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Dcvlf'tlerinin mahl<fım1yet ka.
ra.rını 'c h.hun fermanım o-
kumuştur denilt•bmr. 

__ _J 

1 reye bütün kuvve .. 
itiyle yardım odec$k ---

yurd 
'o·· P un arti merkezinde yapılan 

ş 

Ytian: H üseyin C&lıid YALÇIN 

. A rner~a __ Bôrle§ik Devlet- ! 
~ lerı Cümhm-rcisi Roo-

Amerika Cün1hur· 
reisi ınihver devlet· 
)erine şiddetle hü-

toplantıda vaziyet tedkik edildi 
sevelt bi"ılün dünyaya 

hitaben radyoda bir nutuk irad 
etti. Amerikanın bu ~esi metin, 

cum etti 

ciddi ve mühim m'ikaslariyle bü- Vaşington, 30 (:uı.) _ Reu-
tün dünyayı doJ<Ultıktan sonra J ter bildiriyor: 
Bertin ve Roma ufuklarını kor-1 Amerika Birleşik Devletleri 
kuııç bir krunrga uğultusiyle Rejı-;i Roosevelt, dün akşam bü-
sarsmış olacağı zannında"'9. 1 .T~ tün Amerikan radyolan ile neş-

Mr. Rooseveltin nutkunda bil- redilcn nut.kunu l)Öylemi."?tir : 
ınediğimiz, tahmin etmediğimiz 1 Roosevelt, bu ocak başı mi.i
ve söylemediğimiz hiç bir söz sahabeı-;inde şöyle başlamı~tır: 
yoktur. Fakat ayni diişilnceler, Bu miisahabe, demiştıı-, }rnrb 

. ayni kanaat ve Jıilkümler gaze- hakkında bir mfümlıabe d~ 
tccilcrin ve muharrirlerin ağzın- ğil fakal mılli emniyet hakkll\• 
dan çıkmayıp da Amerika. Bir- da bir nı ihıahabedir. Çünkü l'E>i• 

1Cl1ik Devletleri CümhuneiRinin sinizin bi.iliin hedefi, Amer'ikaıı 
ağzından iı:.ictilince, blitün bütün · · A ıstiklaliııin ve bu iAtlklalin :·ıiz-
başka bir kuvvet ve ehemmiyet !er için ve benim için temsil et
kc.qbediyor ve di.inyamn mu- ti' · gi bütün şeylerin id:uncsi h;in, 
kadderatı üzerinde muazzam bir sizloı i. tunuılarınızı ve torunla-

Fransız 
A lman 

gerginliği 

ş H 

tesir yapıyor. (801.ıı 8<t!Jfa 5 si~· 4 tr) A.merllı."a Oü.m.lrarnıiıll 
Mr. Rooscvelt san1 i bir nutuk --=-=------=:---:------------------6.;.._.a.o.ıeveı _ ___ t _____ _ 

irad etmemiş, Mıhver Devletleri-
nin mankumiyct kararını ve n l ı I a r 
idam fermanım okumuştur de - ı 
nilcbilir. Arbk bundan sonra ce b 
Berlin ve Romn.nın 7.n.feı yilzünU , a 
görmek şöyl~ duı sun, galebe • 1 hUlyasına dalmalaı ının hile im- 1 er 1iyor1 ar -

is ya 
büyü or 

ki\.nı kalmamıştır. Çünkü Ame
rikanın bütün kabiliyet ve az
miyle İngiltere ve müttefikleri
ne yardım etmesi harbin mu
kadderatında bir rol oynayabi
lecclt ise bu yardım bugün İn- ı 
gıltere i~ snııhakkak surette 
kaznnılmışt.Jr. Bugtin resfllt:n 

harbe iştirak etmemiş olan Bir
leşik Devletlenn CUmhurreisi : 

- · 
Bir çok yeni tepe

ler ve köyler işgal 
edildi 

Mareşal Pet~in Atman 1 • ---
tekliflerini kabul etmedi lngilizler NapoJiye 

-o-

Londı u, 30 (:. u.. - Tmıes 

. .. 
namııı ı ı;oz söylenıeğc salfıhiyct-

ga.Y.etesi ''F'ramsız muamma..sı,. 
kUll'Kfı b<Li,'InlUnucswuc OT.)\ ı n ı . 

B. Hitlerin tahmil etmek iste
diği yeni hakaretlere karşı ken
dini müdafaa 1::tmek hususunda 
Fransanın sarfettiği gayret, İn
giltere tarafından anlnyışln. ta
kib edilmektedir. 

tar :zat , Yunan kuvvetleıinin ~i
mara ııinıalinde sc,·kiılceyş ba
kımından ~ok mühim bazı te
peleri ele geçirdiklerini ı:;öyle -
mi.ştir. Tepedelen. ve Klbmraya 
giden yolla r ii7eıfodc itnlyan -
lamı ricat halinde olduldarı gö
rülmektcd ir. Yunanlılar mtihim 
bazı ki.iyleri za.ptetmi~lerdir. E-
le bir ~ok es ir ve mUhim mıktar
da harh rn:ıucmesi gec;ml~tir . 
ltalyanlnr tarafından yapılan 
mukabil taarruzlar her nokta
da püskiiı1.ülmU~tür. 

Bfüün cebhe boyunca muha
rebe şiddetini kayb~tmi:;tir. 

So<Yuk eskisi kadar kuvvetli 
ve rÜzgar o derece :jiddelli de
ğildit'. Kar fıı-tmalarına. nadir 
tesadü r edilmektedir. 

1talyan nıdyo~nna <:>e\iab . 

Atina, 30 (a.a.) - Atina ajan

sı bildiriyor: 
Dün akş.1mki Fransızca neşri· 

yatında Roma radyo~u . Yunan 
kıtalarının maneviyatının zayıf
lamağa b~ladığını iddia etmiş-

Hltlerin şimdi .b"ran~adan en 
çok Jstediği Akdeniz limanları 
Fransız filosunun bakiye cUzi.i.
tamları ve her ,şeyden evvel şi
mali Afrikada ilafor olduğu mu
hakkaktır. Alınanlar ml\tareke
namede bunları ihmal et:mişler
di. ÇUnkü B. Mussolininiıı Ak -
denizde bu vazüeyi UatUne aJ... 

( Bom6 ljGyfa 5 8U. 3 te) 

bir gece hücumu 
yaptılar 

umunrr Kaıargamnın teungı . 

Trablusda Bardiad dü§ma~ 
nın topçu ateşi, dün, kendisine 
göz açtırmıyan mütemadi ateşi
mize bir mukabele olmak ifaerc 
biraz daha faaliyetli ohnuştur. 
Kıtalarımız hiçbir zay:lata uğ • 
ramadığı gibi, memnuniyet ve
rici bil' şekilde devam eden ha
zırlıkları da bir Rcktcye uğrat
mamıştır. 

Sudan - Kenya cephesinde dev 
riye faaliyeti dernm etmekte -
dir. 

ltaıyada biı- mahal, 30 (&. 
a.) - İtalyan orduları umumi 

Sonu tKJtYfa 5 .'fii h•11 1! de) 

••:Mihver Devletlerinin tahak
küm eroellerı ortadan kalkma -
dık<;a Amerika sulhdan bahse
demez., diyor. Hu kısa cümle A
merikanın kendisini ne kadar 
harbin içinde hissetmekte oldu
ğunu aşikar surette isbnt eder. 
Roosevcltin sözlerine göre, A
merika resmen harbe girmek ni
yetinde değildir. Maksadın te
min cdilmesı ıçın esasen buna lü
wm ou görülmemektedir. Çünki.i 
lngiıteı·eye ıa.zım olan yardım, 
Amerikanın sınai ve atikeri faa
liyetidir, Amerikanın mali mu
avenetidir ve i ah ederse Ame
rikan gemilennin satılması ya
yuJ ariyet venlmeai ve Ame_ri
bn gönülliı tayyaredlerinin ln-
1~lterc hizmetine girmesidir. 
Bunların hepsı oluyor ve bun -
duı sonra da bütiin şiddet ve 
kuvvetiyle olacaktıl' .. Mr. Roo
sevclt bu yardımların bitaraflığı 
ihl5.l etmiyeceği kanaatindedir. 
Çün'kü, ls~{ ve saire gibi bi
taraf memle'ketler de Alman
yaya ellerinden gelen yardımı 
ifadan geri kalmamaktadırlar . 
ispanya torraklarında ve gök
lerinde Rus ve Alman - İtalyan 
· ırvvetlcri ve tayyareleri harb
d tikleri halde bu memleketler 
n~men $Ulh it iııdt• yaşamı~Jar

tir. Bu) bir yalan ve sadece bir 
temenniden ibarettir. Bu iclllia
:qın doğru olmadığı şununla da 
sabittir ki Yunan ordmmnun 
sıhhiye :->ervisleri yaralıları ya.
laklarında yatmağa icbar için el
lerinden gelen gayreti sadet -

( Son.tt .<;<t !J f o 5 sii. .1 ı c) . 

~on zaıerıer milnasebetlylB .4Wllı s.okakıannda 
Y.apıla.n bir ııümayh; 

Par ti 
mü/ ettişinin 
beyanatı 

---o--

let.anbulda evlen ve aileleri 
bııhmmıyan Üniversite taıebe
lerinJn barındırılmasının temi
ni için dün İstanbul Parti 
merkezinde bir toplantı yapıl
nnştır. Toplant.Jda Parti Müfet
tişi Reşad Mim.arnğlu, Vali ve 
Belediye Reisi Doktoı· Lfıtfi 

Kırdar, Üniversitt> Rektörü, 
Emniyet Müdürü Mw..affer Ak
alın ve M~arif Müdüriı Tevfik 
Kut ha.zır bulunmuştur. 

Toplantı sonunda Parti Mü-

Müstahdem inin 
maaşların ı arttlran 

şirkeUer 
Şe1rmizlrleki f'Cneb: gaz su ... 

kt.•Ueı·hıden ~okoni Vakum ve 
Şel kumpıınyaları bugünkU ha
yat pahalılığı karşısında me· 
mnrlarımu ma..')Şlal:'lli.. ydzde 
28 mıJı.tarrn<la zam yı:ıpmagı kü
ralaşt::rrmı§laı dır. Harbden son
ra bu0 iıne kad:u 1edric'1 bır u-.. 
için her iki müessese müşterek 
bir surelte çalışarak Ameıika
dan. ccdveller getiı tmişler ve \ 
buı·ada yfü.nda getirdikleri en· 
deksler vasıtasiyle bayat paha
lıhğının yüzJC' 28 ınıktarında 
olduğunu tesbit elmişlcı'dır. Bu 
m1iesseselerin memurhırı son 
~llatilarını yeni ~ekle göre al
mı~lnrdır. Oı:;manlı . Bankası 
memurlarının da zam taleblcri 
banka idaı·esi ta.ı·aJından kabul 

edilmemiştir. 
-~--

ingiltereye satı la
cak tiftiklerin tiatl 

Dünkti roplaiıtıdaa 

fetu~ ~d Mimaroğlu top
lantının verdiği neticeler hakkın
da bir arkadaşımıza şu izahatı 

Günün Fantezisi 

bh- hdJba 

~ 
" E - peyce zamandanberi e 

(Sonu sayfa 5 sü. 1 det 

e u 
Yazan: 

A. ~ f{. 

''Lavoi.sier,, nin fizik kaidesi 
meşhurdur: "Hiç biı· ~y halk j 
olmaz! Hiç bır şey kaybolmaz!,, 
akat bu har.bden sonra fonnü· 

ıu., şu şekilde değıştırmck da- ~v-et-al_a_n_b_u_g_uı_· _ m;-1ı.ır-kı--yd_ı_H_al...J-
ha dob: dlacakt:Jr. "Hi bir k \.., · u .nıe-un ~1€ı .. ~ - ._. 

nıyetl k. ~ oolur!. Saade dU)FUSU ı gulü.cı-
A:ncak, zıncilerden boş:man terinin bazan tc·l{eı tckeı b zan 

harb ilahlarının asıl kurOOnla· bıı kaçı bir araya gelerek vü-
11 ne ya.ktıklan şehirler, nıc yılt- cuda gctirdıgı bir yel,und top
tıkları mooeniyetlerchr. Hakiki lnnırdı . Dün herh:u gı bıı ', pur 
facia asıl yıkılmayan fakat yı- aeentesınden aldığı bıı bılet ve 
kılanın aynlmaz. bölünmez par- t ı:;ırtına attıgı biı empern .tbl 
ça..<U olduğu i<:ı1n yanın knJ:ın in- ile clünyaya s•ğın:ıyan 1 gilir. 
sanın kötürümleşerek mesud için, ~aadet, hubr\in bır 8lgtm•gın 
olmak hassasını kaybeden ru- ı içinde bir kıH t-:aat rahat t ~ ya
hunda t.-ereyan etmektedir. Kı- I bihneğe inlm;ar t•tmi~tn Bu 
:yamet gününü andırır gürülti.i- har\:ı<le şilsilt'Slm kaybetmı ı.; bir 
ler içinde <;öken hendesi şekiller Alman. biı ltaly an içın bıraL. tc
ve kalıblar bir gün tamir edfüıe .-eyağı bulmakla of]unur. veya 
bile, soğuk denizlerden "'ıcak kardeı?inin, k:ı.r:ıo: mı. denızde 
denizle.re kadar elindeki mt>şım mi, ı-;emadu mı, <:olde mi öldiiğü
orağiyle dünyayı yukarıdan a- ni.ı, yani mezarlık adresin oğ
şağlya biçerek geçen kıt.al Az. renmekten. bask~. ne ı:;aadet kal
railırun .pen~esi altında t~di~ mıştır·: Pnı ı::-m ıli.ınki.i z<nınn,, 
ruhlar na..'-01 dirilec-"ktir ? hav3i, 8C'fih Fransı1.ı ıl'm bngiin 

Eskiden insanın ara ~ır~ gü- biitiin saad<·t, nr· elb·~" nı ziy
len bir yüzü vardı. Ölii ılc diri net, n~ olomobıl, nı· musikı, ne 
arasında en e~msh fark hayatın aşk, ne edebiyat ne :;ervet, n& 
esr·arengiz kaynaklarından kuv- (Sonu sayfa 3 sutun 5 de) 

İngilizlere satılacak tiftikle· 
rin fiyatlal'l üzerinde gorüşmek 
Uzere tiftik ve yapağı ıbracat 
birliği azalaı l dün bh'lık merke
zinde fcvkaladt• bir toplantı yap
mışlardır. Bu topla.nt1da dünya 
piyasasında tiftik fiyatlarının ---------------------"'- ----

yükseldiği mevzuu bdhı:;olarak 
birlik saUş fiyatlarına da zam 
yapılması mevzuu babsolınuş
tur. İngilizlerin birlik fiyatları 
i.izerinde mal almak talebleri 
nmvafık görülmemi~ ve bugün 
lsve~ ve Tuvı<'.reye satılan fiyat
Jaı iızerinden satıı:; yapılmaı:;ı \ 

SABAHTAN SABAHA: 

Bir sene· evvelki 
f el3ketimiz 

Büyük Erzincan yarasını, milli irade ve 
vardım bir senede nasıl kapatb ? 

dı. GöriUUyor ki Amerika Mih- -----------:----------.::-------::---- ------;-------::--

ver Devletlerj yahud Uzakşark- Mecı·ısin dünkü rı·caret Veka" letı• yL-nl ı· 
la ki ortakları Japonya tarafın- ~ J.A 

::n ~!:r~~7::t~~~a:~~;~~ içtima' dı·r~ktı.fler verdı· 

hakkında mütalealar ileri süriil
mtiştür. Dünkü toplantıda fi. 
yat üzerinde kat'i bir nctkeyc 
varılamamı~ c•lma.kla bera beı· 
İngılizleı-in bil' ka<; gi.im· kııdar 
tirt:k i~ilı tddilleı d( lıulumı 

cald:lrı :ıııhıı-ulmı~tır. 

ancak o zaman ihtiy~r edecek - - • - - '-' 
tir. Fakat, dt~ğimiz gibi, Mih- Sıtma mücadel esi hak -
\'erin mağl\ıb olması için Ame- km da Sıhhat Vekili rıin 
rikanın resmen harbe iştirak et: 
nesinin mzunm yoktur. mühim bsye.;nat ı 

Ankara , 30 {:ı..'l. ) - l '. ;'\L 

Et fiyatlartn•n tesbiti hakkındaki 
görüşmelere dün de devam edildi 

-·-

Fransız ltatyan 
harb i 

Nasıl Başladı 

f'1 a sıl Bitti? 
Mihveı· Dev]f':tlerinin mağlfıbi

yctleri yalnız hizim tahmin ve 
kanaatimize istimHl etmiyor. Bu 
kanaate elindeki istihbar va:.:ı
taJarJ pek miitenevvi olan Ame
rika Cümhıırrcisi de istirak et
mclttcdir. Çiinkü Mr. Roosevelt : 

Meclisi bugliıı Hc>f<'1 C;ı nıto:zın 

riya8etindc toplaıımw n· l·l•lsc
nin açılışını miikal<ih Antalya 
mebusu Ceımi Erçinin \'f'f:.ıtını 
bildil'en tezkere olrnnmuf? Ye 
hatırnsma hiirmet<'ıı bır d:ı Vika 

Ticaret Vekiıleti gıda ınadde
krinin satı~ w fiyat k!'biti işi 
hakkmda rnlirakabc komisyonu 
na yeni talim:ıt vermiştir. Şim

diye ka.daı· miiı aka be lwmisyonu 
marifetiyle te~bit cdıll·ı 0k ilan 

edilen azami i'iyallar b:nh: ı - <>-
Erı.inccuıda )eni yapılan .. f lt•r 

' '" kla ket mmt~ıkasını 
güsteriF harita ... 

''Mihver• Devletleri harbi ka

lliis.oyin Cahid YAU}IN 
(Somı sayfa n .,;i. 1 ele) 

ayakla uükut edilmiştir. ı 
(Sonu .<m,yfa 5 ~it. f il.<-) 

\'erilen direktiflere göıe t Bu roUhim yaıım ızı 
hakkuk ettirilerek Veküh::t in 
tas vibine arzedilccektir. Bu hu- 3 UncU sayfamızda 
sU2<1a rinyet edilmeı:ıi Iiiıumlu bL laca "-smız 

ısonu şayfa 2 ıütun 7 de) \.,, ________ _ 

· arın yılba~ı.. . Bu gce",\ 
bütün A~:rupada H.lH in 

gelişini belki en ii.iyük huzur ve. 

>;iikfm iC'indc tes'id ederl'lc 
memlcl<<'ıt, Türkiye olacaktır. 

( S ~ nu aayfa 4 siı .un 4de) 



Umanı r 
aosy izml n k v 
teman eden kızrl göm-
lekliler teşkilatmm ba-
şmda an AbdUI· 

gaffar Handır 

Bu ona iki cemaatin başlan 
arasında. mfi.hinı bir kuvvet ve
rlyor. Burada. da kar§unı.za 
Hmdfstan muamması - köşeli 
bir zmye halinde: çıkıyor: Hin
du M alilmcuı, İngiliz. 

Bu çıkmazı gören Mtistüman 
yahut Hindu liderlerin hakikat 
h.a.ld cemaatçılık zihniyetini ter 
ketmişler ·r- :Bwıdan dolayı a
ralarındaki meseleleri ilçüncü 
bir kuvvete müracaat etmedı.:: 
ekseri haltediyorlar. D · ada
sın a · ·:nennin akidesine 
hürmet ediyor, içtimai sa.hada 
\ralarındaki ana.ne duvarla.rı yt· 
hfiıyor, hars sahasında, he_n~ 
umumi bir tek lisan olma.dıgı 1 

çın ihtilaf bi~ ohnakfu be
raber bunu da münakaşa ile ha?
letmiye çalışırlar. Fakat iktisat 
.sa~ sında hali ça.rpışna devam 
cch or. . 

ha ırkı, dini, lisanı ne o
Avrupai manasile 

~~tlerin fenile-

HALİDE EDİB 
1------No. 34-

(1) dfrri, ruhi 
bir kuvvete istinad ederek dün
yada bir nizam kurmak için ha -
reketc geçen teşekküllerde gö
rülür. 

Bu "her hareket imandan 
doğıı:r,, cümlesiyle rif edebili-
riz. . 

Bizim tarihlerde bunun içti-
mai ve siyasi misalini Bedreddin 

. i i baraketin.de görrü.ıın. 

T erf eden öğret
me 1 in paraları 
derhal veriliyor 

---·---
Bu hususta rit 
MUdürlUğU bir kadro 

haz rladı 
• 

938 yılında terfi edip te b~t
çede tahsisat bulunmaması yu -
zönd211: ı:a.mı tahsi8&tıı a.Iamıy 
300 iHt- okul öğretmeninin 
zam tahsisatıa.nnın verilmesi 
için lüzumlu olan bütün hazır -
lıW.ar ta.mamlanını§tnr ~ 

Bu hususda şebrimi:r Maarif 
Müdürlüğü yeni bir kadro hazır
la.ıw.ştrr. Bu: kadro l kin~ 
niden itibaren mevkii nrer'iyete 
girecek ve bu ~ıı.acn: itibaren 
300 il oktrl öğretrıleırtn& zam 
tahsisatlarıı verilecektir. 

--»OC-

A a 
alınacakte 
Dün vilayette pasif korunma 
komisyonu bir toplantı yaptı 

l)ijzı sabah saat 10.30 da. vi
layette Vali muavini Ahmed 
Kınık'm riyaseti altında pasif 
konmına komisyon bir topla.n
tı yapmışbr w 

Toplantıda komisyon azası ve 
kaza. kaymakam}a.nı kazır bu -
Iunmuştur. Toplantıda mevxuu 
bahsedilen şey~ §ehrimizd'e ys. -
pılaca.k olan büyük irm tec -
rübeleri h aıhruLcak: ted-
birlerdir. Bu h da viliye.t 

seferberlik müdürU. Ekrem kaza 
kaymakamlarına geniş izahat 
vermiştir. Bu izahat esnasında 
kaza. kaymaka.mla.nnın tecrübe 
esnaaında. kendi mıntakaları da
hilinde alaca.klaxı tedbirler mev
zuu bahsedilmiştir. 

öğrendiğimize göre alarm 
tecrübelerini ya.kından takib te
mek üzere Ankara.dan mütehas
sıs bir heyet de §ehrimize gele
cektir. 

, vuou--... 
DJYORKI 

Doktorlara mahsus 
bedava iliç numune

ler! sahhyor mu 
• 

ilim Köşesi 
Yczanz 

~r Uzdl .& 

Keşifler, ihtiralar 
Sertleştirilmiş bakır 

Meselenin esasını bılrniycnlcl 
eski zamanda yaşayan insaıılu 
ınn bakırı sertleştirdikleri ve biı 

Dün Suad Berlanan imza- nevi bronz (tunç) imal ettik.le 
lı bir mektup aldık. Bu mek- ve bizim bunların formülündeıı 
tupda demliyor ki: "Bugün ve yapılma tarzından haberiımı 
bir tüp Tiforal almak icab olmadığını iddia ediyorlar. H:ı· 
elti. Beya.zıdda bir eczahane- kikat şuJur ki zamanımızdaki 
ye müracaat ettim. Buz dola- maden mütehassısları eski za · 
bından istediğim ilacı çıkar- man insanlarının yapmıs olduk· 
dı, ;ı;ardı. Aldan. Bedeli olan lan bronzun formülünü ve JlP' -

elli kur~u vererek eC?..ahane- tarzını bilmekle kalmayıb onJ 
yi tmettim. dan daha. st>rt bnkır ve da'h<;. 

Evimde ilacın ambalajını a- bronz yapmakladı:r. Bu halde 
çmca üzerindeki şu kayıd na- tadan kaybolduğu iddia ed 
zarı dikkatimi celbet.ti: (Be- san'al ölmemiş, belki daha 
dava dağıtılır, doktorlara götürülmüştür. 

mahsus nümunedir.) t•;ski zamanlarda. yuşıyan 
Şayed bu böyle ise ec?..ahaı- ~mnlarnı kılınçları, hançer! _ 

nede bulunmaması icab eder. bı~.ı.klan ve diğer aletleri mı:ı.d~ 
Değil.;;e üzerindeki kayıddan nr <1övmekle, diğer tiı.birle, so-
dolayı bedava girer, bir güm- ğuk .işlerle meydana getiril.ı:niş-
;rük kaçakçılığı var demektir. tir. Eski maden işçileri bakır a-

En son ihtimal bunun bm lat ve edevatı çekiç;le db\·dükleri 
doktor tarafınd:uı ~tılmak gıbi bronz esyayı da cekıcle dö· 
üzere bırakıldığıdır. Böyle verl:erdi. 
lıa.reket edecek bfr doktor ta-

ri mm yapmak 
kn mi ır '! Yanı Hindu, Mfu;-
himan ve saire tabinni bırakıp 
herkes ken · · Hindli 
diyecek mi? 

!çt.imai, siy • fakat en ziyado , 
iktısadi bir misali do ~~c; teş- ı 
kilatıdır. Bizim on kızıntı asra 
kadar kuvvetle, sonraları 
miftered bir şekilde vam e
den iktısadi )ıayatımız, her biri ı 
başka bfr pire bağlı btılıın:ııı es
naf k>ııcala.ruıa dayanırdu kı, bu 
da müsbet sırri1iğin doğurduğu 
bi.r şekildi. Bunun. Avıııpada da 
orta. devirlerde muhtelif misalle
rini görürüz. Şehirlerdeki es- , 
naf teşkilitmın büyüt bir kıs-- ( 
mI.p Müslfünanl;trla. harbeden Eh
lisalib -vaıyeıerinin (2) dilli ta
rikatlara men.supb olanları da 
müsbet sırriliğ:in birer tezahürii
düır. 

.Müsbet smilik düuyadan 
kalkmıs mıdır? Hayır, öilıl.kis 
bunun en kudretli tezahürünü za 
mammızda görüyoruz. Alman
larda.ki na.zi fuıreketf ırkı ; fa
şizm -muayyen bir milleti; ko.ı;ııü
nizm, iıısaniyetin iktisadi musn
vatını ve maddi saadetini ken
dishıe mabut telikki etmiş; bu 
fikirlere sırri bir mahiyet ver
miş birer harekettir. 

Bina vergi erine Pamuk fiyatl~rı 
Kapah t~a~vay ~u-. yapdan zamlar er süratle ynksehyor rak yerlerının proıesı ___ 

to:;l!~~ı;eı~i~~U:; hal tahsil edilecek 
saa.vvur edemiyorum. Farzı Bunlardan çoğunun açrk ocak-
ı:ınuhal olacak of.sa dahi ecza- Jarrla ıslatılması yüziinden Çok 
crnın bu işe ilet olmaması miktarda bakır ok5idi t · · rlriil 

Hind sosyalistleri bunun ka· 
bil olduğunu söylüyorlar. F"~t 
sosyaifanıin Hındıstanda ikı yu
zi.i vardır. Bunların hangisi Hind 
liled bir tek millet yapar-? Bu 
Hindistanın henüz halletmediği 
bir meseledir. 'Fakat · · de 
anbıma.k 1.a.zımdır. 

3 - ...,osyailımin birinci şek • 
li, yani ~erli saf1ıası ekseriyeti 
kazanmıştır. Mahiyeti şudur: 

Menfi sırrilik harekete ve teş
lcilita a?eyhtardrr, ceına.atrer -
den ziyade ferllere &agüdır. 
Mağara çekilen, ~ernmede 
ynşıyan. hülasa viicudun, mad
denin aieyhinı l ~ ofard sırf ru
ha ehemmiyet v · zihni .. 
yettir. 

tArli:ası var) 

Hindulaı onu kendi kitaplarına 
göre tefsir, yerli adetlerinin ba
kımına göre tesbit ediyor. Bu 
sosyamm ~ili snıf teş
kiliitmı r detnuyor. "Emd:" 
onl. raı gör hili sımfla.rla tan (1) ı iciSnı 
zim cdih:bilir. Mfü;lümanlarda (2) Malta şliv<ilyek:ıri, Tamu-

mokrasi esası olduğu i~i on- ~ijyelei--..,..,1-=·=re=.==:..-..---~ 
lann sosyalizmi, Jüslümanlık 
bakımından tefsir edildiği za
mau bile garb ~osyalizmine. da
n <;ok yaklaşıyor. Bılha.ssa ser 

arv ~ta~ 
H-.---ec;:ıs.v"ali'~~ ~ ..._ ı..~u ,;,a1--

:y ıtpı yor. ma.n arı 
mesleğe Wafta.r yapan ~1rn 
yerli seb blerden ilerde bahse
deceğiz. 

Hinctistanda ikinci bir sosya
Jizm daha vardır. Bt.r garb ide
o1oJısine göre ktırulm~ ve ta
mamenı iktı di i.millere · tmad 
.eder. Buna "Sc:ientifi.c Sooia
Iisnı,, yani ilmi sosyalizm diyo.r
ar. Bunun lara.ftarlan köylerden 
.ziyade, makine sanayii girmis 
o!an büyiık şehirlerdedir. Bn 
bareketm. başı Ceval\i'rlil Nefnıu 
isminde bitı Hindu.dur- 1afiialiıi.ı -
ma.n gen~eri arasında ~ok ta
raftarı vardır. 1935 le be.pwte 
lduğu için gfiTemedim. Bir sene 
sonra hapisten çıktı, A vrupaya 
~ldı ve onunla Pariste görüs
tük. Geçen devrede kongre par
tisi reisi i · Bir çak ~ sa
hibi cı>lan ve olgıını kafalı ve 
müstakbel HU:ı.distanda.. bil.yük 
rol oynamıya namzet olan bu a
damdan üçiincü kısımda uzun 
bahsedeceğiz. 

Lisans işleri vekalet 
tarabndan göriile<ek 

a eare. ı:mıur.::-
liigii ta.rafrndan verilmekte olan 
lisans müsaadeleri yarından: iti
baren mün.lıa.sıra.ıı Tiroret Veka
leti tnraf mdan verilecektir. Ll
Sa.ns talebleriniu süratıe ye -
rine g-etirifmesi ve gecikmesi 
için -rekilet rtez teşllilitında j 
bir lis:ıns b"' 'fÜudlıe g~ 
:m.iş~. Talebi er gii:ıliiı gUnüne 
karşılanacaktır. 

-ırMr--

Dünkü ihracat 
ı D&nı nmhtelıf m-enrleietlere 
203 Dinı liralıl: ihracat uame
lesi kay · · tir. Bu mallar 
meyanuı.da. İsviçreye t.i:ft.ik,. ke
ten tobwııu. susam, lta.ıyaya 
yumurta, Yuna.nJsta.na, Buiga
ristaıra: ba!ık, Hamburga tütün, 
!ılacaristaı:ra deri. Y lav.yaya 
~ f dılc gönder · 

Dereceler i yllk&elen 
öj_ı-"tmenier 

Banın kanunu dbla}'ısile de
receleri yüksel.en ilk o.k.W! öğ -
retmen.lcrinin zam aralarını 
ödenmesi için yeni belediye büt
çesine tahsisat konulmuştur. 

Ta kdir edilen 
öğretmenler 

Müslümanlar arasında sosya
lizmi en ~le temsil eden 
vaktiyle kızıl gömtelrlil'er te!· 
kilatının baçındaı olan Abdili.gaf
far Handır. O da hapiste o!d'u.ğu 
için Hindistanda görmedim. 
Kardeşi doktor Han Sahip Da
rü el8mdaı miaafirdi. O vasıt:A 
ile meslek ve faanyetrerini öğ
rcneblldim. Bundan da eserin 
SQnunda ba.baedilccektir. 

Maarif Vekaleti şehrimizde 
buhıntm 32 öğretmeni vazifele
rinde gösterdikleri muvaffaki-

4\ yetten dolayı birer takdirname 
nen vermiştir. Yeni Saba Httatanelare verilen 

bahklar 

yapılacak Ka.palı tramny durak --K--

yerlerinin projesini hazırlamak Kaymakamhkfar bu hu-
işini şel:ıiniliık mü sı Pros- • 
ta tevdi et:ıı:ı.işti. susta hemen faahyete 

Proat bu hoeusdaki prei~ geçtiler 
ha.zırlıyarak Vali ve Belediye --o-
Reisi Doktor Lutfi Kırdar'a. tev-
di etmiştir. . Hava taarruzlarına karşı pa-

Bu kapa.it d'araldu mşası sif korunma kanunu ·mnce 
i<siıı V: · ve BeJdye aeisi Dok şehrimlı.de t.e§kil. olunan. ma. .• 
tor LUt:fi Kırdar Jiizumlu. bulu- halle itfaiy~ ekiplerinin teçhı
nan mabemeyi tesbit ettirecek Mtlarma tahsıs olumnak üzıere 
ve miıteakıben derhal durakla- verilecek (320) bin Tiranın bina 
nn. in'IM'n,'l başlanacaktır. vergilerine yapılacak ~ 10 nis-
"Eğlmtıe )erlerinde Yılba.,a betinde bir zamla: tahsil oluna-

tarifeleri cağını yazmıştık. 
Belediv.. İkt.ısad M.iidü.' ··ı:l.üğti, Bu hw;usda. .'belediye liehir 

., - .~ ı meclisi tarafından vmfen: karar 
yılbaşı gecesi hususi e6.en~e er Dahiliye Vekileti tarafindan tas 
tertib edecek eğlence yerlerı ta- vib olundu.y,,.,;ı.,., mevkii meri-
rifesinde yalnız yılba::5ı ~eıine Eı___. 
miinh olmak ilıa::e baızı tar- yete vazolunmWJtur. .. .. .. 
dili.t ya t.ır. Bu y i taırif~- Beı:ediye muhasebe mudurlu-
ye göre bu gibi yerler ~b fı;. ğü, bu husu.sda ka1.a kay~a~aın 
yatıa.nna 50 ve diğer iç_kilere lıklarile belediye şub mudfir -

, 25 nisbetinde zam yapabile- lcrine yeni bir tamim g:önder -
r ı......:J;; m\ştir. 
1:-ayy- O mOa--'--gı.....ı---s-ı e~m--...re~erııer va asın 

atışları verdiği vergıye % ıo ni betin
de bir zam yapıtacak ve bu para 

Egede m ahsullln yUzde 
kırk ı zarar gördü 

icab ederdi kanaatindeyim. ediyor ve bu da bakırla mahl · t 
Mesele ilt> alikadar olmak- te kil ederek bakııı scrtleştırf. 

ta devam edeceğim . ., yortlu. 
.. --:--°- . YENi SABAH - Hıi.diseyi Bakırın ~rtle;7mesL i ı.n 

Ege bölges~ln bu senekt pa- j Sıhhat )füdürlüğünün dikkat eskıden kullanılan~ fakat sonm-
muk rekolt~sı 1~0.000 b.al.ye ?· .nazarına koymakla. iktifa edi- 1 <I·ın öJclü;;.ü iddia edilen usnlü 
larak tahının edilmekte ıdı. Fa- yoruz. Mektubun aslı idaı'e- veniden keşfettiğini iddia den 
kat son yağmurlardan .~1~.sule 1 mizde mahfuzdur. b zı ınsanlar bakın açr · ocakta 
gelen su baskınları yuzunden 1..ıi-iiiiiiii.iiiiiiiilıiİİİıİİİİİİ_iiiilııilı _ ___ _. ısıtıb bakırı kendi oksidi;le 
'lmtllslll-tı-w: yüzdebr:kı tarlalarda Yeni Kars valisi gidiyor bu kilina.k Ye bu suretle s rt \e 
kalmıştır. Sular çekilip bu mah- geuek bakır elde etmek yolunu 
sulü toplamak imkanı hasıl olsa Kars valiliğine tayin olunan veniden bulmuşlardır. 
bile elde edilecek pmnuklar ren- Vıili muavini Hüdaı .Karataban - ~fddcn olduğu ~ıbı bugün 
gi bozuk, üçüncü, dörüüncü k~- cumrtesi günii akşamı Kars~ d"' bakın sertlestirmek · ~n iki 
liteden olacaktır. Bu suretle pı- müteveccihen şehrimizden ha· 
yasaya çı.kanla.eak pamuk ~a~- reket edecektir. Y.ol'~ birinci.sz. bokm. 
sul, yerli fabrikalarımızın ıhtı- istanbulda uzun müddet vali tutya.. kalay, nikel, krom~ k.o. 
yacına a.ı:ı~k yetecek derecede ! muavinliği vazifesini ifa eden balt, silis alcminyum, dcmır, \:c.: 
olabilecekti:.: Bu s~beble .~:ıcımuk Hüdai Karataban.., refin~ dün rilywn ve arsenik gibi <Tığı::r nıa 
fiyatları mutemadıyen yuksel - akşam belediye daimi encümen denlerin biı l·cya bir kaçiylc hir
mektedir.. azaları Park otelde bir ziyafet ı s1!irmek, yi,ni halitafarı m Y -

Evvelki gün kilosu 67 lmru:-;- vermiı-lf'rdil·. Çarşamba glİJlÜ d na getirmektir. . 
dan lan pamuğun fiy tı dün n.k!'?aml da gene 'Park otelde bir lkinci usul bakır yahOO. halıt.ı-
30 para dalui. yükselmiştir. Bu ziyafet ve~kle-rdir. smız soğuk işlcmedil'. Filhakika 
fiyatların daha ziyade ~üksclc- bakır madeni öyle bir seı·t!ik d"-
ceğine muhakkak nazraıle !la - ~»o«-- recesine cıkarılabi1ir kı biraz da-
,KAl,~.~c:F~.:., ........ • .... ." ............ n---~ ..,,,.u,,..İrrlo yılh;.91 h rı:ııJ_,j;:_. l'rtnlı:ıblltr. '&km 
;'Hlyri ki !.el' pamuk tatili se't'tI tirınek icin lm u.sullttcttnı 
müba.ya:ısı.na. ve harice yapıla- y bir~ veya her ikisi 1ıatbik e-

k + ... 1.. "dı k di Resmi demir yıfb..-cı dofı:ıyı - dılir. 
Bugün sa.at .00 d 11 e ka- derhal bir defada tahsil oiuna-

da.r Yşilköy feneri ile Ambu· ı 
lı .köyü arasında Çekmece köyü- cakPa~~p vermekten istinkaf 
nün üç mil cenubundalti sahad'a edecek mükeilefler Iıa.li:lhnd:ı 
tayyare ile hakiki 1ıomb atış- kanuni muamele tatı:ıiıt oluna

ca sa~ra aı 00 nasyon ~ Fazla ısıtılarak yapılmış zan. 
heyetince yeııi bir karar veril - sile bugün öğleden sonra başln-
""'"'tır' . Bu kara- vnre dogru~ _ k .. 10...._ •• • • ıı._ n diren eski bakır mfkrofotoğ-......_,, ~ ... o- ma uz.ere perşemu.:;- gunu sa.,.. fi 
~- dognı~ '\1'!1, mus·· "-~11.:1-- pa _ ra amıdan ania~ıldığırraı göre 
Ui:l.ll J- u.ı..u.'l>J \A.-u hına kadar tat~l editecektir. bu Iartia:ki sertlik soğı:ıA i 
mıık mübayaa.sı: içm Ticaret u ul:i.yle elde edilmi.cıtir. 
Vekfileti emriııe açılan 6 milyon :Bugün makas, bıçak gibi kc· 
ıır. ava 1-~da-r 1~d1' :ı- D" .. ma) yaa Ve İllra" i0 lerini Zıra" at w.a--

J .l\.a "'
11

: w.: ""' ~ "' u .. - ı:;ici Uletlerin bakırdan yapılması 
masrafları ve yüzde beş ilıra - kası yaparak bu hizmctfne muı---ııo ... c--

Jan yapdaca0c7ından ruı.kliye n.~ 
srtal btt sahadan ~ Lk ~- cutır -
meleri alika.darlata tebliğ edil .. 
miştir. 

HamiyaUi yavrurar 
Her ne ~ekildc olursa olsun 

yardım çcı:l:evesi genişledikçe, 
hava kuvvetlerimizin. ~a:Fac:ığı 
nı ve bu kuvvet arttıkça:,. Yur• 
dumuzun da tehlikeden salim 
kalacağını büyükleri kadar tak
dir edenı Çamlıca Kız lisesi 

catc;r karr ilave~ile müstahsil - kabil bankaya mailr.ı.fla.nnda.n mümkündür. Yaprlmamı:dnrın3: 
Y hh- .ı r • . · beö bunların çeliğe kal"şı bir apağli taa Uwerı den gayri kimselerden ele pa- oa~ka yii.zde ..biir komi.svon ve - füı.ydal.arınm meveud olmayrip -

. --· muk satın aln:İaca.ktır. Bu rnüba- ri.le<.--ektir. - eh". lt'c"kat ı..-.,1 h-11--.. ı-, bi:lh'""'-. Irı:tlliımetın neşrettıgı oır ka- =-=========================== .. "' uu... 4ilUClruc ....,.. 

14 yaşındaki Bayan Nesimt Si
~ğl.ı altm, taşlı bile3iğiıı.i, 
Beyvğla 29 unca. tıkoJrui tıaJebe-
sindeıı 11 ya.şmda. Baya.ııı Se..-im 
Sipahioğlu "Hislon.. markalı al
tın koJ saatini; 8 yaşmdhki Ba
yan Neviır SipahioğtU oltın. ziu.
eirli ve lbrm:ızı aineJi kolymni 
.Anta1y3; ımıbaın müdülm'Wiım 
B. Hilmıetm 3 ya:şıaıdaki kız Ba 
yan Nüzhet özerol dal?~~
daki f:a.ih küçük altın yuzugunii 
Türk Hava Kurumlllla vermek 
stıTetiyfe. yurt seveırlikleriai 
göstermişlerdiır. 

KURBAN BAYRAMI 
KiMSESİZ YAVRU 
Dünya.ıun lıara.b olan. me-

deniyetini yeniden kuralıil -
mek iÇin milletlerin yegane 
tesellisi çocuklardır! 

rarname ile İstanbuldaki yaıpa- saı loıçn.klarm. bakır veya br.onz· 

ğ;ı stoklarına el b:mubiıu Cıll.du~ M A c E R A M E R A K 1-- dan yapJ.lmaı-ı icab eder. Bir toz: ğan.dau ellainde btıı malJ.a.rda.n r"""___ ' '\ fabrikası gibi l')erarelcrin izafe. 1 

ıxı.e.vcud olanlar beyana.amelerini ra2ım gekfiği yerlerde brom bı-
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne • ~r Tmllamlır. 
vermeğe başlamışlardır. Beyan- B k • • • Bu balurın şhndi nasıl sertles. 
name neşredilmeden evvel Cab- e çıyı yuran, gazınoyu soy- tiı'ildiğini yarına bırakıyorum. 
rikalara satış taaahhüdünde. bu- - - --• •• ··---~ 
ıunwar evratı milsbite ibraz mak isHyen gangester ? . . 
etmek stıretile bu tt;ll3.Tmlı ta-
hakkuk zettirefıileeeklerdi'r., BUı 
hususda a.likadarfu.Taı veH!et -
ten tebli""'t ya.pı.Jmıştıı:r. DWı Sultanahmed Birinci 

1D- SW:h Ceza m:ıhlı:emesinde nıa-
Malatyamn orduya cera~st bir delikanlının nem 

h d• • ' garib ve heİn de gi:i!ünç olan 
e ıyeSl ibret verici bir davası görüiclü. 

Malatya: (Hu.sesi) - Kua- Htı. genç lise- tahsili gönnüfJ 
kış gününde yıırdun mukaddes olaa Mahmud gğhı Atıf Sert. 
hudut bekçiliğini yapan kahn:- a.dında \'"e' Trabzonlu idi. Tutu
man kardeşlerimize onla.n ı a- lan zapta ve kendı iti.ir:ıfına gö
cak eşyalar hazırlamak üzere re hidise şoy:te oh::nu. tur: 
Malatyada Yardım sevenlerce-- "Atıf Sert macera d~küni.t 
miyetinde devam eden İaaliyet bir elika.nlıd'ır. Gnngsteı lik 
cidden takdire değer bir varlık 1 

etmek, az zah.mef!le c;ok pe ra 
olarak göze ~~akta.dır. Bu- kazanmak, bütün şehri ısını 
rada askerlerıı~ıze ncelc.. bir ile korkutup Utı~ctmek cme
çok pamuklu, yun kazak, yun el- ' linded.iı:. Tabii bwıuıı için <le 
diven, yün çoraplar fıazırlanmak ilk çare bir tabancaya ~ahib 
tadır. . ohnaktır. Nitekim Atıf; bunu 

Mal~.tyad~ bıl~ass~ i~ı:nini zik- da ele geçirmek için bh· ön 

V c il.ekim ~vvelki aksam Bc
yoğl undaki "Mavi köşe,, gazi
nasumı gitmiş orada bir h::ıyli 
içip hesabı yükselttfkten son
ra pcıra. vermek üzere i:aısanrn 
öuüm.e gidip k::Ulavi tabancayı 
kasiyerin gizlice göğsiine da -
yıyarak ya"aŞÇ4 ~ 

- Sakuı ses etme .. Kasada
ki bütün paraijı_rı dışarı çıkar. 
Yoksa. yakanm seni!.. 

Demiştir. Kasadald gazino 
sahihi bu komik gangstere 
gi,ilmüş • e hemen bileğine ya
pışarak : 

- Tutun şu budalayı .. 

Ticaret Vekaleü ye
ı ni direkti ffer verdi 
t 

(Baş tirraft 1 inc:ıdc) 

ol.ın noktafar etrafında komis· 
yona bir de cedvel göndenlmf::ı· 

Et i~i 
Canlı hayvan fiyatlarına gö· 

re perakende satışlara koyula -
cak fiyatlar hakkında vücud'a 
getirilecek olan kıstas için gô-

• rüşmelere. dün de devam edil • 
miştır. Et işi ile uğraşan alaka
darların da hazır buinnduğu bu 
toplantıda Borsadan 38 ve 39 se
nelerinde yapılan canlı koyun a
zami satış fiyatiannın ıstenme:;i-

&ENELIK 
ti AVt.IK 
1 AVLU( 

1 AYUK 

Tilrl<lye 
1400 Krı. 

na • 
«il>' lJ 

ıı:cnılt l 

2700 Krı. 

Milletin yardım ve şefbü
le sevinmcğc muhtaç @CUk -
lan yavrularınızın ba~Ta.mlık
lanru hazırlarken hatırlıya -

Balıkçılar cemiyeti, denizden rak Çocuk Esirgeme l{uru-
tutulup da satılaı:ruyan bafık - muna yard1mda bulunmanızı 
lardao bir kısmını dün hasta: - Kurum sayğıyfa dOOr. 

:etn:ege ~egcr 'e bılgılı hayırlı maceraya mecbur kalmıştu. 
~Jerın daıma başında bulı:nar: Kumkapirla dolaşan bekçi. dur
vata~perver h~.Ytr sever dEgerh sunu: gözüne ıtestirm~ ve bir 
Semiha .so~e.r ın yardım seven- gece onu arkasından bıçaklı -
fer ccmıy~tının başında bulun - yarak tabamcasını gasbetmek 
ması l'ıakıkaten Malatyamızda istemiştir. Fakat bekçi Dur
gcn~ kızlarımıza v~ ~yanla~- sun yaralı <Jlmasına ı ğmen 

Diye garsonlara bağırmıştır 
Tabii derhal garsonlar üşüş
müş ve akşam vakti Beyoğlu
nuı:ı en i!=tlek <'adde.sinde en :ta
labalrk bulunan bir gazino
nun kasasını soymak istiyen 
bu ınüthi;ı ve yamaın gangster j 
kıskıvrak yakalanaı ak Galata
~mı ay merkezıne götürülmüş-

1

1 

tur. 

ne karar verilmiştir.Bu ıakamlar 
h:.ılihazırdaki fiyatlarla karşı

laı;tmfurak bir nisbet elde cdi
lı;:cek ve canlı koyun fiyatlnrma 
göre perakende etin kaç kuruıı -
tan satılması icab etligi laiıak -
kuk ettirilecektir. 

-

1~0 lJ 

IOO > 
JI' 

3~ Blrlnclldııa 1.!140 SA1:.l 
1 zjJ ece 1~ 

'ta Biriırc:I inu-n 1356 
y 12 ytf: l-40 - Kawm !41 

tklnd 
9.4'Z &anı 

H-26 l:U'l 15.37 Vaaatf 
Akşam Yatsı imsak 
ız.o 1.39 12.49 Ezant 
17.50 lD.28 6.38 Vlılti 

DİKK AT 
«Yenı Sab'ah» a gonderllen yazılar 

11e evrak nqredllıln edl 1 mesln iade 
ılunmaz ve bunJ:ırın kaybolmaların
ılan dolayı hiç bir muullyet kabul 
'ldılmu 

hane ve Darülacezeye mecca - L.iiiiiiiilıliiiii-..ı-.::~---.-.--.1 
nen vermişlerdir. 

MES'UD BİR 
Nİ K A H 

tıincılık Kollektif şirketinde 
Hi:mmetr.ad'eierden B y Mec
dettin Cete heınşire7.a.desi Bey
han Ccte ile eski Maliye Nazır
larından Bay Abdurrahman bi
ra.deri m rhum Hoca 0sman E
fendi mahdumu D. Hava yolları 
sıhhiye memuru Hakkı Oııga

nın nikahları llirçok davetliler 1 
hu.zımında: Eminönü Evi nmel 
memurluğun icra kılının tır. 
Gençlere saadetler dileriz. 

Parasız gazete alan 
devair, mUeaseseler 

mutemedlerine 
İdaremizden p:ıram.z gazele 

alan deva.ir ve müc:sse.sat için 
vermekte olduğu."?lruı kart
ların müddeti 31/12/940 gil
nü bitmekte olduğundan bu 
devair ve miiessesat gazetele
rini alabilmeleri için 1 / 1/ 941 
akşamına kad:ır ınutcıı1ed
lerini idaremize müracaat 
ettirmelidirler. Bu t.arL1ı.den 
itıbaren yeni ı:::enc k .rtımızt 1 
göslermiyen mutCl!ledl re pa-
rasız gazete vermiyeccğimizi 
ehemmiyetle ilan cd;,e;;;r;;,;i?.8 .. am_lli 

z!I- ıcabında bu gıb.ı ''.~tan ıf)le- tabancayı vermeyince Atıf 
rı_ne koşmaıa.rına hır ~rnck teş- elindeki bıc;afı bir kere daha 
kıl ~tmektedı~. B~ . ~u~asebe~l ~ kaldırıp bekrinin sırtına sap-
bugun hayır ~'j}erı lÇUl ıdares~- lamıştır. v~ akabinde de ta -
~ Dııhman yuzleree gen~ ~e ı.~- bancayı alarak savuşmu~tur. 
tiyar~yanlar gece \'e gunduz o gece bir müddet soma bck-
ç~lış arına devam etmelrte -ı ~i Duı sun ağır yaralı olarak 
dırler. bııluıunuş w~ hastahaneye kal-
Şu anda Malatyada her evde dırılmıştır. Suclu o kauar aran-

konus~~!' tek '!levm ııskcr kar- clığı halde ele geçmemiştir. 
<lcşl~rU%1JZe verilecek hediyeler Lakin Atıf Sert hi , llslu 
teşkil etmektedir. j durur mkımmtln.n d ~· ı ki... 

Bu hususta bütün ail · sahibi Bu sert ddikanh . O:) a ı g ibi 
bay_anlar!mızla genç kız! rımız olmak c.ın lmdedir. Tab i yeni 
vazıfelerı:nc tamamen ba -ı·dır- bir gancrstcrli""e kalkacaktır 

Bir de tabancaya ne bak8ın
lar?. Yaralı bekçi Dursunun 
beylik ''e kallavi tabancası de
ğil mi n •• Polisçe sorguya çeki
len Atıf Sert tabii derhal yum-
J umuşak olmuş, bütün gangs
lcrlik macerasını bülbül gibi 
anlatmıştır. 

Bu suretle r..clliye-J e ,·erilen; 
AtlJ Sert dfüı birinci snlhı ceza. 
mahk mesindc de. her geyi 
cıld u ~ u gibi itiraf ecleı ek der· 
hal tevkif kararı alınış ve tev
kif edilmi.<ıtir. lar, ve herkes hissesine düşeni • " b • • 

seve ~eve yapmaktadır. \. _______________________ ,, 

Diğer taraf tan bu yıl et istilı
lıikinin ge~e:ıı senelere nazaran 
bir misli fazlalaştığ_ı aniaşılmış
tır. Bu yıl İstanbul mezbaha
sında 700 bin Irn:run ve 17 bin 
keçi kesilmi§tir. Bu yüzden Fi
listin ve Sovyetlerc yapılan ih· 
racat bu sene durmuştur. Bele
diye 1ktısad Müdürlüğü mez. 
bahada kesilen keçi etlerinin ko
yun eti ycriue sabim.aması jçin 
bundan sonra kesilen ke~ et· 
lcrine ayrı sekil ve renkte dam~ 
gular vuracaktır. 





kin üzer.iı:e !!l :mec . 
Derken bı ~ ense ı tnı n 

d:ı ooldun ı; uı ıp ~ 1n<.. Cı t;.-cne 
dizl dj. 

d~gıtıyon u. 
girecekti. 

Koc<ı. Çingene, J.li ul. Mc.•Un
nın el emclerıylc bir ~· ı d:m bır 
)'~C secdeediyorüu. 

Mollanın bu, h~rdıc c · bü · 
tün seyircileri hey c:::.n, {,'Ctir -
misti. Çingen bir şe~ yapaını
yor.du. Büzülmr .. <1unt} 

Iiü~ük moll !~~ ~lmt p oo.ğ-

n"ıyorlarch: 

- Ha., Molla!. 
- Bir ta.ne dah. ! . 

1.lıtiyar Cazgır. huy c .,.,.. için
de Çolak Mollayı U!J;:ib edi~'t}!'• 

du. Çingeneyi ~ ıiztle1 yw yene
l·e~-:ine kani i<L 

IfatW., bir arfilıl Mollalara <lo-
nerel:: 

- Ytizde, ) üz "yenecd: .. 
Dedi. 
Güreş basl yalı w'ir-t onkık. 

mıt.~. Birdenb;r., Mollamo 
razn. girib hamnmı süıx. iJ L'i. 

re )rtmağa,., 
1\Thayctte 

zan dihinfle C: 
yır yüz. 1 
bildi. 

r lla. 

ml§U 

lki pehlivan sarmd:.ına sam r -

va bir kaç 1<er.c dolab gıbi dö:
auıcr. Niha. t !'Kolla üstte ı..al
dl. 

Moll.-ı, tlı ... te kıtlınca 
künteye el attı. Hmmıını ha- 1 
vnlandmıca• u-••. da Cin~ nP, 
'brrdeılbire hm y· ıyırttı .. Döı ... 
elle lmç~a1 ··~ a 0.ra kalktı. 

('..ol:ık, bu hal imrşısmda hi 1 
teıa,.,lanmadı. H.~ bir an için I 
dure.rak h.ısm ın lrnçısını ~c~ · j 
retti. ı 

İl oohliYrlll ~ hrar a.ynkt~ l a ı 
p•ştılar . Grı e. Mollanın hücu- ı 
miyl!! Çingen lllJl ~-' • 

de~-a:zr;~·ÜU-;fmn olan D 
lılar kızıyor ı. Neden Çinf'''ne 
ka ak ve mi dafruıda güreı: yoı -
du Neden J.orknyordu ?. 

Drnmaliln lı~"t"L51yorl. tlı: 
-Ahmed tu be!. 

• 
iZ 

Sonra e'!! " 
attı. 

Çin::'ene Jilı.mcd, on o, 
ycniln: isti .. 

ır.• 

L ı.· seı .. e e 11e 
r.. " • • .e -~eh n z 

Ale.lacc·e y, pıJmış c :m ~ şnlı 
01rçok hiiliim ı.;t daiı' 1eri hcniıı; 
tek katlıdır. Yalnız bu bin~lar 
bey:ı..na boy~c:ırak n::aı zar. ıan 
c. mnlıkten .kurtarılım.sor. 

J•rt.nnyonu::ın ~·onra. bir luzıJ ry 
l ustabanesi ve bü,>>iii· b1 iıuğ
day pa.z.ııı'l vaıdır. Hu ; o; bu
·~ıldl ınanzur~siJc Erzmcan 
iı:u-.ıb, yıkık, <fokiil-. t .mm bu
l ~1 ' c hazin ha.lindcı ı..nrtul • ı 

!N!.ı: •Lt gi m~)iı1~1r lıreı e 111 ~~: 1 
)'J•C ]Pri n.tJJmı;tır. 

&ı.ı~ı S& a 
~~~~Wll~--

ThATROlA ..... 
Şehir 

ti yat; osu 
temsHleri 

c ·cı. a :-~ır.rı gibi 
yağnmıuna 

Oıılp· J !'lr,j inz bob.,itillcrc 7.a 
1 

man ~~.ın n salonlarda, sincma
lnn?. rnsfüus•mz.. B:ız:ı.n da u
mum' caıl elerde ve r..amurlu kc
n~r sol ~ iJa.rda .. 

Erl ek lraı: d<.> lerininki gibi bel 
to 1xı. rurctleri ":;ı dı . Etekleri 
içe..>"j~c kıvnk olduğu i~in bunn: 
"manto .t:n F.1 ırı,, da diycbili
rj..,_ 

.Ayal-lan, yfa.i :ıyakkabıları 1 
de •!rusu ömür (:eyler .. Kimisinin
J~i Babi!in nsmn. b2.hçclcri gibi .. I 
kat h ta ~ ükseklil~lerJ.e .. brtzısı 
<la birden aJcahnış, düzkşmia ,.c 
lcabaJ:u;mış .. tıbh u.i.nc!erinin ha
mur Lel.ne.si gibi.. 

Çoraplar: G&rünüşte rck fev
kaJaC-:elik yok.. Fa.kat harn.ma 
l. akmak itiyadında iseniz çoktan 
gürmü§Siirıü·:Xl ür: 

Torlır caketlC'rinin etek lnv · ı 
rın lariyl", ~oro.plarıruıı uçları 
dudak dutl~ğr.dır. Yani dudakla-, 
n :!lrJi bacaltl:ı.rının durt pnrmaıt 
ru·ı.aarı mcyd:ımiad1r, asikaıc
d'r. &; kcile:rinc uryau bu bacnlt 
sulıibl;rinin göileı den nilıan sa
dece bir kalbleri v~ı:clır. O 
kalı.>leıc Nkck gibi ı>okulmuk 
i• tiyrnlcr reelde Ubrr:ırlar. 

Onlarn y. U~manm, onlarca 
+...tr.dir-e<.lilm(;nin bir tek yolu, bir 
L\ J .. :ot-- .. .a. 

lo un r,:~mc-k. 
Bob til < 1:; Ya cc:~kl ('.~.jd) n

hud b
0

r cc~iddir. 'Iibkı lıir ınev- 1 
z l etr .... fıncfa dönen bir k. ç ~r
<ler p ye b'ibi... 

SAH .... E: l 
'.r~nhı-..la.t.Ua il~iJ nıw bir r;e:tinti 

REŞAD İLERİ 

"' . Ye yorı:mn yl':ricrde sürülde· 
niyor, dişi \)Ob til al:sine; tat
m ·n edilme-mış lrndml, ra has 
d mdik bir yüriıyü.~le k;zgı.n kı •. -
gın uıaklaş;.yordu. 

SAJ!I"~E: 2 
Tt"-J.n\ a~ <'.lltldesimle fıs.ıkane hir 

millhlrat 
Kız rnektel:ıtlf,n c:ıknıı~ geliyor

du. I._.rkek İ::;.'2; bc-rrı.ıntad rnckteb
dcn kacınış, ı-;f",·gili-.ini; bob.stil 
kahvesintle bt kli;yoı du. Hl;mcn: 
yani a:;'lr Uh'l!' do,b .... ul<lu. Ewda 
l anlburunu hyaric;-dı. Sonra o
muzlarına zrı-rif bir c:.öki.intü ycı·
di. Kollan 2t-lzdeye tululmu" bu 
Jaron sehıi gibi yalp<ılandı ve 
sevgilli.ıine ~·tabnn ol<1u. K r~ı

l~rrular .. MırıUkn<lılar. bir ı-:.cy

leı: söylediler. K! sılılıırı ile ne 
kam tmb yechldei'i.,,in pek o l · 
clnr farkmda olamadım. 

Erl ek. alacaklı kar;:µsuıda 

mnzlfım1a.san b:r borçluyu :mdı
rıyordu. N~sreddin Hocanın c
f;Cğ'i gibi clüsiiuccli; gözll'l'i ye
re iııikti. 

Bobstil kız ise, bob"'lil erlrc-1 
:1inin lr:ırşı nda. vecde gelnfr: 
bir per,·a.nc gibi ı aksediyordu .. 
Gaı ·b bir t-r ks: Ktilc busmıtl ta
nıl lur gibi durınad:-n sıçııyor. 1 

zıplıyordu: k~p r ı.ıııır· aqılıb ka
pmm.n. duda.kbn bir ~~ l<'ı- mı
rılthmyord : : 

.Aslını ast~.rıru lrr.~ betmi!; kütr 
bir caz parc .. sı .• ICrnınni gcm:
lr ı ·nin hendi ı:in•lerine bc11z.ctc-
1·ck ca.lıb ı:ıöyledikleri Ye hiitiin 
lJobc-ÜU re öğrettil.lcı i raı ~nlar-1 
dan bir tan<.>si ! 

İlk fü ra ol ... ra.J: lmrea !:'.Cı.;inin 
hns-:.-ctini duY<hmı j 

nilntiy nnn b:ıc: ~a2t tl va..~İ-

yette kaJd?la1. B"'n fld saat bck
leıni:ı YC bl..";:Jcnıekteıı usr.r.mır
tun. Erk ı hal~ daha mezar b::ı.
sıntlaki jm&ru gibi rlurgun ve 
tih .. lcı i Lop.raJ. ta. kız hala a.wa 
tımn ban d<:ki zır d li b 0bi hoı · 
ra "" lla\•:-.d.' irJi. 

He~· halde bu <..'~k s:ıhn ·ndı-
b::ı.ait in ·:.:.nların a.nlnınıy-:c: 1 l:ı.1 ı 

Alıı::am cokwn gccmi~, gece bir iııt ~tik olacal: ki. d:ğeı· bil·. 
Jc:- . n!ıl;lari~·Je IJcmıbcr h<'r tara-

tün bobstillcr lı, hvcnin caıo.n
nn ı;clıeı·e iir.Uşcn 5İllekl~ib 

y~ p şmı ·!aı· .. T~Jtdfr ile t &. 
sık ile mfi.şuhıyı seyrediy<'a 
'e, sb. aiJ b1lgHerini ! pi'Prl:ır· 
lardı. 

so.· S.tJJNE 

5'.alond:ı bir macerai a,.-.k 

hendi aı alarmda to~ 
lardı. Kız tam manasıylc bi 
hobstildi. Aya.ğlruı. pantalonu d 
gccftrrai. hiı' ı>ir eksiği kalmamı 

tı. Sc' iyordı .. Sevgilisi bobstifu 
taın benzeri olmalı idi ki ODi 

se>.1gisin:n duc~c::sini gösterebil 
sin .. 

ç .. ~iu re~:d, tiil'lü türlü dm» 
b, '-'< l:n ın:ı nyak uyclm·ciular, bt:: 
biikttikr, omuz Jm;ırdJJar 'c Jr.. 
nttil<ır rn nih· yet bir valsi 
beraber o~ namuğa başladllaı:. 
Ornadılnr, clôndü!er, dola§t.ılar 

t~krn.r döndU!cr ve durma<'ıın 
clöndülc>r. Nihnyet ba.E'1 arı d :ldt:. 
göz' ri dôndu; 'iic1 lan) le bf
ı nbrı· JH p bh likı.C yere ooı:'l'T. 

dlinutiler ,.c yU\·arl:uıdılar. B:.
yılm1şlaı clı. Saeları mısır piwlro
liindcıı iki kart hamın cfrnd) 
. vüııi lı uüz l.ıdtfarı idn<le - :-m: 
oİdul:lrrını c·, rnaC'ar kabul etu
ler. Y cı1c:·e :5eri1 n il.i \ ücuı 
tloh'l'U ko!-\tular. Ağlıyarak ya.,. 
J'tıcuklari~ ie sarm?.ş dolaş ol 
1, r: 

~ Ah beuim biricik ~,un. 

Perva ler gibi diinerciin ôc bS: 
r.:cycfal<'r olmazclın, n:ızar m. 

<· ~ 1i? Yol .-a .. 
- Ah ym nım: Mas-JJah :u

l·mlr ~ihiyfü. Hic o dan~t: n y,, 
lacak, c.lanst:m y!k ;, cak bir t · 

1.t k n i itli? 
Dans asi. nl:ırı niho) et "'t'-~ 

k< lonyn. rn lan [ahınla ayıldılaJ . 

F: l ... ı. bu seföt an. Jar bay11d~ 

lar. 

' li ı •11 , diy"' ~ızianan ru1aı• 
~; ~sr nt e mı zar değmesin a. h 
de kanlı. "a .. laıı.m,, <fye inliye: 
:;.nt":mn ~ör. tinde de bob,.,til Ju:. 
~ ı ' yorcin. J"'\ Jt t arının layaf C'-t

lc""i an, ı .. m1ı, erkeği liaclın ~. l 

n ttit CCl k ka.do.r c;aı;ırtmısb. 14 
fah ı;"ı::ırtmns·n .. 

Yıı:;ı;, t : DG&tcıyc<ı; 

l'itiklaE Cıı.ı 'c'8i 1. n w 
?usmmda 

fı ( ükmii • ii. Hm a ı ovuk ve 1 

ı1urn nd"n c•i.seılvor. soknk k.,_- ı ~
ı :ınLl· \"C teıtlı::ı.. Z:ıt n bir taıalı 1 ~ Yıırdda '-.f.$a'bah ... %"' ___ ........... 

MElElr 
S. 
ınemas n .a 
AfJNIE DUCAl,,X 

.(.NORE LUC.JE7 

tnlC VON 5TROHE' M 

FIRTll TA 
Fihninde 

<İt·n ;ıJüırımz. 

Td: 4!Hl68 

babce ı m·arI, • ı. ımğ l< ı· .. fı ı':ı • 

- 'r t:ı-1:> c:ti .. Yani tam fışıkln- Is~::eırndlerun 
rJıı nı:-ıdıkları bir yol.. iktısaclen par ak 

Ötıtimd' ih insan henzcri ~i
diyor. ~au1. .. c elleri biı birlerine 
yakın .. '\ i: udlr ri yekiliğe-:-indcn 
fa0 !.. }Jr.rtj:ıi ile İt~ Jynn·ruhu im 
d~ ·· arJ1:. Ifoı- hnlde knr<leı:ı veya. 
>l: · cfo H kek ~ ah,;d kadın o1a
caklar; 1 c.-füm. onhırın arr.tk ile 
roü.5uJ- <ıl::cakh .. Lllll hi~ n.klıma 
getiremeı.rm. 

Y r.ıl bitı ;., , ltÖflı:ı.:r!ki 140J al· 
l" mb:-ınmn aJ,ına ~elmifjlcrcli. 
fü:\ afetleri b~ı:birinc henziy<'n b· 
il. iman lx..ıu:l~ri ba;'l pm mal l&· 
ı··)llc fi• kıdct ıınrn klarmı bi1-
J drmi~lcr ve lf.r zindr lıu1bı<:ı 
"'ıbi lıi b

0

?·· erine trnms cLtirmiı -
!" eli. 

Yf · ı-;öylc, t>Ud,.n lın.\.l:ıd,m, 

m-:"k; • e bir t:em:rn.. Yorgun, iH
:,Ur. h :nc ·nc.::n "azget'm~lorc 1 

J.'uh!lus ; c .c:i.z bir tema.•'. .. Af,Jı: 
._, hncl.l· inclc ı ast1'lnmt:·an. so - 1 
guk bır t m.ts .. 

Bıı 1 r-rırns da. c:fü.üldi.i; ayrıl

d 1ar. :ı·ürf ~ü~l~rinden nnlı)ın
b. ı ·m. cık~l: b b3til kambm·u j 
ı:;ıi nu•, 1't..mi.h· c.i<xc·J...~; gibi lı z-

-

1 1· ı 'er m (F!u"llr:>i muhnlıiri-' 
n ;~ ya::.yoı) - <le c1t <'of, :l 1 
E"t;r kse a"'l.eri ve il'i:i .. di lıa
hnı.ım d· n son derece ;mühim bir 
me• l.ie snh.ib buhın:.ın 11'.:1'.cndc
rrnı, htuıd· n 7 - 8 bin :-•:ne CY· 
Ye!, ~tıpa1lnr :::mıaım c'a <u\ 
ıw::-ı:zhur h·:· 1fiirF. füna:ı ye 1: '·c
lcci idi. Oı tU cu.cfa.rdo, ln:!k yo
hı tı ıniyc cmlen fü'yük A<.'yP 
yolunun mfu:.?"ha!ınııa. velri u
iu11mn:;: 01.tfü ""l ı.!ln ?.yui ı:ı ı ilde 
~olır,.tiııi muh .co.zr. dmi~.i. .i. -i-, 
lınvı't. G maı.11 imQar, t°Ctrlu:'u 
m~\·:rindc de c nubi ~'1.1 adolu ile 
Suri• e, \C frn.km ycg;f,uc miilıim 
ihrı!<' ve itlwl ı h:ı~i bul nmP-l-
t .. ıdı. 

1c :yazıl· ki. m ,ı:·c!l 11 .. :. 
<ht•!u bıı 'ül·sck c::he..T??miyetc ,.< 
gü~diiğii bu~ iık hizmet" ruğmcn 
J· klmderurt la~1k okluğu Fekil
dC' Jmı·a1hmm~mı§, ne l:acfar 
ıni.is?.i<l cıl'lıı~u halde imur ,.e in
!i;;:~fı cihetine gi<..ı.iimcnıif}tir. 
TfaliJt l:i. lsl·ondeıun, büti.in .. • !. 

l ...J:• 
na111zeau..~r 

1 • n bir- ;.:~ır.. n.ia ikm.cl.inn ı :U:· 
f'.lnc:ıkbr. 

J~i_irfozdc m~ \ cut ivi cirı" ba.11:.. 
larcLn i- tü .. de icin allı- balık i·01 
sel\ e 1.: ... bdl asJnın kunılı.nn'.S~ ı 
mutrısnYY. "Wr. İnkl n<ıemn - G 
~ i.,ııteb nrmmıaıı in~nsı oii~ii.nıı 
len :ısfalt yol, Riiphesiz ki, ik~J 
~:?ül iııl ic;:a11 cc.:.bul:la~t.ır,.c<lı.tr 
l"kcn•krmıu lfaUiym n.n,hk!. 
kap. lıa-1 rma bağlıyım . osaLı.t 
as.ı.~Jt r. Bu sa.ya.de H::ıla.y d ... .n.. 
lind biı~ lik bir naldiyai. hofa.~ 
lıi:"l dn .ıuc' e .. Aı.~ bulunm"kt~d:ı 

1 l:t-ntlerun, imar baiuDm.ı.m 
a 'Tf ::ı ~ \ ın en mamfü biı• : hlu · 
<lir. uın·l ıni il tiyru::la.rdan lı 
co·{·u gidcrilm:: ve bir çok kX"> 
metli eserler \'Ücude getirilm1 
l r. Ne.nir Ye ka.sabalanmızı UJ• 

r:-na 'ka\'ıışturmayı ön ıılt.ı.no. 
t ulan hükfrmetimizin İskcnde 
rtınu cfa hor surc~le büyük bı. 
tenud<i ve iııh · • , a ı.:wu~ura 
<·ai:'!nôa şüp1ıc ~ c i::: <.t.r. 

T11mruııon ~c ı ır <ı;. c ı r. • eı :Jn r m:ı 

'c tJir ı-ı .m ccnun viliı\'cı..leıı
n·n en ,·almı \'e biı itilını la da 
en isff~d ~ bir j .... kek-i ob • Un. 
hılma~ıl) !Sm iye, Fili~·rn, Jr, ıc 
'c h:ıtta lrr.nn l.'1.Cki'Jfi. bir l .ı•

Konfe~ı:rns 

A Ecki El icr) ~ir E, ~.AS! 
... -

Gorclmon 

G.U A\: E 

ıt ınerl~czı nızifes1ni J;ürc. ·i;r. 
Bundan ise mınt::lmmn gör ,..e-

·._vılr.. Ye i.süfodder:n c;ci: hı.i
\ iık o?acnı .. nda E'.!:!la. ~ . he . k-• o ~ 

tuı. 
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s s 1 
( Daımakaleden devam) 

zanamıyac kl rdır. Bunu lnuş 
oldugum en son ve en mev uk 
nıalumata tinaden söylüyo
rum.,, diyor Bu kanaat ayni za
n1anda Mr. Rooseveltı bağlıyan 
bır taahhüd kıymetini haizdir. 
Çünkü, böyle bır yardım vadin -
den. lngiltereye yardım Ameri
.m için hayati bir mecburiyet 
tefikıl ettiğı tasdik olunduktan 
'\e elden gelen her se};n yapıl

ması karar! ştığı ilan edıldikteıı 
sonra İngılterenin rnağlfıbiyeti, 
Amcı ıkanın m!ığlübiyeti olur. 
Mihn•r Devletlennın tehdidi 
kaı sısııı la biirriyet ve h;tiklalle
ri için l'ndıse hisseden Milletle
rin hC'psi artık rahat bir ncfc:,; 
alabiliı'lcr. Çünkii hak ve adalet 
uğnındaki miicadelede Ameri
ltanın azamı ~ardımı artık kat'i 
rn nihai olarak temın edilmiş

tir. HooseH•ltin nutku İngiltere 
re ve nı iittefikleı ı icin bUyük bir 
meydan muhar<'besindeki gali
bi) etten cok daha esaslı bir za: 
ferdıı, rubai zafeı in emin müj
decısiuır. 

nin· dünkü ıçtimaı. 

Mr. Rooze\'elt'in sözlerine bil
) tik bir ei :idiyet \ e kıymet temin 
<:<kn .... cbcb bunların çabuk 
gececek tt.:e ·ür ve heyecanla
rın ilham olmarr>aları, derin 
açık \' b lihi hesab ve rnüta- ı 

leal rn istinad etmeleridir. 1 
Bn le ik .Amerıka Cümhur-ı 

ıeısi. Mih\er D \!etlerinin lıii

kfırr..et pr nsiplerini, gayelerini, 1 

galeb leri t.Lkdirinde dünyanın 
\·~ bu nı ada Amerikanın başı

n· gelecek feliketleri pek gü
•d anlamı tır. Nutkunda da 
b nları anlatıyor: 

Biiyük Bntanya mağlfıb ol
dtı<m takchrde bütün dünya için 
cok feci b r devre başlayacaktır. 

Mihver \ 1 t1 ri bütün dün
va vı kcn hakimiyetleri altına 
alm:ık istiyoı lm. 

Mütearrız devletlerin boyun
duruğu allına giı mis olan ml'm
lekctlcrin mwali ayni usulün 
biz~ ele tatbik edileceğini gös
termek için 1: id r. 

N azilerl anl m k ıcin ancak 
bir tek care \ :ı.ı ı · Onlara te::>-
lını olmak! . ı 

İftc art. d kı btitun clava bu
düm eden ay

lanlan itıbaı en bu sütunla.rrl,ı 

hf'r giin müdafaadan hali kalma
dıcımız tez de budur. BiTlesik A
merika gıbi bir' devlet denizu~ırı 
bır kıtncla muhteşem donanma-ı 
.,ı \'e ordusu içmde kendi:sini 
l"hlikede hissederse. Avrupa -
~aki cclimsiz, cılız ve pısırık ba
zı devletlerin kendileri emni
yet altıııda imiş gıbi Mihvere 
~·ardakçılık etmelen haysiyet, 
ı·atan ve istiklal mefhumlann -
dan mahrum olduklanndan baş·,. 
1m bir şey isbat etmez. 

Hiiseyin Cahid YALÇIN 

Yüksek tahsil tale
besi ne yurd temini 

( Ba~ tarafı 1 incide) 

B. M. Meclisi, Riyascticüm • 
hur, Divanı Muhasebat 1939 
yılı hesabı kat'isine aid mazba
ta devlete ait mutabakat te
yannaınesiylc birleştirilmek ü
zere hükUmete tevdi olunmuş 
ve B. M. 1940 birinci ve ikinci 
teşrin ayları hesabına aid maz-1 
batalan kabul edilmiştir. 

Gene dünkü meclis müzake
ratı esnasında sıtma mücadele
si etrafındaki bir suale karŞlhk 
olarak da Sıhhiye Vekili demiş
tfr ki: 

Kısmen mücadeleye tabi o
lan veya tamamen mücadele 
mıntakasma dahil o1an yerlerde 
mebus arkadaslanmız bilirler 
ki intibah daıreleıinde mücadele 
memurlıı.rımız tek lck çalısıyor-
1ar. Fakat bizi zayıflatan vazi
yetler olmuştur. Mücadelede ça
lı~n mücadele reisi, labora.tu -
\'ar şefi, şube tabibleri askere 
alındıktan sonra üç ayda kurs
tan çıkmış olan sıtma memurla
l'iyle mücadele yapıldığı zaman 
elbette mücadele zayıflayacak

tır. Bunların askere alınması 

ması hakkında teşebbiisler yapıl 

mı!?tır. Fakat ek;,ıiklıkler de
,.am ediyor. 

Herhangi bir arkadaşımız bu 
memlekette sıtma mücadelesi 
tnmamiyle yoluna girmi tir de
mesini yerinde gönnc-dim. Bu
nu ayrıca radyoda oğrenince, 

bakalım kim söylemistir'! Mü
cadelede çalıştığımızı kuvvet • 
lendirdikten, arttırdıkta:l sonra 
dahi sıtmft. mücadelesi bitmilj 
olmıyacaktır. ~ - !erce \'C dai
ma bunun elra.Iında çalışacağız. 

Herhangi bir nehir taşkını, şu 
veya bu eksiklikler bu mevzular 
ü~erinde daha dikkatle bizi ça
lışmağa sevkcdecektir. Bütçe 
vaziyetimiz malfımdur_ Bir çok 

Habeş 
isyanı 

büyüyor 
( Ba~ar:ıfı ı tncı sayfada) 

karargihınııı 206 numaralı teb
liği: 

Bingazi hududu mıntnl.a:;ında 
Bı:ırdia etrafında top~u faaliyeti 
devam etmektedir. Müstahke.'l'l 
hatlarımıza yakla.c;mak leşeb
biistinde bulunan makineli kü -
çük İngiliz müfrezeleri geri pü!'
kürtülmüştür. 

Bıribirini takib etlen taarruz 
hareketleri esnasında tayyare
lerimiz ufak çaota bombalar at
mış ve düşmanın makineli müf
rezelerine mitralyöz ateşi aç -
mıştır. Birçok makineli vc::;ait 
hasara uğratılmış ve talırib e-ı 
dilmiştir. 

Giarabub mınta.kasında düş
manın bir taarruzu geri püs
kürtülmüştür. İngilizler üsleri
mizden bir kaçını bombardıman 
etmişler ise de hasar yoktur. 

( Battarafı 1 inci aayfııda) Napoliye hii<'um 
limizde yiiksek okul talebeleri- Londra, 30 (a.a.) - Bu geec 
oin yatmaı-;ı ve yemesini temin İngiliz hava kuvvetlerinin Na
cdeceli: resmi 'e hususi mab!- poliye hücum ettikleri haber a-ı 
yctte bir çok yurdlar varsa da lınmıştır. 
bunlar giinden güne artmakta! İngiliz tayyaı eleri bo:nbalar-

k hsil dan başka beyannameler de at-
olan yükse ta talebelerini mıı-Iardır. Bu beyannamelerin 
barındınnak ,ve ihtiyaçlarını tc- i B. ~Churcbill tarafından söyle _ 
mın etmek hududlarının çok nen nutkun metnini ilıtiva etti
du:nı.mda kalmıstır. ği zannedilmektedir. B. Chur-
Bıınun için yurdlar kısmen chill, mezkur nutkunrln B. Mı1s-

soliniyi harbe siirükliycn ycga
\'e ilaveten yeyecck ve yatacak ne adam olarak itham etmişti. 
yerler tesis etmek me::;elesi, bu- ~standa isyan 
günün diisünülecek işlerinden I.ondra, 30 (a.a.) - Habeşis-
bir1dır. tanda isyan gcnişkmıekte ve 

ı; ı iş için bir miizakere temin İtalyanlar mütemadiyen yerli
etmek ve halli imkanlarını ara~- lerin çete harbi ile taciz edil 

mektedir. 
hrmak yoluna gidilmiştir. Daily Telegra.ph ga1..etesinin 
Bılhassa ünivenftlrıin muh- busu.si muhabirinin Nairobiden 

telif fakültelerinde birer cemi- gönderdiği bir telgı-.ı.fa göre 
1 binlerce as1 Ha beş, Habeşistan 

yet kuru duğu şu zamanda, ya- hududuna civar mıntakalarda 
pılacak yardım teşkilatını bu ee- faaliyettedir. 
mı;> etlerin bünyeleı: i ile müvazi ~!'!!!!~~-----~!!!'!"!"'!!'-~-'"'!!"'~ 
olarak yürütmek lüzum ve za- liımat aldık. Bu hususda Ernni
ntreti de nazarı itibara alınarak yet Müdürü Mu7.af~r Akalın 
c2rt>ler bulmak ikbza eder. da bize kendi sahnsı dahilinde 

:Bugün (dün) valinin ve yardım edecektir. 
üniversite rektörünün huzur- Bu ih1.ari toplanlıyı mütcakib, 
ladyle bir toplantı yaptık. Top- vaziyeti daha iyi bir Rekilde ted
lan ıya davet olunan Emniyet kik ettikten sonra ikinci bir t:op
Müdıirü Muzaffer Akalından, lantı yapacağız. Ve derhal tat
me\·cud hususi talebe yurdlan- bik olunmak iizere bu hususda 
nın 'azıv tleri hakkında nıa- kat'i kararımızı vereceğiz. ,, 

1 

yerl rde sıtma mucadelesine 
ilıtiyaç olduğu halde başlıya-

madık. ı 
. Bugün ldninin tedariki me-

sele~i de, dünyanın bu haliyle, 

1 bize ~ok sıkıntı vermektedir. 
Bunları Cavadan getirtmek za-
ruretinde dfıştük. Dünyanın 1 

vaziyeti dolayısiyle kinin an
cak Ağustos sonunda elimize 
gelmiştir. 1 

Biz ev\·elce dünya vaziyetini 
düşünerek, elimizde stok kinin 
bulundurm.uştuk. 

Bugün 61 liraya çıktı. Tahsi
satın bittiğini meclisi aliye ar
zettik. Müsı\ade buyuruldu. Ye
niden aldığımız tah.9isatla kinin 
alıyomz. Bize- sıkıntı veren bir 
cihet de ötedenberi hu işlere a
lışını~ ve halini bilen arkadaı:;.. 
lanmızm elimizden alınmış ol -
malarıdır. Iztırabımız bunur. 

Mtizakerelerin sonunda mecliı:: 
kanunun birinci müzakeresini 
tamamlamıst.ır. 

Meclis gelecek Cunıa giinü 
toplanacaktır. 

••••• 

Yunanlılar 
cenubda 

31erliyorlar 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

m ... ktedirler. Bu hal, askerleri -
mızın söyledikleri her sözele, 
valXlıkları her kelimede kendini 
gösteren müşterek bir ruhi 
hadise f)eklir.i almaktadır. 
İtalyanla.."'ln bunu anlaınarnala

rını ınazur görürüz. Çünkü ev
vela hadiseleri kendi manevi -
yaUaı ına göre muhakeme et • 
mektedirler. Sonra. ika ellikleri 
cürmün şt!Ut'tmzluğu içinde 
Yunanlılarda tevlid ettikleri in
fialin derccesıni henüz takdir 
edenıenıi~lerdir. Bu Yunan ham
le ... i aıwak Adr.iyatik sahillerinde 
durabilecektir. Roma radyosu, 
her gün lt.alyan. kıta.larııun ma
ucviyatı hozuk bir düşman ta
rafındın tepclendiğini iddia et
m ... kle keneli davası aleyhinde 
httı cket ettiğindPn Pmin olabi -
lir. 
Yıman iı~ıhri~·dileriııi taltif 
Atina, 30 {a.a.) -Hiikümetçe 

neşredilen bir kararname ile 
"Pn panikolis,, dcııizn ltı gemisi
nin slivat'isi kon·et kaptanı Yat
ri':leı-; bir ılerece terfi edilmi~tir. 
:Kendisine ayni zamanda altın 

ştc::rıt madalyası \'erilmiştir. 

Papanikolisin. zabitleri ikinci 
sınıf harb madalyası, küçük za
bit ve efradı iic;iincü smıf harb 
madalyası ile taltif ooilmh~ler -
dir. 

Bundan biı· ay evvel bir düş
m:ın denizaltısını batırmıs olan 
"Aetos, .muhribinin süvarisi E
konomu Guras'a birinci sınıf 

harb marlalyası verilmiştir. 

Fransız - Alman 1 
gerginliği 

, lh9 tarafı 1 incide) 

mak ve ba~armak kabiliyetınde 
olduğunu zannediyorlardl. Şim -
di B. Hitler "Fransa ile işbirli- 1 

ğiı1i. vesile edinerek bu meseleyi 
hallctmeğe gayret etmektedir. 
B. La val bu siylisetin aleti idi. 
:Marcsal Petainin kat'i bir hare
ketiyİe bu aletin kırılmış bu -
hınması Almanyayı müşkül bir 
vazivetc sokmuştur. Mütareke. 
mareşali şeref ve menfaat mef
humlarından mahrum bırakma-

. mıstır. Mareşalden büsbiitün 
ku;tulmak icin B. Bitler tara · 
fından yapılacak her teşebbüs 
tchlıkelidir. Çünkü mareşalden 
başka ancak geneı al Weygand 
Fransa.da zahiri bir birlik ve si
mali Afrikanın Vichy''ye karsı 
diirü::>t hareketinin de\·annnı 
temin edebilir General Wey
gan<l is~ Alman bakımından 
mare~ala tercih edilemez. 

Toulousr. haUuna cc·ı,a 

Londra. 2·'l (a.a.) - Son gtiıı
lerde 'roulom:e radyosunun bil
dirdiğfae gcin~ Almnn i gal ma
kamla ı'l Orlcans şehri ahalisine 
1.000.000 franklık bir ceza. kes
mişlerdir. Bu ceza, askc.i bir 
telefon hnttını kesmiş olanJc;ı.rın 
meydana çıkarılmaması i.izerinc 
verilmistir. 

f'ENI SAEAII 

Roosevelt' in 1 

nutku 

1 endi ya.nm küremiz <le dahil oı
duğu halde büti.uı dünyanın <:&

bir kuvveti tehdidleriyle idare 
edildiği yeni müdhiş bir devreye 
girmiş olacağız. Vo böyle bir 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) dünyada hayatta durabilmek 
rımzırı torunlarını son harb ~u- için, kendimızi, daimi surette 
kurunun dışında tutmaktır. harb ckohomisi esasına dayanan 

Roosevelt sözlerine şöyle de- bir militarist devlet haline kalb-
vanı etmiştir: etmemiz icabedecektir. 

Amerikan milleti, 1933 buh - Eğer Okyanusların hili em-
ranına realizm ile karşı koymuş- niyet ifade ettiğini di.işünenler 
tur. Bu yeni buhrana milletimi- varsa onhra derim ki bn Okya
zin emniyetine karşı bu tehdide nuslar, yelkenliler devrinde ol
de, ayni cesaret ve ayni realizm duğu kadal' geniş değildir. Hat
ile karşı koyalım. Jame..;; • Town ta bugün, biz, Büyük Bdtanya -
Ye Plymouthrock'dan beri, Ame- dan yeni tngiltereye merhalesiz 
rikan medeniyeti. hiçbir zaman gidip dönebilecek tayyarelere 
bugünkü kadar tehlike altında ı malik bulunuyoruz. 
kalroanıı!jtı. ' , Rooscvelt, sözlerine devam c-

Roosevelt. bundan sonra, 27 deı·ek demiştir ki: 
e~ l iil 1940 Bedin anlaşmasın - Bu son hafta icinde, bir çok 
dan bahsctmistir. 

kisi bana, bu akşam vaziyetin 
Bu tarihde, demiştir, ıki Av- vahameti hakkmdn bütün ha-

rupalı ve bir Asyalı millet, A- kikatı tamamiyle çıplak bir su
merika. Birle~ik Devletleri bıı üç rette bildirmemi arzu ettiklerini 
milletin genişlemesi programı - söylediler ve kendileri için de 
na engel olur ve yahud bu ge- hakikati bütün çıplaklığiyle 
ni::ilemeyi bloke edenıe, Ameri- dinlemek eesaretli arzusunu iz
ka Birleşik devletlerine karşı har eylediler. Vakıa küçük bir 
birlikte harekete ge<;mek tchdi- ı ekelliyetin hattı hareketini bil
di ile, birleşmişlerdir. diren bir telgraf da alm~ı:ş bulu-

Avrtıpada hakim naziler. yal
nuyorum. Bu ekalliyet, hııstalı-

nız Almanyada hayata ve fikir- ğın mevcudiyetini kalben bildi- 1 
lere hükmetmek değil, fakat 

ği halde ne bunu görmek ne 
Avrupanın heyeti umumiyesi- de bundan bahsedilmesini isit- l 
ni rametınek ve o zaman dünya

mek istiyen küçük bir ekalliyet-
nın geıi kalan kısımlarına da 

tir. Bu telgraf şöyle lliyordu: 
hakim olmak üzere A\Ttıpanın 

Rica ederim bay reis, hakikatle
gclirlerini kullanmak niyetinde 

ri söyliyerek bizi korkutmayı
olduklarını sarih surette anlat-
mıslardır. Sizlere, Hitlerin, son nız. 
defa, nazilerin demokrat dün - Açıkça ve sarih bir surette 
yıı ile hiçbir zama,n uzlaşmıya _ söyleyeceğim ki bizim için bir 
cağını söylemis olduğunu hatır- tehlike me-.·cuttur \'e pek iyi bi- j 
latırım. Başka kelimelerle bu. liyoruz ki yatağımıza girmek ve 
Mihverin, kendi hüki'ımet fel _ kafamızı yorganın içine sakla
sefesi ile bizim hükftmet felse· makla,' tehlikeden \'e bu tehlı -
fcmiz arasında nihai bir sulh kenin korkusundan kendimizi 1 

l 1rnrtaramayız. Şu cihl'ti lıatıro)mıyaçağ:'mı ilan. etmesi de -
mektir. latmnk isterim ki akteılilen ade-

mi tecavüz paktlarına rağmen, 
Roosevelt, !?tırada soZ1cr1ne bir çok Avru.pa milletleri istila 

söyle de\·am etmiştir: olunmus Ye es'U etin yeni şeklt 
Mantıki b'r surette ·ve kat'i- altına alınmı~'tır. Bu milletlerin 

yetle l)U cihet teyit olunabiliı ki akibeti, bize, nazi tabancasının 
mütcca\'iz memlekct!erin C.ün -
yaya hükmet.inek e dünv:ı\ ı 

namlusu karşısında yasamanın 

ne demek olduğunu bildiriyor . 
fethetmek hususunda her tiirlii Naziler hareketlerini, dahilce 
diişünC"eleri terkett ilderiıır> dair 

nizamı tesis etmek ve yahut bir 
sarih niyetlerinin gözi:keı eği 

tecavüze karşı himaye eylemek 
gün geliııdye kaclaı". Am<'rikn 

irin bir memleketi işğal ettikleri 
Bil'le::;ik devletkl'inin sulh söz

gibi sarih yalanlarla haklı göslcrini tes\'ik etmesi için hiç bir 
tereıneğe çalışıyorlal'. Acaba Al

hakkı yoktur ve bu bahiste hiç 
manya, herhangi bır cenubi Ame 

bir sebeb mcvc·ud değildir . 
rika memleketine, ''ınemleketini

Hürriyetc karşı birlcsmi~ 
zi Amerika birleşik devletlerinin kuvvetler. Amerikan sahillerin
tecavüzünden himaye icin işgal den uzakta tutulmaktadır. Bu 
ediyornz,. demekt~ tereddüt ekuvvetler, İngilizler, Yunanlılar 
decek mi? 

ve ramedilmiş memleketlerden 
kaçan askerler tarafından ab- Şu cihete derin imanım vardır 
laka halinde tutulmakta, diğer ki Amerikan milletinin büyük ek 
taraftan Japonlara karşı da Çin- seriyeti, çizdiğim yolun hw için 
liler başka biiyi.ik bir müdafaa- en az tehlikeyi ve istikbal için 
ya girişmi::; bulunmaktadır. en büyük di.inya sulhu iimidini 

Bazı Amerikalılar, Avrupacla ihtiva eden yolu teşkil ettiği 
ve Asyadaki harblerin bizleri iizerincle müttefikdir. 
alakadar etmediğini sanıyorlar, Bazı kimseler, mihverin hiç 
halbuki Avrupa ve Asya da ki bir zagıan garb yarım küresine 1 
harbleri çıkaranların bizim ya- hucum temek niyetinde bulun
nm kürem ize götüren Okyanus- mamış olduğu firindedir. Fakat ı 
Jann kontrolünü elde etmemele- bu. mağlub edilmi::ı bir çok mem
ri, bizim için -en hayati bir me- leketlerin mukavemet kudretini 
seleyi te!5kil eder. mahveden zihniyetin aynı tehli-

Roose\·elt, burada Monroe ka- keli görü· ve diişünü. tarzıdu'. 
idesini bahis mevzuu etmiş ve Naziler, bütün ırklaıın kendi 
müteakiben demistir ki: ırklarının madunu olduğunu ve 

Amerika Birleşik Devletleri binnetice bütün ırklara cmrede
ilc İngiltere arasında, her ihtila- bileceklerini söyliyorlaı· • .Bundan 
f ı sulh yoluyla halledebilecek başka en ehemmi yelli cihet de 
iki komşu hissiyatı me'lrcuttur. şudur ki bizim yarım küremizin 

Hür bir İngiltere en kuvvetli geniş gelirleri, bütün diinyanın 
deniz komşumuz kaldık~a. bi- en ziyade cazib ganimetini teş
zim bir hücumdan korkmamıza kil etmektedir. 
mahal bulunduğunu sanun bir Roo~evelt, sözlerine söyle tle-
kimse acaba var mıdır? Mihver vam etmiştir: 
Devletleri Okyanuslaı da kom- İnkar kabul etmiyen şu haki
§Ularımız olursa, bizim rahatta kata gözlerimizi artık daha faz. 
kalabileceğimize ciddi surette la yummıyalım: bircok ınemlc
inanan kımse acaba var mıdır? kctleıi yıkmış, bozmu.,,, kemir-
Eğer İngiltere ezilirse, Mih- miş olan fena kuvvetler, şimdi

ver, Avrupayı, Asyayı. Afrikayı, den kapularımızın İ<' tmcı fında 

Avustralyayı ve Hiiyük Okya - bulunuyorlar. Bunların gi7.lı mü
nuslan kontrol edecektir. O za- messilleri, memleketimizde ve 
man. mübalağasız denebilir ki, konı~u memleketlc,rd • faaliyet-

züeyi görerek bu gibı anlara. 
yardım etmektedirleı. 'e bu A
merikalılardan b rkaçı diyor ki 
biz mihver devletlerinin dostu 
ve şeriki olmalı imişiz ve onla
nn Diktatörlük u ullerinı taklid 
etmeli imisiz. J?aknt tecrübe is
bat etmistir ki hiç kimse nazile
ri teskin edemez • 

Hiç bir insan kaplanı ehlileş

tircmez ve kaplanı ok ıyarak o
nu küçiik kedi kadar munis ya
pamaz. Gaddarlık karı:ıısında 

teskin yangın bombası karşı -
ı:Jında mantık bahis mevzuu ola
maz. Şunu biliyoruz ki milletler 
ancak tam teslimiyet bahasına, 

nazilcrle sulh elde edebilirler. 
Hat't~t İtalyan milleti dahi nazi
lcrin ciirüm şeriki olmak mec • 
buriyctinde kalmıı;tır ve bugün 
1talyan milleti, bi7.zat kendisinin 
nazi müttefikleri tarafından han 
gi yakm istikbalde 
Jrnoar sıkılacağıııı 

tedir. 

ölçhndye 
bihnı.;mek-

Teskin taraftarı Amerikalılar, 
Çckoslov:ıkyanın, A vu::sturyn. -
nın. Polonyanın, Norvecin. Belçi
kanın, Holandanın, Danimarka
nııı ve Fransanın akib--tlerinin 
te.<;kil ettiği ikazı nnz:ırı dikka
te almamaktadırlar \'C bu Ame
rikalılar. size, Mill\'er her lıalde 
kmmnacaktır, .Awe1'ika Bir!e-,;ik 
Devletleri nüfuzunu dikte cdilruı 

bit sulh lehine istimal cdeb:lir 
ve "müzakere edilen bir .,ullı,, 
tesmiye ettikleri bu sulhtan en 
faz.la faydalar elde crlcbiliı di
yorlar. 

Bu ne budalalıktır .. I\:nnun ha
rici canilerden miirekkeb bir 
çete sızin cemaatinizi saı ar V" 

vokedilmek tehdidi altında ca-·-
nınızın kurtanlnrnsı için sizi bit· 
cızye vermeğe mecbul' cdt•ı se, 

buna müzakere edilen bir sulh 
mu denir? Böyle bir sulh, tnrıh
te misli görülmemiR ınmızzam 

silahlanma yar.ısına 'e en tah
rib edici ticaret haı bine giden 
bir mütarekeden başka bir şey 
olmıyacaktır. 

'.Hali ve istikbali nazarı dikka
te alarak, doğrudan dağı uya A
merikan milletine hitaben şunu 

diyorum ki Mil\Yerin hi.icumuna 
karşı kendilerini müdafaa eden 
milletlerin mağlfıbiyetine muva
fakat edecek. Mihverin zaferine 
muti bir tarzda başeğccek ve 

bibhan~ başka bir lıarbde hil· 
cum sırasını bekliyeeek yerde, 
şimdiden :Mıhverin hücumları-1 
na kaı·sı kendilerini miidafaa e
den milletlere miizalıeret için 
yapabileceğimiz herşeyi ya -
p,ırsak, Amerika Birlesik Dev
ll"tlerinin bu mücadeleye gitmesi 
ihtim:ı.Ucri o kadar cok azala
caktır . Eğer kendi kendimi-
1,e karşı tamamiyle namuskfı.r 

davı anmak istersek, tah;bc<lece
ğimiz her yolun bazı n~uhatn

ıaları ihtiva ettiğini kabul cyle
nıckliğimiz lazımdır. Fakat şu
na imanını var ki milletimizin 
büyük ekseriyeti benim teklif et. 
tiğim yolun şimdi için en az 
muhataralı ve atideki dünya 
sulhu için en ~"Ok ümidli yol ol· 
duğuna kanidir. 

Milli siyasetimiz. harbi fatih
e.laf etmemektedir. Milli siyasc
t in hedefi, harbi memleketimiz
den uzak tutmaktır. Amerika 
Birleşik devletlerinin silahlan
ması ve yokluğunu hissetmiye -
ceğimiz her ons ve her ton mü
himmat ve iaşe maddes1nin ceb
helel'de bulunan roüdafilere yar
d mı için gönderilmesi. demokra
sinin dünya hakimiyetine karşı 

mticadelcsine -büyük nisbctte 
yard!.Ill etmektir. İsveçin, Rus
yanııı w• Almanyay:ı komşu di
ğm· m~mleketlerin Mihver mem. 
lekeUerine her gün çetik, maden, 
petrol ve diğer hmb malzemesi 
göndermesi nasıl bitaraflığa 

muhalif değilse, bi'7im de böyle 
hareket etmemiz bitArnflığa mu-

zın mütalealarına dayanan bir 
realist askeri siyaset meselesi· 
dir. 

Ro lt, hü metin, en-
düstrinin \ e işçılenn fevkalide 
mükemmel ış birligınden sitayiş
le bahsetmrş ~e söyle demi tir. 

Saat )ap:ın is ile.:: zıraal ma· 
kinelcıi, matbaa makıneleıi, o
tomobil, dikiş makinesi 'e loko
motif üzerinde çalışan ışçilcr 

şimdi aydınlatıcı fışekler, bom
ba kasaları. obüsler tabancalar 
ve tanklar imal edı) arlar. F -

kat bugünkü gayretler kafı de
ğildir. Daha fazla gemimiz, da· 
ha fazla tayyar·cmiz, daha fazla 

topı.;umuz, herşeyden d a fnıla 
miktarda jstilısalimız olmalıdır. 
Amerikalılar, simdiye • 1 r a
lışhklnn çalışmak zihniyetini ter 
ketmelidırleı . Müdafaa g-.ıyret· 
leri, endüstri istihsalinin faz! 
la.ş:masının istikbalde doğura -
cağı neticelerden korkanlar ta
rafından kotürünı bir hale g..._ 
tirilmemelidır. Müdaf a:ı gayret
lerimizin muvaffakıyc\sizligııım 
istikbalde doğuracağı neticeler 
bugün, cok daha ziyade kor:ktı· 
lacak mahiyettedir. Amerikanuı 
istikbali hakkımla hiç bir bed-

bın s.iyaset, müdafaa içın ~ 
endüstrilerin derhal geni leme
sini tehir etmiyecektir.Sarih su· 
rette şunu anlatmak istiyorum 
ki milletm hedefi. müdafaa le
vı.ızımı y pmak için ihtiyacıma 

olan bütün makin leri tczgih· 
lan ve fabdk:ıları mfunkıün o
lan biitün sür'atle inşa etmektir: 
Bunun ıçin fosanlaruruz vaniır. 
zekamız \·ar dır, seı vetimizı var
dıı· \·e her f)cyin fevkinde azm.r
miz vardır. Endü.strı fal~rikalan 
sahihlerini. direktörlerini ve 1s
rilenni bu mühinır.ıat1 sür'atle 
\'e hıc hır tdhdide tabi tutmtt -
dan istıhsal için mümkün ol 
bütün gayretlerini sat'fetm~ 
da\·et ediyorum. 

Biz, demokrasinin bü.yük tez 
gahlannı \'C mühimmat fabrika
lannı teskil edeceğiz. Bu, bİZİlll 
için, bizzat harb kadar ciddi fey 
kalade bir vaziyettir. Aynen 
sanki harbde imi ız gibi, rı. 

azimle, ayni sür'alic ve ayni \.'1 

t.anpet..,,·erlik ve fedakarlık lıisaa
yatı ile vuzifclerimize sanını 

mız laztmdır. 

lngıltcreye bü.!' ilk maddi yar
dımda bulunduk ve istikbal& 
daha büyük yardımda buluna-

cağu~. İngiltereye yardım aa
m inde hic bir durgunluk vukua 
gelmiyeccktir. Hıçbi~ diktatör, 
diktatörlerin hiç bir kombinczo. 
nu, bu azmimizin tefsiri ile ali 
kadar tehdidlcrle bu azmimizi 

zayıflatanuyacaktır. MihverDev
letlerinin bu harbi lmzanamı -
caklarma inanıyorum. Du ima· 

nım, en son ve i~; haberlere da· 
yanmakt.adır. Bozgunculuk icin 
elimız<le hıç bir mazeret mcT
cud değildir. Ümid için çok iyı 
sebebler vardır. Derin surettce. 

minim ki bugün Amerikan mille
ti, demokrasi imanımıza karsı 

tehdidin oniine g~çmek için bü,. 

tün müdaf.ı.a malzemeleri iı.1.ihsa. 
limizi arttırmak üzere hic bir .~
man yapmadığı ka<lar muazzam 
bir gayret yapmağa azmetmİ§" 
bulunmaktadır. 

Am ika Birl~ik Devletleri 
.Re:si sıfatiyle sizlerden bu milli 
gayı etı taleb ediy nım. Bu milli 
gayreti sizlerd;m evdiğimi.z ve 
hürmet ettiğimiz e hizmetinde 
bulunmakla ıftihar duyduğu · 
muz bu millet adına tal b ooi 
yonıtll. Ve bu talebde bulunur
ken müşterek gayretimizin bü
yük muvaffakıyetle tetevvüç e
deceğini mutlak bir imanla meş
bu olarak, milletimizi ~ahid lu· 
tuyorum. 

bizlcr. Anıerilt.ula hepimiz, ge- te<lirler. Bu iğtisaşc;ılıırııı bil' tek ===========~=============================
rek c>konomik salında, gerl.:k as- hedefi vardır \'e bu ela ınillcti-

kcri sahada. alnımıza bir ta - mi1.i biribirinc muha ım gımıb· 
bancanın hem de infilak kur- lara ayırmak, birlı - mi:d bozmak 
şunlan ile dolu bir 
l\anılnsu dayanım. 

:'.) ~cağız. O 

tabaıır.a.nın ve müdafaa azmimizi yıkmakbr. 
Bazı Amerikalılar ,. r ln bunlar, 
nynen Nazileıin ist dikleri va-

İnhisarlar Uınum Müdürlüğünd~n 
zırnat Uılırir \'C kontrol memur

ezu 13rındnn mııUup e fı hah 

te umum mltdU.lugu uz mcnıurw 

<l.l 0> 
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