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Haraççı Kardeşler 
lzmir ve Ankarada. olduğu gibi lstanbulda da bUyllli 
bir mobilye satış mağnzası açtılar. 

SALONLAR! GEZiNİZ 
'Adres: Fincımcılar, Rızapaşa yokU!ju No. 61 

Telefon: 22000 
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Fiyatı her yerde 3 kurut 
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inı::lliz mı,1ıarebe ta~~"" lt>ri I ıınn,ı r 'e lıirı;oli diğer d 

,,, "1il nıiu, aa•1 ılüıı bii)tık 1 ıııaıı ta)ylırderl de firara Pil 

dii";> ,'fi tı• ~ate ı;Tnpları a J,"1"-J hur k tıı11 . arılır. 
!:-•. iıtglltcn-ıı.iıı ee1mbu ~rıs .,a Dlin s. hilleriınlztle n. A. 

' bille i a~ıkl:u nıla hln;ıık mu- " )), C. A. tar.ıflarındaıı d"" 
hlU'tLclerıle lmloıunm,üırdıı· . riUrıı ıliişman t •• )ıı.rel 
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lıi~ ~arpı~rııalnr e ru.ınıla ılüş- 7 si nv(• tanare i olnı:ıl< ii1' 
mamn 8 tan are'i m cı ta) Jare- 11 sa~ ı:mn. İr.ılii!, olmaktadır 
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>olitika ve askerl•k 
Fi - • HaBkne 

_IS"oosevelt ve ~m_~ı- <diyor? 

Memleket Mes' elelcri 

Münakalat vekili 
gazetemize mühim 
beyanatta bulundu 

l ka c umh urreıslıgı _ Kuruçeşmede Ke?.arlık sok& -
Ilı gında 23 niiniarada oturan k&-

YENi NiZAM :ı"A~ -8IR SUl.H !J', 
Yunus Nadi, bu başlıkla yaıı- SKJ.l~RI~ 

Cumhuriyet 

:a.ı rilerimizden Kemal Salihten Şii 
~c Yazan: Mümtaz Fai« Fenik mektubu aldık: 

dığı makalesinde ma.ğlüb Fran- AilUD Ulıi, bugil:ııJp[ "'akde ı 
sanın kabul ettiği otoriter sis- sinJlı,~ıı\11111!1! ve ltıilyım gaaq.' 
temin şimdiki halde yalım; lerinin~eye yapılacalı: ' 
Fransayı alakadar eden bir ha- büytlk taarruzdan evvel sözd/IJ 
reket olduğunu, onun içtimai bir sulh "teld1fiııden baheettllt ;• 
sahada getireceği yenilikleri ve leriJli, hıdbıılti bıınun sulh tc1to' 
değişiklikleri bize zamanın göa- l1ti değil, Ahnan etkanonıu .' 
tereceğini söyledikten soma rniyesini oyalamak ve ona bu_ 
"Herhalde Avrupaya verilecek ta.a.rruzda haklı olduklarıru tel
yeui bir nizam ihtiyacı bu yol- kin etmek yolunda diişünülmilş 
daki Alman. İtalyan, İngiliz Ye bir tedbir oldnğunu söylemekte, 
Fransız iddialarından daha. kuv- bu taarruzun muvaffak olduğu 
vctlidir. V112iyetin bu kuvvetli veya olmadığı takdirde nasıl 
istidadla. iokişafını bekliyerek net:icelec doğacağını mütalea 
silah elde hududları dikkatle ettikten sonra, zafer hangi ta
korumaktan başka yapılacak rafta olursa olsun, daha bu -
bir şey yoktur.,, demektedir. günden her tarafta yüksclm<'k

p 
tiıl:. ikagoda toplanan de • karartar almıştır. Ve bu karar-
,_.., mokratlar kongresi, ı;m !arın membaı da Rooaeuelttir. 
)lllild Amerika cumhur reisi B. Halbuki, te.~rinievvel seçiminde 

:tooscvelti 9!6 rey gibi kahir bir bir baıkası intihab edilecek olur 
p.iikseriyctle üçüncii defa cum • sa Roosevelt bu halefini angaje 
iiliur reisligiue nanızcd göstermiş etmemek için bir yığın devlet 
iL r. Rooscvelt"ten sonra ikinci mcceklerini yüzüstü btrakacak
lir en Posta ve '.:."ıılgraf Nazın t'ır. Ve şerine geçecek ııat da işi 
lilıarkY ruıcak 72 rey alabilınif- ele almadığından, bunlarla meş
ıy r. l3ll ımrctle scnelcrdenberi gul olamıyacaktır. Nihayet Anıe 
c nırrikada bir ııahsın il.stüste rikada cumhur reisliği makamı 
ği defa. cumhur reisi olamama- değişme& seçimden altı ay son
en hakkın<la de\'anı eden teamül ra olmaktadır. Yani gelecek ba- j 

>zulmakbdır. EvYelce, yalnız hara kadar işler sürüncemede 
C !<P l;.caktır. 

(lnılrnr re:~i raut bu te:ımille 
m ·ın hareket etmek istemiş, 
g G!l ve l' 73 senelerinde cum -
-ır r isi ;ntilıap edilJıği halde 

11 aftarları kendisini ü~lıncü de

~mokraıüaia IJir Bfı 

"- Kuruçeşıncde halkın isti

fadcsine _d~:~:~cud ,ca- Deniz Ticaret mektebinin ıslAht - Vilayetler arası 
mıy.e a• ve ..._~ ge en I f h • 
bir su vaıdır. Bu su son gün_ te e on •tları - ~•nı demir yolları - Hava 
lerde bonılanıı. patlaması yü • seferferı - 11 vapur isi 
zünden bap akmakta, istifade istirahat etmek ve bazı tet-
imkanı kalnıamaktadır. Cami ve 
halk su bulmak imkanından 

mahrum kalmıştır. Semtim.izde 
bızı hamiyetli vatandaşlar bo -
nıların tamiri için uğraşmış • 
!ardır. Fakat bütün boruların 

eski ve gayrikabili tamir ol -
ması yüzünden bütün zahmet
leri boşa gi~tir. 

Boruların tamiri Evkaf ve 
Belediyenin esaslı himmetlerine 
lüzum göstermektedir. Muhte -

kiklerde bulunmak üz.ere şehri
mize gelen Münakalat Vekili 
Ali Çetinkaya dün bir muharri
rimizi kabul ederek :ı.şaiu:lıı..ki 

beyanatta bıılunmuııtur. 
Ticaret Filomuz 

Tan 
rem gaııeteııizin a!Akadar ma • 
kamların nazarı dikkatini cel
bctmcsini ehemmiyetle rica 

"- Ticaret filomuzun ve esas
lı tamiratın memleket ihtiyaçla· 
rına yetecek bir şekilde temin 
edilmesi icin yeni bir tersane 
vücude getirilmesine Iürum gör. 
dili<. Yalnız umumi ahval dola• 
yısiyle inşaata hemen başlama· AVRUPA YA VERİLECEK 
ğa imkiin bulamadık. Peıidikte YENi NİZAM MESELESİ 
kurulacak tersanenin projeleri {. Zekeriya Sertel, yukanki 
hazırlanmu;t.ır. Tersanenin 8 • ba~lıkla yazdığı makale<le Al -

ederim.,, 
Kunıçeııme, Kemal. Salih 

te olan umumi açlık feryadları
nın bütün Avrupayı sara~ağı 

ve Avrupayı, kendisini be1<liycn 
fellketlerden hiçbir ord nun .za 
ferinin kurtaramıyacağı kanaa
tini izhar etmektedir. 

!'amıc 1 ı;ö ·ımeğc çalısmış-
0 fak.ıt r.ırti kongresi namr.ed
u i r!'d<l tmısti. Ş di ilk d fa 
~ rık demokrat partisi üçüncü 
-'fa Roosc\'cltin namzetliğini 

Bu, normal zamanlarda ehem
miyeti o kadar göziikmiyen bir 
şı-ydir. Halbuki, bugün, dünya
nın bu <;ok karışık ve yannın ne\ 
olduğu bilinemiyeo giinlerinde' 
bılakis demokrasinin zailfını' 
gıisl~ren bir h8diseılir. l~te de-' 
nıokrat partisi Rooııevelti nam-, ._llLfi'-l--lllllllıllllıllll.ıııı-.ı--1111111-"I 

10 milyon liraya mal ola.cağı manyanın A\'rupaya vermek is- İkdam 
nı tahmin ediyoruz. tediği yeni nizam ıneBelesini ele -----

ı ·nıa k ta<lır. 
rJI tikr:ır prensibi 

~
h u lorann diınya efkiın u

miye5inde büyük alilra ve 
ecanla k>r ı andığına ı;üplıa 

n tur. Bugüne kadar de\'am 
· ın bir teamülün bu suretle 
·,.'1.ı mu~ olması, Amerikada 

t11 . evcltin şahsına karşı göetc
n 'Il buyük hürmet \'C itımadla 1ı ber, dünyanın bu karı~ık 

leri'ldC devlet nüftızundaki 
rara ne kadar ehemmiyet 

·11ığini r,-öştcrir. Bu yüzden 
n ipler inle feda edilmekte -
Ve bu hareket, birl,.,ik A
ik' .r ın Avrupa me'Selclerini 

z..'<i göstererek bu .zifı tedavi 
yolunda ilk adımını atın.ıııtır. Ve 
nihayet Rooscvelt Umumi Harb 
csna~ında daha bahriye mfuıteşa 
rı iken birçok müşkülleri önl<>
miş :ıdamdır. 2 milyon askerin 5 
bin kilometrelik yolu katederek 
Anupaya sevki, ve şimal denizi
ni m:ıyinliyerek, denizaltılarının 
yollarını kesmek fikri onundur. 
O zamandanberi btıgüne ka -
d:ır vakıa teknik ilerieıniştir. 
Fakat o zamandan bu güne ka
dar da, Roosevelt bahriye mil&
t.eşarlığından cuınhıırreisliğine 
yüksclmjştir, 

Mümtaz FN FENiK 

adar yakından takip ettiği-lı,.------------,1 
v t~t ,!mesi bakımında.ı ela K 1 $ A C A 
l ıca e 'ıcmiyetle karr;ılana • ııı.-..,..~--..,.....,..,.,..._..,.,. 1 nıır. Çünkü nncak şimdi Av- • \'ılayet ı;efedıcrlik l.)'.lü • 
~ \o.fllS'~;. ı.- .....,._.J_ r\ _..., VVY \ "tJ.Ul U. ~on e )~U- J..~ 

politikası'.''." . .ı°'"~~ O<loce@· gı aıann düdUkleriyle iküıci bir 
ı.ııl<anı olabılırız. tecrübe yapmaia karar venniş-
il cim tir. !)ehre yeniden 6 elektiik 

\a nkıa d~molcca t partini'.O. kırk ta elle çevrilen diidülr. konu 
ysev'elt'i .n:unzed b'Östernıesfle la.caktır. 
ıu hur reısı ııeçinıı yapılmış • Rumenlere sahlan tiftik ve 
[jJ Jdir. Daha. bunun birçok for- yapağdarı yüklemelr. için goelen 

lU' telcri vardır. Rosocvelt leş. · Rumen Suliııa. ııilelıi_ 1200 ton 
Pm vevl ayının ilk haftasında, mal yük!eınişttr. Bugün Kiiııten

d.iP parti olan wmhuriyetc:J- ccye hareket E'dettkfir. 

11 n:ımzedi Wi!kie ile karşıla- • Tiftik ve yapağı ilınıcat bir-
1dır. Bu mücadelenin çetin liği tacirleri bugün 'l'lc:aret 0-
ğını WiU ·~nin gazeteci - dasında bir toplantı yapank Ro 
..,·erdiği beyanatından öğ- manyaya sat:Jlacak 1000 tu:ı ya
oruz. Fakat kanaatimizce ğının tevzi işini kararlqtıracak
arasında büyük sempati !ardır. 

n:ın ve siyaai bünyelere da- • Perapalas ob!lini ilolaml.ır-
Dly' ak değil, sırf kendi kud- maktan suçlu Yemenli Gelip Ef
Çal]e \'e lıalka"tlayanarak cum- ganinin Temyizce bozıı1a.n be -
' r<'isliği mcvkiine ltadar ı rat kararı üzerine dün yeniden 
tı. srclen Rooseveltin teşrinievel muhakemesi yapılmış ve Yemen 
tıı. resmi sccimde muyaffak li tücar gene beraat etmiştir. 

" naBl için ~ebep yoktur. • Bağdaclla Musul arasında 
,ıay:u nooscvelt tecrülıc edil- da demiryolu ferşiyatı yııpılına-
raz1 ir cumhurrel rdir. sı üzerine evvelki gün Bağdad-

rann ı-lı~mntiyefi dan hareket eden ilk tren bu 
~Ik. .ayet Amcrika1ıların Roo- akşam şehrimize gelecektir. 
":ti t krar intihab cdebilm&- • Dün gece saat 22 den iti-

tu in başka bir scbeb 'l'ardır. baren Karaköy köprüsü üzerin
ah b de, baııka bırisin seçe- ile tramvay seferleri meııedil -

ıln, vl t reisliği makamını u- miş ve köprünün ayaklan yük
- "Ş üduet iıtıl bırakmamakbr. seltilerek köprü meydanın se
ır el oade Avrupa harbine ka- viyesine çıkarılmışb.r. Ameliye 
F k bakımı,..<"lan değil, belki dün gece sabaha kada çalışıl -
• m , bırle§ik .\ıneıikanın mtl- mak suretile ikmal olunmuştur. 

nı Jı:ızırla:nak bakımın- Bundan sonra meydanın şim -
~ Ja chemmiy<!ti v:ırdır. Bi- diye kadar bırakılmış olan kı -
t nuz ki, Amerika milli sımlannın yükseltilmesine de -
~ O{aasını takviye itin bir çok vaın olunacaktır. 

-ı <U kısmın hOlasası 
, i organ :ıilesinin genç 
- p e mirasyedi e,·Jıidı r~an
n. s llorı;an, ülen bakısının 
p ıtiyar U!)llğı Parker ile, 
Eir 3 larmm 'üendçe ıı:ığbm 

,ııyL • etrafında uzun Jıir ko
rım. şrna yaparlıcn telefon 
in bıldı. Iorgnn o ~ünkü ga.
~ tede Panama !;analı es

-lamlannm düstiiC:ünii okrı
BıJrııtu- Telefonda konuşan 
delııdım bu diişüşün ehemml

lsr ı•tli olmadığını anlatn.] 
llr -2-
~.: Harriy'ye lütfen söY" 

r/!:..n bei gün kadar Nev -
aynlıyonım.,. Balık • 

:ım. la balığına <:.ıkıyonım. 

• 

Evet, evet ... ll.khalıar, ırmak -
]ar .. , Tabiat çiçcklerie lir gelin 
gibi süslenecek. .. Ağaıjar, taze 
bir yeşile bürünecelc.., Allaha 
ı.ıımarla.dık, lıamm ehııi1iciğim. 
Tamjiko petroI1erillizi ıııda • 
ymı demeyin .. ııalmL.-.Ş&,00 

Vali dün tekrar Ya
l ovaya döndü 

Yali \'e belediye reisi Dr. B. 
Lütfi Kırdarın dün sabah şeb -
rimize geldiğini yazmıştık. Va
li, sabahleyin belediye fen heye
ti nıüdürl.liğünde yapılım toplan
tıda ha.zır bulunmuştur. Bu 
toplantıda yeniden ihale oluna
cak yoilııl' mevzuu balısolmuş • 
tur. Vali Ye belediye reisi öğle
den sonra da viliyette meııg-1! 
olmu.<ı ve akşam üzeri tekrar Ya 
!ovaya dönmilşb1r. 

Bduıllyeda bir tayiıı 
Münhal bııhırıan 1staııbuı be

ltı<l.iyesi tnımıva.y, elektirik ve tü 
ne! idal'Eei umum müdilrlllğlbıe 
belediye fen müşaviri Mustafa 
Hulki tayin olımmoştur, 

Şanga.r'Ja bir infi'8k 
Nevyorlı:, 28 -Jumited Pres

tin bildlı'diiine gömŞanghayda 
intiııar etmelrte olan Sbunpao 
guetesi idalıııhanesine bir bom. 

ha at:ıh "'"' '' a...t:enin sahibi 
bir Amıriblı uabt olup ~g 
hay beledly& eDllilmen 8l111Sln • 

daıl idi. tntı•lrta on 'dokuz kişi 
yaralaıJDllltn'. 

Deniz Ticaret MAıktehiniıt B. Ali Çetinkaya alarak bu nizamın ana ha.tlıı.rı İNOİL TEREYE YAPILA-
Jslahı Bolu, Bursa • K:ıraköy arasın- üzerinde almanca Berliner Boe- CAK ALMAN TAARRUZU 

"Deniz ticaret mektebinin de- da da iıı.şae.t için istikşafiar ya- scnzeitung gazetesinin neşretti- Bu başlık altında yazdığı ma-
nizciliğimizin ihtiyacı noktasın- pılmakta olduğu malünıdur. ği ba"makaleyi telhis etmekte kıı.Jede, ~idin Daver, Almanya 
dan ısla!ı edilmesini ve mektep Hava Selerleri dir. Bu makaleye göre bu ana. ve tt&Jyarun şimal denizinde ve 
programının yüksek tahsil dere- "Tayyare meydanlarının taıni ha tıarı beş madde halinde hu- Akdenisde ayni günde ya:pacak-
cesine ircaını zaruri gördük. rati için, muvakk:ıten durduru • !asa eden muharrir, küçük dev- ıaı:ı. taarruzdan bahs, İngiltere
Bunun için icabcden teşkillt la- lan Ankara - lstanbııl, İzmir • Jetlerin büyük Almanyanın sev- ye yapılacak ihraç hareketinia 
yihasını hazırlıyarak Meclise Adana tayyare seferlerine ta.- kü idaresi altında yeni bir iktı • nasıl yapılabileceğini mülalea 
verdik. Burada yüksek tahsilini miratın ikmalini müteakib baş- sad sistemi kabul edecekleri_ııi, etrnekt.e ve şu neiliıeye varnıak-
ikmal edecek talebenin istik- !anacaktır. bq;iinkü manada milli hudud- tadııı.; 
halleri temin edilecektir. Ted- 11 Vapur .İşi ların kalkarak küçük milletlerin "Bütün malünı hesablar, ih -
risat için de yüksek kıyıne ~tngiltereye ısmarlanacak 11 Avrupa ailesinin birer cüz'ü o- raç hareketinin aleyhinedir, yal-
muallim kadrosu elde etmeğe ça,. va~ur için pazarlıklar yaptık. laeaklarıru, bütün Avrupa için nız serbest trla.nda, İngiliz mü-
lqacağız. • Fal<at anlaşma hasıl olmadı. Alın:ınyanın bir tek ordu kura- dıı.faa sistenıinda çok ~(iriik bir 

Yili.yetler Arası İngilizler harb münasebetile in- c:·ğını, yine bu milletlerin siya- noktadır. Bu memleketin, Ho • 
Telefon Hatları şaat malzemesinin pahalılaştı - ~ellerini Almany:ının sevkü idıv Jandad•!d beşinci kol vazifesini 

" - Anadolunun bilhassa ğım ileri sürerek daha yüksek re cdecef:ini tebarüz ettirerek oynaması, İngilterenin a.rkadaıı 
garb ve cenub kısımlarında 7i-J ücret taleb ettiler. Biz de ka - Avrupadaki küçük milletler için Jıançerlemnesine göz yıımm•m 
!Ayetler arası telefon hatlarının bul etmedik. hazırlanan nizamın csa.-unın bu ve hatti yardım etmesi ihtimali 
in<>a.'IUla muntazaman de•·am e-1· Almıuı'°ada Hıı!a.a '\'apurlar oldugu· nu söykmektedir, dır A-:f var .,, 
dllmeKtecıır. lzmir, Aydın, Ma-' ".AJınanyada kalan va.purlan-
niea, Balıl(esır, Denltl'., L;:arta, mızın meımlelu\te nakli için ı!r yeni Sabah 
Bodnım, Afyon, Adana, Mersin iki muharib taraf mfuınade et - ---------
ve diğer garb ve cenub vil.8.yet mek istedilerse de denizlerdeki SURiYE MESELESi 
lerimiz telefonla biribirlerino! emniyetsizlik yüzünden mesu1! • 
bağlana.caktlr. yeti üzerimize alarak nakil iııin 

Yeui Deıniryollan den ictina.b ettik. HAien bu va-
"Hükünıetçe inşa.lan kabul e- purlar Almanyanın demektır. 

dilmiş olan demiryollarının in- Bizim verdiğimiz taksitler Al • 
şaatm• devam edilmekte oldu- manyıırlan alacağımızdır.,. 

Hüseyin Cahid Yalçın, bu baş. 
lığı taşıyan başmakalesinde, he 
nüz Fransayla Almanya arasın
daki sulh şartlarının belli olma
dıgına göre Fransız müsteınle
kelerile Fransız mandası altın-

Akdeniz - Amerika 
ticari nakliyatı 

ğunu biliyorum. Bunların başlı- Münakal!t Vekili bugün de 
""'""'""""""'""'"""'"""'""""""""'""" . calan Mıuıtıl ve Van istikame - şehrimizdeki tedlriklerine de • da bulunan yerlerin mukadde -

• Ünlvetııibe haftasmda bu • rallarının ne §ekil alacamnın bu 

Harbin Akdenize ele sirayeti 
üzerine Amerika vapurlarının 

Akdeniz seferlerini tatil ettik
leri malUındur. Yunan JıükUıne
ti alikadarlar aramnda teşeb • 
büslerde bulunmuş ve Akde -
niz - Amerika arasında ticari 
nakliyatı üzerine almıştır . 

l ak .. "'-·--- tmde olan hatlardır. Ank-..rıı. • vam edecektir. 0
-unm_ URll'e ,,.._,.......,. git .. gün\ük maliım olmadığını söyle-= n~:::.e:::!;: Fransız ve ispan- 1 Karadenizde bir ::~~u "~a~:~: şö~~:~~ 

yet bugtin Emınımdan hareket ' mektcdir: 

~ec:~.;,,:;e..;:,,. Aııkar. ada. da yol limanlarında Rumen la~yaresi "suriyedeki 400 Fnınsız tay-
6~ L' 1 T k 11 k b d yaresinin artık Fransaya lüzn • 

en·~ot'!t.a.llk şi::;~! olan~ l\a an. ür ·ma arı ay o u mu olmadığı, muharib taraflar-
' --__. ~ dan birine verilmesi de muvafık 

Saslar hakkında kaymebmla • Son zamanlarda Fransaya ya- Rumaııya hükUıneti alakadar _ . . b 
1 - ------ d · k 1 bul ınmıvacagı ıçın un arın 

Hükümetimiz Yunanlılara mii 
raca.at edercek Pil'e • Amerika 
arasında yapüacak bu şilep ee
ferlerinİII. lsta.nbula da teşmilini 
istemiştir. 

Yunan hUkümetinin 
bir tedbiri rın nazarı dihtini ce, .......... ,....,", pılan ihracat hakkında tedkik- en~ ına am arımıza bir telsiz • . · .

1 
. vafık 

""'=>9~ lm:ı.k ·· b ·· d k · · de Turkıyeye ven mesı en mu 
Kaymakamlar bu maddelerle e- !er yapı ta.dır. Çünku u gon erere ıçın be§ kişilik d ~ hükünıeti alakadar dev· 

malların bir kısmının Fransız mürettebatı olan bı'r Rumanya hal yolu ur . ., sa.qJı şekilde mücadele edecek· f k Jetlere oirer telgraf göndererek 
]erdir. limanlarına vardığı bir kısmının deniz tayyaresinin Karadenizde Tasviri E ar Yunan kara sularından g~ 

• 1Jkmeım,p!.erden bu sene da işgal altında limanlara ya- Talyatoa mevkiinde üç mil açık --------- gemilerin telsiz çekmelerini me-
mezun olan çocıılı:larmuzm tam hud İspanyol limanlarına gittik larında kaybolduğu bildirilmiş- KERESTE PAHALILIGI nettiğini bildirmiştir. Yunan ııa 
ve kati listesi Maarif :M""udiirlü- !eri ve bu malların bir klsını • tir. Tayyarenin kanadli ve kur- Ebüzziya zade Velid, makale- hillerinde bulunan Mete şilebi· 
ğü tarnfından tıesbit olunmuş- nın da çıkarıldığı öğrenilmiştir. şunu renkte olduğu ayrıca ila- sinde, kereste fiyatlarının son ınizden hiç bir haber alınama· 
tur. llkmcldı!plerin beşinci st • 1Iıracatçılarımızın zararına ma- ve edilmiştir. zamanlarda yüzde 50 ila yetmiş maeının bund:ı.ıı ileri geldiği tala 
nifından 9801 talebe mezuni • ni olmak maksadile bu malların İstanbul Mıntaka Liman Reis- beş yükseldiğini söyledikten son min edilmektedir. 

vaziyetini ve hangi tüccarı - !iği Karadenizdeki bütün liman ra az nıikdarda fiyat yüksek • -<>-yet imtihanma girmiş ve bunlar 
dn.n 7985 tanesi muvaffak ol -
muştur. 

• Liselerin son sınıflarında 
yapılan a.skeıi kamplar bugün 
öğleden sonra neticelenmiştir. 

Talebelerden yapılan imtihan
larda muvaffak olanlara tam eh 
liyetname verilecektir. 

C'Z kaza düşene biraz ôalia al
mağa. bakın.. Ben de öyle ya.
p~ağun.. Eftt, amwnı. Bed&o 
va altın... :m.et-Evet. .. ~iipbe
siz_. Allaha ısıııııriııdıi, asi 

mızın ne mikdar mal sevk ve idarelerini va1jyetten haberdar liğinin mazur görüleceğini fa - .-
ihrac ettikleri tesbit olunmak • etmiş, ayrıca Karadenizdeki va kat bu nisbette yükselişin hiç Rumanyııoa hır gazete 
tadır. Akdenizde bııltman Demir purlarımıza telsizler gönderile - bir şeyle izah eclilemiyeceğini 1 kapatıldı 
şilebimiz lıakkında Barselon ti- rck müteyakkız olmaları bildi - beyan etmekte, bunun malı • ı Bükreş, 20 - Romanya pro • 
caret ataııefiğimizden maliımat rilıniştir. Kayıp tayyare her ta- ?.urlarını saydıktan sonra da, paganda nezareti Romanyada in 
gelmiştir. Vapur el'an Barsclon- ...,,,raf,.-t_a_a_r_a_n_m_a_k_ta_dı_r.____ İktıred ve Ticaret Vckillermin tişar eden bütün Siyonist gaze· 
da bulunmakta ve mallarımızı Yunan sahillerine vardığı zan- dikkat n:rzarlarını bu noktaya telerin kapatilma.sını emrctmış-
)<)karmaktadır. '.Mete bilebinin ncdilmektedir. celbctmcktedir. tir. 

telnıır yumuşali koltuğuna gö-
mjlldü • 

Parker elinde oltalarla gö • 
riiıımüştü. Bunlar o kadar gü
z.el yapılmış oltalardı ki, deli
li'ımlı hemen koltuğundazr fır 
ladı Te yeni bir o~ göt • 

mü.~ bir çocuk gibi taşkın bir 
sevinçle ol talan evirip çcvi.r • 
meğe başladı. Oltaları kamçı 

gibi havada şaklanyor; tava. .. 
na değirmeme . .;alışıyordu. İcı~n
de esrarlı ala bahk!Qrın yüz 
düğü göze görünmez bir 

mağa olta:sım atıyormuş gi'll 
hareketler yapıyordu. 

Genç Margan, sevinç ve neşe 
içinde oltalan tetkik ederken 
talih, Thoınas Reganııı huswıl 
yazıhanesinde ona tuzaklar 
kurmakla meşguldü.. 

çalışan bir çok memurlara ak• 
siyon satın alına emrini ver • 
dikten ve Tanjsiko petrol im· 
tiyazlarında her şeyin kötü git 
tiği şayiasını büyük bir kur
nazlıkla ortalığa. yaydık~ 

sonra, eksperinin yazdığı ra • 
poru tetkike koyulmuştu. Bıı 

eksperi iki ay müddetle mahal 
!inde tetlrikııt yapmak iizenı 
gönderen kendisi idi. Maksadı 
da, bilhassa, TANJStKO PET· 
ROLÜNÜN istihsal durumunu 
araştırmak, oradaki petrol is< 
tibsa'inin ha.kiki iieğerini öğ • 
bakmda kAt1 bir fikir edin • 
meli Iüzımdı. 



, ; Sa.>faı, HAKİKAT 
• 1 • 

1 p o L 1sTE1 Hitleri Nutk AdliJ.8 vıN fia 
Bugün yakalanan , ~ • • • • Vekil!Bf! lıııg n 

lngi izor 
'danları 

m··h·m 

u u_ an 
a sında 
na .. ille 

J,oı~ra qo (. , 
. · ~ ·•· ''·) - llarbi-
~c "l'Z'1ııı1i khli' c-n -

Kr:ıı , .' •) or: 

' ·ı · "-~ıdal;ı t,niulc 1· -s 
,, ı et · " • "' -ıuışııı-; Gcıı,nr;ıt, S"r l:' 
nııınd lroMidr 1· l~ •c ı <.
-;. t .. e a. ın:ıTCS3H 1 -
ı.;a .-rfı etmi~'ir. Gcll!'ral Gort 
1 

tall'lrı ku\ Yetlerini unım:ıi ınii· 

ft'lı· li~e tn)iıı ola :.ınu~tıır. Ge-
11~r:ı.l A '..;ı.n r.rool .. , Jror.~it.Iı~1 in 

~Wİı1<• metropol lı.:untılkci !,:ıı,· 

kuııı:ı.ntlaal•'.;ına ~lirilım•kteJ:r. 

lngiliz t yyar 1ari Skoda f abri
kal rını ttil r 

1 
... • ar ım n 

ı -ınu. a 2 ı { • a j M., h. .k . 
nv.ıl: h b uyo - u ım mı tarda 

ko. 
1 

2 kom ardınıan tayyareleri gece Çe· 
hu s ~ka Y ya kadar bir uçuş yaparak me~-

y "rl oda silah ve ceohane fabr"' alarına 
uz erce to b b . m ·· L. n om a endaht etn işler ve 
uııım lnfi! ... kl l . seb b' C4 ara, yangın ara ve tahrıbata 

So Y ,ti rin bir t z· i 
Mo•,kova : 20 [ '>aat 3,5 ] - Bazı yaba -

cı hruc 1 alardan Sovyet kıtal rının Besa
ra a VI" Bukrıvinayı işgalden sonra oniki 
v .a

1
h Y · d • •~f{al ctıniş oltfuklarına dair 

~~ı f:n haberler asılsızdır. 

eroin kaçakçıları Hıtler lngıltereyı tehdıt ettı, sulh ş~rmlZB f9.r,~ 
Emaiyet l;a('.akçılık bürosu • • b • t bb ff b l eli 

0

.0liatQt:il 
memurları bu :;abah Tophane- ıcın son ır eşe uste u un u 
de dört eroinciyi eroin satar- ' 
kcn ve ~ekerken cürmüme<;lmd 
h.ıli:ıclc yakalaml';lartlır. Sabı , 
!;alı eroin ~Jtır:lar'ndan Rece -
b::1 Topl.ane ve ci··:ııınJ:ı eroin 
satt1,Jını haber nlan m~murlar, 
r:.ccchi tJkibe ba ;lamı~lar; Saim 
Cemal ''e Yovakim a•1mda ilç ı 
cr<ıin rnübte!.L:na erui'l sattı -
ğı, b•Jnlar <la e-roini {;ektikleri 
~!!'" tliı bir<leıtbire bast trF1ı5lar
dtr. "ova!dm el'.nJe bulunan er<ı 
inl~ri ağıma atarak yutmu~ der 
hal &yoğlu hastahanesine gö
tülilerek midesi boı;altılıp yı -
kanmış ve yuttuğu eroinler çı- 1 
Lan'mıştır. j 

P.-~ccbin üzerinde de bir!:aç 
paket eroin bulunmuş, hepsi 
birden yakal.ı·13r-:ık adliyeye Ye
ri!mi.lcrdir. 1 

Bir casal bulundu 
Düll öğle len sonra, Zincirli , 1 

kuJQ-ıda Kirk~)run tuğJ:ı hnrn1a
nını.h 1:) y~şlarında kaclor bir 
adama aid olcllıf;u aıiliı'llan bir\ 
ccse.l bulunmu:;tur. Üzerinde 
hü\•iy•tiııi tcsbite ınedar olabi
l~ lıidıir sc·y bulunmadığı 

i in !:ime aiti ol<hğu anlaşıla

!':' ,-;,.1 c1'<'"d ~ı:ı'.iyc doktonı Eıı
'·er ]{arar.1n gü.~tcrdi~i lüzum ii- J 

7."':i ... ı::ıor.gn k=.1d1nlm11tır. Eu
n.m bir cinayet kurbanı olması 
muhlC!Ilcl gdrü'-ıeh-tedir. 

Mister Çörçi\ ! Harbe devam azminde israr ettiğimiı taktirde 
bundan doğacak neticeler tamamile size raci olacak ve harp bir 
imparatorluğun imhasile neticelenecektir. imha edilecek olan bu 
İmparatorluk Alman imparatorluğu değil, İngiliz imparatorluğudur 

B~ılın, 1!J (A.A:~ - [D.N.B.] olanların hareketleri lıakk.ı.a'1a. Ah:ı.'anya harbeden çocı.ıkl&ri· 
Ray;tag bugun oı;;ledcn sonra ı bizi tenvir edebilir, Bu vesika- h bü!i.in dtinyay.a kar-ı nc kado.r 
sııat on dokuzda Opera , Kı ol !ar isbat ediyor ki buz kaılar so· kuvvelli olcluğıınu göstcrnı.i~tir. 

\'elu'ller bir miiddet §€~ 
mizdc kalaralt Vekalete ait ~; , 
!er üzerinde tetkiklerda b~ 
duktan sonra. Ankaraya. döno , 
cekr->'- r ~ • .,.,... ı 

bın. asında toplanm1'tır. ğuk politika<:tlar ve askerler Ş'm·'ı· dde b" n Al ·ııt-. • " ır ,-.w; ııuıı ı ı, I 
.s_u toplantı es'.ı.as:nda F~hrer: için, bütün kü~ük milletler, ne- lafından b:ı.lısediyorlar. Bu o ka,I y · nbuslar h~lasaten verdıgımız aşagıdakı tice için birer vasıtıı<lan batıra dar cocuk~adır ki, İn!;ilterenin enı u 

buyük nutku ıracl etnıı3tıı·. bir '!<'Y değildi. Bu vesikalar, kendı ,-a~ıyetin, d ·• itmek · · 
1 Dört intihab d 1 · · .J Diinı·a aklı l'><'liıuiııe Iıitab keneli menfa~ tleri ic,in Finlandi- = ıçm a I' l ı,...n 

S
. ,· .· Al · .

11 
t· . .. bulduğu çareler kendi akyhle-I Parti namzetls1'1 teablt 

- ız.eıı, mazı mı e ının mus- yayı nasıl kullanmağ"a t~;ıebbüs rin<' dönecektir. • . 
tak bel hün iyctiiı;hı yapılan nıu- ettiklerini, Korveç ve h·;eı;i n..l- tn.,niltere Adtl·Uln Ölecek edıldı 
azz:ım mücadele esnasmda bun- sıl bir lıarb meydanı yapmaja l 'ebı;.,;ların:ı: j Ankara, 19 (."..~ - ''Milıı· 
ya topladım. Bu:ıun iki sebebi karar v~nLk!erini, Balk,ınl:ırı, E·: un·' l•arp sa' f·'- tın . hal olan Ankara me!msluguna .. h.u. • .a.ua: l ıc-1 e &D· \ l 
vardır Eı·r kcı·e --•ı"dı" oldu"-• bu taraf' 0 u yuz·· r . clı , ııtara beledive 

0 ~·-ndaıı a.. 
• , "4U ,,.~- '-' ırna yar ı.ı latt:m. Bugünkü Fransız ı ..::aı;- ., ~· 

muz tarihte emsali olmıyaıı hı\- alır..ı.k içln ateşlemek niyetinde niıı G teşrlnievvelden ewellıi dü-1 Yulrnt E!trem Ergun, m~hir 
diselcri bizzat kendi milletimize olduklarını, kendilerine hizmete şi.ı:cekrini sanıyorum nu mı n meb113luğuna X';tda Parti vo be: 
anlatmak, !'<Cci askerlerimize tc- ~1üle_mayil Türkiyenin bit.araflı-I '11-rıcel~rini muhafaza etı,lcdik , , lediye reisi Dr. Ilü.ecyL'l Ollcü, 
S<ı)d;ür etwck icab ediyordu. ı;ını ıncelikle ye bimehabc .istis- 1 j Seyhan mebusluğuna tş t:ı.ııka-erini .sJ.nıyorum. Onlardan §İm 
Tedbirin ikinci .sebebi, dun·· yn ınar ederek Batum "e Bak", ·u· sı umum mudürü f· a~ .. Adi11 - ' u; • dıye kacl:ı.r sulhtan ba~ka bir '""' "'' 
aklıoeliminc yeni ve bu .ccfer son bombardıman için hazırlıklar ı:;ey istemedim. Fakat bütlin sı;:lı Çam \'e Siird mebuslu~" ·~'ki 
bir lıitab<la bulunmağa c.olışmak yaptıklaı ını, Holancla ye Bel- te~bbüsleriıu nıenfi karfıllindı. Konya mebusu ressam Şevket 
tır. ı çikayı nasıl pusularına düşiir • İngiltere lı&rbin OO\ıım ede • Dağ, g-enel bai;kanlık ı.liva.mııca 

Hitler bundan sunra. Alman- düklerini \'e nihayet . hağ!ayıcı ceğiı.i ,.e İngiltere :ı.da"ı istila parti namı:edi olarak gösteril • 
yar.m lıaı b il:i.ıı ettiği 1 e•·lül genci kurın.ay anlasmaları ile \"C mi.slerdir. , - edılse bile hubin ll:a'ladad:t de-
19:l9 dan e»>'clki günlere aid si- d~ha diğer şeylerle kencli!.eıi'lc _ - Sayın ikinci müntt>lııplere bil· ,·am enec.-e~ini söyiü.;-or. Bunu d 
yasi vaziyet ,.c \"Ul · uattaıı bah- rapteyle-.lik!crini isbat etmek- irir ve iliın cdeıiııı. siiyliycııler acaba harbin ne ı;e- ç H 
setmiş, Müııilı topla'ltısına ge • tedir. • . P. Genel b:ı.şkan Vekili kil alacağından haberdar mı? 
çerek, o göri'"meJe demokrat Bu vesikalar, di;;cr taraftan 1ngilt re hıırbc dev m ede _ Başvekil 
devletler bir hüsnüniyet gööter- bu harb ınesullerinin .-aktıkları 1 Dr. Refik Saydam ' cek; güzel. Fakat nasıl, harbi 
miş olsalardı .ı\lına.n}·anın Leh is~ yan.gına hakim ohnağa c;alı:;ınal{ - • yap:ıcaldar ını, in.,0 iliz halkı mı Yenı· Jap~n k-b· ·i Pansiyonunda ölU 

bulundu tan harbine süriiklenmemi0 ol:ı- için kullandıkları bütün usul·.1~- " u ll'i8o Kanada;-a gidecek, yoksa lıaı bi n 20 D 

B 
-ı cağını söylemi.,lir. ki diletantizmlerini, kemli as , . ı.vnıa, - °'".ei ajansı 

('yOg ııncla yeııi spor Kraet - idare edenl<>re mi? Çö"rc.il Kaııa-ı bı·l·' · " · r ı b · 

lı Harbin me,ııli.ı·"tı· kerlcıindeıı milyonl·,-ca ki°<"ın·.•n ... ırıyor. ıcnı ·-PQI' fill ıncsı· 
:ınesi müuilrü Cc.ı:mi, dün, As· ' ~ ~ da ·a· cm k t ır HiUcr bundan snnra, vukuatı acı akbetinden kısmen mczul ya gı P ıı-ıır en ng ızl ni kurmak işini üzerine alını~ 

~lgarların Ruı en eri pr tastwsu 
malmıescidd~ oturduğu Nikitiç hıı.lkı ıı.çlık1.ıı11 ve ser !etten vle-

1 
ola p I' t ile 

d 
sırasile hulasa ctııus .. bu arad't milit.orizmlcrini ve halkı, a.s1< 0 ri n rcııs 'onoye glı~e ec re 

• apaı tmanın aki J>ansiyoııunda ccl:tfr. b tta b 
ölii olarak bulunmuttur. \'u··cu _ Jıarbin meşuliyetini 1ngihcrc il~ ııeticclcri yalnız aleyhte tecelli ., eyana ulunarak §Unl.acı ~ ... 2 ser.e evevl bi.&e dikte edi~n sö ı · ti 
dündeki bazı 1·zıer ı1a,·a'"'"";le Fransaya yükliycn sebebler gÖ$- ecleu halbuki insani ncticderi Y emış r: 

ofya, (Hususi muhı "1iztl ~ı ... 
Cada Ya'l! a B . c - B ~ar h .. kımıetı Dobru-
bir prot'esYton utalgıırl:ırın tıızyık ol-.:n iu.;u. i<ld•a ede_ k BUkreşe 

no sı ver• C' b" D garın (De.briç) 1: cı., · cnu _ı obrııc d~ J'":ı~nu 12 bin.Eul-
a.sau;.., ınrla vuk.;ı;;k • ı · , eczacı, matbaacı ve t . - . . - ru~ ... ı.cp crı, avtı.4at, doklor, 

de nı"" fll2I" rı lor.ı. .ı. -.. - ... _ .,,,..h n meclisle . 
n· . ~eaııillcıi vardır. Cen:ıl:i Dobruc= r:ulgarist= v~r~ıı:';::'.,: 
~:ııyen Bulgar hükô·'Tle-tı lıududboyuı ·, ı:ı:w kı:i} lcrd<' Bul -

g _ahaliye Ruını:n memur'1rınııı kötü muame! 'cıtle bulur.d .. :u. 
ın~ ı·J.wa ediyor. Cenubi Dc.br•ıcad ki Dul~:ır!orın kot ü mua;:k 1 
gunluklcrini iJJia ettil·lc · k" 

0 

hük, l" . ' rı ımseler son s~nelcr idn,lo 1:omanya 
vo Bıını1 c mın Makedonyadan getirdiği ,.e ı:::u• , Yla1ı namı verilen] 

u ''arca konu~n ı · 1 (D b " " mu rncır <'rtlir. Bu mulıac rl rk Bu\o-arla•ın 
o ruca) komitc-ıi azaları "okt "" . .. d 1 1 ı· 1 .,,!'' ~ . nnl.l\:'rı m"".a e c ı..ı ınc L'Ulr er. 

Rumanyad_a_n_a_l-ın_a_n 3000 va-
.. gon petrol gönderiliyor 

Bukrcş, (llu.,--ıısi] y . 
manyaya ~··n.d . c~ 11.=eıı lıUkümetı :ı bin va;pn ııctrol Al-
bi!dirmiııl;," enlmek üzere ll"7JtlandıJ ,, Bedin lıükiımctıne 

Bu Pelrollcrin 1000 ıncktC<lir, t:ıyysı.~eye •15 gün kifayet e<L cJı söylen -

~i~any~da yanan petrol fahri. alart 
fııbrıkas; ~~~~~ - ~'L.?~t tc~rindd<i "St:ı.nd d" pclrvl 
Yakılmo• h' . • t c - ı clektınk fabıiknsmın t nıe •"ne kad.ı.!· 

~ı adı.sesinden . . · 
lan Platranyant h c. so~.ra Aysber ı,-.uD.il bir Yahudınin nı.ı.lı o, 
:xııı.tır, §e nnrlekı folr~tra fabr'..:Cası da dJn gece y.;n-' 

.,~ '!eY bugUn temitlenmi.~tır. Giz, "· · t ta - t zcllİrlendiffine dclıllet edecek terıni.;, Fransanın is~~li ile ele pek ziyade elim olan kütle lıaliıı - =nıın u cagım sıyasc 
ı:e<:en vesikaların ela bunu i.;bat de bir tahli,·e.-e ıuecbı.ı· etnıek- hepiniz vaııifcleriai•i yaptınız yolu ne Togo ve. ne de Yuşıta • 

~ekJJe old !?tından cesed morga - ' J ve '-- -a b.. ., 1 Jd ı kal<lınlmıştır. 1 c.ttiğini >;iiylıycrck ı;oyle Mml - t.ki barbar mesuliycts.W.ı1<lerini °!"'<'-"':"" ';:.UK Y~ ~-- ::~ ıın 1 nın tuttukları yola ber.ze:ııiye • 

1 

ti-:·· de ?ii-U:o01.-'rıu,:. UK: ıdutıa.r~i .; c:J-.ıl:.'I ..t::nı-:ı.urt.--.:,.J.uı•u· ıuu 'ıi.a.-
- · o i .,.,.... ... -

4 
pacagım.,, •-•~ . r1 __ ! • _ ___...,. 

•ıa~ ~·esikalar o kadar l:ıü) ılk ha- H.tleı- bundan sonra evvela Uitlain sulh tc\;lifi dü ·ıınıek mecburiyetindeyim. • (';,.7pl-• r.,L.!J: 1 

meselesi kikatleri meydarn 'ıkarmıc;t: r Fransanın ııimalindelti Jıarbden HıUer bundan mmra mı vaEi, 
ve Dünkcrk mnhareb ::ı.ı~n yet karşısıııda halii harnQ de • Sulh 

va.nl ctn1enin manasız olduğunu 
salıi- ki, bunları büyü1\, dünJ·anın ~-iiz-

lt.'ri öıılıne koymaktan kendımizi bahsetmiş. sonra "i)imdi dze Ankaraı ~O - Gn~cte 
fcleriııin tahdidi hakkın<lıı.ki Ko 
ordinas;on heyeti kararından 
sonrı. l.staıılıul matbualından oa 1 
7.1lan ıJn ;;azcte eb':ıdlarını ı~u-l 
çültcr k sahi'~lcrioi .;o ~altrr':ı -
J;n~. ~ raırın ı., 1nına ın hnlif ::·ö 
rı..: iü~..,Undcn mc.vcud karara ye· 
ni bir ek ila,·esi dü:-;ünti1nı('k • 

tedir. 

tarihin kaydettiği en b\iylik 

nuna güre bütün g'.l.Zetelcr 
Ko·Jrd.:•.ı..ıyon karcl1'11'1n nf!:::ri 
giiu~~ ·c ıne\·cu<l C'L'.r."Ur..'rllu mll 1 
ı, .J a <tmtk nıctbw-iyet ~a~ 
kalacıı.J\lar ve nahifclcrini küç'.ll 
tcmiy<'celJerclir. 

alamayız ... 
Bitler. haıbiıı büti"n cereyanı 

eşnasınd:ı ln;;iltere ile Fransa· 
nın, bütı....'1 Avrupa <levlelle-ini 
nasıl Almanya aleylııne kullan -
maya gayı et cttıkleı iuc i aret 
cımiş Ye şöyle demiştir. 

11 lngiltere ile Fran a e\'velfı. 
Norvc<te harekete geçtiler. Bun· 
,ıaıı ınaru;adları Isve<" demirleri-
'li eJın1ize gelmekten menctn)ek· 

ti. 
Balkıuıl.ır \"C hü<:ük ..lS)a 

"İkı de•·lct Alnuıııyaya k.ı.1·81 

bu tarzı hareketlerini Balkanla 
ra ,.e Küçük A:;yaya ıla teşmıl 
cttıler. Bu sureOe de Rus pet-
ro11t)rinin Aln .. "aU)'<l) J. gt,.!' :mc:sinc 
ın ~ni olmak i ;. yorlardı. 

"Ben, bu. ! .... rı bı ı e~ ona göre 
(B.aı t:r.afı 1 inci s.ay'.ıda) 

hareket <>ttını ve Non·.., mille -
Hem ·1 hemen ayni r.eı:;:ımel· 

İngiliz bahiriyesinin 
Akdenizde mühim· 
bir muvaffakıyeti 

rnulıaı ebeyi an 1atacıı.;'l!l., diye· 
rek Fransa mey·.laıı muhar ~; 
hakkında malüm t veı'mi;d.ır. 

'·Bütün imkcinsızlıklan mfun
kün kıldlk. 1918 de cebhc ik 
memleket arasında mevcud ~ • 
nnyan birliği bu 1ıarbdde ten .. ' 
ettim .. , demiştir. 

Hitler bu arada, 1 rbi k"'a:ı 
nıak iç~n rncm~eket içinde ç \ı

şan organizasyonu temin c l ı 
memelket büyüklerinin ad arill. 
da saym;ştır. 

Alm«ıı devlet re· si d~lıa so:ır •\ 
ha.rekata iştirak ed~n ve hizm,'t 
eden bütün kumandanların rüt
belerinin :ırttmldığını söylemi~. 
ve rTitbe karan~ıılar•n ~,!l'l'f bi

rer U:ii.mlo:orlni snymı ır. 

söy!•"li.i ve İ!ogillz BaşYekili' 
•. rr. Churclıill·e hitaben d<!'mi,ı, 

tir ki: 
"-- Btliyon.ım ki <bu ııüılerimi 

de korkuma atfedeeelrniniz, sul!ı 
istcmemı. muha...oamattan cı:kin· 
reem;n ~bebini korkuma hnm-
ledccel<tiniz. Alroanyanın nrtık 
haı be de\-ama takati kalmadığı
nı siiy!iyeccksini:ı:. Altı tesriııi -
cvYeldı:- SO\ lMi~i~ıı nu• 1k t:ıma
miylf'! 3~aknt nırı.~k ~ktı. Şin1~ 

rli ı.tr. Churclıill blr k hnnettc 
da_ ıı bulunacağım, harbe cle\'llm 
azıninde ısrar ettiğin'z takdir
de bııııdan •lo;i"arak mesuliyctkr 1 

t~ 1'\l ~"le si-::c rnr-i olarak ,-c 

Olacak mı 

Fabrika ci,·arın i Jı: h · 
rar .ı.o milyon le .; ~ 1 ususı kırk hane de bu arıııLı ya-'lJJllŞ ve z:ı, 

1 
hııdu,lnna '1lk ~ ~:Ou"<tur: ~abrtkı:nııı bulun .. ~ şehir Sovyet 
lllilııi,st ,,,_: ı~ ır. o~le olcıugu halde fabrik yı yııkanlann ko -

ı....::. ...... .ı . .u gı lıı 1d l.!.ı'.ror 

tıni ik..._ı ederek, oras,nın lngil
tc, liı.h"n _..:.rat bakımından ılü~ 
1!",.anl~nua faik iki İtalyan knı- lerenın elıne geçıne-.ne m yılan 
yazöründ n birinm bot'I!ası l«r b-rakrnaqım. - • ın·er harekatı 

AL:n:ın askerlik tar .hinde emsali 
~ı-ında ltal}an ra~y·ı rının ı;e-

Almaıı '" İlahan Dostıu,;.ı 
Hitl<'r but~n bun' ıdan oonr.ı 

İta!ay ili' dosU ıı:; gttıniş, iki 
memk-kct•ıı yaptt;ı i:ı ali.blar
daıı \-.? an asmalardan bat' '" . 
rck İta ·an dostıu;;unıın sarsıl
nıaz olluğunu, tngılız ,~e 1''"1an
sızların İtalyan :ıiya 0 tini de
ğiştirme!< .çın s , •ttikleri gay
reti rln boşu ,a gıtmcsi bunu L:ı

bat ettiğıni işaret ecrek, 1tal· 
y·:ıl nıı nı;r bir acısı bizı 1 acı
mız, he.- bir Sf'vincı bizim ;;e • 

l ı p h~~ i-rrı 1 tnr1uğun inıh,1 .. 

~iyle nı:tı.,· ,~re• ır. Ben lı, 

bir zaman böyle bir ey i,tr·ne, i 
dim. Fakat kader lı<-r" boyle 'eci 
i~e alet edebilir ve i .. ha !'dile • ı 
erk olan imparatorluk Alman I 
irıparatorluğu değil fogiliz iın
parator!uğu olacaktır. Almanya l 
sonunda ııı:ıtl:ı.ka galip gele , 

[Basn'a"-J:oden d v..ıPI~ 
haritasında ve içtHrıa~ hi1tıı estn 
de Nazi \·e Fa~ist t 'ITTı:1'iler:ne 
gılre esaslı ıleğlşiklikJ.cr •>laı:ıık• 
tır. Bunu İngiltere kabul t>dcr 
mi? Herhalde bu nokla iistfınde 
hiraz dunnıık Jii.zl.!L.dır. .\rtık 
knbul cdılmesi ı:ı:ruri bi7 h l<i
kıttir ki 1938 ~ 1913 d~ ne 
kadar uzaksak, 1940 da d:ı. l:l3S 
den o !<udaz u::ai;ız. Vakıı,; tw· 
nıpaııın, yeni şartlar, ' ırı ,.,ad
lar iöııde yeni baştan ı ıs edıl' 
me~i iktıza eder. Bllll 1n •Jte
re Je miittefiktiT. ı:c:· ın "etin 
bu dlinyanın ıı,rnttlerin len. r1e? 
ru olarak Ye ~ı.dalrt h 1 ..: •• Jerı 
içinde istihde etmeleri tenıin o· 
!.:!! r. Fnkat eski noroa ve Cer
men prcnsiplerile );rmim' asrın 
da\"alarını lıalletmcJe kalkı~:ın· 
!ara h:ık vermek be)ı elmilel 
ır cdeniyet alemin ele u.;yük bir 
irtieaı kabul etmek demıktir. 

. . 

Nazizm mağJUp 
dılme ikçe s Ih 

• 
1 ~~~~~'! eği 

akııaınki sulh tekl.r , ç· ~1 1 el ri, lng 'iz mil-
cevab \•erııı- ınv orç ,ın 
lamcnto,ıa :~-ece:; · ~.ak paı--

'-"'Yanatt.a b ğı anlaşılmakta u.'un a-
ff t' . dJr. Fılhak ka 1,_ b 

ı .-rnı nutıt.JD•J m-tc . ~ ı ku 
~~atta bulunan ı;;a.:: e~ı.:ı n. tin aı • ını k m.l 

riye kalan ikinci krunzörün ln- olmıyan bir zaferle neticel~nıi" 
tir. Bız bunu Alman ·•rdusuna 

giliz gerniEini kovaladı~ı yolıın- bor~lıı bulcnmaktayız. Alman 
daki iddiası ela gösterir ki tıb)n 1 donanması d.< ;.::on ç harbi de 
A•.la'ar der izi m •haı ebe>ıinde ol-
du;;ı.ı gıbi İtalyan bahriyesi bü- kcndi«iııd<"n on ınıs. J;U\"l"c li 
tün zevahire ra"m :ı hı.ya!i n- bir doııarima ile ~arpışmı~ ve bu-

na rağrı n zaf r ı. ımnın ~ r .. , 
ferler iddıa r !ip durmaktaclıı·. 
'Sidne;·,, ·n ~ kible,..;ndt ıı dal- a '~\. - .Y HoH 0' J. i a B ~ .. i-
az seri l 1'.tna t:;OrP 1ta'Vln h. ın l; t raflıgı ~ıa3·ct etm: .. 
kr v r ııun "' - en J; n ' r "etmek~.) t,_ ı . Fak t 
kı:rt ıl ; c1c.ığı ) tıiclir. n. lı ıı "' ~ rafl ğı boo:.dn C\"'\'elü ı ran 

n 

r 

!'.k r y; 1 kat.f'.n • • \ uctu • Fiaha ka, 1: , bu 
ıki let .. :ı .... ar '"':ı.n rj· ". 

" r t:ıl~ rke-:ı hud ,w _ -ı 
, rlcri E ~ ih11,. '· er'_ a le 

c ·crı h r.' t h"Z."! k-

hı: Başvckilı B. rocr .11• • br lngı.-J ..m,: r _, n k ""' "1 unut- -., u i t.c":ı r...z ctt rr ~· -
a çok cvvcldLn cevab v~r . ı tedirl r. ' 

olduğurı.ı b'ldirmcktc . .?1•ş A1 h 
·esihal. r rı~ 

f ıl , r b1ın.J t .,rı, C ~ i
iL.,, n ını a bu1 rı .... n \ ' !! ta.· 
1 • ,.. .Jl gö.L 1llmcm.i • chcn1 .. 
r.üvefi miz olan YMikı: larda)ı 
b?.İl'.ll'tır.iş ,.e c'cmi;;tir ki: 

demektedir: \E) ııoyıe, man av ordula-
"ln!?'lterc, ne mer~ a-net ister. ı k d 

ne_mu~maha! .. ~gılizler1tıenı- rı uman a • ma-
~~~erıni şehir ~elıir, köy köy,!' 1 1 d 
ler r sokak müdafaa edecek • raş o u 
"İl~~~ Şturn_"l bilinmelidir ki, 1n noına F"'lıre d'. k 

1 
" esJun olm • ktı İ J • - u r un a • 
gilizl~ ı~aca r. n· Bam söyledi-. tk ·····kI IUerııleketıcr· . eslim A gı nu il mu..,.. D 

l etrucldeııse kill halin ını üt ··ı n h kırvYetlcri kuman 
',. terci!ı c<l~ccklcı u~ e ge nne~ 1 daııı M.. 1 Co :.. ~ P..ci, 'ı ma-ı 

• ... r·lırut · · ·t· ı \'" ~ ır. 

rir- ~ti G .ı.".l 

harb meydanl!ıa 
~il lngill::lar i 
An a'!llıyoı-ki bcı6 l!ldia.laria <d 
niz harbi l•ft%1ıu.Jsmıyor. 

BükreŞ, 20 - Romanya hü
kümeti Brük.>Gl ve Ll.heydeldl 
sefirlerini geri ça~ırmıı;tır. 

-E vesikaların hepsi, Came 
lliün, Daladier'ıılıı, Weygandm 
,~ şahsi haysiyetlerini 
ta.'!IJllah-tııdır. Bıınlar, inkar e
ô.ıldiği her dakika.da. tcyid olu
nabilir. Bn vesikalar ,lıarble ve 
harbin geni9lenı i ile a~adar 

,·incirnizdrr .. d mi.)tr. \ 
Bunu müt.. kb de şunum 

~·yı mi.' . 

Harb t:rnıı !<iıir,hıi;ii Tuhlir<le .. 

1 tikbnUen b: 1 ' d -

r 
t·ıı 

.n k . A' • 1 u bu· 

::_ J!I •.ır ki h ,..be 
ra....c :ı. kabili kı}"M ~ "'r. 
B< :nimiz ,·ardır. Harb ' 
~- ' -~ takclınJ. 
cel.: - in dbir 
olduğuım ooytiyelıl . 
manlarımızın yapını.ş ol.d.ıı::':11 g, 

leyhteki propaganw.Iırr 
tür. 

eektir. 

Bir balon mu ? 
(Ba§ t.lr.afı 1 lncı say'.1•11) 

La va! , Hor plılnını m~) ıi.ına 

getirnı.~lcrdi. Fakat, İngiliz U· 

ıı::=i e!lcirı o = n. bu planı 
tas> ıb etrC'Jiğ irin ~a ..ı 1 Horı 
i • fa etm , ve yerine F.:kn 
gt ~nıic;ti. 

ı:;i. dı bıı: ın ı Ü)kn n 
ru1h m·:za' -rel inrlo ~ r ... ı .. 

1 i.l>l ·un tıı yr _ , ıl <') 

:ı T!lı..' ~'1< kt1ı-. G<>n 1 l nt· j 
ku h.1'~1~ ·ı • , 1 m ı 

1 t · .3 el , ... r ;,: u .. 1 L n 1 J 

'" • l rı ı n ı f ' ,,• t -
1 

c- .L~ ~ ·) ~ nn: T .. iir. 

A' ,ı r lr..;Jt ıc ile Iı. • 
. • t r.. " 1 lcsinP l J. -

Halbuki 1ngiltcre kendi dev• 
!et adamları a;;zile mütemadi• 
ven Ino-i!terenin hak ve n1cd<>' 
' " ııiy<'t uğrunda lrn.rbt it ğini al<>• 
ne ilan dmiRtir. H u. ile 1n • 
::;il terenin en müteba, iz ve geng 
r.inıalarından biri ol. n 1\!ı tel' 
Eden A\'nıpanın ancak btJ·lnkU 
garb mcdcniyetı zıhniyrt 'den 
n: , m -0lan ar < ııu: .do 
y<"ni bir n·zama. knul .-,:ıı 

"j\ 1 ·~ti. E6 r A1 1ya. 1 a ... 
.rafın' .ın, a 'a.: !arı-> haber 'cr· 
cı·ı;; gibl, b• yle bi:- t klif vaki 
el " ve bu tt>' lif ln., r t rn• 
f • lan k bul cıl" ·nı~. l'nL.l'Ya 
1 par r !u '1ilı • 1 ki pres-, . 
ti_J• l lljbıı:J.)l"'k S llıa. razı O• 

ı.ı~ ık d kt\r. F'>'W. ıın yı• 
in· t.uıı ~men 

N. -~. !d'(""KA 
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ııayfa; 4' HAKİKAT 

Muamele vergisi 
. . -

Dağcılık 
bugün 

halkı 

aç,lıyor 

kortları Kanununa mütedair ve 
alakadar eden bazı tenkitler 

20 TEMMUZ l!l40 

TUrk Kanunu Medenisinde 

MİRASIN HÜKÜM,~~ 
ve TATmKATl 

:tstanııııı oullı bfik!mlerinden CeMt lM<ui'.dır JiU· ·~~ım~rJ<J~ 
ilk bulaıkta ö!ttmden &ODl'R terekenin "*tMfnııııı fQin • ~ :leab 
tedbirlerin nasıl a1ınr1ı .. 1 iJc!iza 8,?lediğinf, terı!l<Ellfn ~ tı.lftöl:lnl, 
hürlemnesini, reddi lı\!rasm &elıillerinl, detter tntaıanın • <ltttılU 
rasimin namı yçılacaimı, reoıi Uıstiyeııln eıııım- tan.la-., lıeo'<ıke 
yalannın nasıl tutulmaaı L'lzımseleceiini ve bumm en ınes' - Til 

yarın Ankara da J stanbul Verginin mevzuu • Teknik haialar - Ameli hayat F'r•t" t60kUt'•flV•· 

atlet/erinin de i#irakile bir 4 Ha~iranl9~~~~~!:!İ~!ır~e~!!1~~~?is~~aizı 0~!:~lar I N N~: Ata;bol Kt;~;=I 
;ıeklinl ve baıı hukuki ibUmalleti ihtiva eylemektedir, 

• 

atletizm bayramı yapıl QCQk Gazetede münte~ir muamele ver maddeler tesbit edilir. Kanun 4 - Satılan mal 2 ay zarfın =====================::::::;:; 
gisi kanunu yeni bazı prensip- 12 nci maddede vergiden muaf da iade edilmediği takdirde ma- d 
ler vazetmi~tir. Bu kanununu- olan küçük sanat erbabının va- Jiye memuru iade olunan malı Fiat murakabe komisyonun a'n: ' Dağcılık klübü ltortlarının·· 

tanzun ve toovıyesi ikmal edil· 
ID1lJ olduğundan bu kortlar bu
gun vali Lütfi Kırdann huzu • 
nyle :u;ılacafttır. 

İstanbul tarafında hemen he-
men hiç tenis kortu bulunına.yı!ll 
1tu sı<>run müntesiblerini dliı;ün· 
tltil'r"'.:kle ve atıl bir vaziyette 
b1Tn kuıa kla idi. Bugün dağcılık 
Jrlıibıı kortlarından istifade ı 
mtııııkıin olmakla beraber top 
aıulu-anı dıı ayn bir derd teşkil • -
etmektedir. ORHAN FEDERASYON A.zA 

Ankarada Atletizm bay- SINDAN SUADLA ntnLMTE 
ramı : Varın 1 

) » rın Ankarada büyük bir J 

aUl'1J/Jll bayramı yapılacaktır. 

Menılekctın temayüz etmiş at
.k>tforınin tle davet edildiği bu 
mUaıı.bakalara. bittabi İstanbullu 
atktl~r de iştirak edecekler • 
dİT 

Dt•ı iıgleden sonra hareket 
eden b'<>r:le İstanbullu yirmi at
let \I{\ A i:ı.n vekili federasyon 
mtıt~..rın""-'ll<l Naili Moranın riya
Mtıı1'ı.. Ank>.raya gitmiıılerdir. 

IJ,dmı atletler şunlardır: 

Radyo Programı 
20/"l/19'f0 CUMARTBBI 

7.30 Program ve memleket) 
l!ll&t ayarı. 

Ş;~.fJ~s .. ~~~!.e~ -·--
& J _ .... i'4.U.ZU~4. •• 

18.35 Müzik - Muhtelif şarkı
lar. 

lS.50 Ajans haberleri. 
14.05 Mmik - Plılklarla muh 

telif Mrkılar programının deva-
mı. 

14.20 Mllıik - Riyaseticum -
hur bandosu "Şef - 1lısan KUn-
cer,, 

18.00 Program ve memleket 
ııaat ayarı. 

18.05 Müzik - Senfonik par
çalar upı. ,. 

18.30 Müzik • Radyo caz or
kestrası ''İbrahim Özgür idare
sinde". 

19.45 Memleket saat ayarı, ve 
a..J8llıı haberleri. 

Sürat koşusu için: Muza! • 
fer, Melih, Sezai, Gören, Kıl • 
mn, Zare; yarım mukavemeti
çin Riza, Veli Demir, Ahmed, 
mukavemet için Htiseyin. Atma
lar için, Ateş, Arat, İzzet, Me
lih, Kemal, atlamalar için Mu
zaffer, üçtek, Fallı:, Viçaropo • 
los, manialı kO!)nlar i<;in Faik 
Vasfi, Melih, Neriman. 

lstanbul bölgesi yU:rme 
monltörlUOU 

Eııki ve kıymetli yüzücüleri· 
mizden, sabık 100 metre §am
piyon ve rekorbneni Galatasa
raylı Orhanın İstanbul bölgesi 
yüzme monitörlüğihıe tayin e
diltteği haber l\lıı:ımıştır. Bir • 
kaç seoedaı.bcri aııtreııönıllz ça
lışan lstaııbul yilzücülerinin, 
eski bir rekorlmı-.n olan Orhan-

' clwrlanmızdan daha düşük r 
olarak bugün elde edilen bir ta
kım Jerecelerin diiuleceğini ü-

1 mid etmekteyiz. 
Şampiyonluk ve rekortmenlik 

unvanlarını büyük bir irade kuv 
vetilc ve yılmadan çalışarak el
de etmiş olan Orhanın hocalık 
vazifesinde de ayni gayreti gös· 
tereceğinden şübhe etmiyoruz. 

KIUpleri teftiş 
Bölge istişare heyeti azasının 

bugün klüpleri teftişe ba.~lıya

cakları haber alınmıştır. 
Şehrimiz klüpleri azaları be

denterbiyesi nizamnamesine in
tibaklaı-ı hakkında ayn ayrı 
toplanarak kararlar ittihaz et
miş oldukları cihetle, bu teftiş 
bu nizamnameye intibak mese
lesile alli.kadardır. 

20 50 MUzik - Divan, eemai, 
koşma. ve ~un havalan. 

21 .15 Müzik - Saksafon soıo- l lllıııflllıılllllıllWlllW-.ı""lllllilııjllllllııllllilıılll I 
Şukrü Sanpınar tarafından. İmtiyaz sahibi ve bnşrn.uharriri: 

21.30 Konuşma "Radyo gaze- Necip Ali KCÇüKA 
Umum neşriyatı idare eden 

Yazı işleri müdürü: 
tesi., • 

21-'15 Müzik - Radyo salon or
kest..ası "Violonist Necib Aşkın 
Jdarcsindc11 • 

22.30 Memleket saat ayarı, a
y-ıns h:ıbeı-leri, ziraat, esham • 
tahvilfıt, kambiyo - nukut bor -
sası "'I+''iy:ıt,. . 

22.50 Müzik - Radyo salon 
orkestrası programının devamı. 

22.50 Konuşma "Ecnebi dil -
Jt>rdı - y:ılnız kısa dalga ile,, . 

23.10 MiiT.ik • Cazband "Pi.,, 
23.2:'>123.30 Yarınki program 

ve kapanış. 

2 

Cemal Hakkı SELEK ------Abona §arllan 
TUrkiye itin: 

Bir aylık __ 00 kunış 
üç aylık · -- • 250 ,, 
Altı aylık -- •. 475 ,, 
Senelik · - __ 900 ,. 

Yabancı memleketler için: 
Altı aylık ___ • 850 kuruş 
Bir senelik _ 1600 ,, -----A. Cemal ve Hamdi Gürsoylar 
Matbaa11nda baaılmıştır. 

Don çıkan kıamın hOlasaaı 

Bir ı;onııahar akşamı, kırk yaşlarında kadar tahmin 
Hlıleıı bir adam, t.enha bir korulukta, böğürtlenlerin 
teııkil ı ttiği bir kiınwnin ıırl<aHına, yorgun, oturrlu. 
Am<lllO ç~·k ı:~ıoodt-Jlf ayni yere, biri 14 yaşlarında 
J.a,dn, bir mektebli kız, diğt'ri heniiz 16 sını doldur
ıuıııııı biJ' erilek ı;oeoğu geldiler ve oturdular. 

zun zamandanberi ecnebi mev- ziyeUerile alakadar olmuş ve nazarı dikkate almamakla ve sa 
zuat tedkik edilerek hazırlan - 11 inci maddede ise 12 nci ve bş muamelesi ikmal edilmiş gi 
makta olduğunu j~itmiştik. Bu 27 nci maclPenin A ve B fıkrala- bi vergisini tahsil etlnektedlr. 
kanunun tamimlere, tebliğlere, rına bir istisna teşkil eden huk- İade olunan malın ihracat ve 
tefsirlere mahal vermiyeceği!li mü tahrir etmiştir. Bu tarzı ha-

1 

idhalat defterinin idhalat kıs • 
ve herkesin kolaylıkla anlıyabi- reket istikbalde beklenmiyen mına ikfaci defa ne kıymet ö
leceğini tahmin ediyorduk. Ü- tefsirlere mahal verebilir. zerinden kaydını düşürmek ge
midlcrimizin bir kısmı tahak - 6 - Vazii kanun bu kanunla rektir. Eğer ilk 'Sanayi müesse
kıık etmediğinden kanuna karşı hukuk ilminde tekarrür eden sesinden alınan fiyat üzerine 
serdedilebilecek birkaç tenkidi bazı istilfı.lılann manalarını ta- kayıd düşürülecek ise, tüccar 
burada hulaaa etmeyi faydalı dil etmiştir ve bir tüccarın top- iki defa vergi vermekle mükel • 
bulduk. tancı olup olmadığını tayin e- lef olacak ve zarar edecektiı'. E

debilmek için sınai müessese • ğer ııabş fiyatı üzerinden mal 
lerdcq 30.000 liradan fazla mal idhalat kısmına Jı;aydedilceek o
alıp, almadığını araştırmakta • lursa ciro tczayüd edecek ve 
dır. Hukuki istilıilı her kanuna yapılacak % 5 tenzilattan bu 
göre tadile uğr.ımamalıdu, ak- suretle iki defa istifade edilmiş 

10 numaralı ııın: - Çay &lltışlarında ltlıaıntçılar için k:ıDul edilen ı:~r, 
ri sofi klr haddinin azami olarak % 12 den ibaret olduj:,-u i15n olunıeı • 

11 nu,.arah H:in: - Bu ilAnın nesri tarihine kadar memlek~Umize .it~ 
eıblmİ!I e>1an a..!d süllrik asid kloridrik ve rurid nitrik Ye .,;id klorıd": 
için aı.amı oluak kabul edllell gayrisarl lth haddi % 15 d!r. Bunclon ocrı,/ 
ra ..,arııe..ıt aııldJer için ..-,,etın lcablaruıa ve ith;ol şartlorı o;ı "'.: 
kAr baddinin % 20 ye kadar arttıP!lacağı alakadarlara il~n olunur. «35-' 

. --:;:j 

Verginin Mevzuu: 
Sinai müesseseler, toptancı 

tilccarlar ve bunların filial "şu
be,, ve satış mağazaları, memle
kete idhal edilen marn iıl emtia, 
sigorta banka ve bankerlerin 
muameleleri bu kanunun dairci 
şl!mulline hlhal edilmiş bulun
maktadır. 

Vazii kanunun sınai müesse
seler bir sene zarfında 30000 Ji. 
radan fazla mal mübayaa eden 
tüccarları utoptancı,, tel&kki et
mek ve toptancı tüccarlan mu
amele vergisile mUkellef kılmak 
suretile bu kanunun sahayı tat 
bikini fevkalade genişletmiş ve 
tüccarlar arasında bazı hoşnud
suzluklara mahal vermiştir. 

Kanuna Jıarşı vaki itirazlan
mw iki grup altında toplama· 
yı fa!'dalı bulduk. 

A - Tdmlk Hatalar: 
1 - Kanunda muharrer olan 

zundur, ve her hlı:-"'rılfflF ılt 
cümle ihtiva etmemektedir. Bu 
suretle kanunun mütaleası güç
leşmiştir. 

2 - Maddelerde bir çok atıf
lar vardır. hatta bir maddeyi 
anlıyabilmek için hazan 4, 5 
maddeye müracat etmek JSzım
dır. 

Vazn kanun medeni ve borç
lar kanununu kaleme alırken 
bu tenkidlere mahal vermeden 
muvaffak olmuş iken neden ma
li mevzuatımızda ayni neticeyi 
elde edememiştir? Gerek atıf
lar, gerek.ae uzun madde ve cüm 
leler için bu güne kadar Alman
ya.da dahi, vaki tenkidlerin na.
zan dikkate alınması lazımdır. 

3 - Kanunun tatbikini teshil 
etmek için birçok istilfilılar 
tarif edilmiştir. Bu usul istik -
halde bin:ok haksızlıklara ma
hal verebilecektir. İlmi telakki
lere göre vazii kanun mümkün 
mertebe tarülerden kaçınmalı -
dır. Kanunlarda tarifleri çoğal
makt:ınsa, memurin kadrosunun 
ilmi seviyesini yüksellmiye ça -
!ışmak daha muvafık olur. 

4 - Bilhassa tarifleri ve ce
zai maddeleri ayrı ayrı birer kı
sım altında toplamak daha doğ
ru olurdu. Bir tarifi bulmak 
için hazan kanunun heyeti umu
miyesini okumak mecburiyeti 
hasıl olmaktadır. 

5 - Prensip itibarile evvel e
mirde umumi kaideler tahrir o-

si takdirde hukuki lisan teşev- olunacaktır. 

vti.5c uğrar. Hukukçuların bu 5 _ Bir misal ile tenkidi hu-
sahada sarfetmekte olduk:lan rasa. edelim: Karııtan İstanbultı ===:.::~:.:::~~-~-.:::-:..c·~~=::..:.o:~:.:.::..!..!.~-'----'--=-..::..-----
gayrctleri vazii kanun tırpanla- gelen bir tüccar bir kollektif takım küçük sanayi erbabı 10 1 
mamalıdır. veya hususı" bir .nrkete mtira • kt ol \ ~- dan fazla işti çalı~tırma '. a -

Anıeli hayat kaidelerine u;y • caa.t eylese ve mal mübayaa et- duklarından vergı vermıye ve 

- Alaturka v e a l ~t ~ anga 
mükem mel 

YEMEK, TATLI ma''&n b6zı esns"r: ba ve mezk'"- aır· ket A ve B den k • ~ w - " defter tutmıya mecbur kalına -
1-Kanun tüccar tarafından müteşekkil olsa ve fakat A nın tadırlar. Fakat bu gibi küçük P .. ı.ı.- k ; ı.ı • 

vaki satışların fatura ile yapıl- aıncıuıı C bir fabrika sahibi o- müessesatın teşkilatı buna mü- Yazan: F'alıriF • ı.ııt~I 
masıru zaruri kılınış ve fatura- lup mcvcud emteasının kısmı · Her eye h1 - " c.1. ' : :r < said değildir. Bu vazıyet muva- r bine yakin ,. ( ıne}·, t.ıt!ı, , .... •.,ı & ı 
nın idhalat ve ihracat defterine azamını şirkete satmış olsa bu · d ba anı b•"- • cehemn e zı cerey ar _,, pl,innesini k<l,, • etle '· i ! 
tahrir edilmesini emretmiştir. suretle şirket C nin bir eabş ma laınıştır. 1 eder . 

Fakat kanun fiilen perakendeci ğazas:ı telll.kki edileceğinden a _ Kttçttk sanat erbabı bir Flato: 100, .,.,d,,. , 12 ~ " " '"" 

ve muamele vergisi kanunu ba· Karslı tüccar belki muamele kısım i!lÇilerine yol vererek iŞ<;i s • , , § v e , ı : 
kımından toptancı telakki edi • vergisine tfı.bi olacaktır. Fakat adedini 10 dan ve mümkünse ! htanbuJ 1ulolillı kit~l••\i 
len tüccann fatura ile mal sat- ıııezkür tüccar işbu rabıtalara 5 ten eksiğe dlişlirmiye çalış -1 l'mm:ıaı=m=~'.91=ıı!'Z?'~" 
madıgı" nı na.zan dikkate alma- nasıl ve ne §Ckilde muttali ola.-

mışlardır. Eli Çabuk SUnnttçi ınıttır. Filvaki Jıılaliye Vekfileti bilir? Bu gibi hususa.ta. ittiliı ı/ 
b - Tüccarlar da buna saik Ka b1rı e~ f\<-yô• nıı ı - ' ·ra·t ! 

bir tebliğ ile yevmi fiş yekfınu- kesbetmek için azim bir teşki· · n·-' k r 1 -• • 4' r;. •ı Lnl · olmuşlar ve muamele vergısıne ••• 
'1lfil.!PUl!ffiel~~efterine kaydile :ıa.ta ihtiyaç vardır. Hiçbir tüc- F J EKSWON sAtnr.ALI 

• ··- ·:"- "".,,.,~ mW,k ~'ldir ve ma- t8.l!i miiessd. CSS!.i ;ı) rdi'
0

• -·-B-· J.Y""ret"'ı... E v: Ertı 1.tiy. Tt.:crln. "' .. ·,3 
ise de bunun iki mahzuru var- !ık olamaz. u v yet mtıvace- ıermi bil ırmış e r. u su - ı Çocukl.111 nı sU net <·ttj, ıı t:ı •' 

dır : besın· de birrok mu"esse~ıer hak le piyasada bir~ok iııçjler işeiz 1 . - .1 1 wı 
a".l;' ~ yen crın .. 1111 ~· rr .... ·. u (,t ,t 

a - Tamim kanunu tadil e- sız yere tecziye edileceklerdir. kalmışlardır. ien bır ho ıt " evn-ı " " .. " ' il·' 
demez ve kanuni mükellefiyet- Tamimlerle bu miişkUlün halli- e _ Tüccar muamele vergisi· bi!hossa rica <·h1?,"_r. ___ ,_ ~ 
!eri ortadan kaldıramaz ve ida- ne tevessül etmek maddeten ve nin teferruatı içinde boğulma- maddeye göre-Sruıa-yi l"'IÜC:<cçY' 
ri kaza muvacehesinde hiçbir hukukan mümkün değildir. mak için sanayi müesseseler • si kendi .:ı," oenıı a bi• mal ~· 
kıymet üade etmez. 6 _ Muamele vergisinin baş- den mllbayaa etmemiye çalış - keyledigi t;lıdi rdc bunun raıır 

b - Fiş yekfuıu kaydedildiği hca ihdas eylediği bir müşkül maktadırlar, pek tabii bu va - rasını yapmak rrı etbııııyctıı1 ıll 
takdirde saWan emteanın nevi, de taleb olunan resmi defterin ziyet müvacehcsinde bazı mü- buhmmaktadıı- l\fa l <lep< y .ı st• 
cins, mikdar ve fiyatını tasrih tutulmasıdır. Bu defteri muafı- tevassıtlar zuhur edip bunlar % kedilirken fatu ra k• llnF·z çur 
etmek mümkün değildir. Ju kanun bir şekilde tutabilmek 5 den eksik karla mal satmıya k\i bu muamele lı irbir \'tdı ,. 

2 - Muamele vergisi kanunu için bazı müesse.sat varilecek tevessül etmektedirler. Bu su • suretle satış değildir. Vaıi• ııı 
1 Haziran 940 tarihinde mer'i vergi kadar memurin ve kırta- retle devlet daha az vergi talı- nun burada da garib bir Jı:ı.tıı)1 
olmuştur, fakat mezlıür kanun siye masrafına katlanmak mec· · sil edecek ye halk daha paha- dü~müştilr. 
4 haziranda neşrolunmuştur. buriyetindedir. Tüccarların bir- Jıya mal mübayaa ede<.-ektir. Kanunun birkaç nr.;,.:<,10 1~ 
Neşrolunmadığı mr zamanda çoğu beyanname suretile vere· 7 _ Muamele vergisi kanu- bir arada sıralamı'} bulımmıı 
kanunun meriyeti müte6avver cekleri verginin % 20 fazlasını nunun 29 uncu maddesi ı;anayi tayız. Temenni edelim ki ,.,.~ 
olabilir mi? Kaldı ki muamele götürü olarak tediyeyi tercih müesseselerine garib bir mü - kanun bunların !tir, oln,,ızı<:• 1'• 
vergisini fiilen tediye edecek etmektedirler. Bundan mada bir kellefiyet tahmil ctmekteJir. Bu kaçını tashihe tevc·s•iil •-!Hin. 
şahıs tüccar değil müstehliktir ----iriııiiiiııaıiiliıiıiıi:ııliıimııiıııı•mllEll---~ · 

Her ytrde yerli bu da mevadı muamele fiyatının 
tezayüdile mümkün olacaktır. 
Bir Hazirandan 5 Hazirana ka
dar geçen eyyam J:l!rlında satı
lan emteanın muamele vergisi 
nin neden mUstehlik değil de 
tüccar tarafından tediyesi zaru
ri olsun? 

3 - Vazii kanun bedeli me
biin tahsil edilip edilmediğile a
lakadar olmamaktadır. Vadeyle 
yapılan satışlarda. hazan bayi 
muamele vergisini semeni mebii 
tahsil etmeden tediyeye mecbur 
olacak ve çok müşkül vaziyetle
re dü§ebilecek ve bazan da pa
rasını kaptırmış olmasına rağ • 
men vergiyi tediyeyle mukellef 

E M i ~ 
TRAŞ BJ(' M r.4 
b ulun dU".lf }1·1)1
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}·e rli olnı ıy; n 
ı;::.ıklur ltı<H .ıın ıi :llt 

1nAn ~· yohtuı-. 

EM I R 
Traş Bıçakıar1 

Senclcr J.{' rılıer i ht'~ 
kes tJ r~fınd<ln l<"l 

1nnılmı)kta , .c t<IlC 
dir ed i lnırktcdtf 
He \·at<1ntl rı; nı ''): 

zifos!, YEflLİ MA~ 
Nt TERCJH ETMI>'" 

senden ba.~ka kimseyi sevmiyeceğim.. Fakat, senin iÇİ~ 
miii'iiil;;ı=;:~~~~~t~~~~~ söy!Uyorum .. Çok çalışkandın .. hep birinci oluyordun .. J3t" 

-

nim yiizümden mektebini yanın bırakmanı istemiyoru!Jl·' 
Sana yaı.ılı olmıyacak mı Salfı.lı !. 

- Sen beni sevdiğin kadar, kaybettiğim hiçbir şe)< 
esef etmiyeceğim.. BütUn varlığımla senin için ya§ıY 
rum .. Kanımda, iliklerimde, ruhumda hep sen varsın .. BC~ 
§U küçük varbğım için bu büyük hazineyi kfıfi görmüyO" 
rum. Mesud olmak ve yaşamak için de fazla. hiçbir şr 
istemiyorum .. 

Erkel. l.eııdiııini bu on dort y~dalıi küçük sevgi-
1.ısinın l>Uyilk sevgisine verebilnMJk ~. talebeliğin 
a4ıt ytlklbrii artık daha IM.Ja t.ıııpya.mayacağını riÖY· 
ledi. ltıa itim etti; epeyce münnke.,a ettiler. 

ve derin bir nazarla bakb' dar orada kalırım, olmaz mı?. 
• Küçük erkek başını, avucunda tuttuğu ellerin arasıP 

bıraktı. Bir müdaet orada, derin bir saadet içinde dald1 

Sonra, birdenbire doğrularak: 

Bor ınüdJet sessiz durdular. Euaftaki Jıızılhklar eri
yor, göl&cllkleri erguvanı bir bugu J.aplıyordu. 

- Daha erken .. Allnen seni Bellosta biliyor .. ıneraJt Kız hemen eevab vermedi; önüne baktı. Kısa bir te-
etmez. ,reddildden sonra; 

Yine sustular. Fakat, bu defald sükiıt çabuk b<ıznl-o - Sen bilirsin, dedi. Madeınlıi büyük adam olmak 
du. Erkek kat'i bir söyleyişle dedi kb Iatemiyorsun~ 

- Kararımdan dönmiyeceğim Sema!. Ba.~ka turJU - Yo~ bana danlıyor mU/lUD Sema?. Ne olursam 

- Haydi istersen artık dön; dedi, 
- Sen kalacak mısın?. · 
- Evet!. 

Kız ~ bir hareket yaptı. Boynunu ıı.zailp etrafa 
'.l.t 

milteceıısis bir göz a.tarıılt: 
ya~yamam... olayını dalına beni swecek değil misin? .. 

Biı"az dllşündli. Daha yavaş iliive etti~ - Elbette!. Fakat. .. 
Kız fuıi bir hamle ile kollarını erkeğin boynuna doln 

dı ve onu kilçük buselerle acele acele öptü. Sonra, çantası 
nı alarak ileri fırladı; gözden Jr.ayboldu. - Geç oldu, <ledi. Artık dönelim~ - Amcam bana rruı.ğazasında hafi! bir i.7 verebilir.. - Sözünden dönecek misill? Beni bırakacak mısın??. 

Erkek üzgün görünUyordu. KUçUK sevgili.sine meyus Evlçnmek i~ln ailenin sana ll)i!,~ade edecekleri gilne ka- - Hayır, Hayır! Annemin Ustilne yemin ederim ki, (De\'amı Yıır,) 

• • 


