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~Ütçe müza k e releri başladı 
Hükômet Fevkalade ahval karşısında 

davet ediyor vatandaşları f edak8rJığa 
-----------~~·-= .. ~ı~ı~ıı--m~l~d~a~l-aa--~t~·----------~ n • edblrlerlmlz 

Siyasi vaziyetin. her türlü inkişafını karşılamıya müsait 
bır halde devam edecektir 

!RiT VE GiRıT-
1 EN SONRASI 'ı 

~azan: ASI M US. 
la.r Giridl ha\8d&n lstilA 

.e ba.'jladtkt.an sonra beş 
kata..sım am ctffklcri hal-

~;~':r!~~::iı~·MJ: 
• ......... lano bu sükutunu gi

if)tc mu\ affak olalJHl'
en şüphe ettiklerine at

AL ~tdı. Hakikat haldl' Girit 
. ~cıı· ~ Jlin ortasında 1nglltc· 
!it t 1~. ha,a 'C kara ku\\ct~ 
'-41 J;aı (•clilnıis olan bir ada· 

tt-c ha, a lmn etleri 1k 
t't ~sebbü cdHmls olına:;ı 
1ıt ~tkaı-anc bir har<'kettl. 

, .. t..-şcbbiisc ~irhlrkrn biç 
~:"'andan l iiıdc :ı ilz de-
'ILff elli ılcrecc:slndo bile k~ 
""'- 11.loycttcn cnıfn olamaz· 
~ Akdcnlzdr Girit iiylc 

4.~ı" ı;t rafojlk rol O) nuyordu 
'" .,ar her ne pahasına olur
'ku adayı fn~ilizlcrin elin· 

li . istediler. Pc•k az hir 
i~ f'flidi ilt> 1\urnar oynar gi
ıa:ıı Pek za~1f 1talyan clo
~ da,8narak \C ha\ a 
'clt l'iııdckj üstünlüKlcrindcn 

ı..: • ederek bu isi ba.'3rmak ._. •ııe gi .. 
ltfba nıştılcr. 
dıı. rıa bt-s günlük lı:trc1'at 
11 de, am eden sükuttan 

ı e t('dilcn :\iman tebliği 
betf'krn bir 'csi'i<adır. Bu 

ş günlük harckitla Al· G·. 
"~ti •nttc elde cttikkri as· 
• Ct'dc 

1 "1flııt.-rı n mc•mnun oldukla-
'lı ..\J Yor. Alman ba~kımıan
~ ırn:" kun·etl<'rinin ada 
1 h ~ iye bakımından rlıem

~~lrı.,~ 0 1an rne\'JdlMi elll'ri· 
b t " olduklannı orduya 

~ ~~·d<itllerfc talnlyc edi-
~ ı; krtatannın kara.da hü· 
~lıı eçtfklrrtnı iddia ediyor: 
~ lııt :~P kısmı şimdiden sağ. S"- t.ıı.. ide latalarımız tara· 
~ ~ hnu!)tur.,, diyor. Bun
~t "-hnan ha\'a. kUY\ cUcrl· 
~:ıaharebcforinc nıiida
~ 'e Alman nun-affa
flJoı.= lnani olmak iizcrc ju. 

ı.,.:-l~l'fn ~~fmdan yapılan tc· 
~~ g ?ntıııe gcçcrd• tn~i
~ 4'~111 l'1ııılcrini adanın şimalin· 
~ '~;ı kısnımda.n t.ardctti'idc· 
~~ ta.ınanda. hir çok harp 
~ ~batırdıklarını 'cya ha
\ ~~arnu '\O biıhin hare· 
lt..~k Dıda hava üı;tünlüğii
~ tliıu··larını bildiriyor. S lıt., 0k ha,·a ha~kah ile 
~ ~ ~etlcenin ınglllz hala, 
\ ~ ~ı::::ra kU\"\'Ctlcrinin iıtgali 
\ ..._~Qlla.n Glrıt adasında el-

~~~ )'iıı:bn~ı 1asıncn bile doğ
--~ Qıtit boyUk bir mu\'affakı-
~ adası milda.faasmm 

0 ldufanw gösteren bir 

(~ & . .. Bü. 5 (iş) 

v mm hakiki 11cri mıla§1lamıyan 
A' ve }nqüiz iddialarına raq cı·v,nrını'ı har:ı"taaı ımmı Grocnlmıd ,.. 

Hud nere· 
de battı? 

--0--

Almanları.ı:ı iddiasına 
gore 

izlanda'da 
İngilizlere göre 

Groenland 
Açıklarınd~ vukua 

geldı 
Z6 (A.A ) - (Hııl<a) -

\'a.,ıngton, kru,:117. ~unun ziya .. 
Hood rrı:..ııı.rcbc cak bahri yıır. 

. ye yapıla 
ı, tngiltcrc mcscıcııl etraCın-
dımın Rrtt.ırııınam . bliyuk blr 

1 kaııalar urorlndc 

OIBIT BABBI 
• 

Almanlar 
Hanya civarın

da lngiliz 
mevzilerine 

girdiler 

Alman tebliğine göre 
Akdenizde birçok 

İngiliz 

Kruvazörü batırlldı 
riaki m\,na " . ö UnUyor 
rol oynıyacak gibi sı; r ! sil. Sr ,d~:e~)'..,__:,._ _____ <;.,,Y_a_Zl8ı __ 4-:-ü_ncu_·_· de_) 

( J)eVamı a. .-- - • • 

-Ankara Dil- Tarih F akül~e~ının kapı 
camlarını kıran ve bek_çıyı yaralıyan 

S dettinin muhakemesıne başlandı a .;ir 1shak oğlu Sadettinin muhakcmc-
26 (Vakit) -ğraf- sine bugün ağır cezada başlandı. 

:O,~:r:~eı Dil. Tarih ~~nı kr Maznun Mdiseyi mahkeme huzu
nı fakültesinin kapı ~anı Murtaza runda tarsilitile anlatarak o sıra
:ı,. ve nıaballe be1i:iitin Omcr- da Ankaradan ayrılmak üzere bu· 
,Ba;baCa.Dt yaraJıyan 334 doğusnlu Deoomt Ba • .6 BÜ. 6 da ) 
ağa :mahallet!iJıden 

~aşv~lköO 
Müzakereler etra fın

da izahat verdi 
Ankara, 26 CA.A.) - Büyük 

Millrt Meclfainin bugünkli toplan
tısında bütçe heyeti umumiyesi U
zcrlndc Heri sürUlmU.s olan milta.
lcalara karştllk olarak Başvekil 
Doktor Refik Saydam aşağıdaki 
b<'yanatta bulunmU§tur: 

"Aııkadaşlar, müsaaoo buyunır-

Bugün Ruzvelt 
mühim hır 

nutuk söyliyecek 

sanız burada BÖ?. söyli~ ert a.rka· 
dııı:ıların Vekaletlere taallfık eden 
mUtal ealarma vekil arkadnslaıım 
knp ettiği gibi cevap ve izahat 
verdilC'r. 

Ben, umumi rncsC'lelC'r lız<'rinde 
burada arkad~larnnızdan bazda -
nnrn tcm::ı.s buyurdukları noktala
ra cevap arz dt'ccğirn. 

Sayın arkadaşunız. ml.lslakll 
grup relııi Rana Tarhan, gt'cen se
ne burada mcvzuubalısolan mna.cı 
\'C ücret meselesine temas buyur
dular. G<'çen sene size söz ver
miştim. Ücret meselesi Uzerindc 
ralışacağrm• söyl<'miştim, Çalıstım 
arkadaşlar, hu m<'S<'lc Uzeıinde 
Maliye Vekaleti milsteşarmrn ri· 
yaııcıti altınd~ vcltwctlerln aWka· 

Pas·fikte 
~n~~l!z - Amerika it 
bırlıgıne delalet eden 

Bir hadise 
ter. ·~'Mıttt.,~W!!rtt1 -:.:--•iteiM1~. 

Bitaraf ilk 
kanunu 

ilga edilecek 
BiT Amerilran ga:zeteai 

diyor ki: 

Fransız müstemle-

memuı-lyctıerfn kaldınhnası ve 
maMb mcınur;"tlerin kadroları • 
nm keyfiyrıt üz<'rindeki ta) in iı:in 
ufrR mağa başladrk. 

Birinci k'Smr bitirdil('r. YC'ni ile
rctlcri memuriy('tleıin kaldırıl -
ması m<'sclesinde umum ''C'ktuet 
IC'r mutabık kaldı. Kadrolar mcs • 
lesinde uzun çalı malar oldu, hl'· 
nüz nC'lief'lcnC'mC'miştir, M ınma{ilı 

1 
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: Maliye Vekilimizin i ! 
k 1 . . t d r 1 i beyanatı 2 inci i 
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Muğlada 
127 EV HARAP 

OLDU 
( y ll.::l N t ,' ft eti.de) 

Satie suiis1ımall davasında adli
yeyi havrete düşüren yenı safha 
.&ıkt Dcnl.7.bank Umum M\ltllırll 1 

Yusur Ziya öoiş ılc arkada~ıan Do· 

nlzl>anl< crklı.nı, o zaman kurulan bir ı· 
clıllvulmfun 100 bin llra oJnrıık de 
ğcrlcnalrdi;tl l<~mdılclıdaki Ocnlzbank I 
blnasmı 250 bin liraya banka namına 1 
satın aıııı ak b,1zineyl HıO hin lira u · 1 
rarn sokmak suçundan birinci a~r ı 
ceza mıdıkcmc:ılnc vcrllmlıı ve mır 
hakcm<"'erl sonunda da mtıhldlf ccza· ı 
lara c;;arpılmı!llardı . 

J3ılı\lurc karar te myiz mahkemcııt 
tarafm 1ıuı ma.znunlarm lehinde ol· 
mak U:r.crc bozulmuş ve geçenlerde 
muhakemeye yeniden başlanarak tek· 
rar bir chJlvukuf tcııkll cdllml~ ve 
ldkıknta ba .. ıanmıştı. 

Dün Yusuf Ziya öniş ile arkada§la· 
rınm. muhakemesine devam olunmuş 
ve yeni chlıvukufun raporu okunmu§· 

tur. 
Bc:;ı kişiden mürekkep olan bu eh· 

ııvuk:ıf, raporuncll\ hulA.ııııtcn, Satic 
binasının o zamanki rayice göre 241i 
bin lira dcğC'rlndc olduğu bildiriliyor
du. Bunun üzrrlnc mahkeme. duru" 
mayı müddeiumuminin mUtalltuımı 
söylcrr.f.'81 !<;in başka bir güne bırak· 

mıştır. 

Bu ehlivukufun karan bütün adli· 
ye muhitlnde derin bir hayret uyan· 
dtrml§br. Zira ikl sene evvel tcfkll 
olunan ve yemin ile tetkikat yapan 
ehlivukuf lir. bu chlivukufıın gl!ril§lert 
araamda 150 bin liralık bir fark var-

dn:. 

-· 

olmaa. 



Bütçe üzakereleri başladı 
:d.n1cıara, 26 ( A.A.) - Maliye 

Vekili Fuat .A:ğralı, 1941 mali 
yılı lbüt.çesinin müzakeresine ıbaş 
anr1ması münasebetiyle, bugün 

B. M. Meclisinde aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 

Sayın arkaclışlarım, 
Bütçe cnciimeninin dikkatlı 

tahlilinden geçen 194:1 mali yılı 
mü~i umwniye kanun layi. 
hası yüksek tetkik ve tasvibini7.e 
ar7.eclllmi~ 'bulunuyor. 

A vnıpada iba.').lıyan harbın tev. 
ıt ettiği vaziyet dolayısiylc bir 

tarail;;\n bazı vcrgilcrimfade ha-
ıl ola.n tenakID>a, diğer taraf tan 

milli müdafaa nıd!:iraflarmdaki 
ehemmiyetli t>zayüdc, geçen se. 
ııc de, i.,aret etmıştim. O 7.am.a.n. 
danberi harbin sahası tedrieen 
genişlemiş ve göst~ y\:ni ye
ni inki.ş;ıflann tesiri bil.hassa 
milli müdafaa ihtiyaçları bakı. 
nundan, gün geçtikçe daha bü. 
yük olmuştur. Masraf bütçesi
nin ta.hlili srrasrnda buna dair 
etraflı izahat vereceğim. ~imdi
lik yalnız şura..cunı arzedeylın ki 
194-0 mali yılında gerek adi büt. 
çeden, gerek fevkalade menabi-
den milli vekaletine ve. 
rilen taı!l n ru<'Cm.uu, devlet 
bütçesinin .unıumi yekfuıunu mü. 
Iüm nisbette geçen bir m.iktara. 
baliğ olmaktadır. 

Milli müdafaa tedbirlerimizi 
siyasi vaziyetin her türlii inki
şafla....-xnı karşılamıya müsait bir 
lwJde devam ettirebilmek üzere 
öotimüzdeki sene için fevkalade 
~ tamamen bu ihtiyaçlara 
t3ısis etmeyi daha faydalı gör. 
dük. Bu sebeple ötedcnberi fev. 
kalade tahsisatla ıdare olunan 
bütün diğer hizmetler adi bütçe
,e alınmış ve tafsili.tını aşağıda 
an.edeceğim zaruri bazı zamlar_ 
ıa birlikoo 1941 bütçesi yekfuı.u 
(309.734.307) li~ olarak tesbit 
olunınuştur. 

Cumhuriyet devri :maliyesinin 
ana prensipine sadık kalarak hu. 
mrunuza. mütevazin bir bütçe 
takdim edebilmek için bu sene 
de bazı: ~ar -re ?hdaslarla va
ridat menaıhil'tllizi takviye etmek 
2rareti hasıl olmuştur. 

iti asraf bütçesi 
Hükumetçe yüksek meclise 

takdİm edilmiş olan layihada. 
masıd iblıtçesi yekunu (304 mil. 
yıon 971.861' lira.dan iıbaret idi. 
:Ve layiham:n tanzımi sira.Srnda 
~ bulunan 8 aylık tahsilat ra. 
bmlarma istinaden bağlanmış 
bılunuyordtL Bütçe encümenin
ce yapılan tetkikat sırasında 
msan gayesi itilbariyle 11 aylık 
tahsilat rakamları alınmış oldu. 
ğwldan varidat Wıminleri bu 
rakamlara göre tadil edilmi~ ve 
varida.t büt:.çesinin baliğ olduğu 
yekO.na. muvazi olarak masraf 
)'ekünu da (309.73'4.ı:..307) liraya 
çıkanlnııştır. Aradaki 5 milyon 
Jiralık fark düyunu umumiye 
lbiltçesin.de fevkaJMe tahsisat 
karşılığı olan ıborçlarm itfasına 
mahsus tertıoe ilave olunmu.'? ve 
brt suretle g~n sene bilt;Ç('Sinde 
10 milyon liradan ibaret olan '~ 
hükOme~ gel"'n proJede W 
milyon Jimya ç.ıkarılnuş bulunan 
bu fasıldaki tahsisat 25 milyon 
liraya iblağ edilmL'?tir· 

Bütçe encümenince tesbit olu. 
nen masraf bütçesinde 1940 yılı
na Tl!!:l.7.aran mevcut 41.257.986 
:m--... fazlalrğın müfredatı şu. 
dur: 

17.800.000 küsür lıra düyünu 
umumiye biitçıesine za.mmedil. 
mı~r. Aynı bütre içinde yapı
lan bazı tenzilatla birlikte elde e. 
dilen takriben 21,5 liranın 4,1 li. 
raya yakın kısmı 25 milyon f'ter
linlik resliıhat .kredisiyle diğer 
krodilerin taksitine, 15 miiyonu 
fevkalade tahsisat karşılığı old.n 
borçların itfası!'.:?, geriye kalan 
kısmı da muhtelif devlet bor<;. 
lanr.a ait tertiplere ilave edil. 
miştir 

Fnzlalığm 14 milyon küsur li
ra.CJ, başta demir yolları in.;aatı 
olmak üzere Ereğli lcömiir hav. 
zasınm devletleştirilmcsinden 
mütcv~llit fevkalade sarfiyatın, 
ŞOW' .,. e köprüler, mulıacır iskan 
işlen maske imalatı gibi ievka. 
iade U.. isatla idne edilegelmek
te ohm himıetlerin adi bütçeye 
alınmasından mütevellittir. 

1.3~ 1.000 li1'8. muhtelif nafia 
hizmetlerine ayrılmıştır. ŞurasL 
nı bilhassa tebarüz ettirmek is. 
terim ki 'bu miktarı .. 750 bin li-
1'881. fevkıı.18.rlcden nakledilen 
miktara ilaveten yo' ~tına 
aittir. Bu su.retle yollar ve 
Jaaprüler inşa.atı için beş milyon 
liraya ya.km talısiı:at, mnumi 
lbUttee:cte daimt olarak yer alını~ 
lbaltuDmaktadır. 

Demiryo!lnrı in~atına ait ma.. 
Jll"OKTamm 1941 Vllma ait mik-

6.271 000 ı·- ur lfr::l~r adi 
konulan ta1~•tla. bıL 

1.-abul buyurduğı.ınuz dahıli isb'lc. , l'üzdeı!crı: 
razla karşılamak üz~ ı l" tamamen 
nazarı dikkate alınmış bulun. 71.89 568.287.0QO l.iııı mmi müdafarıya tnallftk eden nnıhteltf hbmctlere. 

rük vergileri tahsil.8.t.mın sene so
nunda 87,5 - 38 milyon lirn radde
sinde ola.cağı tahmin edilmekte
dir. Bu miktar Avrupa harbindC'n 
evvelki en son normal sC'ne. olan 
1938 mali yıh tahsilatiylc mukaye
se edilirse gümrik ,·aridatındaki 
tenakus nisbctini 1939 da yüzde 
29 raddesinde ik<.>n 1940 da ~i.iz
dc 50 ye yani hemen iki "ntsline 
ya.km blr Mddf" cıklığı göriihir. 
GP.rçi gc~ n sene muh~lif vergi
lerde kabul buyurulan h~vkaladtı 
zamlıırın da teshile dı-.hlli vergi· 
lörimlzin bazıları tezayüt göstt'r
miş ve 1940 varidat muhamme -
n:ı.tır.a. nazaran 20 milyon radde
sind13 fazlalık elde edilmiş l.se do 
bu fazlalığın 1941 yılında da ay
nen elde edilmesi mümkün göri.ıl

memektedir. Halbuki önUmlizdcki 
yıl varidat tobminatJa esas olnn 
hesaplara göre: 

maktadır. 18.45 GS.992.000 Lira dmılryollnr lmıaut maM"Bllarma. 
İçinde buıunduğuınuz fevka. • .;,;ıs 28.GOt.OOO J.ira. mııtıteur na rm ,,. imar ı,ıerine. 

!adc ~aziyetın doüurduğu mi.ıs- 1.90 2.;. ıs.ooo Lira maadln , .e 1ııanııyl 1esisatilo miinakalM gibi U.hsıuti 
külfıta ve malzcm" vokluğuna "~ticari thtıyaçlarn. 
t ğmen hu sene Zonguldaktan 2.01 rn.sos.ooo ı.ırn Nıhhnt , . ., 19t1maı rnWt\t.mekırhw. 
Kozluya, })iyarbakırdan Cizre'ye ı.- o.ı:?s.ooo ı.ırn lll3aru hb:mett ... rin<'. 

ve Elaztğdan Palu'va doğru olan ı o.58 2.;ao.000 J.ira :tlrai mhzuınrn. 
dcmiryo!hr inşaat ameliyatı im. __ ----
kanın müsaadesi nisbctinde ilc>r. 100.01 lit!.21s.00t 
lemiı;;tir. Önümüzdeki sene d~ 
programı dahilinde bu ınşaata 
devam ediiecektir. 

Farkın 1,5 milyon lua-.ı maa
rif bütçesine ayrılmış ve başta 
köy enstitüleri olm"'k üzere de. 
vamh bir inkişaf gosteren muh. 
telif maarif hizmetlerinin takvi
yesine tahsis olunmujtur. 600 
bin lir-dSI devlet ziraat i3letmele. 
ri kurumunun sermayesine mah. 
suben verilmek üzere ziraat hiz
metlerine 1.100.0000 lira aynl. 
mıştn·. 

Fazlalığın lJ.00.00 lirası Ja 
muhtelif sıhhi ihtiyaGlara karşı. 
Irk tutulmuştur. 

Bu arzettiklerinıden başka 
petrol ~ramalan masraflarına 
karşılık olarak maden tetkik ve 
arama enstitüsüne ait mut.ad talı 
sisata bu sene için ilaveten 600 
bin lira verilmis, müteferrik ka
nunların ve fevkalade ihtiyac:la. 
rm icabı olarak da muhtelif daı. 
relere oeman 1.500.000 lira lm
dar tah~c;at a)Tilmı~ır. 
~ihn) et, doi:'Tll.dan doğruya 

milli müdafaaya taalltlş eden za. 
ruretlcrdcn dolayı jandarma ile 
gümriik ve orman muhafaza ida. 
relerindeki askeri teşkilatın tak
viyesi için de ilav<'ten 2,5 milyon 
lira tahsisat veriln iştir. 

Varidat fazlalığımız 
Bütçenin masraf kısmındaki 

fazlalığa ait maruzatını bundan 
ibarettir. 

Biraz cvv~l nrzetmlş olduğum gtbi, 
adi bUt.çc haricinde kalan butUn vnri· 
dat mcnablhniz bu sene mlllt mUda· 
tııa ihtiyaçlarına ~lık tutulmuş ol 
duğundan yüksek mec~ aynca tak· 
dim odilnılş olan fevkalade ~.sisat 

l~yihııdle §imdilL'lc :istenilen 83 milyon 
lira nıUnbamrı:uı. muhtelif müdafaa 
bizmctlerlnc alt bulunmaktadır. Adi 
bütçede mllll müdafaa. grupuna ay
nı.an tahtılsat y kClnu 7 r.ıUyrın llra· 
dır.' 83 milyon llralılt evka.la.ctc tah 
sfs2tı~ birlikte 161 nul) o.ı liraya baliğ 
olacaktır. Şurasını dcrhal nrzedeyhn 
ki, milli müdafaanın senelik hakiki 
jbtiyaç miktarı umumı \Mzly!'tin tn -
ktşaf taruna ve bununla muvıızl ola· 
rak nlınmnsı lüzumlu g5rUlccek tcd -
birlerin ı;umul ,.e ehemmiyeti derece· 
sine b:ığlıdrr. Nitekim l9i0 mali yı • 
lmdn milli mU<b!nayn verilen adi \'e 
fevkalıldc tııhsi!!3tın ycl~1lnu ınall se
ne hionyctinde fol milyon ınikt...ırın • 
dıı oldu~u hnld<' sene ıçlnde yeniden 
alınan Ledbırlc. rln e •• .,( ı ola.ra.lt bu 
nıka..."ll S02,5 milyon liraya baliğ ol· 
muştur kJ bu mlkWr devlet bUtçesı· 
nln umumt yclt~nunda.n 34 milyon llrn 
fazla bulıııunakto.dır. 

Mili~ piyango 
Milli pıyango ıdarcsintn elde etti 

safi lms1lat olnml". m:ılt yıl lçlndn 
bava hUtç'"""" t ~-ruı ıt kayd~dılcn 
2.620 000 kflz;w lira bu rakama d hll 
olmadığı gıoı askeri fca.plnrd:ın do • 
ğan ihtlyııçıara sarfedılroek Uzcre, 
hlzil' • n ıradesıle all\kadar olan j:ı.n· 

darmtl. giımruk ' orman bllt.;~ı .. rıı 
maske ımal!ı.tı, yol, as'{ ri iskeleler 
inş:ıatı gıbl işler ır.ln na.fııı ve diğer 
daire! r bUtçc!Pr ne konulmuş olan 
tııhs!.sıt da bunun hnrieind~lr. Ar • 
~tı~ım bu rakamlar bir taraftan 
mcml kc.tın sulh V<' cmnl;ı.ctuıc ver • 
diğimlıı: clıemmiyctin d<'rcccslnf gös • 
tcrmektc beraber, dlğ.r taraftan dJ. 
şlmdiy' kAdar aldığımız eınnıyet tcd 
birlerınln istilzam ctt •. n ıll fcdak!l.r 
ltj'ım vllsatıni tcbnrl\z et.lrm ktcd!r. 
Adi bütçe içine! t mini m.imhiin 
olmıynn bu iht ~açlar ı<;ın f<"vkall\dP 
karşılıklar bul!?"nk ?.ar. rcti m<"ydan· 
dadır. Geçen scnı ki maruzatım arıı · 
smd:ı, muayyen hır progrııın:.ı b:ığlı 

işler :çın 193G yııınd n beri muhtelif 
kanun~ı la verilen fe\•knlAdc tahsı.sa· 

t.m ve .Karsılıklarının tahlilini yapmış 
tım. B•: porgrama dalııl işlerden doğ
rudan doğruya mılll mlld:ıfıla. lhtıyaç· 
Iarı bariclnd kal nlann trunnmcn n· 
di bll~cyc alınmış oınıa ı dolayısllo 

bugUnc Jtadar v rilcn fevkıtAde tah • 
sisattn son vazly tini bir k r daha 
gözden geçlrnıeğt faydalı buluyorum. 

F evkaladr. tahsisatın 
umu~i ye.4{uıu 

193f ve 1935 senelerinde s..ı.rftna me 
zunlyet vermiş oidu~nuz 14.180.000 
lira il .. son taS\·lb buyuı ulan kanunla 
kabul buyurdu~nuz S milyon ııra 

dahil olarak bugüne :adar verilen 
tevkalA.do tahsisatın umıımı yekClnu 
812.216 000 liraya baliğ olmakt&dır. 

Bu -,ıkL.,rın muhtelif hizmetler a · 
Nml(ja .!IQl'ftt1 fevzil §Udur: 

Bu raı, ımlarm t• ti lk \'(' mıikaye • 
ııesi bızı> . u neticeyi verir ki şimdiye 
kadar nlıl'an fcvkallde tahsisatın yüz 
de 71.9 u ı illi mUc!afaa hlzroeUerine. 
yUzdc 13.4 ı demiryollıın !~at mas
rnllarımı, yuzde ~.G sı diğer nafıa ve 
imar ış:eı inc yUzde 4.90 ı iktısadl lb· 

tıyaçı.ıro bakiye ;> Uzdc 4.1 i de sıbbnt 
maıır!f v zlrua.t mevzularına aittir. 

Fcvlmllı.do tahsisat karşılıklıırmm 

bir kısmı. madeni ufnltlık para dar • 
biyatmctan elde cd!Up ka.i varıdat 
meyaıunıı giren ve mC'vcut. kanunla • 
nn .:ss.elı hUkUmlcrlne m\istcni m a· 
vans vc kıs.ı vadeli istikraz şekl1ndc 

daimt olaralt h.'l.zjnece fstifado edile • 
bilen menablden tahassW ettiğini, di· 
ğcr ku;rnmm da muhtelif kanun1.:u1a 
kabul buyurduğunuz hususi saltılllyct 
lere mü&tenldcn temin edildlğlnl ge • 
çen s"n arzclmiştim. Bu karşılıkla· 
rın bazııart, Cumhuriyet Merkez Ban· 
knsı t rofınd:m banknot ihracını is -
Ulzam tmektc olduğuntlan bankanın 
emisyon vaziyeti hak'b.-ında birn?. ma· 
liJmat \"Crm"ği fnyd:ılt bulmaktayım. 

Hunu bilhassa, evrakı nalcdiyenin 
nrl s nlsbetlnl cndışo verici telikki el· 
mcğ-. temnyUI cdebilect>klerl tenvir 
lç1n yapmaıtn lU:r.um görüyorum. 

Evrakı nakdiye 
mevcudu 

Bankanın 17 mayıs 1941 t.a.rihH va· 
ziyetfne gö:u teda.villdeld ba.nlmotı.ı.
rm umumi yekQnu 505 milyon 495 b\n 
u92 li':'S.dan ibarettir. Bunun 137 mil· 
:ron 495 bin 392 lirası. Osmanlı lmpa.· 
ratorluğu zam.ıı.nmda. ihraç ve Cum -
h riye~ Mr.rhez Bankasınca deruhte 
cdilmiq olan evrakı na'kdiyenln bd I· 
ycsid\r ki mukabilinde. 46 :milyonu 
cı1haın ve tahvi1At olmak Uzere mub· 
telif kıym Ucr tevdi edllcrnk hczinece 
banlmy:ı borçlanılmış vo tasfiyesi ba.n 
kn knr.anu ıl<> muayyen bir şekle b:ığ
L-ınmı<rt.ır Bınacnaley!ı bu evrakı nak 
diye uzun vadell m tnzam blr borç 

haUne gelmiştir. M cut evrakı nıı.k· 
diyenin f7 milyon Urrurr da kaf'llllğl 
tamarr.rn nıtm olarak bankaca tedn· 
v\ile çıkarılmış olduğuna giSrc, tama· 
n n k&rşılıklr vaziyettedir. 2!50 mil -
yon lira re skont rnuk bili tcdnvmc 

vaz"dllml.ştir. 

Buna mukabil lııa.nkannı senedat 
cüzdanrndn mevcut kryme.1.lerln 
yekftnu 274 milyon 915 bin 229 li
radır ki bunlar da ha.7.ilıe bonola
nndan tlcaıi usuJl('TJe idare edi
len dC':;let müe$~leıi.nin hazin"' 
kefaletim haiz bonolnrınd:ın ve di
ğer tica>i v, ... zirai scnetll'r4en mü
tc~ekkildır. Fazla tafsilata girlc;r 
meden yalnt?. ~u.-as~ arzcdeylm 
ki bu kıynwtclin 2lv mllyon 798 
bin 986 lirasını nrtısadt devlet 
nıiV'ssP.scl<'linin hazine kefaletini 
hal?: bonolnrı tE"ç~ etmekte ve bu 
mtiP<ıSC'S "'rin 1940 bilinçolarma 
g-örP örlı>mniş qE:'rmayeleri mec -
muu ise 571 m\l)~n liraya balig 
olmaktadır. 

'l'edavlild<"ki evrakr nakdiycnin 
101 milvon lirası t!a altm terhini 
mukabi.1~ndr Jıazineyı> verilP.n a
vanstan mütevellittir. Terlıin ('ldi
J,..n nltının kıymeti 78.\24.11)7 n-
1 nd>ln ib:ıret bulunduğuna. göre 
buna mukabil fiilen yapılmış olan 
Pmio;yon miktarına ntı7.a.ran altın 
knrsıhf.r htı.len vüzdc> 77,3 ü mü
tecavizdir. Bu altınların terbini 
mu:ka'l:rllinde hazinecP. alınabilec"k 
avansın RZS.mi haddi kanunen 250 
milyon lim ile takyid edilmiş ot
duğuna göre hu miktarm tamamı
na muad:l C'misyon yapllmaeı ha
linde de altm kar§ılrk nisbet:i yüz
dt• 31 küsurdan aşağı dUşmiye
cektir. nu izahat. cımisyonun bu
glin!;ü v zi~·<'tinin kerştlı'k itlba. 
ril<' f'ııdiııo verici olmn1·tan uzak 
bulundui:;-unu tcbarliz ettinneğe 
kfı.fi lir z-ııın derim. Diğer taraf
tan Merk<>z Bankasında mevcut 
altın miktıı.rı ile halen tedavülde 
bulunan evrakı nakdiye miktarı 
nrUS'llda yapılacak umumi bir 
mukayese de r;u neticryi vermek
tedir; 

Altın mevcudu 
Bu,,,"'iin merkez Bankası emrin

de mevcut alt.mm mecmuu kiy
metl 119 milyon llr:ıdan ibaret ol
masv!<l gor" tedavüldPkl umum 
evrakı nal:diycnin yüzde 23,51 üne 
ve ımparatorluk zamanmdan ~nv. 
rodilip hususi bir tediy<' taruna 
b"§landığın demin arzettiğim mik
ta:rın ten ilinden sonra kalan Cum 
huriyE't devrinde çıkanlmış olan 
bakiyenin de ylime 82 33 üne te
k" bili etmedir Jd emisyonu lstil • 
... am roon ~de buhınduğuımnı 

fovkalii.de ı;eraHe nazaran bu niı5-
belleri halta normal tcl:ikki et
mek icap eder. 

Emisyon mevzuuna aft izahatı
ma nihayet vermeden evvel şu -
rasım da knydedeylm ki mevcut 
kanuni salil.hiyetlerin müsaadesine 
rnğmeu tedavüle çıkanlncak ~
rnkı nakdiye miktarını nsgnrl had 
dahilinde tutmak için gerek hazi
nece ge'l"ek Merkez Bankasmcn 
muht.elü tedbirlere müra.cant edil Yeni vergiler 
mckte olduğu gibi diğer taraftan 5.250.000 lirası g1lnu1lk vergilerin· 
yapılım~ olan emisyonları tedri- de, 2.500.000 liram buğdayı konuna 
ccn kapatmak çarelerini do ehem vergisinde, 2.000.000 lirası faiz ,.e 
miycile nazan dikkate almakta~ Yayicl hasrıat!?lda, ı.600.000 111'881 stok 
yız. Bu cümleden olarak düyunu lardan bir defaya mahswl olarak alm· 
umumiye bütçesinde fevkalade 

1 
m~ olan iaUbllk vergilerinde ve 3 

t:ahslSat karşılikla.rm.a aft bo!-çla -
1 
-mllyoı!l lirası da muhtel!! varidatta 

rm itfası (aslına 15 milyon lira olmak üzere 1940 tahs:lt\tına nazaran 
ilAve edilmek suretile bu fasıldaki c::eman 14,5 milyon liraya ya.km bir 
tahsisat miktan 25 milyon limya dilşilkIUk olacağı anlqılmaktadır. 
çıknl'ılmış bulunmaktadır. Önilmüz Binaenaleyh 19f0 t.ahsllltmdıı. göril -
deki senelerde de biitçe imk&nla- len 20 milyon Ura fazlalığın oncak 5,5 
rmın müsaadesi nisbetinde artı- milyon llnısmm c.nUmUzdekl scnc va· 
nlmasnu dilşündilğilmü.z bu tabsl- rfdat tahminlerinde nazara alınabile· 
sat ya.pılmış emisyonların tasfi- ccği neticesine vanlmıştrr. Diğer ta -
yesino kıymetli su.rette yardan raftan masraf büt~~deki nınruza • 
edeookıtir. tun srnuıında izah ettiğim 1111.vclerle 
' Masraf bütçesi ve bununla ala· 1941 masraf bllt.çesl 309.734.307 Ura 

kadar muhtelif mevzular hakkında olarak tesblt edilmi~ olduğundan ara· 
ld mazuratmı bunda91 Iıbarettir. daki 35,5 nıflyon liranın karşılanmruıı 
Şimdi de sanayi. maadin 're su iş- için muhtelif vergi ve res1Qılere yen\ 
leri gibi mevzular hakkında biraz den zam yapılmaıer zaruri ~rillmllş 
izahat vereceğim= ve vatanda.5ları, bu sene de fevkal!de 

Sanayi işleri nhvn.l!.ıt ıcııp ettirdiği btr :fedakA.rlrğıı. 
Gerek ikt.ısadi devlet teşekkül- davet etml'k mecburiyeti hfuııl olmu~ 

l cri tarafından kurulmuş olan, ge- tur. 
rck hususi teşebbüsler mahsulü D&hili vergilerimizin. bcynclmllel 
bulunan sanayi müesseselerimizin huhranm tesirlerine mııkavem~t et -
i<;tihsalfı.tında kayda değer inkişaf mekle beraber, 1940 yılı tııhminlcrlnı 
lar görülmil.,."1ıür. Gayri miisait ba- de aştn11 olması, geçen sene kabul 
zı amilleriıı mevcut bultmma.sma buyurulmuş olan fevkalAde zam ka -
rağmen büttin aUlkada.rlarm gö8- nununun gayesini ta.mamilc tahakkiık 
terdiltlerl umumt gayrot sayesin• ettirdlğinl ve memleketin iktısadi fa· 
de bu isfilısalil.t gerek hacim ge- aliyet ı;o ~reketinl de tazyik etme· 
rck V3Slf itibarile yükselmiştir. ml!J olci\'l?unu göştermektedir. Biraz 
Smai Jstihsali\.tmnmri görUletı ba evvel anett\ğım 315,15 mH)'On lltnft1( 
artışın, bugünkü fevkaüı.de ahval farlon. l'nrşılığmı teşkil "ttnck Uzeıe 
içinde memleket iktISadi ve mali yüksek meclfae talcillm ooi!m'iş &an 
nizamının mahfuziyeti baknnm- kanun IAyUıasilc derpl§ edilen zaınlnr 
dan müSbet tesirleri bilhassa. ka)'" sureti umum.yede geçen encki ka. -
da değer. nuna giren mevz;.ılarıı. temas etrtınkıa 

ınaliv<' 'ekili 5 tf bcra':ıer bu sene zırant ve hayvan mah 

Maden İşleri ._.,... sulA.tile ihracat mevaddı fiyatıannda 
Ba,ta Ta§k(jprll obnak 1lzere ma· hasıl olan tcrcffU nazara alınarak 

den lstihsaıtı.tımızda da artıılar kay- bundan mtıstcfit olan vatanda§larm 
dedilmiştir. Dövtz vazlyetıerimlzln 'b:ı§ da bu muvakkat fedakArlığa. İştirak 
lıcnlarmı teşkil eden Ergani ve Ku· ebnelerl mUmkUn görillmllş ve geçen 
vıırsan ~letmelerfml.2ile bir evvelki seneierde vazıycUn mUsandesi nl -
~ncnln nltı bin kUsur tonuna muka· betinde tenzile U.bi tutulan hayvanlar 
bil 1940 senesinde 9 bin tona ya.km verglal\e tuz resmine milli mtldafııa 
b:ıkır istihsal edilmiştir. ve.rgiai mrı.hiyelindc olaraic bir mlk • 

Ham IstfbsalAtımız mtlsait seyrini tar zam yapılml§ ve ihracat maddele· 
194u senesinde badi muha.faaa etıni§· rl U?.<ırlnc de nynı mahiyette hafif bir 
Ur. resim kl'nıılması muvafık görUlmllş • 

tür. Su işleri 
BUyUk su i!}lerine ait 31 mnvon U· Normal zamanı rda lliracatm ver · 

ralık kanuna ınUstenft beş senelik &iye tA.tıl tutuım ndakl mah:nırlnr 
programa giren mevzulardan halen mnlüm bulunm:ıkla b"rabcr, beyncl· 
taahhüde ba'Hanarak i."l.,aatma geçil· mtıeı mObndelAbn .,u lnkU şarttan 
mlş olanlar 24 milyon urııyı bulmuş - 1 içinde r.ıu\akkat ve hafif b:I". verginin 
tur. DUnya vaziyetinin ihdas ettiği ihracatı mUtecsslr ctmi.} ccği 'la::ınra 

mU,ıkUl şeraite rağmen inşaatın, tabii alı mtşhr. 
S('yrl dahilinde tnklpt ettirilmesine a· Geçen sene kabul buyurulmuş 
zamt surette çal!§Ilmaktadır. önUmUz olan muamele vergisi kanunu ile 
dek1 ne de bu yoldaki mesaiye prog bu verginin tarh ve tahakkuka 
ram dahtlindc devam edilecektir. <ıit esas hükümJerindfl yapılmış 

olım ıslahatın semereleri daha ilk 
Varidat bütçesi tatbik s..,nesindr kendini gösteı· 

1941 malt bütçemizin varidat kısım miş ·e vergi nisbetindc hiçbir de-
309.743.001 lira olarak tahmin edil · ğişlklik o'tmadığı halde 1940 yılı 
ml§tlr. Ma..~f kısmına nıt izahat nra.· 11 aylık hasılatı 1939 yılmm aynı 
smda arzettığim gibi. hUkCımet tara· devresi tahsiliıtın::ı. nazaran 6 mil
tmdan yüksek mccl!oo tııkdim edilmiş yon 135 bin lira raddesinde bir 
olan IAyilıadaki tahmin 19f0 mali Y1 • fazlalık kaydetmiştir. 
Iının 8 aylık tahsisat rakamlanna ts· Sınai mamulat fiyntlarmda vı..' 

nat ettirilmişti. miktarlanndn ha511 olnn yilksf'li-
Bütr-e encümenince müzakeresi şin bunda müess.ir olduğu tabii bu

srrasındn nisan gayesi itibarile 11 lunmakla beraber böyle yüzdo 50 
aylık tahsilAt rakamları almrru•· yi mütecaviz bulunan bir nrtrşm 
bulunduğundan r ncümende vari- yalnız bununla izalıı mümkün de· 
dat muhanunena.tı bu rakamlara ğildir. .Fiynt ve müı:tıır ~iiksC'kli
görc tetkik olunarak arzettiğim ği kadar, h tfı. mlihim nisb"lt<' 
yekuna wırrlnuştrr. Geçen seneki olarak geçen sene kabul bu·'Urdu
maruzatnnda, Avrupa hnrbinin ğ·unuz yen; muamele vergisi kanu
tovlit etufti buhranın, gümrült ver -nunun temi.ıı ettiği ıslahntm da 
gilerimiz üzerindeki tesirini tahlil bunda amil olduğu eUphesiz:iir. 
etmi~tim. Bu tesir 1940 mali y.lm- Gerek bu nctiC(;', gerek yinP 
da da mlitez:ıyit bir surette de- geçen sene kabul buyurduğunuz 
vam Ptm\ştir. Filhakika, geçen fevkal9.dC'I zam kanununun verdiği 
sene muhtelif vergilere yapılma- neticeler yüksek meclisin vergi 
sını ka.bnl buyurduğunuz fe,bla- kanunlarımızı memleketin ikUsadi 
de mahiyetteki zamlar arasında, bünyesi ve vazıyetJ.n icaplarilc ~
gUmrUk1erde taJudl edilen istihlak zami derecede telif etmek husu
vergiJ('lrinin n1sbPtleri yüzde 10 sunda daiına g3sterdlği büyük isa
der.?cc~I.ııde tceyf t edilmı:ı ve muh betin yeni bir delilini teşkil et
teJü eşya üzerine yeniden istih- mektedir. 
lak vergisi vazedilmiş olmasma 1 VarUlat bütçesine ait izahatnna 
rağmen 11 aylık ta.bailit ra1tam- 1 nihayet vermeden evvel, hayvan
larIM göre yapılan hesap netice- , la.r vergisi kayıt ve yoiklama ne
sinde, nıubammenata nazal'lln 1946 ticelerini de yüksek meeli.so ar
yıh gümrlik varidatmınıdnJd ek- zebnek isterim. Aldığmuz malü -
si'ltliğ1n 8 mlYon liraya yalmı ol- mata göre geQen •eneye nazaran 
duğu anlqrlmştır. ba sene muhtallf .bayvan)arda ce-

On bir aybt seyrine göre 6/6m- man 286.lM adet ftıclaldt. mevcut 

bulunmakta.dır. KöylümUzÜll _1' 
en sC'rvetleriııd1:n birıni ter 
dC'n huyvancılıgrnıızr' d~ 
tigi görülen hl! inki<ınft ıneırıJI 
~etle ka~ iediyorum. • 

Hazine vaziyetı 
1ıh mkkNimlzc.ıt nnc.ak '- f 

hurivet d vrin<' nasip olnn '. 

1 
knlfd şer-: .t :ıltmdn Uahi hıç 
müı-;külata m'lruz kn '•nı~ an a,ıı) 
t.azam ted \ otımız, lı ıin ,. 
tinin sağlarııl·ı,.mı goste.rcn it 
vctli del idi . 

Dh "ili i ıkı az tahviUcrif!<' 
hazım u ,1 • " ~ ıaıı rağb t 
ki d vlrleı ı tnhnıın ve tıı98 
oo:lmi~ <.>cek de rc>celerf" ' 11 

tadır. Sivn - Erzurum ·o;tılı 
nrn 5,5 mi \ n lir dan ıb t 
tranşına h 1 • ı.zın i"tir ~ 
tiniu yük.scı kligi bunun bS 
deliUnl tef)kil cdC'r. ~ 

1940 muvazrnei unuunıye ıo 
ııiylc verdıgıniz mezuniyete 
tcnıden çıkanı"l'lnkta. olan Jırtl 
bonolarının r,urdil~ü bUyilk 
bet, azami haddin artırılın~ ~ 
no ıçlnde yüksek meclise 8 ~ 'il 
ği istilzam edecek derececi~ 
olmuş vr> bilfiil çıkarılan dıfl 
nn baliği bugün 63.600.000 
bulmustw-

Emisyon miktarını 2, 
matuf alınan tedbirier . ...tiP 
verdiğiniz bu mezunir·~ 
muvaffakıyetli bir netice 
etmiş olduğunu ar7.e~ 
kamlar isbat etmektedir. 

Döviz vaziyeti A 
1936 dı.ml>eri tatbik e ~ 

olduğumuz döviz büU:~~-1eıf 
nün verdiği müsbet nebcvı 1 
şaret etmek yerinde otur .. ,~ 
döviz bü~emizde resmi .~~ 
rin serbest döviz tcdiy~~ 
zam eden hizmetleri ve tı~ 
milli müdafaa ihtiya.çlal'l ~ 
men karşıle.nmrş bulunın ~ 

Döviz vaziyetimızd n --oı ~ 
derken, kanunuevvel a.Y11';~ 
giltere ile aktolunan ve~ 
sahasına dahil memıeke ~ 
cari mübadelemizi geniş.!'1?...ır 
ta · nkişaf ettirmekte ınuesı"'" 
lan tediye anlaşmnsmıı ~oı 
etmek .isterim. Bu anJ:ıı;ıır: 
viz vaziyetimiz üzerin?:.! 
bır tesir icra etmiştir. D\P"". 
zam olarak ihracat mali 
-diğeıo piyasalnl'da f;Cl~ 
le sa.tılma.sr ımkfı.nlarınlfl1~ dövii v.ıziyetimiz için .. . 1 bazı mallara serbl>st dovt 
sisine bu suretle imkan J:ı 
bilmistir. 

· Milli para ·~ 
Dünya durumu dolıl),sı. 

taraftan birçok ihraC'nt J11 
mızm bari<' piyasalarda tfl • 
dövizle ve müsait fiy~ı.t.~, 
bulması, diğer taraftan ~~ 
da bizzarur aznlması Fer''~ 
\~İz ve altın karşılıklıırını~-tf 
~o artır.asın' intaç t:ınc . 
bu vaziyet paramızm fıı~ !' 
rarmı tak' y ylemekt ti' 

Serbest iiltın satışlarıı 11 t 
mnn zaman göriilen gıı\,i !;; 
yUkselişlerin sadece sıYPı~ 
reınlardan Milteveıı:t () 
ve alıcılar için hakiki b~ j 
t~kil etmekte bt lıındu~~J 
~en &re pzun uz::ın·ya ıı ·1""'ıııt 
t;m. Milli paramızm fi!\ tJf 1 
ahval içinde geçirdi~i so; \1t'.J 
r.elik munw.m tecriıte .. ~J~ 
den sonra da aynı :ınu 1'l'6 
tekrar ve teyit etrneh-tcn 
bir ~Y yapmıyacağırn. 

Borçlar -1 
Dalıı!ı \C harl<'İ borçlart1~ 

ııınli yıllna ait taksiUerl ~ 
bütç~c koıııılrnıı tur. uor(tar ~. 
duyunu umumlle ı.ıt,-cll~ ~( 
d11 son defa hUkfıme~e 1 , ~ 
nan karara 1ernaıı t"tmek ft>-ıtı'..;ı.: i 
rııpa hı\rblnln gt'(ICn seıneld 6'~ 
rmd:rn nıııtcHılllt '\'&ı.lyct. d ~;% 

..,:lfl' 
mııml.} c rncclMnl ifayı ' "'11 ,,,,. 111 
lt'Cl'k bir hale getınnl' 0 rlll ~ 
dm1e!ln itibarım \ f" bıunllltl ,oJ'.,1 
kunu nıuhafnza. ga~etıl1C ır• ~ 
ml'<'liSc nit '-n7.lfcleri bl7.zll~. / 
ı.arıırım ,·c.rmls btılunıns ~ 
"uretl"' eski d •\irlf"rd4"D ~ 

tı,.ı.r 'm:ılı t:ırlhlml7.A:lt1 ncı hn ~ .; 
m olan bir t('Şekkl\I ta :t#" ~ 1 
dıın lmldırılm~ buluıımnk ,. ~~ 

tıııtıl""'' 
ğımı7. tnı karar lıorcunu rtsr' ~_,; 
Gdemek hususunda Cıımhtldlıt ~ 
nıl't!n\n öt.odenhl·rl ~o!!Vr ,,,.
si etin ~eni bir tn.ahürilndt"' ; 

tir. }llMİ ,:/ '-. 
A.vrupada çıkan ve bir '*" ~ 

ra ikinci yılını tı:.manı~ il'~ 
harblıı seyir vo inktı;afl rUl' "" 
ve e' cınmiyeU ve bu bil) ~J 
bu!ının muvacehesinde :ın~,-..; 
istiklli.llerlnln milde.fa& ve oscd"~. 
8I için bütUn mmeUeriD ~__..,-••·• 
ınccbu!" kaldıklan fe~lJ 1111 -
zameti teemmül edil ~~ 
harp ve sa.humm budu~ 
tıkal etti~ı d4l§UnUJUnıe erfOl'I ~ 
dafaa tedbir ve tertı.pl~- ::-•• illi fi 
ettiğl milli külteUeriD ~ 
mamen J.erinde oWlalD 
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1 - YARf it IU.'118 Dil 

Başvekilin nutku 
<Bar ,.,..,. ı ifıt:ide) 

Alman deniz kuv- 'ing:liz kons~:os:arı'Pravda'riın bir 
vaUari kumandanı Suriyeden Fransız 

Konaoloslan da makalesi 
Girit ve Girillen Gomoşhan& 

sonrası Feci Mr otolll ... .. , .. 1 temkı ededm ki, 
............. tatip ecll)u·am. 

" wfJ a•ltme m•e18111uf mev 
Gazetecilere yapbğı 

M7anatta Filistinden ayrılıyor Sovyet donanmaa 
Rusyanm bir deniz 
devleti olduğunu 
tebarüz ettiriyor 

••: <Bat tanlfs 1. iftcidS) Gibi ~ - .. ~ -••-..........a 
..._tıtner. AıbclqJanm Yt
,__. ki, tlftlethı bQgtba bit lh- Amerikayı 

tehdit etti 

Londra, B6 ( A.A.) - Haber 
alındığına göre Suriyedeki .lngi 
liz başkonsolosu Beyruttan ay: 
rılmıştır. Diğer bütün İngiiiz 
konsolosluk memurları da iki Uç 
güne kadar hare.ket edeceklerdir. 

V&kıa J'etl!llli İngllfz makamlan Gi!mfW>MA -~ 
henüz Ahnulann Glrltt.e kazan. bir otomoml U.
dıklamu: iddia ettikleri muvaffakı- mu.ıumedsn T.Nl • d1acr oJmvaa iller için '* ......t 

J'aptı& ..... elJmWen pldlği 
bd8I' ~ Bllha- !npat 
illerinde ftJ dfler bir takim ffler
de, banlar tein behemelıal Bape
lr&1etia m88aadetılnin aJmma""ll 

Moskooa, !6 (.A.A.) - Prav. 
da gazetesi başmakaJesini Sov
yet doııa.nmaama tahsis etmekte 
ve Sovyet hilldbnetiabı deniz 
kuvvetlerinin hususi bir itina 
gösterdiğini ka:ydederek 

Je&lerl tıudDı: etmiyorlar. Fakat olan şoför Zihni 
va.zQretteld vüamet.I kapalı ifade- yonet Torul& 2 
lerle teyit etmekten de ~- virajdan geçerkell 
1oıtar. Bu U8da bva tAl9olTuzla- Trabzon koııwoJoS ve 
nndan Wıaffuz için Girit a.dasm- hamil bulunduia ._...,.,.. ~ ..... 

- lttlb8B ettA. 
KeleJl Ziraat Vettletbdn aygır 

Bertin, JI (AA.) - AJm.an 
clonanmuı bma.ndam amlra1 Ra
der dU:ıı Amerikan gazete muhar· 
nilerine be)'mıatta buJunarak A
merika. tarafmdan vapur kaftieıe
rine refabt 1l8u1tl kabul edildiği 
taıldlrde bunun bir harp hareke
tı ve .Almanyaya karşı tahribiz 
bir tecavüz teşkil edeceğini eöyle

Kudüa, !6 ( A.A.) - Fransa. 
nm Hayfa ve Yafa konsolosluk
ları ile Kudüs başkonsolosluğu 
kapılarını kapamak emrini al. 
mışlardır. Konsoloslar en kısa 
bir zamanda memleketi terke
eeklerdir. 

ler Birliğinin bl1yUk bir~ 
devlet olduğunu tel>arüz ettir
mektedir. 

clül Yaaan .kıah ne hiikiimetl a. zın k.argdaşıllJŞ ve 
- Mısıra gittUderfnl de söy- yoneti hafifçe .__,..~ 
lllyorlar. Yunaa kralı De hllkfune- biline çupaL"ftlr· depolarmm lnpatl lgt dald ~ 

Wete kadar, bQttln WentlaUle 
pir ft bendea mtJaaade aJno gi~ 
der. Bter bunan Jaı>ım...a' ltl
- -..na Ye bat oım.m ma.a.
ede,t nrJdm, ohn·•ım ••8*n. 
8anaa s&ıı dlPı- bh- Ol* meeele
Jer ..... Jd banlaı6m lıudanna 
ilana Tadwl u1rHell'"JS temas 
ettller. len heyeti bana clatr ted
birler alim dediler. Bunlar be· 
ıtade tecWıter almak Jgla galJp • 
JIOl'a. 

U azası hava faamızlaımdan ta- şit dereeille yu 

Raşid Ali hükOmeti 
Aynı gazete, halk komilıerJeri 

heyetinin, dOJM1mnarun yUbek 
lmmanda heyeti arasında yapı. 
lan terfilere mütedair olarak at
tığı ka.rann, hükOmetiıı Sovyet. 
er Birliği deniz hudutlarmm mü
dafaasına atfettiği ehemmiyeti 
gösterdiğini ilbe etmektedir • 

Wtm lçbı Mısıra gitmiş otana dahi lolmak tıseıı& 
hanu gören ve lıllen Girit ahallsi kili boğularak ~· 
artık adalanm: 1&tDi.eı kuvvetlere devam ediyor. 

lılilb&yaatm blrllfltrllmell me.. 
aeleal, geçen ıene de mevmu
büiolda. Hemen hemen gayri. 
aflmkb llıl a&tnea bir kamı 
aeftdl pdai19 meMJeemı bir ei· 
4eia ~tı itini ele aldık. Oı
danaa Ye laalba Jb.Uyam fdıı me
ftdı pdalyeaha NJb•- «*m.ek
ı. Jrwnmm dofradan dofnıl'a tf
ca:ret 'V'eUletl 'bufcLıy ofial vaat -
t..lyle teftlatmı 1BIJID8ktayn. Bu 
MM itin de bir ~ tocm!fnas
,_ kararlan berinde de çalır 
-*taym. 
.. taba nWwalAıtm fiJatlan

m ta1bı ederek memlehtte tevzi.. 
mm yapmab., gerek orduıaı Ye 
l'erek lıalkm 1hfyacmm anbartara 
lıııınnJm•emı temin etmefe Ç&lıf 

~ Y&bıda ba kararname
ler de~. 

Etya ftyatlan tı.ırindeki yilk
eehnefe maıd olacak tedbirlerin. 
'ncaret Veldlf amadqım bu me
llele lllımillde l:allat ftl'eeektlr. Ta· 
lııübk lflerlDe ...,ıntJet ...ame -
9111 .a,ledller. JlalQıe Veklll utıada • 
.. bu huusta l.eap eden C89&bl ft
noektlr. 

JIWttf ............ lıraldu
mıdan 1ıalı.settuer. Dalıfllye ftk&Jetlle 
beraber çahftık, bmalarm lır.aldmlma
• 1ıılr aman m...ıe.ldlr. BaDa uu 
Jlalllrda lbka •tmete llbıum sOrdllr. 
ahftlf buıJ'& dolapıDe ~ 

JCea vUı,etleır - de IÜfllc1ıl'llll 
l.,..U ceııı.,_ 8GyUyebllh1m. :hat 
<laba o dereceye gelmem:,Ur. 

Berg Tllrker arkadqımnı mealle -
Jcetleft buldaym çdmı•m•smdaa bö
eettner. Bufdlly mmıleketten ~ -
maktadır. Geçen ııenedenbert dıp.rlJa 
1ılr daba kat17G ~.Hat 

mittlr. 
Diler tanıftaıı domet ajansmın 

muılıablrine de bey&na.tta bulunan 
mniı'al clenüttir ki: 

dağ Ilı yor 
İngilis &m•nm.. lehinde ve 

.ünanyaya b!'l1 Amerlblılar ta.- Lon.dra, !6 ( A.A.) - Röyter: 
rafından devriye faaliyeti göete Raşıt Ali hii:kfuneti nazıtlan.. 
'rilme8fae Almanyanm lib.yt • nm ve ailelerinin yaptıkia.rı se
eeyjrcl lralmumı kJm&e ~ yaıhatlere dair Londraya gelen 
yemez. ~berler, Raşit Alinin İngiltere 

ile harbin neticesini gittikçe şüp. 

50 vapurluk 
bir kafile 

heli gördüğü ve henüz vakitken 
dağılmak ve kaçmak için terti
bat almdığmı akla getirmekte. 
dir. 

Londra sali.hiyetta.r mahfille
rine göre, birçok nazırlar ailele. 

Amerikadan lngiltereye r~yle birlikte İrakı terketıni§ler. 
gelerek yüklerini dır. Almanlardan hakiki bir yar-

botalttılar dım görmek ümidi kayıbolmuş. 
tur. Raşit Ali taraftarları teşeb. 

LeMn, 18 (A. A.) - Harbin büslerinin Arap fileminde hatta 
IO ftPardaıı mtlreüep en mllhim b!zzat frakta tasvip edilmediği
vapar btlleel 26 milYoD ingiliz li n.ı.n her gün yeni ·bir delilini gö. 
ruı kıymetindeki hamulesini çı • ruyorlar. Londrada bu hadise. 
b.rmllbr. Bu bamuleler emniyet lerden alelacele neticeler çıkarrl
fçfnde memlekete dafrtılmıştır. marn.akla beraber Raşit Alinin 

Deyli Meyi gazetesi bu kafile Alman telkini He mülilıa.z:asızca 
balr1nnda diyor ki: başladığı felaketli hareketin yı:. 

Seyabat luHa samanındaki ka - kılmak üzere bulunduğuna bük. 
dar aWdllıetle yapdmştır. Vapur. metmek lizımgelir. 
!ardan birinde son model bombar- MalO.m olduğu üzere naip Ab-
dıman tayyareleri bulunmaktaydı dullah frak topraklarındadır. Ve 
Kafile ayni zamanda yiyecek mad zamanı geldiği vakit bir hükU. 
deleri de getiriyordu. Mtlrette - met kurmak ii7.ere tedbirler al. 
bat ~ aevfnei gfzlemlye. maktadır. 
ret IQJllan eöylemlşlerdir: -:-:------------

U.. ~e ~!: ::r: Hud nerede battı 
mek bllBUSUDda muvaffak olun • 
m111tur. Atlan.tikte Amerikan do
DOmnammı bize pek bilyUık fayda. ....... 
Yunan kralı
nın heyecanh 
macerası 

t& llalere IQll1I &!'RdılbDlrllll kf 80D KaGlre, il , (A..A.) - (Bö)'ter) 

ı.t:Uatakil ı\yandan Noris gazeteci. 
lere beyanatta bulunarak Amerikanın 
kafilelere refakat vazifesi görmek 
üzere Kanada veya İngiliz donamna. 
ama derhal ehemmiyeW miktarda 
harp gemileri devretmuı lft.zımceldt. 
ğinl si.iylemiştir. Son deniz muharebe 
si, Ruzvettin salı ;;ünü irat edeceği 

nutukta. Amerikanm harp gemileri ı. 
le kafileleri himaye ettirmek veyahut 
İngil~.:?reye yeniden harp gemlsi temin 
edecek tedbirler almak şıklarmdan bl 
rini tercih etmeaini tesrie yaraya. 
caktır. 

am&ll!arda gerek llallmı ft cenk cır- Ywıantatand&Jd İDgUiz askeri heye 
daD1m buldaJ' teftlatı altı &'I S&l'fm- ti pfl general B8§inooi! Ye YunarilL. Kongre liderlerinden bir çoğu, hu-

Ruzvelt nutuk 
söyliyecek 

Nevyork, !6 (A.A.) - GML 
telerin bir çoğu Reisicumhur B. 
Ruzveltin yarın eöylemesi Baıb:ır
sı:zbkla, beklenilen nutku üz.erin.. 
de Hood safıharp zırhlısı: hA.di
sesinin tesir yapacağı mütalea. 
sında bulunmakt.adır. Şimdiye 
kadar B. Ruzveltin ne eöyleımeal 
muhtemel olduğuna dair sallbi· 
yetli .kayna.kla.rdan hiç bir §eY 
qa edilmemiştir. 

Ticaret nazın B. Jease Jones, 
dün AoJanta'da söylediği nutuk, 
ta B. Ruzveltin yapacağı beya
nat hakkında. nazırlarla istil8J."e
de bulunmamDJ olduğunu bildir
miştir. 

Ga.zetelerin miltaleasına göre 
B. Ruzvelt, fevkalide vaziyetin 
mevcut olduğunu, Martinique'in 
işgal edileceğini, gemi kaf'ıle si&. 
t,eminin tatbik olunacağım ve 
bitaraflık kanununun ilgasını i
lin edecektir. 

B. Vilki bir nutkunda dmıfl. 
tir ki: 

Amerikan milleti demokrasi
nin ileri karakollarmı tutımya. 
katiyen azmetmiştir. 
Vaşingtonun bm mahfiJlerin. 

deki telAkkiye göre Amerikamn 
gemi kaf'ıle 8istemfni tatlbitk etf.i
ği takdirde haSJl olaıbilecek va. 
z!yete dair Alınan donanması ku
mandanı Amiral Rade'in ihtan 
ve diğer taraftan Hindiçinldcki 
Amerikan mallaruun Japonlar 
tarafından müsaderesi B. Rur.. 
veltin yarınki beyanatmda. ihinal 
edemiyeceği i.millerdendir. 

BİR FRANSIZ GAZETES1N11N 
MOTALEASI 

Nevyoık, 28 (A. A.) - Ameri. 
kanın durumu hatkmda mlltalea 
ylirilten Niyuz Pöıpl diyor ki: 

Amerika hiç değilse ıunlan 

lıarp ıdll.lıJa mfldafM ederler mi!' 
Girit sulamıda buhman tngllk 
...., semnerı adanm ... den 
-~ ve Gtrftte balam tn
glllz avcı tanweıert Maırdald u... 
lere lltnılt oluna ada tlzerbıde 
malıchat miktarda kalan tngllls tra
ra kuvvetleri kendl ba§larma mtl" 
lr&vemet eCleblDrler mlf 

0,.Ie göribıüyor ld CöıPibı cla
ha bir kaç balta evvel ''Öltinoep 
kadar miida.faa edeceilz.,, dedlil 
Girit adası mak delil, yakm bir 
zamanda İngiliz işgallıMkn A.hnuı 
luallne g~ ve İagllbierla 
Girit adaınaı Almanlara ba llUftJtle 
tesDm etmeleri Akdenhdeİd tn
glHz donamnau bfddmlyetl yeri
ne Alman hava kuvvetleri bildmJ. 
yetinin haıtlaagıea olamktır. llatti 
Glrldln hava kuvvetleri lstllisı 80• 

retile elde edllen mu"\'&ffalayet 
A.,_lara arfık Brltaaya aduma 
da hava.dan ve denizden ihraç ha
reketi yapmak zurıanı geldlll ka
maUnl verecektir. Nltıeldm tngt. 
Uz Batveldllala İngiliz mllletlne 
kartı H Adaımra Ahmn taarraR 
......... lhtlmell lmvvetlldlr ..... 
Zil' olunuz!" l§aretlnl vermlf ~ 
sı da bunun deHH oldap llM 
İngiliz guetelertııln Girit bidl&e
lerl etrafmdald mln•"pıhn cJlk. 
kate deler bir heyeeaa eemlıllr. 

Şilplıeelz Ghidhı llava yola ile 
Ahau'v t.uaımdu aptı tüU
klllı: edene ba hidlse, Bdtuıa 
N!ı"enm mMate.uy lçla de Wr teı.-
lllı:e ~ demN;• • .,._ 
kat bu telıHke doğrudan doiraıa 
Brltanya Muma lhl'8f yapdmak 
Rl'etlle değil, iptida trı..- ada.-
8111111 1HWı11 ve Blttaaya ..... m 

havadan ve denizden abhlkMr •· 
redle olacaktır. Baııaa lçbdr td 
l'a'11b Batveldll lılr faNftmı --
leket etkin umamlyeıdıd lılua 
tıehUiresine karp •UD'larkeıa diler 
taraftan llmdlye bdal' .._. b
lumda ihmal ecJllea uked ...... 
barl)'et ...ıtiatt cleıllal ....... 
rar vermlttfr; •Jlll -•da ..._ 
best lrlanda Caıninımül Valeıa 
da maht.enf PRtl reblerlac ada
am mMatu.. mabedma matuf 
olduğa Nllaşılu lçtbmlaa .,..,. 
~. . 

Ankara 
mu hak 

da 400.GOD tonu mtltec&Tldr. Hatlç- tandak1 İDgiUa at&§emlltteri albay sus! mUkAlemelerde, Ruzveltin harict 
tm de ~ Buld&:r ta - Blunt, Girldin üıtuAc ve Yunan siyaseti umumi hatlarla izah etmek 
mamtJıte memleket dahlllnden tem!D kra.1J ne Yunan bqvcklllnln ve İngll1z niyetinde olduğunu ve harbe daha ta. 
edllml§tfr. Aldrfrmm ~tt tecftılr - eJoOJll erk&.nnun. Girltten mutara.. al bir aekUde l§tirak husu.aunda pmdi 
lerle hl~blr tarafta ne bir achk ne de Jı:attenndald •rgtlr.eştıeriDJ anlatmak lik yeni fikirler ileri atlrmiyeceğinl 
bana benzer bir 197 flmdl'9 kadar tadır. General Beyvud ile albay beyan etmektedirler. yapmalıdır: • Hulasa Girit tng1Dz lıpllnclen ı-------
Jmla.,.... ıeJmemlltlr'. Yoktur. '"lira· Blunt, YUD&ll kralı ve refakatındeld Biri~ Amerika devletleri ht1k9. 
'\00 .......,.. •?ata mubafmlılı: vazffeai görmtl§. meti, Groenlandla bu mmt&kayı lha. 
... fMdJudıuı 'lıe'wlU:Der. ... lenllr . ta eda~ Bulan garp yarım ldlrelllDe 

UI ,.ı.. 1llmlal'da 1ıılr ta0 zhe te - Albay Blant,, l'I beyanatta bulun. dahil telft.kki ettiği c!heUe Amerikan 
maa edeMll& ._.. lıAlıt mwlıl - ....._: mmetı deniz muharebesinin hangi nok 

lllne, Jı:ll1t meeeı.ı peon .-e ben- Yunan liralı, bir klSyde bir evde tada cereyan edecetmı sarih olarak 
411819 ltıana ~ -.... )'1111 oturuyordu. .. ev juıdarma kıtur.. ö'\Te'lmek hUBUSUDda merak etmekte. 
de kD'lr bmntltla De'ltet clalrelerl nm. bir Yanan kıtumm ve 8ırbmta dir. B:ı bakımdan Berllnin mezkar 
meftllt talllllatlanm 19lıde kırk tıe.- nm 18tlllınadanberl harp etmekte ~ muharebeyi lzlanda adan etrafmdald 
klf ~ttlrml!ftlm. rüat .,... n!lıQ>etl- lan bir yeni llelud latumm muha. sularda. cereyan etmıı gibi gösterme.. 
ne dl"1'll klllt n,&tıaft JUkaelmlt. tuuı altmda bul~clu. Kral Corç si manidardır. İngiliz amiralliği l8e 

•11D amanda 1hti}ra9 da gotallnqtır. kuzeni prens Plyer ve Yunsn bqft. muharebenin Groe,nland açıklarmda 
aa ... ftllllatıerta ~ ımt.11- kl1I, Alman ~ gtlı11ltGllO cereyan ettifbıl blldirml§tır. 
"t=tdntluı J& llOl ll:ra "*dlr lb "1UdJ1ar ve bakmak için cbpn Londra, IS (A.A.) - İngiliz aml. 
ya W lln aete 'w, l:llee a.llnD- pkblar. Bida;J9tte ba, llddetll bir ral!iğinin tebliği: 
d& dellL Ala ftJ&Uarda ~ obas .._ JıOCWQu gtbl gGı&Wdlyordu. Bili.. ŞimaU Atlantikte dünktl muharebe. 
fulalı'k ftl6r. Oma lıglD. lrool'dlDu - ima. llmaldea 1ıllyQk miktarda tan'• den aonra dll§man kuvveUerl tak.ibln. 
YoD karanm llaldmhm. nJerba gelmekte ol4uıtunu gördük ve den kuvvet~rimlzden kurtulmağa' es. 

Gerek btltçe hakkmda, gerek hOka- .ıperıere lll#mdık. BilyUk plA.nlSmer, ?ışmışlardır. Akşam üzeri bahriye 
met. JaaJdtmft gG88I lllıder aı8yle)eii ntn u--.. ....._.. cblywdu.. tayyareelrimiz tarafından yapılan 

ar'll:adql&rmııS& tete~ ederim.· Bıru llOnra', .. ~ gelen ve aom taarruzda hiç aeğilse bir torpil dtl~-
~~90 sealerl ve allaflar". tepkkOller h&Unae fjtll ap.tJdan uoan mana isabet etmiştir. Dtlimanı harbi 

B
• a• od Mllliya tayyanıermt gördllk. Küte. kabule mecbur etmeği istihdaf eden 

ır ac ip m amn a1ıı119ea. parqatçlDer barekllt devam etmektedir. 
yere lmnete ba..._ Berlha, 15 (A.A.) - ResmJ tebl1"": 

..._ Ben, llO D& 200 kf11Uk btr ~ "ti 

moh• faydas .... grupumm tndilbd c&'dllm. Pa. Yine bumuıl bir tebUfle blldlrDdllt 
ım 1 ~ buımİ açdnn70!" ve para. bere .ft1o kulllaııdanı Amiral Ltlijea. 

(Bat trmJft $ 9'1ofiü) fltt4ıll bllt11n ima Ue yere dOfOyordu. bı kulııan1lllın altında bulunan bir AL. 
&lbulıt. 1ıbdm tıatzıoll+iılH• 11111 Her tarafta, tanareledn mı~ man fll08U 17.landa açıklarmda ağır 

*'8 _. .... ,_,. ga.,.... edla! a.teflerl. bava daıft 'batar,alarmuzm İngfliz deniz kuvvetlerine rutJam,._ 
Dıuaa*. '9ttı ,.Jbllırl; km* • lmlkamleal ve :ıataıaımuzm .Ul.h ses. tır. Şiddet.li, fakat kısa bir muharebe 
Jda -...; __... ..._. 1* ~ ı.t ~ esn.asmda Blsmark zırb1s !ııgUtz sat.. 
nlıa 8ldmdlıa ..... prtp blır .._ Bitin bu ~ -nemadlı, çok ftharp kruva:Earü Hood'u 'b&tırmtftır. 
~ ldJ'll ~. mra _. mfllrM!m4tl baıüıet etmlfttr. Kral, Bu :r.~t İngiliz donanm•amm en bO.. 
illU llıır .,....,._ bu ~ti, P&Dkl bir gesinU mevzuu yDk satfıbarp gemisidir. En IOD b. 

Bllttlıı o muateknıh " boınık dil- ..... im)f gUd J'9PDJltır. lngmz elçtai gillz modelinde ve King George tipin. 
m. lll&DZl\NlllD ''1dlb1sm" modur- lllr XJcbaet PaJalret ve retUrur da de dJ#er bir aattıbarp gemial de h...._ 
ıııa 1Qlllak JlıiQD.._ Gl'tadlm bDt- 1Jm emıada knlm etrafmdakl grapa ra utrat:lDUf ve muharetıeyl terket. 
--. cılddfa ... ~ 1111' Jııal Gnpumuz, Ud gtlııde 2.BOO metre illete mecbur kalmı§tır. 
cb·M:r. KDtAD -- ..... trtlflıa kadar _,__.dl. ...... a•-11 --- - .,,......,. ""'ın. ~ ce vadedilen geminin geıme.bll beJr. 
otm m , bu ea..ttım mfllllm '* ıar tllMlerl. ml'h ... llt.,. el t»omlıalan.. ledik. 
dUI dolnmm...,.... m tapyan ,_. Za1am1a!de.I' ook tu. Girld garnbonunun ve Yunan krta-••s• ı ll'Gla .,. __ .. bir ... -... ---t ---. _ 

,.. .. - ~ u.nııaa ...... TV>• Jllrmm, bllhaasa genç askerlerin hat. 
...... Teni BeludeMer, dafln tepeal. tı bareketl telıeile şayandır. aatar, 
• lmdar WJjllalnl ııa,ttetmedell kendi m.mtakalarmdakl Mttln ııer-
tu ...,dar. Gece7I, tqtae 1dlçtlk bir flllçtllerl, her ttlrlQ tefekle mtlceüd 

..... ~ l'8C9 fJOlr ealt*ta. Knl j malıaut muhafaza kıta1an tefkB et.. 
lımedıl· bir lasms aıııbı!Qa taymmr 1 mfflerdlr. Kral ve malyett ~ 
J'8ıll • geçerken ba muhafız krtalan 1dm ol. 

0Go lılr lll!§ten llODr&, bQtUn btr gtı. ctatumum 90l'UJ'0rlardl. 

1 - Yalnız harbin devamı mUıd 
detince işgal altmda bulundunıla
cağuu reamen vaadederek ve ı... 
gfltere Ue bere.her hareket ede • 
rek Daıkan saptetmek üzere ya • 
pdacak sefere Jttirak etmek. 

2 - JOhver ta:raftan olaıı Vlti 
h11k6metine alt olarak garp n..r 
kilresinde bulunan bO.tün IMlalan 
.aaptetmek. 

3 - Müdafaa için lUzumbı ps. 
rillen diğer bütün Atlantik top • 
ra.klarmı himaye etmek Usere • 
gal etmek. 

4 - Mihverin Amerikadald lıl 
tün kıymetlerine vazıyet etmek. 

5 - BUtibı mihver memleket. 
leriyle diplomatik mUnasebetleri 
keserek bunlarm caaua ve prope.. 
gandteılal'Ulduı kurtulmak. 

6 - Amerikan donanmasmr, tn 
gi)tereye gönderilen harp malze -
1De11i. ve aa.ir maddeleri nakleden 
vapariarm himayelinde ltulJan • 
mak. 

7 - Bitaraf kalac•Jdarmı Um.it 
ettiğiır;iz memleketlere yardım 
etmek gibi gülünç ve netlceıds si
yasete nihayet vererek pllm yal
nız mihvere hasun olduklarını is • 
pat eden memleketlere taluJls et. 
mek,. 

8 - Ştlpheli lıltarafla:ra yar -
dun lıiyuetbıdm bilylllı nispette 
mea'ul olaa faşlat taraftan w 
,Yahudi aleyhtarı bUtaa. meauır • 
lan neza.retlerden çıkarmak. 

9 - Dilnyaya yayılan fatiıst 
pt'Opegandasmda mllbl&1 bir pro. 
paganda ile gedJk ._.a ve de
mobMiler ....,.,_.,. ll&rkeal ten
-.ir ederek nuiler tanfmdan ya • 
.Jilaa ya1aa1an temillemek. 

Ruayanm Sofya 
elçisi döndü 

Bofya, 16 (A.A..J - Stıeıfami 
ajansından: 

Rmyamn Safya .aflri olup 12 
maymta. ~ citmJ1 olm 
B.. Lamicev. ~ dl'aDaaUlr. 

Ahnaa lşgallne geçene ve Aıne
rlkadan beklenen btlyUk yardmılar 
gelme'lde &ecildrse AVJ'11Pa ı.rbl 
İngfUzler için fenl ve balıranh 
bir safhayı. gireeelr gibi görllnll
yor. Bu takdirde dahi İnglltereala 
AJmaaJaya lllaiJ6p o ..... -.evmu 
lıalaia cleiUdir. AIM!ak timdi hagU
tere De A..._ya arumdüi Jaarp 
l'Alddüaıa - y ealdlnya bubi tek· 
ime girerek SOD1I gelnws teldlde 
devw edip PhWJir veba Avru
pa mllleüeri için mtttıüt ..-., 
denelıl aplılllr. 

ASDıl us 

Muğla zelzelesinde 
127 ev harap oldu 

lllljla. 21 (A.A.) - Dia afle
den bugün saat 11 e kada.r bura
da .ikW şldııletli olmak Uaııe~ on 
Y• 8a1'BIDta olmuft.ur. llefteme 
tesbit edildiğine göre ızr ev o
~ denceöe liıanp, 128 
n de huara llfranulbr. 

K6ylenie de mtilıim huar oldu· 
ğu anlaşılı;yor. Halk kimilen dl • 
§8.l'dadır. 

lfalla, !9 (A.A.) - Zelzele do 
layJBile deva.il' parııta vasffıe a&r
mektedlr!er. Ahna.ıı tedablr neti
cashtde devairin. ve hal!km lvleri 
abmwm11tr. 

Meksikada 
Alman vapurlan 
nmsadere edildi 

Meladlro. 26 (A. A.) - Kek. 
lıibda müaadere edilea A1man 
npaıfanm illetma tlıl8N llebf. 
- JUlkimetialn himayeal altmda 
Vera Crm'cla bir gidıet bml .. 
lllllltur. Bu wpmi&r Kelmlb J1. 
maNnr ile 8&"811&.,. ~ ... 
raemda taııı, eeelttlıl'.,. 

...... 18 (.&A-1 ~ 
gUlz 1llD1llD! u.rıdlPll 

Obttte Kanlp .
,ette lllçblr .,,..-

K&Jeme "lllm 

,. nn•• 
•da' ... 



5 ·- YAiın l'2' ~ lMJ 

'Bmll Bir köfteci sarhoş 
1

: 
------~----------..... ·------·-.-.--------~~~~~------~ 

sus o~unca Cengizden bir misal 
11 TAVYARECiLER 

kalemden çok 
tir,.... . . . 

Bunun karŞISlllda henuz yım.ıı 

d--..:ı··nü doldurmamış olan bır 
OruU Ellf U 
gen~ yüııbast oJm.uştu.. ç 
düşman mağlüp ettikten sonra 
meçhuller içine gömülen bu gc~ç 
vüzbac;ı için her sene m~l~kc.ti
~in liavacıle.rı bir şeref gunU )&-

1 Bugüne bütiln memleket 
par ar.. h d iş 
uçucuları karadan_ ve ava an • 
tirak ederler .• Müttc1ık ordular 
da bir ccmiJ<" olmn'k üzere ha\·a
d~n mcrasım ynparlar .. 

• Haogt toprağı mUdafaa cdcrsP 
etsin han"i milliyet v bayrak 
altm~a y~a.rsa yaşasın. Juıvnc:lık 

özlivle bakınca bir dost veya bır 
~u~an sadece kahramandır •. 

Düyilk harp sıralarında seksen 
IJır muvaffakıyet kazandıktan son
ra genç v~ toy ~ir ı.:çucn tara~~ı
• d" ürUlen bır hasmı tay j a-
aan uş ·· J nnın 1' -
reci.sine karfil dusm:ın a 

d 
• k munzı..:ım cenaze m~· 

zrrln ıgı <:!> f d bilt Un 
asımf ve bugilıı 7.tır ın a .., • 

1 d dilikat edile n su ... un t 
hava ar a 'l b'lhasSa 
\ t' kurulan mütareke 1 " ı . 

d .. an hatta kara or-
biıibirıne uşm • . 
dular: çarpt.~3n memlr>kctlenn tay 

·ıcrı'nı· yan'-·nnn urnrak çc-
yarecı " 1 .. 1 gı 
I nk atar görm<'k ka':iı ıö' ı ı:_~.> 

. ın "n canlı bır rn<'gt o-
\'e scvgın "" 
ıarnk "'öst('rilebillr.. d , 
• 

0 -'rıhn , akın m"• ı llr>rl 

27-5-1941 
7.30 Program J9 1fi Salon or 

7,33 .MUzlk l Pi.) kc.strası 

7.45 J\jan.s 19 80 .Ajnn11 
1 S.00 .MUzik 19.45 Radyo .s · 
1 8.30 J<;\•ın .sen ti ıon orkc<ıt 

12.30 Pro~ram r sı 

12.33 Ttirlt~e 20.15 Radyo ı::''l 

plAklar zetesl 

12.4~ Ajans .?0.46 MUzlk 

13.00 Müzik zı.oo Memleket 

13.l i Müzik postası 

13.30 Müzik z.ı.ıo Sonat saati 

18.00 Program 21.80 Konuşma 

lS.03 Faınl sazı 21.45 J{)Asfk 

Jl<,30 Ziraat program 

JR.4'> Odıı muM 22.SO Ajans 

idsi 22. MOzJk 

Hl.00 Yuva saati 23.25 ı~apanış. 

"s: Salı Çarşamb. 

:> 27 Mayıs 28 rv1 arıs 

~ 
<l Ht'.{ıhır: 80 C. l'~"\·ı•I: l ..._ 

Jlıur: %2 Hızır: 2:t 

,ıuuuer 'ıu<lltı t;7.ROJ \ a..-.ıtt t'."801 

bılnı·oırlll 
4.33 903 4.33 9.02 

l)r " 
Ö!;l' 12.11 4 41 ...... 11 4.40 

!kindi 16.10 .39 16.10 s.ss 
Akş:tm 19.31 12.00 19.32 1200 

Ya'sı 21.27 ı.u7 1 28 1.57 

tmsak 2.21 6.51 2.20 6.4{1 

K 
1 Tarihleri baştan sona. kadar tet-

eyif için sevdiği kik edelim, göreceğiz, ki büyük 
kadını vurdu i<>IJia.ıar, sonunda ku«etli müs-

Evvelki ~e Ortakö\ de Çıra- t.evlinin aleyhlnde olmu&tur. Hu 
ğan cadd~e lbir yar~lama va. lagu, ~l'ng.z, Atilla, Anibal, Se
kası-0lmuş, !bir köfteci hır kadını . zar, Naponyon ve saire ve ~aırı' .. 
srnf .keyif .için yaralamıştır. Yal" • Önlerine gP~~ .. her ıkuvvetı mnh 
pılan tahkikattan anlaşıldığına hıp. ede~llen ıhu~u_mdarlar ya iı gnl 
g-örc bu garip vaka şöyle cerc ottıkler1 yerlcn ıdarc ed('Jlıeml • 
yan etnıiştir: • ı:r, Y~~t dn kendilerinden sonra 
Çırağan -caddesin.in keıuırında- ) l'rlennı dolduracak ndsm bulu 

k . seıdl--' 1. • • • • .. .. nd namnmışur 
ı aucn vırısınrn ustu e, f'-"k · . t .1· -1 numarasız 'bir kulübede oturan ~ ı ıs ~ .n ıınıı ne mi.ithis ol<lıı. 

Muyesser Devccioğlu adında bir ~~n.n Cı>ngı~ n bir misal veı 
kadın, bir müddettcnbcri köfteci · 
Hüseyinle seviffinektedir. 1229 

senesi 25 Haziran t..'1u 
SC'mf'rknnd korku ve deh C't fçin-

Köfteci Huscyin evvelki ~ece 
de Müyesserin kulübesine gel. 
miş ve rakı ioerek eğlenmıye 
bslamrşlaroır. 
Eğlentinin en koyu bir anında. 

köfteci Hüseyin, sarho:ıluğunun 
tesiriyle de kendisinden ~eçmif; 
vo cebindeki tabancasını çeke
rek: 

- Karı, beni bitirdin. Bari sa. 
na bir yadigar bırakıp da gide
yim!'' demış ve MUresserin ıı.lze. 
rine atılarak iki defa at~ et· 
miştir. 

Çrkan kurşunlardan birisi ka. 
dırım vücuduna, diğeri de tot'U
ğ:una isabet etmiştir. 

Silah sesine yet.i§en poli lcr, 
kaçınıya savaşaıı köfteci Hüseyi. 
ni yakalamışlar. kanlar icinde 
yerde yatan Müyesscri de Bey
oğlu hastahanesine kaldırmışlar. 
dır. 

doydı. Hocent ve Buhnrada (>mPl
l"~C kar ı duran ıhalkr kılıçtan 
g çırcn Tllrk - Mogol ordusu ilr>r 
lıyordu, Ü~ mil g<'ıti Jiğmdeki S . 
mcl'knodin dPmfr knpılarln kuv 
vcllendiribnis olmasına mğnıPn 
lc;eridcıki hı. anlar havntlnnndnn 
emin dcğıllcrdl. Şc.>hird~ nltmıs bt 
~i 'l'ürkın n, 5Q bini tacıı olmnk 
üzl'rc l 10 l>iıı muhafız vardı. 

rengiz, ontiııe gf'len her manıı 
ğnf'yerf'k ileı liyordu. TPslim ol

mıynıı, k.u-şı gelenler çok gecmP 
den ef'zalarını göı ilyorlnrdı. 

Sl"mPrlbnd mu.hafızlarmdnn bir 
kısmı tC'slinı olma.)ı jstiyor, bir 
kısmı ka.,....ı durabiJE>ceklerini iddh 
1"diyorl:ırd'. Şc.'hir kumandanı : 
. :- Çar~ışalım.. Niçin şohriruizi 

çıgnoteceglz? Bizim de elimiz ai· 

Bunun '-' " ,, . b' 
...... Harbın b'itmr>suıden ır 

vanıır. b ı ı:wa 
kaç gün önce lıir~ - b('~ ar- ı -
h b' yapan ve cıgerln en ya.rn 
ar lk'An aonra t&VVRl'Ps.fni ve 

1 eaıkevıerlade 1 Bavul ihtikArından 
Karlman ve Orozdibak 
müesseseleri adliyeye 

veriliyor 

25 dilenci kadın 
yakalandı 

Son bırknç gün içinde şehrin 
hemen her semtinde halkın !kar
şısına kucaklarında birer çocuk 
ile çıkarak, babalarının askere 
gittiğinden demvurmak suretiyle 
pra dile?en çingenelerin toplana. 
ra.k ı:clıır hudutları haricine cı
karılmasına karar verilmiştır. 

ıancır ·..,. "' • • k 
• koruyarak yere> ın<'r<' 

haya .. mı koldırılan blzJr>n bir 
hastaneve d t k 

uğun. hosnnlnrı ta.rafın nn n • 
çoc dil rek hastanede zlya.r tine 
dir e e h d' , Nii.-r mesi \'l' çiçekler c 1' (\ . 
gc ~ kahrnmanlığının söylrnm<.'sı 
lC're" • "d" d' ··ı!tis kabaı1acak biı hn ıs(' ır .. 
go';' at uzun boylu ve şatafatlı rek
Fa.AI 1 ortalı"a yavılarttk kadar 
Jii.In ar :ı . .. tC' ,.., u 

rur göstemtlyen bır ınu , .. 
gu ._,. l ı' bu mutlu vnkayı I' k 
esPn\Jır •• 
az k'qi biJir .. 

İngilizce ders 
t:nıhıonlı Halkl'\'İDOOll: 

!! 6 941 p!IZ<ırt•si günU ı<a t (18) d~ 
E\"lmız<le ıngilizce kursuna b:l§lanııca· 
~ından kayıtlarını yıı.ptırmak Istiyen· 
ierln l~r vesika fotoğrafı 11 Ev 
BUro~ınıı müracaatları nca olunur. 

Teşekkür 
.Amerika.dan Avrupayn gecen o ıuırı D \'let Demiryollnn mU!et 

bir gencin diin'Y'lj"I mc~ul c~?~ tışl;rln~n ~rbum Nı\zımm, vefatına 
ırferini yinP nvnı topraktan ~ kadnr Gurcb:ı hastane.sinde. ..-atbğı 
hiç do beğenmemiş ve b:1 ~eııc:~- on beş ~!in .i1;indc. vaz!yctinin lımitslz· 
se verilen kıymetin. ~.cnn (l lo - liı;in"' ragm"n, bUtUn hnstnne heyı•ti , 
, - hnttii Atlantıgı gcıçrn er 9· bllhn89<l ProfeMSr Ekrem SerU'. blU! 
aıgını. 'n vctmi.ıı ikıncl rı d 
ras•nda Lfnd'*.rg> • ,, t tmlşti hemşire ve hastab:ıkıcııar tanı n an 
olduğunu inkddl<ikg tvtcı· ~bu ~akikat bczledUen fevke.lA.de Hıtlmnmdan dol~· 
Evet bu h a .. d ed" kendilerine en derin teı1CkkUrlcn· 

Ftyat mUrnkabc lcomısyoou. dUnkO 
toplantıınnda bavul fhtlkAnndan do • 
layı Orozdlbnk ve Karıman mUesı «'.' 

.ııelcrlnl Cumhuriyet Milddelumutnlll 
ğlnc tc,.lime karar vermiştir. 

Ayrıra. Çorluda cep feneri ibtıkllrı 
vapan Saıamon krnı Çentie, nMhnmdı· 
ye caddesinde- bırda\'ntçı Hııaç, Kadr 
\{ôyUnd Yalovu Rüthan si s~hıbl de 

• dlivcy verilmiştir. 

Kil: l{Öl\IOnco 'J'IWKW t:niı.J)I 

Galata<l.ı, Halit adında b!r kömUrcll 
kok köınUrünll fAJılf fıyaUa aatarak 
fhtlk&.r yapmış, yakalanmıştır. Asliye 
ikinci ceza mahkemesine verilen kö· 
mUrcU dün duruşması sonunda tevkif 
olunmuştur. 

Bu yolda pazar gününden iti. 
barcn faaliyete geçen aabıta bir 
gün iç.nidc bu şekild~ dilene~ 25 
kadar çingene yakalamıştır. 

Bunlar müdüriyete getirilmiş 
ve bilahıra l}ehir hudutları ha
ricine sUrUlmüştür. Bu gibi çin. 
genclerden bir tanesi bile kal
ınay ıncaya kadar kendılcrile mü. 
cadel« olunacaktrı. 

..,....--»O«----· 
T rakyadan Anadoluya 

gececekler 

lah tutu~or. 
Dı~ordu. 

~emCl knnd, o vakit bütün dün· 
r ti , r t a.muan ıdı. Halkı 

l n , ı ı f h kinde yaşcyordu. 
Ynb r:cı bir ordu girerse nıahvo. 
1 <' ki rnı anlıvorlnrdı. Onun it'fıı 
nr> pan 111 nolursa olsun mukrı
VC'mc>t tınr ~I faydalı bulmu ·Jardı. 

Bir kısım Mogol tüccarlan, so 
nunda f; hır, C "ngiz orduları tara. 
rınd m alınırsa, i); muamel<" görr> 
LC'klt rirıi umuj orlıı dı. EğC'r mu· 
a\ mN edC'r de kurtulursalar da

lın iyı olacaktı tabii! 
Cengiz t( oJim Olınl) an §Chiı su ı 

1 nnı b.r k ııırga gıbi geçti ve ko 
ayca fC'thcdill n ~ohrin o.sileri tP

üip edildi. Otuz bm esir, Ce.ngıı 
\•lıitlarma verildi. Bir o kndar d 

ı kt'rlik vl" nnkthe i~lerindc> ku 
!anıldı. 

Buhara ıh~ Semcrkandi.n iıkıl ı 
•ını du)an Bclhliler dC' korkma\ ı 

b!l 1 ~r.ı ı !ardı. O vakte kadar k~ r • 
ı durmak ıçin her şeye baRvur 
mng.ı karar v rdiklerl halde Rirn 
dı, bUyük lıediyC'lcrlc Cengiz oı. 
r.lusunu k ırşılamnf;'ll geliyorlar<.! 
l' akat Cengiz biliyordu, ki on 

mdL bövlP hediye jJe karşılı .ın· 

lnr. ilk fırsatta ıntikam alnın · 
başvuracaklardı. Cihangir kumaı 
dan bunlan biliyordu, Onun içır 
Belh de 7..a.ptcdildi. 

707 )ıl once başlt.}'~m bu harp. 
1 ri sonuna kadar anla.tmak niye
t ir.do değiliz. Cengiz bundan son
ra Hiveyc dayandı. Büyük ve ~id
detli muharebeJ i milteakip Okus 
nehrınin setlerini açara.k suları 
kasn.ba.:>a :yUrilthi.. 

İlk rasla.ruuı. kaaa.bnda ye t.m ıı; 
bin kişi ka.tledilnUşti. 

Tahirilcı~o İran Sl'~ukiler.irıin 
payitahtı olan Nişabur da mpte
dlldi. Bir rivayete göre lbu harpt"' 
174,700 lcişi telef oldu. 

Cengize, büyük bir ordu He kar-
ı:.ı durmak i n Hera.t ve civarı 
halkı da tam 1.600.000 zayiat ver 
mek suı c>ti!f• mn "lüp oldular. 

'\i)az.i .' I nıet 

Tramvaydan düşen 
adam öldü 

Edımcı Murat o lu Hasan adlada 
bıriııı. c Un tramvayla Şehremini durak 
}'f'rıne geldiğı Zlln::ın trıımvay dur 
nıııdan ntlnmak i tt'mış, muvauneıı 

ııl kayb<'dı'.'rek v ı e dUşml\cıt'Ur. 
Muht lif yeri rlnden teltllkell yara 

lar alan Hasan kaldll'ıldı"ı Gul'l'b 
baatanesinde bir z sonr ölmUstur. 

Milddeiumumlllk tahkikata ba la 
mış, Hasnnm cesedi adliye doktorun ı kimse itira:o: e em ı.. yı, Tra.kyadan Anııdoıuya nıeı:canen 

karşısuıd~ ınahi:retini a..qnı- m1 sunarım. El'Bf'Jk'li Gt-ımrııl nakledileceklere alt program evvelce 
Snd<'CE' hır rekor _._,~; proruo- T d b" k kısm~n hıı:ı:ırlanm•..t•. 

muayen den onr morırn kaldm 

~ ·le bir teşt:'IUUU-"wn .. - ct:M.Uı Tl".OllA aş ocağın a ır aza ~~ 
yan bO~ vaban<'I mPrrıle- AIAkadnr makamlar, görülen lüzum 

d<ıSJDT vııpan • g:ın Tgi ,,e bu işe sı>nnn· lspartakule ta~ ocaklarında tızerln" bu gibi yolculara alt nakli 
ket tarrnrccı 1 

• adamları için bu ,.31ı~an ameJe Şevki Porlak, dUn ynt programını ~eniden tanzim ı.'de 
. . ,.a tırD" ı.cı ıs U " ·~ v(>Sını • F k t mcmlek t m - V AKIT' A ocakta bıJrutla ~an bir ka- ceklerdlr. Yalnı:ı: Çanakko.Jeden YRpur 

t-ıir borçtur. a :.wsolunca ı;tınır· yadan fırlı:yan taşlarla lba.cımdan yolu ile Anadoıuya geçeceklerin mll· 
dafaası ~a%~uu to~rak tevnzuunn ABONE nt:'lr surette yaralnmıstır. tettepl ri hazırdır. Bunlar, 141 kişi 
cl~m ay'.l"I k d ha ha,·ırlı bir iş OLU'NUZ Arne!C' by~n bir haldC' Sıhhat oiarak h<'sapl::ınmı~tır. Ay başından 
burünmelc ço a • yurduna knldırılmı~tır. itibar !\ vapurla nakled!leceklerdir 

olur.. (/)CVanıı_::.a_r_J ____ ======--------------------------------
K anatlı hançer 1 Hi!Kil'I 

f r fı d:ü.P.kü 8a11ımı:;tla -
- Baş a a -'"i karşısmdakfne dl. 

Sonra göztc~u· 
un devam ctu: 

kcrck söz e zıımişU; vU· 
- Kardeııimln ba"ı f! 

ktu B r cebinde, 
cudunda bir şey yo · w olan bir 

kanatlı hıı.nçcrk iş!lr'(' 
yıne • tuhunu bUl.mU tuk. 
tehdİ- ınek k!ı ... ıt ozcrınc ~ıızıl· 

- Ne gibi bir t> nıı., Adi klı 
farkınn vardınız 

dığının 

g-ıt uuydı? bir sıf, TllH~ b nzl 
Karr•sındaklnln ı.ıın r t>elirdl 

l d ltıs bir ~ 
~en çehres n c zzat sörcbIUrslnlıı:. 

- Siz bunları :ı~ tehdit mektubu 
Bıı~lln lıana da 

geldi. en koltuğuna yastan· 
Duna s(jytrrk klS'l donl:ırından 

b:ıcakları ö'' 
mış. uzun altallr çcnesı g :> 

dı .. .'.111 -' ı rırııımrş. JJIÇ 'erindrn kımıl· 
Yanmıştı. • ,.., Un• ı:ı bir ı· !!ıt par,.. .• 

binde" . " 
dann1rı l n c • u:ı:ntU. nutiln va-

Brn\ n ' sı çık~rdı. .b r adaın yakışan 
zlv inJr, rı fl{IÇ h"l izi k vard• 
bir harckets zllk ' t zı' bUyUk bir 

ki •n son ıı W 
Ke~ı"ltndn n 1 ör!lnUfordu. }3u ıı · 
tc"ir y< pınıs glb fak'l.t pallnlı bir kfı· 
ğıt parça•<ı k~b.'l kdğıdw:ı 1)C.."1Zlyordu. 
j!'ıttı. nır rcsun ı mUrckkeplo lıanatlı 
ü-erindr kt~ıt~uıunuyor 'l.'C aıtınrl.'l 
hançer f"lardi ı ·!., lb; yarın ö_ 

dP kar ,eEı cı 
da. "Sı:rı duruyoroıı. 

. \' zısı f rıatu 
ıcceksın.. . kAg•d' yere ı 

?.{Lı;tc r 13ravn ın altında çiğnedi. 
a,·akiarrn lb' paça.' -\ uı u ,, seslr •.Bu g ı 

~onı a c iddl bir Bu ııerıncr, 
::; kmayınız. rin 
ral.ı J,u1 oı •memlz ıçtn elle • 

.. ı ıcaybe 
·;ınd:nıız 1 ,•apıvorlar ... 

d 
•eten her şev d" uzanmış 

n bire ora 
Fakat birden ' bire hareket et· 

'i birden ö lt' 
l A ,.:mer n d"atU. tc • o an • ıuıyretc ..., 

uıs-ını görerek runı§ gibi kol. 
o -"yadan uya 

sarı ki bir ~ .. 
•·ıl:,.,, f1rıııın1~tı: 

1 , . ı t , ··re· 
i)J. ·::..·• • • • oımadığrını go 
uroıtsız ve perışan .ta zannettlğinlZ" 

Belki ben ...... 
ceklerdlr.. •t.iJDB.I; vardR'.,, 

uınit. ve ~ 

Mister Brovn eYeri cebinde oldujtu 
halde linrşuımdn dikilen aonma bakı_ 
yor vtı onun ''erdiği tcml.n:lla rağmen 
JoinC korku içinde bulunduğunu wıla
yordu öteki ayni cıddlyct ve sUkO 

netle ııözüne devam ediyordu: 
_ Bedbaht kardeşlerim , iyi mll\h 

kullanmadıktan için muvaffak ola· 
nıadılar. Phil!p'in yanınd:ı dalma bir 
tabanca vardı, bu ı;cbepten onu. intl. 
h.ır ,tt zannettiler. Stefan polisin 
mulı ıfazası altında idi. fakat bir a11 

0 
da ~.ıııuz ,kalmıştı. Bunlar da, ba

bam gibi bu gibi tedbirlere karşı gll 
ıuyorlardı. Babam, falcılık işllylt' tığ 
.-aşa uğrasa onun tesiri altında kal. 

mıştı.,. 
Pu tıozıer! söyledikten sonra. ayağa 

.. aıktı ve Brovn'n tuhZti' bir naı~rln 
baktıktan sonra: 

_ !Biraz bekl!.'yinlZ , dedı . "Sl.z.• bir 

l!CY ~östcreceğim,. sonra, ortadaki 
kapI}''l doğru yUrOyC'rck odadan çık· 
tL Her halde bUfeyc veya kendi oda· 
"ma gitmişti. Brovn orada oturmuş 
,.e dalı;'ID bir halde halıya doğru bn 

ıuyordu. 
Ora!Jı canı kapıdan tçcrtyc kırmızı 

bir e.ydmlrk girmişti. Bu ıurm.ı1..ılık 
bir defa yakut gibi parlayor, sonra, 
s:ınkl rtıncş birdenbire lhıtrmş J,'1bl 
bın:l"nbirc karanyordu. Odada derin 
bir sükClnct vardı. Ve knvano:o:dakl 
b3!ıkl ırdıın b:J.§kıt hır,: bır şey yerin. 
den oynamıyordu. Brovn duşUnUyordu. 
Birımç d!lkfka sonra ayağa kalktı 

ve se.s c;:ıkarmadan telefona duğru yU· 
rUyorttu. Dostu ol.:ı.n poll.s doi<toriyıe 
konuşuyordu. "ylmer m"Pele.sldir, tu· 
haf bir vaziyet karşısındayız. Derhal 
birkaç polis gönderirseniz iyi edersi 
nlz. Farkına vanrs:ı. katil kaçmaya 

, lr w•~ınt' oturdu ''<' ho 
ııy~ llOf>ru b:ı.ı.ıyoıdu. lt nk yın<' ' 1 · 

mızı :d'.. Kapalı duran kapının arka· 
sm<ıan bir ınsan tnUtisi geliyordu. 

Ayni zamanda bir şey p:ıUamı tı. GU_ 
rlllttl daha kaybolmadan, kapı b!r
denbir açıldı • .Aylmer odaya doğru 
~ndeıivordu. Gecel~I tamamen yır 
tıımı,tr.. llndeki tabancanın ağzından 

cınffiı <1uman çıkıyordu. BUtOn vUcudO 

titriyordu. 
- K rdeşlerımin intikamı nihayet 

lrndı. oedl Sonra koltuğun üzcrlnr 
çöktü ve tabanca da yere dll~U. MI!! 
ter Bronv onun önünden geçerek cam 
knpıy.ı yürOdU ve oradan koridorR 
ıktr. Bu esnada eliyle, vntak odasınn 
<:ılıın 1'aptyı yokluyor, bir dakika e. 

1~ııcro\c bır şey nrndıkt.an sonra dtşflr
dnkl ı npıvn doğru ılerllyerek onu n 
.. ıyord•ı. 

Karla örtUIU bir yerde slysh bir ocy 
~·atıyordu. İlk nazarda bUylık bir ya
raoyoı t>enZlyordu. Fakat sonra bu. 
nun bir tn.san cesedi olduğunu ve yUz 
a§ağı yattığını anla.dl. BQtlln tıq1 si
yah bir keçe ppka ıl<' örtUlmUştU. 

UetUndeki palto yan taratlarmda o 
kııdnr gcrılştl ki insana Adeta ııyah 
kanat lntıbamı bahşediyordu. Her iki 
ıı de meydanda değildi. Fakat Brovn 

bir elinin nerede olduğunu görmUştu: 
orada ayni zamanda bir sllAhm paı~ 
laklrğı göze çarpıyordu. 

Bro\ n onwı etrafında. <.lola§lyOr •o 
ı;c-bre8lnl gözden geçlriyoniu. Haklka· 
len ötekilerinin anlatbklan gibi idi. 
Çok J<tbar ve zdd ı;örl1n!lyordu. Evet 
bu Strake'lll çehresi idi. 

Brovn kendi kendine ·•Ne acip OCY . 
diye mırıldandı "8&.D.kl gökten dllş_ 
mllş bir vampire benziyor... arkadan 
bir ses geldi: 

- Yoksa buraya nMıl gelebilirdi?., 
arka.<mıa döndU!;U zaman Aylmer'ln 
!Qlpıd~ durduğunu gördü. 

- Yayan gelemes miydi! 
Avlrr.cr elin! uzatu ve beyaz man· 
rıP n tr ıniıı. bır dnıre çizdi Son 

J'I\ titrek bir sesli): 
- Kara bakınız. biç bir ~ 

blı lı!k yok, o sıyah lekcoen başka 
lllç btr ayak izı de yok ... Sonra uzun 
mUddet karşısındakine bnktıktan 
·ınrıı 

.:lızı bir ~t·y dabo. soylemck ı .. tı 
rım OatUndekl palto yayan gitmesine 
ır:usaıl değil. Boyu uz~n olmadığı için 
ctckl •rl bir kralınlıl gibi Y\'rde sUrllk 
ı nccektı. :l.slerscnlz onu vtıeudUnU~ 
ılstUn bit yayınız, o vakit gllı Ur.ali· 
n!\z. Fakat llronv onun söı:Untı kl'stl 

- Peki bu ış nasıl oldu., 
- O l>ado.r ı;abu ı oldu ı.ı, ben bil• 

r.nlatamanı. !{ pıd n bır dı.şanyıı 

h:ıkmıştım \e C\'c doğru dönmliştllm. 

.ıma ou sırada ctratımda kun·eUI bir 
rilz.gft.r benl yukarıya doğru ltaldırır 

... ibl oluyordu. Hemen blrdcnblrc dön 
moıı ve bir kurşun atabilmiştim. Son· 
da ~ördUğUnU:ı: şeyi önU.mdo gördüm. 
Fa.kat tabancamcln gilmllş bir kuruun 
olmasaydı bunu yapamazdım .. 

Brovn: 
- Peki. dedi. bu cesedl, orada mı 

rnırakacağrZ? Yoksa odanıza mı gö_ 
tllrellm. Ornda, koridordnl ' t o
danız mı? 

.Aylmer hemen : 
- Hayır, hayır. DL it Polis llp 

gurUnccyo kadar orada h ısın ı::m dı 

blçbir ııcye tahnmmlllllm kaim dı. 

Her no otursa olsun, bir yudum kon. 
yak 1çmelly1m. Sonra bana, l.Btcdlltlcrl 
eyi ynpsınlar. 
Odaıiıı bir koltuğa oturclu. Orada 

scndci<'rken az kcılsm balık kavano· 
zunu devirecekti. Birkaç yeri aradık_ 
tan aonrn nlhnyet konyak ~i.şe!ıini bul· 
muştu. Çok d:ılgın görUnUyordu BU 
yilk bir yudumdan sonra ateşin bir 
l\alde ı;öylUyordu. 

- Sizin hAlfı §Upho ettiğinizi anin· 
yorum, dedi, fakat kendi gözUntmc 

(Deuaniı ııarın) ... ,, 
1\U1'..,t..._ • (ı ... • • • • 

mı~ır. 

Üç amele yaralandı 
Pazar günii nkşamı Sirkecidf' 

bir kaza olmuş ve araba iskelesı 
civarında inşa edilmekte olan an. 
barlardan birisinin duvanna ku 
rulan iskele çökmüştür. 

iskele ü7.erindc bulunan amelı> 
lsmail vücudunun muhtelif yer. 
!erinden ve kasıklarından ağu
ve tehlikeli surette, Cemal ve 
Mehmet de lıafif surette yara
lnnmışlal"dır. 

Amlcler Ccrrahµ.-ışa hastaha. 
ne ine ktıldınlmı.<J, kaz.anın mü
sebbibi hakkında takibata gin. 
silmiştir. 
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