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Şiiphe yok ki, Japonya kda
smda hayat uluası aramakta
dır. Bolaadıuua. Almanya ta
rafıadan lğali, ona bu arayı. 
pnda laayli ümitlere •ötür -
miqtii. Mu(Uko41aa da mtb
tefit aianuyaa, .~ Ca
vaya. ve Somatraya ~rmiş
leNi. V akıl Cavadaki nüfus 
kesafeti JaJIOnyamn onda a
razi bakımından müstefit ol • 
masana milsait değildi. Fakat 
Japonya oradliıki petrolden ve 
zirai zensfalikten hissement 
olmak anusandadır. 

A tlas, ve Pasifik denizlerinin 
yani dunyanm en büyük 

ıkı denızınin ortasında bulunan 
Amerika, hem ~arpte, hem de 
arkta, muazzam bir kudrettir. 

Bunun içindir ki, o, Taymis 
kıyılarında geç~n hidisata karşı 
~osterdigi alakanın tıpkısını, 
•·Tokyo,, da, faraza Prens Kono
ve veya M. Matsuoka tarafından 
soylenen bir nutka karşı da duy 
maktadır. 

Bugtin Franklen Roosevelt ta
rafından idare olunan Amerika. 
e kıden bir İn2ilız müstemleke

ydl Fakat şu anda, di.ınyanm 
e zen~in ve en kuvvetli dev. 
le ı mevkiindedır. 

Malumdur ki, bu haJ:l)te, dip
loması, silahlar kadar ehemmi -
yetlı bır rol oynamaktadır. Ni
t kım, vaktıyle Amerikanın va
z vetınde bir müphemiyet sezen 
mihverciler, onun bu mi.ıtered
dit vaziyetinı kendi lehlerine 
kullanmak istedıler, ve koz ola-
r. k da Japonyayı oynamışlardı. 

Japonya, uçler paktı imzala -
makla. Uzak şarktakı menfaatle. 
r Avrupadaki menfaatlerinden 
cok ustun olan Amerikayı ür • 
kutmek jstemişti. 

Amerika, Malezyayı, ve Çini, 
Japon oburluğundan koruyan 
bır polıs mevkiındedır. Eğer. A
merikan donanması, Havai ada-
1 rına, Pearl Harbor'a dayanma
mı olsaydı, "yeni nizam.. Uzak 
sarka da postu sermiş buluna -
caktı. 

Hi~ $Üphe yok ki, Japonya, 
kıtasında hayat sahası aramakta
dır Holandanın Almanya tara -
fından iş~ali, onu :>U arayışında 
,lıavlı iımıtlere düşürmüştü. Man-
dchoukouo'dan müstefit ola -
ıyan Japonlar, ~ozlerini Ca. 

vaya, ve Somatraya cevirmiş-
1 rdl. Vakıa, Cavadaki nüfus ke

feti, Japonyanın orada arazi 
kımından müstefıt olmasına 
usait delıldi. Fakat Japonya 

radaki petrolden. ve zirai zen
nlikten hıssement olmak ar
usundaydı. Amerikanın yeddi 

tesabubunde bulunan Filipin ada 
n , Japon istahını tahrik 

tmekt.ecllr: Çünkü orada, bol 
miktarda demir, altın, tütün 
ırinç ve saire vardır. .. . 
Japon lar ayni zamanda, Hin 

diçınide sahip bulunduk
ları mahdut hukuku da gayri ka
f •ormektedirler. 

Fakat bu hulyalar ona hayli 
ahalıya patlamaktadır. Çünkü 
aponya Çınde her av. çete harp 
ri kolera, dizanteri yüzünden 

40 000 insan kavbetmektedir. Sa 
n nehrin sıtmalıklı bovlarında. 
ve Çın çôllerinde bu rakamı si. 

ren baska kurbanlar da vardır. 
Ve dünya insanlarının varısı 

nı içinde barındıran bu muaz -
ı:am dünyada. Amerika bir jan
darma rolil oynamaktadır. 

Vakıl, araverdeki mesafe mu
zzamdır. San • Fransisko'dan 
anılle'e vapurla ~idebilmek 25 

llllne mütevakkıftır. Fakat tay
areler, bu mesafeyi çok kısalt -

mıslardır. 
Ve Havayla Mani11e arasına sı

ralanmış bulunan müstahkem a
dalar, Amerikanın Uzak Sark ü. 
zerındeki murakabesini kolaylaş
tırmaktadır. 

Aynca Amerika. harekatını 
kolavlastıran başka üslere de sa
hıptir: Hon2 KonJ( ve Sin~apur 
cok eskiden tahkim olunmuştur. 
Ve Amerıkan donanması. ora -
!ardan kolaylıkla müstefit ola
b lir. Bu modem üslerden, Ame
r kan hava kuvvetleri de, ~eniş 
mikyaata istıfade edebilirler. 

* * Üstelik de, unutulmasın ki, 
Uzak şarkta yaşayanlar, 

artık eskisi «ibl m1llivetperver 
ddildirler. Onlar. bun<bn bir 
muddet evveline kadar, - iktisa
di bakımdan kendilerine ne ka
d_ar pahalıya mal olursa olsun • 
s vasi istiklal taraftanydılar. Fa
bt harbin başından, ve JaPon-
vanın maskesini <lttıRı 2ünden be 

ri, anlıyorlar ki, bu şerait icin
de siyasi istiklal, onlar icin, in
tihar olacaktır. Bunun içindir ki, 
bugün onlar, Amerikanın haki-

Meyva Kooperatifi 

Getirtti de Limon 
miyeti altında yaşamayı, Japon İstanbul ve hav.alisinin limon 
istilasına ugramıya müreccah 1 
buluyorlar. ihtiyacı bu aylarda Suriye ve tal 

İngiltere, Atlantik sularına yadan temin edilın"'kte idi Bu 
hakim oldukça, kendi sahilleri _ sene harp dolayisiyle İtalyadan 
nin emniyeti mevzuunda İn\tilte- limon ~etirtmek mümkün ola -
reye güvenebılecek mevkide bu- mamıştır. Bazı firmalar. Suri 
lunan Amerika, Şark dünvasiyle veden limon 1?etirebılmek için 
meşı;?ul olmakta berdevam kala. teşebbüslerde bulunmuştur. 
caktır. Bu teşebbüs müsbet netice 

Fakat istihsali gittikçe artan, vermiş ve Suriyeden 12 va2on 
donanmaları gittikce kuvvetle _ limon getirilmiştir. Fakat Suri
nen Amerika. Avrupa hadisatı- ve limonlarına musallat olan ve 

d 
"Karabit,, adı verilen bir böcek 

na a lakayt değildir. Ve silah- ve bunun neticesi olarak cürü
lanma işini gittikçe hulandırma-
sı da, oradaki alakasının büyü- tücü hastalık yüzünden Ziraat 

Vekaleti bu limonların satışına 
veceğine aUımettir. • · lm ~ 

A 'k b .. 25 h t h manı o u;::ı.ur. 
merı a u"'un, a tı arp ş· d' - "kte b kl' b 

t?emisine, 10 tayyare ~emisine. 58 . ım 1 gumnı e ;ıyen - .u 
kruvazöre, 253 destroyere, ve 142 ı lımonların çıkarılması ı~ı~ ,,?ır 
tahtelbahire maliktir. taraftan meY".~ kooperatıfı. d!.11.er 

7 H tt h 
. . 

8 
t taraftan da tuccarlar tesebbus _ 

a ı arp J;!emısı. ayyare 1 d bl kt d B . 1 n"-mı·sı· 27 k .. 11- d t er e unma a ır. u lımon a-"""' . ruvazor o es ro- k 1 .. d d'l 43 ht 1 · . rın çt anmasına musaa e e ı -
v_er, Vt; ta e bahır de ınşa h!- dii'ti takdirde Suriyeden eniden 
lındedır. Bunlar tamamlandtgı ,.,. . d h Y. • • 
takdirde A e ik J İt 1 20 ·vaı;?on lımon a a ~etınlebı-

' m r n. apon, a - lecektir. 
yan, ve Alman donanmalarına ----o----.. 
ayni zamanda karşı koyabile • 
cek bir kudret olacaktır. 
Kaldı ki, bu iş tamamlanmış 

bile sayılabilir. Ve Amerikan do 
nanması, Panama k:ınalı save
sindc. her iki biivük denizde de 
kolaylıkla hareket imkanlarına 
maliktir. 

Halbuki. üclü pakt. - evvelce 
de söyledigimiz 11.ibi _ Amerikan 
donanmasını. Japonyaya karşı 
Pasifik denizine bal!lıvacaktı. Bu 
suretle de, yalnız kalacak olan 
İngiltereye karşı, Akdenizle. At
lantik denizinde tefevvuk temin 
edilecekti. 

Halbuki, Taranto. ve Mata
ban tecrubeleri ~österdı ki. İn-
2iltere hala denizlere hakim
dir. Ve Amerika da Uzak sark. 
taki jandarmalık vazifesini ııtöre
bilmektedir. Bundan da anlıyo
ruz ki. "veni nizam., ın tahri\)
kar savletinden koruvan sed. A
merikanın elinde bulunan mu
azzam celik duvarıdır. 

'fÜTEFERRlK: 

Dün Etibba Odasında 

Bır Toplantı Yapıldı 
Dün sabah Etıbba odasında bir 

toplantı yapılmış. vardım sandığı 
hfaaliveti hakkında izahatta bu
lunulmuş. cemiyetin henüz ne 
oldu~unu Jtıyikivle bilmiven dok. 
torlara cemiyetin ı;ıayesi izah e
di1 m ictir. 

22 senelik bir hı:ıv-ıh olan bu 
remiyettc 20 r.ene bilfiil aza o
larak bulunanlar, bir c<>mile 
olmak üzere b'r senelik aidattan 
mmıf tutulmuc:lardır. 

Bu suretle 20 sen1>.:!pnberi ce. 
mivette aza ol nlar 20 'nC'i sene. 
'PrindP aidat vermivecek'er bu
r.:ı rağmen C'emivPtin azaları irin 
temin ettizti hiifa;., haklardan 
favn lanabilP<'eklerdir. 

Cemivet diin va'DtıP.ı bu to11-

ADI ... İYEDE: 

Tatlıcı Abdülkadiri 

Öldüren 18 Sene 

Yatacak Hapis 
Bir müddet evvel bir gece Şeh. 

zadebaşında tatlıcı Samlı Ab
dülkadiri iple boğan Hacı Molla 
Bektaşoğlunun duruşması dün 
ikinci ai!ır ceza mahkemesinde 
neticelenmiştir. Mahkeme suçlu
nun 18 sene müddetle ağır hap
se konulmasına, müebbeden hm 
me hizmetinden mahrumiyetine 
ve mahpus bulunduğu sırada 
mahcuriyeti kanuniye altında bu 
luncturulmasına karar vermiştir. 

Cezası 4 Giine Çıkarıldı - Ba
kırköy emrazı akliye hastahanesi 
liıboratuvar sefi doktor Ali Ne
set Özcan'ı ölümle tehdit etti
ğinden dolayı ikinci aj?ır ceza 
mahkemesinde üc ~un hapse 
mahkum olan mezkur hastahane 
hademelerinden Muhsin Kara • 
duman hakkındaki karar temviz 
mahkemesince nakzedilmiştir. 
Dün veniden yal)ılan duruşmada 
mahkeme nakız kararına uymuş 
ve suclunun cezasını dört ı;?Üne 
cıkarm1stır. 

Bir Ahlakııızın Tevkifi - Seh
remininde Hastahane caddesinde 
76 numaralı evde oturan Süley. 
man Giırarda adında biri Topkapı 
haricinde bir dutlukta uyuyan 
Zeynep adında 5 yaşında bir kız
ca~ıza tecavüz etmek istediğinden 
yakalanmıştır. Adliyeye verilen 
Süleyman deral tevkif edilmiş-
tir. z 

Koordinasyon 

Heyetinin Bir 

~ararı 
lantt ile tatil devres=ne 2irmis- Ankara 31 (TAN} - Ticaret 
tir. Bıınun i<'in idı:ıre hevetine Vekaletinin lüzum ~österece~i 
dirPkf ifler verilmic: hem memlf>- ahval ve muamelelerde do~ru -
kPte hi?met. ve h"'m de mnrl- dan doğruya müstahsilden bir 
di ve rnlıi voruı•nlııklımnı tarlil zat veya milli, resmi bir miies
makc:adivlP Jm:ı 1~r :ıraSTnıi:ı bir sese ile anlaşarak tiftik müba
c"'vahat tertibine karar verilmiş- yaa etmek ve bu suretle satın a-
tir. lınacak tiftikleri icabında ihraç 

Yen . B' M" Et'b k evlemek üzere ticaret ofisine sa. 
ı ır • ıı~ıııPı;e - ı an . .h. ·ı · d · b' k 

Zon" ld kt F. • 1. k'" - 1 . • la ıvet verı mesıne sır ır oor. ,.,u a a re ' ı orrııır erı ıs- . d'ld' 
letmesi. Balıkesirde Garp lin. ı dmasvon karan neşre ı ı. 
yitleri isletmesi Anknrada mah-
rukat deposu adhrınrlak; miic-cse ne devretmiştir. 
sPler:ni veni kurdttifı "T"irkive Etihank'ın veni müessesesi At· 
·ömür satış ve tevzi müessesesi .. 1 karada Atatürk bulvarındadır. 

Alışveriş lncefiği 
"Her mesleğin kendine mah 

sus alış veriş inceliği, 
müşteriye muamele şekli var
dır. Daima tenkit edip hakların
da sütunlarca yazılar yazdığı -
mız bazı tramvay vatman ve 
biletçilerinden, hazan ıarson
lardan ve hazan taksi şoför
lerinden hen de şikiyet('h·im. 
Yalnız bunlardan baska şika -
yet edilecek ve Üzerlerinde du 
rulacak kimseler de yakından 
tanımanız icaheden kitapçılar. 
dır. Ben onlar icin de yazılar 
yazmanızı istiyorum. 

Mesela bir kitapcı dükkanı
na giriyor, ismini işitti~'İniz bir 
kitabı istiyorsunuz. Kitap eli
nize verilince evirip çeviriyor, 
fiyatına ve mlinderecatına ba
kıyorsunuz. Vardıi!nı• netice 
o kitabın sizin isteğinize ya
ramadıiıdır. Bunun üzerine 
kita~ıya teeekkür edip çıkıyor 
sunuz. O vakit kitapçının göz
leri kin doluyor ve kendisini lil 
zumsuz yere meş'"11 ed1liniz i
çin size sert sert bakıyor. İkin
ci bir defa ayni kitapçıya yine 
bir kitap almak için gittiğnb 

vakit, o bütün sorgulannıza 
menfi cevap vermek suretiyle 
sizden öç alıyor. Bu c:irkin bir 
harekettir. Ve kitapçılar oku. 
yucunun istediki kitabı, alsın al 
masm, kendisine vermeli, sor 
duğu suallere - eğer biliyorsa -
"benim kitaplanmla alakası yok 
tur,, dü iincesiyle ters ce,·ap 
vermemelidir. 

Ben kitapçılardan şikayetçi -
yim. Onlar müşteriye nazikane 
muamele etmeli ve dükkanlan
na eiren blrvatan.daş. bir kaç 
kitaba bakmasına rağmen hiç
birini almasa bile sert hare • 
ketlerle karşılaşmamalıdır. 

Bu şikayetimin onlar tara
fından nazan itibara alın.masını 
rica ederim.,, .. .. 

Mesai aaatlerimh 

hUBusi konUfmalar ,
''Ben, muhtelif ,·esilelerle 

belediyeye ıider iıleri. 

TAN 

i 
j GUNUN 1 Fiyat Mürar,abe 

Kursu Yar n 
Açıhyor 

J 
Kadıköy kız san'at enstitilsü talebesi kendileri vucüde getir
dikleri eserlerden mürekkep bir sergi açmışlar ve diktikleri rop
lan ıtiyerek çok kalabalık olan davetlilerine göstermişlerdir. 

Yukandaki resim, enstitüde kendi eserlerine canlı mankenlik 
yapan genç bayanları göstermektedir 

Ticari 1 ediıeleri 
tanz"mKomitesi 

Teskil Edildi 
ithal imkanlarını Genişletmek Maksadile 

Konuldu Hazırlanan Karar Mer'iyete 

Ankara, 31 (TAN Muhabirin. 
den) -İhracat ve ithalat rejimi
ne ait mevcut metinlerin tevhi
di ve ayni zamanda ithal imkan
larını tevsi maksadiyle yeni hü
kümlerin vaz'ı suretiyle hazırla
nan bir koordinasyon karan 
neşredildi ve mer'ivete kondu. 
Bu kararın esaslarını bildiriyo -
rum: 

1 - Türkiye ile ticaret ve te
diye anlaşması bulunan memle
ketlerden ithalat. anlaşmalar 
hükümleri dairesinde ve ayrıca 
umumi mevzuuatın müsaadesi 
nisbetinde serbestir. 

2 - Türkiye ile ticaret ve te
diye anlaşması bulunmıyan mem 
leketlerle ticari mübadeleler, hu 
susi takas voliyle veya beşinci 
madde hükümleri dairesinde ser
best dövizle cereyan eder. 

3 - Türkiye ile ticari müba
delelerini müteessir edecek ma
hivette hususi takyitler 'kovan 
veva anlasmalarda yazılı taah -
hütlerini ifa etmiyen memleket
ler hakkında Ticaret Vekaleti ih
racat ve ithalat bakımından mü-
nasip tedbirler ittihanna mezun
dur. Ticaret Vekaleti altıncı 
maddede yazılı komitenin muva 
fık mütaleası ti!erine lüzumlu 
~örülecek maddeler ithalatını 
mi.it<'kııddim müsait usulüne tabi 
tutabilir. 

4 - Birinci maddede yazılı 
memlekC'tlerle anlaşmalar hü -
kümlerine tevfikan yapılacak 
hususi takas muameleleri ve Tür 
kiye Cümhuriyeti Merkez Ban-
kası tarafından ikinci maddedE' 
vazılı memleketlerle yapılacak 
hususi takas muameleleri, takas 
limitet sirkeli tarafından tedvir 
olunur. Hususi takas muamelP
lerinin esaslan ve icrası sureti 
Ticaret VPka1etince ha,;ırlana -
Nık bir talimatname ile tavin 
olunur. 

5 - Türkiye ile ticaret ve te
diye anlaşması bulunan ve bu -
lunmıvan memleketlere ihracat
tan ve ticari hizmet ve muame
lelerden elde edilip Türkive 
Cümhurivet1 Merke7. Bankasıncn 
!llımp satılacak serbest döviz. al
tıncı maddede yazılı komitece 
tPsbit cdilPcek nisbE'tler dahi -
linde olmak üzere takas limitet 

şirketi tarafından prim tatbik edi 
lebilir. Anlaşmalarda yazılı yüz. 
delere tekabül eden kısmı hariç 
olmak üzere bu dövizler altıncı 
maddede yazılı komite tarafın -
dan anlaşmalar hükümleri mah. 
fuz tutularak tesbit edilecek e
saslar dahilinde Türkiye ile ti
caret ve tediye anlaşması bulu
nan bulunmıyan memleketler -
den yapılacak ithalfıtın ve tica
ri hizmetlerin tediyesine ve sa. 
ir döviz ihtiyaclarının karşılan
masına tahsis olunur. .• 

6 - Bu kararda yazılı vazi
feleri ifa etmek. takas primleri
ni tesbit eylemek ve dış ticaret 
işlerine müteallik olarak alaka
dar vekaletler tarafından isti -
sari surette veya kfır ittihazı 
salahiyeti ile verilecek isleri ı;?Ör 
mek üzere Ticaret Vekaleti müs
teşarının reisli~i altında ve dıs 
ticaret dairesi reisi. Maliye Ve
kaleti nakit isleri umum müdiirü 
ve Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasının bir mümf'ssilinden 
mürekkep bir "ticari tediveleri 
t:ınzim komitesi., teşkil edilmiş
tir. 

Muvakkat madde - 15/11 
1940 tarihli kararnamenin üçün 
cü maddesinde derpiş edilen ta
kas muamelelerinden tasfivele. 
ri hitam bulmamıs olanlar. mev
zuları olan ithalat veya ihraca
tın yapıldığı memleketlerin 2 -
12669 veya 2 _ 13055 sayılı ka
rarname hükümlerine tabi ol
duğuna ihracatın ithalattan ev
vel veya sonra vapıldıi!ına ve 
itha18t ile ihracat arasında .ıec 

mis olan müddete bakılmıvarak 
15/6/1941 tarihine kadar tasfiye 
olunur. Takas tetkik heyetleri 
isbu tasfiye muamelelerini ikmal 
ve bunlara müteallik dosyaları 
tasnif icin 30 haziran 1941 tari
hine kadar vazifelerine devam 
ederler. 

Muvakkat madde - 2 - 7 nci 
muvakkat maddede saVtlr olun 
ı5/6/1941 tarihine kadar tasfi. 
veleri edi1emiven takas muame
leleriyle bunlar haricinde kalıp 
bu kararın neşri tarihinde intac 
edilememiş oaln sair bilumum 
takas muameleleri altıncı madde
de yazılı komite tarafından ve
rilecek kararlar dairesinde kat'i 
surette tasfiye edilirler. 

mi takip ederim. Fakat ekse- daire reiıi hususi konuşmaları 
riya içine eirmek mecburiyetin için sık sık odasının kapısına 
dt: olduğum bir dairenin kapı - ashap miiracaatınm. kapıda en 
sında bir ay işareti görürüm. az yanın saat beklemesi pahası
Ben de dijer vatandaşlar Kibi na, bir ay işareti koymalı mı
içeri girmez ve kapıda bekle • dır? Hususi konuşmalar, evde. 
rirr . Kapıcı içeride komisyon yolda, mesai saati haricinde o
toplandığını söyler ve bir saat 
kadar sonra gelmemizi bildirir. lamaz mı? Ve halk işlerini 

fazla beklemeden elden çıkara
Ben bu bir saati kahvede ıeçi- maz mı? 
receP.ime belediyede o dairenin 
kapısında geçiririm. Fakat ne Resmi daireler hususi konuş-
oluyor, biliyor musunuz? Ya- ma odası olmaktan kurtulursa 
rım saat kadar sonra zil c:ahnı- zannederim ki halk işlerini da
yor ve kap•c• içeride bir komis- ha kolaylıkla ve daha az zaman 
yonun toplanmış olduiu odaya içinde bitirebilir.,, 
giriyor11 çıkınca kapıdaki mem- * * 
nu işar,ıetlni blclınyor, odadan 
bir~ '8lus eılayor. Bls leeri Hal.kevlerinin davetigelerl 
glrlyoııu. Görüyorus ki mua • 
da iki kahve fincanı ve yeni 
söndtiriilmll• ılpralar var. An
lıyorur: ki "komlıvon., tahs i
miş, ve daire reiıi bir ahbabı 
ile hususi "°terini konuşmuş. 
SoranJD. size; qi çok olan bir 

"Bütün Halkevlerlnde kon. 
ser ve müsamere veri

liyor. Bunun için de halka pa· 
rasız davetiye tevzi ediliyor. 
Fakat Halkevlerinee tanınma
mış kimselere ita biletlerden an 

Kursa 54 Kişi 

Devam Et .cek 
Yarın saat dokuzda Ticaret o

dasında fiyatları mürakabe me
murları kursu açılacaktır. 

İaşe müsteşarı seyahatte bu -
lunduğu icin onun namına, iaşe 
umum müdürii Faruk Süntcr bir 
hitabede bulunacak. kursların 
maksat ve ı;?avesini izah edecek
tir. Dün kurslarda okutulacak 
derslerin proı;?ramları hazırlan -
mıştır. 

Kurslara fiyatları müraknhc 
biirosu amiri Muhsin Baç, ihti. 
karla mücadele hakkmdn, müd
deiumumi muavinlerinden Fethi 
Sezai milli korunm::ı kanunu hak 
kında tiraret ofisi muhasebr 
müdiirii Osman Fikret munase
be hakknda profesör Rnsit Daş
dur mal bilr!isi, Sırn Önnemer 
dosyacılık, Ahmet J{ araosman fi. 
vat tcsbit usulü. İffet Oruz dn 
dersler vereceklerdir. 

Aynca Ticaret odası umumi 
katibi, mmtaka ticaret müdürii. 
mıntaka iktisat müdürü. ticaret 
ofisi müdürü. milli sanayi birliği 
umumi katibi de kendi sahaları 
hakkında serbest konferanslar 
vereceklerdir. 

Sehrimizdeki kurslarda muV3f 
fak olan memurlar diq.er vi
layetlerdeki fiyatlan miirakabe 
büroları emrine verilecektir. 
Şimdiye kadar kurslara 54 

memur kaydolunmuştur. 

BELEDİYEDE: 

Buz Satışları Bugün 

Tamamen Tanzim 

Ediliyor 
Dün şehrin bazı yerlerinde 

buz bulunamamıştır. Çünkü buz 
müteahhidi henüz faaliyete J?ec
memiştir. Belediye, müteahhi
di arayıp buldurmuş ve derhal 
tali müteahhitlerle anlasmnsını 
ve buz tevziine başlamasını bil. 
dirmiştir. 

Yarından itibaren buz mütı;;
nhhidi faaliyete geçmiş buluna
caktır. Yarın şehrin, evvelce tes 
bit edilen yerlerinde buz bulun
madı~ı ~örülürse müteahhit hak 
kında kanuni takibata "'eçilecek
tir. 

Ekmek Raporu - Belediye ik
tisat müdürlüğü ekmek vaziyeti 
hakkında bir rapor hazırlnmağa 
başlamıştır. Raoor Ticaret Ve
kaletine jlÖnderilecektir. Bu ra
porda ekmeklerin fırınlarda 24 
saat bekletildikten sonra satılma
sı lüzumu da bildirilecek ve ek. 
melclerin imal ve satışı. ceşni 
ve halitası da izah edilecektir. 

Şehir Bandosu - Şehir ban
dosunun yazlık mesai proJ(ram1 
hUll'lanmıştır. Bu prol?I'ama ı:?Ö 
re bando her ı:?Ün ö~leden sonra 
şehrin muhtelif yerlerinde milli 
parçalar calacaktır. Bando bütlin 
cocuk bahçelerinde haftanın bir 
~ününde yarımşar saat müddet
le muhtelif parçalar çalacaktır. 

Yeni Adliye Tayinleri 
Ankara 31 (TAN) - Adlivede 

yapılan yeni tayin ve terfileri 
bildiriyorum: 

Ceza ve tevkif evleri umum 
müdürlüğüne 100 lira asli ma
aşla adliye müfettislerinden Ba
ha Arıkan. ikinci sınıf adliye mü
fettişliklerine haşmüdıfoiumumi 
muavini Suphi Örs ve İzmir icra 
muavin hakimi tayin edilmiştir. 

cak yüzde beşi isabet etmekte
dir. O Halkevinde tanınmış bir 
kaç kimse a1"kadaslarına '\-·e 
şuna huna vermrk icin daveti
yelerden hol miktarda alıvor • 
lar. Neticede konser bulama
dan bir kaç dakika önce biitUn 
davetiyeler dafıtılmış olması

na rağmen salonun bos olduj?11 
görliliiyor. Bunun üzerine da. 
vetiye alamamrş ve fakat içeri 
alınmak ümit ve isteğiyle kapı
da birikmiş yü7Jerce gene kapı· 
cı tarafından söylenen "içeriye 
ıririn!., hitabiyle karşılaşıyor ve 
bu suretle davetiye alamamıs 
kimseler kapıda dilenci gibi 
beklemek pahasına kon11;er din
lemek imkanını buluyorlar. Ve 
davetiyesi cebinde olan Halke
vince tanmmıs kimseler o daki
kada ya bir sinemada, yahut 
kahvede tavla maçında, yahut 
da h~r hanıri bir eğlence peşin
de koşmakta buhmuyorlar. A
caba bu davetb·eler muayyen 
saatlerde her müracaat edene 
verilemez mi? Bu suretle halk. 
Halkevlerinin konser ve tem
sillerinden daha fazla istifade 
eder kanaatindeyim!" 

-
z 

Telefonla 

Konuşmuyorum •• 
Yazan: Naci Sadullah 

G ünün gayri muayyen bazı 
saatlerinde. ndına 'felefon 

denilen alet. siiratli hir muhabere 
vasıtası olmaktan ç-ıkıyor,' ' 'e in· 
sanın hasına çes:it ('eşit dertler 
getirebilen bir afet haline giri. 
yor ... 

Dün sabah, hastanıın lturnun. 
dan sıkır sıkır kan geliyordu. 
Kendisine hal ıı ı d< ktoru bulabi. 
lcceğim hastahane~ e tl'1efon et
mek istedim. Bu niyetle telefon 
ba~tna oturdu~unı zanımı, saat 
sahdlun onuvdu. Kulaklılh elime 
aldım, ve numaraları çevirebil
mek için, malfıın sesin kulağı
ma gelmesini bekledim. Fakat 
o ses kendisini, şımarık ve naz. 
h bir sevgiliden fazla beklr.tti. 
Telefonun beklediğim ilk işareti 
vermesiyle, benim çilem dolmuş 
olmuyordu: Çünkü, numaralan 
çeviri imden sonra, birin.cisin • 
den daha uzun bir intizar dev. 
resi haşladı. Ve hastahane tele. 
foniyle biz.im telefon arasında 
irtibat teessüs ettiği zaman sa
at on biri tam on dakika gtÇİ. 
) ordu: Fakat hastahane tele
fonu "mcsgul!,, işareti verdiği 
ıçm, biitün inti:zarlarım boşa 
gitmişti. Bir müddet sonra, tly. 
ni uzun, ayni üziicii, ayni sınir. 
Jendirici ameliyeye yeniden ~
ristim. Becermesini istediğim va. 
zifeyi yapmamakta g8stf'ı dlği 
(aanniitle göziimc adeta has. 
tamı öldürmek istiyen bir diiş • 
man gibi goriinen telefon, beni1 

ye<liği biitün darbelere rağmeq 
hildii:i sırları ifsa l'tnıi~·en inat. 
çı bir miicrim knr ısında duyu, 
lan hiddetle sarartmıstı. Hasta. 
lıanf'l i hulahildii?im zaman. teHt1 
lı sualime 'erilen cevap ~u ol, 
du: 

''- Şimdi saat on ikiyi yir
mi geçiyor. Bu itibarla, doktoru• 
muz gitti efendim... Kendisin( 
ancak pazartesiye bu1abilirsi • 
niz! .. ., 

Giiriilii~·or ki, telefonla hasta, 
haneyi bulabilmekliğim, bilamü, 
balağa, tam iki saat 20 dakik• 
siirnıiistiir. Bu knclar zaman iı 
çinde, bir kağnı arabllSI ... -.;J 
bulunduğum nıah lderı, şı., 
en uzak hastahanesine ıie, 
bilirdi. 

Bu kadar zaru u i~bide, r, 
nundan oluk gibi kan gelen'• 
re hastam dönüşü olrn11an ot, 
hiş sevahate çıkabilirdi. 

Bu kadar zaman kinde, , 
fonun vadettiği sürate ald,, 
yanlar, bir değil, bir )(aç dı. 
bulabilirler, bir değil. bi~. 
hasta tedavi ettircbi1irlercl 

Ve bu '8rtlar içinde, m~ 
hile, telefondan. daha emini, 
ta daha seri bir nıuhabere ı, 
tasıdır. Çünkii hu dilsiz te\, 
lardan saati sorsanız, vapu\, 
:r.u kaçırır, isinizi, randevill1 

hatta fazla sinirli iseniz, altı 
kaçırırsınız. Ayni teıefonlt. 
faiyeye bir Yangın haberi • 
mh·e kalkıssanız, sesinizi. 
diğini7. yere ancak iki m~ 
n.in kül oluşundan soııra t. 
rabilirsiniz. Ve bu hali:vl~, 
fon, insanların imdadına Y'ı 
bir modem Hızır değil, \. 
ları, kendisinden, çok da)\. 
ratli vasıtalara baş vurmn 
alıkoyan siislU bir hilekt-. 
Dunun içindir ki, aramıza 1. 
dıi!ı devrin diirüstlüğiinii t,. 
cağı giine kadar, ben oa 
suratlı bacaksız hilekara \. 
nım: Telef onla KonuşmUY\! 

Şehirde iki Şcı 

Kahvesi Yapılly 
Belediye Üsküdar ve K'ş 

iskelelerinde birer "Sark ~
si., vücude ~etirmive karat-
miş, planlarını hazırlama.it~ 
lamıstır. Yarın belediye lr 
müdürlüğünden bir hevets
ltüdar ve Kabataşta '"etkik1a 
pacnktır. 

Eski yolcu salonunun kar.ı. 
daki cırkin manzaralı ars~n 
da duvarla kapatılması ksa .. 
lastırılrnıştır. 

Kazaya Uğnyan 
İhtiyar Öldü 

Evvelki ~ün ÇarşıkaPı~a l o 
tomobi} kazası olmuş. Sule~ n 
Doy adında bir şofor 90 V.\1-
da J>ir ihtiyara carparak btı
dan aihr surette yaralamıştı s. 
minin Halil oldu~u anlaşılan u. 
var kaldırıldt2ı Cerrahpasa ls
tahanesinCie dün sabah ölmü\r. 

İzmirde Bir Hırsızbk 
İzmir, (Hususil - Ablullahıs

minde bir şoför muavıni. 8~ a· 
şında Yunanistan ınüıtecıl in 
den Alinin 35 drahrn ini C 1 lS. 
Urlaya kat'nııc;t1 r. Sof ·r r1lu ıni 
Abdullah Urlada Yak nr11I t ~. 
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harp rnsıtal malik otın 1-
rakın Ingilt• iki ay kadar 
uğraşhrınasngiltcrenin İJu 
mıntakalarıl .. azi,-eti bilin • 
diği takdirdbili izahtır. 

lngiltere ı mıntakalartla 
mevkiini, n kuv\-·ctlerden 
ziyade preıile ntuhafa.ı:a e
diyordu. lı Jngiltereyi ala
kadar edeıtrol ku)·uları ile 
Hint yolu ndcki hava mey 
danlandır.ıgiıtere bunlar; 
ciiz,i mikt askeri ku\•vet ~ 
!erle bera1kendine taraftar 
olan yerlihimaye etnwk ve 
bunların iır ınevkiinde kal 
ntalarına )m etn1ck suretiy
le cmniyc.na alıvordu. 
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1 - Bızzat İngillz~cr Gi.r·t adası
na kaybolmuş ncı.::::ı,-iyle baKm.:ık

tadırnr Bı....nunla beraber oldu tça 
pahall}''l Mal ol r mJkavemetle -
rin Kene! !eri Jı;in faydah netice
ler vc':'"Jne'"ınden memnun görün -
mektedırler. 

2 - ir:gi'iz aley'lta~ı olan Raşit 
Aıı Geylanl Ir•ktan lngiıizleri 
ko\ mayı i!:tiJ-daf c< en bir hare -
kctiıı ba~ın2 geı;rrıişti, 
3 - İngıı·.-·erln bütün Irakta da
hi tam:ımiyle hAkim olmaıariyle 

mesele ~~~ledilmis olmIYacaktır. 
Çünkü Almanı, ....... Suriycye Yerleş
mekte ve Halep tayyare meydanı
nı ellerinde bulundurmaktadırlar. 

Geçen le Ingiltere, mu • 
ha'1m grC<arşı Arap nas~·;,. 
naliznıininkişafına yardı111 
etmiş ve ))arla n1esk1in olan 
memlekeı., mc~hur Lawe
rcncc Yallle bir~ok İs)·an -
!ar çıkarıı. 

lngilt<tı bn mıntakalarda 
".eçenler~endisine müşirlik 
unvanınıcilı ettiği l\la":era -
;vi Erdii-ah Emir Abdullah 
gibi nü( ~absiyetler de ~ar
dır. lhllıd da daha ziyade 
Ingiltcr,nıi.itcmayil g:>riin -
mekted l:f arbi · 

r, 
ar. 
biı 
A, 
dı 
s. Bizzat Ingiliz kaynaklatı Gi

rit adasına kaybolmuş 
'>\ al nazariyle bakmaktadırlar. Bu· 

rı· nıınla beraber, kendilerine ol • 

Fakagilterenin, Araı>Lır • 
la mcslolan bu memleket • 
!erde h< dü~manları da var. 
dır. Bv, Ingiltere ve Fran • 
sada tı görmüş ve Arap 
n.asyo.lllıi hareketinin haşına 
geçmı~n mütefekkirler '· e! 
mutaafardır. Geçen hatpte 
hizzat:iltcre tarafından u ~ 
yandı,ya çalışılan Arap itti
hadı f de, Jngiltereye karsı 
çevrilıir. Bu diişmanlaxclaıi 
başkangilterenin muhtelif 
ceph<trki mağlfıbiyctlcri ele 
bu meketlcrde çok biiyiik 
olan ::,tijini kırmıştı. 

.,, .. dukça pahalıya mal olan l>ııı • 
annidane mukavemetlerin; ken· 
dileri iç-in faJdalı neticeler ,·er 
ıniş o1n1asından memnun g'Ötiin
mektedirlcr. Bu neticelerde~ bi· 
ri, Almanların hususi bir İtina 
ile ve uzun zamanda yetiştirdik 
l~ri •askerlerden oldukça mühiın 
hır kısmını kavhetmeleri; dii:,ri 
ise, bu rnukaven1etin Irak \'l\1.j • 

yetinin tasfiyesine iınkdn vet • 
nıesidir. 

liıkı 
rıni 

tısm 

Alnı 
artı~ 

i çın 
Aıır, 

ln~ 
soı 

ıı 

d 
Inıre aleyhine faalivctte 

bulm bu yerli kuvveı.Icrin 
ecnclropagandalan tarafın
dan oik ve takvive edildik • 
ler~ ilave etmek icap ed~r. 
Jhhtırla, entrikalarla. Mırsı
lan nıuhitlcrde hu propagan 
dalaıiihim tesirler yapmak • 
tadı 
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Filhakika, Ingiliz kaynuklQ • 
Tından gelen haberlere göre, ı
rak ordusu mütareke talep tt
miştir. Baidatta belediye rei~i
nin riyasetinde t01ekkül ed~n 
komite, şehrin tahrip edihnC\i
ne miini olmak maksadiyle, l1tı .. 
giliz makamlariJ~ mıir.aket,. 
etmektedir. Bu vaziyete gÖ!'~ 
bu sahrlan yazdığımız zaman I~ 
giliz kıtalannın Bağdada gir , 
miş olmalan lazımdır. 

. ~atta ihtilalcilerin J'elİş -
tırıl; bir ml'ktep olduğu \'C 

Aln noktai nazannı n1iidafaa 
eclair gazetenin çıktığı söy • 
lenktedir. 

Diğer cihetten Rasit Alinin, 
.l..ir -habere göre Irana: daha ıık .. 
la Yakın olan diğer bir hat.ere 
göre de Musula karlığı bildiri!. 
mektcdir. • 

tandan sonra en çok oku • 
na~tap. Mös)·ö IliHerin "kav
galm,. ismindeki eseridir. Al
ınl'\•e Ital:van radyolan, lngil 
t~larafından tazyik edildiğini 
so:dikleri Arap milletleri irin 
hll<;i nc~ri:vat yapmakta ve ·on 
)afngiltere aleyhine isyana 
t~lk etmektedirler. Bağdatta· 
k'abık Alınan maslahat!{iizarı 
'' Grobba'ın ve bıı ycrll'ri \'(' 
ntisini gayet iyi tanıy~tn V<,n 
l~tiı(in memleketi i~in favda-
1 ir surette çalt!lnu~ olduğu 
ltenınektedir • 

Bağdadın :ıaptı ile Iraktaki 
harekatın tamamiyle ve kafi 
olarak sona erdiğine hükiim ,·e 
rilcınez. Viıkıa, Irak ordusunun 
mlilıim bir k. mı teslim olduk • 
tan sonra :\hısııhm miidaf.lası 
~ok güç görülınektedir. Bunun· 
l'.' beraber, Raşit Alinin, git • 
tıkçe artan ve Giridin tamanıiy· 
le i galinden sonra daha ziya· 
de artacağı tahmin edilen Al • 
n1en yarrlunı ile, Ingiliz kU\' .. 
,·etıerine karsı • neıiresi ,imdi- c . Meselesı· .. 
den kcstirile~ıiyen • bir mıı • ıJrıye 
ka\'emet göstermesi de inıkoin -·~----------·--
dahilindedir. ı ngilizlerin bütün Iraka da-

3 nisan hiikümet darbesi ile li tamamiyle hakim olma-
iktidnr mevkiine gelen Ra~il l•riyle mesele halcdilmiş olım
Alinin, Bağdadı terke mccbuı ~4caktır. Çiinkü Almanlar, Su
kalması, lngiltereniıı lchinı rYete yerleşmekte ve Halep 
kaydohınncnk ve belki de Giri t<~re meydanını ellerinde hu 
din kayhmı kısmen telıiii ede ıın~~rnıaktadırlar. Giridin t:ım 
cek mahiyette bir mU\'aEf:ıkı ;şgaıınden sonra Suriyeye daha 
yettir ı.u• .. etl~ yerlesip burasını Iraka 

lrak'ta : 
~ar·ı hır hareket üssü olarak 
J;ııllln.rnaları çok muhtemeldir. 

9-trıyenin ('Ok mühinı hir 

Açıkça lngiliz aleyhtan ~ strıtejik nı~vki; vardır. Fran • 
lan Ra~it Ali Geylani , 1 5a. mandası altında bnlmınn bu 

raktan Ingilizleri kovmayı is J11cfllekettc, muntazanı hava 
tihdaf eden bir hareketin baş ,,.,c1danlar1 Y•pmıstır. Suriye • 
na geçmisti. der beş hava yol~ı ve nai>dat 

[(:jiit~fliiHM 
MOZMİ,, LÖSEMi 

Bunun da iki türlüsü olur ... 
ralarındaki fark beyaz küreci. 
!erin çe itlerinden hangisinin \. 
ğaldığına göredir. Bunu da, \. 
nı muayene ederek hekim anlr. 

Fakat alametlerinde de hı,_ 
Iice fark \·ardır. Bir türlüsü (k 
defa sol biiğiirde bir ağırlık t~ 
si \ererek başlar. İnsan Jı:en•,i 
orasını cli;\-·le ~okladığı ,.ait 
adeta bir ur hisseder. Bu ur 'a. 
!ağın. pek ziyade büyümesi 'e. 
n1ektir. Onun sağ tarafta ki:'. 
~·~ındn bulunan karaeiğer de ~
yür. İkisinin birlestiği bile o~t. 

Bir taraftan da beniz sora~r 
gözlerin akı sarımtrak olur .. ~a: 
kat pek de çok değil .• Kenıı~C• 
rin istikametinde kendi kel\t;. 
ne meydana cıkan ağrılar ... ~-
ğüs tahtası üzerine bir parnl\lı:. 
la vurulduğu vakit yine ağrı ~
rir .•. Ba:..·anlarda ınuay:ren g'n· 
J~r boznlur, yn hic j!'elıuez ı 3• 
Jınt pek nz ... Bn hn•tnlığın ilk 
zıunanlarında insan zayın:utı;,ıı, 
ancek • kendi hıılinr bırakılı 

;, 

Bıı müzmin hasta!·'- ek 
d utı. p ıızun, 

,ıııa~ca. ~va.~ .. eder. 
Jkıncı turlıısu, çene it .d 

b d k. a ın a ya. 
1ı.utl boyuln a '. bezlerin şisme • 
sıY e aş ar. Bıraz son b 

k
, b 1 . · · ra oyun· 

da ı ez erın hepsi •ı« . b. 1 I k , .mış u u-
11ur, a at muntazam d "'I . 

1 
egı, 

~·amrı ~ ~ımk~u ko urlar. Daha son. 
ra. e?..~~. e 1

' ?!~uk altındaki, 
konrucuk 1keın1gınin Ü ı·· d k. 
k•~ıklardaki bezler de sh un ~ 1• ep şışe
rek .~·!'.~nrı ~·umru olurlar. 

Gogu,te. nefes borular t 
I d k . b 1 1 

ının e . 
rn ın a ı ez er c e si·in6' f , 1 , "b t ' · .c ne es 
pnr ıgı ve no c nöbet "k .. iik' 
,elir. o sur 

Fakat dalakla karaci1'c . . . k 1 ~ nn şış-
~esı. P~. ~.z .o ~r. Demek oluyor 
k• ~kık~u~Iu~u~';'~ alametleri ara
sınk. adı bar 1 .mn~e dalağın, Ö· 
te ın e ez erın şışmesd" 

Jfangi türlüsü olur' ır. 
1 k d . h sa o • 

suıı. en ı aline b k · . 1 0 ıra mıyn 
hır gr mez. \·akit son · , d .. 

1 
· unun nr 

olar~ı:ın a. şup ıe kaln1az. llal· 
Jıııkı \'aktındr tedavi d'I ' 

t 1 k k .. k.. d r ı ıncc 
h~!ıı a ı o un en kayhohnasa 
1 •• 1,.._ U711h 117tfn :ı,.:lljkl~ 
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ŞÖHRET VE MEVKİ Emniyet 

Nasıl 

Altına 

Alınabilir ! 

VERİLMEZ: 
Yazan: Sabilıa SERTEL 

ALINIR! 1-kinci eih:ın harbinden ev\· el 
merkezi Avrupa dnletleri 

"Küçük Antant", Balkan devlet• 
leri de '"Balkan Antantı'' 7aptı .. 

/ deliliğe vurmak ta şart değil • lar. Fakat bu anlaşmalar 7lne lıu yarım yamalak hatırımda 
kaldığına göre, otw $U r•11•t11 1 1 .. 1Ml .... - -

kadar sene evvel, meşrutiyet 
0

i· 
lanı sıralarında ortaya, oldukça 
acayip bir mesele atılmıştı: 
"Hürriyet verilmez; alınır!" 

Bu sözden kastedilen ın&na, 
galiba, şu idi: Millete hürriye· 
ti padişah vermez; millet onu ...................... _ ••••••••••••• " .................................... - ..... "., •• _ ... : 
zorla padişahtan alır. Mesele ve bs.-ağılığı hariç - bu derece imzalarımıza yer veriİiyordu. O· 
halledildi mi, edilemedi mi, ak- ahenksiz, kaidesiz bol "ile Ji ,e kuyucuların alfikası da bu yeri 
lımda kalmamış. Fakat tahmin "ve,, li, sapır sap;r titriy~~ bo· bizim hakkımız yapmıştı. 
ediyorum ki, hürrivet devrinde zuk bir cümle tertibine irfanı • Eskiler henüz mevkilermi mu 
münakaşa olunan ·bütün fıkir mız müsaade etmezdi. hafaza etmekle beraber araları· 
ayrılıkları gibi bu dahi, üstün Gazete idarehanelerine yük • na artık yeni yetişmeler de katıl 
körü olsun bir çıkarına bağla • sekten atarak, kurum satarak, mıştı. Mcscıa, bir gazetede haf· 
namamış, muhakkak berbat e- k.ıym~ti anlaşılamamış dahi va tada iki kere Cenap Şehabetti· 
dilerek yüz üstü meydanda bı· zıyetı takınarak ta girmnmL5tik. nin, ikı kere de benim makale • 
rakılmıştır! Mısal olarak kendimden bdh· lcrimiz ayni sütunda çıkmıya 
Şimdi de matbuatta dediko· sedeceğim: Ben gündelik !Ser • başlamıştı. Yaşıt meslektaşlarım 

dusunu okuduğuma göre genç· vetifı.inunı da baba evinde ıı- da büyüklerle ayni muameleyi 
!erden biri · bunlardan bir kıs· tı.m, aı:abam ve cebimde de ge· görüyorlardı. Daha önceden 
mına, yaşlarına bakarak degil çınecegım olduğu halde pek - Muhabbetini ayni ku·vvetle 
de bazı toprağı solucanlı seb mahviyetli şekilde muhbirlik hala muhafaza ettiğim - ilk pat 
zeler gibi mevsim geçtiği halde ve :nütercimlık yapmıqtım. romun, IServeti Fı.inun) da ıis· 
başvermemelerinden dolayı Tahrır odasındaki masanın en tanbul Postası) nı ara sıra bana 
"gençler,, diyoruz! • şöyle bir gerisinde otururdum. Muhterem bırakırdı; (Tercümanı Hakikat) 
iddia ileri sürüyormuş: Gazete· Ahmet Ihsan., komşumuz, aile ise bazı yazılarımı başmakale 
lcrde mevki tutmuş ·aptal bir dostumuz ve kardeşimin arka • yapardı. lfademlz düzgiin, ge· 
gürüh, bir ketebe gürühu, cahil daşı idi; "iş, iştir; sanat güc • tirdiğimiz yenilik ölçülü ve "o· 
ve bunak muharrirler,• hemen tür; yetişmek için çıraklık dev· rijinalite., miz yalnız şekilde 
tası tarağı toplayıp arabalarını resi geçirmeli ve yüz bulmama· ve şaşırtıcı mahiyette olmayıp 
çekmeli ve yerlerini bizlere ver- lı., kaidesince gazete idareha • özlü idi; ahali bizi yadırgama • 
melidir! nesinde beni de sadece küçük dı, benımsedi. Degişiklik yap • 

Aptal gürüh, hakikaten atı - bır memur sayardı; musalıh;h • madık, itiraza uğramadık, mü· 
tallık edip öyle yapsa bile, bu lik bile yaptırırdı. Daha sonra nakaşalara girişmedik te degil; 
garip vazgeçiş ve el çekiş kar • (Tercümanı Hakikat) ın kori • fakat bu inkılap, altüst etme • 
şısında sermaye sahibi gazete - dora sıkıştırılmış bir iskemle • den, bir mevsimin öbür mevsi
ciler tamamiyle pasif bir vazi • sinde, hem • unutulur çile de me geçişi gibı zorlamadan zo
yet alarak vakaya seyirci kalır· ğildir · gayet fena tutulan bir rakilik yapmadan, fıtratte~ olu 
lar, sonra, boşalan mevkilere hala kapısı kenarında aylarca vermişti. 
de kendilerini yerleştirirler mi? çal ıştım. Nihayet bir gün geldi ki, 
Hiç sanmıyorum. Fakat benim * * kendimizi evvelkilerin mevki • 
incelemek istediğim ası l mesele 5urasını da kaydedeyim: inde bulduk; biz de, onlar da 
o değildir, budur: Şöhn•t ve "Yevmi" gazetelerde bun farkına pek varmadan! Bu iş ne 
mevki verilir mi, yoksa alır.ır !arı yapar, bunlara katldnırken ihtilal, ne hükumet darbesi, ne 
mı? edebi yazılarım zamanın stirümü kadınlar hamamı doğüşü, ne 

1f- 1f- en çok bir mecmuasında, ıResim mahalle kavgası, tam.ımiyle 

Mesele doğrudan doğruya, li Kitap) ta çerçeveler ıçınde çı· normal ve tekamül kaıdesıne 
ne maddi, ne manevi kıyor ve (Memleket hikaydcri) uygun, en hoş şekilde netice • 

şahsiyetime taalliık etmediğini, nin ilkleri (Muhit) te ve başka lenmişti. Aldığımız yerleri es
ulu orta ve topyekun bir tariz • mecmualarda yer buluyor, hoşa kiler bize sızlanmamıza karşı 
den ibaret olduğu halde, sı rf gidiyordu. Yani, daha o günler- merhameten, yahut ta dırıltı • 
kusurlu bir zihniyeti belirteceği de bile istidadı belirmiş, ~debi larımızdan usanarak "hay Al • 
için bazı hatıra ve fikirlerimi hüviyeti filizlenmiş, kendi~ine lah müstahakınızı versin; ne be
yazmayı faydalı buldum. Umu az çok yer yapmış bir ı~ıuharrir- lfinız varsa görün!., diyerek ker 
miyetle gençlik, bilhassa kabili· d im. Ona rağmen, hiç şımarmı • hen vermemişlerdi. Hayat, sa -
yetli gördüğüm gençler tenkide yarak ve büyüklere kafa tut • dece tabii seyrini ve kanunla -
uğradıkları zaman onlar hakkın mak, meşhurları koltuklarından rını takip etmişti. 
da sempati gös.termekten geri atmak gibi emellere kapılmıya- * * 
durmadığımı da unutmamak la· rak ajans tercümeleriyle ugraş M eydan okumak, küfür sa-
zımdır. mayı ve mebusan meclisi müza· vurmak ve sarkıntılık 

Mensup olduğum nesil, bah kerelerini dinleyip not tutma • etmekle gazetelerin başına geç 
sedilen mevkileri yavaş yavaş, yı yaşımın ve başımın icabı, bir mek, hele isim yapmak milin • 
güzel güzel, patırtısı z, gürültü • vazife telfikki ediyor; bir sanat kün olsaydı bizim devrimizdeki 
süz, edep ve erkaniyle kendisi öğreniyorum diye de sevini • (Çeşmemeydanı) Babıali yoku • 
almıştı. Mesela yazı hayatına gir yordum. şuna nakleder ve meşhur Oniki· 
diğimiz sırada matbuatın ede • Halbuki ateşsiz, hararetsiz ler Matbuat Cemiyeti kurardı! 
biyat sütunlarında hüküm sü • bir genç te değildim; hayatımın Gerçi asnn bir muhakkar ş<1i· 
rcnler Serveti Fünun erkanı idi: bazı safhaları şahit olduğu üze· ri mecnun iyiz 
Halit Ziya, Süleyman Nazif, Ce re ruhum itaatten ziyade isyana Hamdola Mevlaya ki mecnun-
nap Şehabettin gibiler ... Gaze • müsaitti. Fakat isyanı, ehliyeti • !arın meV?.ııniyiz 
tecilikte de Ahmet Ihsan, llü - mi gösterdikten sonra haksızlı- Gibi neslimızın mecnun sa -
seyin Cahit, Ahmet Rasim, ğa uğrıyacağım veya umuma irleri bile yine, hiç olmazsa 
Mahmut Sadık, Abdullah Zühtü karşı yapılan bir gadre karşı mevzun idiler; mevzun da şiir 
vesaire ... Biz, hafif tertip mü • ayaklanacağım zamana saklıya· söylerlerdi. Ben şeklen vezinsiz 
nakaşalar yapmakla beraber cak kad ar mantıkım yerinde ve şiir olabileceğine inananlarda -
bunlardan bahsederken, şimdi fikir sıhhatim yolunda idi. nım; fakat fikren vezinsiz ne şi· 
kilerden birinin kullandıgı Ii - * * ir, ne nesir, ne sohbet, ne de, 
sanla: " ... Sıska ve çelimsiz bo D erken, pek kısa süren bir bilhassa gazetecilikte şöhret ya 
yunlarında kabarmış damarları çıraklık devrinden son • pılabilir. Müvazenesiz adam 
ve evlerinden fırlamı ş gözleriy· ra benim ve bana benziyen ar· gazetecilik edemez. Dahilikle 
le deynek baoaklan ve titrıyen kadaşlarımın mesleğe gösterdi - atbaşı bir giden meşhur deli 
kolları ile o kapıya yapışmış ğimiz muhabbet, devamlı gay • artistler bütün milletlerde var· 
hiddetten kekeliyen ve abuk sa ret, feyiz ve başarı gazete sahip- dır; amma bu nimet herkese 
buk söyliyen ağızlariyle tük • !erinin dikkatini çekti; müter • müyesser olamaz ki... Maaına· 
rükler saçarak küfürler ediyor cim ve muhbir iken muharrir • fih şöhretli şair olmak için ille 
!ar!,, demedik. Zaten • kabalığı leşmiye de başladık; sayfalarda akıl hastalığına tutulmak veya 

Sığınak İçinde 

Resim Sergisi 

Faber Williams Chelsadı 
gene bir ressamdı. Fa

kat harbin dünyayı yıkan eli 
ona da dokundu. Bir gün ansı
zın düşman hücumu altında 
kalan Chelsada bir hayli tahri· 
bat oldu. Yangın söndürmek i· 
le meşgul olan Williams gece 
evine döndügü zaman kendi 
stüdyosunun da yer ile yeksan 
olduf(unu görmüştü. 

Williams"in yerinde başka 
birisi olsa belki artık resim 
yapacak yerim kalmadı diye Ü· · 
zülür ve elinden başka bir şey 
gelmemi. Fakat gene ressam 
bunun da çaresini buldu. Bun· 
dan böyle geceler.ini . mu ayyen 
bir sığınakta gecırmıye karar 
verdi. Bormbardıman olsun ol
masın 0 her ııece muntazaman 
buraya gidip işine devam ede
cekti. 

Bu düslınce ile Williams 
Chelöanin en b~vük sığı~ağı

rlesti ve ılk 11ec~lrrı hır 

Yazan: Sevim 

kimsenin dikkat nazarını cek· 
meden meşhur "mavi cocuk., 
tablosunun bir kopyasını yap
mıya başladı. Aradan zaman 
gecip de ortaya bir şeyler çık
mıya başlayınca iş değişti, Bir 
gece can sıkıntısı ile sığınağın 
içinde aşağı yukarı dolaşmakta 
olan bir rahibin ııözü bu gene 
adamın tablosuna ilişti. 

Hiç sesini çıkarmadan onu 
seyre koyuldu. Onun dikkatle 
bir şeye baktığını ııören diğer
leri de birer birer rahibin et· 
rafında toplanmıya büviik bir 
şevk ik çalışmakta oİan rcs
"3mı seyre başladılar. Bu rs· 
nada Londra semalarında bii. 
vük muharebeler oluyordu. Fa-
1.r:lt ~11!1nak h:ılk1 bunu unut. 

muş görünüyorlardı. Genç res. 
samın meşguliyeti onları son 
derece aliıkadar etmişti. 

Bu ertesi gece. daha ertesi 
gece de arttı. Hatta bu sığınak
ta bir tablo, yapılmakta oldu· 
ğunu haber alan dığerleri de 
buraya dolmıya başladılar. Genç 
ressamın bu faaliyetini sığınak· 
!ar umum müdürü de duydu. 
Bu vaziyet ona yeni bir fikir 
vermişti. Williams'i yanına ça. 
f(ırttı; ve ona şöyle bir teklifte 
bulundu: 

- Mr. Williams. drdi, işittim 
ki halk sizin r~simleriniz, da· 
ha doğrusu tablolarınızla cok 
aliıkadar oluvor. Zaten biz de 
~tP.'ınaklar irinde canları sıkılan 

dir. Bence: küçük de\ letlerin arolannılaki 
Ey misafir, kıl namazın. Kıble menfaat zıddiyetlcrine ve büyük 

bu canibdedir devletlerin davasında taraflanlaıı 
işte ibrik, işte )eğen, işte ı>«~- birine dayandığı için bir iifüriik· 

kir iptedir! le yıkıldılar. H&diselcrin ••l·ri a· 
Sözü, sekiz, on manasız kPli· rasında Balkan konfederas) onu 

me, daha doğrusu vahşi hece • fikirleri ortaya atıldL Dün ıne,· • 
nin yanyana dizilişinden yapıl· cut ·artlar dahilinde Balkan ıncnı 
mış şiirden, daha ziyade şiir . lckctlcrinin bir federasyon yap • 
dir. Bilhassa insana genı;liğin - ınaları, aralannda nıevcut eınpeı 
deki ufak evlerin kireç hada . yalist emdleri kökünden kopar • 
nalı ve salıncak kurmak h;in malan ne kadar ham bir hayal 
çift halkalı bağdadi duvarları - idi. ise, ~;?f'n. da al·ni ıne.mlekct • 
na yarı çarpulc asılmış ı;ı>rçeve- ler_ın g~ .•P hır emperyalist dlw • 
!eri, içlerindeki taş basması, ka-ı leh~. fıılı kontrolü altında'. bir 
r nl h .. ·· 1.. .. 1 .. k 1 .. sonıurge kontuarı halınde ıdare 

ı ı orguç u, goz u aş ı, pııs- d. 1 b .1 " • 
kürıne benli sülüs yazıları, le - e ı e ı c-ccgını. tasavvur_ ctnıcll tc 
ğen, ibrik resimlerini hatırla . o kadar bo~ hır hayaldır. 
tır; Edirne sabunu kokan bir * * 
havlunun rayihasını duyurur -
sa ... Ya, acayip bir elma ağa • Balkanlarda heniiz büyük sa. 
cının daha acayip çiçekler aç • ı ~ayi de\'letleri?.e t~kah_W 
mış güduk dallariyle süslü yaz· e~en mılletler_ teşckkul .etmemıır 
ma seccade ve bu seccadede, tır. Ve ~·aşadıı;ımız dcnrcle bun· 
baş koyunca ciğerlerinize ah . !arın ~·oğurulup Yücut bulmala · 
ret ve cennet kapısı açılmış gi- rına da nıüsait .şart~ar )'Oktur. 
bi yayılan biraz ödağacı, biraz Her de\'l~t ~uglin bırçok. etni~ 
Kandil akşamı, biraz Haç yolu, grupları ıhtıva etnıektedır. Ilu 
biraz gülsuyu ve" biraz da türbe grupların hepsinde nıerkP.xdcn aJ 
içi rütubeti kokusu! rılma temayülleri galiptir. Ara • 
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1f- 1f- . lannda mevcut iktısadi zıddiyet• 

Far2edelim ki, mevki sahip- ler, toprak kavgaları da bunlan 
!erine hem mana hem birle~n1iye doğru de~I, dağılım • 

kaide bakımından bozuk' ve çü· ya doğru itmistir. Bugünkü man
rük bir lehçe ile atıp tutan kır· zara yalnız YııgosJa,~yadan .. dort 
kını geçmiş "genç., , bir büyük d.evlet çıkmakta o.ld~gunu ı:uste. 
gazetenin ilk sayfası altındaki, rı~or. Halbukı kuçuk de.-IPtler 
pek iınrendiği anlaşılan sal; kö· ?~rçalandıkça büyiik de\'letlcr 
şeyi buldu. Ne yazacak? Oraya ıçın yutul~cak kolay lokmnlaı; n 
sanskrıt lisanından şiir kona - halıne gelırler. v 
maz; her gün meşhurlara küfür 
savrulamaz; sonra zamanın da 
nezaketi vardır, politikaya dair 
fikir yürütürken • fikir varsa, 
şayet • sağı solu kollamak, fol· 
sodan kaçınmak ve iş açmak • 
tan çekinmek, her şeyden ev • 
vel, bir vicdan ve milli selamet 
kaygusudur. Tecrübeye, salim 
bir akla ihtiyaç gösterir; mese
le, hem gazete, hem kendi şah
sı, hem umumi menfaat bakı -
mından patavatsızlığa hiç gel • 
mez. Bu iş, mesela, sinir buh • 
ranlaTına ve esrar dalgalarına 
tutulan yan bobistil, yarı der • 
viş, yarı meczup, yarı penli van, 
yarı müstaşrık, yarı mühtedi; 
azıcık nargile, bir miktar yap · 
rak sigarası, bir miskal mi,k, 
bir tutam enfiye, bir avuç ta ko 
lonya kokan ve sırtındaki ce • 
kete hayderi hırka manzarası 
verip şapka giydiği halde ara • 
kiyeli görünmiye çabalıyan kar
ma karışık adamların, muva • 
zene bulamamış zeka halitala -
rının karı değildir. 

Hangi gazete sahibi -;ıkar da 
böyle, akıl zenbercği ikide Lir 
boşanan şöhret açgözlıilerine 
gazetesinin baş köşesini teslim 
eder ve sonra da evine gidip 
endişesizce yatağına girer J ra -
hatça uykuya varır• . .... 
Yazık ki, imatethane, hayır 

miıessesesi, himaye ce -
miyeti, çocuk (veya çocuk kafa· 
lıları) Esirgeme Kurumu gibi 
sırf düşkünlere, bitkinlere "e 
acizlere yardım maksadiy 1e te
sis edilmiş gazeteler yoktıır: ga 
zete, rekabetlere maruz bir<'r ti 
carcthanedir. Umumi menfaati 
korumakla beraber satışını art-

(Arkası 4 üncüdeı 

halkı eğlendirecek çareler ara· 
mak ile meşııuldük. Ne dersi
niz, yeni bir ressamlar komi· 
tesi yapıp sizi ona reis intihap 
etmeyi düşünüyorum. Bu ko· 
mitenin vazüesi sığınak başına 
bir ressam bulmak olacaktı. Yi
ne masrafları bizim tarafımız
dan ödenecek olan bu ressam. 
lar tayin olundukları sıl!ınak • 
larda bir tablo yapmıya başlı· 
yacaklardır. 

Williams'a bu teklif cvveliı 
biraz tuhaf gelmişse de biraz 
düşününce aklı bu i e yatmış 
ve verilen vazifeyi kabul et • 
miştir. $imdi Williams geceleri 
tablolarını yapmıya devam et. 
tiği gibi, gündüzleri de bu 
komitenin teşekkülü ile uğraş. 
maktadır. 

Beri tarafta bu tablolan. bit· 
tikçe, sığınakların duvarları
na asmıya, böylece bu yeraltı 
tünellerine biraz daha evimsi 
bir hal vermiye karar vermiş. 
!erdir. Bir kaç ay icinde Londra 
sıi(ınaklarında sergiler açıla -
caktır 

Bugün Alman emperyalizmi 
nin hüknıü altında yaşı 

yan bu milletlerin bu esal'<'te im 
lanacaklan da bir hayaldlr. Mil 
Jetlerin istikliıl ,.e hürri;yet şıı 

n 

uru buna ıniisait değildir, Bugth 
cebir ve zor allında devlet a 
danılarının, burjuvazilerin,Almaı 
sana)·iindcn, siyasi vaadlerindeı 
istifade enıeliy le mihvere doi:rı 
)'aptıldan temayüller tabiate nt 
sun 'i bir devrin ifadesinden ba~ ı, 
ka bir ~ey değildir. Harbin için ı 
de veya sonunda kat'iyyetle bek 1 
Jiyeceğimiz hadise, bu milletleri· 
iktısadi esarete karşı a~acaklm 
hürriyet ,.e istiklal kavgalandıı 
Bugün miistt:!mlckelerde ya\':t 
)·arn~ giizükcn istiklal miicade 
lelcrinin, kiiltiir ,.e sanayi itiba 
riyle daha yüksek olan bıı mil 1 
Jetlerde ba~lanıası gayet wbii bi 
neticedir. 

* .. 
Bu sebeple küçiik millctlcriı 

mcnudiye-tlerini mııh:ıfa 
za edebilmesi için c\·vcliı büy ıl 
dc,·letler arasında hüküm sürer. 
liberal iktisadın, emperyalhmic 
Nazist rejin1inin tosfiyesi, sani 
yen de kendi aralanndaki a''" 
~artlara dayanan menfaat zıddi 
yetlerini, emper)·alist emcllcrL 
yaptıkları ka,·gaları halletıneler 
icap eder. Bunun halli, ve kikül 
milletlerin birlescbilıııesi, cm 
peryaliznt ho.yunduru ""Undun 
kurtulmalan ile n1üm'kiindür. 
Bundan sonra da hir sıra kiirul 
hiir ,.e müstakil milletlerin s<'r 
h<•st hirli~i n ya konfeaerasyonı 
kurulabilir. fluglinkii 1'rtlar JTJ~' 
cut oldukça. küçiik milletlerin h! 
kim olan emperyalist devi tlc · 
rin l1in1aycsi, mandası, ikh~ad· 
esareti altına girmesi zaruridir. 

Ticaret Vekaleti İç Ticarel 
Umum l\Iüdürlüğii 

Ankara 31 (TANJ - Ticare' 
Vekaleti k ticaret umum müdu 
rü Cemal Ziyü Ardalın ticaret a 
taşeli~e tayini dolavisivle acı 
lan umuın ı.1üdürlıige dış ticare· 
dairesi reis muavini CelAI Yar 
man, ondan acılan muıwinh11 
ic ticaret umum TTtüdür mu3v~';, 
Saliihattin Cührük tayin tay.ı 
edilmişlerdir. 

Sofya Ki\tipli~i 
Ankara, 31 (TAN· -

elçiliği ikinc kfitipliJ:tine 
Tepedelen tayin ed:lmişti· 

Sofv 
:lıy 

Rüşvet Alırken Yakaland 
İzmir (Hu_suslJ - Fehmı Sa~ 

dıc ismındekı beledıve sıhhat rne 
muru. veni m ızavede bedc•U-nt 
da d jkk:ınınd ı 6aran sat k , 
u,'.Pn AL Acarın S''ıhi k<'. tr'llü · 
yapmak · ın 2,5 lira rÜ•\€t in 
kP- v 1 '"mı~ ır 
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DünyQ Siyasi 
Me11rası 

lap 3 tınciide) 

haftinin mii\ir kısmı geç
mektedir. 

BUGÜ.N.l(U .PROGRAM 
8,30 Progratn 
8,33 Milzik (Pl.l 
8.45 Haberler 
9,00 Ma~lıı.r 

9,30 Evin saa.U 

• 
12 ,30 ProgrŞII\ 

19.00 İncesaz 
19.30 Haberler 
19,45 Milzlk (~ 
20,00 Konuşma 
20,15 Şarkılar 
21,00 Memleket 

Jaı Fraftsa Amerikanın Gönderdiği 

(Başı 3 üncüde) 
tırmak, karını çoğaltmak, bu -
nun için de okuyucunun alaka -
sını çekmek, rağbetini kazan -
mak ister. Böyle bir ticaret mü
essesesinin okunacağına, tutaca
ğına emin olmadığı bir muhar
rire baş köşede yer, bılhassa 
bol keseden para vermesi ihti
malini düşünmek gökten zen -
bille (hayır, şimdiki devre na -
zaran "paraşüt,, le demek ıa -
zımdır!) koltuk ve şöhret yağa
cağını ümit etmek kadar hoş, 

KoDej Sahasında 

Müsebakaları 

da Atletizm-

Yapılacak 

1936 da Blü)d\meti, Fran 
sanın mandakaldıraı•ak iki 
memleket ar1ıı bir dostluk 
ve ittifak mıı.esi yapıtına -
smı ve bu suısuzjycyi he -
men tamami~üsfakil Jıir 
devlet haline nayı kararlaş 
tınnıştL Fakatnsız ınebusa
nı bu anlaşm•akitsiz bula
rak tasdik etı ve Fransız 
kıtalan Suriyegalde devam 
ettiler. 

12.33 Şarkılar 
12.45 Haberler 
13.00 Şarkılar 
13,30 KonuŞ!ljl 

postası 

21,10 Operalar 
22,30 Haberler 
22,45 Spor Murahhasları Kabul Etmedi 

fakat boş bir hayale kapılmak- FutboTmaçlarmın dolaylsiyle de bozuk oynamamıa 'V'abeste 
görünmektedir . 

13.45 Orkestrl 

+ 
18.00 Profl'a.P. 

23.00 Dans mflz!l 
23.25 KaP9IDŞ -

~ Hamlltonun malt tedbirleri ve bil
..: hassa milli bankanın kurulması, teş
lhr k l.Atı esas'yenln metnine verilecek 
raf mullu m na üzerınde esaslı lhtiHif 
pa 1 ra sebep olduğu vakıt bu ıkl l bir
mi biriyle karşılaştL Teşkil.Atı e asiyenln 
tef hıçbir maddesinde böyle imtiyazlı bir 
~ b nkanm te si hakkını kongreye ver
ler. mediğf fJbi bir devlet tarafından ya
ket pılan bir borcun ödenmesi için vergi 
ftll h k nı da vermed :ı llerl sOrtlldil, 
ma Bu itiraza Hamilton, sonralan başka
Ja larmm "listık fıkra" diye ad koy -
sil duklan fı raya istin den cevap ver
olı dı, Cilnkil bu fıkranın genişletilmesi 

- d ima mümkQndü, Mesele, nereye 
~ adar çekilip uzatılacatını bllmektir, 
#' Bu teşkilAtı esasiyenin sekızınci kl!-

ıki c mmm birinci maddesinin 18 inci fık
AmE r ıdır; fıkra şöyledir: "Yukarıda sa
şar.k yılan sallıhıyetlerln ve iş-bu teıkillıb 

B\ easasiye kanununun Birleşik Devlet-
kıyıl ler hilktlınetine, veya hizmetlerinden 
~ost b rlne veya memurlarına verdili bil
"Tol t n ııaWıiyetlerin tatbik ve icrast i
ye v n mOnaslp ve zaruri ıörQlecek bil
soyl tün kanunlan yapmak.,. 

ak H B amnton 7enl hOkOmete •ilanı 
afu bir temel yapmak için bah9olunan 

r k tedbirlerin aarurt oldutunu iddia et
es j tL Kuarman Toına Cetenon'un Ida

~ rest altmda, zarureti ileri ıürmenln, 
~ istibdadı iltflzam etmek oldulunu, 
e ~ konıreye bir mtısaade edillnce onun 

dört ı.tedlllnf, binaenaleyh eter bu lor: IAııtlkli tıkranm tilmulQ tahdit ed1 -
yekı terek dar bir tarzda tehir edilmiye

cek oluna, bir tehlike membaı ola-z YE_.., _ .. 
mil; '"' ... cev-..mı verdiler, 

t Sl")'UI fırkalar arasmda nt bftytlk 
ul ıynbs bu l:htilAttan çıktı. Hamllton

rak cular yeni hrutamete daha kuvvet 
J vermek için ldstlk fıkrayı en geniş 

m ve en 1ibe!'al manevrada tefsir edl
rı, yorlardı, Cefersoncular, yeni hakO -
cok met fazla kuvvetlenerek müstebit ol· 
kut mum dl)'e bu bkraJa en ıılu ve dar 

J bir mana Ttı11;Jo&rdr. 

~~; Feılenl lıiikılmde iarp 

ra: wma11ıız1ık 
mı -~ J'edlnl hOJıabute ~ ba lllmat-
calf mblı: inceden bGtGn devletlerde var-

1 dı, Hep81 """8.U JdDet; çünkü hep
t. si de, iatlklll ft haklarma karp çok 
ır kıtkançtılar. Birlije -1rerken hiQbir 

fı den teraırd etmem.,.ı kafalarma 
utlardı. Fakat ılmallllerle ce • 

m&plür bu noktada çabuk ayrıdılar, 
imal dft'letı.rlnde, devletlere para 

tkru etınlf ve bu cihetle Hamilton 
poUtikuına taraftar daha çok tüccar 
,,_ kapltan.t nıdı,. Bunların hepsi 

-...r--ulton taraftan oldular. JHllkis 
up tldaneılan sermayedarların 

r. federal hQkömette fula niltuz sahibi 
bnlllarmdan kork\17orlardı, bunların 

rotu Ceı.fenoD tarafına geçtiler. Şt -

malde fedlnllat temayülCl bu suretle 
belirirken. .at temayüller de cenup
ta beliriyordu. Hamlltoncular; Cefer-

'fwd_loDC\Jılar, federallatler ve antifedera-
tler - ııonraian bunlara Cilmhu -

yetçiler wı Demokratlar denilmiş -
lir - umumiyet ltlbari7le gilnilmüze 

dar bu karşılıkh mevkilerini mu
afua ~iler, Huverin (Hoover) ın 

eiılile intihabında lld yeni eleman 
daha kanttı. Rumı olarak katoliklik, 

·tpi~aftlır olarak. lçkl yuatmm kaldı
jnlmumı ~ler; bu elemanlar 

Cenup kQtJeu&ıı.. (Tbe ıolld aouth) 

tıd partinin lhmAtı, federal pay!
tahtm intihabı vesilesiyle de tezahür 
tt Şimal devld.erl dah.a ziyade 
üfuslan altmda bulunsun diye dev

et merkezinin Delaver'ln daha aşa
a elmasını istemiyorlardı. 

Cenup devl tlerl de, Potomak'tan 
d }la yukanda olmamasında ısrar et

ler. Bir tarafta!\ devletlerin borÇ
faınıt.. federal hGkOmetl tsrafından 

amıu.nıımes1 meMlest görfişülilrken, 
bu metıelf de bütan fiddet17le ınüna

IA olunuyordu. 

Federal htıkdmet mımevra eevtrmek 
ve pazarlarıla ırirlşmek için bu va

yetten i t fade etti Ancak karşılıklı 
m ıaadelerle muv.rtak olabilirdi. J!l
naenaleyh, ek erlyetle şimalde tııte -
nildili Ozere borçların tanınmıuıı ve 
cenubun da faik olan arzuya tevrı

kan da federal merkezin Pot0mak 
t yı kenarlarmda kurulması karar 
altma alındı. 

Hamllton tarattarlarma federalist
ler denilmiati, Bunlar 1776 - 1789 
Birleşik Devletleri gibi fena rabıtalı, 

kıvamaız ve ıevr:k bir Confederaı-
7on yerine kuvveW bir federal bir -
lik istiyorlardı, Cetersonculıır bu 

t yı kalben monar t ve f ngılte
r ye fazla b lı olmakla itham edi
y 1 rdı; Federal' t devlet ad mları
n n A erika hOklı kr Uığa çe
" rmek i n "İn,Uiz ltıru., ile öden
d i idd asına kadar varıyorlar 

Cümhuriyetçller v< 

demokratlar 

Tezat olsun diye ve bu temayill
lere karşı <>lan muhalefetlerini te -
barüz ettirmek için kendilerine "Cilm 
huriyetçl,, dediler. Fakat hasımları 
Hamiltoncular, bunları itibardan dil
şürmek ve CümhÜrlyetçUlk bntlyıı
zmm m inhasıran bunlara vermemek 
için - ki sonralan Cümhurlyetçi a
dmı kendileri aldılar - demokrat 
dediler ve şu Fran.ııız demokr~sinin 
her şeyini taklit etmeyi istemiş ol -
makla itham ettiler; bu bir demago
ji idi, çünkü o sırads Fransa demok
rasisi, Pariste arlstokratlann kafala
rını keımekle meşguldü. Biraz son
ra Ceferson partisi halkı Cilmhurl -
yetçi admı aldı. Sonra yalnız demok
rat adını muhafaza eti; Ciimhurlyet
çi adı, Vilyam F.erriııon'la (Wllllam 
Harrison) la federalistlere geçti, Par
tilerin tarihi ve tekAmiilil vuzuhla 
görülmek istenirse, "Cumhuriyetçi,. 
tAblrinin bu tahavvillünü gözden ka
çırmamak gerektir. 
Yurtdaşların( Hizip tehiikeııine kar 

şı ikaz iı;in o kadar şiddetle llll'ar e
den ve parti vehlıhlerinden uzak kal 
mı:ya çalışan Vafington, tünden gU
ne adamlarnn hükılmete karşı iyf te
mayülleri olanlardan ııeçmi;ye hizmet 
Amirlerini ve blnnetice memurlarm 
çaiuıııu ;yalnız bir partiden almıya 

doiru sGrUklendi. TAbir caizse, iste
miyerek federalist oldu; ve reisliğini, 
partilerin OstOnde bir hakem iİbl 
delil, cfdale girften ve hasunlannm 
hücumlarına maruz kalan bir 'parti
zan ıııbi bltirdL 

Cilmhuriyetçi metbuatm en f(ddetli 
tenkitlerine hattA en kötü tahkirle
rine hedef oldu. 

Herkesin hayranlılı, umumi hür
mett. yaptıfı bilyOk hizmetlerden do
layı bGUln bir halkm şO.kranı, milll 
tahramam hAleleyen nüfuz ve Itiban 
talcendl. Vqlngotn üçüncQ bir dev
re için namzeWjlnl reddetti; 1"796 
lntlbabı partiler arasında şiddetle kav 
ralara tıebep oldu, O zaman kaide. 
reisten sonra en çok rey alanm fldn
cf reis olmasıydı. Federalist Con A
dam (John Adam.s) Oç rf!Y ekseriyet
le (68 e karp 71) reis intihap olun
du. 
İldnd rels1fk de "Cefersm.. a 

dQştü. 

Yeni refa, Fransa hQkömet! lle bl1' 
nizaa tevarüs ediyordu, Fransa C~ 
yln (Jay) Btıyük Britanya milza -
kere ettıtı muahededen çok almmıt
tı; Adams'm intihabı ile bu hiddet 
arttı. 

Franaızlarm 1ıasmane \ 

luıreutleri: -J'ransıa Dlrektuarı, Birleşik DeT -
letler elçUıfne mttmleketi terketme -
•ini emretti; J'raısız kruvazörleri, A
merikan ticaret ıemilerini yakalarrır
Y• batladdar. Genç Amerikan ıall
leti, bulunduğu zaaf devresinde siri
feceği bir muharebenin kendisinı bir 
ölilm tehlikesine atabileceğini anlı
yordu. 

Adams anlaşma mtızakerelerlne gi
rişmek üzere aPrlse murahhaslar gön 
derdi. Fransız hilkılmeti, bunlan ka
bul etmedi. 

tan ileri gidemez. spor alemimizin en çok alaka 
Azlık tarafından okunan a - toplıyan karşılaşmalannd,3.n bi

cayipçe orijinal edipler ve t;air- ri bugün Şeref stadında yapıla
ler mevcut olabilir; bunlar bel- caktır; Galatasarayla Fenerbah
ki de yarının şöhretidirler. Fa- cemilli kümenin ikinci turunda
kat gündelik büyük gazeteler - ki maçlarını oynıyacaklardır. 
deki belli başlı yerlere konmak Şimdiye kadar yaptıkları her 
ve gazetecilik şöhretine eriş - karşılaşma büyük alika ve me
mek için bir çıraklık devri ge- rak mevzuu olan bu iki meşhur 
çirmek, rüşdünü ve şuurluğunu klübün bıi.2ünkÜ çarpışması da 
isbat etmek, hatta büyük hatırı sıcaklara rağm.en heyecanla takip 
saymak ve işe mahviyetle baş- edilecektir. 
lamak şarttır. Milli kümenin ilk maclannı 

Nitekim bugün de sağlam bundan iki ay evvel yine bu iki 
kafalı gençler arasında - on ka- klüp yapmış ve Fenerbahçe 1 - O 
dar isim sayabilirim amma rP.k- galip ~elmiştL 
lama ihtiyaçları yoktur - Ya - B~nkü macın neticesi bak -
vaş yavaş, uslu uslu, efendi e- kında bir tahmin yürütmek ica
fendi bu yolu tutmuş, hususi bederse takımların arzettı'ği kuv 
sütunlara yerleşmiş, mevki vetıe ve maneviyat yüksekliğine 
ve şöhrete naınzetliğini koymuş dikkat;....e,tmek lazım Jlelecek ise 
gençler tnevcuttur; çoğalacak - de maııtıkm. icabett.ir.diği bu 
tır; eskilerden bir kısnuru göl - sek;i.l tahminler de ekseriya tut.. 
gede bırakaCQktır da_ ~ 

Şeref stadında birinci maçı ge
çen sefer berabere kalan Beşik
taŞ ile İstanbulspor yapacaktır. 
Beşiktaş birinci maçta İstanbul
sporun tazyikinden zor kurtuL 
muş ve beraberlik neticesinden 
sonra rahat bir nefes almıştır. 
Fakat bugün İstanbulspor o vakit 
ki iorınünden daha aşa~ı ran
dıman vermekte, Beşiktaş da 
cok üstün oyunlar çıkarmakta -
dır. 

Bununla beraber BeşilctaŞ'ln bu 
gün kısır oyunlarından biri tutar 
sa İstanbulspor düzgün ve müeS
sir akınlar tanzim etmekten a
ciz değildir. 

Muvaffakıyet ihthnall Besik
tas tarafında çok _görülmektedir. 

Fenerbahçe - Gal2tasarav ma
çını Şazi Tezcan, birinci karşı
laşmayı da Feridun Kılıç idare e
deceklerdir 

Jf.. ~ ' _ Geı;en .s~ Feneibançenln 

Söhret ve mevki vei1'tii:iez; ~ ha!Li evve1 Besiktaşa 7 _ ı S 
r a}:~! • maRlO.p oluşu gerek kuvvet ge- enenin en parlak atletizm mü 

Atletizm 

Hoş, Şöôret,, nedir?' Zevki rek maneviyat boı.ı.ıkluğu iüba- sabakalarından biri bn~n öğle
az bi~ dert! :'Mevki,. nedir? riyle sarı laciVertlilerin aleyhine den sonra Robert Kolle~e sa-
Derdı çok bır zevk! not verdirirken Galatasaray hasında yapılacaktır. Klüplerin 

ma~lUp olmuştu. birbirleriyle müsabaka yanma
maları neticesinde lavık oldu~u 

Dlrektuarm barict milMııebetler Takımlann bUJ?ünkü durumu- heyecan ~e alakayı bulamıyan at 
nazın olan Prens dö Taleyranm a - na göz gezdirilecek olursa Gala- letizmde heveskar ve meraklılar 
janları eier Amerikalılar bir miktar sarayın genç, enerjik ve her bu gibi umumi müsabakaları bek 
para verecek olurlarsa, Amerika ge- hattı hemfilıenk oyunculardan lemekte ve birUk rekabeti .ı;tör
milerine karır yapılan taarruzların müteşekkil oldu@, Fenerbah - mekten mahrum o1clukları icin 
durabilecelinJ Amerika murahhasla - cenin ise Fikret, Rebii, Esat gi- atletlerinin çekişmelerini sey-
rına anlatmışlar, Amerika murahhas- bi kıyın.etli elemanlarından mah.. retmektedirler. ' 
lan, bu teklifleri kendilerine yazı ile rum olQuğu ve bunların yerini ta On iki senedenberi hic ıtksa
yapılmaaına muvaffak olmuslar ve raftarları tatmin et!lliyen tecrü- madan yapılan İstanbul atletizm 
bunu reiae gönderralıler, reis de bu- hesiz oyuncularla doldurduğu bayramı bugün de puan esasına 
nu kongreye verdi, 1798 Nisanında, görülecektir. dayanın.adan yanılacaJdır. 
kongre Taleyranm ajanlarının X. Galat:ısaray takımı buı?fin hem Amerikan mektebinin kücü'k 
Y. Z, harfleriyle göııtererek bntün bundan evvelki karşılaşmanın fakat serin sahasındaki buJ?Ünkii 
dOll)'ayı bastırdı ve dağıttı, Amerikayı rövanşını almak, hem de milli müsabaalar1n da bundan evvel -
bqtan bafa lılddet bürildil. Halkın küme puvantajında Fenere ye- kiler gibi muntazam olmaması 
harp için "Müdafaa için milyonlar tişme kiçin büyük _gayret sarfe- icin hiç bir seben yoktur. Bila
verirlz. Cizye verilecek: bir para bile decek ve iyi intibalar bırakan kis iyi cereyan etmesi için bazı 
oktur,. oldu .. Bir ordu toplandı. alt- oyuncuları sayesinde muvaffa- sebepler vardTr ki bunlardan en 

mlf yedi yaşında olmasına rağmen kıyetin çok muhtemel oldu~una mühimmi de iyi bir hakem kad-
Vaşl-"~n kumanda ba•ma getirildi. inanarak oynıyacaktır. b h d 1 ·~- v rosunun ugün sa a a ça ışacak 
AlelAde birkaç güzel kruvazl!r yapıl- Fenerbahçelilerde bu,giin J?Örli 0,lmasıdır. 

Fransa malleflnt1en tt -
vel Suri1ede Gaı Vey!{an -
dm kumandası ıda, .<\]man
yaya kal'ŞI knlmak üzere 
300.000 kişilik ark ordu!'IU· 
nun mcvcudiye\ı bahseclili
yordu. Fakat h~tte bunun 
cok kan!!ık insa1an miirek
kep 80.000 kisil\yri milte -
canis harp malzıi ve bil -
hassa tayyaresi lız olan gay 
ri mütecanis billu olduğu 
anlnşıldL Sonrad1ı ordn ter
his edilerek Fraıask,•rleri
nin mühim bir kımernlcket 
lerine döndüler. t rnltınen 
bugün Suriyede \r hüku -
metine tabi Gene Dentz'in 
kumandası altındı.- nıildar 
kuvvetin bulund1da mu • 
hakkaktll'. 

Suriye, muhtelif vP. ırk -
lara mensup insan1 bir hali 

4
fa halinde yaşadık\,ir mem 
lckettir. Suriyeliler.sıntla ln 
giliz ve Alman ta~rlnnnın, 
Suriyedeki Fransızlı nrasm • 
da da Vkhy ve Gemde Gaul 
taraftarlannm bnlnr,u mu -
hakkakbr. Birkaç gl\,vcl hir 
Fransız zabitinin kı1 ile be
raber Filiı;tine geçm~ te. 
yit etmektedir. 

Btt vazivete göre, ~ Sn 
riyenin, şiddetli bir li,... Al 
man mficadelesine ffa olma· 
sına intizar edilebilir. 

M.hEN 

EdirneiU Gillşeni Tfirbesi 
Edirnf, IT'AN) - Edirne ve ya 

resi esk ;serleri sevenler kl.l.fu 
mu 17-U nci asırların Türk şa ~ 
iri ve U inlerinden "Gülşeni,. 
(Veli ~de) dergahına ait harap 
bir tüıieyi yıkılmaktan kurtar -
mıştır.Sıırada yatan Gülşeniler
den Diarıçe sahibi Müslim eft:ncli 
ile oğl Şeyh Vefa; mılli haya -
tın içtnai safhalarında değerli 
himın:Ieriyle tanınmış, lisan ve 
cdebiat vadisinde de olgun ve 
dolgu eserler bırakmıt olan 
'rürküyüklcrindendir. 'fi' 

Amet Haşim İhtifall 
Eyi Halkevl Dil, Edebiyat K0o 

ıund< Ahmet Haşim merhumun, ö.. 
lümtln sekizinci yıldönUmtlne. te .. 
sadüıden Çaı·şamba günü aaat (15) 
de narı başında hatırası tAzlz ecn .. 
ıecelt. Arzu edenlerin mez.kftr gUıı 

de si ( 14) den itibaren Evl.mi2l9 
teşriri rica olunur, 

HAlEVLElUNDE ~ 

Şemlnl Halkevlnden: Zvtmt 
fnru için talebe kaydına başlanmış. 
txr. - 18 yaşma kadar )'8Zt].ma• 
ist.fıler nüfus kAğıtları ft lldşfl 

fotafları ile birlikte bel' ~ mao 
ra' edebilirler. 

+ 
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1 P: l<Sinemasıncla 1 Buaün 
ı filınrden 

1 -::-- J AHPA ÇIUŞLAR SiRKTE 
arkçözlü) 

ı . MÖSYÖ MraANAVAR ADAM da; çok geçmeden bunlardan biri e- lecek haleti ruhiye Galatasara- Doktor Mehmet Ali. Enis, A
!et'!Dl gösterdi. 1799 da muhaııamat ya karşı bir kere daha ~alip l'Opvan ~ibi klvmetli atl,.tizm a-
llAn edilmeden constele...'ln (Conste- ~elmek arzusunun ve milli kil- ..l 1 1 Bugün salı 4ızilAtlı mattııe 

~· uam annı içine a mış olan ha· ••••••llİıılll••••••••••••' llatlon) fırkateyni Fransızlann En - medeki hindikaplannı kaptır - 'kem kadrosuna yeni ve VPnc ~---
sürjant (Insurgente) fırkateynin~ mamak azminin husule ı{etirece. bir starner de katılmıstır. Ecıki M E. ( s· d ..... 
tıettı. tecriıbe devresi geçirmekte olan mi ı atle flztni Tüfekçi vazi-
Karayip (Caraiben) denizinde zap- Ri varlıktır. Bunu fl:ÖStermek ve n· t N , .... Bugün ınernasın a ~- ~ 

t la fesinin ~ilelü~ nfsbf3tin<le sürat ı ..J 1 d 
tnglltereye karp vaktiyle o kadar akım nnm !>undan böyle ha- ci tecrühesine mailk olan hıı ,.._ 2 güze JJ.D fi m bir et.o 

tırını saydırmak için uA'raşa - 1 -:- K A R L . 1 A L T 1 N D A uysal davranan ve sulhiln muhafaza
sına o kadar bağlı olan federalist 
partiai çok heyecanda idi ve Fran -
saya karşı harp istiyordu. Fransız 

hOkOmeti haksızlığını billyprdu: İti
dal Te akıllılık gösterdi; Amerika 
CQınhurreislnde de aynl temayüllere 
tesd(lf etti; reis Adams ı>artislnl kız
chracalını ve tekrar intihabına lmUn 
bırakmı:yacağmı bilmekle beraber A
merikalılara eski bltaraflıklarmı te -
mln edecek bir milzakereden çekin -
medi, Fransız hükumeti muslihane 
btr uztaşma teklif ediyordu. Memle
ketinin lıayrını düşOndQ ve Fransa
ya milzakerecllerinl gönderdi. Bunun
la beraber "Konstelleşln., kaptanı di
ğer bir Fransız frrkateynl yakaladı 

ve bu suretle Amer!kanm ihmal e
dilmez bir deniz kuvveti olduıtunu 

Avrupa devletlerine anlatmı~ oldu. 

(Arkası var) 

caklardır. ırenrtı;>n ileridP. de istifadP edi- i 
Son _günlerde Melinin tekraı lece~ini ümit edivoruz. Buııün bi. TYRONE PO~e SONİA llEN E 

yerini alacajtı hakkındaki riva- '1'.e iyi derPre vPrecek snorr"- tarafından harikulade b fa oynanmış bir süper filn\ 
-yetler henüz tahakkuk etmemiş- lar, Muz;ıfff'T', Rıza' F.sref. ö- 2 • G Ü N,t K A R L A R 
tir. Bu itibarla Fenerbahce for- mer. f'ezmi gibi kı:vmetli atletle- SİL VİA SİDNE~EL MAC GREA __.J 
vertleri içinde şimdilik parlıya- rimizdir~ "- İL tarafın.dan OYJl81\r hal.·atın dra.ını 

k K .. · ik ı -- Fünrzan TEK 
ca oyuncu ucük F' ret i e son '••maii Buırün saat ltenzilatlı matme 
günlerde kilodan düşerek dü- Düzeltme =- Dünkü nüshamr:z H ~-
zelmeRe lfc:.ışlıyan Niyazi<iir. da beden terbiyesi mükellefiveti ••••••••••• .. •••••••-......._ 

Galatasarayın sajt açığa Sala.. hakkındaki yazının yirmi ikinci ır .,. 
hattini ve santrafora da Cemili satırı "tam riayet spor dit:inlitıi- Bugün S A 'V Sinemasında 
alaca~ söylenmektedir. Forvert ne,, olacalb yerde vanlışlık1a 
cihetinden zen11:in olan Galata- "tam riavet etmeclikleri.. ... sek- Birinci sınıf 2 mtl4 ve güzel film birden 
saray, Eşfakın rakib~ ceken o- linde dizilmiştir .. Düzeltiriz. KARA GÜNEŞ BİR BALO GECESİ 
vunu sayesinde Feneri tazyik e- İN 
derken, Fenerbahcenin avni de- İz SPENCER TRACY .. LOİSE RA ER -
recede müessir olabilmesi bir mir Valiliğinin Bir Emri RİCHARD GRE:tti WİLLİAM PO~ 
taraftan rakip muhacimlerden İzmir, (Hususi) - Vilayet. si- tarafından oynanmış tarafından yaratılmış enısa.1-
daha az randıman veren forvert- per ve sığınaklar kazılırken, bazı Fevkalade bir filin. siz bir film 
lerin müsavi oyun çıkarmasına, eserlerin çıkmasını düşünmüş ve Seanslar: 2.35 - 6 - 9.0~ Seanslar: 4.25 - 7.40 
diğr taraftan Galatasarav müda- 1 bunların alakadarlara haber ve - a...,.••••rrrr Bugür. u.ı :Ü nzilath matine 
faasının da _gayri tabiı bir şekil- 1 

rilmesini emretmiştir. ... 

- Koca yemiş dondurmasına p,enziyor! diy( 
kahkahayı salıverdi. Beni hiç, ama hiç tanımı 
yorsun sen ..• 

Erik ürit kesilmişti, tekrar tabloya yaklaştı 
ve ona bir kaç sinirli fırça darbesi vurarak: 

Yazan: Vickl Baum Çeviren: Ha • Ça No. 37 
- Ben re~Bam onu uzanmış bir vaziyet 

te resmederdin,1~e o güzel hatları, çok da
ha iyi açığa çı 

Bütün bunlB\c'i çileden çıkarır, hattA fk .. 
ram edilen cıin reddederdi. 

- Tabii! Ne sandın ya? Seni bu halinle oldu
ğUn gibi yapmağa kalkışırsam, müsabakada bi· 
rinci değil, sonuncu bile gelemem. 

Ve ilave etti: _ 
- Beyaz rengi tutturmaktan dah\ güç bir şey 

yoktur. Hatta Renoi'nin ihtiyarlığında: "Ynglı am::ı:Üt n~~~~ca bir müddet sustu, sonra sormak 
boya beyaz bir havlı resmi yapabilseydim ba,..ka istemediği halde: 
bir şey istemezdim. Sadece beyaz bir havlı! ... ,, - O ... nasıl? demekten kendini alamadı. 
dediğini söylerler. Latü, harikulade enfes~.- I ted'ğ" b 

Lilian, bu sanat tarihi ıvır zıvırını iç sıkıntısiy,- muydu? s ı m. u 
le karşıladı: b kt L 

_ Birinciliği kazanacağına 0 kadar emin rn!sln Erik fırçasını ıra ı ve ilian'ın üzerine yü-
rüdi.ı. O bir adım geri çekildi, vuracağını sanmış

- Tabii hayatım! O zaman, hın doları cebe tı! Fakat Erik, Bill değildi ve cebinde bir tabı:ın-
kor, bir köşede kafaları tütsuler keyif ederiz. ca yoktu. Lilian'ın ta önünde durdu, yavaş ve 

Lilian, Nina onu kendi yiızünden bıraktığı Iı::in tehdidkar bir sesle: 
Erik'ın kendisine karşı içten içe kin beslediğini _ Nina'yı neye rahat bırakmıyorsun? Bizi ayır 
biliyordu. Erik resmi bırakmış, resim tahtasında dığın yetmıyor mu? 
bir parça çinko beyazı eziyordu. O da Nina'yı 
kazanacağından hiç şüphe etmediği o, 1000 dolar Lilian cevap vermekte acele etmedi: Kaba ve 
la kurduğU ışıklı hayalleri bütün o, solmuş, da· ağır kelimelerle parlamak istemişti, fakat kendi
ğılmış rüyalan diışünüyordu. ni tuttu. Çünkü, Nina'yı kıskanıyor, ama bunu 

Lilian, sanki biijün düşüncelerini biliyormuş katiyen açığa vurmak istemiyordu. Kendine göre 
gibi: Erik'i seviyordu, sevebileceği kadar ... Fakat, bu-

- Onu dün gürdüm dedi.- 1 nu açılmanın çaresi? .. Cigarasını yere tükürerek 
Erik, yine ayni sıtma nöbeti Jçinde çalışmağa kürsüsünden aşağı indi ve birdenbire: 

koyulmuştu. Heyecanla: - Nasıl oluyor da her elimi sürdüğüm şey, 
-Kimi? Kimi gördün? dlfe sordu. . pas tutuyor! dedi. 

Lilian lüzumsuz saydığı bu suale hiç cevap ver Bu cümle acı ve ağır bir mana taşıdığı halde, 
medi. Sadece: Lilian'ın ağzında sadece hazindi. Sesinde bir kı-

- Beraber yaşadığı o ihtiyar herif, ona bol rıklık sezıliyordu. Erik bunu hisseti ve tekrar tab 
bol uçlanıyor, P,liba. Diin, "Kafes,, te nasıl dav- !osuna daldı. 
randığmı bir görmeliydin. Matmazel gel, matma- Tablo halA ancak yarıdaydı. Yer yer beyaz kö
~l git ••• Ağzına, bur.iıuna bir tane ekliyeccktim oüklü dal2acıklarla örtülü yeşil bir deruz orta-

sında pupa yelken bır gem.. turuncu yelkenler 
ve elbisesiyle direğe dayalı Lilian. 

Müsabaka gününe ancak uç gun vardı. Erik 
"eseri,, ini yetiştirebilmek için bütün boş zaman
larında hummalı bir gayretle çalışmıştı. Yani, ya 
sabah erkenden, ya akşam geç vakit. Nina ken
disini bıraktı bırakalı eve gitmek ona korku veri
yordu. Boş odalar ve bombos bir yatak ... Ihtiyar 
Filip ve Madam Bradley artık onunla konuşmu
yorlardı. Skimpi'ye gelince durmadan: 

- Nina ne zaman gelecek? Nina nereye gitti? 
gibi ardı arkası gelmiyen sualler sıralıyor ve bu 
onu büsbütün çileden çıkarıyordu. Bu yüzden eve 
gitmektense mağazada kalmayı tercih ediyor, a
telyede eski, portatü bir yatakta uyuyor ve ge
çenin her hangi bir saatinde boş kaldıkça oturup 
resime çalışıyordu. 

Yeni hafiye KromveI, her seferinde elinde bir 
şişe cinle, zaman zaman atelyeye uğrar ve tablo
ya dair tüyler ürpertici beyanatta bulunurdu. E
rik, Lilian'la baş hafiye arasında bir şeyler geç
tiğinin farkına varır gibi oluyordu. Çünkü Krom 
vel her gelişinde Lilian hakkında bazı imalı met
hü senalardan kendini alamıyordu: 

- Baldırları tablodaki kadar uzun değildir, de 
ğil mi? diyordu. B n onu iyi bilirim: uzundur 
ama bu kadar değil' 

Yahut: 

.Kromvel çık babacan bir hoşlukla: 
- Maama!il'nan bir afiş! .. Birinciliği ka

zanacağına .k;al basarım! diye ilave etmeyi 
de hiç unutı-ııaı • 

Erik, tabloYl\ekme aşkedip, annesinin ya
nına, deliler ev tmemek için kendini zor tu
tar tekrar paleıır üzerinde yeni boyalar e
zer' ve tekrar Ç~ğ~ dalardı. N ina kendisini 
bıraktı bırakalı, 1e çalışmak, ona olup biteni 
unutturabilecek eydi. Lilian'a karşı c;ıuyduğu 
marazi al~ka ven böyle uğursuz bır Ubus 
gibi uzayıp gic\ı başlangıçta onu I'.il~n'ın 
kucağına atan sıın, Nina'yı kaybettığı~d~ 
beri azalmış olrt1cayip bir hakika~t~. Ş.ı_mdi 
artık Lilian'a tU1ak onun tek tesellısıydı, tıp 
kı bir hastanın ~ haftalarca azap çektiğ~ 
hasta yatağını b\ak istemeyişi gibi. 

Erik için, Riç~romvel'in imaları, Lllian'ın 
hayatında tek k~k nokta değildi. Lilian'ın 
arzusu üzerine bhıartesi giınü Erik, küçiıcük 
haftalığını aldıkU\ı.ra onu, bir bara götürmdş 
tü. Smokinini gi)lşti, çünkü Lilıan, buna e: 
hemmiyet veriyO\:üküyordu. Lilian ise. yenı 
beyaz kürkü il ) r 'r ' ta h"'' can 
uyandırdı. Yanın güz ı k dıı h r <. sın a ı 
açık kalmıştı. Bu ın h m 1 u rını l abar• 
tıyor, hem de bırııhatsız ed y ıdu. 25 d lar 
bir haftalıkla bu \etli kürkü nereden buldu· 
ğunu sormağa dil!-madı. 

Yandaki masalaı birinde oturan gangster 
suratlı iki adam, Caşinaca göz kırptılar. Erik: 

- Kim bu adaq diye sordu. ~ 
(Arkası var) j 
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lngiltereye Göre 

Harpten Sonraki 

4vrupa 

J Yeni Vergi Zamları 
· (Baş tarafı 1 incide) ı leketlere ihraç olunan eşya ve 
J d. :-- D~kkan ve mağazalarının hayva;ılar, kıymetleri üzerin -
gayrı safi ıradı uzerınden ver- den ~' 3 nisbetinde ihracat ver-

. (Baş tarafı 1 incide> gi veren mükelleflerin vergile- ııisine tabi tutulmuştur 
tış olması, ve .. iradınd.an . evvel rine geçen .sene :l'.apılan 7o 25 12 - Ecnebi memleketlerden 
t meııkan Cumhurreısının de zam hır mıslı yani ~~ 50 ye Türkiyeye getirilen ithalat eş-
baf~ıbıne arzedilmiş bulunması çikarılmıştır. • yasının muamele vergileri mat-

ı A ~a kayda. şayandır. . e. -. Bu zamlar 1941. malı yı- rahına, bu .eşya için ödenen ta-
h l"J nsların bı.ze pek kısa bır b vergılerıne de şamıldır. 1 ha. kas primlerı de ithal olunmuştur 

u asasını verdıklerı bu nutukta zıran 1941 tarihine kadar ver-
Mıst~r Eden evvela Alman~·anın gileri tebliğ edilmiş olan mükeL Beya1111anıe mecburiyeti 
bugun. nasıl bütün Avrupanın leflere yeni zamlar ayrıca teb- 13 - Kepeğin, şekerden ma-
ı_khs.adı kaynaklarını sömürdü - liğ edilmiyeceğinden mükellefle- mul maddelerin ve nebati yağ. 
gunu, nasıl bütün Avrupa mil - rin taksitlerini ödedikleri sı- !arın memleket içinde imal edil
. .-ılerinin fakirl~tiğini, harpten rada bu zamları da ödemeleri i. miş olan lastik ökçe. şoson. ka
~onra da Alman esareti altında cabeder. loş ve cizmelerin, cimentonun, 
. aldıkları takdirde nasıl kam bir 3 - Hayvanlar vergisine yapı sun'i ipek iplij(inin, çay ve 
sefalete mahkum bulunduklarını lan zamlarla birlikte koyun ve kahvenin ticaretiyle iştigal e _ 
anlatmış; fakirleşmiş, bütün kay- keçilerin vergisi - 60 - tiftik denler ve bu maddeler imalatın
na.kları kurumuş bir Avrupanın keçilerin - 35 ., merinos koyunu- da iptidai veya tali madde olarak 
~lustemlekesız yaşıyamıyacağını, nun - 30 - sığırların - 35 - man- kullanan sınai müesseseler. mali. 

. manyanın yalnız Avrupaya ha- danın - 100 -, deve ve domuzla ye dairelerince yapılacak ilanı 
kım kalmakla bu kıtaya 1·efah ve rın - 125 - at, esek ve katırların takip eden günden itibaren 3 
huzur getırc·miyeceğini izah et - vergisi de onar kurus olmuştur. gün icinde, kanunun neşredildiği 
tne;tır. Sonra Almanyanın Avru - Tiyatro ve Silıenıalar 31 mayıs 1941 cumartesi günü 
!>ada.kurmak istediği siyasi ve ik- 4 v sabahı ticarethane. ma"aza. am-t d - eraset vergisine. tiyat- ~ 
ısa ı yenı nizamı izah ederek · bar ve depolarında. fabrika ve b ro ve sınema resimlerine güm .. 
unun nasıl bir esaret ve kölelik rüklerde kullanılan evrakın mü imalathanelerinde. şube acente 

devri açaca ~ını ve bir dev !et he- daf ve komisyoncuları nezdı"nde bu-s b 6 aa verıı,isine asıl vergilerin 
na ına bütün Avrupa milletleri - bir misli zam yapılmıstır. lunan kepek, şekerden mamul 
ın esır gibi çalışmıya mecbur e - 5 M madde ve nebatı· ya" ıas· tı·k 0··k~e. d 1 - uayyen meblağı havi mu "" ' 
ı ~feğini izah etmiştir. kavelenamelerle teminat ve ke şoson, kaloş çizme, çimento, sun'i 

r Aistcr Edcn'e göre harpten scın falet mektupları, rehin senet- ipek ve sun'i ipek ipliği, çay 
a vrnpayı bu büyük feliıketten !eri akredctiflerle kredi mek- ve kahve mevcutlarının miktar 

ancak lngilterenin Amerika ile tuplarının damga resmi binde ve sikletini ve bulunduktan yer-
bırleşmesindcn husule gelecek ik. k im lerı· no··steren bı'r beyannameyı' A l ıye · cı arı ıs. resmi daireler- " 

ng o - Sakson sermaye ve yar - d ·1 ba«lı oldukları varı'dat daı·resı·. 
cı en verı en makbuzlarla posta " 
8

1mı kurt4rabilır. Zaten Anglo - ve telgraf makbuzlarının resmi ne vermeğe mecburdurlar. 31 
' akson bırliğinin Avrupada em - 2 kuruştan, 3 kurusa ibla!! edil- rrı.ayıs 1941 cumartesi sabahında 
~eryaJist emelleri yoktur, hiçpir mis, ihale kararlarının damga mevcut olup beyanname verildi-
/\ vrupa milletıni esaret altına al- · b' "i tarihe kadar satılmış olan k resmı ır misli arttuılmlStır. 20 ~ 
":'a. bahis mevzuu değildir, bi - liraya kadar posta ve telııraf mevat da beyannameye ithal e
l~kıs Avrupanın küçük milletle- havalenameleri 2 kuruş. diğer dilecektir. 
: ını hır devletin tahakküm ve is- bütün havalcnameler 5 kurus. a. - 31 mayıs 1941 ~umartesi 
'5tnarından kurtarmak IAzımdır. bankalar ve tı·carethan°ler ara --Alm b k' k ı k F k ' sabahında kepeklerden mamul 

arı knya a ı a aca tır. a at sında teati olunan irsal. tahsil madde ve nebati yap; mevcutları 
.. 

1 Avrupa ve dünya sulhü ve teslim emirlerı· 5 kuruş resme ıı·ın t hl.k t k"l d b'l k b' yüzer kilodan, çimento mev-
e ı e eş ı e e ı ece ır tabi tutulmuş, resmi dairelerden • Almanya bırakılınıyacaktır. cudu 500 kilodan ve diğer me-

l verilen kayıt ve kararların hülıi- vaddan olan mevcutları da o-
ngilız Hariciye Nazırı harpten sa ve suretlerı·, memurı'n sı·cı·ı sonr k k A · · nar kilodan az olanlar. · a artı es ı vrupa sıstemı- cüzdanlarının ve ı"nhı'sar 1·ct·re ııe a d t · ·ınkA ı · " b. - Muamele vergisi kanu.

d v e etmenın ı nsız ıgını ve şirketlerine verilrn bevan. nunun 11 ve 12 inci maddeleri 
~ anlatmış, ve Avrupaya yeni namelerle bu şı·rketler tara hır n· 1 ğ k bul mucibince muamele verrTisinden 

ızamın ge ece ini a et - fından efrada verı·ıen ruh•. •tna- ,... tnenı· b" ld ğ b '" muaf bulunanlar beyanname ver 
n ır zaruret o u unu e - melerin resmi <-;, 50 arttırılmıs-

Yan etmiştir. Fakat bu yeni ni • tır. , mek mecburiyetine tabi değil -
<arn Alm <lirler. , anların Berlinin salta - 6 - Memleket kinde imal 
natına ve küçük milletlerin esa - edilmiş olan lastik ökce. soson. 
rctine istınat ettirdikleri yeni ni- kaloş ve cizmeler kilo basına 15 
Zaın degil, lngilterenin anladığı kuruş istih1"k verıı:isine tabi tu-
;ı:.~nada yeni bir nizam olacak - tulmustur. Gerek memle1<et icin. 

de yapılan ııerek haricten ithal 

Mister Eden Ingilterenin 
. . Avrupa için düşündtiğü 

~· 111 nızam hakkında şu izahatı 

'"rmiştir; 
1 - Yannın dünyası dahil

de ve hariçte içtimai ~muiyct 
temeli üzerine kurulacaktır. 

2 - Be)nelmilel iktısa.ıl mü 
na,ebetler, para esası üzerine 
değil, hizmet ve eşya mübade
le. ine göre tanzim edilecektir. 
lki harp arn.,ndaki 20 sene 
zarfında para bnhranlan, dô -
'·iz sıkınhlnrı. gi.iınrük mcinia
ları )·iizündcn çekilen ')ıkıntı -
larn cevaz verilnıi;vecektir. 

3 - Kiiçiik milletler dahili 
ve kiiltiir siyasetlerinde tama -
men serbe't olacaktır. 

4 - Dcınokrasinin bir an'a
ne halinde bize ötretti,:ti h iiı·
riyetler ve mübadele -;erbc:,tisi 
muhalaza edilecektir. 
Bu suretle harpten sonraki 

dunya içtimai emniyete, hi7.met 
ve c ~ ı mübadelesine, hürriyet 
ve mubadele serbestlsine daya • 
nan hür bir nizama kavuşacak, 
kuçuk milletler de istiklallerine 
sahip olacaklardır. 
b. fo~iliz Hariciye Nazırının bir-
ırını nakzeden realite ve tari -

h' ' 
1 ın seyri ile barışmıyan tezatlar. 
a dolu bu sözlerinden Ingiltere
nın harpten sonraki dünya için 
nasıl bir nizam istediğini anla -
Illak çok güçtür. 

Mister Eden yarınki dünya-
• nın dahilde ve hariçte iç

tımaı emniyet üzerine istinat e -
clece.ii;in.i söylüyor. Bunun hakiki 
ifadesı ıçtimai adalettir fakat In
giliz Hariciye Nazırı bu tabiri 
kasden içtimai emniyet şeklinde 
kullanmıştır. Içtimai adalet hariç 
te mılletl~rin milletleri dahilde 
fertlerin fertleri istismar etme -
sıne. m.flnidir. lngiliz Hariciye Na 
7ırı ıçtımai adalet kelimesini kul
fan~aktan içtinap ettiği için iç
tımaı emniyrtle bunu kasdetmi -
yor demektir. Onun kastı bu is
tısmarları daha az göze batan, 
~~~.a az şikayete sebebiyet vcr~n. 

•11 ıcen daha makul görünen bir 
~sle. sokm.aktı_r. O halde Mister 
• e~!? ıçtımaı emniyetten kas

dettıg.ı Nazilerin bugün tatbik et 
tiklerı sistem midir? 

Sonra Mister Eden beynelıni -
il'! ıktısadi münasebetlerin mali 
esaslara d';'ğil, hizmet ve eşya 
ınubadelesıne istinat edec<>~in! 
lıer memleketin kendi ceo _ ek~ 
ııomik şartlarına göre inkişaf e
(!cceğini söylüyor. Bu iddia ile 
Nazizmin milletler arasındaki ik
tısa_di münasebetler için düşün -
d'1gu hızmet ve eşya mübadelesi 
al'a!li~.n9_a fa~k görünmUyor. 

Kuçuk mılletlerin dahili ve 
ltultür siyasetlerinde mustakil 

,,1unan cimPntolara ton basına i
ki lira istihlak verııisi vazedil
mis. sun'i ioek ipliğinin ist;hJaJ.; 
vergi kilo basına - 150 - kurus
tan - 250 - kurıısa eıkanlmlStlr. 
Kahvenin istihlak vergisinP ki
lo basına 2~ ve cayın ist;hlıik 
vergisine - 40 - kuruş zam yapıl
mıstır 

Şekerli maddeler 
7 - Zevtin, susam. avcicPiii 

keten tohumıı namuk ve saire 
neh•ti m.orlrlelerdPn cıkarılan 
~altlar, fonıfan, S<'kerknıc. bon-

on. karrmPlıi. marmel:it. recel. 
lokum. akide sPkPri ve emsali 
•Pkcrrlen imal edilen maddelP• 
tle ~epeğin muamele vcrç!si 
muafıveti k•ldırılmıs ve b" 
mMM 1 .. • • e e;1 ımal ede11 sın:ıi mi1Ps-
<eseler ıle muamele ver~isi ka
rıununun ikinci m~driesindc vazr_ 
lı to".tancı ticorethane ve mii
•eahhıtlPr filyal sube ve • t " 

1 
~ ... a ı~ 

~.;;ıı~aza arı muampl~ verG'i~inc 
tabı tutulmu•tur. Tahin hPlva
s~nın 1!1~arnele vergisi muafive-
tı bakıdır. · 

8 - _!(ibritlerden alınan on 
para mudafaa vergisi otuz pa
raya çıkarılmış. tütün, sigar 
ve ickilerden alınan müdafa: 
vergileri arttırılmış, tuza kilo 
basına bir kuruş müdafaa ver
gisi vazolurunuştur. 

9 - Mektup ve kartpostal. 
tara, kıymetsiz ticaret eşyası 
örneklerine, adli tebliııata, telg. 
raflara ve tekfon abone bedel
lerine, şehirler ve milletler ara
sı konuşmalarına müdafaa ver
gisi konulmuştur. 

10 - Sahibinin bizzat oturdu
i(u meskenlerin bina verıı,ileriııe 
bina verıı,isin in altıda biri ve di
iier bütün binaların verııilerine 
bina verı;ıisinin üçte biri nisbe
tinde müdafaa vergisi vazedil • 
mistir. 

11 - Türkiyeden ecnebi mem. 

olmaları lüzumunu ise Naziler de 
iddia etmektedirler. Onlar da her 
milletin dahili siyasetinde ve kül 
tür sahasında serbest olacağını 
söylerler. 
Şu halde Hitlcrle Eden'in harp 

ten sonraki dünya nizamı için 
düşiindükleri prensiplerde r.e 
farklar vardır? Bugün için iki 
tarafın davası arasında görünen 
fark, birinin disipline bir nizam 
içinde dünyayı ve küçük mıllet
leri istismar etmek istemesinden, 
diğerinin serbest mübadele ve 
hürriyet dahilinde ayni istisına -
ra devam etmeyi arzu etmesin -
den ibarettir. 

Maamafih bu mevzu hayli uzun 
ve etraflı bir etüde ihtiyaç göste
ren bir mesele olduğu için, bu -
rada teferrüatiyle tetkikine im -
kan yoktur, yalnız biz Mister E
denin beyanatındaki tezatlara 
işaretle iktifa ediyor, ve bu etüdü 
sonraya bırakıyoru7 

Tütün ve müskürat işi 
14 - Tütün ve müskirat ba. 

yileri. hususi amiller. kibrit in
hisar şirketi acentaları ve tuz 
alım - satımı ile iştiııal edenler 
de, maliye dairelerince yapıla -
cak ilanı takip eden gÜnden i
tibaren 3 gün içinde 31 mayıs 
1941 cumartesi günü sabahı el
lerinde mevcut tütün, sigara ve 
içkilerle kibrit ve çakmak taşla
rının ve tuzların etiket fiyatla
rına ~öre nevilerini, miktarını, 
sikletini ve bulundukları yer. 
leri gösteren bir beyannameyi 
ruhsat tezkeresi aldıkları in
hisarlar idaresine verme.ii;e ve ye. 
ni kanunla yapılan zamları öde 
meil;e mecburdurlar. 31 mavıs 
1941 sabahında mevcut olup ·da 
beyanname verildiı!(! tarihe ka
dar satılmış olan mevat da be
yannameye dercolunacaktır. 

31 mayıs 1941 cumartesi saba
hı tuz mevcudu - 250 - kilodan 
az olanlar beyanname vermek 
mecburiyetine tabi değildirler. 

15 - Stok mevcutlarını kanu. 
ni müddeti içinde beyanname 
ile bildirmiyenler nezdinde bu
lunacak mevat ile beyanname 
harici zuhur edecek mevaddın 
vergileri beş kat fazlasiyle alına
caktır. 

16 - Yeniden muamele vergi. 
sine tabi tutulan şekerden ma
mul maddeler ile yaltları ve 
her türlü ıtriyat ve tuvalet mad 
delerini sınai müesseselerden mü
bayaa edenler veya bunlara i
malli.t yaptıranlar 1 ikincikanun 
l94.1 .tarihinden 31 mayis 1941 
tarı.hıne_ kadar mübayaaları ve. 
V~ ı~alatlan 30 bin liravı ıı,ec
mıs ıse toptancı savılacakların
?an 1 haziran 1941 tarihinden 
ıtıbaren 30 gün zarfında. bai!
lı oldukları varidat daierlerine 
ıse baslama beyannamesi ver -
mek, defterlerini tasdik ettir _ 
mek 31 mavıs 1941 sabahı mev
cut stoklarının envanterini tan. 
zım ederek defterlerine geçir
mek mecburiyetindedirler. 
Yuk~rıda zikredilen mevaddı 

imal eden sınai müesseseler ile 
bu müesseselere imalat yaptıran 
toptancıların filyal, şube ve satış 
mağazaları da 31 Mayıs 1941 ta
rihinde mükellefiyete girmiş ol
duklarından onların da yukarıki 
mecburiyetleri yerine getirmele
ri icap eder. 

Şeker istilılıik vergisi. 
Ankara, 31 (A.A.) - Maliye 

Vekaletinden tebliğ edilmiştir; 
1 - 31 Mayıs 1941 tarihinde 

neşrolunan 4041 numaralı kanun 
mucibince şekerin istihlak ver
gisine kilo başına 7 kuruş ve gli. 
kozun istihliik vergisine de 5 
kuruş zam yapılmıştır. 

2 - Bu zam dolayısiyle şeker 
fiyatı hiçbir vcçhile artmıyacak
tır. 

3 - Glikozun alım ve satımı 
ile isti.ııal edenler ve glikozu i
ma1'ıtında iptidai veya tali mad
de olarak kullanan sınai mües-

TAN 

Suriye'nin 

Nazilerin Elinde (Bnş tarah ı incide) 
Girit adasında ilk göze çarpan 

Kontrolü 1 Askeri Vaziyet 

(Baş tarafı 1 incide) ı~ilhin.1 !lskcri hadise hava. ~U';"· 
L d 31 (AA ) 

"Af. İ Htlerı ıle kara kU\'vetlerının ış 
on ra - ı n- b" r·. k 1 d .. T h"k• t' : ·d h 1 d ·~·ı ır ıgı )'apm' tususnn a goster 

~~ ız u umc ının. er a egı 5 " diği ıniiken1n1eliycttir. 
bıle. vakında • Surıyeye karsı n~ Alınanlar Girit seferinde cv\'ela 
vazıy~t alacagı hakkında siyası adadaki hava üslerini sıkı ve miit 
mahfıllerden hıçbır ı~ada b~- hi~ bir bombardımana !ahi tut -
lunulmamak~a~ır. lngıliz efka- mak •ııretiylc başlaını ıarılır. Ru 
r~ umumıyesını en zıyade tem- sıkı hon1bard11nan ta,·varc nıcy -
sıl edC'n ha_ftalık Economist v~ danlannda bulunan · İngili< lıii
muhafazakar s~~ct~_tor .. sıvası cuın tayyarelerine nefes aldır -
mecmuala~ı b.UJ?~ınku _nushala - maınış ve havalanmak inık;.\nı bı-
rında. şekıllerı ıtlbarıvle ha - k Ik .. ı f'f d •. ·kı 'kl . 1 ki b ra ınanııstır. 1 gıın erde ham-
ı ~.gışı . 1 ~rı o ma a e~a- )anarak harbe iştirak etntl'k is -

be; suratlı hır hareket tavsıye tiyen Ingiliz hücum tayyareleri 
edıvorlar. d ı d b" k · · · t B 

1 
. e lavo a ırc arşı yırını ay-

.u mecmua arın tavsıyesl şu- )are ile harp etmek meclınt"iye • 
dur. . . .. tinde kahnca, İngilizler adadaki 

Surı:vedekı anahtar mevknnde tayvarelerini kacırınakt 1 . -
olan 1 topr~kların Alman !ardan ka ·)·apacnk hir ;.,Y bul:ı~aı~~;~ • 

~a:ı 1 lardır. • ' ~ 

. Economist mecmuası diyor ki Bu suretle Almanlar hava iis-
iraktaki vaziyetin ıs1ah edilmiş ti.inlliği.ini.i teınin edinr<" adada 
olmasına rağmen orta şarktaki bir n1ukaveınet iissii tcınin et -
umumi vaziyet cok vahimdir. mek iizere bir köprii haşı elde 
nüfuzlarını kuvvetlendirivorlar ctn1i~·c çahşmışlaı·dır. Bu k(;pri.i 
Cünkü Almanlar Surivedeki ba~ını tesis için takiı> ..tliklcri 
ve Surive tayyare meydan !arı taktik eııteresanclır. Alman tay -
artık yalnız transit kin kulla- yareleri bir giin sabahtan itiha -
nılmıyor.. Rayak'ta. Hal"'P'te ve ren adanın her tarafına paraşiit
Tüdmür'de Alman tayyareleri lerle asker indirmiye ba~lanıı'i -
vardır. Bunlar İraktaki tnıüliz !ardır. Adadaki miidafaa kunet 
kuvvetlerine hücum etmişlerdir. leri parasiitle adanın her tarafına 

Her ne kadar Giritte cereyan 
eden muharabcler baslıca ·Al
man kuvvetlerini isıtal ediyorlar 
sa da Alman ajanlarının derin 
bir surette hulul ettikleri bir 
Surive sadece şimdiki muharebe 
mıntakasında bulunan Alman 
kıtalarının naklini bekliven kuv 
vetli bir Alman mevzii olacaktır. 
Düşman buradan İr•k'ın fethi
ne tesebbüs edecektir. Libya
daki ders, Almanvava karsı va
oılan bu harpte hic bir toÖrağın 
devamlı surette iyi miidafaa e. 
dilmediği takdirde emin olma
dığını göstermiştir. Binaenaleyh 
Suriye, İrak kadar büviik bir 
askeri mesele teşkil etmektedir. 
İngiltere hükumetinin birinci 
derecede ehemmiyeti haiz siya
si bir karar arifesinde olduğu a
cık bir hakikattir. 

Suriyenin İngiliz _ Fransız 
kuvvetleri tarafından süratıe is· 
ıtali ve bunun Vichv. Casablanca 
ve Dakar'da doğuracağı akisler 
ihtimamla tartılmalıdır. Bu ka
rar mesele tamamiyle tetk;k e
dilmeden alınacak kararlardan 
değildir. Fakat müsbet bir ha_ 
reketin doı!(urabileceği mahzur 
şüphesizdir ki. tam bir harek<'t
sizliğin muhakkak olan tehlike
sinden ehemmiyetsiz olacaktır. 

Spectator, S\lriyedeki bir cok 
Fransızların iğbirar hislerini da 
ha ziyade nazarı itibara almak
la beraber. o da süratli bir ha
reketi. Economist'den daha az 
siddetle tavsiye etmf değildir. 

seseler kanunun nesrini takip e
den günün akşamına kadar 31 
Mayıs 1941 cumartesi gününün 
sabahında dükkan, mağaza, tica
rethane, ambar ve depolarında, 
fabrika ve imalathanclerindn. 
sube. acente ve komisyoncuları 
nezdinde bulunan glikoz mev -
cutlarının miktarını, sıkletini ve 
bulundukları yerleri ı:ıösteren bir 
beyannameyi bağlı oldukları va
ridat dairesine vermive mer.}1ur· 
durlar. 31 Mayıs 1941 cumartPsi 
günü sabahı mevcut oluo da be
vaname verildil?i SAate kadar sa
tılmış olan "likozlar d• beyan
nameye ithal olunacaktır. 

Kanun cumartesi R'Ünii neşre· 
dilmiş olup ertesi gün tatıl ol -
du.!!undan beyannamr verme 
müddeti 2 Haziran 1941 pazar
tesi günü akşamına kadar uza
mıştır. Binaenaleyh al3kadarlar 
beyannamelerini pazartesi akşa
mına k:ıdar verPbilirler. 

4 - Stok mevcutlarını kanu
ni müddeti kinde beyannam<! il<' 
bildirmiyenlcr nrzdinde buluna
cak glikozlar ile bevanneme ha· 
rici zuhur cdC"cek .ıl ikozların ver 
gisi beş kat fazlnsiyle alınacak -
tır. 

5 - 31 Mayıs rn41 cıımartPsi 
rriinü sn ha hında glikoz mevcu iu 
(100) kilodan az olanlar brvan -
name vermiye mecbur değildir
ler. 

Damga resmi 
Yine bugünden itibaren dam

ea resmi kanununun 1 l inci mad 
desinin 49, 61. 66 ve 78 numa
ralı fıkralannda yazılı beyanna
me, ruhsatname, rPsmi daire VP 
müesseselerin makbuz ve ibra 
senetleri, posta ve telgraf mak
buzları, resmi kayıt ve karar su
retll'ri ve mrmurin sicil ciizd:ın· 
lar1n1n dame':t rt"simlerine 'O 50 
7.(lm vao1lm1st1r. 

13 üncü maddenin 2. 4 ve ~ 
numaralı fıkralarında vnzılı mu
kavelenameler, sinarjsi kabul 
mektt1nl~r1. bu mahivr>tte vazı -
lan telı;ırafların ticar~thını>lerdı> 
1<nlan nüshaları. akreciitiflPr ve 
11'\iit.r.Oavil ve ticari evrak vf" ~f"
rıetlerin dam1t:ı re!':imlPri binrlp 
ikiye ve 8 nn-:ımr~lı fıkras1nrla 
vazılı her türlii ihafo knrarları
n1n dam~A resmi d0 bin kur1Jşta 
altmış paraya ~1k, rılmıştır. 

ya~·ılan diişn1anln çarpı~ınak ınec 
lmriyetinde kalarak bir noktada 
n1iidafaa hattı tesis edcıncınisler 
dir. Almanlar bu ~aşirtına ııÜ -
nından istifade ederek .\laleıne 
tayyare iissiinü işgal ctı11i~lrr ve 
24 saat icinde hu iisse hakim ol· 
ınuşlardı:f. Burası geni~ bir tay. 
yare meydanı olduğu için para
~ütle inen kıtalar tarafınclon diis 
nıandan ten1izlPndikten sonra: 
Alınan nakliye tn ·yarcleri bu iis
se kiilli~·etli miktarcla askor nak
line ba~lanıışlardır. Bu nakli~·at 
fasıla~ız surette devam etınis ve 
bu köprli başı yeni taarruz h

4

are
ketine esas teskil edecek derece
de takviye edilıni~tir. Ondan >on 
ra artık Hanya ile Suda limanı 
nın iş~ali ic;in gö~üs göğii:sc harp 
ler haslamı,tır. Alınanlar bu ha,·a 
ii.ssiinden sÖnra bir de deniz ilssü 
elde etmek irin en ziyade Suda 
lin1anına clıen1n1iı-et vermh.ler -
dir. Bu ınuharehelere Alm~nla -
nn stuka tayyarelcriyle, yiik -
<ekten miitlıiş tahrip bonılıalnrı 
atan boınhardunan tayyareleri 
de nıücssir surette istirak l'tn1is
tir. .. "' 

Alman tayyarelerinin ikinci 
ınurnffakıyeti de Ingiliz donan -
ıııası tarafından kapatılmak ;, • 
tencn dt•nizyollannı nçabilıııcsi 
oln1uştur. Ingilizler Alınanların 
denizden adaya nakliyat yapma
sına nuini olınak irin Akdeniz do 
nann1aların1 tehlik~ye sokmaktan 
çekinmcnıi~ler, fakat Alman stu· 
ka tanarelerinin şiddetli hii -
cun1ları karsısında ıniihin1 7a"Vjat 
vererek <;Cki.ln1i~·e ınecbur ol~n~ 
!ardır. Ilıı yüzden lngilizlcrin id
di~·ma göre 3 krüva:ıör. ,.c 4 
destroyer, Alınanların iddiasına 
güre 10 krurnzör ve 8 ıle>troYCr 
kaybctnıişlcrdir. I\laan1afih l;~gi
liz donannınsının burttda biivHk 
hasara uğradığı, batnuyan kr~va-
7.Ör ve d<'stro:verlerin de uzun 
müddet harı> edemiyecek dere • 
cede zarar gördüğü muhakkak -
tır. 

Jngilizler Girit sularında cleniz 
harbini kaybettikten sonra artık 
Girit harbini kayhetmis sayılahi . 
lirlercli. Çiinkii artık aday~ yar -
dın1cı ku·\'vet. erzak ,.e malzc1nc 
1?ftirn1elerine iınkin kalnuunıstı. 
Arkası kc"Silmiş. yardını \'C 1na'ı -

:zenıedcn ınahrun1 knln1ıs bir or
dunıın harhe devanı ctnı~si nıi.iın 
kün dcğ"ildL 

!';imdi Ingilizlerin buradan ne 
kadar kuvvet kat'ırnuva ınuvaf -
fak olneaklnnnı ıiilemeyiz. Fakat 
nrhk Girit adasını kaybctıniş ol
duklarına şiiphe yoktur. 

Giridin ic;ga1i. Akdrniz ınulıa. 
ı-eh<"sindc yeni bir :-oaCha n~ncak
tır, zaten Girit harbi, .\kı:leniz 
lıarhlnin ilk saflıası telakki eJile 
bilir. Alınanlar burasını ı\kdcuiz
de dalın ı,:rnis ınikyasta yopac:ık
Jarı taarruzlar için hir atlanıa tn
~· olarak ku1lann1ak üzere isgal 
etın<"k istcıni~ll'r<lir. 

Giridin Akcicnizdeki 'tr~tcjik 
n1evkiinin ehcmıni~·ctini 'fi:'ter 
Churchill de Girit harbi basla -
ınadnn C\'vcl Avanı Kanıarasın<la 
viıki olan beyanatı sırasında kabul 
ctıni~ ve hu adavı Almanl:ıra ver 
ınen1ek içinint!'İlizlerin cllerinclcn 
g<"leni ya]>al'aklannı sityl~n\İ~ti. 
Faknt kabul etmek Ji17,"ındır J<i 
lngiliz1cr stratejik ınevkiine hı; 
dcret"e eheınınivet verdikleri ve 
kaybetmemek iÇin ellerinden' ge
leni yapacaklarını söylecliklrri l·u 
adanın n1iidafaa1111 i~·in lilz1n1 ola· 
nı ynpn1nnuslnrdır. Almanlar rla .. 
hn Balkan harhi ile me g'.tlken 
lngiHzlC!r hur:lva müJ,iın tak,·iye 
kıtaları, nıotörizo kuvvetlrr, \'C 

hillıassa mühim nıiktnrda hiicuın 
tayyar<"leri gönd<'recek, Alnıan -
lnnn Yunanistandaki teceınınii -
lerini homhardıman ederPk ha -
?:ırlıklarını hozat'ak. vf' !\Jısırla Gi· 
rit ara~ındaki drnİ7volunn at'ık 
hulundurınak İ('İn daha ınlihin1 
eteniz ve ha\'.n kn\·\·l'tlrri kulla -
nacaktı. ı··ııkut l\Jı~u-dnki lltt\'\'t"f· 

lcriai tekrar ]lnr~·alantaktan !:C -

s 

Giritte Vaziyet \ .lrak'ta 
Vahimleşti imzalandı 

(Baş tarafı 1 incide) (Bas tarafı 1 incide) 
!ngilizler Suda koyunun şarkı· 

MütarekE 

na çekilmek mecburiyetinde k.U· Raşit Ali Talırci11'da 
mışlardır. Diğer taraftan Alman 
kıtaları Kandiya limanını ve tay 
yare meydanını işgal etmişler ve 
Italyanlar da adanın şarkınd~ ka 
raya çıkmışlardır. Artık Girit 
vaziyetinin fevkalade vahim ol
duğuna şüphe kalmamıştır. 

Ancak, Ingilizler Giridi kay -
betseler bile. bu ziyaı telafi ede -
cek bazı vakıalardan dolayı bi
hakkin memnun olabilirler. Filha 
kika Alman kuvvetleri hiç te i
zam edilmeden müthiş olarak tev 
sif <'dilebilecek zayiata uğramış
lardır. Almanların feda ettikleri 
ask<'rler birinci evsafta ask,,rJer 
dir. Bunlar çok uzun süren, çok 
ciddi talimler gören ve yerleri -
nin doldurulması kolay olmıyan 
askerlerdir. 
Girit'teki Alnıarı kayıpları 

Londra, 31 rA.A.) - Times ga 
zetesi, ilk defa, Alman kayıplorı
nın ~rarı resmi bir tahminini ver
mektedir. Almonlar. Girit hare
katında 12 bin kişi kaybetmişler
dir. Bunlardan yedi bini Girit ü
zerinde ölmüştür. Adaya cem'an 
30 hin kişi. yani paraşütçü ve pla 
nörlerlc nakledilmiş asker ola -
rak iki fırka çıkmıştır. Hava yo
lu ile nakledilen bir fırka ve de
niz yolu ile nakledilen iki hü -
cum alayı mahvedilmiştir. 

Ingiliz - Yunan kayıpları, kı
yas edilmiyecek derecede azdır. 
Ingilizlerin, ağır teçhizatları faz
la değildi. Bu' sebepten. tank, 
top ve kamyon kayıpları bundan 
evvelki herhangi diğer muharc
belerdekinden daha az olmuştur. 

Girit başkunıandam 
vazife başında 

Londra, 31 (A.A.) - Ingiliz 
harbiye nezareti, Girit basku -
mandam General Freyberg hak -
kındaki Alman haberleri ile ala
kadar olarak neşrettiği tebliğde 
şöyle demektedir: 

General Freyberg'in sağ ve sa
lim olduğu ve kıtaları ile birlik
te bulunduğunu bildirmekle 
memnunuz. 

Almatı tebliği 
BC'rlin. 31 (A.A.l - Girit ada

sında. Alman kıtaları, mağliıp e
dilmiş düşmanı şarka doğru ta
kibe devam eylemis V<' Kandiya 
civarında bulunan Alman para -
şütçiilcri ile birleşmiştir. Şark -
tan ilerliyen Italyan kıtaları ile 
birleşme, yalnız bir zaman mese
lesidir. 1 

Girit adasının cenubunda, Al -
man savaş tayyareleri. bir Ingi
liz deniz kuvvetleri teşekkCilüne 
hücum etmişler ve bir destroyeri 
o derece ciddi hasara uğratmış
lardır ki. bu geminin kayboldu -
ğuna hükmolunabilir. 

Gavdos adasına ilfica etmiş o
lan !ngiliz teşekküllerine hücum 
edilmiş ve bir işaret istaoyonu 
tahrip edilmiştir. -----
Amerikanın Lonclra Sefiri 

Nevyork 31 fA.A.\ - Ameri
kanın Londra büyük elçisi Wi. 
nant hükumeti ile temas etmek 
üzere bir tayyare ile Nev.vorka 
varmıştır 

kinntl"si, orta sarkta k3fi dere<-c
de ts:vyare:ve n~nlik olman1nsı, do
nann~~sını~ miihim riiziileı-ini 
frdadan korkması. Girit ada<ı -
nın nıüdafaasını zayıf bıraknnş \'e 
Alınanlann hu adayı on giin if\İn 
de :r.nptchncJcrine imklln btr<lk -
nustır. 

G iridi i:gol ettikten <onra Al • 

Tahran, 31 (A.A.' - "D.N.B .• 
lran ııazeteleri, Irak Ba vckih 
Raşit Ali Geylani ile k3b!nesi a· 
zasından bazısının ve birkaç I
rak subayının İrana gc~miş ol
dukları hakkında resmi bir teb
liği ne•rctmcktedır. 

bıgilizler Bağdat 

ı·aroşlarmda 
Beyrut, 31 (A.A.) - •·Ofi, gon 

48 saat içinde Irakta.ki vaz·yct 
süratlc Irak ordusunun alevhine 
inkisaf etmistir. Filistin motorlu 
kıtaları simdi Baltdada vaklaş -
mıştır. Bu mıntakalar Fırat ve 
Ramadiye nehirler'Di ııeçtikten 
sonra Irak hükumet "'1erkez!:ıin 
varoşlarına ·varmışlardır 

Bu tehdit karsısında İktıs"t 
Nazırı Sesbaul Baı!(dadı müdııfa. 
ava memur edilmiştir. Bağdad'n 
irinde muharPbe olmaması için 
dün teşebbüslerde bulunulmuş -
tıır. Bu vaziyet karsısında Raşit 
Ali taraftarı olan Nazır v•n· va
zifesinden çekilmek meeburiye
tinde kalmıştır Diin. teSf'kkül e
den veni komite hakikatte hii -
kumet merkezinin kan dökül -
meden teslimini temin etmek G
zere şehrin idaresini eline aı..,,ıı 
ve yarı askeri Arap ııenclik teş• 
kilıi!ına siliihlannı terkederek 
d~ılmak icin tebliııat vanmıştır 
A.nlaşıldığına göre, Bağdadın su· 
kutu bir saat meseı~s'dir. Diir 
Fallulah'da olan eski Naip Ab. 
dülilô.h'ın Cemil Mafatal'nin re 
;sli.iti altında veni kabinevi tcş· 
kil efmive calıştıih sanılmak•a 
"fır. Hükumet merkezini terke· 
<l•rek s!male doğru ııiden R•şJ 
.\linin Musul mt'l!akasında ve 
ni bir mukavemd merkezi test 
0 tmive uğraşaca.lıı zannedilmek 
t.efiir ı 

Bununla beraber vaziyetin bı 
şekli alınası bütün askeri hare 
katın nihayet bulduğu demel 
değildir. Memlekette bilhas"' 
çölde silahlı kıtaların çete fa 
aliyetine devam edecekleri mu 
hakkak görülmektedir. 

Son iki ay içinde İrak siya 
setinde vuku bulan silkinmeler 
den sonra, Abdili İliıh'ın yen 
hükümeti nasıl kuracağını \1 
bu hususta İngiliz noktaniza 
rının ne olduğunu ve halkın va 
ziyeti nasıl telikki edeceğin 
tahmin etmek müşküldür. Hal 
kın ticaretle meşgul kısmını te 
kil edenlerin muhasamata ni 
hayet v e r i 1 e c e k işleıı 
tekrar başlanılmasından mesu 
olacakları şimdiden tahmin edi 
Jebilir. Fakat buna mukabi 
müfrit temayüllü gençliğin vı 
in?Aliz aleyhtarı münevverle> 
partisinin muhalefetini de he 
saba katmak lazımdır. 

Irak işi bitmiş sayılmıyor 
Londra, 31 (A.A.) - Daily Te 

legraph gazetesinin Kudıis mu 
habiri diyor ki: 

Raşit Ali Fiyaskosu, Almanla 
rın Süveyş kanalına ve petrol ku 
yularına karşı ileri harekctinlı 
mutlaka başka bir zamana bırak; 
laca~ demek değildir. Muhabi 
Surıye hakkında şunları söyle 
mektedir: 

Muharebenin ilk safhasında .A 
manlar general Veyganddan ka 
lan teçhizata güvenebilecekler 
dir. Bu teçhizat yüksek evsaft 
addedilmektedir. _,, 

manlar Ege ve Adalar denizine H k.k .. V H km .. 
tamamen hakim bir vaziyete geç a 1 1 eya Ü 1 
miş olacaklardır. Bu <a~·ede Al -
man ve Italvan gemileri hn de • 
nizlerde serl>estçe dolaşahilecck. 

Şahıslar 
Roman~·a ile Yunan ve ltalvan (Baş tarafı 1 incide) 
sahilleri arasında ,·apur sefı·rle • Limanlar dahilinde kıyıdan kı. 
ri bile tesisine muvaffak olacak . yıya ve bir limandan diğer bir ij 
tır. mana nakliyat yapan küçıik va. 

Fakat Giridin i~gali en zi:rnde sıtaların devlet limanları işletm1 
:\fı..,ırın nliidafnası iizf'rinde nıiies- umum mi.ıdürlügti.nce tahmil \~C 
sir olaraktır. Ciinkil Giridin, Ak- tahliyelerinin yapılması da mıi • 
denizde Jngiliz donanmasının teessir bulunmakta oldugundnq 
en biiyiik iisc:;iinii te~kil l"'d{'n Is- bunların inhisar mevzuu haricın 
kenderiyeye mesafesi GM kilo • de bırakılmasını temin ctm~k ıi , 
metre, ~·ani ta~·yare uçusu ile iki zere maddenin a fıkrasına (!ima~ 
sattir. Kıhrısa da ayni clcrccede hududu dahilinde kıyıdo.n kıyıy~ 
yaklnşmış olacaktır. Girittc AI - nakliyat ile bu nakliyatı yapaq 
ınanlar tc!-iİs edetckleri hava ,·e deniz vasıtalarının ve liman hu. 
deniz iisleri •ayesindc şarki Ak . dudu haricinden gelen ve limaq 
denizde Inııiliz donanmasının Jıu hududu haricine giren 100 toııuı 
fülerden scrhestce istifade etme- toya kadar gemilerin mürakalx'.I 
sine inık3n bırakmıyncakfır. 'He- ]erinin ve hamulesinin yükleme, 
le Almanlar Suriycdeki hava ve boşaltma ve aktarma işleri bij 
deniz iislerinden de istifade etmi hükümden müstesnadır) kaydı 
:ve başlarlarsa lnli{iJiz donaunıası konulmaktadır. 
i~in şarki Akdcnizılc tutunmak Barut ve patlayıcı maddeleı 
havli giicle•ir. antrepolarının, antrepo tesis et . 

Jfalbuki fng'İliz donan1nn:-;ının me ve işletme inhisarı ınevzuu lı~ 
sarki Akdenfzde serhe<;tisini ve ricinde bırakılması lazımgelecq~ı 
Üslerini kayhetn1ec;i !\fısırın ınii - tasrih olunmaktadır. 
dafaasını f~,·kaladc gli~lcstirir. . Münakalat VekAle~lnce t~ . 

Şimdi Ingilizlerin Giridi kay - zım ve icra vekıllerı heyctıncı 
betmckten miitevellit aeıl(ı, Su - tasdik olunacak tarife ile tesbi• 
ri)·eyi isgal suretiyle tcl~fiye .~a- ı edilecek üc~et :ılınmak ,artiy!( 
Jısmalan cok mulıtemeldır. Nıte- mevaddı muştaıle ve may: mat 
kim Ingiliz gazeteleri, de dünden . rukat ve .soğuk hava antrepos. 
berl Suriyenin h;gali lüznmunu tesis ve ışletn1e.sıne Afunakn1t\1 
ileri ~iirn1İ\•e haşlamıslardır. Veklilctinin hakiki ve h.ükrni şa4 

Binaenale~·h harp sahasının Gi- hıslara mm•ak~~ten tayın cdC'cc· 
rilf<'n Suriye)'e atlaması ihtinınli ğl esaslar dalıılındc .nw nade C· 
çoktur debılecC'ği csusı kon\l•ln , :ae; r. 
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SAN İN Diş Macunu 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten 

sonra günde 3 

defa dişlerinizi 

fırçalayımz 

Yemeklerin kırıntıları, salyanın 
ifraz ettiği mikroplar, dışardan 
alınan nnızir me\•at kar ·ısında 
dişler ,.e diş etleri eğer miite
madiycn temizlenmezse hozulmı· 
:va, çiiriimiye ınahkiımdur. Çii· 
rük dişler, mide \•e bar:;ak ihti
latlarından zatiirrieyc kadar her 

nevi hastahb yol açabilir. 

DIŞ MACUNU iLE 
Muhakkak sabah, öğle ve akşam ve her yemekten 

sonra ı?Ünde 3 defa fırc;alamak şartiyle 

lstanbul Defterdarhğından : 
Doıyı No. 

3 5785 

51169/135 

1/1684 

moo11331 

L 1/391 

122/12494 

1/5710 

1/5700 

52151/287 

65/4523 

Nev·· Muhımmen 

bedeli 

Mahmutpaşa Çuhacıyan hanının alt ka- 585 
tında kAın 8, 9 sayılı dı.ikkfınlapn 1/2 
hısselcri. 
Cıhanglrde eski Çcşm.-, Y. Sorımıgir So. 400 
klıln 53 metre 73 santim ve 2 No. lı 
arsanın 1/2 hissesi. 
Ahıçelebı Mah. Balıkpnarı caddesinde 1089 
E. 96, Y. 48 sayılı üstünde odaları o-
lan dukklinın 1016/6720 hissesi. 
Ahıçelebi mahallesinin Tutunculer Li- 262,25 
mon iskelesi So, 3 No. lı ustünde o-
daları olan dükkanın l::0/1440 hissesi. 
Kumkapıda Bayram Ç3vuş mahallesinin 131 
Kumkapı ıskele ve Anıpzade So. E. 
1,67, yeni 1,65 sayılı ,ıstUnde odaları o-
lan iki dtikkAnın 79921138240 hissesi. 
Mercan Yavaşça Mah. Uzun çarşı cad- 258 
desinde E. 163, Y. 240 sayılı dükkanın 

30/84 hissesi, 
Kumkapı Küçük Ayas'>fya Mah. Ka- 712,50 
dirga meyd&nı So. E. 45, Y. 19, 21 No. 
lı ahşap evin 760/192•) hissesi. 
Kumkapı Kilçük Ayasofya Mah. Kadir- 297 
ga meydanı So. E, 45, Y. 17 No. lı evin 
760/1920 hissesi 
Kınalıadn Çarşı So. kain 372,50 M2. ve 320 
13 No. lı arsa. 
Yeniköyde Panaiya Mah. Yenimahalle 35 
So. E. 13, Y. 31 No. lı (Bölge So. No 
taJ 8) ev enkazı. 

Teminatı 

43,90 

30 

81,60 

19,70 

9,85 

19,35 

53,45 

22,30 

'24 

2,65 

Yukarıda yazılı gayrimenkullerin satışı 5/6/941 Perşembe günü saat 
14,30 da Milli Emlc'ık Müdürlüğundc toplanacak olan komisyonda ayrı 
ayrı ve açık artt.ırmn ile satılacaktır. Satış bt'dcli dcfaten ve peslndir. 
Fazla izahat içın Milli Emlak MtidiJ.rlüğü 4 üncU kalemine müracaat. 

(3800) 

lstanbul Defferdarhğından : 
1 - Şeker ve glikozdan almaıı istıhlAk vergisınin arttırılmasına da•r 

olan kanun 31/5/941 tarihinde neşredilmiştir. 
2 - Bu kanunla, 
A) Glikozun alım ve satımı ile istigal edenler, 
B) Glikozu imalatında iptidai veya tali madde olarak kullanan sı

nai muesscseler, 
Kanunun nesredildfii gilnün yani 31/5/941 Cumartesi günilnun .;a

bahmda tıcarethane, mağaza, depo, anbar, fabrika ve ımallıthanelcrın
de şııbc, acente ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde bulunan 
stokların cıns, miktar \'e S\klelıni ve bulundukları yerlcrı gosterir bir be
yannameyı kanunun neşrcdildıği gunti taki pcden ı;:unun aksamına kadar 
bağlı oldukları varidat dairesine 'liermıye mecburdurlar. Ancak kanunun 
ncşrınl takip eden gün Pazar gilnünetesadilf etliği cihetle beyannamenin 
2/6/941 tarihine milsadıf Pazartesi günU akşamına kadar Galata Balık
pazarmda Muamele ve İstihlak VP~"gilerl Merkez Tahakkuk Şubesi Şef
liğine, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy ve Adalar kazalarındaki mükelleflerin 
de bu kazalar MalmUdurlüklerine tevdi edilmcsI lfızımdır 

3 - Glikozu imalAtmda iptidai veya tali madde olar~k kullanan sı
nai müesseselerden maksat, bu maddelerden çikolata, tahin helvası, lo
kum, fondan, şekerleme, karamehi, akide şekeri, bonbon, marmalat, re
çel ve emsali maddelerJ imal ede:ılerdir. Sınai müessese tabiri de 3843 
No. lı Muarrıele Vergisi kanununun beşıncı maddesinde tarif edılcn mu
esseseleri ifade eder. 

4 - 31/5/941 gunüniln sabahmda ellerinde yilz kilodan az glikoz bu
lu~anlar beyanname vermiye mec,lUr değıldirler. 

S - Mi.ıddeti içinde beyannam,. vermlyen veya mevcutlarmı bC'yan
namelerinde noksan gösterenlere b'!yımnamesi verılmlycn veya noksan 
gö tenlen mevat için tarholunacak vergi beş kat fazlasiyle tahsil edi
lecektır. 

Alfıkadarlarca bninmek \l:ı:ere llAn olunur. (4248) 

inşaat llCinı 
Kocaen P. T. T. Müdürlüğünden: 
l - tzmltte pazar yerinde yapılacak otomatik telefon binası 24/5/ 

941 tarihınden ltibaren on beş gun müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Kesif bedeU (9966) lira (46) kuruştur. 
3 - Bu ise alt evrak: Projeler, ke,şif hüllısa cetveli, ölçil defteri, fi

yat bordrosu, hususi "'e fenni şaı tname, Nafia Veklılctının genel şart
namesi, eksiltme şartnamesi ve mu..:avele projesinden ibaret olup talıp
lcr tatil gunleri hariç her gün Koc:ıeli P, T. T. MUdurıyetine müracaat 
edebılirler. 

4 - İhale 9/6/941 tarihine mfıs1dif pazartesi günü saat 14 de Ko
caelt P. T. T. Mudilrlyetınde yapıh"aktır. 

5 - İsteklılerin (747) lira (48) kuruş muvakkat temmat akçesini 
P. T. T . .Müdüriyet veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya ,şayanı 
kabul banka mektubu ile ıhaleden en az beş gün evvel ve bu gibi inşa
ata ait taahbilUerini ifa ettiklerine dair Kocaeli Valiliğine müracaaUa 
alacakları ehliyet ve Ticaret Odası veslkalarını 2490 No. lu kanunun 
tari!atı ilzere hazırlıyarak ekslltme komisyonuna müracaatları HAn olu
nur. (4081) 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 
Muessesemltle m05'teriler arasmda yapılmış olan mukavelelerd!!n 

miltevelllt bllcumle haklarımızı 1 6,941 tarihinde kurulan ve mcrkezı 
Ankarada bulunan "Turklye kömur satış ve tevzi müessesesi,, ne dcv
rettı imiz! ve mOşterilerımize karsı olan vecıbelerımlzi de bu mOe cse-
nın tamamen tekabul cylcdıği ilan olunur, (3006) (4260) 

TAN 

AKŞAM 

TEPEBASI 
' 

BELEDiYE Bahçesinde 

SAF.iYE 
Ve 20 Saz Heyeti 

ALAFRANGA KISMINDA: . 
RADYO CAZ ORKESTRASI 

31 . 5 - 1941 

lstanbul Defferdarllğından ~ 
J - P'evkalAde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zsm ic

rasına dair olan 3828 sayılı ve 17/5/940 tari~ll kanuna ek kanun 31/5/ 
941 tarihinde neşredilmiştir, 

2 - Bu kanunla aşafıda 3 numaralı bendin A, B, C tııcralarında 
yazılı maddeler muamele vergisine "e E fıkrasındaki maddeler istihlak 
vergisine tabi tutulmuş ve F, G, H fıkralarındaki maddelerin istihlak 
vergileri de arttırılmıştır. Bu maddelerin: 

A) Alım ve satımı ile i5tigal edenler, 
B) Bu maddeleri lmalfıtında iptidai veya tali madde olarak kulla

nan smai müesseseler, 
Bu maddelerden kanunun nesredildiğl günUn yani 31/ 5/941 CUmar. 

tesi gününün sabahında ticaretha·,ıe, mağaı.a, fabrika, imalMhmane, an. 
bar ve depolarında şube, acente ve komisyoncuları nezdinde veya sair 
yerlerde bulunan stoklarının cinsini, miktarmı, sıkletini ve bulundukları 
yerleri bu ilanın yapıldığının ertesi gilnünden itibaren üç gün zarfında 
bir beyanname ile Galata Bahkpaıarında muamele ve istihlak vergıleri 
merkez tahakkuk şubesi Şefliğine, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy \'e Adalar 
kazalarındaki mükellefler de bu kazalar Malmüdürliiklerine bildinnı-
ye mecburdurlar. (Bunlardan sınai mtiesseseler kanunun neşri tarihin
de imali tekemmU! etmemiş halde bolunan mevaddı beyannamelerine ip. 
Udai madde halindeki m;ktar ve "ıkletlerine göre derccdeceklerdir.> 

3 - Beyanname ile blldirilecek maddeler a5agıda gösterllmiştir: · 

ZENGiN VARYETE PROGRAMI Telefon: 42690 ,, A) Kepek, 
B) Yerli nebatı mahsullerin tasir \·e tasfiyesinden istihsal olunan 

yağlar (zeytinyağı, susam yağı, ay çiçeği yağı, raplsa, keten, beUr ve 
saire yağları gibi) 

~-

~PA RA 
\ HAYAT YARIŞININ 

DiREKSİYONUDUR 

' r T. iş Bankası 
Kü~ülc Tasarruf 

Hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
Kqideler 4 Subat, 2 Mayı1, l Atuı
toı, 3 İJrincitqrin tarihlerinde p
pılır. 

1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lln 
3 • 1000 • =3000.- • 
2 • 750 • =1500.- • 
4 • 500 • =2000.- • 
1 • 250 • =2000. • 

35 • 100 • ::3500- • 
80 • 50 • c4000.- • 

300 " 20 " =6000.- -····-···················· .. ················ .... 
KAYIP - İstanbul Deniz Ku

mandanlığından 939 senesinde al
mış olduğum askeri terhis tezke
remle nüfus hüviyet cüzdanımı 
ve sair evrakımı zayi ettim. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin 
hiıkmü yoktur. Rizenin Saray 
köyiinden 328 doğumlu Zülkefil 
oğlu Harun Yılmaz. 

KAYIP - 1937 yılında Maa
rif Vekilliğinden aldığım asarı 

atika alım satım ruhsatnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü olmadı~ı ilan 
olunur. Karadeniz Ereğlisinde 

dişçi Abdülkadir Aydın 

, ~I 
Doktor Hafız Cemal 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan başka her sriln saat 
<2 - 6) ya kadar İl'fanbul 

Divanvolıı No. 104. 
TrJ: '23!UI 

~ D Şükrü Mehmet 

1 
au!":ba hastanesi cilt ve zilhre
vl hastalıkları sabık hekimi. pa
zartesi, çarşamba ve cuma gün
leri 2 den 5 e kadar, Beyoğlu 

İstiklil caddesi, No, 99, Tel 40916 

~ ................... , 
i1tınbul C. M Oddelumumillğlnden: 

İstnnbulda oldugu anlaşılnn Edremıt 
Mıkım muavini Demir D;ılnin memu
riyctımizc müracaatL 
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iDAH1iNiBÜll iS-BANICAS INDA 
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Taşkışla Dolmabahçe yolunun ııdl makadam şose olarak i~ası açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 5899 lira 4 kuruş ve ilk teminatı 
442 lira 42 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. 

İhale 16/6/941 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır, Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları. ihale tarihinden 
sekiz gün evvel Bele Uye Fen İşleri Müdürlüğüne mürac:.ıatla alacakları 
1ennl ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret Odası vesikalarlyle ihale günü mu-

ayyen satte Daimi Encümende bulunmaları. (5225) .. 
Tünel Biletlerine Zam 

lstanbul Tramvay ve Tünel 
Müdürlüğünden : 

Elektrik, 
lıletmeleri Umum 
3828 numaralı kanunun 9 uncu maddesine ilave edilen fık

ra mucibince (1 Haziran 1941) tarihinden itibaren Tünelin bi
rinci mevki ücretinin (4) kuruşa ibliıf( edildiği sayın yolculara 
ilan olunur. (4238} .J 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden : 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömürleri işletmesi, ZonJtuldak, 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - Mahrukat bürosu, Ankara, 
d - Ereğli kömürleri işletmesi, 
Kok ve ihrakiye servisleri Ankara, İstanbul, İzmir, Mer

sin, Ereğli, "Karadeniz,, 
Yukarıdaki müessese ve servislerinin, taş kömürü, linyit, kok, Bri

ket ve tali maddelerinin alım ve satımından mütevelllt bilumum mev
cudat, taahhiidat ve matlObatı bütün hukuk ve vecalbiyle yeniden teşkil 
eylediğimiz 

Mahdut Mesuliyetli 
Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

firmatıma devredilmiştir. 
Alakadarlarm 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren: 
1 - Her cins taş kömilril, kok, briket ile tlıll maddeleri için FOB 

olarak yapılacak talepler müess~e'lin merkezine: 
Adres: Atatürk bulvarı 21/23, Yenişehir "Muhendlsler birliği binası 

Ankara. 
2 - Linyit kömürü için yapılacak müracaatların eskisi gibi, "Garp 

linyitleri işletmesi,, Balıkesir adresine. 
3 - Mahalll ihtiyaçlar ile "Taş kömürü, kok kömürü, linyit,, ihra

klyelik kömürler için o mahaldeid şube veya acentalarnnıza "İstanbul,, 
İzmir, Zonguldak, Mersin, Ereğlt "Karadeniz,, de şube ve depolarnmz 
olduğu gibi, muhtelif şehirlerde acentalar vardır . ., 

4 - Mahrukat kanunu mucibince e\•velce intihap edilmiş ve mu
kavelesi henüz hitama ermemiş ace:'l talarımız ile diğer müstehliklerln 
Ankara merkezine. 

5 - Ta, kömürü, linyit, briket, kok ve tali maddelerinin ihracatı 
işlerine müteallik hususat için Ankara merkezine. 

Yukarıdaki adreslere müracaat etmel~I rica olunur. Merkez, şııbe 
ve depalarımızın tegraf adresleri: Mahrukat, (3003 - 4257) 

Belediye Sular idaresinden : 
Açık Arttırma ile Ot Satııı ilanı 
İdaremizin Bakırköyfinde Çörekçi çayırı namlyle maruf arazisi da

hilinde mevcut biçılmemiş oUar açık arttırma ile satılacaktır. 
1 - Satış şartnamesi idaremiz levawn servisinden parasız olarak alı

nabilir. 
2 - Muvakkat teminat (50) liradır. 
3 - Açık arttırma 10 Haziran 941 Salı günü saat 15 de Bakırköyiln-

dekl arazisi dahilinde yapılacaktır. (4205) 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden : 
İzmit - Sabanca - Geyve yolunda biri 12099 lira 36 kuruş keşif be

delli İstanbul dere köprilsü ve di~eri 20041 Ura 12 kuruş keşif berlelli 
Akça:r köprüsü inşaatı ki, ceman 32140 lira 48 kuruşluk in5aat yirmi 
gün müddetle kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmu5tur. Bu işlere ait 
keşif ve mukavele projeleri ve şartname vesair fenni evrak Nafia Mü
dürlüg{ınde bedelsiz alınabilir. 

Her iki köprünün muvakkat teminatı 2410 lira 53 kuru5tur. 
İsteklilerin lhaıe tarihinden iic gün evvel milracaatı ile Nafia MO

dürlilğünden alacakları vesikaya istinaden yeni sene Ticaret Odası kA
ğıdı ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde yazacakları teklif mektu
bunu ihale günü olan 23/6/941 pazartesi günü saat 15 de İzmit Nafia MU-
dUrlüğilnde müteşekkil komisyona vermeleri lAzundır, (4182) 

Üsküdar - Kadıköy ve Havalisi Halk 
Tramvaylan Türk A nonim Şirketinden: 

ZAMLAR HAKKINDA 
1 Haziran 1941 tarihinden ıtlbııren bilet ücretlerinde yirmi par11-

dan aşağı kesirlerin 20 paraya ve yirmi paradıın yukarı kesirlerin bit' 
kuruşa iblAğı ve bu suretle ücret tailsili son ne~redilen kanwı ahkim111-
dan bulunduğu saym yolculara ilan olunur. 

C) Şekerden memleket içinde imal olunan maddeler (Lokum. akide 
ş~keri, bonbon, karamelA, reçel, marmalat, fundan, jile şekeri, şekerle
me, şurup ve emsali, terkibinde "'o 50 den fazla şekeri muhtevi oluo 
şimdiye kadar muamele vergisinden muaf bulunan maddeler) (Tahin 
helvası beyanname ile ihbar mecburiyetine tabi değildir.' 

D) Uıstik çizme, şoson, kaloş, ökçe, 
E) Gümrük ithalat tarUesinin 469/ A, B pozisyonlarına giren her ne

vi çimento, 
F) Gümrük ithalAt tarifesinin 129/B, 132/B pozisyonlarına giieD su-

nt ipek ve sunl ipek ipliği, 
G) Her nevi kahve (gümrük tarife numarası 208, 
H) Her nevi çay (gümrük tarife ı1umarası 213) 
4 - Yukarıda 2 numaralı benıte yazılı şahıs ve müesseselerden ka

nunun neşri gününün sabahında k~pek, yağ, şeker mevcudu yüzer kilo
dan, IAstik ökçe, şoson, kaloş, çizme, sun! ipek \'e sun! ipek ipliği, kah
ve ve çay mevcudu onar kilodan, çimento mevcudu 500 kilodan az o
lanlarla 3843 sayılı muamele vergisi kanununun aşağıda 5 numaralı 
bentte yazılı 11 ve 12 inci maddeleri mucibince muamele vergisinden 

• muaf bulunanlar beyanname vermek mecburiyetine tAbl değildirler. 

5 - 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 11 inci maddesi muci
bince muamele vergisinden muaf olanlar ayni evde ikamet eden ailesi 
efradı ile birlikte münhasıran ikametgah dahilinde icra edilmek ve mu
harrik kuvvet kullanılmak ve hariçten alacağı işçi beşi geçmemek liar
tlyle iplik, havlu, örtü. çorap ve mensucat gibi örgü ve dokuma işleriy
le dantel<\ ve nakış işleri, hasırcılık ve sepetçilik mam<ılatı, ip ve urgan . 
lmalfıtı ile l:itigal edenlerdir. 

Mezkür kanunun 12 inci maddesiyle muamele vergisinden ı:rıuaf tu-
&ulmuş olanlar da doğrudan doğruya veya bilvasıta yalnız bir müşteri he
sabına lmalAt yapmıyan ve istihdam ettiği işçJ sayısı müessese sahibi de 
(bizzat çalışsın, çalışmasın) dahil olmak üzere beşi tecavüz etmiyen ve 
muharrik kuvvet kullananlar da muharrik kuveti iki beygiri geçmiye:J 
küçük sanat müesseseleridir. Bu müesseseler, mahalll varidat dairele· 
rlnden verilmiş olan muafiyet karnt!lrrinl haiz olanlardır. 

6 - Hususi müskirat Amilleri He tütün ve müskirat bayileri kanu
nun neşredildiği 31/5/1941 Cumartesi gününün sabahında ticareUıanr~ 
mağaza, fabrika, lmalAthane, anbar ve depalannda şube ve acenteleri 
ve komisyonları nezdinde bulunan her nevi sigara ve tiltün (enfiye ve 
tönbcki de dahil) ve rakı, kanyak, konyak ve likör, şampanya, viski, 
cin, votka, şaraplarla kibrit ve 1;akmak taşlarmm etiket fiyatlarına sö
re cins, nevi ve miktarlarını bu iıAnın yapıldığının ertesi gunUnden iti
baren üç gün zarfında bir beyanname ile ruhsat tezkeresini alc\ıkları in
hisarlar İdaresine bftdirmlye mecburdurlar. 

7 - Kibrit inhisarı işletme şirketi acenteleri de kanunun neşri ta
rihinde ellerinde mevcut kibritlerle çakmak ta5larının mlktarmı keza bu 
ilAnm yapıldrğının ertesi gününden ıtibaren Uç gUn içinde bulundukları 
mahallin inhisarlar idaresine bildireceklerdir. (Kibrit inhisarı Itletme 
şirketine ait olup acenteler nezdinde emaneten bulunduğu kayıt ve ve
sikalarla tevsik edilen klbrltler beyannemelere ithal edilmiyecektlr.) 

a - Tu:t alını ve satımı ile meşgul olan hakiki ve hükmi şahıslar-
dan bu kanunun neşredlldiği 31;'51941 Cumartesi günü sabahı ellerin
de iki yüz <&li kilodan 6İ7.1a tuz buiunanlar da o tarihte mağaza, anbar 
ve depolarında ıiUbe, acente ve komisyoncuları nezdinde ve sair yer
lerde bulunan tuzlaiın cins \'e miktarını ve bulundukları yerleri bu ilA
nın yapıldığının ertesi gününden itibaren üç gün içinde bir beyaname ıle 
bulundukları mahalln inhisarlar idaresine bildireceklerdir. 

9 - Bu ilAnın yukarıki bentlerinde gerek mahalll varidat dairele
rine, gerekse inhisar idarelerine verilmesi mecburi oldufu tasrih edilen 
beyannameleri müddeti ic;inde vernıiyen veya m .... c:utıarmı beyanname
lerine noksan geçirenlerden beyannamesini \'ermedikl-1 veya noksan bil
dirdikleri maddelerin vergisi beş kat fazlaslyle tahsil edilecektir. 

Alakadarlarca bilinmek üzere i!An olunljr 

NOT: . 
ı - Verilecek beyanname'' rin hak ve slllntiden A.rt olarak makine 

ile veya mürekkepli kalemle normal eb'attaki kAğrtlara yazılmasma ve 
aşağıdaki nilmuneye göre tanzim edilmesine bilhassa dikkat olunmahdü', 

BEYANNAME NÖMUNE&f 

M uımele ve latihllk Vergileri Merkez Tıhıkkuk Şl"flllllne 
(Veyıhut • • • • • • • • MılmUdUrlüOUne) 

l ıı m : • e • • I 1 ıf : • • e • e • 

M UVIZZlh ıdreal : . . . beyanamenln verildliil tarih : : 

Mevcut stokların bu
lundukları mahaller 

Mevcut stokların iZAHAT 
Cinsi Miktarı Sıkleti 

• • . . . 

Müesseseye alt ticarethane, mağaza, fabrika, imalAthane, anbar, de
Po, liUbe ve acentelerimle Komlsyonculanm nezdinde ve sair yerlerde 
kanunun nesri tarihi olan 31/5/941 Cumartesi günü sabahında mevcut 
bulunan • . . • . vergisine tlbi maddelerin yukarıda mü.freda
tlyle gösterilmiş olduğunu bildiririm. 

-
,. ... 

MUeueae aıhlblnln 
'çık hUvlyet ve 

lmzHı 

II - Mükellefierce muamele "J.-? isUhlfık vergllerlne müteallik tered
düt edilecek hususat hakkında beyanname verme müddeUnin hitamından 
evvel Galata Balıkpazarında Mua.nele ve İstihlAk Vergiler! Mildürlilğü 
ile, Merkez Tahakkuk şııbesi Şefüğlne, ya biz.zat veya 41799, 41217, 
43399 numaralara telefonla mUrac'iatetmek suretiyle iktiza eden izahat 
alma bilir. 

III - Hususi müskirat Amilleri ile, tütün ve müskirat b<\yllerl, kib
rit inhisarları i,letme ışlrkeU acentelerinin kullanacaklan beyanname
ler inhisarlar idareslnce tab ve ihzar edilmiştir. Amil, BAyl ve acentele
rin alAkadar semtlerdeki inhisarlar satış depolarmdan tedarJk etmek su
retiyle bu beyannameleri tanzim ve tevdi etmeleri lbandır. (4249) 

Garp Linyitleri lıletmesinden : 
Müessesemizle milsteriler arasında Linyit kömürü satışları hakl<'!'

da yapılmış olan mukavelelerden nıu tevellit bilcümle haklarımızı ı.&.941 
tarihinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan "TÜRKİYE KÖMÜR 
SATIŞ VE TEVZİ MÜESSESESİ., nP.devrettiğimlzi ve müşterilerimize 
karşı olan vcclbelerimil.i de bu müessesenin tamamen tekabül eyledlgi 
ilAn olunur. (3005) (4259) 

Ereğli Kömürleri lıletmesinden : 
MUeueaemizle müşteriler arasında Taı kömürü, kok kömürll, briket 

ve tall maddelerinin aatıılan hakÇnda yapllmıı olan mukavelelerden 
mütevellit bilcümle haklarımızı 1.11.941 tarihinde kurulan ve merkesl An
karada b•Jlunan (TÜRKİYE KÖMÜR SATIŞ VE TEVZİ MUESSESESİ) 
ne devrettitimlzl ve müşterilerimize kırşı olan vecibelerimizi de bu mü-
essesenin tamamen tekabül eylediği ilAn olunur. (3004) (4258) 

:Sahıp ve Nep'iyaı müdürü: Emin Uzman. Gazetecıllk ve Neşrıyat 
T. L. Ş. f ~ Matbaı 


