyor. 

Eğer bugün Amerika: •De- İ~panya hukuki vaziyetini bir daha 
teyid etmek mecburiyetindedir. Bu va

nıokrasilere verdiğimiz yardım ziyet Jı.iç bir surette mutavassıt bir va-
ziyet olamaz. İspanya tariht mazisini 

sözü tutuln1uştur• diyebilseydi, ve günün me~elelerini müdriktir. Bu 
herhalde Almanyanıo Birleşik 'lıeseleler i<'inde manevı siyasi sadakat 
Amerika jJe Kanadayı boğmıya da vardır. İı:>panya hi<: ibrvakit kimse-

ye yarı veya sahte dost olmamıştır. Bilçalı~acağından bahsetmek Jüzu- hassa şükran ve duygu birlikl~rile bağ-
munu duymazdı. İ§ Cenubi A- ı.ı bulunduklanna. karşı asırların tecrü
merikanın Balkanların tibi tu· besi İspanyaya yarı dosUuklnrın ne de
tuldukJarı muameleye t3bi tn· m~k olduğunu Öğı-e-tmi.ştir. 
tu1ması radde5ıİne geldi ise A·ı Ispanya hariciye nezaretinin sözcüsü 

. • . • • . ' . PorlC'k z1e aktolunan son anlaşmaların 
~~rıka da ı~ı el hır baş ı~ındır münhasıran ı~pD.nya ve Pertek.izi alciJia-
dun:yasına gıretek deıp.ektır. ;iar ettığınj soylen)ı.:;tir, 

0.9975 
100 l'e<;eta 12.9375 
100 Yen 31.1375 
100 İsv. kr. 30 745 

ESH.t\l\ıl VE TA VlLAT 
Sıvas - Erzurum 2 il~ 7 ı9.82 

----·I 
Berlin elçiliğimizde

ki kabul resmi Milli tehlike hali 
(Baş tarah 1 inci sayfada) 

tiği ve dünyada büyük akisler u
yandıran bir nutkunda aynen şöy
le diyordu: 
•Ağır ve acı bir hakikattir ki A

merika harbe hazır değildir. Milli 
müdafaamızı hazırlamak için pek 
yavaş hareket ettik. Ancak on ay 
sonradu ki sanayilmiz hem bize, 
bem İngilizlere yetişebilecek kadar 
istihsalde bulunabilecektir. Donan
mamız birinci derecede olmakla 
beraber tayyareciliğimiz gayriki'i· 
fidir. Binaenaleyh biz harbe girer
sek üzerine düşecek ezici vazifeyi 
karşılıyaeak bir mevkide değildir. 
Maamalih İngilizlere yardıma de
vam etmeliyiz. Amerika bizzat 
harbe iştirak ederse bu muavenet 
de zorlaşacaktır. Çünkü imal edi
len miihimmatın mühim bir kısmı 
Amerika ordusuna tahsis edilmek 
icap edecektir.• 

Mister Hover'in yanında meşhur· 
tayyareci Lindberg de harbe işli- ! 
rak aleyhtıırıdır ve bu yiizden or
du ile alakası kesilmiş bulunmak
tadır. Genen! Vood ve Şikago ti
nivcrsitesi rektörü Mister Hut-

Bedin 29 (A.A.) - Türkiye Bü. 
yük Elçisi B. Gerede ve Refikası, 

Askeri mahfillerde, vaziyet, çok 
vüzuhsuz olarak tavsif edilmek • 
tedir. 

İTALYA1J TEBLİCİ 

dün akşam parlak bir kabul resmi Roma 29 (A.A.) - Bugünkü ita! 
tertip etmiştir. Bu kabul resm;nde yan tebliği: 
Alman şahsiyetleri ile kordiploma. Alınan kuvvetleri ile işbirliği 
tik hazır bulunmuştur. ı .. .. . 

yapmak uzere, dun kıl'alarımız Gı 

F 1 1 rid adasına ihraç edilmiştir. 

ransız ar YORK KRUVAZÖRÜ BATTI 

(b~ı tarafı 1 inci .. yfadıı) 
nıınlaka almışlardır. iki tarafın 
prensip itibarile bir anla~maya 
vardıkları zanncci.ilmektedir. Bu 
anlaşma mucibince lspanyanın 
Dued Sebu ırmağına kadar uza
nan bütün araziyi alacağı bildiri
liyor. Fransızlar Lyautey ile Fas 
~chı-ini muhafaza edeceklerdir. 
Yalnız İspanyolların E'as ı;;ehrin!., 
de istemeJcri ve Fransızların bu 
.5ehri terketmC'k arzusunda olma
maları n1üşki.l1!ttı mucip olmuglur. 

Dr. Şükrü Mehmet 
Gureba ha.~tanesi cild ve zühre

vi hastalıkları sabık hekimi, pazar
tesi, çarşanıba ve Culllll gi.inJeı·i 
2 den 5 e kadar, B<'yoğlu istiklal 

caddesi, No. 99, Tel: 409ı6 

Londra 29 (A.A.) - Amirallık 

dairesinden tebliğ edilmiştir: 

Bir müddet en•el hasara uğrıya. 

rak Suda körfezinde tamir edilmek 

te olan Britanyanın 8250 tonluk 
0

York kruvazörü o zamandanberi 
müteaddid defalar bombardıman 

edilmiştir ve tamamen ka ·bedi! • 

miş addedilmelid'-r. Gemide yalnız 

iki kişi ölmüş, 5 kışi yaralanmış • 
tır. 

BİR ALMANA MUKABİL 
10 İNGİLİZ 

...... 
chires müdahale aleylıtarlığının ı--------------

Berlin 29 (A.A.) - A•kerl malı. 
fillerde, İngilizl<!rin Alman para • 

~ütçülerine harp kanunlarına mu

halif harekette bulunmuş olduk -
!arı bildirılmektedir. Esir alınan 

paraşütçüler, kannla&·ına bomba 

bağlanmak suretile öldürülmüş • 

!üı'. Bu sebeple, mukabelei bil:"!i. 

sile geçilecek ve her Alman içir 10 

İngiliz esiri kurşuna dizilecr',tır 

miimessilleridirlcr. Bu son zat ay-
nca dahili mesai! bahsinde Mister 
Ruzveltiıı hararetli bir taraftarı
dır. Ayrıca mümessiller ve ayan 
meclisinde de Avrupa işlerine ka
rışmak istemiyenler nadir değil
dir. Hatta •Amerika her şeyin üs
tünde . isminde bir cemiyet ve ta
sekkül sırf infiratçılık propagan
dası yapmakla meşgul birçok cemi
yetin ba~ıııda gelmeltl<'dir. 

(Amerikalı analar komitesi) na
mı altındaki kadın bir teşekkül de 
çok faaldir 

Koıniinistler ve sol cenaha men
sup gençlik teşkilıitı da boğuşııııya 
kan~ılmasına taraftar değildir. ti
niversitc gcn~liği durum için sarih 
bir tavır takuınıamı5 ve münaka· 
şanııı dışında kalmıştır. Lehte ve
ya aleyhte his•iyatnı irhar etmi' 
bulunmamaktadır. Ade-nıi miida
hale taraftarı .a:azeteler arasında 

satışı iki milyonu bulan New-York 
Daily News ve Şikago Tribün 
gibi cerideler vardır. Alelfımum 

garp mıntakası ve Merkezi Ame
rika harbe aleyhtar bulunmakta

dır. Ruzveltin taraftarları ise da-
ha ziyade şark ve cenup kısımlar-

dadır, ı 
Beyaz Saray misafiri demc.krasi

lere yardımı son hadde vardırmak 

ve harbe de girebilmek üzere bü

tün bu kanaatleri bir nokta etra-
fında toplaınıya çalı~nıaktadır ve 
gaye.iııe varmak için ağfobi ihti

DOKTOR 
Hafız Cemal 

LOKMAN HEKİM 
DAHİLİYE MtiTEHASSI<ll 
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mal fiil bir hareket ve bir emrivaki l--------------=""11 
ihdas etmek mecburiyetinde kala
caktır. O zaman zaruretile biitün 
Amerikalılar bir adam gibi ayak

Mu.a7ene qa,tle-rİ: 2.5·6. Tt'I: 22:SS _ ı 

lanocaklardır. 

Hüaeyin Şükrü BABAN 

Sahibi: E. 1 Z Z E T, Neşriyat 

Direktörü: Cevdet Karabil:in 

Basıldıcı yer: •Son Telcraf• 
Jılatbaua 
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