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Yeni Ve Muvakkat'~~s~-n 1 

Vergi Zamları A~::!~~R 

\ 

Kahve, Çay ve Çimentodan 
Ahnan istihlak Yergisi Bir 

Miktar Arttırıhyor 

Sigara ve içkilerle Mektup ve Telgraflardan 

HANYA'YI 
1 İŞGAL ETTİ 

-o--

Britanya Kuvvet1eri 

Şiddetli Mukavemet 

Gösteriyor 

Müdafaa Vergisi Alınacak, Bina Vergilerine 1 Maleme Boyuna 

Aulrn:~2n ~;:1' ~:a+b~~nd=~m Fe::~~!';.~:ct dolun-1 I 

siyle. haza ,·ergi ,.e resimlere zam icrasına dair olan kam~n !iıyih~ı.ı 
alfıktdnr cndimenlerden geçtikten sonra umumi hc~·cte se\'kcdi?ırıi~ 
buluıınıaktadıı·. Dlinyanın yasamakta olduiu fe,·kaJade ~artlar neti
cesi olan huhrnııların memleketimizde sarsıntı yapmamasını temin 
nıaksndi:\'lc hazırlanmış olan bu kanun layihası ile vatnnda l:ırınıız 

Nafia Vekili General Ali Fuat bn·~ı ~alınlarda mu\'akkat bir fedakarlığa davet olunmaktadır. 
Cebcsoy Bu zam ve mükellefiyetlerden 

_ mcYcut vergilerin arttırılması 
--------- l şeklinde olanlar kazanc. havvan-

lt 1 lar. veraset ve intikal vergileri Rooseve 1 ne damga \·e tayyare resimlerine. 
., gümrüklerde kullanılan evrak-

H b Donru tan, tütün ve içkilerden ve kib-ar e ":il ritten alınan müdafaa ver,ı?ileri- I 
Ad ne, sun'i ipek ve iplikten. lastik yeni Bir . ım çizme. şoson, kaloş ve ökçelerden. 

kahve ve çaydan alınan istihlak 

h At Or vere-isine tnalllık etmektedir. 

Bombalanıyor 

Kahire. 28 (A. A.) - Hava ta
rikiyle gelen ve Alman hava kuv- ' 
vetlerinin şiddeti mütemadiyen 
artan bombardımr.nından miiza
hcret gorcn yeni kıtaat ile takvi
ye edilmiş bulunan Almanlar ye
niden Hanya mmtaknsındaki kuv 
vetlerimize karsı ağır hücumlar
d,a bulunmuşlardır. 

İngiliz kıtaatı, cok büvük bir 
azim ile dövüşmekle beraber da
ha müsait geri bir mevzie çekil
mek mecburiyetinde kalmışlar
dır. Muharebe şiddetle devam et
mektedir. 

JJI ulıarebe §iddelini 
kaybetmedi Da a ıy Miikellefiyctin tevsii şeklinde-

ki zamlarda halen muamele "\'er- Kahire, 28 (A. A.) - Kahire 
gisinden muaf bulunan tuğla. ki- askeri mahfilleri, dün akşam Gi-

Roosevelt, denizlerin hUrri;~~I ~:c- rcmit, nebati yağlar. sekerden ritteki vaziyet hakkında aşağıda-

Amerika 
Harbi Göze 

Alıyor 

Roosevelt. Dün 
Fevkalade Milli 
Tehlike Halini 

iıan Etti 

Bir "Hitlere Tabi 

Dünya T anımıyacağız11 

"Amerikanın 

Denizlerin 

Serbestisine 

Tarihi 

Tam 

Bağh., 

"Kuvvetlerimizi Asker~ 

Mevkilere Yığıyoruz, 
Amerika Cümhur Reisi Roose\'clt, nutuklarındnn 

birini irat ederken Bu Nutuk, Bfr HarF 

Fransanın-l ııanı Mahiyetinde dı AFRiKA CEPHESi 

HELFAL y A ·Amerikaya 
Geçidi Teminatı 

Tefsir· Ediliyor 
Vaşington 28 {Radyo) Birleşik 

Amerika Reisı Ci.imhuru Roose
velt. dun gece White Hall'de soy 
ledi~i nutukta ezcumle demıştır 
ki: rinde bilhassa durmuş, bu ıurrı~ e- mamul maddelerin muafivetleri- ki malumatı vermişlerdir: 

. k 't den her hnrcketı Ame- H d k' 
lı ta yı e . nin iJrra edilmesinden. çimento, Maleme ile anya arasın a ı o 

bir t ecavüz telakkı edece- '"' · d l' 1 
rikanın 1 tuz. ihracat maddeleri. posta "e varla cok şıd et ı ~arpışma ar vu-•ı'ni söylemiştir. Amerika denize- b k 1 kt d' Al k t 1 

Almanlarda Müstemlekeler ve Filo 
"- Bu gece, neşretti~im bir 

beyannamede hudutsuz fevkala
de milli tehlıke halini ilan ettim. 
Bu ise, kuvvet ve kudretimizin 
son haddine kadar müdafaamı. 
zm ve milli otorıtemizin takvi. 
ycsinı icabettırir. 

l: bcst1sine dayannrak donan- telgraf vasıtaları ile telefon a o- ua ge me e ır. man ı a ar 
rın ser . . ne bedelleri ve binalar üzerine Maleme'de yere inmiye devam e gcmUerını her tarafa 
tnasmı v ı ır müdafaa ver~isi vazından ibaret eylemektedir. Ve vaziyet ciddi-
gönderebllir. icap ederse ng ız. bulunm:ıktadır. dir. Almanlar, ıevkaıade aihr za-
sh"'Dlcrtne kadar da 19oku noıltr. . l. 
"" ik Yeniden konulo.n veya ~enış ı- . . , yiat vermektedir. Fakat Almnn-

Almanya veya Japonya Amer an ·en verı:iJerin nisbetleri şunlar- Münakalat yekıl. Ce\•det Kerim • ~ .. 
. 1 ine taarruz ederlerse, Ame- 'i Jncedan (Devamı: Sa. 5, ~u. 4) 

;:,:~· hMP oebebi tcl>kki o- dır: Hayvanlar vergisi 1 M ~I d •• k •• 
Tiirkivr Cümhuriyeti hududıı • t 

JJJ. Zekeriya SERTEL ~i:r~e k~~ı~~~ğ~/~~;ci/ı!t~~~~ 1 e c IS e un u 
h te garip cilvelere şa- tır, deve. eı::ek ve do.mmı:~ar_ ?u • 

Bu arp kanun mucibince vergıyc tabıdır- M •• k 1 hit oluyoruz. 

1 tl ,• b'r memle - lcr uza ere er Mihver dev e en ı h t hir iki yaşıpı bitirmemiş olan sığır 
keti istila etmek, ~e ~at ~iklNi ·manda ve develerle üç ya'ını bi
devletle ha~betme .. ıs e Cir _ tirmemiş olan at, kntır ve eşek-
zaman harp ıUınına luzum ; ye lerle devlete :ıit hayvanlar bu 
meksizin harekete gcçıyoA 'd n muaftırlnr. 

rl r Halbukı me - ver~ı c . .. . d 
harp yapıyo a. ·. _ k r bir Ver~iler şu nısbet uzerın en a-
rika Cümh~rrcısı aşaf ~·ut 3<'~tik- hnacaktır: 
sene~enberı ~~~tfe~!~e ~~~şı harp Merinos koyunu 3.0. tifti~ keçi 
~e mıh~er defak t bir türlü harbe 35, koyun ve kıl keçı 60, sıgır ~5. 
ıl~n ~dıyor, a manda 120, deve ve domuz 125. 
gırlll:ıyor. R lt'ı'n günlerden at katır. eşek l O kuruştur. 

Mıster ooscve • .. h ' l , · · 
beri merakla beklenen dun s~b.a Jfluame e vergısı 
ki nutku da bir nevi harp ılanı Mer'i muamele ver~isinde!d 
mahıyetindedir. Almnnya vel ark- kcpe"'in vergiden muaf olduğun3 

h!'.k. oma "' 
kndaşları dünyaya u ım dair olnn kısım kaldırılmış ve bu 

b .. t.. milletleri esaret altına ra'-'a taban helvası da ilave o •. 1.un-
ve u un l r Fakat J S 5 S 5) 

Beş Vekaletin Büt~esi Kabul Edildi 
Ankara 28 lTAN Muhabfrin

den) - Biıyük Millet Mt>clisi, 
bugün saat 14 te Bursa mebusu 
Rafet Canıtezin reisliğinde top -
landı, bütçe müzakeresine devam 
edildi. Bugünkü topl~ntıda nafı~, 
iktısat. ~1ünakalat, tıcaret ve zı
raat butçeleri müzakere ve ay -
nen \;abul edildi. 

Nafıa Vekaleti bütçesinin mü
zakeresi sırasında söz alan Abdur 

rahman Naci Demirağ, Cümhu
riyet nafıasınm şimdiye kadar bn 
şardığı işlerin ehemmiyetini bü
yük bir takdirle yudetti, 20 yıl -
danberi sarfedilen 'büyük gayret 
lere rağmen yol inşaatının bek -
lenen neticeyi vermediğini söy
ledi. Hatip bundan sonra yol mii
kellefiyf'ti vergisini ele alarak 
şöyle ocvam etti: 

(De\•amı: Sn. 5, Sii. 1) almak için harp edıyor 8: . d . muştur: (Devamı: a. ' n. 
k lmak içın cnız- _,__,_M____ --'"' '""\ 

f:~~:Am~!~~rlik~~a~f!~l~::~?~!~~~ 'rı·c"" a_r ___ e't**"" v'''"'--ekı·ıı· oı·yor kı·. 
gun e niz hürriyetının e t 
maruz kalır. De . 1 ilteredir. 
en kuvvetli kalesı nTtakim ol-
Almanyanın Avrupaya Ameri
dug~u Ingiliz adalarının. f · 

' k ·1 rı' miıda an e-kayı ve demo rası c . . - . In _ 
den son kaleyi teşkıl. ~~tt:g,ı,dirde 
giltere mağlup edildıgı aK ~ 
deniz scrbestisinin. kalml~ag~rfc:~ 
binaenaleyh Amerıkanın 
reye yardıma mecbur olduğulvke: 

ed ğ. hakkınC a ı 
ya yardım ec~~ 1 • erıka 
sözler yeni degıldır. Am 

"Hiç Bir Kimse Vatandaşın 
SırtındO.n Geçinemigecektir,, 

CiımhuıTcisi her nutkunda .~şa;~ 
Yukarı bu sözleri tekrar ctı.nı~,k 

A rıka abundan dolayıdır kı, me k 1 _ 
nunlarında Uidilfıt yapara kn 

h • lmıı Si • giltereye, para~ını da 1 a 
zın, her ttirliı yardımda bulun -
mıya başlamıştır. d Mis 

Yalnız bu defaki nutkun a .ı · 
ter Roosevclt biraz daha Hen gı
dcrck "nerede ve ne zaman Ame-ı 

. . ve )'ahut rikan menfaatlcrının .. • . ii 
emniyetinin tehlikeye du~tldıgu~l 

· c ec"' -bizzat Amerikanın tayın 'ik 
- . ·1rhl kuvvetlerin strate.ı 
gını, sı .ı ' - bir te-
hir vaziyete kondugunut krlirde 
cavüzc maruz knlındıgı a eri 
sılahla buna ınukabeled.en vcg bıı 
kalınmıyncağını,, söylcmış, ~me _ 
suretle Almanyay? k~rşı r • adıın ,. .... 
rikanın aldığı vazıyetı bı ~ W' 
dnha harbe yaklaştırmıştır. . ~ 

Bununla beraber, Amer~an 'J'1'epret 'Uckaleti büt~e inin 
gazetelerinden bazıların.ın .{;f_ iiza}.ere i sırasında iaı;e va· 
ılanı mahiyetinde telakkı cttı 1 ı zı~ctint> dair miihim be~·anat-
rı bu nutuk, Amerikanın Ingı - ta bttlunan Tir~re-t Vekili 

S 4 Sü .ı tc) • l\Jiiıntaz Okmen 
(De' anu: n. • · 

~ 

Vekil, "Bu Memlekette Muhtekire 
Yer Olmadığını Yeni Tedbirlerle 

r- Açıkça Anlatacağız,. Dedi __ I 
Ankara 28 (TAN Muhabirin- da hububat gelmektedır. Huku-

d ) B. .. ..... 1. t T ret metin hazırladığı kararnameler en - ugun ınec ıs e ıca • r . . 1 
Vekaletinin bütçesi müzakere halk ve l!lıllı muda an ıhtıyac ~-

• • • r . . • rını temın etme,ğc başladı. Mus 
~.dılırken Tıcaret \ ekılı ;\Iumtaz h .11 ellerinde bulunan buT•. 
Ok · · . t f d ta sı er "" 
b ~en tıab lvazıyektı d ~· r: .. ın a day. arpa ~ibi .1!1addelcri toprak 

e:', anat a u unara c ı ı. mahsulleri ofısıne satmıya bM-
"- Harp, bugün bizim rnemle- ladılar. Müstahsillerin ellerinde 

ketimize de en had bir şekilde te- bulunan hububatı kendileri nak
sir yapmaktadır. Serbest ticaret, !etmek suretiyle tavin edilen fi
serbest piyasa memlekete zarar vat üzerinden ofise ~etirip satma
veren neticeler vücude $!etir- lannı ve bu hususa gösterdikleri 
miş. halkın ve milli müdafaanın ı:ıJaka ve SRmimiv~ti ~urada bil
muhtı:ıc bulundui!ıı madde1eri te- hassa kaydetmek ısterım. 
min etmek için devlet, bu mad· 

Bu hububata el kovmaktan 
deler üzerinde müdahaleye mec- maksadımız. halkın muhtac bu
hur tutulmuştur. 

Umumi iaşe mevzuunun başın. (Devamı: Sa. 4, Sü. 5 tc) 

Habeşistanda Bir 

ltalyan Garnizonu 

Daha Sarılıyor 
Kahire, 28 <A.A.) - Tohrıık -

ta tebeddül yoktur. 
Adcden üstün düşman kuvvet

lerinin tazyiki karşısında Ingıliz 
kıtaatı Helfaya geçidini muv.ık -
katen terketmişlerdir . 

Bu cephenin sair kısımlarında 
motörlü Ingiliz keşif kollaı.:ı duş 
manı taciz etme faaliyetine devam 
etmişlerdir. Vatanperverlerden 
müteşekkil mühim kuvvetler ha
li hazırda Debra Tabordaki Ital
ynn garnizonunu sarmaktadırlar. 

Kia Lakemti mıntakasındnki T
talyan kuvvetleri üzerinde gitgi
de artan bir tazyik icra edilmek -
tcdir. 

Göller mıntnkasında 26 r.ı fırka 
kumandanı general Cafarati kıta 
atı ile beraber teslim olmuştur. 

Soddu'nun işgaUne takuddüm 
eden harekat esnasında Italyan -
lardan 314 zabit, 1906 kiiçlik za
bit ve nefer esir alınmıştır. 25!10 
yerli esir de vardır. 

Bingazi'ye ye11i hiicum 
Kahire, 28 (A.A.) - "T0bliğ" 

26-27 mayıs gecesi Bingazi lima
nına bombardıman tayyareleri ta 
rafından hücumlar yapılmı~tır. 
Bir bina tahrip edilmiş ve men
direğin civarında yangınlar çıka
rılmıştır. 

(Oe\'nmı: Sn. 5, Sü. 7) 

Bismarck Bütün 

Mürettebatı ile 

Beraber Battı 
Berlin, 28 {A. A.) - Alman 3-

miralUJH. Bismarck ile beraber 
filo kumandanı amiral Lützensin 
ve gemi süvarisiyle bütün müret
tebatının ziyaını teessürle bildi-
rir. 

/ngiliz Amiralliğinin 
dorıanmaya mesajı 

Londra, 28 (A. A.) - Amirallik 
İn.ıtiliz donanmasına u mesajı 
yollamıştır: 

"Amirallik, düşmanın en kuv
vetli gemisinin fasılasız takip ve 
tahrip edilmesine iştirak eden n
nava.tan filosu kumandımivle di
l?erlerini tebrik eder. Ziyaı bizi 
derin surette müteessir eden 
Hood ~emisinin ve mürettebatı
nın bu suretle intikamı alınmıs ve 

(Devamı: Sa. ı;, Sü. 7) 

Diğer Bir Devlete 

Verilmiyecek 
Amerika Ctimhuriyetlcrınin 

Vaşington, 28 (A. A.) - Fran- yekvucut oluşu, hem hurriyet . 
sz hükumeti, Fransız filosunun hem kendı mudafaalan için el
ve müstem1ekelrınin Almanya- zcmdir. Amerika, hakikatı oldu
va veyahut herhangi diğer bir ğu gibi karşılıyor. Nazilerin ıs. 
devlete teslim edilmiyeccği hak- tediği tahakküm, Hitlerin ilerle
kında Amerikan hükumetine tah- yişi durdurulmazsa garp yarım 
riri teminat vermiştir. Fransanın küresi nazi silahlarının crışcbılc
Vaşington büyük elçisi H.,;.•e, ha- ceği mıntaka olacaktır. 
riciyc nazır muavini Sumner Birleşik Amerika, bu tehlikeye 
Wclles'e bu hususta sarih garan- karşı Amerika Cürnhurive~le
Li ihtiva eden bir nota tevdi ~y- riyle anlaşmalar, en büyuk sı
lemiştir. lfıhlanma pro2ramı, demokra-

Henri Haye, gazetecilere yap- silere yardım gibi ehemmiyetli 
tığı beyanatta, bu noktavı. Fran- tedbirler almıştır. 
sız - Alman işbirliğınin genişliğı Bırleşik Amerikanın demokra. 
hakkındaki Amerikan endişeleri- silere yardım etmesinin sebebi, 
ni izale için Vichy'den aldı.ih ta- kendi emniyetini idame etmesı, 
limat üzerine yazıp vermış ol- emin ve medeni dünyayı kay-
duV.unu söylemiştir. betmemek arzusudur. 

Fransız hiıkumeti. herhalde Hitler galip 2elirse, ileri sü-
geçen hafta Cordell Hull tarafın- receği şartlan biliyoruz: lVIuh
dan ileri sürülen talep üzerine bu telif memleketlerde kukla hükiı-

Hn~ttal vı vtermfitştir. Hull. Vichy'dt·n metler• kurarak dünyayı pay-
ı er ara arı unsurların Vi- 1 k · ld 

h h .. k · t' · k t l" ltın aşaca , Avusturynyı 1şga en 
<' y u ume mı on ro u a - ç k 1 k 1 d kt 
da tutmadığı hakkında diinyayı. ve e 0.~ ova. va"! ?arca a 1 an 
'k etmek isterse vazivetini s<•- sonra soyledıklerını tekrarlıya -1 na · } caktır: 

(Devamı: Sa. 5, S\i. 4) (Devamı: Sn. 5, SU. 6 > 

( G Ü N LE R G E C ER K==E N _) 

Palmiye İle Deve Dikeni 
Yazan: Refik Halid 

Lnvnl. ne Başvekil, ne muhalif iken, ne de daha cvvcllcrj, 
:;ırf dikkati iizcrine çekip parlamak ve fırlamak ınaksn

diyle ~osyalistlik taslarken ho uma giderdi. Bir kere, onda, ilk ha· 
kı~tn fena ıc~iı ~·apan cihet, çehresidir: Tamamen sevimsiz, ~i'ikin 
iııre ve 7.l•ki hatlardan mahrum bir surat ... o kadar ki, trnınvn~;do 
böyle bir adam yanınıza, yahut \ 'apurda, sui tcsndiif, knl'§ııuzıı 
olurı.a muhakkak •muazzep olur, bir didirgcnlik duyarsınız. 

Aynca Laval, bu çehre \'e beden kusurunu arttınp göze so
kacak ncarip bir giyim tarzına dn diişkfüıdür: Pike kumaştan 
Prens dö Gaf biçimi bcın beyaz bir kravat - ha~gi renk elbise ta. 
~ısa ve hangi mecli tc bulunsa • göğ ünden cksık olmaz. Ne mü. 
nasız., ne sathi, ne az orijinal bir hususiyet! As~) fennma giden, 
zıddıma dokunan bir ciheti de pek küçiik muhıtten, ekmekçi çı
raklığından reti~tiğihnldc cr\•ete diişklinJiiğü, o dahi yctişnıi • 
~ orınus gibi J.cndisini asalet merakına kaptırmasıdır. Kızını Şanı
briin diiküııP. \'ermiş, b::ışına clü es tacı giydirdij:;ri zaman <la, ilde. 
ta. giilünç hir komedi tipi ta\·riylc: "hayatımın en mes'ut güniı, 
işte hugündür! ,, Demişti. 

Laval'ın. fikir saha ındu ne Herriöt gibi kıymetli eserleri. ne 
Poincare gibi ihatalı ma!Umntı, ne Clcmcnceau gibi keskin süzh•rı 
ve f<'l[)cfİ ctfülcri, şan, şöhret temin edecek küçiici.ik bir mu, nf
Iakı~·cti, hattfı Brinnd kada~ olsun ~arnftnrı vamır. Parl~nnntcı·h:ııı 
f ışkısmda yctişmi~ ,·e palınıye ycrıne konmuş azman hır deve di-
kcrıidir! . . . . . . . . . • 

işte politikacılığın hakıknten ığre!1~· fıkır tıksındırıcı ve n:'an 
hulımdll'l<'t kötü tarafı da budur: Mazısı kanna kat'ı _ık, dönek, ha
ris şiiııhl'li , .c hayırsız bir adamın felaket günlerinden istifade kin 
kc~disinc kurtancı edası \•cnnc i, millete ümit kapılan açar ı:!Ö· 
riincr<'k onu. miskin hırsını temin için, tekrar aldatnu~ 8 , c a' ut-
nııyn kalkı~ması! • 
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.--· Amerilfa ·-~ıvali Dün 
Beyanatta HARBE NASIL 

Tarih Roosevelt 
için Ne Hüküm 
Yerecek? 

-5-

YAKLAŞIYOR 7 
Bulundu 

T AN 

Universite Heyeti 
Dün Hareket Etti 

Belediyenin 
Dokuz Aylıll 
Faaliyeti 

/ 

GiiN~ltiiELf Si 
Ziyan Olan Ekmek 

Parçalar111clan 

Gördüğümüz Zcrar 

PiYASADA: 

Y1Mnurta ve Kuru 

Fasulye Fiyatlara 

Yükserıyor 
Piyasada kuru fasulye fiyatla

rında bir yükseliş görülmektedtt 
Mıntaka tıcaret müdurlüğü bu 
mesele hakkında tetkikler )'•P • 
maktadır. 

Son gunlerde yumurta fiyatla
rı da yükselmektedir. iki hafta 
evvel sandığı 23 lira olan )'U • 
murta, bir iki gündenberi 21 lira 
ya sattlmaktadır. Yumurta fiyat 
lannın artaımdaki sebep birkaç 
gundenberi Alman firmalaruun 
yumurta pıyasası ıle alAkadar ol· 
masından ilerı gelmektedır. 
Alınan firmaları, pıyasadan tü 

tün de almaktadırlar. Dam Al 
manyaya 201 bm liralık ıutun 
sevkedilmıttir. Almanlar bu &e

ne içinde memleketimizden ıc 
milyon liralık t utün alacaklardır 
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ABONE BEDELi 

TA N TDrkly• Ecnebi / ~!. 
44"n deOlftlr· 1400 Kr. 1 aene 2800 Kr. 400 Kr. a Ay 
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l - Mister Roosevell'in dün nuL 
kunu söyledikten sonra, fevka15d~ 
mılll tehlike halini ilfm eden resrı:ıı 
bir beyanname neşretme 1, Amerı
kanın harbı dahi göze alarak ha
zırlandı ını gö termektedır. 
2 - Vıchy hukümettnin Fran .. u 
filosunu ve müst mlckclerıni Al. 
manyaya teslim ctmiyeccğı hak: 
kında Amerıknya teminat verm~ı 
zahiren çok mühim bir had~se~ı~·· 
Fakat bu teminata İngilt~renın ıtı. 
mat etmemesi için ciddı sebepler 

vardır. 

Roosevelt'in Nutku: 

Amerika Rt·i~ıcümhurunun 
merakla beklenen nut • 

kunun esas noktalan şu suret• 
le hülisa edilebilir: . • 

Amerika Cümhuriyetleı·mın 
bağlılığı, hem hür~i~et, ı:c:m 
kendi müdafaaları ıçın elzem-

di~ d 1 
Bitlerin ilerleyişi dur uru • 

misli fazla gemi batırmaktudır
lar. Fakat Amerika tezgahla -
rmın faaliyeti hızlandınh•ıak, 
şimali \'e cenubi Aflantikte de
niz devriyeleri takviye edilmek 
suretiyle bu zayiata önlemiye 
çalışıyoruz. 

Amerika, :kitlerin tahakkiiınü 
altında bir diinyayı kabul «:de
mez, demokrasilere \'erdiği sÖ· 
zü tutan Amerika, bu meınle • 
kete harp levazımını daha hü • 
yük bir emniyet içinde gönde
rebilmek için muntazam tedbir 
)er almaktadır. 

Amerika, emniyetinin tehli -
keye düstüğiinü \'C mcnfu.tlc -
rinin tecavüze uğradığını kendi 
tayin edecektir. Şimdiden stra· 
tejik mevkilerini alınış olan ka
ra. deniz ,.e hava kuv\•ctlcri, 
herhangi bir tecaviizii tardet -
mek için hazır \'aziyetteJirlcr. 

Nutkun Tahlili : 

Mister Roosevelt, esas nok
talarını hiilasa ettiği . 

miz bu nutkunda, şimdiye ka . 
dar söylediklerine yeni bir sev 
ilave etmemiştir, fakat Anı~ •• 
rikanın, Nazizmi imha ctıııek 
maksadiyle sonuna kadar ve bü 
tün kuvveti ile lngiltereyc ~·ar· 
dun edeceği hakkında lıiçhir 
şüphe bırakmamıştır. 

TAN 

Amerikanın Atlantik ve Pasifikte Müdafaa Tedbirleri 

Denixi 

T 

l•ki büyük deniz ortasında yardım imkanlarını da bulmak- lanmıştır. Havai'den baska Gu· 
bulunan Amerika için, At· tadır. Bunun haricinde, kıta am ,.e Wake'de de deniz iisleri 

lantiğin olduğu kadar, Pasifi· etrafında. hava ve deniz üsle· tesis olunmustur. 
ğin rolü de ehemmivetlidir. rinden müteşekkil sağlam bir }'ilipin adaları tahkim edile-

Berlin • Roma _ ·Tokyo mih- müdafaa zinciri de tesis olun · rek. oralardaki garnizonlar 
verinin gayesi, Amerikayı Uzak muş, merkezi \'e cenubi Ameri- kuv\'etlendirilmi tir. Corregi
Şarkta meşgul etmek ve bu su· knda da diğer üsler yapılmışlar. dor ele geçirilmez bir me,·kii 
retle onun Atlantik denizin.deki Bu üsler, Amerikaya, A\'ru- miistahkem haline konulmuştur. 
kuvvetlerini hareketsiz bırak - padan uirayabileceği bütün ta- Hülisa, Amerika, Singapur \'e 
maktır. Fakat bu plan netice arnızlan kendisine varmadan Hong · Kong üslerine güve· 
vermemiş Kibidir. Çünkü Ame- durdurmak imkanlannı temin nebilecek vazi~·ettedir Ve o mü
rika, donanmasını Ha\'ai'de top. etmektedir. Bunun haricinde dafaan mecbur bulundulu u

arruzdan, \'e nahoş sürpriz· 
)erden koruyacak mevkidedir: 
Bu meyanda, öğreniyoruz ki, şu 
anda silah altında bulunan ta-
1imli Amerikan ordusu da 
1,400,000 kişiden müteşekkildir. 

Yukarıdaki haritada,, Ameri
kanın iki büyük deniz ortasın· 
daki vaziyetini ve kıta etrafın· 
da hava ve deniz üslerinden 
müteşekkil müdafaa zincirini 

-4~ti-
Tarihi Bir Banker 

Napol:)·on zamanında tarihi 
hadiselere k:ırısan banke 

Lafitt daha pek gene yaşta iken 
iı; aramak üzere bir bankaya bas 
,:urmuş, direktör iş oln.adı::m 
söyliyerek genci sa\'mış. Laf itt 
odadan çıkarken eğilmiş halı· 
nin iistiinden bir şey alını~. Bu 
hareketi gören banker, sormuş: 

- Yerden aldığınız şey nedir? 
- Bir toplu iğne buldum da .. 
Gen.cin dikkati ''e bir toplu İ~· 

neyi hile ihmal etmiyecek kadar 
iktisada riayeti bankerin dfkka· 
tini celbetmi ; derhal Lafitt'i 
\'anına almış. Lafitt Fransanın 
~n büyük bankeri olmuş ,., mu. 
amele~indeki düriislüğü~le ta
nınmıştır. 

İmparatorun talihi döndüğü 
zaman \'akth·le en'am ,.e ihsana 
garkettiği adamlann hemen he
men hepsi kendisinden yüz çe· 
\'irdiler. Bilhassa en büyük lütfu 
nu gören Fuşe. İmparatorun bas 
diişmanı olan Meternih ile uyuşa. 
rak efendisine büyük fenalık yap· 
mı tır. Lafitt, Fu e·nin bu hi. 
~·anetini Napol~on'a haber verdi
ği için imparatorun bankere de· 
rin bir itimadı \'ardı. 

Vaterlo hezimetinden sonra 
apolyon Malmezon'da. Lafitt'i 

c;ağırtcrak kendisine elden ele 
seksen bin frank '\•ermiş ve ayrı· 
ca Elize sarayında me\•eut üc; 
milyon altın frank Peyrusse ''a· 
sıtasiyle alınmış ve araba ile La
fitt'e l'Önderilmiştir. 

mazsa, garp yanm ~Ürl·~~ Na
zi silahlarının erişebılecegı mın 

Mister Roosevelt'in hu mıt • 
kunu müteakip, fevkalade mil -
li tehlike halini ilin eden res -
mi bir beyanname neşrctınrı;i, 
Amerikamn harbi dahi göze a
larak hazırlandığını göstermek· 
tedir. 

lamasına rağmen, İngiltereye Pasifikte başka tedbirler de a· zun s~hilleri, müşterek bir ta· görüyoruz. \..."""""""'-·---·------- "' ..... ,.,,..,..,,..,.,.,_,. _______________ ..) Nnpolyon, Elb adasında iken 
Fransa tahtına geçen on sekizinci 
Lui'nin maliye nazırı Baron Lul, 
Lafitt'i c;aiı;tmış: 

talla olacaktır. . 
Birleşik Amerika bu teh~ıke· 

ve karşı: Amerika Cümh}lr~~·.f't· 
ienyıe anlaşmalar, azam• s~ıaıı
ıanma programı. de~okras~le • 
re yardım gibi ciddı tedbırlcı 
almıştır. . 

Birleşik Amerika d~mokrası· 
lere kendi emniyetini ıdame et
mek \'e medeni dünya~ı yok et· 
memek için yardım ed~y~r. 

Nazizm Avrupaya bakım 0 • 

]ursa, bütün memleketlerde 
kukla hükumetler kurarak Av • 
rupayı tahakkümü altma ala • 
cak ve Amerikada gözü oJına
dığım söyliyecektir. Faka_t ha 
zırlandıktan tonra evvela cc -
nubi Amerika milletlerini on -
dan sonra şimali Ameri.kayı is· 
tiliya teşebbüs edecektır. 

Amerika milleti aklı selim ve 
ce,aretle hareket ederse Nazi • 
lerin planlan akim kalac~kbr .. 

Almanlar Mısır ve Suveysı 
tehdit altında bulundurmakta -
dırlar ve her an l~panya ".e 
Portckizi işgal edebı~ecek nz~-

ttedirler. Bu tehdıt, Atlantı· 'e ··k kt ğin en miihim strateJı no a -

Mister Roosevelt , bazı tah -
minlerin hilafına olarak, ami -
ral Reader'in bir harp sebebi 
teşkil edeceğini söylediği hiına 
yeli kafile sistemi meselesi.ne 
temas etmemiştir \ ' C umumi -
yetle Almanya için bir harp ve
silesi olacak Jll!l.llli bir tedbiri 
ileri sürmemişAr. Roosevelt'in 
nutkunda Japonyadan hiç bah
setmeyişi de şayana dikkattir. 

Amerikanan kendiliğinden Al 
manyaya bir harp vesilesi \'er -
mek istememesi muhtelif sebep 
lerle izah edilebilir: 

Birinci sebep, infiratçı1:ırm, 
Roosevelt'in memleketi lüzıun -
suz yere harbe siirükledigini 
iddia ederek efkarı umuuıiyeyi 
Roose\'elt ye binneticc Ingiltc
reyc yardım aleyhine tahrjk et 
melerine mini olmaktır. 

ikinci sebep, birkaç milyon 
asker ve namütenahi müdafaa 
tertibatı ile sarsalmaz bir hale 
gelen Jngilterenin askerden zi
yade yiyecek maddelerine ve 
harp levazımana muhtaç olduğu 
keyfiyetidir. 

Birleşik Amerikanın Harp 
Ekonomisini idare Edenler 

cordell ffull - Roose 
velt'in arkadaşı ve 

- Sizde Bonapart'ın ıtarası 
olmadığına yemin eder misiniz? 
Dive sormuş. 

Lafitt bu suale ce\'ap vermek 
icin müsaade istemiş ve derhal 
Tüyleri sarayına giderek Kralın 
huzuruna cıkmış. 

- Efendim, demiş. Martın on 
dokuzunda Napolyon Parlse 1tir
meden evvel sizden yedi milyon 
frank almıştım. Maiyetiniz bu 
hııberi derhal Napolyon'a yetis
tirdiler. İmparator, sizin gibi 
en büyük hasmi tarafından ba
na emanet edilen bu mebllfdan 
dolayı endişeye mahal olmadı
ğını sö~·ledi. Bu parayı 1na-il
tere~·e, size göndermeklii'ime mü 
saade etmek suretiyle de ltima
dımza layık bir bendeniz oldufu. 
mu ilave etti. Bugün ayni vul
yette bulunuyorum. Maliye na
zarınız Napol'\'on'a ait paradan 
dolayı bana yemin teklif ediyor~ 
beni sıkıştırıyor. 

On sekizinci Lui cevap olarak: 
- Bunların hepsini biliyorum. 

lan olan Dakar'a, Asor "e Y c • 
şil burun adalanna kada~ U7.~
maktadır. Bu \'aziyet, ~un~lı: 
cenubi Amerikanm em.nayctmı 
tehlikeye düşüranektedır.. • 

Büyük Britanyanın tarıhı mu 
ka\'emeti ''e Çinin şa~ana hay · 
ret miicadelesi Hitlerı!' .emrlle
rinin tahakkukuna mana olmak 

Diğer bir sebep te, Amerika
nan bilfiil harbe girdiği takdir
de, lngiltereye yapacağı yar -
dımın bizzarure azalacağı mese 
lesidir. 

Amerika, esasen epeyce "Za -
mandanberi harbe girmiş bulu -
nuyor. Askerleri hiçbir cephe
de döğüşmüyor, fakat Arnl•rika 
harp malzemesi bütün cephele
re yetişiyor. lngiliz gemileri A
merika tersanelerinde tamir e -
diliyor. lngiltereye de\•rediJen 
Amerika muhripleri kafileleri 
himaye edi~orlar. Amerika ge -
mileri Kızıldeniz yolu ile lngiJ
tercyc mühimmat taşıyorlar. A
merika donanması Atlantikte 
yarı yola kadar karakol , azife
sini görüyor. 

sağ koludur. "Peşin para 
ile satış,, usulünü de~iş

tiren, ve İngiltere-ve, 
parası bilahare alınmak 
üzere malzeme satılma -

'&llliam S. Knudsen 
n _ Amerikan harp 

istihsalinin en büyük or
Ranizatörüdür. Onun 
prensibi şudur: "Sürat! .. 
Amerikaya kırk sene ev
vel cebinde altı dolarla 
ıitmiş olan William S. 
Knudsen, azmi sayesin
de, sanayi kralları ara
sına yükselmiştir. Ame
rikan sanayii, onun elle
rinde. demokratlar he
sabına durmadan çalış

maktadır. 

Henry Morgenthau -
Amerikada devlet 

borsasını tutan adamdır. 
Amerikanın silahlanma -
sı, ve müttefiklere yar
dım isini finanse eden de 
odur. Morgenthau, ge
çen harp imtidadınca A
merikanın Türkiye se
firlil!ini yapmış olan, ve 
halen hayatta bulunan 
ve yine Henry Mor~ent
hau .adrnı taşıyan bir za
tın o~ludur. 

Henry Leviı Stiml'On 
- Tıpkı Knox 

~ibi, büyük bir cümhu
riyetçidir. Selefi Cordell 
Hull'e karşı, büyük em
niyeti vardır. Roosevelt
in teklüi üzerine, Ame
rikanın Harbiye Neza
retini deruhte etmi$
tir. Amerikayı silahla
mak, ve müttefiklere 
harp malzemesi yetiş -
tirmek ~ibi muazzam ve 
a,itır bir vazife onun o· 
muzlarındadır. 

Miralay Franc Knox 
- Roosevelt'in en 

şiddetli muhalifiydi. O 
Wandell Willkie'den çok 
evvel, İn~iltere harbi · 
nin A?r\erikanın harbi 
oldu~unu söylemişti. Fa
kat, o, Roos~velt'in de
mokrat kabinesinde Bah 

Demiş. l\lüteessir olmayınız. Ma
liye nazırı haksızdır. Ben1m l>a
ram hakkında '\'aktiyle nasıl ha. 
reket ettinizse. size Elize'de \'e· 
l'ilen para hakkında da 8ylece 
hareket edebilirsiniz! 

Tarilıcl 

POLİSTE: 
tadır. Ak. 1 Mihl'erci1er denize ha ım o -
madan lngiltereye ha~i~ ola -
mazlar. lngiltere\ i istıla ed·· -
medikleri takdirde muhakk~k 
mağlup olacaklardır. A!n1erı. -Ranm mukadderata, denız erın 
serbestisine bağlıdır. 

Nazi denizalhları \'e korsan
lan lngiliz tezgahlan inşaata. -

' T "e Amerı -nan iiç misli, lngı ız k · 
kan tezgihlan inşaatınan ı ı (Arkası 4 üncüde) 

f (•J3~ı!1Rila 
NE VAKiT AZALIRLAR? 

·· 'klel' .. aertiği halde mikrobu hissede • 
K d k • be,·az kurecı " 
anımız a ı • k çok mez., telef etmeden barakır. 

\•ücudün müdafaasına pe ı ı 
hizmet ettikleri, onların ~aşlı~~ Onların böy e aza nuş görün • 

. ·· du mu· dükleri halde, gerçekten azalma. 
vazifelerinden bira \'UC~d b zı dıklarmın bir delili, vücude hü· 
dafaa etmek olduğu hal keha:ıe. cum eden düşman, başka vasıta. 
hallerde hem de hasta ı 

' d f ıa ka· tarla 'ok edildikten sonra, be~.·az . d .. d .. n mü a aasu "' 
rm e, vucu u "b" aza kj\reciklerin daha çoğalmış ola-
rışmak istemiyorlarmı~. gıd~n dı rak meydana c;ıkmalandır... Vü. 
hrlar. Daha .doğrusr ~u~u alınan- cudün müdafaa vasıtası yalnız 
şarısı?dan. ~ır dam a mi~abındaki bu hareketli beyaz kürecik -
ca, bar mılımetr~ alta lerden ibaret degvildir. Vü-
b k.. "ki rın savası 
~yaz urecı1 e b" le beş bin a- cudün her tarafında sabit kaleler 

bınden az, a tı an gibi, mikroplara karşı müdafaa 
rasında bulunur. . d la- verleri vardar. Mikroplar beyaz 

F k t k yenesın e on " ' a a an mua ·h lunnıası kürecikleri hareketten aciz bı-
rın daha az sa)ıda v·~~·r. Bel: rakacak kadar kurnaz ol alar bi· 
gerçekten azalmnk ~ef au:ıte ço- le, o sabit müdafaa kaleleri kar. 
ki onların sayısı da 1 dan ah· sısında yine mağlfıp olur... An
ğalmıştır. Ancak ·~~~ az gö- cıak bu da bir dereceve kadar. 
n~~ .. kanın muayenesian beyaz kii- Mikroplar v .vücudiin i(~risinde 
runur. Bunu.':' se~eb i erinsinde daima m11g1up olsalardı, ınsanla
reciklerin, vucudun ç dır. Be- rın hic; bir mikroplu hastalıktan 
bazı yerlerde to~~aı ~:rin vü· telef olmamaları lazım gelirdi.,. 
hemahal beya~ kur~ ; k etmek Beyaz küreciklerin hanıri has· 
cut muavenesıne ış ra"ıdır. Bu 1 talıklarda azaldığını bilmek sizin 
bazı ye,.Je"e to~lanr·1:üc•1 t mu işinize yaramıyacağı için, onları 
hal beyaz kiir~ci't er:n ek isteme- burada faydasız yere saymıyaca
avenesine işt '"!.k e .. m de hücum ğım. Bu türlü hastahkları hekim 
diklerinden de .. ıl, v~ıc..° kar . ler bilirler ve kan muayenesi ya. 
eden düşmanın ... a ~e be • nan beyaz kürecikleri savu.-lk 
naz c;ıkarak. 'u~utacak bir hastalıiı iyice teshis edebilmek 
yaz k0recik1erı to~ an ileri gf!· için o muayeneden istifade eder· 
madde bara~maljnn / \'al'dır ki ler. Hekimlerin istifadesi, tabii, 
Jlr. Bazı .mık.rop ar a ,·anından hastaların istifadesi demektir. 
beyaz kürecık onun 

sını mümkün kılan "isti
car kanunu,, nun hakiki 
vazilerindendir. 

Onun sesi, bütün yer 
yüzünde Roosevelt'le ve 
Churchill'le ayni dere
cede duyulmuştur. 

İngilterede Yaşmak 

Modası 

ilkbahar ve sonbahar grip 
2ibi. nezle J(ibi umumi has

talıkların sal~ın halini aldıkları 
iki mevsimdir. Yine malumdur 
ki, bu ~ibi hastalıklar bilhassa 
sinemalar, tiyatrolar 2ibi umu -
mi yerlerde yayılırlar. Bütün 
bunları dikkat nazarına alan 
in~iltere Sıhhiye Vekili memle
ketinde yeni bir yaşmak moda
sı cıkarmıştır. 

Sıhhiye Vekili ve yaşmak!. .. 
Bir bakışta kula~a tuhaf J(eli
yor amma işin aslı şu: Devamlı 
düşman bombardımanları yü -
zünden İnRiltere halkı bil -
hassa büyük şehirlerde J(ünleri
nin bir çok zamanlarını sığınak
larda gecirmektedirler. Gece
leri ise hemen hemen daima o
rada kalınmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında halkı 
ı?rip gıbi bulaşıcı hastalıklardan 
kurtarmak icabeder. İşte bu dü
şünce iledir ki, İngiltere Sıhhi
ye Vekıli şimdi şeklini tarif e
dece~im bu yaşmakları çıkar -
mıştır. 

Erkeklerinki zar J(ibi ince bir 
lastikten yapılmaktadır. Bu in
sanın alız ve burununu iyice 
kapamakta fakat teneffüse ma
ni olmamaktadır. Öksüren bir 
adamın dzından çıkan mikrop
lar bu lastik zardan ı~ip hava· 
ya karışmamaktadır. Bu maske
leri taşıyanlar hiç bir rahatsız
lık hissetmemektedirler. Yal
nız si~ara meraklılan bir mild 
det için bu arzularına veda et-

O dl\, RoosevE;lt kadar 
müttefiklere vardım lü
zumuna kanidir. 

mek mecburiyetinde ka~ajtta
dırlar. 

Kadınların şıklıkları dikkat 
nazarına alınarak onların yaş
makları kumaştan yapılmakta
dır. Elbiseye uyması isteni
len her hanJ(i bir kumaştan ya
pılabilen bu yaşmakların iç ta
rafında yine ~ayet ince zarımsı 
lastik bir müselles şeklinde yer
leştirilmiştir. 

Son üç ay zarfında İn~iltere
de bu yaşmaklar son derece raj( 
bet bulmuştur. Bunların te
mtzlenmesine gelince erkekle
rinki hususi surette yapılmış bir 
yağa batırılmış pamukla silin
meli ve sonra bu pamuk vakıl
mahdır. Kadınlarınkinde de yal 
ruz iç tarafta kalan müselles 
şeklindeki kısım ayni şekilde 
temizlenmelidir. 

* * "Sam,, Madalyesini 

Nasıl Kuandı? 

Cok, çok karanlık bir gece 
idi. Londta şehrinin u

zun, ve umumiyetle ~ayet ka
labalık olan rıhtım boyunda 
şimdi yalnız telaş içinde oteve 
beriye koşuşan polisler ve itfa
iye neferleri ~öze çarpıyordu. 

Civardaki binalann bir çoğun
dan yan~mlar çıkıyordu. 

Polis James. etrafı teftiş edi
yor, bu tehlikeli mıntakada hiç 
kimsenin kalmadı,ğına kanaat 
get,irmek istiyordu. İşte tam bu 

esnada arkasında ihtiyatla atılan 
ayak sesleri duydu. Takip edi· 
liyordu. Ani bir kararla ~eriye 
döndü ve arkasından J(elen J(Öl-
2e ile karşı karşıya ~eldi. Bu 
zannettiği gibi kötü bir insan de 
i!ildi. 

Karşısında bütün civar hal
kının gayet iyi tanıdı~ı 15 ya
şındaki posta müvezziı Sam var
dı. Polis James hayretle: "Sen 
burada ne arıyorsun, dedi. hadi 
çabuk evine git. Bir daha seni 
burada görmiyeyim... Çabuk 
do~ru ilk sıJ<ı.pa4~ JJir .,, 

Sam ~u em»'t'.Üiert.ne oradan 
uzaklaştı. Fakat polis aCRt.d;w 
yok olur olmaz o yine meyda
na çıktı. Her tarafta çıkan yan
~lar büyümüş, tehlike artmıs
tı. Tam bu esnada elinde su 
hortumu koşarak Sam'ın önün
den geçen bir itfaiye memuru -
nun aya~ı kaydı ve zavallı adam 
fena halde yere kapaklandı. Mu
hakkak ki, bir yeri kırılmıştı, 
fena halde inliyordu. 

Sam derhal onun elinden hor-

riye Nezaretini deruhte 
etti~i zaman da: "Bu be
nim vazifemdir!,. demiş
tir. Ve İn~iltereye 50 
destroyer ~önderilmesi -
nin başlıca taraftarı da 
o olmuştur. 

tumu kaptı ve cepheden yan -
makta olan büyük bir binanın 
üzerine tutmıya başladı. Yarım 
saat kadar bu şekilde çalıştıktan 
sonra bir aralık eli boş kalmış 
olan bir itfaiye onu Jlördu. ~el
di hortumu elinden aldı ve: 

- Allah razı olsun, dedi, dojt
rusu imdadımıza yetiştin. fa -
kat burası senin için tehlikeli 
hadi sığınağa koş. 

Eski Bir 
Yeni Bir 

Kazanın 

Kurbanı 
Bu ayın ilk haftasında Harbi

ycc.-" vukua gelen ve Güzel Sanat 
lar akademisınden iki talebenin 
ölı.imü ile neticelenen otomobil 
kazasında yaralanmış olan kimya 
fakültesi talebesinden HulOsi og. 
lu İhsan da diın Gureba hastaha
nesinde olmüştı.ir. 

Tramnydan Atladı - Koca
ntustafapaşada Arabacı Beyazıt 
sokagında oturan 12 vaşındakı 
Nurettin Ahmet Erol, dun Ye -
di]Qıle - Sirkeci tramvayından at
layıp karşıya geçerken va•m n 
Haydarın idare ettigi Harbiye • 
Fatih tramvayına carpmış, kaf

Sam yine başını sallıyarak o- çası kırılmış ve muhtelif ycl'le 
radan uzaklaştı. Fakat çok u- rınden yaralanmıştır. 
za,ğa gitmedi. Biraz ötede bir Şiipheli Ölüm - Kumknpıda 
duvarın yıkıldı~ını ve orada Sinan soka~ında Cemal o~lu :J8 
hortum tutmakta olan ıki itfai- yaşında Cemal, yata/tında ölu o
nin enkaz altında kaldı_ğını aör- larak bulunmuştur. Ölüm süph lı 
dii. Derhal oraya koşarak gücti görülmiış, ceset morga kaldırıl
yetti,ği kadar taşları kaldınnıya mıstır. 
başladı. 15 dakika sonra adam- İki Kaza - Unkapanında Te
lardan bir tanesini kurtarmıya kirdaf{ i .. kelesinde oturan 7 yo.
muvaffak oldu. Zavallı fena hal- c:ı,nda Gülizar, Keresteciler cad
de sersemlemişti fakat yarah desinden ~c-çf'rken Caclcicde .b'.-1· 
değildi. Biraz kendine gelir ızel- l1Jrlan t~?.l~cı H:san Rahmının 
mez Sam'a: 3941 plaka ı ar~. ası~ı~ atı tara-

A b" . . fından ısırı1 rnış•ır. Gulızar kuduz 
- man sen ızı bırak dedı., hastahanesıne kaldırılmıştır. 

ben arkadaşımı kurtarmıya ça-
lışırım, sen doğru telefona koş --·---------
ve itfaiye merkezine buraya im- Fakat sonunda telefon noktası
dat ~öndermelerini, hortumla- na varmış, icabedcn yardımı 
rın çoJ!unun enkaz altında kal- getirtmiş ve sayesinde yan~ın 
dıl!ını haber ver .Ayni zamanda sondürulmiıştür. 
sıhhiye şubesine sıhhiye otomo- Şimdi Sam'a her.-ı iki itfaiye 
bili ~öndermeler~i söyle. memurunu.~ ~aya'~nı kur ar lı,ttı 

Sam söylenilenı derhal Y•'Ptı. hem de butun bır mnhall"?Ü!l 
O telefona ,Uderken düşman yanmasına m5ni oldu! .ı i~in m 
tayyareleri insafsızcasına rıhtı- kafat verilmektedi.,.. 
mı bambalıyorlardL Her taraf Sam. bt;yi.ık bir iftih~rlr: 
ateş ve duman içinde i~i. Bira- . 'P~l s b=.nr. Sl:.ınr.~· .ı?>t. cle~I 
ralık Sam tam bes dakıka du- hıc d·nlcr mivim. Kt·7 um bi., 
mandan J(Öz J(özü l[Örmiyen bir tehlıke ve ih•iv;ı.r- o1d· ~. _, ..... , 
sokakta barut ve yanık kok~ la- s~kl:ınır<ı;ak sonra ne z::ı.nıa 1 • 
n arasından 2fiçlükle nefes a- yanvac~lı::!', · · " 
larak yürümiye mecbur oldu. Dcmcktediı 
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Uo. 19 Nakledeii: ŞÜKRÜ KAYA 

• 
AMERiKA 

Teşkilatı 
Yüksek 

Esasiye 
Kanunu 

Milletin En 
tıan Edildi 

O vakitler, bir gün gelip siyasi kmda cari olacağmı yukar~a görmüş
partılerin, evvelden seçilmiş namzetler tük. 
uzerinde reyleri tek!lıf edebileceği ta- Bundan dört gün sonra 21 Hazlran
savwr edılmemişti. Fakat partilerin da Virjini, 26 Temmuzda da Niyork 
teşekkül etmediği rejimin ilk zaman- devletleri tasdik etti. Bu son tasdikin 
larmda ibile. lbu vaziyet ancak bir Ni)"Ork devletinin ehemmiyetindt:n 
defa 1824 intihabında vaki oldu; Coa gelen hususi bir kzymeti vardı. Ge
Kınsi (John Quincy J kongre tarafın- ri kalan diğer iki devlet daha sonra 
dan Andriv Ceksm'a (Andrew Jeak- tasdik ettiler. Şimalt Karolin 21 İlk-
Frın) tercih edildi. · kanun 1789 da, Rod Ayland da (Rhod 
ürüncü kuvvet: tsland) 29 Mayıs 1790 da tasdik et-

Hükümetin nçüncü kuvvetine gelin
re; yüksek bir divanla aşağı divan
ları "mahkemeleri" ttıtiva eden fede
ral bir adliye sistemi kabul edildi. 
Bunlar federal kanunlardan yani biz
zat teşkilıitı esaslyedcn kon!fre tara
fından yapılmış kanunlardan çıkacak 
meselelere ve ecnebilere ait hallere 
bakarlar. 

(Ecnebnerl alılkadar eden haller 
§unlardrr: Büyük ve orta elçiler, kon
soloslar, Amiralliği alakadar eden me
seleler, deniz ticareti, bir devlette 
yabancı veya yerli fert veyahut dev; 
1 •tler aıasmd.ıi<"i ihtiJM.) Yeni devir
lerden alınan bir misal, harici müna
sebetlerden mesul federal hük(ımetin, 
devletlerden birinin bu mesuliyeti a-
1.ikador eckn herl:ıangi bir hareketini 
kanun dairesinde durdurmak için 
böyle adil bir salahiyete ne kadar 
rmhtaç olduğunu açıkı;a gösterir. Bir
] ğe dahil her devletin maarife ait 
kanunlarda hakimiyetinin mutlak ol
duğu malumdur. 

l900 da San Frar.sl:<>konun, bizim 
t lim ve terbiye dediğimiz "Board ol 
cıducation" dairesi şehirdeki mektep
lerde Asyalı çocukların beyazlardan 
ayrılmasına ve onlar kin ayrı l:>ir 
mektep bina~ı yapılmasına karar ver
di. O sırada orada 25.000 mektepliden 
yalntt 93 tanesi Japondu Japony:ı. mu
ahedeye mugayir telakki ettiği bu 
1edbiri protesto etti. Birleşik devlet
lerden blrlnin hakkı me\•:r.uu bahsol
makla beraber Reis Ruzvelt (Th. Roo
sevelt) Japonlara hak vermekte te
reddüt etmedi. Kallfornlvanm muka
vemeti takdirinde teşkitıltr esasiyenin 
v ksek divan vasrtasiyle federal hü
kumetin nokta! nazarını kabul e-ttire
r<>ğini Cilmhurrels.i evvelden bi.liyoı·
ctu . I' 

Y ük&ek DilJtlll: 

Her ne kadar ııarahat yo'lı: idi)"ll! de, 
konvansiyon cereyan eden müzakere
lerden anlaşılıyor ki, yüksek divan, 
ikinci derecedeki hic bir kanunun 
t'!hakküm edemiyeceği en esaı11ı ve 
en yüksek bir kanun olan teşkilatı 

P'ıasiye muhatik olarak konıırenin 
yapacağı bir kanunu battl ve yokmuş 
addeder. 

Bundan başka, teşkilAtı esasiye ka
rıununda yapdacak herhangi bir tadil 
i~in. ya kongrenin ü~te iki ekseriyet
le teşebbüse ıeçmesl v~hat husuaf 
blr konvansiyon mecliııinln karar •er
mesi kararlaştrrıldı. Bu tadillerin de 
tatbik mevkiine ıfecebilmes! ic-in dev
!Ptlerin dörtte ü~iiniin bu tadili hu
susi kanunlarla tasdik etmeı;i şarttır. 

tiler. Mukavemetler, devletlerin is
tiklallerine pek bağlı olan bir çok A
merikalıların yeni federal hükumetin, 
kendilerine verdiği korkudan ileri ge
liyordu. Acaba bu hiJkumetin istip
dat yapması teohlikesi yok muydu? 

Devletlerin haklarının bu vesveseli 
müdafileri, merkezi iktidarın bundan 
ııonra fazla kuvvı>tli olacafmdıın kor
karlarken, bu ihtiyacı bilenler ve 
kudretsiz bir merkezin tehlikelerine 
tecrübe ile hükmedebilmiş ol:ınlar. 
bi!Akis kati derecede kuvvetli alınama 
sından ürküyorlardr. 

Hic kimse memnun değildi, her iki 
tarafta da endişe devam ediyordu. İs
tikbalde kurulacıık hükômetin, bitevi 
ve birdenbire dobmıyacaıtı. devam1ı 
bir gayret neticesinde kunılabileceği 
hiıısolunuyordu. 

Caıidaşları, teskllAtr esaı;iyenin mu
vaffakryetleri sebeplerini bugün bizim 
~ördüğümüz vuzuhla ,eöremezlerdi. 

Birinci ~eben muhakkak, onun pra
tik olması mizacıdır. Federal kon
vansiyon ıızalarınm karşılaştığı me
~ele. işliyebllecek bir hükumet kur
maktı. Vazifelerini iyi bir neticeye 
vardrrmak icin. bunlar. kendi tecrü
belerinden mülhf'!TI olmııktan başlta 

bir şey dQ"1nmediler. Herkes ltendi
sinin mert91J1) olduju V!rjlnl, Masıra

şü~et, Niyork ve sairede, eski hüku
metlerin gidişini temin veya ona en -
rtel olan seyler görmüstn. Frans1% bü
yük ihtilAlinin miicerret prensiplere 
l!Öre her şeyi yenilemek arzularından 
mülhem ve nazari teşkilAtı esasiye
lerinden farklı olarak. Amerika t~ 
kil~tı esasiyeclleri, tecrübe edllmi11 u
qıll.erinl. muhafına etmek, nok~nları 
tamamlamak. ihtilanan banşhrmak, 

uzlaşmıılar bulmak kaydında oldular. 
P'ederal teşlrltltı esaalyede, mucip <ıe
hebini mGtkGl ve ?Jazik deYirden 
almıyan telı: bir madde Y'Olıt°tur demek 
tı=-'kikılten mübalağalı değildir. 

Yeni rejim: 

C7enc Amerikan milleti 1776 ile 1787 
arasmda, zorluklar cekmi$ ve önder
leri (Leaders) bundan ders almışlar
dı. Bu öndı>rler, milleıtin kazandığı 

•iyesi kemalden istifade etmenin yo
lunu bilmişlerdi. Eski keloni rejimi 
2amanmdald hük<ımıot b-rrüheleorfni de 
buna i!Ave etmek lbrmdır. TA. koloni 
ldıııreırinln başlan.ıtıcmdan 1787 teşki
latı ea.si~ne gelinceye kadar 'i

rada ncen bir takım tecrübeler neti
cesinde teamül df'rhal kendi kendine 
teeıısüs edivermiştir. 

Bu muvaffakıyet. yeni rejimi ku
ranlarm, il~ kuvveti yalnız blrbirin
rlen ayırmakla değn. bunlann birbir
lerine karŞt miivıızene ve fı1tlklllle

rinl temin etmek htın~nda .ıtöııteor

rilklerl dikkat ve ihtimamla da ~h ,, 
rılunur. 

Teşkllltr esaııırye:vr; yaııannmn tl
vaııetl ııayeııinde, Amerika siyasi alı~ 

temi, par!Amenter rejimleri bozmak 
ve inhiU.l ettirmek tehdidi altında bu-

Yapılan teşkilatı esasiyenin her 
d ~vıeı tarafmdan bu maksatla inti
hap edilmiş mahsus konvansiyonlar 
tarafından taı:dik edilmesi esası ka
bul edildi. Dokuz devlet tarafından 
bısdik edilir edilmez, taııdik eden dev
lC'Uer için derhal meriyete girm~i 
kaydı konuldu. Bu ı;on hGkümlerden 
efe makaat. devleUere kar~ uysal gö-
runmekti. - Sancılarınız ne Alemde? 

lunduran teşrii kuv\'ctin, icra saltlhi
yetlerine tecavüzü seyyiesinden koru
muştu. Amerikan sisteminde hüku
met, hükümet eder; icra kuvveti .sa
lahiyetine tecavüz ettirmez. Bu teşki
latı esasiye Amerikan milletinin bir 
buçuk asırda başka hiç bir millete 

TAN 

Roosevelt Harbe 

Doğrn Y e::i Bir 
Adzm Da~ıa Atıyor 

nasip olmıyan tahavvüllerin deh.;id 1 (Baş tarafı 1 ıucıdeı 
li t~~iki, altınd~ kml~1?"acak kadar tere ve ~ihve~cilere ka.~şı .. nlm_ış 
mülayımlık de gostermıştır. Bu tarih- bulundugu vazıyette buyuk hır 
te misli geçmiyen bir tecrübedir. değişiklik vücude getirmemi'jtir. 

Amerika teşkilatı esRıoiyeı;inin mu- Amerika zaten bütün menabi-
vaffak oluşu kendi dışında diğer iyle Ingiltere ve Çine yardun ct
bir sebepti. Amerikan halkmm ruhi mckte, ve bu yardımı elindeki bu 
halettir. Yeni hükumet 1789 ilk ba- tim vasıtalara başvurarak haki -
narında, bir bahar tazeliği muhiti i- kat sahasına çıkarmıya çalışmak
çinde işe başladı. Herke~de ticaretin tadır. 
canlanacağı, her şeyin yoluna girece- .Btitün Amerikan sanayii, malı
i{i hakkında şiddetli bir his vardı. yesi ve diplomasısi ona göre sc
Muhaletetin beslediiH endişe ve iti- ıerber ed.ıımıştır. Gemi kc.üle -
matsızlığın yerine. Amerikan milli ha- leri muntazaman Amerikaya bu 
vatmm istinat ettiği iktiıoadi faaliye- ya.l'dımı taşımaktadır. 

tin tekrar başlıyacağı hakkmdaki iti- Mister .koosevelt ın bu defa da 
mat kaim oldu: Millet, daha dayanık- vaadettiği bundan fazla bir şey 
lı temeller üzerine kurulan hükılmetc değildır. 
o:;eve seve yardım etti. 

Faaliyetin herkese açık ve herkese 
•ervet vaaciettiği bir diyarda ticari 
refahın, butün müesııeı1elere sağlam 

bir destek olması tabiidir. Bu refah, 
:ı:aten iyi yapılmış ve d~l~alara göğüs 
r<erebilecek olan teşkil~tı esaııiyeyi. 

tıpkı Nuh'un gemisi gibi kazalardan 
1·""'"lldU. 

Kanuna' karfı tarizler: ------------.......... 
Amerikan teşkilatı esasiyesine, el

de edilmiş mülkiyeti himaye etmek 
ve devlet kıymeterini tutmak kaygı
o;mı taşıyan adamlar tarafmdan yapıl
mıştır, diye esas.<:rz: ve sathi tariz o
lunur. Onun, yüksek ve mal sRhibi 
ve idare eden smrfm eseri olduğu 

muhakkaktır. Fakat nihavet kırk ı:ene 
memleketin idaresini (1829 da Cek
<:ın'm cümhurreisliğlne kadar) ı>linde 

tutan bu adamlar, kendi menfaatle
rine muvafık hareket etmPkle, vazi
felerini, şefleri oldukları biHün mil
letin menfaatine en mutabık bir tarz
da yapmakta olduklarına kanaatleri 
vardı. 

Toprak edinmek frrı:atmm kolayca 
herkese nasip olduğu öyle bir diyar
da, mülkiyet haklarmı temin herke~ 
için faydalıydı. Siyasi akıl ve feraset 
mal sahibi olanlarm elinden mülkle
rini almak değil. olmıvanları da mülk 
!'lahibi etmekti. Amerik:ın poitikasmın 
ic:vüzünü tetkik eden, Üniversite rek
törü Artür T. Hedle (Arthur T. Had
ley) ııonnki tahavvilllerden bahseder
ken, Amerikan teşkilAtJ ec:asiyesinde 
hAkim olan muhafazakArlığı, en ba
orlt ve en do~ru bir sekilde izah '1!er: 
"Yeni şrelenler toprak edinmf'kte hic 
bir müsküle utnımı:vorlardı. Sermaye 
tedarikinde çok bü~k güclükler çe
ki•orlardı." der. Bu şartlar içind~ 
''Birleeik devletlerde, demokrasinin 
lnkisafmın. mülkiyet haklarmm hima
ye edilmesi ve sermayenin tesvik .«ör
mesi ,nbf çift iki netice,, vermesine 
nasıl.hayret edilir? 

FASIL il 
Yeni Cümhuriyet 

1789 - 1816 
Federal teşkilAtr esasiyenin kabulii

nü, 30 Nisan 1789 da Nivyork'da 
Volstrit (Wall StrH>t = Vol sok:-ığı) 
Federal binaS'lnm balkonunda Ameri
ka Birleşik devletleri reisi olarak 
Jorj Vasin1tton'nun "açnsı" takip et
mişti. Konfederasyon kongresinin 4 
Mart olarak kararlaştırdığı -o \•akit
tenberi daima riayet edilen bir gün
dür- a~ış merasimi böyle biraz geri 
kalmıştı. 

1 - 1789 da Amerika h•lkı: 

Mukadderatma ilk defa olarak, ~-
islik etmek üzere Jorj Vaşin~n'un 
ızetirildiği vakit Amerikan milleti ü
çüncü derece bir devletti. Nüfus ve 
servet itibariyle, bu.ıı:ünkü Dnnimar
k11 veya Portekize tekabül ediyordu. 
Bugünkü Nivyork nüfurundan hisso
lunacak derecede az olan bu nüfu~ 
ancak dört milyon kadardı. Bunun da 
vedi yGz bini zenci esirdi ve mem
leketin he- taratma yayılmış dağı

nık bir halde idi. Yerliler. şurada bu-
(AJ'kası var) 

* * A merikan Cümhurreisinin 
her defa mihvercılere harp 

ilan ettiği halde bir türlü harbe 
girememesinin muhtelif sebeple
ri vardır: 

1 - Amerika demokrasi ile i
dare edilen bir memlekettir. 
Orada Cümhurreisi efkarıurnu -
mıyenin arzu ve kararına ittiba 
mecburiyetindedir. Amerika ef -
karı umumiyesi ise hentiz harbe 
girmiye hazır değildir. Mister 
Roosevelt'in bütün nutuk!::u-ı ef -
karı umumiyeyi bu hedefe göre 
terbiye edip hazırlamak gayesini 
takip etmektedir. Bu defaki nut
kunun da en büyük hedefi, Ame
rikan efkarı umumiyesine bu teh
likeyi biraz daha kuvvetle anlat
maktır. 

2 - Amerika henüz harbe gir
miye hazır değildir. 

Amerikada mecburi askerlik 
hizmeti yeni kabul edilmiştir. 
Bugün silah altında talim ve ter
biye gören efradın miktarı an -
cak 2,000,000 dur. Halbuki Ame
rika 12,000,000 asker çıkarmıya 
miı.ktedirdir. Bu muazzam ordu
nun talimi, teçhizi, terbiyesi için 
Amerika zamana muhtaçtır. 

Amerikan donanması, harp 
programını ancak 1945 te tamam
lıyacaktır. 

Amerikan hava kuvvetleri an
cak 1942 de Almanyanın seviye -
sine çıkacaktır. 

Amerikan harp sanayii henüz 
yüzde yüz randıman verecek bir 
halde değildir. 

Binaenaleyh Amerikanın bu -
gün harbe girmesinde faydadan 
ziyade zarar vardır. 

Fakat Mister Roosevelt'in bu 
defaki nutku harbe doğru atılmış 
yeni ve kuvvetli bir adımdır. A
merika Cümhurreisi denizlerin 
hürriyeti üzerinde durmuştur. De 
nizlerin hürriyetini takyit eden 
her halieketi Amerikanın bir te -
cavüz telakki edeceğini söylemiş
tir. Amerika denizlerin serbesti -
sine dayanarak donanmasını ve 
gemilerini her tarafa gönderebi -
lir. icap ederse Ingiliz sahilleri -
ne kadar da sokulabilir. Alman
ya veya Japonya Amerikan ge
milerine taarruz ederlerse Ame -
rika bunu harp sebebi telakki e
debilecektir. 

Mister Roosevelt'in bu defaki 
nutkunda ehemmiyetle üzerinde 
durulması lazımgelen en mühim 
nokta, Amerikada hudutsuz milH 
fevkalade tehlike halinin ilan e
dilmiş 'olmasıdır. 

Bu tedbir ile Mister Roosevelt, 
harp halinde bir devlet reisinin 
haiz olması lazımgelen bütün 
salahiyetleri iktisap etmektedir. 
Roosevelt bundan böyle Ameri -
kan sanayiini harp gayelerine 
göre istediği gibi organize etmek, 
sermayedarlarla işçiler rrasında 
zuhur edecek ihtilafları hallet -
mek, müdafaa bakımından lüzum 
gördüğü müstacel tedbirleri al -

Bunlardan daha manalı olan hü- - İki gündür daha iyi. Yalnız siz eksiksiniz ..• Yazan: Vicki Baum 
Jrüı!ı de ~kilab ~ııiyenin son rnad- - "Merkez" ciler benim gitmem için ne di • 
r~inin: "'İşbu te:ıkilAtı esasiye mil- yorlar? 
ı .. un en yök~ek" kanunu olacaemı i- - Kıskançlıklarından çatlıyorlar. "Saadet" ini· 
lan etmeslvdi. Bu savede, te$kilatr e- zi yaptığınızı söylüyorlar .. 
ı<-ısiye artık eski kor.federasyon mad- Nina biraz durdu, fakat sonra, daha fazla da-
rı .. lerl gibi, muhtelif devletler ara~mda yanamıyarak: 
:tkdedllmı, bir muaherle. bir itilaf de- - Ve .. ve kocam ne yapıyor~ 
;n: belki, b0t6n te$ril mecliıılerin en - Eh işte ... Gidip geliyor_ 
yi.lkseiti, ~!yas! hAkimiYetin hRkikt sa- - Ya! •. 
hibl olan blu.at Birle11ik devletler n- Demek ki, iyiydi; sustu, uşak yanindan geçi 
hlllisi tarafından yapılmış bir kanun- yordu; kendisinin bir mahpus gibi gö~etlendiğini 
du. hissetti, ve onun uzaklaşmasını bekledı; 

m At kanunu tatbik . edl~me8i .i~in. - Dinleyin Madam Bradley ... Kurşuni kostii -
m:~~el:'". icrası temın edılmek 1C1fı. mü boyacıdadır, gidip almak lazım. Çok ta cigara 
,.,,,, e ın sılAhlı kuvveti, bu kanunun içmesin, Madam Bradley. Yüzü nasıl? Akşamları 
'° . ..;.,de ı~ı. •• eve geliyor mu? Pantalonlarını kim ütülüyor? 
"'-üldetlı munakafalar: Pantalonlarının ütü yerlerine öyle düşkündür 

Federal konvansiyonun bu eseri ka
bul olunmak için kongreye ve hususi 
konvansiyon meclislerinde tasdik e
d'lrnek nzere her devletin ahalisin"' 
BPZolunduJu vakit. gayet canlı hatta 
"'ddet]i milnakaşalar oldu. Delaver. 
Pensilvanl, Niyuz Cf'rsey hı>mcn der
h:ıl tacdfk ettiler (7.12. t~ İlkk~nun) . 
1788 İklnr.lkAnunun ilk ,!!tinlerinde 
Jeojj ile Konnf'ktiket, Şubatın başla
rında Mas~a~füf'tı Marllan, Nisan so
nunda Cenubi Karolin, 23 Mayı-;ta 
Nıvu Hemşayır 2 ı Haziranda tıı~dik 
f'ttiler. Bu sonuncu tasdikle dokuz 
devletin ta!!dlkl temin edilmiş oluyor 
ve bu sayede federal teskllah e!!asiye 
91erfyete girmiş oluyordu. Bu meri
fetın yalnız tasdik eden de'ıiletler hak-

ki! ... Telefon ettiğimi sakın ona söylemeyin, Ma-
dam Bradley ... Söz mü? • 

Bu konuşma onu, öyle pek ferahlatmamiştı. Er
tesi günü tekrar telefon etti. Sonra çekini alarak 
"Merkez"e gitti. Evet, artık kararını verm!Jti. t 

Büyük bir mağaza, en nihayet h"er istlyenln gi
debileceği bir yerdi. Ve, "saadetini yapmış., bir 
satıcı çıktığı bir mağa~aya, bir. 1?üşteri gibi glrer
se, müşteri muamelesı g.rınelıdır. 

Nina Erikle her zaman buluştuğu o 5 numara
lı merdivene uğramadan, evveli porselen kısmı
na kendi kısmına, yani daha doğrusu kendi ye -
ri~e çıktı" orada, 279 E/14 numaralı güllü, por
selen kah~e takımının bulunduğu kendi tezgahı -
nın önünde durdu. · 

Mis Drfvot ......, 
- Madam ne arzu edi.Yorlar? dedi.. 

Nina'nın yüzünü görmemişti! Müşterinin yü-
ıü yoktur. -

- Ne var, ne yok Mis Drivot? 
- Ah .. ah .. Siz misiniz? Teşekkür ederiz, ıyı -

yiz. Ne arzu ediyorsunuz? Bir şey mi alacaksınız? 
Güllü takımın fiyatı indirildi... 

O sırada yanlarından geçen Mösyö Berg, onla
ra soruşturucu gözlerle baktı. 

Mis Drivot: 
- Affedersiniz, bir müşterim bekliyor, meşgul 

oltnam lazım... diye mırıldandı ve Ninayı bir ya
bancı gibi, güllü takımı önünde bırakarak uzak
laştı. Mösyö Berg, ona, di~i ağrıy~rmuş ~ibi, ~stı
raplı bir yüzle baktı, resmı uzak bır baş ışaretıyle 
selamlıyarak yoluna devam etti. 

HQr siıtirlendiği zaman olduğu gibi genç kadı -
nın gene alnı kırışmıştı. O şaşaalı "moda salonu di
yarına gitmek üzere, camlı holü, hazır eşyalar 
ve ya~' elbiseleri kısımlarını geçti. Kalbinin hızlı 
hızlı çarptığını duyuyordu. Fakat her şeye rağ -
men cebinde doldurulmuş bir çek vardı ..• 

Moda salonuna girdiği zaman, -ı.man oradaydı. 
Nina: 
- Benimle meşru! olunmasını isterd,im, dedi. 
- Ah! Yarabbi! !: na! .. 
Nina, buz gibi sogı.ık bir sesle: 
- Beyaz bir gece elbisesi arzu ediyorum, de

di. Bilhassa iyi bir şey olsun. 

Ticaret Vekili 
lunduğu gıda maddelerini emri
ne hazır bir hale koymaktı. Bun
dan da bugün kendimizi muvaf
fak olmuş sayabiliriz. Tivaret 
Vekaletinin diğer gıda maddeleri 
üzerindeki faaliyeti kontrol ve 
mürakabeden ·ibarettir. 

Vekalet şimdi hububatta d;ı. 
olduğu gibi. diğer gıda maddele
rine de istihsal mıntakaların
da el koymakta ve bu suretle 
ihtikarın önüne tamamen gece
bilmek ıcın ihtivarında olan 
her tedbiri almaktadır. 

Hükumet. diğe rtaraftan istih
sali arttırmak ve ithalatı c;o
ğaltmak icin büvük gayret sar
fetmektedir. Bu husust::ı ithalat
cıların en büyük derdini döviz 
meselesi teskil etmektedir. 

Bugün, memleketin muhtac 
bulunduğu maddelerin getirtil
mesi şartiyle istenilen maddenin 
harice cıkarılmasma müsaade o
lunmaktadır. Bugün, cenup ve 
simal mıntakalarımızın harp va
ziyeti dolayisiyle aldı_ğı son s0k
le rağmen ihracatımızın dört 
aylık miktarı memnuniyeti mu
cip olmuştur. 

Bu suretle. devletin mnhtac 
olduğ"u civi, cuval ve teneke gi
bi madde~er ihrar::ıt yanmak su
retivle temin edilmis oluvor ... 

Ticaret Vekili bundan sonr::ı 
fiu"'t nıü,..~kabe rnP<:Pl•="<:in<> t0ma~ 
ederek alman tedbirler hakkın -
da şunları söyledi: 

- "Fiyat mürakabe komisvon
lan tarafından tesbit ve ilan e
dilmiş olan eşyalar üzerinde ihti
kar yapanlar, rayiç fiyattan yu
karı satanlar milli korunma ka
nunu hükümlerine dayanarak ce
zalandırılmaktadırlar. Fakat bu 
nunla beraber biz bugün ihtika
rın tamamen önüne geçtiğimizi 
iddia edemeyiz. Mütemadiyen 
yeni ve pratik tedbirler alınması
na rağmen vatandaşlardan yar
dım görmediğimiz için tamamiy
le muvaffak olamıyoruz. 

On kuruşa olan bir malı 20 
kuruşa satan bir satıcıyı şikayet 
~tmek büyük bir iş olarak telak
ki olunuyor. 

Fakat her ne olursa olsun han
gi zümreye mensup buunursa bu
lunsun hiç bir kimse vatanda~ın 
sırtından geçinemiyecektir. Bu 
memlekette muhtekire yer olma
dığını alacağımız bazı yeni ted
bizlerle en açık bir şekilde an
latacağız. 

Memeketin umumi ana mad
delerinde hiç bir sıkıntımız yok
tur. Aldığımız tedbirlerle her 
şeyin bol ve temiz olduğunu söv
liyebilirim. İstediğiniz kadar is
tediğimiz şeyden alabilirsiniz. Bu 
bakımdan ekmek, şeker, yağ ve 
diğer ihtiyaç maddeleri üzerinde 
vesika usulünü tatbik etmivece
J{ız. Son zamanlarda kahve ü
zerinde hafif bir buhran görül
müşse de o mesele de artık ta
mamen halledilmiş oluyor. Şim
di altı aylık kahve elimizde mev
cut olduğu gibi daha fazla ge
tirtilmesi icin de temaslarımıza 
devam etmekteyiz.,, 

mak, müdafaa kuvvetlerini iste -
diği gibi kullanmak, harp halinin 
icap ettirdiği her türlü hareket -
lere teşebbüs etmek, tersaneleri 
devlet hesabına işletmek, borsayı 
kapamak, esham ve tahvilat satı
şını menetmek salahiyetini kazan
maktadır. Binaenaleyh Mister 
Roosevelt bu . .ıtkuyle Amerika
da dahili bir harp hali ilan etmiş 
gibidir. 

Bu itibarla bu karar Cümhur
reisinin harbe doğru attığı en 
kat'i adımdır ve Amerikanın har
be girmek üzere bulunduğunu, ve 
o vakite kadar hazırlıkların tacili 
lüzumunu göstermektedir • 

Ha -

Dünyanın Siyasi 
Manzarası 

(Başı 3 üncüde) 

29 - 5 - 1941 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Bütün bunlar, şüphesiz, Al _ 7,30 Program 18.30 Ziraat tak-

1 7 .33 Milzik (Pl.) vimi 
manya için kafi harp seheıı eri- 7.45 Haberler 18.40 Cazbant 
dir. Fakat buna rağmen Alman 8.oo Müzik (Pi.) 19.00 DerUeşme 
zimamdarları, Anglo - Sakson 8.30 Evin saati 19.15 Cazbant 
aleminin temsil ettiği 650 mil - * 19.30 Haberler 
yon insana ve tükenmez kay - 19.45 Konuşma 
naklarına karşı alenen, haı·p aç- 12·30 Sııat ayan rn.oo Müzik 

kt • . k d" 1 12 33 Şarkılar 20.15 Radyo ga ... ma an çe.aunme te ır er. 12,45 Haberler 
1 00 ,w .. "k (P' ) zetesi Mister Rooseve t'in Aıne:ri - 13, muzı ı. 20 45 Temsil 

k h k d k . b ·· 13.15 Şarkılar 1 · . ' anın arp arşısm a ı ugım-
13 30 

M ... k (Pl) 21.00 T~msıl 
kil vaziyetini kongreye ve cf- · uzı · 21.50 Haberler 
karı umumiye;·re kabul ettirin - • 122.05 Memleket 
ciye kadar epeyce zahmet çek- 18.00 Program po!tası 
tiği ve çok mahirane bir tak - 18.03 Fasıl 22.15 Temsil 
tik kullandığı muhakkaktır. 

Harbin ilanından epcyc.~ za - , Istanbulun yeni harikası ' 
man sonraya kadar Ameı ıka cC 

1 

istanbulun me,şhur 1 teptslnl 1 
kan umumiyesinde "ademi mii- büyük ve küç!.i-1< çamlıca tepe· 
dahale,, zihniyeti hakimdi. Al-, terini, Marmara ve adaları ayak· 
man tehlikesi çoğaldıkça ve A- larınızın altına seren 
merika ate-ş hattına yakla~tık - BAY AZITTE 
ı;:a, "harp hariç olmak Ü7ere in- ARA 
giltercye yardım,. prensibi ka - MARM 
bul edildi. Bugünkü parola ''i
cap ederse harp,, tir. 

Kira ve ödünç kanunu kabul 
edildiği zaman infiratı;:ı•arılan 
ve Ingiliz aleyhtarlarından 
Hearst, infiratçıhğm mağlôlıi -
yetini itiraf etmiştir. 

Bir ay kadar evve·I Mister 
Stimson ''harp Amerikayı teh -
dit ediyor., dediği zaman. an -
cak, Almanların Amer:kayı is
tila edebileceklerini dliştinınck 
hamakat olduğunu iddia eden 
Lindbcrg bu zata delilikle tav -
sif etmişti. 

Amerikan ve lngiliz efkan u-
m umiyesi ve matbuatı Mister 
Roosevelt'in bu nutkundan 
çok memnun görünmektedirleı·. 

Mühim olan, bu nutkun mih
ver devletleri matbuatı ve dev
let adamları üzerindeki ie· ... iri -
dir. 

Vichy'nin Teminatı: 

Vichy hükumetinin, Frnn -
. sız filosunu \'e miistt"m

lekelerini Almanyaya teslim et
miyeceği hakkında Amer;ka hii
kumetine tahriri teminat ver -
mesi zahiren çok mühim bir si
yasi hadisedir. Çünkü, aksi tak
dirde, Mısınn ve Cebclit.mkın 
Almanlar tarafınrlan işgali ko -
laylaşacag_ ve Girit harbinde 

Sinemasının 
taraçalarında İstanbulun misilsiz 

ve mi.ıh te,em ı -
HA VAI 

MARMARA 
GAZİNOSU 

açılın ıştır. 

Hallı kahve, Buzlu Bira, envıi 

nefis dondurmalar, Soğuk büfe, 
Alaturka ve alafranga aervlı 

,_ Geceleri 24 e kadar açık_,, 

Askerlik isleri 1 . .. 
Şubeye Davet 

Beşiktaş Askerlik Şubesinden: 1331 
dogumlularla ihtiyat eratın yoklamıı.· 
ya davetleri. 

ı - 1337 doğumlulardan §imdiye 
kadar ilk yoklamalarını yapttrmam'4 
olanlarla 312 : 332 ihtiyat erlerde:ı 
941 yoklamasına gelmernts olanarm 
Haziran 941 sonuna kadar Cumarto. 
si gılnünden maada her gi.ın şubey4 

müracoat etmeleri. 
2 - Mez.kur tarihe kadar yoklama. 

ya gelmemiş olanlar hakkında 1111 
sayılı As. kanununun hükümlerim 
göre para cezasına çarptırılacakları l• 

Hin olunur. ~ ,.. 

* oldukça zayıflayan ve C<iaS iis- Eminönü Yeril Askerlik eubeıln• 
lerinden mahrum kalacak olan den: Srnd 8 muamele memuru Yah· 
lngiliz donanması Akdenizi ter ya Nüzhet oğlu Recai (35489); Yedelı 
ketmek mecburiyetinde kala - piyade teğmen (47587) Nad Celal 
caktır. Bor~ne~; Yedek piyade teğn)ep Tev· 

Vichy hükumetinin bu k:lra- fik oğlu Reşat San (45410): Yedek pi· 
n, Mareşal Petain'in temsil et- yade teğmen Hüseyin Hilmi ollu Muı 
tiği "Almanyaya birçok t5vi - tafa Adnan Bozcalı (14213) Qn kayıt· 
z~tta buluna;ak .Fransayı ikinci 

1 

lc:rı tetkik edilmek ~z~re nOtus hü· 
hır harp felaketmden kurtar - viyet cüzdanlarıyle bırlikte acele ŞU· 
mak ve bugi.inkiinden daha feri ! beye müracaatları. 
bir açlığa sürüklememek,, cere
yamnın bu sefer de, hiitiin 1ch
likc-lere rağmen Fransanın Al
manva ile iktısadi ve askeri iş 
birliği yapmac::ını istiyen Laval 
ve amiral Dadanın temsil f'ttik 
leri cere:vaPl'\ galebe çaldığını 
göstermekteuir. 

çin ciddi sebepler varda: Vi· 
chy hükumeti Suriye hava mey 
danlarından ve Tunus kara SU• 
}arından Almanyayı istifade eı 
tirmiştir. Fasta ve bilhassa l\.a· 
zablanka gibi mühim bir liste 
Almanlann birleşmesine müsa· 
ade etmiştir. Fakat Vichv hükumetinin A

mc·rika:va verdiği bu teminata 
lngilte;enin itimat etmmnesi i- M. ANTEN , ....................... __________ , 

Bu Gün l\latinelerden İtibaren : 

1 

i ~ E K Sinemasında 

-
2 Film Birden 

3 AHBAP ÇAVUŞLAR SiRKTE 

2 -
( Türkçe Sözlü ) 

MOSYÖ MOTO 
CANAVAR ADAl\f _. 

~ ................................ ~ 
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kendisinin de sevindiğini görmüş ve adeta şaş -
mıştı... Hemen fırlıyarak onu karşılamıya koştu. 
Ve bu sefer Thorp onu öperken, eskisi gibi gözle
rini kapamadı. Thorp ona karşı çok müşfikti; he
diye olarak yeşil taşlı bir kolye getirmişti. Seyıı -
hat tozlarından temizlenmek üzere hemen ban • 
yoya girdi. Bındiği tayyarenin gürültüsü onu se~
seme çevirmişti fakat banyodan sonra o da geçtı. 
Nina'ya; 

Lilian bozulmuş, sararmıştı. O sırada, hiçbir 
şeyden haberi olmıyan Madam Şalon içeri g~rdi. 
Nina bu mağaza ziyaretine evvela delice sevm -
mişti. Geniş bir koltuğa, rahatça yerleşti. Lili~n·ı~ 
gözleri önünde kırılıp döküldüğünü görmelı:f.d!! 
Ha.. ha... Onu ne de iyi oynatıyordu ya! Hula
sa ona "müşkülpesent,, bir müşterinin bir satıcı
ya yapabileceği bütün işkenceleri yaptı. Fak~t 
Lilian, artık dayanamıyarak, bütün sabrı~ın ~u
keneceği bir sırada, Nina da bu oyuna sinırlerı -
nin, daha fazla dayanamıyacağını hissett~. !.I~.yır, 
"O,, nu, o enfes çıplak omuzları, o yür~!uş~, o 
endamı, kocasını ayartan bütün o güzellıgı go: -
miye artık daha fazla dayanamıyordu ... ~ Bır 
hamlede ayağa fırladı, daha çok bir hıçkırıgı an -
dıran birkaç mazeret kelimesi mırıldan?ı,. ve. ~ce
le adımlarla, koşar gibi kapıdan çıktı, gıttı. Lıhan, 
kan ter içinde alnını siliyordu ... 

- Eh şimdi de gönderdiğim çekle, aldıklarıni 
göster bakalım, dedi, ve onun biraz şaşırdığını 
görünce gevrek bir kahkaha salıverdi. 

Genç kadın, bir sıçrayışta misafir odasına koş
tu, çeki çantasından çıkardı ve getirip Thorp'un 
tinüne bıraktı. O hayret içinde, kalakalmıştı: 

- Vay canına! 
Nina bu parayı harcamadığı için, kendisini ta

mamiyle satmadığını düşünerek ferahlar gibi 
oldu ... 

- Hiç te giyeceğin yok küçük. Halbuki dışarı 
çıkmak için, güzel olman lazım! 

Thorp, genç kadınların gözüne girebilmek için, 
onları hediyelere boğmak icap ettiğine inanırdı. 
Aslına bakılırsa, karısı Lüsi'ye karşı da gösterdiği 
muamele bundan başka bir şey değildi. .. Ayna -
nın karşısında, çıplak kafasını kolonya ile iyice 
ovup, smokinine girdikten sonra, Nina'yı "fethet
menin., öyle pek '<olay olmıyacağını biraz sezer 
gibi olmuştu. 

Nina emrine verilen, Thorp'un o şahane! araba 
sına bindi ve eve döndü: Yakışıklı şoför Toni, o
na karşı, bir İngiliz kraliçesiymiş gibi büyük bir 
hürmet gösteriyordu. Evde misafir odasına çeki
lerek iki köpeğin tüylerini fırçaladı; sabahta~b~
ri hislerini tutabilmek için, çok azap çekmıştı; 
adeta boğulacak gibiydi. 

Birdenbire köpekler acı acı havlıyarak kapıya 
hücum ettiler. Ev hareket ve seslerle doldu: Mös
yö Thorp dönmüştü!... Nina onun geri gelişinden 

Ne de olsa bıraz yorgundu!.. Ocak başı. terlik· 
leri, 'iki köpeğı. bir bardak vıskı, ve en son tarih
li mecmualar; aslına bakılırsa, şu anda istediği 
yalnız bunlardı. .. _ 

Fakat öbür taraftan da, Ninanın muk.qvemetini 
daha bu akşamdan zorlamağa ahdetmiş, zaten 
Nina da kendisini, işin oluruna bırakmıştı!... .. 

(.Arkası var) l 



TAN 
29 - 5 -1941 

Mecliste Dünkü Müzakereler Yeni ve 

Yergi 

Muvakkat 

Zamları 
(Baş tarafı 1 incide) iMide) lan ntve ettlt: . tavassıtlann ellerinden alarak doğ- rinde çalışmalarımıza devam etmek-

" CB~ş. t~rafı 1 •. e 1 ,,_ Yevmiyesini almak için bir a- rudan doiruya halk ile temas ederek teyiz. Hayvan vaziyetine ıclince, 
- Yol vergısı Iayıkı v

1
edçnil. . . k t mUmessillel'inden ne• satmak her iki tarafın menfaati ica- istatistikler de ııösteriyor 'ki, her sene 

tahsil olunamamaktadır. areı melenın ~ır. cb' t gördüm Gidip bu bıdır ., mevcut bir miktar daha artmaktadır. 
} 1 · b" ede tahsil e- ler ~klliın' 1ıza · \ · · s ·ı lllsusıye erın ır sen . 

1 
. l . •crilmc ini rica ettiğim Ziya Karamürselin maden tetkık $imdiye kadar 40 - 4 mı yonu reç-

dccekleri vergi miktarı tahmıne1n yevmıye .e~nt ~iimeı:sılleri bu Jsc mu ve araştırmaları ve bunlardan alınan miyen hayvan miktarı bu sene 56 mil-
15 milyon lira kadar olduğu_ hı. - ı zaman, ııtır e 1 öyl~di ' · neticeler hakk111da ıorduiu bir suale yonu bulmuştur ... 
d b 'kt d k 5 mılvon d:ıhalc e mem s . ki 1 l b l f e U mı ar an anca · ! ilkti tı Tiirk amelesini miidafaa Hüsnü Çakır cevap vererek maden Ziraat ma ne er ve un arın a· 
lira tahsil olunmakta ve b_u .vara! }I . me ~ esi en biiyük bir vazi. arama işlerine memleketin muhte!H aliyeti hakkında da izahat veren Muh
dahi icap eden yerlere Hiyıkı veç ve ?1m;;: ~ ~re ltıkayıt kalama~ı7.. yerlerinde devam edilmekte olduiunu !is Erkmen son söz olarak ljunlan 

1718 sayılı kanunun 12 inci 
maddesinin dahilde şekerden i
mal olunan maddelerin muamele 
ver~isinden muaf bulunduğuna 
dair olan hükümlerle türlü ıt
riyat ve tuvalet maddeleri iizeri
ne vaki olan muafiyet ıte kal
dırılmaktadır. 

hile sarfolunmamaktadır. fcdır. :i · ı ifade etti. Maden tetkik ve arama söyledi: 
Türk. ed 40 b" kilometre yol Bir kanun hazıı·lamak, ışııiz ame eye 1 l . b 

ıy c ~n i in birden iş bulmak, yol inşaatında ve diğer na- enstitüsünün yaptığı sondaj ve tet- - "450 bin çiftçinin ş en u mev-
~·ardır. B~nlann eps ;.. -ar• Iar iia lşlf'rinde ~alı tınnak bir zaruret- klklerin safhalarına ait izahat verdi. simde bu makineler vasıtaslyle ya
ımar ve ınşası bugun. u. "l F k t U '" d d' Bu işler üzerinde uzun ve devamlı ça- pılmıştır. Eskişehiı ·~ ve Polatlıda 
altınc'.r. mümkün d~ğıl.dır. 1

8 8 rB. de 
1
" sonra Nafia Vekili Gene. hşmak lazım geldiğini, en çok ma- bu makinelerin ıördiı.. ler had bir 

b 1 b ber Şimdıden ıı ıııa- un an B'l'-- 1 t unun a era h d 1 Al' Fullt Cebcsoy kursuve geldi. den bulunan mıntakada faaliyete ce- dereceye varmı;Jtır. ı rn.ıasa zer ya 
db. l 1 bu .,a a a ra ı - . d ·ı rak bazı te ır ere 1 b. il" H t' 1 tarafından sorulan sualler çildiği• ve bu mıntakalarda iktisadi mıntakalanna bu makineler ııon erı -

b · 1 ö · l üş o a ır . ., 3 ıo er ' ı ı k ınus et ış er g ruNm . Demirağ hakkında geniş izahat vererek ezcümle menfaat temin eylemediti takdirde mekte ve ufalı: yerlerde ça ııı mama -
Abdurrahman acı ' .. ecı·· ışletmeler tesis ve idare olunacaiını . tadır. . . . kde tediye etle- şunları soyl ı. 1 i . • 1 

yol ver,gısını na n d , _...ae .,_ Bazı sal:\hlyetli arkadaşlarım söyledi. Anca'k bazı asker aile er nın ıı e-
. I · ol insaatın a 0~• • · · .. .. 1 k ve mahvolmıva mıyen erın Y •• T c·ti yol inşası ve mutenhhltlerln Ianliyetl Vekılin izahatından sonra maddele- rinı cormuş oma ,, 

nen çalıştırılmaların~l •1 ıraz .: · h"kkında kıymC'tli tnnlumat verdilr~. re geçildi ve İktisat Veklleti bütçesi yüz tutmuş bulunan mahsulü lı:aldır-
y · b" lfı "h ·ı bı umum \"' - " B em ır yı a 1 el .1 müt•na· Bu iııler üzerinde hniSas.iyeUe durdu- aynen kabul olundu. mak için küçük i;Jler yapıyoruz. u 
tandaşların varlık arı 1 e . ihdas ğumuzu bcyrın etmek isterim. Münakalcit Vekaleti bütreai makineleri idare etmek ve muntazam 
sip. olar~~ yen~ bir ~~g~in kilo· İşlerlmilin başmda bilhassa yol me- Münakalat Ve'kiletinin bütçesinin bir şekilde işletmek ic;in dıiıündüğü-
edılmes_ını teklıf ve bu enı' e- scl...,"ı gelm~ktediı·. Bir program hıı. müz tek şey, köylünün menfaatidir. 

oll Y .... " müzakeresi ııraaında ıöz alan Maz-
metreyı bu_la. n Y arın ısa bı"r za- zırlamış bulunuyonız. Ve bu program Köylü ile yaptığımız iş birliii neti-

d k k har Müfit Xanıu, deniz ticaret mek-
saslar dahılın e P.e ol akıle _ üzerı"nde faaliyetimize muntazrım::ın cesinde bu makineden azami istifa-un """ tebine ayrılan paranın fulalıiını manda tamamen. ınşa de""• m etmekteyiz, Geçen sene garp deyi yaptık ve yapacaiız. Memleke-

tt •" kaydederek beher talebeye bin küıur 
ceğini beyan e ı. • •• l . ,,1·ı"yetlerimlzde 640 kilometre yol vap tin her tarafından yapılan bir çok 

t •'pk ,,. •rı ., lira düştüğünü, bu paranın başka bir 
Dı•gew r ha l r:n 80• ""' mıştık. Her sene yapılma!!ı lJlzımge. müracaatlardan anlıyoruz ki, ziraat yere sarfedilip edilmedıiini sordu. 

Feridun Fikri Bingöl, irak ve lra~ len işleri munta.~aman tamıımlıımak 1- Münakalat Vekili Cevdet Kerim makinelerine karşı memlekette bUyUk 
gl.den tren haUarının incaatma aıt ç"ın büyük büyuk gayretler acır/et- ı bir alika vardır. Bu makineleri daha " ncedayı, Mazhar Müfidin ıordufu 
faaliyetin son zamanlarda betaate ui- mekteyiz. ıuale şu cevabı verdi: fazla ve daha verimli bir şekilde Türk 
r~mış oldu"'unu -"yl"ıyerek bunun se- S"'ylendiM gibi, şimdiye kadar, hlç &öylüıünün emrine hzır bulundurmak 

u ~ "" " t'' - "Bu mektebin mevcut talebeıine 
bebi hakkında Nafia \ 'eldllnden lza- bir amelenin bir kimsede parası kal- en büyük arzumuzdur ... 

hat istedi. f 
Rasih Kaplan. imparatorluk na ı~ 

nsiyle Cumhuriyet nafiası arasm~akı 
iki ··"1 Ue i%ah bariz farklan bir mı- . r 

etti Bundan sonra yol mükellefıye 1 

. ~m kanun layihasında tadillt yapm 
bir zaruret olduğunu ifade ederek hu
susi idarelerin böyle büyük bir da-

T 
vayı kendi başlarına halledemlyecek
lerini söyledikten sonra: 
"- Yol inşaatı Abenksiıliiinl vilcu-

de ıetiren ne parasızlıktır, ne de hu
susi idarelerin faaliyeU... Sadece te:i-
kllfi tsızlı ktır. Çalışına tar&Uldald ak-

saklıktır.. ·u 1 el 
Diğer taraftan mOteahhı er n . -

terinde bulundurdukları •yollar; b~r~ 
birlerine devir suretiyle kese enn 
doldurduklarını fakat yol tnpabnm 
bu fena ve muhtekir ellerde gelişi gtl.

ilfti onım 
zel yapılmakta olduJullU h ~ bi~ 
Muhterem Vekilin bu uııus . 
izahat vermesini rica ederim ... Dedı. 

Mazhar Müfit Tansu, Abdurrah
man Naci Demirat1n beyanatına işa
ret ederek memlekette bu,Un yaptır
mak istediii 40 bin kilometre yol~n 

k Jduı.t• hakkındaki sözlerı l 
ÇO az O &- bild" dl 
biraz müballlah bulduiun~ ır · 
Mükellefier hakkındaki flkırlerini de 
belenmediğlnl slSyliyerek: 

.. _ Bedenen çalışmak suretiyle yol 
milkellefiyeünl kaldırmak ~&yl~y{l 

"hesaba almamak demektir. Bır kö~: 
1U senede 10 _ 15 lira yol vergısı 

' Neyi var ki neyi alacaklın! veremez. • 
Bedenen çalışarak mükellerıyetl eda 
etmeyi kaldırmak hatalıdır, arkaclaf• 

lar.. eri ldı 
Diler taraftan müt.ahhltl n a -

ğı itleri diğer müteahhitlere devret
meleri ve bu suretle fena ve bo.zuk 

kıdl Bu takdırde yol yaptıkları va r. 
Vt.>kile ııual sormıya, istizah yııpmıya 
lbzum ,.oktUT. Buna rnanl olacak ted: 
birleri almakta geç kalınmamasm 
Nafia Vekilimizden rica ediyorum,,. 

Dedi. d.. Sıh-
General tızettln Çalqlar, un . . 

hiye VekAleti bütçesinde temas ett~ı 
bataklıklar meselesini ele alarak bu -
şin memleket için üzerinde duru1':uı 

. hlm lbir mesele olduğunu, a-
en mu r le hem 
taklıklarm kurutulmal!I sure 11 d 
h tal klarm 8nilnü almak, hem e 

as ı b" t prak ka-
müsbct ve mahsuldar ır o •· 

1 k.. ının mevcut oJdue; .. nu zanmak m .. n 

sövledi. ô etin meclisten 
İzzet Arukan, hük mı tedit'\ tahsl-

dcmlryolu inşası Jçln s ht 
b kesinin mu e-

satm demiryolu şe e b' llkilde 
Jit "''bclerine ve faydalı ır 

•- d Bazı mm-
t vzil t alebinde bulun u. e • ·1e dahi se-

düten para miktarı vehleten bin kü-
mamı.,.rr. Bu arada fena yol yapıldı Vekilin bu izahatından ıonra mad-.,. sur lira ıibi 11örünmekte ise de bu 
ıt h kkmda vaki ohn beyanatlar ma- delere ıe'"'ldi ve bütçe aynen kabul 
E-

1 a mektebin müteferri diier bazı motör, "" alesef doğrudur. Fakat bunların hep- edildi. atelye ve sair gibi teaiaatın masrafı 
sinden haber alınmış ve mukavnle bu yekuna dahil bulunmaktadır. Bi- Meclis 7ann (burün) aaat 14 te top
hilkümlcrine muhalif inşaat yapanhır. !anarak bütçe müzakerelerine devam naenaleyh bu para fazla deilldir.,, 
dan tazminat alınmıştır. edecektir. Bu beyanatı müteakip maddelere Su meselesine gelinC'e, bir nrkııcl:ı. ---------

. gcÇildi ve Münakalat Veklleti bütçe1i G• •tt 5 y • + şımız bu işin progrnml::ışmnsınr s~y- olduğu gibi aynen kabul edildi ın e on azıye 
\edl ve sarfedilmlıı olan pnralarm yıne 
sular tarafından alıp götUrUldilğüntl '1- Ziraat Vekaleti bütçeai 
ıave etti. Hayır arlrndaşlar, böyle bir 
5eY yoktur. Hiç şijphc yok ki, tabi. 
atla mücadele etmekteyiz. Yaptığımıa 
lıler tanmmıs mütehassısların ve mu. 
hendl51erln büyük ıayret ve mesai 
sıırfederek yaptıldan lnşaatlardtr. Bun 
larm sailamlıiı ve mükemms-1iyeti 
hakkında arzu edenler gelip bunların 
pllnlannı ve yapılıs tarzlarını göre
bilirler.,. 

Nafia Vekili bundan sonra yol mü
kellefiyeti hakkında hatipler tarafın. 
dan ileri sürülen fikirlere işaret etti. 
Hazrrlanan bir projede bütün bu ar. 
zularm yer bulduiunu, projenin tet
kiki srrasında bu temennilerin yerine 
getirilmiş olduğunu iÖrcceklcrini SÖY· 
ledi. 

Feridun Fikri Blnıölün lrak ve t. 
rana giden demiryollnrımız hnkkmda 
tlOT'dutu suale cevap veren General, 
köprülerin inşasında malzeme buhn, 
nma tesadüf edildiğinden biraz tee!.1· 
hür müşahede edilmiş olduiunu, şim
di bu köprUlerln beton arrne olarak 
inşasına devam edildiğini, ıeleeek se. 
ne demlryolunun Kurtalan mevkline 
varacalmı haber verdi. 

Bundan sonra maddelere geçnerek 
bfitrf! olduitu ıribl kabul olundu. 

lktıaat Vekaleti bütçesi 
İktisat Vekaletinin biltc;esinin mü

ıakeresl münaııebetlyle kürsüye gelen 
İktisat Veklli Hüsnü Çakır, iktisadi 
me,'ZUlan birer birer izah etti. Bu a
rada istihsal edilmekte olan ipeklile
rin ihtiyaçları nisbetinde sanayi mil
esseselP.rine dağıtılmakta olduğunu, 
bu tekildeki tevzlatm bütQn ıanayl 
erbabını memnun braktılmı. diğer 
taraftan Ticaret Vekaletinin bir mik. 
dar iplik getirmek için Avrupa finna
luiyle temaaa ıcçmlı bulunduğunu, 
mensucat sanayiinin her ıene daha 
bOyilk ink}Jaflar aösterdliinl, memle
ket lhtiyaemı karııdamak bakunmdan 
fabrikaların muhtaç buluaduju ipti. 
dai maddelerin, amele tedarikinin tam 
ve ahenkli blr seyir takip ettiğini 

söyledi. 

Bundan sonra Ticaret Veklleti büt 
c;eıinin müzakeresine baılandı. Tica
ret Vekilinin ba milnaaebetle yaptı

iı be)'anatı müteakip bu bütçe de 
aynen kabul olundu. (Ticaret Vekili
nin beyanatını birinci sayfamızda o
ku7acakıınız.) 

Ticaret Vekaleti bütçesi ııörüıülür
ken söz alan Fikret Atlı, hayvan ye
mi yetiştirilmesi hususunda Vekaletin 
gösterdiği ihmali ka7detti Hayvan
lara iyi bakılamamaaının, memleke
tin ziraat hayatında meydana ıe

tireceii tehlikelerin ne olduiunu an
lattı. 

Fikret Atlr, bundan sonra, mem
lekette 56 milyon hayvan bulundutu
nu, en geniş ve müsamahakar bir 
hesaplar senede birr milyon ka
dar bir artış olması lazım celirken 
bakımuzlık yüzünden telefatn ~ok 
fazla oldufuna, Veklletin bu mcv7.U ü
ı:erinde daha fula ha11aa bulunması 
llzım celdifini ıöyledi. Meınleke

timisdelri mnc11t meralarda bllheaap 
elli altı mi110ll deill dört ,.Us miJJ'C>D 
hayvan bnlenebileceiinl anlattı 

Emin Aılan, ziraat mevzuları etra
fında ıenit izahatta bulundu. Hay
vancılık toham ıalah iıta17onJannın 
faaliyey ve zirai it mükellefiyeti ih
das edilmesi husuıunda temenniler
de bulundu. 

Ziraat makinelerinin ıördijjü iıle
re temas ederek, bu makinelerin kul
lanılacaİı yerlerin iyi tayin edilme
sini, köyliinUn kahvede tavla oyna
ması için ta.-Jada ma'k:ine çalış -
tırılamıyacafını ve binaenleyh ziraat 
makinelerinin faaliyetinin hanı! mın
takalarda ve ne ıekllde vuku bulduiu 
hakkında V •kilden fsahat iıtiyerek bıa 
makinelerin idaresinde ıördiiiü bazı 
yolsuzluklara iprtt etti. Bu mak.ine
yi idare ve iıletmeye memur edilen 
bir memurun makinelerin parc;alarını 

c;almak suretiyle ıözden kaybolduiu
nu, bu adam hila buhınmadıiı için 
hakkında da hiç bir takibat yapıla
madığını beyan edereılı: Vekil den bu 
mesele hakkında izahat istedi. 

<Baı tarafı 1 incide) 
ların, hedeflerine varabilirlerse, 
kayıplara pek az ehemmiyet ver
dikleri malumdur. Mesele, Al
manların Giride tayyarelerle ne 
kadar zaman askerler indirmiye 
devam edecekleridir. Gelen kıta
lar, paraşütçü kıtaları değil, fa
kat yanmış tayyare ;parçalariyle 
dolu Maleme tayyare meydanına 
nakliye tayyarelerinden çıkan 
kıtalardır. 

Giritten Kahireye ~elen haber. 
ler, tebliğlerdeki malumattan 
.ızayri pek az malUmatı ihtiva et· 
mektedir. Muharebenin mrkezlni 
Malemenin teşkil ettiği sarihtir. 
Adanın .ızeri kalan kısmında, Al
man mukavemeti ancak iki mer
kezde devam etmektedir ve bu 
iki merkezden birisi, Hanyanın 
garbinde sahil üzerinde Resmo 
civarındadır. 

* Berlin, 28 (Radyo) - "Resmi 
Tebliğ": Giritte dd kıtaatımız 
manialara raiınen düşmanm mu
kavemetini kırmışlar ve mevzile
rinden tardetmişlerdir. Kıtaatı
mız Hanyayı zaptettikten sonra 
dütmanı Suda körfezinin cenu
bı,ına doğru takil) etmişlerdir. 
Yunanlıların Giritteki bahri kuv
vetleri kumandanı esir alınmı$· 
tır. Tayyarelerimiz firar eden 
düşmana zayiat verdirmişlerdir. 

Sovyet - lngiliz 

Münasebetleri 
Londra 28 (A.A.) - Avam ka

marasında, İngiliz - Rus münase
betine müteallik bir suale yal
nız Eden, kat'i cevap verebilmiş
tir. 

Mumaileyhe, Moskovadaki İn
JZiliz sefiri Sir Cripps'in ne za
man Stalin ile görilşmüş oldu~u 
ve Sovyetlerin yakın şar.Jttaki ni
yet ve tasavvurlan hakltında te
minat alınmış veya verilmiş ol
du2u suretinde bir sual tevcih 
edilmiş idi. 

'Damga resmi 
Damga resmi kanununun yedin 

ci maddesinin 3 üncü fıkrası şu 
şekilde değiştirilmiştir: 

''Yab:ı.ncı memleketlerde tanzim ve 
Tiirkiyeyc irsal olunan evrak ve ı;e

neUer resmi dairelere ibraz olundu. 
ğu veya üzerine mürselünileyhlerin ve 
ya hamilleri tarafından dc\•lr veya ci
ro muamelesi yürütüldüğü veyahut 
herhangi bir suretle Tilrklycdc hük
münden istifade edildiği takdirde dam 
ga resmine tabidir. Mezkur resim miir 
seliinileyhlerl veya hamilleri veyahut 
hükmünden istifade <:dcnler tarafın
dan ifa olunur ... 

Türkiyede tanzim edilip do~u
dan ooğruya yabancı memleket
lere gönderilen. evrak ile cekilen 
telgrafların damg~ resimleri, Tür 
ki:yede kalan kopyalarına pul il
sakı suretiyle ifa olunacaktır. Bu 
kopyaların tahakkuk mürur ve 
zamanı müddetince saklanması 
mecburi olacaktır. 

J 8lihltik vergisi 
Kahvenin istihlak vergisine ye

niden 25 kuruş, çayın istihlak 
vrgisine 40 kuruş, çimentoya ton 
başına 200 kuruş zam icrası tek
lif olunmaktadır: 

Müdafaa vergüd, 
Tuza kilo başına bir kuruş mü

dafaa vergisi konacaktır. 
Asker sigarasından müdafaa 

vergisi kaldınlmak.ta ve i~kilera 
şu nisbetlerde zam icrası teklif 
edilmektedir: 

Rakı, kanyak, ve likörler
de 15 ve 25 santilitre olan şişe
lerin beherine 5 kuru~. 35 ve 50 
santilitrelik olannn beher şişesi
ne 8 kuruş. şişe hacimleri 50 san
tilitreden fazla olanların beher 
şişesine 12 kuruş. şampanya ve 
viskinin beher şişesine 75 kuruş, 
şarapların beher şişesine 2 kuruş. 

Sigaralarda: 20 sigarayı muh
tevi pakrtlerden 1 lkuruş ve da
ha yukarı olanların beher pake
tine bir kuruş, bu fivattan aşağı 
satılanların beher paketine 20 pa 
ra. 

Dahili ve harici adi mektup, a
di ve cevaplı kart postal, kıymet
li ticaret eşyası ve adli tebligat -
tan bir kuruş dahili ve harici ta
qhhütlü mektuplardan ve post
restant mektuplardan iki kurusı 
dahili ve harici iadeli taahhütlü 
mektuplardan üç kuruş, dahili ve 
harici kıymeti mukaddereli mek
tuplardan kıymeti 300 kuruşa 
kadar olanlardan maktuan bir 
kuruş, 300 kuruştan fazla olan
lardan posta ücretinin yüzde beşi, 
posta abone !kutularından abo
nC' ücretinin yüzde beşi, dahili 
telgraflarda telgraf ücreti 50 ku
rusa kadar olanlardan beş kurus. 
100 kurusa kadar olanlardan 10 
kurus. 150 kuruşa kadar olanlar
dan 1 5kurus. 15 Okuruştan fazla 
olanlardan 20 kuruş, harici tel
graflarda tel~af ücretinin yüıde 
besi. telefon abone bedelleriylr 
'>ehir ve milletler arası konuşma
lardan abone bedeli veya konuş
ma ücretinin yüzde onu nisbetin
de müdafaa vergisi alınacaktır. 

I hracat vergisi 

takalarda yük arabaları ı b 
i k.. sızlığını ve U· 

yahat yapmanın m .. n ı rl ı 
. ve viltıyet merkez e n 

nun !çın kaza ollarla birbirine 
yavaş yavaş toprak Y ~ 
ballamanm çok faydalı olacağını -
liyettk bu hususta bir proıram ha-

temennisinde bulundu. 
ı.ırlanması . . k b tı 

Emin Aslan, ıu i•lerının ço a . 

Ondan aonra Karabük fabrikaları
nın ne halde bulunduğu hakkındaki 

bir ıuale ceva pvererek hadde fab
rikaıi71e çeli4 fabrlkaıının memle• 
ket ihtiyacını karşılıyacak bir hal
de bulunduklarını, bu mıntakact. 
memleket aan17i hayatına ımiı 7ar
dımları bulunacak diğer müteferri 
fe.brika •e atelyelerin inluına devam 
olunduğunu bildirdi 

Berç Tiirlıedn bir ıaallne cnap 
veren Vekil, Karabük fabrikalarının 
henü• çi•İ ,apmak imkinlarından 
mahrwn bı&lwıduiunu, bu hadde fab
rikaıının yakın bir samanda bu tesi
se de aahip olacajını ifade etti. 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen. ha
tiplerin ileri ıiirclülderi sirut mev
zularının hepıine birden topla bir 
cevap verdi. Fikrıt Atlı tarafından 

beyan olunan hayvan yemi yetiıtiril
mesi üzerinde V ekli etin yaptıiı iş

leri izah etti. Vekil ıöılerine şöyle 
devam etti: 

- "Köylü hayvan 7emİılİA siraat
telsi mnkiini benb anlamı)'a baıla
mı,trr. BucUn bu maddenin haiz ol
dufu kı)'met dolaylslyle ayrıca ih
racı da menolanmuıtur. Diier ta
raftan kö71ü her ıene mühim miktar
da yonca ekmektedir 

Eden, Sir Cripps'in Sovyet 
bükUıneti ile muntazam surette 
temasmı muhafaza etmi,, an. 
cak son zamanlarda Stalin ile 
görüşmemiş olduğunu söylemiş
tir. Eden, sualin ikinci kısmına şu 
suretle cevap vermiştir: 

Yerli veyahut ~imrük resmi Ö
denerek veya muaflık tasdik olu
narak Türkiyeye ithal edilmie o
lan eşya, hayvan ~ibi maddeler
den İcra Vekilleri Heyetince teJ
bit ve ilan olunacaklardan maa
dasıı yabancı memleketlere ~: 
nçlan sırasında ihracat verııaı 
alınacaktır. İhracat vewsinln 
nisbeti kıymetlerinin yüzde üçü 
olarak tesbit edilm~tir. 

Şekerli madde imal eden ima
lithaneler muamele verJ;(isine tA
bi tutulacaklardır. kta oldutunu, birinci ~ 

olarak yilrilme . n lira sarfedil-
programı ile 31 mılyo 1 u 

ğ n bu yapı an s 
mlş olmasına ra me ,atü dilt\inil, 
bentlerini yine suların r 

esainln bu suve sarfcdilen para ve m 
retlı• hPdf'r oldul'!unu söyledi . •• ı •• Muhlis Erkm~~'ln izahatı 

"Sualin ikinci kısmına gelince 
bu bapta bir ~üna beyanatta bu
lunacak vaziyette değilim.,, 

Fransanın 

Teminat. 

Meskenlerde bina vergisini11 
altıda biri, irat olanlarda üç~e. bi
ri nisbetinde müdafaa vergısı a· 
lınacaktır. 

Amerika Harbi 
Göze Alıyor 

(Baı tarafı 1 incide) 
- Artık memnun ve mi.ıhna

inim. Bu, en son arazi talebim
dir. 

Fakat Amerikalılar bu sözlere 
iııanacak kadar saf de~illerdir. 
Bitler Cenubi Amerika millet
lerini.· simdi Balkan milletlerine 
yaptıı?ı ~muameleye tabi tuta
cak, Birleşik Amerika ile Kana
dayı bo~m\lğa <:alışacak ve A
merikanın dini hakkı hayatı da 
kalmıvacaktır. Çünkü naziler, 
din tanımazlar. 

Amerikan milleti, akliselim 
ve cesaretle hareket ederse hiç 
bir zaman kendisine böyle şey
ler kabul ettirilemez ... 

Amerikayı tehdit edeıı 
tehlike 

5 

Bütün 

ile 
Bismarck 

Mürettebatı 

Beraber Battı 
(Baş tarafı 1 incide) 

Atlantik bizim için ve müttefik
lerimizin icraatı için daha emin 
bir hale ~etirilmiştir. 

Amiralliğin elde etti~i mal\ı
mat gostcriyor ki, Ark Roval ve 
di.fter bir tayyare ,gemisinin pi
lotlarının kahramanlık ve feda
karlığı olmasaydı belki de mak
sat istihsal olunamıyacaktı ... 

Bir J ngiliz tahtelbehiri 
battı 

Londra. 28 (A. A.) - fn.e:ıliz 
amirallik dairesi "Usk" denizaltı. 
sından bir kaç zamandanberi ha· 
ber alınamamış oldu~unu ve bu 
gemiye kaybolmuş nazariyle ba
kılaca i1ını bildirmPk .. cıdir. 

Roosevelt, daha sonra Alınan- 38 gemi yakalandı 
vanın askeri vaziyetinden bah- Londra 28 ( A. A.) _ Bugün 
setmiş ve Avrupanın en büyiik İngiliz ddniz ve hava kuvvetleri 
kısmının Almanyanın elinde, tarafından Alman ve italvan J:?e-
old u~undan Mısır ile Süvevşin tt l h mileri ile Almanya ve aya e• 
te}}dit altında bulunduğundan. sabına seyrüsefer eden gemilerin 
her han.e:i bir anda İspanya ile 
Portekı.z"ın · ı d"l b'l W• uğratılmış olduğu zayiat hakkın-

ış,e:a e ı e ı ece.e:ın- .. . 1. t neşred"l 
d b h t . d . t' k" da mutenunım ma uma ı en a se mış ve emış ır ı: . 

1
. 

" B tehd"t Atl t•w· " mıs ır. 
. - u .. ı · an ı~ın mt!- Muhtelif memleketlere mensup 

h.ım strate1ık noktalarından b~- olan fakat Almanya hesabına 
rı olan Dakara, Asor ve Yeşıl seyrüsefer etmekte bulunıtn ha
burun adalarına kadar uzamak- . 1 . . u 67 bin tona 

• $" r C cım erının mecmu 
tad~!·A Bu .tal ıs~ h~"';;,a ~ve e e- baliğ 38 ~emi yakalanmıştır. Ge-
n~ ı . ll!e.rı ateyıhl"ke ed~r· .. ~-, milerin yakalanmasına de\•am e-
nıvetımızı ı eve uşurur. f d"l kt a· B da düşmanın 

H . 1 . "h . 11 . · ı me e ır. u 
ıt erı ve !'lı verı eme erım mütemadiven İn.e:iliz ablokasım 

tahakkuk ettırmekten meneden zorlamıya uğraşmakta olduğunu 
iki şey vardır: .. t · · t• 

1 - Büyük Britanyanın tari- .ıı:os er:.:m:;:;.:.:ış:.:.:.;ır;,.;._.-___ __ 
hi mukavemeti, 2 - Cinin şa
yanı hayret müdafaası. 

Mihverciler denizlere hakim 
olmadan Britanyaya tahakıküm 
edemezler, denizlere hakim 
olamazlarsa mağlubiyetleri mu
hakkaktır. Amerikanın tarihi, 
denizlerin serbestisine bdlıdır ... 

Roosevelt, Atlantik muhare
besinden bahsederek ve bu har
bin Şimal Buz denizine kadar 
uzayan ıeniş bir sahada cereyan 
ettiiini, nazi korsan ve tahtel
bahirlerinin İngiliz tez~ahlan -
nın yapabileceklerinden üç mis
li fazla ~mi batırdıklarını ve 
Amerikanın .ıı:emi inşaat pro~ra
mmı hızlandırarak bu tehlikeye 
karşı koymağa ve zayiatı kapat
mağa çalıştığını, $imal ve Ce
nubi Atlantikte bahriye devriye
lerini genişlettiğini ve bu husus
ta fazla tayyare de kullandığı
nı söylemiş, Amerikanın milli 
siya1etini ş()yle izah etmiftir: 

"Hitlere tabi bir dünya tanı· 
mıyacağu:, Amerikaya tahakküm 
etmesine ve yahut tehdit ev
lemesine azami azimle ka1"81 ko
yacağız. Büyük Britanya ve na
ziune karşı mukavemet eden 
diier milletlere yardım edece
itiz. Kendilerine ~önderdiiimi1 
mühimmatın teslimini emniyet 
altına alıyoruz. Amerika, Hit
lerin tahakkümünde bir di.in
yayı kabul edemez. Amerika. 
demokrasilere verdiJH söıü tu
tacaktır.,, 

"Taarruzu def için bütün 
kuvvetlerimizi 
kullanacağız,, 

Afrika Cephesi 
(Bas tarafı 1 incide) 

Sidi-el-Barrani yakıninda 109 
Messerschmitt tipinde bir tayya
re yere inmiye mecbur edilmiştir. 

Tobrukun üstünde 52 Yunkers 
tipinde bir tayyare, topçu kuv • 
vetiyle düşürülmüştür. 

Dün Afrika sahili açıklaTında 
bulunan gemilere muvaffakıyetle 
tetevvüç eden taarruzlar yapıl
mıştır. lki biiyük ticaret gemisi
ne tam isabetler yapılmı§ ve bun 
lardan bir müddet sonra duman 
çıktığı görülmüştür. 

1 nglliz ltarp gemilerine. 
bombalar isabet etıniı 

Roma. 28 (A.A.) - "Resmi 
tebliğ" 28 mayıs gecesi hava te
şekküllerimiz, malta üssünü bom 
bardıman etmişlerdir. 

Şimali Afrikada, Sollum cep -
hesinde düşman işgali altında 
mühim bir mevziin zaptına medar 
olmuş olan muzafferane bir hare
ket esnasında Italyan ve Alman 
kuvvetleri bir miktar esir almış
lar, 9 top ve 7 tank iğtinam et
mişlerdir. 

26 mayıs tarihinde ItalyAn ve 
Alman hava teşekkülleri, Deme
nin takriben yüz mil şarkında bir 
çok Ingiliz deniz cüzütamlarını 
bombardıman etmişlerdir. Bir 
tayyare gemisi ile bir kruvazöre, 
bir torpido muhribine ve dört va. 
pura isabet vaki olmuştur. Büyük 
çapta bombaların isabet etmiş ol
duğu diğer bir kruvazörde müt .. 
hiş bir infilitk vukua ıeldiii ~
rülmüştür. 

V qington, 28 (A.A. - ROOie- tan~ıma ve memleketimin 
velt, dün söylediği nutkun son davasına karşı olan mesuliyetle -
kısmında fevkalade ahval vaziyc- rimi tamaıniyle müdrik olarak 
tini ilan etiğini şu sözlerle bildir- bu akşamdan itibaren tahdit ka
miştir: bul etmiyen fevkalade ahval m<!v 
"-Birleşik ve azimkar bir mil cut olduğunu ve bu ahvalin milli 

letin reisi sıfatiyle resmen ve a - iktidanmızın azami haddine ka
lenen beyan ederim ki, bizler de- dar müdafaamızı kuvvetlendir -
nizlerin serbestisine dair olan es- mcmizi icap ettirdiğine dair olan 
ki Amerikan doktrinini teyit ede- beyannameyi neşrediyorum. Mil
riz. Nısıf kürenin istiklAlini mu- let, bütün vatandaşların ve bü -
bafaza hususunda 21 Amerika tün ruhların hiçbir hodgilmlık his 
Cümhuriyeti ile Kanada domin- si_n~ kapılmadan roller~in hepsi
yonunun tesanüdünü teyit ~c:iz. nı ı_fay~ ~evam edece~dl!·. Bunun 
Dünyanın dijer demokr&&ilerme netıcesı ıse de.mokrasunızın mu -
maddi muavenet vaadinde bu - zafferane bir mevcudiyetle yaşa
lunduk ve bu vaadi tutacağız. masına devam etmek olacaktır. 
Biz Amerikada, Amerikan men - Sözümü bitirirken lstiklAUmizi 
f aatlerinin ne vakit ve nerede ilan eden beyannamenin altma 
tehlikeli bir hale düştüğünü ka - imza koymuş olan ve kendileri
rar altına almak hususunda ta - ne çok faik kuvvetlere karşı u -
mamiyle serbestiz. Ordu kuvvet- zun müddet mücadelelerine biz. 
!erimizi askeri ve stratejik mev- ler gibi neticeden emin olarak 
kilerde tahşit ediyoruz. Taarruzu devam etmiş olan küçük vatan
defetmek için bu kuvvetleri kul- perver grupunun şu söıleıini tek 
lanmakta tereddüt etmiycceğim. rar edeceğim: 
Cümhuriyetimizin hayatiyetine "Allahın inayetine tüvenerek 
ve hürriyetine ve Allaha iman bütün" mevcudiyetimid hayatı -
hislerinin daimi bir ocağı olaı·ak mıza, istikbalimize ve mukaddes 
kalacağına dair mutlak imanımı- şerefimize bağlıyoruz.,, 

"Mükellef amele "''"" 
kaldırıl111amalulır" 

Besim Atalay, mükellef amele \l• 
dolrU olma· sulünün kaldınlmasmm !le 

dığını. çQnkü bir köylünün ,.ıirl 
ı an,-ana ıetir· 

Abdurrahman Naci Dcmirai, yerli 
mallar puarlarımn aıemleket iktisadi 
bayatmda çok mühim bir rol oynadı
fını, bineenale1h bu müesseıelerin 
memlekete tlmil bir hale ıetirilme
ıi lbun ıeldliini. 1orli fabrikalar 
mabaıalitının ba vaaıtalarla satılma
sında ıerek devletin cerek halkın 
büJilk ku~lar temin edeceliııi, le.b
rik& Ye müe1HMlerin bu tekilde fa
ali7ette bulanabilmelerini temin et -
mek için yeni baıı tedbirler almak 
ı&sım celdiiini •e Hüınü Çakırdan 
bD baıuata ne düıündüiünü sordu. 

Ziraat Vekili bandın tonra toprak 
kaııwıu hakkınct. da ıunlan tÖJ'ledi: 

- "Bu memlekette toprak kanunu
na hakikaten büJiik bir Jiiaum •ar
dır. Bu kan1111an memleket sirai ha
yatında cöreceji rol ve 1apacaiı 
teıirleri baract. aöylemeje liisam 
&örmüyorum, Kanun iiaerinde 1apılan 
hazırlıklar bitmek üzeredir. Yalan
da muhterem hull1'1111uaa ıetircceilmi 
zannederim.,, 

(Bat tarafı l incide) 
rih surette tahriren tcsbit eyle
mesini istemişti. 

Henri Haye. gazetecilere nota
nın metnini bildirmekten imti
na etmiş, fakat demiştir ki: 

M ueip sebepler lô.giluuı 
Hükumet, mucip aebep~er la

yihasında şöyle demektedır: zı yeniden teyit ederiz. Vaşington, 28 (A.A.) - Reisi ... 
Bunlara istinaden bütün va • cümhur Roosevelt, bugün Lott 

Halifax ile meşhur iktısat~ J. W. 

"Bir bucuk senedenberi devam et. 
titekte olan A vrupn harbinin tevlit 
ettigi buhran memlekette bir taraftan 
milli müdafaa masraflarını arttırmış, mesi bu tedbirler meyanuıda bulun
di~er tar.ıftan da varidat membalan- maktadır.,, 

Keynes'i Riyaseticümhur 1arayı
na davet etmiştir. onun vereceği vergly Y . nıa:ı 

mek Ulı.ınıgeldiğlni söyledi ve şu 
iltıve etU: . dam 
"- Bir (ifte malik otan bır • 

~ C 80 kilo bul· senede kaldırıcaaı 7 -
lht. a'"larına mı davı ne ynpsm' Sat19 IY .. h 

- . . l ersin! Ka • 
sıırfetsın, yoksa vergi m v k 

dam R -velere bir bakın ;Binlerce • • · ktadırlar. cama kadar tavla oynama 
" k ~at.,UrBu adamları mecbur! olar• . !G 
rnak en doğru bir iştir. Yol içın n.. 
ml17on, ııtma ile mGcadele tein ~ar 
mem 1\1 kadar milyon... Bu para 
nereden geliyor? Bu dejirrnenln ~ 
nereden akıyor? Bunları hesaplama 

lAtundrr,,, eden 
ŞlrkeUerln faally<1tlne tema• f i 

hatip, amelenin şirketler elinde ~r 
bir halde bulunduklarını ve lstlsm 
edildiklerini mlsnllerle anlattı ve şun. 

lktiaat Vekili tekrar kürsüye ııele
rek ıanları söyledi : 
·- Yerli mallar pazarlarının diğer 

auatalralard• da acılmuma dair bir 
çok ,,..-leTden 111Uracaatler ~ ol -
maktadır. Bu arnya tatmin etmek 
lc;ln etimizden ıelditl kadar çalışmak
ta)'fz. Evvelce p~ ntahdut olan bu 
puarları ıiındi daha çok flıliyette 
bulunabilecek bir hale ıetirmek için 
bir takım hazırlıklarımız vardır. Söy 
lenildiii ııibi fabrika mamullerini mu-

Merinoa miktarı her sene daha çok 
artmaktadır. Vekllet bu husuata ya
pılan iıtifadeleri dütünerek ba faa
liyetine devam edecektir. 
Şunu ehemmiyetle 'kaydetmek iste

rim ki Ziraat V ekUetincle yapılacak 
her it bii)'ük bir tetkilltı icabettir
mekte ve dolayisiyle zencin bir büt
çeye malik olmaya deler bulunmak
tadır. Mevcut imkanlar dahilinde 
hayvancılık, meyvacılık, böcekçillk, 
c;ic;ekçilik. ıiltı;illülr, ılllama iılerl " 
daha buna mümasil zirai mevzulr üze-

"Bunun, Fransız - Amerikan 
münasebetlerini ihlile çalışanları 
kederlendirecdini ümit ediyo-
ruz ... 

Haye, Fransız "Winnipeıt" va
purunun, Karaib denizind~ bita
raflık mıntakası dahilinde İngiliz 
bahriyesi tarafınd«n önlenmesi 
keyfiyeti hakkında Amerikan ha
riciyesi nezdinde tahkikatta bu
lunmuştur. Haye, "Winnipeg" in 
harp kaçağı eşyası jl()türilp 2ötür
medi~ini anlamak için valnız a
raştırıldıjını mı. yahut İn,gilizler 
tarafından müsadere mi edildilti
ni anlamak istemiş oldui{unu 
söv lem iştir. 

nm verimini ıızaıtmak suret~yle mali Mucip sebepler layihasnda va
mil\•ozene ilzerlnde hasıl ettığl menn tandaşların bugün davet edilmek 
tesirleri ıün geçtikçe şld.de\lendlr. te oldukları fedakarlığın muvak
mektedir. Bu harbe #f~~ew,lt;ket. kat bir zamana münhasır bulun
lerde oldu~ ~~ ha•bfi!ıirm~ffian du~ şu cümlelerle anlatılmak
memleketıermu;leuiti•let i!_l~YiG@'r~?. 4-~ır: 
karşılanması için !evkal de telttı\1iere Takdim olunan l~yihadakl zam ve 
müracaat etmek zarureti hasıl olmuıı- tevıiler muhtelif vergi ve resimlere 
tur. nisbet edilmii olmakla beraber he.. 

Mevcut Vet"lilerin verimini arttır- yeti umumlyeai beynelmilel buhranm 
mak veya hlç değilse buhranın tev- devamı müddetine münhuır, fevka
Ut ettiği tenakusu azaltmak maksadiy. Me bir Milli müdafaa mükellefiyetl 
le ba:ı.ı vergilerin nlsbeUni yükselt- mahiyetini haiz olup !evkalAde abva
mek, yeniden b"r ~ok mevat 07.erine lin devammı müteakip bu zam ve mü. 
vergi vazetrrek suretiyle fevkalftde kelle!iyetlerin kaldırılması tabii bu
masranarm kar ılanması hu~uıc;und:ı lundutundan bu cihet lliyi?anın 37 
uProl tNib"rlcrinden de istifade edil- inci. maddesinde ifade. edllmıS"tlr.,, 

Bu davetin gayesinin ne oldu -
ğu gizli tutulmaktadır. 

Nutuk etrafında telai.rler 
Nevyork, 28 (A.A.) - "Reuter .. 

Gazeteler büyük başlıklarla Rej.. 
sicümhur Roosevelt'in "Hudut _ 
suz fevkalAde milli ahval,, içinc'le 
bulunulduğunu ilin ettiğini yaz. 
maktadıı·ıar. Matbuat R~isicüm
hurun nutkunda sarahaten görü • 
len Hitlerizm aleyhtarlığını ehem 
miyetle kaydeylemektedir. Bütün 
gazete mutaleaları Roose\ elt'in 
lehindedir. 

Bazı gazetelere göre bu nutuk 
bilkuvvc bir ilanı harp mahıyc
tindcdir. 



DENTOL 
DİŞ MACUNU 

Mikropları yOzde 100 OldOrOr, dişleri temizler parla· 

tır di~ etlerini besler ve hastalanma•arına mani olur. -':t'H ti' yerde OENTOL dls macununu israrla isteyiniz. 

. Devlet Demiryolları vC>e Limanları işletme idaresi.ılanları 
T;akya hattı ile Mudanyn - Bursa ve Samsun - Sr.hil hatlarından 

gayrı bütun şebekede 1 Haı.iran 194 1 tarihinden ilıbaren yeni tarifele
rın tatbikine ba:ilanacağı, bu tartfolere göre yolcu mUr.asebetlerini ve 
yolcu trenlerinin hareket ı.anıanlarmı gösterir cet\ cllerııı istnsyonların 
bekleme salonlarına asılmış ve kuçuk cep tarıfelerlnin gışclcrde satılığa 
çıkarılmış bulundugu sayın halka ilan olunur. (4109) 

* * 1 - İdare ihtiyacı için ceman 235 kalem muhtelıf cins ecza "e alfıtı 
tıbbiye açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4650.-) lira olup muvakkat teminat (349.-) 
liradır. 

3 - Eksiltme 11 Haı.iran 1941 Çarşamba gunu idare merkel.inde 
müteşekkil Alım Satım komlsyonund1 saat 15 de yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi komısyonda goruiebilir. 
5 - İsteklilerin yaı.ılı gün ve saatte komi yona müracaatları. (4050) 

TÜRKiYE CUMHURiYETi 
ZİRAAT BANKASI 

Kurulu~ Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000, 000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 
Para Biriktirenlere 28,800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankaaındı kumbaralı ve fhbırııız taearruf heuplarında en az 50 
Urıaı bulunanları aenede 4 defa çekllecek kur'a ile api'jıdakl pllna ııö· 

r.o ikramiye dal'iıblıcaktır •• 
4 Adet 1.000 Liralı' 4.000 Lira 
4 ,. 500 • 2.00'l • 
' • 250 • 1.000 • 

40 • \00 • 4.000 • 
lOO "' 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 ,. 20 • S.200 • 

D 1 K KAT: HesaplarmdakJ paralar blr sene itinde 50 Ura dan aşağı d{işmt
yenlcre fkraınlye çıktığı takdirde ,,;. 20 fazlasiyle verilecektir. Kur'alar 
senede 4 defa, 11 EylQl, 11 BtrlnclkAnun, 11 Mart ve 11 Haz.lran 

tarihlerinde ~ekilecektir. 

inşaat ilanı 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğünden: 
1 - İz:mlttc pazar yerinde yapılacak otomatik telefon binası 24/5/ 

941 tarihinden ltibaren on beş gün mUddeUe açık eksiltmeye konulmuıı
tur. 

2 - Keşif bedeli (9966) lira (46) kuruştur. 
3 - Bu ise ait evrak: Projeler, keşif hul4sa cetveli, ölçü defteri, fi

yat bordrosu, hususi ve :fenni şaı·tname, Nafia Vek41ctinln genci şart
namesi, eksiltme şartnamesi ve mukavele projesinden ibaret olup talip
ler tatil gunlerl hariç her gun Kocaeli P. T. T. Miıdürıyetine muracaat 
cdebillrler. 

4 - İhale 9/6/941 tarihine mUs..-ıdi! pazartesi gı.inU saat 14 de Ko
cacll P. T. T. Mildilriyetinde yapılıı(:aktır. 

5 - İsteklilerin (747) lira (48) kuruş muvakkat teminat nkr;esini 
P. T. T. Müdüriyet veznesine yatırdıklarına dair makbuz veya şayanı 
k bul banka mektubu ile ihaleden en az beş gun evvel ve bu gibi inşa
ata alt taahhiltlerlnl ifa ettıklerine d:ıir Kocaeli Valiliğine müracaatla 
alacakları ehlıyet ve Tıcaret Odası \'esıkalarmı 2490 No. lu kanunun 
tnrifatı ill.crc haz.ırlıyarak eksiltme komisyonuna müracaatları ilan olu
nur. (4081) 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 

Müessesesi Müdürlüğünden : 
Elektrik Ustabaşılığı 

Türk -olmak ve askerlikle aakası bulunmamak, her nevi alçak ve 
Yüksek tevettur tesısatmdan anlamak. ııırkct \e fabrıkalarda asgari S 
sene çalışmış olmak. Awml ücret 140 liradır. Verilecek mikdar, İl.mitte 
t brlkada yapılacak imtihandan sonra takdır edilir. 

Sanat mektebinden mezun olanlar tercıh edilir. 
15.6.941 tarihinden sonraki müracaatlar kabul edılmiyecektir. 
ELEKTRiK USTALIGI: 

Türk olma, halen askerlikle nl~ kası bulunmamak, alçak ve yuksck 
tevettür te !samda çalışmış olmak, verılccek aı.aml ürrct 350 kuruş yev
rnıyedJr. İzmltte fabrıkadn yapılacak ımtihanda göstereceği ehliyete gcire 
Ocrct verilir. 

Sanat mektebinden mezun olanı ar tercih edilir • 
15.6.941 tarihinden sonrnki müracaatlar kabul edllmıyecektir. (4113) 

Köprü - Haydarpaşa - Kadıköy Hattı Tarif esi 

Devlet Demriyolları İdaresinin po ta ve banliyö katarları tarifesinde 
Y ptıgı tadı! ta mütenazrran köpru - Haydarpaşa - Kadıköy vapur tari
k df.' 1 Hnz.lr n 041 tarihinden ıtl baren değıştırllceccktır. Yeni tarife 
ilkel lere asılmıs ve cep tarı!elerı de gı elcrıınizdc satı;ıa çıkarılmı tır. 

(4114) 

TAN 29 - 5 - 1941 ,, ..................................................... ,, ........ .. .- TÜRKiYE "' 

Yavrunuzun Hayat ve Sıhhati 

Çocuklarınıza SAF G 1 DA Yediriniz 

HASAN ÖZLÜ 
Pirinç 
öz Ü 

Yu 1 af 
öz Ü 
Buğday 
öz Ü 

irmik 
öz u 

Patates 
öz Ü 
Mısır 
öz Ü 

Tür 1 ü 
öz Ü 

1\lcrcimck 
-öz Ü. 

Bezelya 

UNLARI 
Vitamin 

Kalori 

Kuvvet 

Sıhhat 

TAZE 

TABiİ 

SAF 

Şişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesinden 

Paşabııhçc fabrikamız için 800-1000 ton çavdar sapı satın almaeak
tır. Teklifler 6/6/941 Cuma gilnü saat 17 ye kadar kabul olunacaktır. 
Alakadarlarrn eartnameyi görmek üzere Galatadn Perşembe pazarın-

' da iş hanındaki Büromuza mUracaaUarı. ' 

Üsküdar C. Müddeiumumiliğinden : 

ı - Üsküdar ceı.a evi mevkuf ve mahkümlarının 1.6.041 tarihinden 
1.6.942 tarihine kadar 90,000 kilo tahmin edilen ekmek ıhUyncı kapalı zar! 
usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - ihale 3.6.941 Salı gilnu saat 15 de Üskudar C. M. U. liğl ma-

kammda yapılacaktır . 
3 _ Şartname Üsküdar ceı.n evi mildürlilgündcn parasız verilir. 
4 _ Taliplerin ihale günU saat 14 e kadar teklıf mektuplarını ya 

bizzat veya posta ile taahhütlü olarak Üsküdar «:. M. U. lığine vermeleri 
veya göndermeleri l~ı.ımdır. 

5 _ İhaleye iştirak edeceklerin 860 Lira 62 buçuk kuruştan ibaret 
muvakkat teminat makbul.lariylc sirkulf.'rinl teklıf mek~uplarma bağla
maları şarttır. (3625) , Zonguldak'ta 

____ , 
Ereğli Kömürleri işletmesi 

Umum Müdürlüğünden : 

SADEY AGI ALINACAKTIR. 
İşçi Tabldotlarımız ihtiyacı için 180.000 kilo erimiş sade yağı mftba
yaa olunacaktır. Şartname Anknrada Etibank Umum Mildurlilğilnde, 
İstanbulda Elibank Barosunda ve Zonguldak'ta İ&letme Umum Mil
dürlüğünde görülebilir. Teklitıerln 16 Hal.İran 1941 tarihine k adar 
Zonguldak İ§letme Umumu Milrluürlüğilne verilmiş olması laı.ımdır. 

Türk Hava Kurumu istanbul 

Ş. Başkanhğından ! 
ı _ Yalnız kfığıdı idaremizden verilmek üzere nümune ve şartnaıne

sine göre imal etUrilecek iki mllyon fitre zarfı açık eksiltmeye konul-
muştur. 

öz Ü 

Badem 
öz Ü 

Çavdar 
öz Ü 

2 _ Muhammen \ledeU 2500, mU\·akkat teminatı 187,5 liradır. 
ı 3 _ Eksiltme 30 Mayıs 941 Cuma günü saat 15 de Turk Hava Ku-

rumu İstanbul §Ubesinde müte~ekkll komisyon huzurunda yapılacaktır. HALiS 
H A S A N ö Z L Ü U N L A R 1 dUnyada mevc.ut çocuk gıdalarının en mi.lkemrnelldir. Çocukların 

neıvU nemasına, dit çıkarmaların:J, çabuk yürümelerine teılrl kat'idlr. HASAN ÖZLÜ ÜUN LARINI dalma 

taze olarak yedirebilmek için bı.ı unları rütubetll ve gUneıll yerlerde bırakmamalıdır. Üzerindeki tarihten 

ltlbaren bir sene geçen veya bozulan unları HASAN Depoıu Merkez ve Şubeleri taze olarak ve paraııız de · 

(Nl,aıta, mıeır, patatee) bozulmaz. Ekılitilen bozuk unlardan meıullyet kabul olunmaz. 

COCUGUNUZA YERECEGINiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

CocukAnsikf opedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna layrnetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunm.a bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Çünkü: Çocuk &nsiklopedisı • Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte I bütün dünya çocukla-
mektep dışmda, batta 1 rına yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olarak 
taç oUuğu en kıy· en çok verilen eserdir. 
metli eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabilir. veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço
cuğun hayatı üzerinde 
tesir yapacak ve bii
tün hayatınca iz bıra.. 

Çünkü: Çocuk A:\s:klopedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va· 
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık v 
arkadaşlık eder, 

kacak bir eserdir. -y 

TAN Neşriyat E-vi. 
Çocuk Ansiklopedilli ikı 

1·ilttir. JJlükemmel şekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil-

lstanbul · •li birden (1) liradır. J 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası Talebe ve muallimlert ı 
tenzilatlı (6) liraya verilir. 

" 0 k H f c ~. Nakliyat Tevhit Komisyonu Reisliğinden: o tor a ız ema 
Dahiliye Mütehassısı 

Pazardan haska her l!iln ~aat 
C2 - 6) ya kadar İ..tanbııl 

Oivanvolu No. 104. 
T"I~ 22~~R 

KAYIP - Kastamonu vilayeti 
İnebolu askerlik şubesinden al
mış olduğum terhis teikeremi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
cskisinın hükmü yoktur. 317 do· 
ğuınlu Manav oğullarından Mus
tafa otlu Arif. 

HALKEVLERINDE: 

Eminönü Halkevtnden: 30 - 31 Ma
yıs Cuma ve Cumartesi akşamları sa
at (21) de Evimlı. temsil şubesi ta· 
ra!mdnn (Sofokles) in meşhur (Kr:ıl 1 
Ödfp) isimli 5 perdelık Lrajedlsi tem
sil cdılecektır. 

Her lkı tem ile nıl giriş kartlarının l 
E\•imil. Burosundan alınmcı.,ı rica o
lunur. 

Kendi arzulariyle Aruıdoluya gitmek lstiyenlere parasız nakilleri i
çin Kaymakamlıklarca verilmiş vesikalarda yaı.ılı gfinlerde tahsis edilen 
vapurlarla git.mlyenlerin veya ·seyahatlerinl her hangi bir sebeple tehir 
ctmiıı olanların müteakip posta vapurlariyle nakillerine nihayet verilmiı
tir. 

Herhangi bir esbabı miicblre ve mazerete binaen vaktinde seyahat e
dememiş olanlardan badema maı.eretıeri meVT.uubahis vesikalar üzerine 
şerh verilmek suretiyle \ !IAyetçc tasdik edilenlerin vesikaları Devlet 
Dcnizyolları İstanbul Başncentnlığınca vll.e edilebileceğinden alakadarla
rın bu hususa dıkkat ve itina göstermeleri ilnn olunur. (4142) 

Yeni Müşteri Bulmak Sanatı 

~ Dr. Gasson diuor kl: 
"Her tacir bu kitapta gösterdiğim usulleri tatbik 

etmek suretiyle bir iki sene gibi kısa bir zaman için
~ Je müşterilerinin adedini bir misli arttırabilir. Ben bu 
~ kitabunda size bu sanatı öğretiyorum.,, 

f Fiatı 50 Kuruı. 

4 - Nümunesi gösterilir ve şartnamesi parasız verilir. 
5 _ isteklilerin kanunun tarif ettiği vesika ve teminallarlyle blrllktı 

belli gün ve saatte İstanbul şubesine müracaatları. (3927) 

BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1863 

Statüleri ve Türkiye Co.mhurJyetı ne mOnakit mukavelenınnesl 

2292 Numaralı 10/6/1933 tarihli kmunla tasdik edilmiıUr. 

(24/6/1933 tarihlJ 2435 Numaralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

İhtiyat Akçesi: 

10.000.000· İngiliz Lirası 

1.230.000 İngiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerindr 
P ARİS, MARSİL YA ve NİS'de 

LONDRA ve MANÇESTER'de 

KIBRİS, YUNANİSTAN. İRAN, IRAK, FILIS. 
TİN ve MAVERA Yİ ERDÜN'd~ 

Merkez \'e Şubeleri 

YUGOSLAVYA, ROMANYA, YUNANİSTAN, SURİYE, L0-SNAN, 
Filyalleri ve bütün DUnyada Acenta ve Muhabirleri vardır. 

Her nevi Banka Muameleleri ~·apar 
Hesabı nri ve mevduat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vcsaikli krediler küsadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
iskontosu. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilat , altın ve cmtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire 

-
En yÜksek emnivet şartlarını haiz kiralık 

Kasalar Servisi vardır. 

Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya 

kumbarasız) tasarruf lıesapları açılır 

·~~ P! fi11KI! 
Ç!NKO 

LEVHA 
MÜHÜR 

KliŞElfl 

>ahıp ve .Neşriyat müdürü: Emin Uzman. GazeteciliK ve .Ne§rıya 

• T. L. S. fA.N .l\latbaası 


