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Fevkali~e vaziye.t dolayısile 
ya,ılan vergi zamlan 

Kanun 31 Mayıs tarihinden 
itibaren meriyete girdi 
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Suriyede 1 Girit'de r---J_a_p_o_ny.....__a_ 
Şekerin istihlak resmine 9 kuruş zam yapıldı, 

fakat şeker fiyat. artmayacak. Milli Şef 
Almanlar kontrolu Almanlar 

ele alıyorlar Kandiye ve 

Kontrol bilhassa 
Şamda aşikar 

Su dayı 
işgal ettiler 

Amerikaya 
cevap verdi 

Ankara, 31 (A.A.) - .Maliye Ve- aı yeni vergiler ihdas olunmaktadır. çıkarılmıftır. &nlann 25 Ura olan 
illetinden tebliğ edihniftlr: Yapılan :aamlarla yeni Yergiler fUn ruhsat tezkeresi harçları da 50 lira-

l - FevkalAde vaziyet dolayısile !ardır: ya lbllt edUmiftir. 
bazı vergilere zam Y&J>ılma.sına dair 2 - Kazanç vergisine yapılan aa111 B - Ser.best meslek erbabının ka-
olan 3828 numaralı k&nuna ek ola- Jar: anç vergilerine geçen sene yapılmlf 
rak Büyük Millet Mecllslnce kabul A - &ıyannameye tAbl mUkelle!- olan yüzde 50 zam bir misli arttını
buyurulmwp olan •<Ho numaralı ka- lerln, beyanname uaulUnU tercih et- m1'tır. 
~ 81 mayıs 941 tarihhıde n•olun m1' olanların kazanç vergilerine ge- c - KQeahhfUerfn, ecnebi naJdi
muftur. Bu kanunla muhtelif vergi çen sene yapılmış olan yüzde 50 zam yat kumpanya ve acentelerinin ve 
ve reıılmlere zam yapılmakta ve ba· ı bir misli arttırrlmış, yani yüzde yüze (De.um Sa. a, 8il. ı de) C=J 

Sfaks h~c:;mu 
hakkında beyanatı 

ırakta 
lngilizl:rle 
mütareke 
imzalandı 

Parasız 
oyuncaklar 

Yazan: 
Brl.&T llDBI 
Altı ....,... .,. c1olEm mecidiye 

~ bir beledlJ9 ~ o za.. 
............ lılJıalelE .,. ........ bir 

lld ........ dlllıdllı '* evi bala.. 
mlllı prtlle ..... ..,.... bir ailealn 

Habeşistanda / 

italyanlar çok fena1 

vaziyete girdiler 
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A vruuada=::=:: .. 
20 Senem 

Nasıl Geçti 
Bu gece benim için en fena 

bir gece oldu 

Yazan: Be1»ta Tevllk BAŞOKÇU 
Telif Te tercüme hakkı tamamile 

-46-
-- Doktm· slzin1e gezmekten çe

Kınmek değil, fakat vaktim olmadı
ğını söyledim. Sizin de buna inanma
nızı rica ederim. 

- Ben, dedi. Mesleğim dolayısile 

kadınları çok iyi öğrendim. Onlarda
ki sınıt farklannı da derhal anlarım. 
Sizin bu iatiğnanıza hak veriyorum. 
ı-~akat beni lOtten biraz dinleyin. Ben 
birkaç güne kadar on beş gün için 
Dresden'e kadar bir .gezme seyaha
~1 yapacağım. Bu seyahati birlikte 
ıapmak istemez misiniz? Yrlb8.fında 
sizinle bulunan Rus Madam Berlinde 
yalnız bulunduğunuzu .ısöylemlftl. O 
gece ben bir aralık kalbinizi çok bo
'ruk görünce akrabanız filln kimııe 

ıarsa. haber verilmesini söylemt~tim 
de ... 

- Doktor, dedim. Ne seyahat et
mek, ne de gezmek fikrinde değilim. 
Berlinde yapacak işlerim var da o
nun için bulunuyorum. Benl mazur 
göriln geç kaldlm. Allaha ısmarla

dık., 

Doktor hayretle şapkası elinde ba
na bakarken oradan uzaklaştım. 

Hayat ne tuhaf bir macera kitabı .. 
!nsanlann 1fizde kimbillr kaçı vakit. 
Jerlni böyle macera aramakla geçiri
yorlar! 

O gllnk11 oda. aramasından yine bir 
netiee çıkmamıştı. Bazı yerlerde di
ki~ razı olanlar avukatlarla kuntu
.rat yapslıruWndan ve kazancın yüz
de y1rml beşini istediklerinden bah· 
settiler. Şqkın bir halde eve geldim. 

Bu g..,., benim için en fena bir ge
ce oldu. Bir trancaıa alacak kadar 
ıbUe param k&lmamıştr. Bir gece aç 
l{almakla irusan ölmez ya ..• Hayatta 
bır geceyi aç geçirdiğin! bilmek; ders 
ten, kitaptan, .seyahatten çok ziyade 
bir insana gurur vef"ebihr ve daha 
•ok şey öğretir. 

Sabahleyin Beh....00 her Yakitki gf. 
bi erken celm~tl. &n henüz yatak
tan çıkmanu,,tım caliba.. tı,aizlik be
ni yeniden tenbel etmişti. O aralık 

beni telefondan ıstecliklerini hizmet· 
çi haber verdi. Telefona koşmak )Çin 
yataktan ftrl1'dnn. Fakat daha bir 
adım atmadan gözlerim karardı, içi

me bir baygınlık çöktü, tekrar yat&
tın Utıtllne dtlştüm. Bdırend bana 
kaııJbı korkudan ae&i titreyerek kol
lanma aa.rıldr: 

- Madam neniz va?? HMta mısı-
nız? 

- Hasta değilim, dün gece bir ~ey 
yemeden yattım. İhtimal onun tesiri 
olacak. 

- Aman, dedi. Böyle ~ey yapılır 
mı? Durun benim sandoviçimden bir 
tane vereyim. 

- Yok, teııekkUr ederim, 11ltfen 
zile basın da kahvaltıyı getirsinler. 
Siz de telefona koşun, ne istiyorlar, 
•nlaym. 

Behrend hem telefona gidiyor, 
hem de söyleniyordu,: 

- Zaten kahvaltı ve öğle yemeği 
diye verdikleri ,eyden bir çocuk bile 
doymaz. Sizi ilk tanıdığım zamandan 
beri ne kadar za.yıfladıfmIZı biliyor 
musunuz? ... 

Biraz sonr& içeri geldi: 
- Kontes Vansoviç telefonda SO· 

ruyor, dedi. Varşovadan bir ahbabı 

gelmit birkaç kat elbise ıstiyormu91 
eğer yapabilirseniz size getirecek. 

- Peki getirsin, dedim. Pansiyon 
1ahibile konuşup mUSaa.de almaya 
çalışırız. 

Kahvaltıyı edip giyindikten sonra 
pansiyon salıiblnln odaaına gittim, 
bütün nezaketimle bir iki kat elbi· 
se dikmemiZe müsaade etmelerini ri· 
ca ettilJ18e de kabul ettJremedlm. 

- Kocam, dedi, eve yabancı mlsa
llr geldiğini katiyen istemez. Bura..eı 
terzihane değil, nihayet bir pansiyon 
dur. Gelen gidenlerin gUrlllttl>üne biz 
tah&mmill edemeyiz. 

~urdu. 

Belediye kAtlbl Tahir Efen<U ke
sesinden on para sarfetmeden bu 
meHeleyl halletmenin yolunu bul· 
moııtu· Biz elimizde yeni IAstik 
topumuz yahut kurşundan a&kerle· 
rimlzle ookap çık;tığmırıı zaman o
nun oğlu Sdlm de yeni bir et sa. 
tm yahut 1111z1eç1ı bir bahçe ko,a
sı ile kapıda ıörü.nürdü. 

Bizim boyalı tahta. kılıca. n1uka· 
bll hakiki bir sa.tı:r, el bllş1lklilğ11Jl· 
deki teneke <fjlmendiferiı:nlze kar,ı 

oahlcl lblr balı~e ~"'aın ! 
çocuk Jlu>ımı zannettit;bnlı.den 

çok daha fazla ciddi ve itıüyüklük 
1ıutas1<br. Onun k'ln SeUnıln oyun 
.!akları mw.abakada. dalım& blrln
•lllğl kazanır ve blLI ıse•1ndlrmek 
için epeyce )'ara \fedakirltğında bu. 
lıuıaıı bal>alarımızı kDçük clttşürllr· 
dy. Baıl4 lıılr sün Selim, elinde zor
la ~dıp lblr .,, ttttetııe >kal")·• 

Bunlar o kadar katı ytlrekH insan
lardI ki, bunlara söz ~temek btle 
beyhude bir zahmetti. Behrend'e: 

- Ne yapıp edip buradan gitmeli· 
yiz, dedim. Siz mutlak bana bir oda 
bulmalısınız. Yoksa artık sizi 4e bI· 
rakmaya mecbur olacat1m. 

Btı.nun Uzerlne Behrend: 
- Benim bir ahbabım vaktile pek 

giizel bir evde oturmuştu. Bir kere 
sordurayım. Ev sahibi pek sert bir 
kadındı ama, bunlar kadar adilik 
yapmaz zannederim. Çünkü kendi8i 
bir (ölU katalı Hosar) denilen alaya 
mensup bir hassa zabitinden dul kal. 
mıftır, hem de !aktr bir kadın da de 
ğildlr. 

Nihayet Nisanın birinde İşpi9ern 
.ştrase 14 de Frav Küne'nln evtne ta
'ındını. Bu ta,:nmak h~pcıtnden d:\ha 
hey.?~ar.:h olmuftu. Çünkü son iki 
hafta (Jnnslyonur.. parası verl!memiş. 
ti. P.Pl'ı"end'de para almamıştı. Fakat 
o be~liyeceğini vadetmb:ıt:. Halbuki 
panı:ı:'oı'l sahibi böyle ümitle kiracı

yı bırakacak takımdan dt-ğiidi. Ora
dan çıkmak müsaadesini almak için 
< .l.ifı' m&klnesini ve kıunaşJarla. el
biselerin bir kı:smını rehin bırakmı!J
tım. 

Şükür ki daha ilk günden yeni ev 
sahibi Frav Küne ile aramızda bir 
sevgi. ve bir anl"-'ma hasıl olmuştu. 
Dokuz aydır Berhndeki hayatımda 

ilk defa bir A1man kadınına karşı 

sıcaklık duymuştum. Ve ilk defa o
turacağrm sokağı, evl ve odaları be· 
ğenmiştim. Frav Küne Berltne niçt.n 
geldıfımi sordufu vakit: 

- Almanca öğrenmek istiyorum. 
Fakat bunun jçin de kendi paramı 

kendim kazanıp y~maklığım lA
zrm... Bir yere de borcum var onu 
da ödemeye mecburum. 

Dediğim zama.n Frav KUne: 
- Aferin, dedi. Ben, cesaretli, mU. 

teşebbis kadınları çok severim bura
da evinlz gibl serbeat oturursunuz. 
Zaten ikimizden ~ka da kimse yok. 

Bu sözleri işitince kulaklarıma ına 
namıyacağım geldi. Berllnde -.il· 
ğim paraya mukabil ilk defa kallı<' 

ho~ gelecek sözler i~ltmi,tim. 
Frav KtineıJtin evi bana çok ufur

ıu gelm~ş~". Daha eve ~e1d'ğtmden 

yarım uat •onra hiç t:ırJır.adığım 

bir Rt..3 kadtnı elinde ~umaş ?aketUe 
geln1U,. Madaı11 sadlyi ist:Pmtştl. Ve 
dert.a~ tılr Sytk koatUm ı:1n1arl&i'rl'f· 

paranın her riakika dU;.mek korku
sundan es'1abır.. paruını da pefin ver 
miştt. EJ tim'.t edilmu bir nimetti. 
rl~men aldığ.m paranın dörtte UçU· 
11U Behreı.~fe vererek çıktığım pan
cJvon' göndtrdim. Ve diki~ makine· 
si;ıi {;elirttim. 

İçokli kostüm öyle b'·" sUratle di· 
k!lmiPtt k' kadınca.ğız hayretler için 
de iki kat daha ısmarl&mt"l ve derhal 
parayı da yine p~in ve!"'T'iı:ıti. 1"ine 
Behı·C'nd pansiyona kOfmUŞ ora.da ka
lan kumaşları d& gelirm)9ti. 

Daha on giln geçmeden evimizin 
neşesi dı.şardakl baharm neşesile ya. 
rış ediyordu. Artık o kAbusa benzi
yen suratsız kıskanç ev sahiplerinden 
kurtutmuş:tum. Frav KUne bana bir 
evl&ttan ziyade yüz vetiyordu. 

Benim aa.Ionumun önUnde gUzet 
geni' bir balkon vardı. Akşamları dl. 
kiş paydos edildikten sonra Frav 
KUne: 

- Yeti.ır artık, yorgunluktan öl· 
dünüz. Gelin balkonda. oturalım di
ye benim odama elinde tuttufu serin 
bir şerbeti bana. uza.tarak balkona 
çıkarırdı. f'Kayzer Ale• nin dört yol 
ağzındaki parkın yUkaek ağaçlar ar. 
kasından batan gUne,tn kızıl ziyala· 
rı kar11ısmda saatlerce konuşur güler 
dik. Hayat, birdenbire bana bir cen
net ferahlığı açmuıtı. 

(Pevaını yarın) 

çıkarak mahall~yl IUıtııille ~~
ti. 

Tabir Efendi bu .mu•·affakıyetı
nJ, .elinde evinin ihtiyacı fıçtn çar,a· 
daıı atın aldığı bJr paketle evine 

girerken bafırma&ma bo~luydu: 
- Gel bakalım Selim. Op elimi. 

Bak t-ana ne ,retırdlm. 
Belim, bir glin, hattil iki ~ gün 

OJr'UncatUe oynayıp hevesini alır, 
sonra kahve değirmeni veya a,ı ln· 
çağT muı1>ak jYahut bahçedeki ilıakl
ki vazlf..,inl ıönnJye liderdi. Za· 
ten hanglnilzin oyuncağının bir iki 
günden fazla müddeti vardı. 

* Bana ıoen«erden oonra Jdiçilk Se. 
ilmin oyuncaklarmı ııatırlatan şey, 
Makeclonyada bir çok yeni topraklar 
alan Buiprlot&nın bir kaç gün e•
Yel de T..,oz "'e s~ırnendlrek adala· 
nm ~gal Jelmesl olmuştur. 

RE.ŞAT NURl 

ŞErltR- rlJ.\fJERlER' 
Çay satış na a kahvede olduğu ı 

gibi düzen verilmelidir 
İstanbula 1500 san ık çay gekJ:ği halde ortada yine çay yok. 

Bu çaylar nereye gitti? Acaba sır mı oldu ? 

Bin sandık çay satışında umumi menfaat esaslarının 
anlaşılıyor tamamıyle hakim olmadığı 

~~i gündenberi hah.iş mevzuu 
ettığunız 1000 sandık çayda ta:
bık edılen toptan. satış usulü ile 
pe~altenıde ıoat~larda yapılan ih· 
tik.ar ~ekli üzerindeki neşriyatı· 
mı.z ali.kalılar arasında teli." ve 
halk ar8"ında da merak uya~dır· 
dı. 

Dünkü . .sayı~ızda ınetrettiği .. 
rnız &a~ Ustesındeki isimler hi· 
zaanda. görülen eandık miktarla 
r~ hiç .Uphe.üz 'ki, bu çayların s.; 
'~ında umumi menfaat esasları· 
~~ 1amamile hakim ~lamadığını 
g'O<ltenyor. Çay .atışının da kah· 
vede olduğu gibi hüküınetirrUzce 
mutlak b.ir kayıt ve nezaret altına 
alınması lUzumlu görünmektedir. 
Kahveyi çaydan ayrı ~ymağa .se
bep yoktur. Kahvede olduğu gibi 
çayda da tüccar müsavi hak ve 
fırsat elde etmeli, ıahışların hal
kın zararına ihtikar yapmasının 
önüne geçilmelidir. HükümetinU 
zirı pek doğru pzensipi vardır ki 
o da ıbugünkü şıı-•tlardan bir 
sınıf imtiyazlı tüccarın ticari had 
ve teamüller haricinde kArlar a
ramamaları ve umumi hayatın 
muvazcneelnın. huıuei menfaat 
yüzünden bozulmamaaıdır. 

Piyaaa.da ötedcnberi mevcut 
olduğu söylenilen stoklara. ilave 
ouretile son on gün iç.inde şehri
mize 1500 sandık çay ithal edil
mif bulunmasına rağmen, pera
kende fiyatların, biraz ol•un düs
meeini ve bolluk hissedilme.i
n.i bi< tara.fa hırakhk, daha yük-

Türk 
Kadınına 

Halide Edip bir 
konferans verecek 
Önümüzd~ki per~embe günü 

profeeör Halide Edip tarafından 
Türk kadınlarına memleket mü
dafaasındaki vazifeleri etrafında 
bir konferane verilecektir. 

Bundan sonra Yardı!m Seven· 
!er c<>m.iyeti Nel)l'iyat kolu azaları 
tar•fın<lan •eri halinde konferans 
lar verilccek,tir. 

Halıcıoğlu - Kasımpaşa yolu 
inşaatı başlıyor 

leıanbul Belediyesi yol in'l8•tı 
için yeniden 90 bin liralık bır 
t.aheisat ayırmışhr. 

Bu doksan bin lirahk tahsisatla 
Halıcıoğlu _ Ka•ımpaşa, Sultan
ahmet • Türbe tretuarları yapıla
caktır. 

cyüp • Edimekapı yolu inşaatı 
ikmal edilmiştir. Eyüp - Rami şo. 
seainin de yapılmasına ba,Lanmış. 

~ ..; 

Dergazaryanın Beyoğlu Ba hkpa:ı:arındaki mağazası 

se1mesi ve çayların ortadan .sır 
oluvermesi bu idd.iamıza pek ba
riz bir delil teşkil etmektedir. 

Evvelki günkü neşrlyatımızda 

bu lbin oandık çayın ne suretle 
taksim. edildiğini gösteren esrarlı 

liı11teden bahsettiiimlz sırada, bu. 
nun hangi eller tarafından tanzi.ın 
edildiğinin meçhul kaldı.ğından 
hah&etmiştik. Fakat, dün n-.ret· 
tijlim.iz Yitol limiıtet ~rke:inin 
tavzihnmesinde lbu listenin kem
dileri tarafından tanzim edilmiş 
olduğu bildirilmek suretile .işteki 
esrar perdesi kaldırılmak jstenil
mi.ştir. Şirket ohu tavzlhnamesinde 
aynen: 

«- Müe ceemizce i.tıhal edj .. 

len bin sandık çayın müşterilerjnj 
göslerjr libte fiyat teebit edilmek 
üzere miie9Se&emizce tanzim edi
lerek kurulu uaullere .göre Çay, 
Kahve itfıalatçılar BırLiğine tev· 

di edilmi§. .... • 
Diyor ve bu listede isimleri ya. 

zıh olan çaycıların k-cndilerile 
da.ima muameleck bulunan eski 
mü,terilerinden bulunduklarını ve 
oatış listeoinin tanziminde kimııe· 
nin teair ve müpr.Jceti olmadığı. 
nı gÜy& tebarüz eljt.irmek İetiyor. 
Halbuki: 

Bu li..tede iami bulunan ve 
Beyoğlun.da Kaloyoncukul!uğu 
caddeainde 1 2 • 1 4 numarada 
kuru kahveci Dergazaryan Kero-

Kadıköy akşam kız 
sanat okulunda 

Kız talebeler modelleri kendi 
Üzerlerinde teşhir ettiler 

Kadı~ö Ak,a~ .. Kız Sana~ 1 ~ış ince . el Jşlerl ayrı ayrı tel· 
mektehı talebelerı dun Modadakı kık edilmış ve bunları yapan 
mekteplerinde bir defile tertip mektebin gene; talebeleri takdirle 
etmiflerdir. Mektebin çalı,kan selamlanmıotır. · 
talebeleri bu defilede ibir sene Bu seneki elbise modellerinde 
içinde vücude getirdikleri elbise- en zjyade muvaffak olan Bayan 
lerini kendi iızerlerınde teıhir Fazilet Ergeçen ve Bayan Ferruh 
ederek uzun zamandır gU.ze~ikl~. defile esnasında en çok alkıı top
re hasret ~alan Kadıköylulerın !ayanlar arasında idi. 
gözlerini bir ziyafetle talimin el· Defile büyük bir muvaffaki-
n1cie çal~ıslardır. yetlc hitama erdjkten sonra da-

Hoealarının ve kendilerinin vetliLer hazırlanan büfelerde yine 
uzun ,.,lınnalatile meydana gc genç bayanların hazırladıkları 
len sergi de ayrıca ırörülmeğe de. pasta, limonata ve saire ile jzaz 
ğer bir hu usiyet arzetmekte i.di. edjlmi.~l.er ve bu seneki sergj de 
Genç bayanlarımızın binbir itina bu oekilde n:hayete ermiştir. 
ile hazırladıkları şapkalar, dan· Sergide muvaffak olan talebe
tcli.lar, yün örmeleri, sofra örtü· lcri ve onların yetişmee.inde bü
leri, pijama, gömlek ve saire gibi Yük amil olan h.ocalannı tebrik 

pe bakınız ne d~or. 
«- Benim ne ithalatçılık ve 

ne de Kahve ve Çaycılar BirliÇile 
alakam yoktur. Hele ömrümde 
Vitol Lim.itet ~etile ne lıcmaş 
ve ne de muamelede bulundum. 
Bundan bir müddet evvel bir 
miktar ça.y tedarik etmek üzere 
Kafııve ve Çaycılar Birliğine mü. 
racaat e&niş ve ara.dan bir hayli 
müddet geçtiği iç.in de çay alma.k 
ümi.di.ni keomiştim. Bi< kaç gün 
evvel Yit.ol Limite! ~irketinden 
bana bir memur gelıü. Elime o
tuz sandık çay için bir fatura. ve· 
rerek bedelini öde.m.,kliğimi ııöy. 
ledi. Şa§Jrdım .kaldım. Meğer 
Birlik bu ·bin sand>klık partiden 
bana da 30 sandık çay ıyazdır
mış, Bu çayları reddettim ve ret 
sebebini bir mek.tupla Şrkete 
biklirdim .... > 

Ayağına gelen otuz sandık ça
yı yüı:.de sekiz karla o anda. qer 
birine devretm~i mülm.lc~ olıclu. 
ğu halde buna tenezzül el!mem"ek 
gibi cidden takdire değer bir dü. 
rüstlük ~e.ren bu viltandaş, 
bu mesele ile al&kıadar olan l.tha
lıôt ve lhra.eat Birlikleri umumi 
katib.i v<>kili Bay Mahmuda qa 
ayni !iöeleri telefoala telr.nr ct
mi9tir. 

Şu itirafa nazaran, çaylarıll 
taks.i:rnlnc ait bu eısraılı listenin 
kimler tarafından tanzim edildi
ğinin ,ı...kdirini alakadarlarla ef. 
ki.rı umuaUyoye bırakıy.oruz. 

Demir 
ithali 

Vekalet ithalat için 
yeni bir karar verdi 

Ticaret V ek.;Jet.i, dcmic ithal. 
iç.in yerll bir karar venniştir. Bu 
karara göre, evvelce dolar sa.ha· 
amdan tıetirılmeik üzere Madeni 
E• .. a İthalat Birlikkri .için açılmıı 
olan 600 bin dolar+rk akreditif 
bundan böyle l.vec; İç.in de kul· 
!anılacaktır. Yani, lthali.tçı prim 
faN<ı ve rioki göze aLclığı takdir
de laveçıten de de.mir, civi ve tel 
1<•tirteceklerdir. bvec;~ &iparit 
edilmit olan ımühim ımik:ta.da çi
VL ayrı •partiler halinde ıehr>mize 
gelmeiie h.,.lamı,tır. 

Elektrik fiyatları 
Ahiren vergilere yapılan zam 

oebehile şehrimiz elekotrik tarife· 
sinde kilovat ıb""ma bir kuruş 
zammedilrniıştir. Zammın taıblkı. 
na buııünoden itJ>aren baf\ana
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Allahın işine 
karışmayız! 
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!!!!!!~R~a:s:o:n~.~k:a:ı~n~da:-"Jbe::k:U~y:e:n-:ö:te:kl:'"po::l:l•:--:a~r:k:~.~:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::'.'"""":~~"::~~~~"'."'.~"".'.'.~~'."."''.'.:'.:,..ı~~ da,ını da alarak )lalden . okağına doğru idiniz. Bu cinayette bir alllkanız olrn ,.d, 
yürildü. y E ş 1 L G o L aıılMnaınız Ji'lzun ... t,te bunu t.,,blt ı' , 

tır. üzerlerjrule uzun ımüddet çalışıl.. ederiz. 

XXI\' mek ~in g•lln elbloen!zl görmek ıstll
0 

POLI MJIMl:RU SİMKİNS BİR RESL'I loty& omuzlarını silkerek: rlııf. ÇEKİYOR - l'ek ili. .. Fakat bununla gelin f)ıl 

Terzi ~lerlln lışe erkek terzi l olarak ba"
ıamı,tı. Sonra bu 1 ciddi ltjt.en vaz.gec;erek 
kadın terzisi olınağa jkarar vermiş, fakat on 
senedenbcrı bizzat blçldyl bıralonı,tı. Sade· 
ce maklr i~ller kullanarak terLihaneyl ida
re !ederdi. Slntya gelin elblsesloin eteğini kes 
metl teklif edltK'e ,a.,ırdı: 

- Bütün etcj'l altı aantUnetre kadar ~epe 
~e\'re kesmek !hım. Adamakıllı kısalacak. 

- Ne olu.r canını? Şayet slzlnle evlene· 
cek olursam t,veni bir elblııte dikersiniz. Zaten 
dullar beyaz geUn elbisesi giymezler kl ha.y• 

dl l\.lerlln, acele ediniz, vakit kaybetmeden 
kesiniz. 

Eteği "1oalbnak uzun sürmedi. On dakika
da oldu. Fakat bllyük , .• geniş eteği bastır
mak kolay lş, dc~lldl. Henı de bunu belli et
meden ·yapmak lAzondı. 

- Haydi iS!nt}a, '"'vabı giyiniz de bir ba· 

kalnn. ı 

Slntya eteğini '" bluzunu çıkardı .. Gelin 
elbisefilnl giydi, Merlln de yardım etti. 

- Yazık. Elıt.e berbat oldu, fakat tunu 
yapmak lazımdı. Poli>ln lekeyi görmem .. i 
]ı\z:ı.m. 

Tan1 o janda. kapı vuruldu. t~l krdardan 
blrl"l haberi ,·erdf. ı 

- l.kl adam geldi, &izi görn1ek istiyorlar. 
- Meııgulôm, bu adamlar klmmi!, r 

' 

• mln "e al&ka8ı \.ar'!' Anlıvaınad1nı. et 
- 27 - Çeviren: R,,ZZ&ll A. E. Yalman yukarda dolapta asılı duru;or getı<'i"1,.ı 

0

ı' 
1\lerlln zlll taldı. Ve tşçllerclen blri"

1
;,:' 

Yazan: Roy Wikers 

- İ•iınlerlnl oöylemedllor. Bir tan .. ı bu-
gtln bir kere daha gelmi,tl. 

- Pek aıa ... Şimdi ıgellyorum. 
- Slotya telA~la: 
- Çabuk gidip onlan oyalayİnız. O ZiL· 

mana kadar ben de ıes\·&bnnı Çlkanrım, bir 
tarafa saklarım. Çabuk şo dillmelerl çözil· 
nüz, bana yarclDn edlnJz. 1 

Merlln kızın decllğlni ,yaptıktan sonra aşa
ğıya indi ve k&rşışında Rason pe muavini 
Slmpklns'I gördU. Raaon pyet na.Elk bir ta
vırla öztlr ldlledl. 

- Affedersiniz;. Sizi tekrar rahatqz; edl· 
yorum .. Yine gelin elbl6e<ıi için geldim. 

- Oyle miT 
- Fakat bu defa 'elbise Ue bel'aber gelini 

de &örmek istiyorum. 
- İ .ınız yolunda.. Çünkü Mhl Rolden de 

burada .. Kendisine ,gidip görıııtnek ist-Od1ğl· 
nlzl haber vereyim. 

- Ben <de siz.inle beraber &eliyormr .. 
Merlin hayret ve tettıııla: 
- N~ıJ olur? Misis Bolden prova edlynr. 

Odaya. gire1nez'ilnlz. Ben bile ,r1rn1em. Bir tş .. 
ti göndereyln1 de kendJ-.lne .haber '€r"ln. 

Rason ıe çıkarmadı. lnglltere kanunları 

polislere bir a:vı basmak "·e •n111tırma yap
mak hakkını ancak bir cinayet etiDASmda 
,·erir. 

Merlin polla memurlarını btttl;arak iÇMI 

ko~tu ve Slotyaya: 
- Elbl&eyl g-örmek JBılyorlar, decll. 
- Pek A!A.. Elbl.....t buraya satmak lçlo 

getirdiğimi söyleriz. Şimdi elbLseyi dolaba 
a.'1p geliyorum. IFakat kestiğimiz parçayı 

ne yaptnuz! 
- Cebimde duruyor. Şbndl yakamayız. 

Jlenı kokar, henı de külleri Cörürler. Ben gt .. 
dlp onları .oyalıyaymı. 

iki dakika sonra Slntya mcmurlann l·a. .. 

nına geldi. Gayet soğuk bir selılm vererek 
dedi )d: 

- Benimle göı'üşmek tstıyer muı,AUnuz. 
- E•-et ... Ayni zamanda da celin -i-

zi de görmek ılstlyoruz. 
Slııtya llıayretle kaşluıı11 kaldırarsk: 

- Acalp! il>edl. Bunu oebeblnl eomlllr 
miyim! 

- SöyUyeceğlm. Evveli ....ı..,., vazifemi 
yaıltığımı da uave edeyim. 

Bu abah burada pencerenin tam 'altmda 
bir )<adın vuruldu. Siz o .. nad& ı.u odMla 

' ' 
J 

fırdı. Biraz flOnr& es"·abı getlrdtıer. .,1 
hemen eline 'alarak e-.:lre ~oe\·Jre tetıdJıi.tl 
Jadı. 

Slntya alaycr bir tavırla: 
- Kan lekeol bnlablldlnlz mi 1 oo41· 

Raaon g&yet ciddi bir ....ıe: 

- Hiç bir nevi leke bul&m.Miım· ı.ıt 
- Şu halde masum eldu~Wll ııelli ~ •\ 
- HerıUz karar \.·eremiyorlBll. ı;tbl 1,.ı/ 

cidden sizin olup olmadıtını anıarnoU: 
- Bunu nereden anhyacaksınız '! 
- Elblseyt !1ltfen giyecekoiniZ· 

lnty• terzlJe bakarak: 
- Nasıl olur? Dedi. ·.pi ~, 
- Tabii olalnaz. l\ll!<ois 'Bolden'if1. ı>' 

var. Gelln ıelbfshinin altına gtyiln1c'"
1 ~ti 

o- elekHlr yok. ;Elbhıeyl bö~·ıe bir 1 1 
giymek mümkün değil. 1 

1 

Rason. ter.ılnJn ~lntya.ya yardgyı etl11"" 
tedilini hissetti. 

- zarar yok etekllk~iı; ol~un, ded1
• 

Siaty& ııöze t<?krar k~rali: ~ ' 
- Belki de buradaki elbl~eıerlJ1 ul • 

başka blri>lnln etek!IK! vardır, onu ı;< 
ler dedi. 
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liarp Vaziyeti 
YAZAN: 

ihsan BOBAN 

~anların yeni hedefi: 
(IJatı 1 IDclde) -

r Öyle aaıuyorum ki yunanlı ve 
lllıİ ıetandalı kıtalar, Almanla. 
~ ~tni tathik ettikleri muhare· 
~li kartıaında acemilik ıö•· 
> tlerdir. Alınan bava kuv· 
~~erinia ve parqÜt kıtalannıJ? 

~ıın ve terbiyeai ve meharetı 
~ir derecede rol oynamıt~U' • 
~~.n aöndıı:rilçp takvıye 

~~"°' de bid.yette adada 
~urulaaydı, A~nJann mu
•=''~ olınNı "" KUÇ olur, bel
, ... mümkün oiın.zdı. 
• .4.~ıar Girit adumı Libya 
~"İ için bir ikmal ve muva
'Iİ iiııaü olaru kullanabilirler. 
·~ ıarp çölündeki Al· ::t__ .. ltal1Nı ord•ıau hava kuv. 

....ırincl.ı daha çok hinMye ve 
~ ı«>Rb'*'kler(lir. Bu lo
rt içip e~e ararlıdır. Gi. 
..... ~~.an a~ lrnriliz im· 
ı..~~lqk yolu da artık Alınan· r- ~va kontrolu altmd.pdır. 
~ '~aleainin deniz muvasa· 
~~an aQnra daha aiiç ola· 

~tl.fili&ler Girit aclaRnı "-~· 
~ Ülere iktın lrakta muvaffa· 
~ hare~M bulunmfkta. 
~ • ~an ıimale ilermen 
~ ttl., (Ur) ı~i i11al et. 
•1tı."e F.,Huce'den ilerleyen kuv
~- ele_ JSağdada 8 kilometre 
~dır. lrlk h~umet re. 
~ t!__~ Genel Kurmay ba~a
tı.:i -~ kaçnuı olmalan dola. 
~~ ~iliıleria Baidadı aürat
k. 'fiti et.MI.O mümkirncfür. 
~de ~n Irak lwarbini 
,.. bit~\eri, Ktbnı, Filis
ı..: •t Mıw bökı@lerinde daha 
~~lunmalarıM imAq 

~erin Giridi tahliyeye 
' "11na dair he~ bir ha· 
""',talttur; fakat artik mukave• 
'-L.~. de UZlln aürmiyeceği mu
~-r. Ac• ı,.ıRClan aonra 
~ne yapKaıldart Beı,im 
~ ıöre Tehnllc kalesine 
t~ etrne•i multtemeldir. 
~limanı ile Girit _.11n41a 
~ ve mllft_. LU.,,.claki 
"it .. tta1y ... Ol'ClwlllMm itine 
~)\ı.ay.mlir. Malta ve Kı11na 
'~ iltili taanuzları da ha
~~ de bunlar daha MIU'a. 

k~~ir. 
-......_-.._ Tobruk w..i Jleaİ ta. 
~..,. '-defi olebitir. C.Çen müd 
~~Almmdannaln'mu
~ ~lalllwi ptinnit olme• 
\~ ....... kale-

,.._ az nwhtemeldir. 

Şehzade başı 
cinayeti 

fQ'nlı Abdülkadirin 
Qti/i 18 sene yatacak 
~ ,~en sene Şehzade'ba,ında 

~~ l\çltk )"lizünden bir dnayel 

~. ~ Ve tatlıcı Şamlı Abdülka
'\~'1.'<:ı Mo~ iaminck birisi ta. 
b tı iple boiulımuıtu. 

'~- ~llıcı Mollarun durutma· 
~t •tınci aiırce2.a nııahk&me· 
~~ clevam edilerek duru§ma 
tıı h ~rı.ın;, ve k.._ıt.il 18 "&ene a-

,~~· müeiibeden Smme biz. 
' t~en ımahrumiıYcte mah· 

olzrnııtur. 
..___ a 

~el~tcnarayın pilavı 
~~\> ~t.&arayltlar 'bu'i"Ün mc~ur 

1-fe itinlcrini ~utluya~ak~~r
'- tt r. •ahada ilerı ımevkılen JŞ
~% talebeler yetiştiren Ga
l:'' ~j' •• ÜactSinin memleket irfa. 
~"tii Y\ik hametleri olmuştur. 
~kCa!ataşaray lisesinde top· S olan kUr;ük 'Ve büyük Ga. 
~ ~'Yhlar aralarında her za· 
tu~ı e, h~r yerde ımev.cut. olan 
.~l\ı hrüdcn te!barüz cttımıck 
1\ ~::ıı bttlacaklar.dır. Mektep 
liı~r a .. topla.nacak . ~a.lata~

ı!.: ~ Ctinıhurjyet abıdesıne bır 
:"lıtr it.oyacaklar ve mektebe 
'te.}ttk 'Oyunlar oy;nayacak ve 
~ 11\ıı~rıd~Q 'bir türlü Ç'lkamıyan 
t llılavlarını it~ jbirlikıtc 
lltrt ha.vası içcrıs.inde yiyc-

r, 
~td ...__ __ o __ _ 

e§ lran, lzmir fuarına 
~ b iıtirak edecek 

ı ' :ıı ~ .aklıiımıza 1(Öre, kardq 
~~ti llınet,i 1941 İzımir Fua

JI\ t~lc kararını vermiştir. iz. 
~il rıt Ccnçral Konsolosu, bu 

' z.t'nir Bcled~c Rcisile 
ttl-ı ~ur, Fuarda doat mem-
r1~'-hına hu~usi b.ir pav~on 

r ~cı.lc.tır. Dığer lbazı mem· 
•rı c Fuara .iotirak için kon. 

~,}•sttaı;ıle iat.imzaçlarda 
tıar<Jır .• 

Adliye Koridorlarında: 

Çevir kazı yanma~n Kayserin Oliimil 
"Kadın;yalan vallahi, yalan 
billahi yalan, diye bağırdı,, 

Otuz yıl, A vrupanın afacan 

Mahkeme ulonu kapısında lç.a 
rarı beklerken delikanlı ia.temiye 
i temtyc helwirıin öte tarahnda 
duran genç tkadına yak1aştı. Bek
çi: 

- Yo burada ıc:Ja. dalaşmayın, 
soi](akta ett.iğinız tycl:nÜyıor mu? 
d~i. 

Delikanlı !boynu biik'ük bjr va. 
ziyettc: 

- Alblaya birşey •öyÜyecek
tim de. ıdedi ve di yüzü düıgün, 
kılık k~•feti yerinde, eaçlarını 
ince mendiHe örtmüı .genç ıka .. 
dına döndü ve kıonupnaya ba§• 
ladılaar. 

- Hern~re ıhanım vallahi ben 
aana eıöylemecHm. 

- Hadi oradan tcrbiyeaiz, çe 
vir kazı (Y~Uın dcğH mi) İn. 
aarun pc~c &ülük gibi yap~ İle. 
ri geri '&Öylen, sonra valUıhi bcm
gir.e lıanım lben !Yapmadım. qc. 
Su-s. yala:n eö&-leme Ça1if>ıluam. 

Cenç adam ç&Ji>ılıraın lafı üze 
rine hafifçe yana yabnl§ '°'icudu
nu göstererek> 

- Zatc,n çarpıldığımız lkadar 
Ç4mıhnı~ız, lbir de ıbijtÜn çarpıla_ 
hm. Diyince ,davacı kadın gülme 
metle için ciudaklarını ısırdı. 

- Hadi hadi, •dedi. Cezayı 
ytyince aklın \basına gelir. 

- Be kardeşim ben sakat bir 
a-dıırnımı lkız~. kadınla işim ;>"<>k. 
Sana ne dil·e talııılaYınl- O ısıra
da sen.in yanından g~en G.adma 
.Q<yle<!iın. 

- oYle qa ~.im ~ihl kadın· 
!arla işin ıyok. yanımdaıı seçen
lerle v~r. Sen ııit ıde onu mahal
lede hehek oynıyan kız çoçı,ı~la· 
ra YlJtıWr. 

- Abla. v41l@hi billahi Ski ıö· 
ziim önüme ak.ısın, evime ~ !il• 

lim g.idemiyeyim. Ona *i:><lo-dirn 
be. 

Onlar tk1Z1~mıf lblr hı:tde lifa 
tutu~JllU§ olduldarı .ıırada ıben d~ 
pıuhakemeliklerdeın lbiri gibi yan 
!arına eokuliclum. Adam otuz, O• 

tuz b~ yaşlarında vardı. Üet du~ 
dağını ör.ten .bıyığımın lbir ucu 
1101 f'{anağındaki bıçak ya.raaına 
kadar uz.an~r. faycnilcrinln biri.. 
ai de yarıuun. diieY ucuna t .. ı 
ediyordu. ÖnU açılk cekctlniıı i
ç.irıPe düimelcd 9özüknü~ yeleği 
nin ilki kanadı idi bir zincirle 
bırb~rinc tutıturuhnuttu. 

- Yapma ıbe a.'bla, '(Ü.yordu. 
Durup dururken lbe.da~adan cc· 
ıa yi,ıklcneeciiı, Kadınlann yü. 
re.kleri yufka .olur der:ler amA şon 
tqmı§llın be mvbarek', 

Kaıdın adamın yalvarmataracw 
)dıımadan ~Hndeki ça~ aç
tı ve ka.,r~uaraık o)'alan.rnı,.. 
başladı. 

O jee dtrdini anla.t4c:ak bir a~ 
dam ar-.mak m"buriyetinde kai 
dı. OrMla !bekçiden ve tbcnden 
b•fka kı..mae ıbulunmadiiından 
sa.kat ayıiı tüzerin<k )0alpa vura 
vura bana cloğru seldi. 

- Bak lbe abi, dedi. (yavaı 
~) Şu ölimi bndilıli ·kan yok 
mu {ecsini y\ibcltcrck) önümde 
gic:liy.o.ı.rdu. Eh )'l(>l bu. Scn~e 
altı tane ,... .. ,.,el uçlamyoruz, eft>et 
tc Q,iz <le sczec.eiiz. Biz de yürü
dük. Ama ayaiım aakatlmq. To· 
pallar caddede rgczmiyecck diye 
kanun cıkmacfı va. O ıg~ti ibjz 
gittik. Hava güzeldi. Bir ara ~ar. 
şıdan fbjr bdın gdiyord'U. Aizı
mı ~apırclatarak {Hey lbabam 
hey Yedikulenfo im.İsin) Ne.in). 

çocuğu rolünde kalmıştır 
P.dim. 8u ıııhla alnnftlf, I~ yıa· Abdülhamitle dostlu"'ttnun bir manası #tatlılıkla Türkiyeyi eline 
ka P•ça .eneelatiti. ıB~nlm ne •u· :/fi 
~qm vaı !bunda. almak, diger manası Filistine tek başına son haçlı seferi yapmaktı 

Kadın ıday&nam•dı. Hiede.t· 
ten ıtitrwcn ıcfadak)an ara,.Mtan: Otu:z aeııe müddet Avr .. pa 

- Yalan, vaU~hi yalan billi· a,hnesınde b*kWr roliinü mu· 
hi )'alaq diye. lbıiırdı. M ~arde- hafan etmek .kolay ~ir fCY dc
tiın bilm~n. Hava trii&el dıye aaldir. Holandada, Dorn' deki P· 
80kağa çııııikAm. Eıc;firf!fkM>tya toıunda aeJtaen iki ntıftda ~l.du• 
doiru ıııidiyor.dum. ıBu yıok mu ğu hal.de ölen eaki Alman icnpa.. 
bu ~IUJl·~· r-.,,ifnıe tWıldı. Ne ratoru lkil\ci Viltıelm buna mu• 
taflar. l~n eöyleffiWe utanır. vaffak olımuttuı>. ()t;uz aene mlid
Sana dile ••lir lblr~çuu aöyle~ det dünya aazetcleri ondan da
aeıın ıbana hak ve.r.irain. Yobda gi. ha merakh yazı mevzuu bulma· 
de.rkcn peşimden ıbir ıç!üziyc laf m~lardır. Drk bıyıkları e.cnclerce 
atıyordu. Bana: erkekler i(;in moda lka-..ıtt. hiç 

_ Kız &eni ~ren olmadı mı;> arkaaı ıkoşjlmiycn ..eyahallerile, 
Bu yaıa. .k,a<jar ıt\C\P eı'Yld.e mi ~k- bckicmnez harc.ket1erilo, gar.ip 
landın? A~ın ~ Y'C>k. s~in nutuklarile Avnıpa.nın, ha.ıtti dün 
gibilcr.i kuHa.um ıgünah iıılcs.in yanın yaramaz . çocuğu ~olüni.ı 
.ı:ye yer ıyüzüne ind.iıunjş. Hndı muhafaza. etmiştir • 
l.l.l Vi\helm. 2 7 ilcincik.bun 1859 · ıcl naz et.me, ar~ aokakları bl-

·1- 1 _..ı...ı· r
1 - doğ,..,,, .. atur. B~ .. ı. Alm.aıvya. raz ~o açan <><r-ıvn.,.. !!t~· "-

ıBu 61raO.a adam: nm ikinci imparatoru olan ~ün-
- Atma ibe hem~e, diye li- eli Frederi'k idi ki ancak bir kaç 

fa 4Jt.n,ııı. av .tahtta kalabibniştir. V.ilhclm, 
- Ben bu lalları anıwııcian henüz: on ~allfl.(i-a ik.•n .SirJnd 

öğreJ'lJTlodİrn ya diye kadın et• Hassa playının ile.inci mülfızimı 
vap verdi v.c ıcl-tv1m eM.i: ıııfatil~ B1Jbııy üniforma~• gi· 

_ Karıı kaldırıma geçecek yintnl$ir. Sundan gonra 'bir ta· 
oLd.um. y~e ~ yok. Cölwem raf.tan ta}ısjJine devalm cd~r.kcn. 
gibi yanımdan ayrılmı~ordu, 1. hir taraftan .da. rütbesi yüilcsclmi' 
tirrıden ı ... abur) ç•kiycnıdum. ve 1885 ıtc 26 yaşında jken Ho· 
Der'ken w ar• sekli ıki bu herjf sar albayı olmu~tur. ' 

işi uııtıtıı. AWiilb.uniUe müMW!k telih 
deıdiıffi., Hadi '" wme t~reb'gşb, tGenç prens, aucrUie büyük 

bir a!Ak.a göeter.iyor, politaaya 
BAM: hi Ldı d A'- . _ Ah. AUlh !bile •Vli e1aa ç a rmıyor u. Dman ~~.ara. 

• · · .i«li ld torlarının Allahm yeryihundc 
,:n~i~ı:~ ::J:::.r ıb~lımı:: "g8lgca,i o}quğuna, ıtıpkı büyükba-
4 ..... _ Birtc eoara aa \)&Mı başı glbı inanıyordu. Babaaile 

,.,... h y cııd:ilu.ı.Je a11nes.inin liberal ve demokntça 
- H~ ~ •Y • düşüncelerini çok çirkin buluyor. 

n.in misin, n-"ı db'ffl(;e kıyamet 
&.o~u. Bu eır~a ~çi ıeliY.ı>r· duAlman <lemokrat1ları bütUn 
od~. Mlhika.melik ~uk. ümitlerini Üçüncü FrederJk'~n 

Adam, b<lımn S'Qnl\illıii 4lamı tahta geç.m~c bailamıılaıdı. 
y~ını •~1nça iti elurun' Prens Vlllhelm' e t.,Pln Tür~ hw· 
bır•ı• ve içipıden ~ın ıdwc: dyeıt taraftarlarının unç Pr'll' 
-· UJ..,, dt4i. ıliM.im yerime AbdUıhamide ba.kıt1kla11 aöıle 

eli yijzij ıd~ıı ~iri ıel~i bq bıJuyorlardı. Garibi ııı iki 1 ilrki· 
işler ~~ı Y•· Za.~ All~ın yede nual Beıinci Murıt, ıenç 
nı :n~li kulu im~ ikj lbw Türklerin rüyalarını ıboıa çıkara· 
a~'k )"•r•t~. r~ thir kaç aylık eahanattım aon-

K,dm b~emekten hiddet- ra yerini Ahdüıharnide d>ırakmıı. 
le1mu.ş olduAuzldan bir topuğunu ._ Üc:üncb Frtiiori• de tı~ı &ft• 

yere vur.a.ra-k: c:ak bir ıkaç tY ~altrıııt. )'arıne 
- ~ decli. O.ya.da 1888 •eno.lnıde oilu lıkmci Vil· 

k11'k ıtane ~lüm 'Ok .Oirin.i .. na ~lm ae.dmiştlr. 
vermem. lti.m y.ek. ta Tihıürlenk Tal'hin ayni ~ide birer cil• 
gibi adamla mı uir~iım. Bu veıile, umdukları va'kitten ç.o~ 
tıırada nercdu ı1eldiiini fulkcde cvve1. ıah:ta Keçen bu iki miiştc· 
mocliiim scıu; ~iT bayarı lkaılına bit lhüklümda.r ar~nda derhal 
yakla§ar..lç: bir ~mhk peyıda olmı.ı~. hü-

- Affet ~ll'T), <l~i. Yok ye- kil~ar kıld klan müddetçe bu 
re ceza yiyecek. Bu ona. der& o· doıtluiu muhafaza ttmi§lcrd.ir. 
lur, ibit- ea•h.a ıya.,,rnaz. 

Kadın eıvvel iıclir.cıü. Son~J a· 
da.mm mahzun hal.inden mü~cea
&ir cM.du pli>a. k.i 4l?& bulucu 
genç ksa ~le peki, c:lcdi. 

• 
Adliyeden çik&rllen •kat a-

c:lun hala: 
- Valleıhi .ıbla Mn& deme• 

c:üm, diye ,.,.., edjy:ordu. 
Ö·&llC>m· teı.I' ye .b'Ldi.Yluı 

Milat PERİN 

Cezalanan eMlıflar ve 
ıoförler 

Dün belediye za.bı~9l ~ehir da. 
hilinde yapıt.ılı kontrol 90nund4 
36 eenaf .muhtelif obelediye suç· 
!arın.dan ve .... toFör de muhtelif 
1J1:ŞJ'Üeefer wçlarmdıwı cezalan
dirmıttll'· 

Doethıiklannan JYllUUI 

Bunun iki araf için ayn ayrı 
man..lt.n v-&rıdt. AbdiiPhamit.. 
mev'.k.iini muluılaıa için aJAyif ve 
debdebeye kryme.t veriyordu. Av 
ru.panın birinci aınıf hükümdarla. 
rından bir.in.in iki 4•fa aya.ima 
gelmesi onun arayıp da bulama
dığı lbir şeydi. Vilhehn' o gelince 
gizli ımabadı ne olduiunu 1905 
de .ııöylcdiğj bir nutukta ıortıaya 
a.tmıtt.ı. Bu nutukta. Alman cm· 
peryali.zminin ideallerini ıösteren 
§U mühim eö:ı:lcr vardı: cHohcn· 
zolcmlcr dünyaya hakim .olacak. 
lar, yeni yeni sahalar ele gc~re· 
ccklcr<lir. Fakat hunu kılıçla yap
müa lüzum pmiyeccklerdir. 
Dotıtluklar kunrak kal"§ı tarafın 
rıuaile emellerine ıkavufA<:aklar· 
dır. Almanlar medenİ&"etin aözü. 
dür. Dünyaıun her .itine karl§ma. 

Kayaer Vilhelm fıtanb\ıla ıo !itinde Sultan Retatla yany..-

Yazan: 
M,BaZAL 

lıuı zaruridir. 
lkinc.i Vilhclm. Abdü\'hım\di 

1889 <la ve 1898 ıcle 2 :yarete 
geldiği zarnan .maksadı. ~nlı 
ıı;nparator\uil.lnu da tatlılıkla el, 
de ebnckten ve burasını Alman
lara mahıeı.ıı blr eömürge hal.ine 
kt>yımakWı bafk~ blr tey deaUdi. 
Hırittiyan .ıfat.ile (le 1896 de la
tanbul ve Fılittinc adeıt• bir haçlı 
sefer yapmıı. ha~\ılımn aili.hla 
alMJl&<hklımm tatlılıkla e!cı ıoçlr. 
rn.ifti. O tarihte hır.iftw"nlık lle· 
mi Ermeni ıhaıeketlerin<ien dpla. 
vı Abdülhamide at~ püşkürü
yordu. İlcirıci Viltıelin A'bdülha
rnitle ,P:oştluğu kızıııtırmak ve 11ü
fuzunu gcnişletrne'k iç.in tam bu 
.dakikayı s~i~ti. 

Blmıark'la bozıqma 

ikinci Vl hebn tahta sıkı~a 
lbii,yük!bıııbası ıgibi yalnız askerlik. 
ı~ ve saray i~lcrile me~1.1l olma
ğa rızı Qlmamırtı. Yeni Alman
>vı yaratan Bi.s.mark'ı ~hıt ihti. 
rHluına. feda ederek kendi ken• 
dinin BafVekili olmu, ve füı
mark' tan. .aonra tbu me~de ken. 
disine kafa tutamayacak, zayıf 
aıdamlar buluh<iurmuttur. Bu a
damlar iç.in en büyi.iık cndife, im. 
paratorun ha:eket . ve eözler.inc 
fren vurabilmckti. Ik.inci Vilhelm 
citıarun ela, Almanyanın da bir 
yar-.rnaz ~'!iu· ıbir afacanı idi. 
Aklına seleni yapar, eöylerdi. 
AlmanYa. tmilnakqa niarriyctinin 
hü-kürn .Ur.düğü bir memleket ol. 
duiu için Rayitt-g meclisinde vt 
gazetelerde pirincin Jtafını ayıkla. 
rnak rneı' ul hük~t .Camların• 
düter.di. 

Kroker'e telsraf 
Vilhclm'.in .meghur afacanlık· 

lanndan biıi. Boer muharebesi 
zamanında Tra.neva{ Oümhurre· 
~i Kroker' c kendi imı:aaile bir 
telıgraf çekerek. 1mctnleketinin 

1-tiklilini müda.fu etti.inden do. 
layı ıtebdklerini ıhildirmeaidr. İn• 
~illzlar bqna pek lkutmıtlar ve ae • 
nelercc K~ter' e •\lrM: ot.mifler
~ır. Vılhelm de .anradan p.itffian 
olmuı, Soc:r mu1ıar«beımi ~uk 
biurm•k <için kenıdi e.lilc !hazırla· 
dıiı bir Jtkori ıplinı Vindtör _.. 
r~ındı Kraliçe v·kı.orya~a ıön. 
dtnniıtir. Bundarı lbuka lnaiUı 
klHllın<lana 1..ort Ro'hcrts'e Al· 
man:Yamn en biiyük nişanını ver. 
ıniş vo Krokcr Avrupaya ge\diiı 
nmın kendi.ini bütün llJ'lfltr• 
rdmcn yanın' k.ıbul •tmemifıir. 

Kai yaptıiı bb- kariıbtür 
Dıic.r bir afocanlıiı. AvrupA 

milletlerine .arı tahli]loyi hatır
laotmak üze.re k.e.nılj elile hir 4lta. 
fikatlir yaparak ınetretmesidir. 
Bu .karikaıtlirde .bütün Avrupa 
ınillotlerinJn aarı t•hlik.,..e kartı 
birı.,t.lii. yalnız İnt1ilıtorenin Ja· 
ponya ile ittfa:ıc yüzünden be.Jl'lz 
ırka ~anet,!e bulunduğu gÖaterili. 
yordu. 1907 de lngilizlerle A\.. 
manların Uzakı,ukıa Japonlara 
kar,ı mü terek bir deniz hareke
tine geçmeleri haklnn.da bir nu
tuk aö:rlemi.t ve d.ünya~ı ..!tüet 
etmittir. Bu ınl.ltuk Ahnanyada o 
ka.dıu fena. blr tteeir bıraikmıf*ır 
ki Vilhclm iki sene ağzını açrpa• 
mıttır. 19 1 O ma.nev.ralannda n.İ· 
ha-yet eabrı tUkcnerdt: cBcn Ai
lahın yeryilızünde a.lctiyim. V azi
f elerim vardır. Günün hldiacleri. 
n.in mana ve teairlcrine aldırma· 
yarak vazifeler.imi yapanm.> di 
ye bir nutuk eöyliyere'k aİyast 
partilere yeniden meyclan o&,ı. 
mufılur. 

cKOHmden verirb» 
Diğer bir afac~ı. 1902 <M 

Bavyera lhüknmetinc çektiji i>it 
telgraftır. Bir ana.t iti hakkında 
hüka.met.in meclisten istedjği bet 
bin liralı.it ıtah.ieaıt redaedilmi§ti. 
Meclise katolik miil'teciler hl· 
kimdi. Vilbelm ıte\grahnda, mÜr 
tecilcre aövüp nyl')'Or ve beş bin 
liralıık tahei.atı kendi keaeainden 
vc~i teklif ediyordu. A.Jmtn. 
ya.yı tetkil eden thükUınotler d .. 

- Yanılıyorsunuz, tahmin ettiğiniz gibi 
değil... Böyle bir hareketi benden nasıl u
muyorsunuz? 

'JU'RIKA No. 62 - Hayır, katiyen bir fe)' bUDl'i)'orda. Bel· 
ki de çağırdılım yere golmer.dt. 

- Onunla neden evde konufm8dm? 
Nlgflr Hanım dinlemiyor, kendi fikrini ta. 

kip ediyordu. 
- Bu mektubu yazacatmdan Feridin ha

beri var mı? 
Meselenin birdenbire bUyQk btr ehemmiyet 

aldığmr gören Kezban kendtnl t.oplamafa ça. 
lıştı. Onun şerefini kurtarmafa mecburdu. 

Kendtsile birlikte onu da uçuruma mUk· 
liyemezdt. Kat'ı blr sesle: 

- Ha.yır. Dedi. 
- Ondan .ne tatlyor<lun? 
- Bir şey söyllyecck, akıl daıqecaktmı. 

- Her gUn eve geliyor, burada konUf&· 
maz mıydın? Danışacağın ~y ne idi? 

Bu mantıki sözlere cc\'ap bulamıyan gen~ 
kız ba~ını önUne eğdi. 

- GörUyonıun ya, kendini mUdafaa ede· 
miyorsıın. Hakikat meydanda: Onu baştan 
çıkarmak istedin. Alçak, namuııauz, yıkıl 
karşımdan! 

Kezban ,aşırmış, verecek cevap bulama
mıştı. Bu fena vaziyetten kurtulmak için 
odasına kaçmaktan başka çare katmadJl'ını 
anladı, derhal oradan uzakmttı. Korkudan, 
heyecandan tıkanıyor, neye karar vereceflnl 
bilmiyordu . .Bu mUthiş bir şeydi. MUlhiş! 

Tuvalet masasının önündeki alçak lıkem
leyc oturdu. Vücudu zangır zangır tltriy6r· 
du. Bir adını atmasına, bir şey dUşUnmealne 
imkan yoktu. Kendısınl nasıl müdafaa ede
bilirdi? 

GUzide Hanım onu bu -acuıacak halde bul· 

.f ...,: Mana. T ehlin BERKAND 
du. 

D"8l'ıya ıel Kemb&n, .9efttnle konu,a· 
cakhınmız var. 

Bir 1JffY ~yiemeden kalktı, rtiyada gibi 
GU.llide Haıwnm aı-kMwtan yltrttdü, Sofada 
Ntgtr Hanmı bir koltukta ~tu. Vivet 
yanrnd& ayakta dunıJOrdu, Kezbanın geldi· 
linl görtince evveIA. Vtvet söze bql&dı: 

- Aferin küçük Haılım, aana yapılan iyl
likJere bOyle m..uhelc ediyorsun değil mi? 
Nif!Ullmıı haftan çıkarmalı: latedin, ona ran· 
devu verilin ha! sonra da mağrur tavırla· 
rınla. 11at sözlerinle bizi aldatmağa :kalkıfı
yordun. Ne tipte bir kız olduğun JMydana 
ı;ıktı şimdi. 

Kezban .-.kın 48-"kuı etrafına baktı. 
- Yemin ederim ki Ferit Beyle aramızda 

bir l!/fY yoktur Vıvet. 
NIAAr Hanım doğruldu, bastonuna daya

narak haykırdı: 
- Yemin etme, çarpılırem. lmzam taşıyan 

kiğıt elimdedır 

Vivet &1lldU: 
- .Aranızda elbette kı bir şty yoktur ve 

olamaz. Ferldin senin gibi köylU kızına bak· 
mata bile teneuuı etmiyeceğtne eminim. 
?tUaele onda delil. Sıa~ onu .lc'lndine cekm .. 

ğe ~hfı)'OraUn. ı.,tn mUhbn taralı bu ..• 
Gümde Hanım Kezban& yaldaştı: 
- Kızım, senelerdenberl eeni evlAt cff>l 

seviyorum. Hakkında. deıi'hal fena bir fttp
heı7e df.19mek istemem. P'eride ne a«s,iemek 
ıstedf#inl, o mektubu n1ıçin yudığmı anlet, 

bldişe kapa.nem. Sıöateriae inanacatıma e· 
mln oiabllil'Sin. 

Genç kız muetarip, çareei.z btr ıa.tr?a el· 
!erini oğuşturuyor, gölılertnt yerden kaldıra· 
mıyordu. Hakikati söyllyebllrnek için onlara 
FeriUe birHkte notere gideceklerini bildir· 
mesi llzımdı kl bi.ına imkAn yoktu. Babası
na alt bir sırrı orta.ya koyamudı. En ufak 
bir kelime, FeriUe aralarında gizli kalması 
icap eden mesele hakkında bir ~ uyan
dırabilirdi. Hayır, hern babası hem de Ferit 
namına. ne yapıp yapmalr, onu vaka hvicin 
de bırakmalı idi. 

- Söyle kızım. tereddUt etrne! 
- Anlatacak bir ,,ey yok yenge, ll'erit 

Beyden akıl danışmak istiyordum. 
- Ne için? Söyle Kezban. Hakkında lü

zumsuz şüpheler uyandırıyorsun. Feride ne 
soracaktın? 

- ...... . 
- Onun bundan habNi var mıydıl 

- Ya1ımı görtlfme'k istiyordum. 
- Soracalın ıpey bu kadar mı mllhlmdi? 

Beıtden gizllyecek kadar nu? - ...... . 
- ...... . 
Nig'lr Henımla VJvet ııebln!ıız haretretıer 

yap.J'Ol")ar, Kezban au.tukça. bir dbiye: 
- Oördtbı :ınü.? Demek fena bir niyeU 

\181'1'Ulf,; 

- Bek C69ap veremiyor, ,alıate1, nan
ı.tir! 

Gibi alerle onu hırpalıyorlardı. 
GOlılde Hanrm y&Va.f yavq bu keHrnelerin 

teeirt altında kahlıtağa başlamıftı. Son bir 
~at hamlesfle: 

- Kdban, dedi. Hakkında hna feyler 
dilf(lnmek iet«nediffm haJde bu siikttunla 

beni bUna mecbur edeyıoraun. Ferit kmmın 

nifanlılldır,. Onunla aranızda, bu cwn hari

cinde ve benim nıUsaadem olmadıkça hiç 

bit' göröfme yapılamaz. Bunu takdir etmfye. 

cek. kader toy bir insan defilain. Demek 
ortada aydınla tılmaaı llzım gelen bir meee
le var. Bunu 8Öyle, vaka ka.p&ll8Ul. eskisi 

gıbi yaşıyalnn. 

Genç kız her asnlye biraz d~ha uçuruma 
~ömUldUğUnll hluediyordu. Gfuıtde Haruma 

y&kl.,U, ellerinl tuttu: 
<A.D-awır) 

[i!v ASI ı?MAL 1 
Fransız • lngiliz 

çıkmazı 
Yazon: M. H. ZAL 

T unusta Sfaka limanın. 
İQ1ilmler bo~dunaı 

etmit)er. Niyetlwi bir ltalyaa 
vapurunu batınna1muf, fakat 
bomba, Fran11zlann iddiasın• 
göre, bir Fnuwız qpuruna düt 
müı. Franaızlar proteatolar y•i· 
chrıyorlar. lı•·Uisler de: cN• 
yapa)un. diyorlar, ab miita.Nke. 
nin haricine çıktınıa. Limanlar1 
nızı Alman ve ltalyanlann ku 
lanmalarına müsaade ediyon~ 
nuz. Bu limanlar bizim içlı 
Bresi, Kale ve Alman itcali al 
tındaki diler limanlardan fark 
aıaclır. » 

Öyle ,öriiliiyor ki lnsilizleı 
limanları bombardnuuı etmek· 
le kalmayacak, Franaada Al. 
manlar hesabına çalqan Fransıı 
fabrikalannı da bombardıman 
etmeJe batlayac:aldardır. Bura· 
da Fraı,nzlar ~yor. lqlü 
mermileri yüzünden Franaız it 
çileri 8lec:ektir. Ne çare ki bı 
derdin çareai ~""· Nitelriıı 
geçen harpte timali F~ Al 
man ifgali altında Wqnuriı" 
Fr4!'1W..- kendi toplarlle kend: 
tehirlerini, kendi va~ 
bombarchman ediyo"-rdı. 81: 
Fra~a.r da: «Kendi ~e. 
rimizle ölmek ne de gtırip "y!ı 
djy.:rek filozofça ölUmU bekli· 
)'orlardı. 

lnıitizler ~q ~"1\4'per. 
Fakat no yapı...W, dÜIQlaR~ 
nan f rANtz t~.-.klvında ....._, 
ralıat MfP ilt~ne Pit 
melerine elbette Mffc:i uı.. 
mular. Buna kartı FrUMM 
cM ~-iılik ~ir. ,...... 
)'Alnı& Lavaller'iA, Deriu'Jam 
ihanetinden ve Fransız aai tanl 
partilerinin kendilerini A.._• 
lara YUm (~ IMJk .,..tile 
riıai IMı hnada yglr ..... ""' 
~ ibaret dejildir. 
ffPM. A"'-n ,..... ~· 
dMsr, açtır, aormal bir htıriÇ 
tiçarete ~ MIM"l.rı 
flMl Mtlrıaja ~ur. 

İki tarafın da elinde ~ 
bu vqİyet itleri berbat W. ... 
mua ~ ... Bun...- içiaı 
d• .. ~ iki taraf .... . 
imklnMdır. Çarelia .... Iİif 
btııNa ~ titi ve k•lM ~· 
mu.ata bakaaıklanlw. 

hill i§lerinde eerbeet oWukla" 
i9in bu afacanca .müdahale orta· 
hğı, Vilhelm için mutat ,ekilclc 
karıttımıı~tır. 

l 90S ıte hem Japon Cenera• 
Naci'ye, hem de P-0rar.tür'ü m{ 
clafaa eden Ruş Generali Ştöael'. 
a&kcri liyakatlerfoden dola:yı yül 
eek nipnlar vc11mi§tir. Bir mild• 
dc.t ısonra bir Rus divanıharb 
Porartür'de askeri liyakat ıöıııtcı 
mcdi diye Ştöac.l'J mahk~ e~ 
~r. 

Harden'in iftaatı 
190~ da İkinci Vılhclm tu& 

aaatler ııeçirmişt,ir. Maksimi1yau 
Harden a.dında bfr muharrir Zu
kunft mecmuaeında bir seri yazı 
,.azarak lmparatorun muhitinde. 
k.i ahia:k bozuklukları ıhakkıncla 
ağır if_şaa.tta. lbulunmu~tur. İmpil· 
r.aıtor Abnanyada ahlakın bekçi· 
s.i djy~ aeç.!nıcHii iç.in kendi f&Mı. 
na da dokUn&n bu yazılar fidded. 
ak.itler uyandırdı. Yapılan velve. 
l'Cli muhakome' ne.ticceindc İmpa. 
ra.tor talı.an temize çıktı. Faka' 
Prens Enlenberg ve Kont Kuncı 
Mokke gibi kendisine pek yakn 
bu.ı adamlarının hueu•İ ha.yab 
nın pek lekeli oWuiu uıl&11ld.ı va 
bu ıibiler bir.denbire men.k6b t>I 
du. 

Ci.an Harlai 
imparator, büyüklbabaeıntn va 

~et.i mucibince Ruslarla anlat 
mağa çok çalıtımı. fakat Rualar 
dan yüz bulma.nmtır. Jngilizlerlc 
olan anüaaec!hetleri bazan do•t• 
Luk, baza.n dargmhk içiı\de ıeç 
mittir. Den.iz :kuvveıt.i eahib.i ol 
mekta. :müaternleke ve nüfuz H• 

haları ka.zanmaklta ıerarı ve mu 
vaffaltiyet!\i ticad rckahcti yü• 
züaden b~ Jngilizlerle ça 
t)fml§ v.e nihayet dünya ıünüıı 
birime bu yüz-den kendini biı 
cihan harbinin ortaemda bulmUf,. 
tw. 

Bu harp )'iizünd-cn memleketi. 
mİzİD Kayacr'lc çok t.eımeela.n ol· 
du. A.tatiirkün 'hatıraluında ,:lı 
Dundan b&Nıs vardır. Vilbelm 
1wa,... za.menında Re,adı ~yarete 
hMP ZlallNl nıada Rctaciı ziyarete 
iade~. 

1'918 de AlmMya mailGp 
olUınca ViJ.hel.n'iırı ve onunla be
raber Hohcnzolcm ihane<lannwrı 
yıkhzı b.iııd.enbirc .önıdü. İhtiyaı 
Kayeer Atlahm alet& olmak iddi· 
aeından vugeç.erek Holandadıı 
bir pi.oya çekildi ve orada evve. 
la aotıyal\st paııtilerin.in, sonu 
Hitler adıqıda eeki bir AVUttbır· 
yalı !küçük zabitin A1manyayı 
idare etmeierini yuıni öç yıl kar· 
ııden ka1W8'& ~ 



...... ,.......... 
"ZORBA,, 

(Dünkü aayumzdan devam) 
- Mademki bu kadar hatırnazdır

.J.u elbet bana da. bir hoş geldin der
ler .. Fakat k.öy!U içinde Köse SülQ'
rnanı tasdik edenler de olmadı de
ğil. 

- Bu cana.varlar hoca. ile birlik 
oldunuz d iye Alimallah bizim derile
rimizi soyar yönllmtlzü çarık diye 
pazarda satılığa çıkarırlar.. Yalnız 

birkaç köy delikanlısı kend1lerine ar 
ve namus yaptıkları bu davada ha
klkt ve candan bir istekle genç mu. 
allime müzaheret gösteıiyorlardı .. Bir 
aralık Çipil Süleyman: 

· - Hele QOCUklar muhabbet kıva

. mında ama bana müsaade deyip kah 
veden ayrıldı. Çıkarken muallim Ke
male: 

- Dikkat et hoca dedL De.ha çok 
toysun bqmı bel~~ıı solana. .• 

Çilin arkasından birkaç köylü da
ha kahveden a.ynldılar. Kemal de 
evine gılmeğe hazırlanıyordu ki dı
şardan iki el ısilAh sesi duyuldu. Ve 
kapı .şiddetle açılarak sığlrtmaç Ali 
soluk soluğa ıçerl gırdi. 

- İbrahim Ağanın samanhğı ya
nıyor dehey koşun. .• 

BUtUn kahve halkı dışarıya fırla
dı. Muallim Kemal kahvede yalnız 

kalmıştı. Yalnız ocak baŞmda. hade. 
me Ahmet vardı. 

- Ahmet buraya gcl dedJ. 
Delikanlı koştu. 

- Bana bak Ahmet. İbrahim ağa
nın samanlığını mahsus yaktılar. Sen 
ve demin bura.da bana yardrm eden 
koy delikanlılarmdan iki tlç kişiyi 
habersizce mektebe sok. Sil~hlanru 
yanlarına alsınlar haydi durma ça
buk. Fakat sakın kimseye bir şey 
söylemeyin. 
Yarım ısaat sonra mektepUı beş 

kişilik mtiselltih btr kuvvet: baZlrlan
mıştr. 

Muallim: 
- Benim şerefime bir samanlık 

yanıyor dedi bu gece av sırası bende. 
Gö:'eyiın çocuklar sizi. Güzel bir sü
rek avı da biz yapalım. HUveylAların 
boş birer tarla korkuluğu olduğunu 
size göstereceğim. Benden işaret al
madıktan ısonra ateş etmek yok. An
ladmız ya ... 

Köylülerden biri hlt!A. b~ :fçıer. 
sinde idi. 

- Peki hoea. Bu akşam bunla.rm 
size geleceklerini nereden öğrendiniz 

- Onlar cin ise ben de ~ 
anılanrm. Hele 6abmı olan. Tabe.n· 
casını eline aldr. LAmbasnu söndür
dü. Portatif karyolasma uzandı. Bi
raz ısonra mektebin civarında ayak 
sesleri duyuldu. Yarı kapatılmış ka
pı şiddetle açıldı. Yan yana bekli
yen ild köylU yavaş sesle k~or. 
lardr. 

- Yaman feY bu muallim be. De. 
diği çıktı. 

- Ulan 1bo biz bu işe girmiyecek
tik. 

- Sus ulan serseri. Kanlara. rezil 
olduk. Erkekllğlmden utanır oldum. 
Hani vallahi ~ dakikada kartıma Ez 
ran çıksa vrz; gelir bana .. 

- Hl~ dikkat merdivenlerden çı
lnyorlar. 

- Ateş edeyim mi? 

- Budala olma. lşarcti belde aYr 

kaçımuyalım. 

- Muallimin odruıına doğru gidi
yorlar. 

- Ulan bunlar adam be. Hem bi-
zim. gibi ... 

- Ama kurşun işlemtyormuş. 
Çipi SüleymM &öylUyordu. 
Muallimin yattığı oda kapısı blr 

göğüs darbesile çatırdıyarak açıldı. 

- Davranma hoca teslim ol! 
Bu emre bır si!Ah ısesi cevap ver

d!. Parola verilmişti. iBu acalp kap
lumbağa Btrtı köy mektebi ateş al. 
ınış barut fıçısına dönmilştü. 

Dışardan ha.yJurmalar, naralar du
yuluyordu. On dakika devam eden 
kanlı bir sahneden sonra ellerinde 
çıralı odunlarla. samanlık y&llgınm

da.n mektepteki patırdıya koşan köy 
lüler klZil alev ışıldan altında yere 
uzanmış iki insan cesedlle karşılaş
tılar. Muallim Kemal, elinde taban
casile kapı önünde dimdik duruyor
du. Omuzundan yaralanmıştı. Fakat 
gözleri gtllUyordu. Mektebin civarı 

köylUler~ dolmu~tu. Kemal: 

- Hey bana. bakın diye bağırdL 
işte korktuğunuz devlerin yerde nasıl 
süründüklerini görüyorsunuz. Birkaç 
köylü ellerindeki srratarla cesetlerin 
yanma ilerlediler. Yüzükoyun yere 
kapanan cesetleri çevirdiler. Bir köy 
Jti geri sıçrayarak b$rdı. 

- Vış anam, Bu Çipil Süleyman be 
bir diğeri ayni hayret ve dehşetle 

haykırdı: 

- Ulan bu da Ço!ak Hasan.. Ço
lak Hasan aldığı kurşun yarasile öl. 
ırıUş Çıl SWeyman Mili yqıyordu. 

Subaşı köyü bir yıl devam eden 
kabuslu blr rüyadan uyanmıştı. Ha-
9er köyde çabucak yaıldı. Çoluk ço
cuk kadm, erkek hepsi yalaklarından 
ftrlryarak mektebe koştular. Ce'!et
Jer 6lğır meydanlığın& stlrllklenerck 
g-ötilı1lldU. Bir yıldır köyde estirdiği 
ölüm ve korku havaaının azap ve ce
za&ıtU çeken Çipil SWeymarun irin 
yüzü bir maskara suratına döndü. 
Kadınlar yUzllne tükilrllyorlardr. 

Çocuklar taşlıyorlardı. Ondan canı 

yanmış olanlar kor olmuş çıra odun
ların ucunu çıplak yerlerine dokun
durarak dağ1ıyoriar, kudurmuş kö. 
pek diye haYktnYorlardı. Can venniş 
Çolak Hasan ile şiş yemiş domuz gi
bi homurdanarak bağır3.n Çiplll bir 
öküz arabasına koydular. Kemal için 
gençkadınlar gelin arabası süsler gibi 
b1111ka bir araba. hazırladılar. ViU1yet 
hastahanesine götürüyorlardı. Araba. 
lar gıcırdadı. Ellerinde meşaleler köy 
delikanlıları arabalnrnun yanında at 
larını şahlandırdrlar. Subaş bir şeh
rfı.yin yaparken alay hareket ettı. 

Ökilz arabalarının bozuk akortlu sesi 
arkada hAl! bir zafer marşı gibi yük 
selen köylünün sevlnı; sesleriM karış 
tı. Bir yıl devam eden kAbus ve kor
ku da böylece yeni ve tertemiz bir 
sabahla silindi, unutuldu ve bUtün 
bu olan şeyler 'bir giln böylece bir 
masal oldu ... 

Mahmat Attila AYKUT 

garip 6ir Köy 
Viyana kapılarında kıvılcım saçan 

nallar bu köyde döğülmüştü 
Daha sıkı etl~ri ve kırmızı yanaklarile köY 

çocuk:arz ova çocuklarından ayrılırlar 

Yazan: Nusret KÖY1 ~EN l 
Bütün hal-kı nal yapan bir ıköy çe .. n ke. rvan Y'Ollar. ını_n akıttığı bdiİ,.· 

gördünüz mü? yuk ıtJcaret nehirler.ınin cıtrafın 
Köy deyince akla ekin, ko- serp.ilmiş olan köylerimizin h~r 

yun, inek gelir; her hal<le nai bid bir zıraat ımahsulü ve blf 
geJ.nez.. sanat mamulü u~eri.nde ,ihlisal" 

Fa.kat Kaatamon.uda bir kö- l~l§tl. 

Fenerbehçe • Galatasaray talamlan handen evvelki br maçta sa baya çıkıyorlar 
o 

iki ezeli rakip Fener bahçe 

yün .bütün halkı geçimlerini nal Aıvrupanın hileli nüfuz ve r~ 
yapmakla 'kazanırlar. Ha.ttıi 'kö- Ucabeti. kıtır.naz ~1 sanaY1

• 

yün a.dı da C\ı\falcı Kuyucak> ıtır. imizi çökcrtt,i ve Zttaa.t.imizi &tat· 
Bu nalcı köyünün ne zaman ku· ıız lb.ir hale getirdi. Türkiye fal: 
rulduğunu bilen yoktur. Çok kuıa varmadan istismarcı ıııerıı 
muhtemeklir ki lbu köyde döğü- le.ketlerin hir yiyecek ve h,S: 
len nallar Viya.na ıka.pııarında kı- madde ıkaynağı haline geıu~ 

G. saray bugün karşı aşıyor 
vılcım saçmış okun... ·r.ürk k.öyliişü almnın terini '' 

lf toprağınm kuvvetini yok P~:: 
Çam ormanları arasından kıv- sına veriyordu. Avrupa. fa.br I· 

nlarak g.deri kızıl boprak lı dağ ları ise bizden yok baha~na j
1 

yolunu ·takip ediyoruz. Orman- dıkları yünü ve ıpamuğu pah. t 
!ardan açılm1~ b.ir tarla düzgün· kumqlar halinde tekrar .b~, 
lüğün.de sağa sapan bir yolda satıyorlardı. N.i.tclcim Tıiirk ın ~ 
bir levha görıdük: cNallıku· rabı Türlkiyeyi sanayiJeştirere. 
yucu1~ koyü>. bu ikitısadi boyunduruktan kur. 

Sarı Lacivert - Sarı Kırmızı karşılaşması futbol 
meraklllarına yine heyecanlı bir gün yaşatacaktır 

Yo;a 6aptık. Sırt çizgisinden tarmağa savaştığı zaman Alrn~e 
yükse:m :ye başlıyan bir tahta mi ya ıtel~ım gcizliyemedi. J 933 A· 
narenin ucu köye yakla.şmalct.ı Londrada toplanan Milletler dı1 
olduğumuzu müjdeledi. Sır.ta var rası bir iktı.aacl\ konferaneın r• 
dığımız zaman önde tahta mina· Alman mürahhaaı ,öyle diY0 ,ı 
rel.i camisile köyü ıgfüdük. Daha du: cTürkiyenin eanayileşrııdt 
eıKı etieri ve daha kırmızı ya· diğer znaatç.i mdmlcketlere ,. 
naJdarıyl e ova çocuklarındaft ay. örnek olacak. Tür'kiyenin san ıı 

velha11ıl iki porcunun yanyana 
geldiği her y~rıd.e konu§llla mev. 
zuunu daima 'bu lkar§ıla§malar 
tefkil etmektedir. Her ne olursa 
olsun, şaı.T.pi.yonada mühim bir 
rol oynama.sa dahi hiç bir maç 
bu iki rakip karşıla~asının he
yecanını doğuramamıştır. 

Bu maçın heyecanile uykusuz 
geceler geçiren, kahU6lar içinde 
kıvranan, ne yaptı.ğını bilmeyen, 
hastafa.r binleT.i a'11laıktadır. Bu 
maç mimake.§aları ~uuında birbL 
rile kavga eden karcle~ler, hatta 
baba evlfııtlar ıh.ile yok değildir. 

Hic; şüphe yok k.i, F enerbah
çe • Gala.taşa.ray kar§llıat'Jllaları· 
nın başlıca hususiıyctlerinden bi
risi de lbu maçlar üzerin.de evveı
de.n tahmin yürütmek imkansız· 
l!ğıdır. Çünkü ıt8hminler da.ima 
tahmin yapanları aldatnuş, netice 
ak_. ışdti!lercle teceHi eı;l.ni§tir. 

F enerbahçe • Galataaaray kar. 
Bugünkü maçm hakemi 11laŞmalannda. ıkuvve.t o ·kadar 

Şazi Tezcan mühim bir rol c-ynayamamakta . . . ı dır. Çünkü çok defa bir tara.f 
İki ezelı rakı.P. ı=:en~rbahç~. - zayıf olduğu zaman galip ıgehniş, 

GalataEray klupl~u~lZ .. bu.g~n kuvvetli olduğu ıbir günde de 
~re~ etadın.doa mıllı kumenın yeni!m:.!tir. Bu maçlarda &sabın 
ıkıncı karşılaşmasını )'apıyorlar. daha büyük .bir rolü vardır. lti
Ezeli r&abete 1hir de bu maçın dalle hareket eden ıtaraf zayıf da 
ıampf;-onada ıbHhassa daha zita- ohJa neticeyi kazanma.kıtadır. 
de F en~rbah~nin. ıo:aziyetinde oy Bu maçların lhuausiyetlerini yu. 
nayacegı rolu de 1lave edecek 0 • kandaki şek.i.:de izah ettiklten &011 

lursa.k ıbu müsabakanın ne büyük ra yarın ta.kımlarlll ısahada ala
bir alaka ile beklendiğini uzun cakları şekille~ üzerinde bir tah
uzadıya anlatmağa lı&um ~al- min yapmağa ça.lun. 
maz. Sarı lacivertlilerin yaptığı mü. 

30 yıldan:beri osah iaciverıt • racaat1ar mütibelt nclt.ice verir ve 
sarı kırmızı karıılaşrnaaından ev- Melih affedilirse • ki bunu ~ir 
vel .tramvayda, .tünelde, vapurda saat meşel.cei olarak görüyorlar • 

F enerbahçenin kıymetli kaptanı 
Cihat 

l rılan dağ çocukları bizi dışı kirli, yileşmesmi deıhal durdurrnaıı' 11 
fakat içi temiz güler yüzleriyle !Azım.dır.> Alman ımürahhaetnı,ı 
kar~ıiadıiar. Hava serindi. Bu bu tezi ile yeni nizamın aıAnak 
sert dağ havası biz çelimsiz te· ortaya çıkmış oluyordu: Sen e ' 
birlileri üşütüyordu. Koy çocuk· ben yiyeyim. ıı.r· 
ları ise yan çıplak lbir halde bu Fakat Avru.panm bu ~ eıı 

1 dağ :;ayırında köy çocuğuna has cı .ik!t.ısat pol.iıt1kasma rağrıl .• 
• sessiz ıbir ca.nlıh1kla gürültüsüz bir Türk k-öyündek.i eanayıi. ölın~ 
neş' e ile oynuyorlardı. tir. 

11 
Köy evlerinin bulunduğu sır· T'"rdc ik'" .. dek. a;anatlıfl 

tın karşunndak.i ufak •tepe üze· u oyun 1 Jı 
rinde y irmi kadar kulube görü- yilMck lh.ayaıiyetıinin bir k•f,pı· 
lüşıordu. Kulubeler tepenin üze· da lbu sanatlarının A'WUPa uıııı•· 
rindc:ki dilz; üğü dolduracak ıe· taliz.ıni esasları üzerine kUf .ede 
k:iıde ıt.o.plu bir halae yapılmış· mış olmaları İ.<Ü. Bu ~ rrıı· 
tı. Kulubelerden, ör.a üzerine vu- Tiiıık köyündek.i &natlar d~ ~t 
rulan çek.içlerin ç~ardığı .tannan pa eanayiinin türlü iktı;a ;c1· 
ve m\.Wltant 6 es geliyordu. Tepe· içtimai buhranlarına, eını $ıJf" 

d delelerine sahne olmakcan ye doğru yürüdük. Yanına var ı 
dığı.mız ilk ku.Iubenin önünde tulu:yrorlar.dı. j1U1' 

takımda yerını vereceklerdir. bir çam gövdesind.cn yapılmış Memlclçetıte aınıfBiz ve ttir· 
Meli.hin ıra!k.Jı.T.a ill.hakı muhak· su dolu büyük •bir yalak vardı. marsız 'bir cem.İyet in~.~: jıı' 
kak iki, F eneııbahçclil er için ıbü- Kuiubeler çam gövdeleri üatüı.te mek volunda yürüyen Tıı.ı.ı: Jet.de 
yük bir .kuvvet olaca:kıtır. k.onularaık ya.pılml§tı. Açık kapı· klliı.b. da sanaayii §dhır ı'f' 

F enerlılcrin Mei.lh oynadığı dan, içeride bir dcmiT ocağının toplamamı§. biliı.lcis köyler~) er' 
takdirde Mhıı.ya §i)yle lbir !kadro soiuyarak yaQdığı ve iki k~nin m~ veya yeni. eanayi ~ı.i1'r 
ile ç.ık.maları ıbek.l enebilir: karşıiıklı vuru.,.o;larla demir dövdü halinde ıkurmak §eklini ç<>i". 

Cıhat • Muammer, Mura.t. ô- ğü r "hülüyordu. Kastıı.monu"nun etmiştir. Türk köyler.inin. ,aıı't 
mer, Zeynel, A li Rıza • Fikret, bir dağ ıköyiinıdeki lıu garip de- nun sah.ip oLdıJ~ları e5k1

.• ıJ" 
Yaşar, Mel.h, Niyazi. Naci. mir delıyesine girdik. Usta döğ- ananeleri Anadolu köyünUP ~· 

Buna cnuk.abıt san kımıızılılar mekte olduğu nalı bıraktı ve al- nıı.yil~mesini kolaylaa~aC 
§U kadro lle fener -kar§ısında yer nında ~irikmi§ olan teri &!erek tır. J{u~IY 
aı<l'bili.:rler: bize cHoô geldini:u dedi. Ko· Kastamopu'daki Nalcı. udit' 

Osman • Faruk, Adnan Sa- nuştuk. cuk Köyü bunun bir ırni98 oı1 
Iİırı}, Enver, Musa _ ıMusıafa~ Bü- Burada dövülen nallar Avru· Anadoluda buna ~nıet 1'ı· 
lentt, Arif, Eşfak, Meıhmet Ali. padan gelen nallardan çok daha çok köyler vardır: Ha.lı&Seıiler· 

(~ __ H_a_f_t_a_e._ılk ___ R_a_dl_y_o_P_ır©_c_g_ır_ca.ı_m_o _) 

Bu iki taklıill arasında b.ir mu- sağlam oluyormu~. F<Wtat eloğlu limci, Urgancı, K~ıkçı. . ç•· 
kay-ese ve maç üzer.nde bir tah· mahn eağlamına değil, ucuzuna ci, Arabacı, Muta.fç.ı, Bcz.cı. 
m.i.n içap eder&e Galatasaray 'h!ü- bakıyormuş. Av.rupa malı da çü- rık.çı, ve saire gibi. . Jlıl' 
cum b.attımn becerik.sizlJği ·buna rük fakat ucuzmuş. Ucuz ve kö- Anadolu'ya giden Istaııb~tıl1· 
mu.kalbi! Melihin -de giımesi i;ti.. tü AVTupa maLlarile rekabet e- lar Anadolu kıöylerir.i ~u bılrıı•h· 
ba't.ile Fenerlilerin gol çıkarma deh.ilmek için .kasabada bir dük· !ardan teı.'kik etmeli, ta~·ııer• 
kabiliyetlerinin fazlalığı müsaba. kan açmaık ve ıbu dük~anda otur dıriar. Sazı köylez de ıınu1 ~ e' 
kanın Fener lehine netkelenmesi tacakıları bir aıelam v~taaile n.in ahşvcri.şlecine merkCZ 

1 pı· 
ihtimalini kuvvetlendinnekte,dir. mallarını satmak ve demirlerini d~rek geçinırler. Bunlara #. '!" 

Pazar ( 1.6. 941) 
8.30 Program ve saat ayarı, 8.33 

Şen parçalar (Pl.), 8.45 Ajans ha
berleri 9 Marşlar ve hafif parçalar 
(Pi.), 9.30/9.45 Evin saati. 

12.30 Program ve cıaat ayarı, 

12.33 Hafif şarkılar ve şarkılı oyun 
havalan, 12.45 Ajans haberleri, ıs 
Hafi! _,arkılar ve şarkılı oyun hava 
lan. Devam. 13.80 Konuşma (Dere
den • Tepeden), ı3.45/ı4.30 Radyo 
salon orkestrası, 

18 Program ve saat ayarı, ı8.03 
Radyo caz orkestrası (İbrahim öz
gür ve Ateş Böcekleri) 18.30 Zira
at takvimi ve toprak mahsülleri 
boraası, 18.40 Radyo caz orkestrası 
programının devamı, 1B Fasıl sazı 
ı9.30 Saat ayan ve Ajans haberle
ri 19.45 VirtUozlar (Pl.), 20 Konuş
ma (Yurt saati) 20.15 Uç Solist o
kuyucu, 21 Konuşma Memleket pos 
tası, 21.10 Meşhur operalar (Pl.), 
22.30 Saat ayarı ve Ajans haberle· 
ri 22.45 Ajans spor .ııervisl, 23 Dans 
mUzlğl (Pi.), 23.25//23.SO Yannki 
program ve kapanış. 

Pazartesi (2.6.94 1) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

iHa!if program (Pi.), 7.45 Ajans 
haberleri, 8 Hafif programın deva· 
mı (Pl.) 8.80/ 8.45 Evin saati. 

12.30 Program, saa.t ayarı 12.33 
Şazkı ve türküler. 12,45 Ajans ha
berleri, ıs K~ program (Pl.) 
13.15 Şarkı ve türkülerin devamı, 
13.30/H Karı~k programm deva
mı (Pi.) 

18 Program ve eaat ayarı 18.03 
Faeıl sazı, 18.3.0 Ziraat takvimi ve 
Toprak mahsUlleri bors&SI 18.40 Es 
ki peşrevler ve taksimler, 19 Ko· 
nuşma (Mehmedin saati), ı9.ı5 As 
kert parçalar - Trio, 19.SO Saat a
yarı ve Ajans haberleri, 19.45 Rad
yo caz orkestrası, 20.15 Radyo ga
zeteel, 20.45 Mllzlk bir halk türkü· 

.sil öğreniyoruz, 21 Konuşma mem
leket postası, 21.10 Solo şarkılar, 

21.25 Konuşma (Hoşbeş) 21.45 Rad 
yo senfoni orkeetra.sı, 22.30 Saat 
ayan, Ajans haberleri, 22.45 caz
band (Pi.), 23.25/23.80 Yarmki 
program ve ke.paruş. 

Salı (3.6.941} 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafi! program (Pl.), 7.45 Ajan.s ha 
berleri, 8 Senfonik parçalar, (Pi.), 
8.30/8.45 Evin ıoaati. 

12.30 Program, saat ayarr, 12.33 
Türkçe pl~klar, 12.45 Ajans haber
leri, 13 Kan~k program (Pl.), 
13.15 Türkçe pllıklar programının 

devamı, 13.30/14 Karışık program 
(Pi.) 

18 Program, saat ayarı, 18.03 
Fasıl sazı, 18..SO Ziraat takvimi ve 
toprak mahsUllcri bon;aaı, 18.40 
Dans havaları (Pi.), 19 Konuşma 
(Yuva saati), 19.15 Radyo salon or 
kestrası, 19.30 Saat ayarı ve Ajans 
haberleri, 19.45 Radyo salon orkes
trası programının deva.mı, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Radyo salon 
orkestrası programının eon kısmı, 

21 Konuşma, Memleket postası, 

21.lOSaksa!on soloları. Nihat Esen 
gin, 2UO I<onuşma, 21.45 KIA.slk 
program, 22.30 Saat ayarı. Ajans 
ha.berlerl, 22.45 cazband (Pl.), 
23.25/23.30 Yannki program ve ka. 
panış. 

Çarşamba 4.6. 94 1) 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 

Hafif program (Pl.) 7.45 Ajans ha 
berleri, 8 Hafif programın devamı 
(Pi.), 8.30/8.45 Evin sa.ati. 

12.30 Program ve saat ayan 12.33 
Hafif şarkılar ve tUrkUler, 12.45 
Ajans haberlen, 13 Radyo salon or
ke.strası, 18.15 Hafif şarkı ve tUr
kUlerin devamı. 13.30/ 14 Radyo sa
lon orkestram programının devamı, 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 

Peşrev ve saz semaileri, 18.15 zı

raa.t takvimi ve toprak mahsülleri 
borsası, 18.25 Konuşma (Drş politi
ka havadisleri), 18.45 Çocuk saati, 
19.30 Saat ayarı ve Ajans haberleri 
19.4.5 Kadınlar !aslı, 20.15 Radyo 
gazetesl, 20.45 Bir halk tUrkUsü öğ. 
rcnlyoruz - Hattanın tUrkUsU Os
man, 21 Konuşma memleket posta-
81, 21.10 Ölmllş güzel sesler, 21.25 
Riya.setlcümhur bandosu, 2ı.ıo So
lo şarkı ve tUrkU!er, 22.30 Saat a
yan, Ajans haberleri, 22.45 Dans 
mUziği (Pl.), 23.25/23.30 Yarınki 

program ve Kapam9. 

Per§embe (5.6.941) 
7.80 Program ve saat &yarı, 7.33 

Hafif Program (Pl.), 7.4.5 Ajans 
haberleri, 8 Hafif programın deva
mı (Pi.), 8.30/ 8.45 Evin saati. 

12.30 Program, saat ayan, 12.33 
Hafif şarkılar, 12.45 Ajans haber· 
!eri, 13 Karışık program (Pi.) 13.15 
Nakış semai ve saz scmallerl, 13.30/ . 
14 Karıfık programın devamı (PI.} 

18 Program ve saat ayarı. 18.03 
Fasıl sazı, 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsilllerl borsası, ı8.4.0 

Radyo caz orkestrası, 19 Konuşma 
(Dertleşme eaatl), 19.15 Radyo caz 
orkestrası programının devamı, 

19.30 Saat ayan ve Ajans haberle
ri, 19.45 MUzlk yurttan sesler, 20.15 
Ra.dyo gazetesi, 20.45 Hafif solalar 
(Pi.), 2ı Konuşma, memleket pos
tası, 21.10 Solo şarkılar, 21.25 Ko
nu~ (Sanat~lanmız konuşu
yor). 21.40 Radyo senfoni orkestra
sı, 22.30 Saat ayarı, Ajans haber
llıri. 22.45 Dans mUzlği (Pl), 23.25/ 
23.30 Yarmkt program ve kapanış. 

Cuma {6.6.941} 
7.30 Program ve saat ayarı, T.83 

Hafi! program (Pi.) 7.45 Ajans ha
berleri. 8 Bando p!A.kları, 8.30/8.45 
Evin saati. 

ı2.SO Program, saat ayarı, 12.33 
Oyun havaları, 12.45 Ajans haberle 
ri, ıs Karışık program (Pl.l 13.15 
Kanşık tUrküler, 18.80/14 Karışık 
proitl'am (Pi.) 

18 Program ve sa.at ayarı 18.03 
Fasıl sazı, 18.30 Ziraat takvimi ve 
toprak mahsülleri borsası, 18.40 
klAsik program 19 Konuşma (ikU· 
sat saati), 19.15 Rumen halk hava
ları (Pi.) 19.SO Saat ayarı, ve A
jans haberleri, 19.45 Radyo Sving 
ve tango orkestrası, 20.15 Radyo 
gazetesi, 20.45 Saz eserleri, 21 Ko
nuşma Memleket poııtaeı, 21.10 
temsil. 22 Oda mlwıiklsi (Pi.) 22.30 
Saat ayarı ve Ajans haberleri, 22.45 
C&zband (Pl.), 23.25/23.30 Yarın

ki program ve kapanış. 

Müsabaka hiç {Üphe yok lkı, almak i6temişlcr, fa.kat kasaba- zarcı> köyleri .denir. Ayrıca J<ef' 
heyecanla takip eoiıecektir. Ma- da yardım .gönme.dikderi içln mu· kavuşaPı yenlerde han vı;, tJe' 
çın iıdarea:n.in en j.yi hakenı.itTiiz vaffak olamam1Şlar. vansaray d:.öyleri de vardU:· uıe· 
Şazi Tezcana bırakılışı da zevlJi lf s~liı Konya~Abara~ ·-~~u-nl•r· 
bir oyun olacağını futbol merak- Viyana kapılarına kadar <laya rın.deki Sul.ı:anhanı koyu .ı:z,a!l1 
lılarına ve bize anlatmakıtadır. nan iıey'bctli Türtk ordulan sade· dan biridir. Bur...daki ıınua 11e1'ıı 

D.ı.ğer taraftan bugün yapıl-acak ce ceaaretıte üstün askerler oi· ve m ..htC§Cm kervansar~ .,ıre· 
B~'liktaış • İslan.bu.:Spor müı>aba- makla kalmıyorlardı. Türk ordu- asırl~ ö~ü ile Türk ~ . e p.rı~· 
kası <la fampiyonada müh.im bir lan her türJ.ü insanlık vasıfların· tinıi.n. öimez bir iı:bidesidıt· gıb• 
rol oynamak itibar;Je alakdlıdır. da 'kart1larındaki d.ü:mana ü&ıÜn dolu yollannı eiısleyen bf 1 A' 
Genç lstanhu}.şporlular aon oyun. oldukları gibi medeniy~ en ..ıir ç.ok hanlar bir zaınan aat ,., 
laııda ılık ımüsaba.kalarda goşter· doğru manuında da Avrupalı- nadolu'da ne yük&ek bır 61111 

be' 
dikJeri enerjiyi ıkaıy:betmişlere.c de !ara üstünduler. ticaret hayatı kaynadığı.nlll 
kend.iler~on Befiktaşı ıtehli.keye Anadolu'nun binlerce köyün· liğ veaikalarıdır. atırıırı 
dii§ürccclt blı- oyun da ıbek'enc- de Türk cemiyetin.in ve Türk Anadolunun dünkü h&! ~ ' 
~fr. ordusunun muhtaç olduğu bin bu va.kur eserleri yarınklrıııırıl 

Bu maga Beşikıta~ın galibıyet bir eşya en itinalı, en eağ~a:m şc- şafların, Büyük Türk Y~ b 
7.30 Program ve saat ayarı, 7.33 .ihtimali daha lkuvvet.li ise de kilde yapılıyordu. müjdecileridir. Anadolu ~ıı ~· 

Hafif parçalar (Pi.) U5 Ajanı ha· ufak bir ihmalin aiksi bir net!.:r Tür!l.:ye zıraatta okluğu ıgibi gözle gezer ve görursek g f1ııı· 
berleri, 8 Hafif programın devamı, doğura'biicceğ.i de unutulmama!. sanayide de ileri .bir mem!eket müzü bütün ömrümiizde ~,ııııt' 

Cumartesi 7.6.941 ) 

(Pl.), 8.30/8.4!5 Evin saati. dır. Kemal ONAN t.i. Ana.dolu'yu boydan boya ge- la:tacak, ya§amak he~a ıı•'°' 
13.30 Program, e\1n saaU, 13.33 a.rttırac:a.k, uğrunda ;yaşıı . 

Türkçe p~klar, 13.45 Ajans haber- 4 . LE PARKI §eyler bulacağız. ··klıt1'etJll 
leri, 14 Riyıuıeticilmhur -bandosu, Betiktaf ı açıldı Dünya vaziyeti, ı}-Ju ilJ1' 'e 

1U5 Ttlrkçe pllklar programı- demiryolu. ı,ı03C, nakliYC\ıelı:;Ie' 
nın devamı, 15/15.30 Dans mUzlği 2 büyük fihn birden elckrtrik aiya5eti, llctısat " ı,ı11~11 
(Pi.), 1 ı ÇALINAN T ç 1 o tinin köylere ·tezgah ~ar etııt' 

18 Program ve saat ayarı, 18.03 • «Türk' ,.,,.» 
1 
2 • ç L KANUNU ve köy eanaıtların.ıı i.nk~~ı,irJef• 

Piya.sa '8rkılan, 18.30 Ziraat tak· r- mck için aldığı wlü ttJU ~)'' 
vimi ve toprak mahsillleri borsası, b" ı. · f -1 __:ı,aJarın .. ,!• 

Duhul
• 6 K ır 9<>Kı yenı aıon.. kU'r ·' 

18.40 Radyo caz orkestrası, 19 Ko- ~e: UfU§ lerde veya .k<iıy oalinde )<ô1"
11 

nuşma 19.15 Radyo caz; orkestrası B .. 1 p __.. K S rulması köy aanayiini. "'~ted~' 
programının devamı, 19.30 Saat a- ,.. UgUD İnemaSlOda sıı.naq.Ü inJcişaJ ettiıl11 11J$ııı~' 
yan ve Ajans haberleri, 19.45 Çif- 1 Tay.ya.re hücumları ka rııı'S~ 
te fa.ısıl, 20.15 Radyo gazetesi. 20.45 2 fılm birden ~ayiini şehirlerden ka:ı~etla 

:~~0ı!:ı:~~;ı~:o ~~~~= ::;!: 1 • 3 AHBAP ÇAVUŞLAR Sirkte =la~ns~~:~J:dd;tn e~~ 
ri, 21.40 Konu~a. (GUnün mesele- (Türkçe Sözlü) oluy.or. kÖr. 
leri), (21.55 Radyo salon orkestra- Sanayiin köyleşmesi ~e f~ 
sı, 22.30 Saat ayarı, Ajans haber- 2 MÖSYÖ MQTQ CANAY~ R sanayi~csile diliı~"Aoa tl 
teri, 22.45 Radyo salon orkestrruıı - • A ~ AM bir medeniyet doi,":uyor. #J 
programının devamı, 23.15 Dans Hepimiz elimizden gclc1' ~e' 
mUziği (Pi.), 23.25/ 23.30 Yarınki J Bugün saat 11 de tenzilatlı matine lerde 'bu lbu,-ük işe y.ırdıs11 
pr.'.>gram ve kapanış. ~-•••••••im••••••••••••••••ıl J lim. 

t 
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b 



acı 

(Bafı ı lladde) l=J 
~'Yl'I menkul yaptınp satmağı mes
ti( lltıhaz edenlerin vergilerine ge
:tn Bene yapılmış olan yüzde 50 zam 

1 lr ınısu arttırılmış ve bunların dört 

21ra olan ruhsat tezkeresi harçları, 
t 1lraya çıkarılmıştır. 

rı d - DükkAn ve mağazalarının gay 
san iradı üzerinden vergi ı.·eren 

llıtı1teı1enerln vergilerine geçen sene 
>'Rı>ıJan Ylizde 25 zam bir ml!llne ya
ı: Ylit<te 50 ye çıkarılmı~r. 

Z'COlllCIT I 

bahında kepeklerden mamul madde, 
ve nebati yağ mevcutları yüzer kilo
dan, çımento mevcudu 500 kilodan 
ve diğer mcvaddan olan mevcutları 
da onar kilodan az olanlar, 

B - Muamele vergisi kanununun 
l1 ve 12 inci maddeleri mucibince 
muamele vergisinden muaf bulunan
lar beyanname vermek mecburiyeti· 
ne tAbl değildirler. 

zayır kuvvet?trle mtfda aa etmeR 
kabil değildi. Ciride, artık kay
bolmuş nazarile bakmak lazım· 
dır. 

Almanların zayiatı pek çok ol-ı 
mu;ur. 1$enderiyeye gelen ya
ralıların jfadesine göre Alman 
zayia11 1 O • 15 bindir. Almanlar, 
ilk günlerde 1500 para§iitçü kay
betm~lerdir. Almanlar 1000 den 
fazla • tayyare kullanmışlardır. 
Bunun ~c. 25 i kay:bob.tıuıtur. 

Yugoslavya 
Protesto etti 

Hırvatistanzn 
İta/yaya ilhakını 

tanımıyor 

ı Sovyet Rusyada j 
hazırlıklar 1 

Sovyetler, hava 
akınlarına karşı 
lalim yapıyorlar 

Dublin 
bomba la nd ı 

Meçhul tayy arelerin 
yaptıkları bu hücum 

da 20 ölü var 

Bismark 
Nasıl bahrıldı 

Mürettebat son 
dakikaya kadar 
imdat beklemiş 

E: - Bu zamlar 1941 mali yılı ver
~lerıne de şamildir. ı Hazlı-an 941 
ııı r.nı,,e kadar vergileri tebliğ edil· 
t ' Olan rnUkclleflcre yeni zamlar ay 
ıcl t 1 ı ebııg- edilmlyeceğinden müke -

beflcrın taksitlerini ödedikleri sırada 
u ta.ın1ar1 da ödemeleri icap eder. 3 

- Hayvanlar vergisine yapılan 
~la.rıa birlikte koyun ve keçilerin 
11ttrıs1 !60, tiftik keçilerin (35), Me· 
tııa 04 koyununun (30), sığırların (35) 

H - Tütün ve müskirat bayileri, 
hususı Amiller, kibrit inhisar şirke
ti acenteleri ve tuz alım satımı ile 
iştigal edenler de, maliye dairelerin· 
ce yapılacak ilanı takip eden gUn· 
den itibaren 3 gün içlndo 31 mayıs 
941 cumartesi günil sabahı ellerin· 
de mevcut tüttin fiyatlarına göre, ne. 
vileı-ini, miktarını, sıkletini ve bulun. 
dukları yerleri gösteren bir beyanna
meyi ruhsat tezkeresi aldıkları lnhl· 
sarlar dairesine vcrmeğe ve yeni ka
nunla yapılan zamları ödcmeğe mec
burdurlar. 31 mayıs 9U sabahında 
mevcut olup ta beyanname \'erildiği 
tarihe kadar satılmış olan mcvad da 
.beyannameye dercolunacaktır. 

Gir.itte zayi olan bu askerler, 
alelade askerler değildi. Uzun 
müddet talim ve ~erbiye edihrıiı. 
yctiş'tirjlmjşti. Alman ordusund~, 
bu ~uretl~ yeti~tirilen askerlerm 
miktarı pek çok değlldir. 

Almanyanın Girit harekatı, 
Suriye ve lrakla alilkadar oldu
ğundan burada geciktikçe vazi. 
yet lngiJ.izlerin lehine dönmekte
dir. 

Londra, 31 (A.A.) - Yu· 
gosla.vya, yeni kurulan Hın at 
«devletinin> .l:talya ta.rafından 
«kapalı bir tarzda ilhakını> İngi
liz hükllmeti nezdinde, Londra· 
daki Yugoslav elç.i.i B. Subotiç 
vasıtasilc proteato etmi;tir. 

Yugoslav illOt.aaı, Yugoslav 
devletine ait araziden l>üyiik kı· 
srmları ltalya~a ter.keden 16 ve 
19 mayısta Roma.da irÖzalc'lnan 
anlaşmaları İhatlrlatmakta v e 
şöyle devam etmektedir: 

.Mosko\·a, 31 (A.A.) - Reuter: 
Son günlerde Mosko\•a mıntakasın 

da paraşlitçülere, hava akınlarına 
kar,ı günlerce muallem Sovyet: as
kerinin lştlraklle yapılan hazırlıkla· 
ra benzer talimleı- Ukrayna'nın mll
teaddit bölgelerinde de yapılmıştır. 
Diğer binlerce asker de müşterek ha
n ve deniz ihraç hareketlerine kar
şı müdafaa talimlerine ~tırak etmiş 
lerdlr. 

Dub!in, 31 (A.A.) - Yabancı tay 
yareler saat 22 de Dublin üzerinde 
büyük hava faaliyeti gösterdikten 
ı.<onl'a Greem·ich saatilc 23 deıı biraz 
sonra şehir tizerine bombalar atmış
lardır. Hllyük bir yangın çıkmıştır. 
Bundan başka hır sıra mağaza \ e e\' 
yıkılmıştır. Başka yerlerde de mUte. 
addit mağazalar harap olmuştur. 

Londra, 3 1 (A.A.) - Bia
ma& 'ın batırık.asile neticeknen 1 

harekata ~tirak eden subay ve 
erlerin bildirdiklerine göre, A l
man zırhlısına bahncaya Kadar 8 
veya 9 torpil iaaıbet etmiştir. Bu 
eanada mürettebatın güvertede, 
siyah nok.talar halinde toplandık
ları gorülmüJ[ür. 

1 11danın (100), deve ve domuzların 2-
G "I, at, eşek ve katırların vergisi 
e 0~ kuruş olmuştur. 

Alman planı 
İnsanca zayiatın miktarı henUz 

ma!Qm değilse de bir tok kimselerin 
ankaz altında kalmış olmasından kor 
kulmaktadır. HUcum esnasında tay
yare dafi bataryaları şiddetli bir ateş 
açmışlardır. 

Bu den~z harbine iştirak eden. 
!erden biri dem~r ki: 

1
1 

- Veraset vergisine, tiyatro ve 
neına. tesimlerlne gUmrUklerde kul· 

:•lan e\·rakın müdafaa vergisine 11 'ergnerın bir misli zam yapıl
%r. 
s 

31 mayıs OU cumartesi sabahı tuz 
mc,·cudu 2:50 kilodan az olanlar be
yanname vermek mecburiyetine tlbi 
değildirler. 

Almenlann nisan ayı ;çin ha
zırladığı plan şu idi: Yugoslavya 
müdafaa etm;yecek, Almanya 
Yunanistanı ezecek, ronra Ciride 
atlayacak, oradan da Iraktaki is
yan harekatına yeıtişecekti. 

Bu plan, lngilizlere gÖre, Yu
goslavyanın müdafaasile birinci 
engelle, Girit mukavemetile ikin. 
cı engelle kar~ıla~mı~tdr. 

Bütün bu kararlar, hakları ve 
hayati menfaatleri der.in surette 
mütcesı.ir olan .milletin h iç bir jş
tirak~ olmadan ve hiç bir fikri a· 
lınmadan, Hırvat~tanı itgal eden 
düşman kıtalarınm yardımile gas_ 
bolunarak iktidarı ele geçirmiş 
bulunan ayni şahl'Slar tarafından 
alınmı~tır. 

Vinitza eyaletinde binlerce asker, 
para.şUtçtller ve hava kuvvetleri tara. 
tından yapılan mefruz bir düşmana 
kal"l}ı şehri milda!aa etmlşlerdır. Ya 
kında Harkov mıntakasında da bu· 
na benzer talimler yapılacaktır. Tif· 
liste karartma tecrübesi yapılmasr 
için emir verilmiştir. 

Dublln, 31 (A.A.) - BugUn akşa
ma doğnı yapılan tahminler, Dublln 
bombardımanı neticesinde yirmi ka
dar ölU ve 120 yaralı bulunduğunu 
göstermektedir. 

c.- Düflll8n büyük bir fCCA· 
ade huibetmi,ıir. Görükiüiüne 
göre Bismark'ın eubay ve tayfa
.arı, gemilerinin batmıyacağım. 
karadan imdat görecek~erini son 
dakikaya kadar zanne:tmiş-lerdir. 
Hakikaten ~endilerine, 200 tay
varcdon mürekkco bir yardım 
kuvveti 18fÖnd:er.ildiği bildirılm~
tir. Gemi babtıktan sonra da, sai 
kalanların kurtarılmasına devam 
edilmi,tir. Fakat, bu Strada ci
varda denizaltıları söriindiiğü 
haıber ver.i~n )ngiliz gemi_ 
feri yerlerini değ.i§!tirmcyc mec· 
bur kalmışlardır. 

111 - Muayyen mcb!Ağı havi nıu-

Y eni mücadele aahneti lngiliz 
mecmualari ırakta 

rıı leJenarrıelerle teminat ve kefalet 
lıtektupıarı, rehin ı;enctleı'i, akredi· 
t lerıe kreaı mektuplarının damga 
~ını binde ikiye çıkanlmış, resmi 
ı._ telettıen ı.·enlen makbuzlarla pos
h.~' telgraf makbuzlarının resmi 2 
it "'lift.an 3 kuruşa lblAğ edilm~, lha 
~&.tarlarının damga .resmi bir mis

~tırıırnıştır. 20 liraya kadar olan 
~ ve tclgra! havalenamelerl 2 ku-

' diter bütün havalenamcler 5 ku
tııı'' bankalar ve ticarethaneler ara

da taau olunan irsal, tahsil ve 
1
tn Cllliı'lerl 5 kuruş resme tA.bi 

~tuıınuş, remnt dairelerden verilen 

15 - Stok mevcuUannı kanuni 
müddeti içinde beyanname ile bildir· 
mlycnler nezdinde bulunacak mevad 
ile beyanname harici zuhur edecek 
mevaddın vergileri beş kat fazlasile 
alınacaktır. 

16 - Yeniden muamele vergisine 
tA.bi tutulan ~ekerden mamul madde 
ler ile yağları ve her tUrlU ıtriyat ve 
tu•alet maddelerini sınat mllesseselcr 
den mllbayaa edenler veya bunlara 
.lmalAt ~·aptıranlar 1 lkinclkAnun 941 
tarihinden 31 mayıs 041 tarihine ka· 
dar mUbayaaları veya imalı\Uarı 30 
bin lirayı geçmiş ise toptancı sayıla
ıcaklarından 1 haziran 941 tarihinden 
!itibaren 30 gtln zarfında, bağlı olduk
aan varidat dairelerine işe başlama 

beyannamesi vermek. defterlerini tas 
dik ettirmek 31 mayıs 1941 sabahı 
ım~vcut stoklarının envanterini tan-

Almanlar Giribte, lngilizler de 
Irakta tmuvaffak olmuılardır. 
Şimdi, mücadele aahnesi Suriye 
olacalctır. 

V.i.şi hükUıneti Almanların, 
Suriyeyi üa olarak kullanmalan
na m7.ıvafakat otmİ§ gibi göriinü. 

lngiliz - Fransız 
münasebetleri 

yor. Bazı Annanlar, Bulgar pa- Bcrlin, 31 (A.A.) - Yarı resmi 
S · ) d' bir kaynaktan bildiriliyor: 

Anahtar mevkiinde 
olan toprakların 
işgalini istiyorlar 
Londra, 31 (A.A.) - Ofi: 

( Baoı}ı ı l aclıde) [ * * J 
duklerı Kahirede teyit edilmek
tedir. Asiler, Irakta her yerde 
çırrpı maların nihayet bulmasını 
:ve anıitardoenin resmen .ilan edil
mesini isıtemişler.dir. 

Bismar.k, hiç bir teslim işareti 
vermemiş v.e sancağı sonuna ka
dar dalgalannuştır. Tıoplan da 
susturuluncava kadar lng.iÜz sal
V'olarına mukabele etnU§lir. 

:l'ıt Ve kararların hulasa ve suret
~ llleınurln slcll cUzdanlarının. ve 
~ r idaı-e ve şirketlerine verılen 
\ı •rınarnelerle bu şirketler tarafın>' efrada verilen ruhsatnamelerin 

saporıtu ile, ur.iyeye ıteçnuş er ır. 
Suriyenin pek yakında Alman • Bcrlin siyasi mahaflllnln mütala-
. l · h 1 sına göı-e, resmi sJyası mUmessJlle· lngiliz mücack esine aa ~ o aca-

k d rln bulunup bulunmaması bakımın-ğı anlaşılma ta ır... d ı 
_ Radyo Gazetesi • an Fransa ile ngtltere arasında dip 

A ) G . ·t lomatık mUnasebetleı- yoktur. Londra, 3 1 (A. . - ırı -
gelen haberler ada müdafile- Fransız • Alman münasebetleri hak 

ten f I !unda blı· ecnebi gazetecinin sorduğu rinin nev:mi4ane müda aa arının 
kar-"ılaştığı her an artan mü~ü- suale Alman hariciye nezaretince iş-

" d te bu cevap verllmlştır: latı meydana koymakita ır. 

fngiliz hükumetinin derhal değil
Raşit Alinin firarını müteakıp, 

dört k~ilik bir komitenin yardı
mile Bağdadın .idareşini deruhte 
otm~ olan Bağdat Belediye reisi, 
mılietin, mütareke şartları taay· 
yün eder etmez, naib AbdüHli
hın Baidada giıımesini ve draka 
yeniden sulh ve istiklalini getfr
mek üzere» m-esruti bir hükumet 
kurulm&sını ;~tediğini bildirmiş-

Şimdi u,a cıdildiğine göre ln
giliz zırhl18ı Hood ,İıııebct a'ııdık· 
tan iki daokoika ııonra berfıcwa ol-
muııtur. 

Gr.oonland muharebesine işti
rak eQııİş olan biT suba.y dcmif-
lir ki: ' 

1 oYtlıde 50 arttırıhnı,tır. 
~ .... lfemteket içinde imal edilmiş 
'ltıtik ökçe, ı:ıoson, kaloş ve çiz
~ kilo bqına 15 kuruş 18t.ilıllk 
SU ine tAbl tutulmuftur. Gerek 
~ tket içinde yapılan, gerek hariç 

zim ederek defterlerine geçirmek mec 
buriyetindedirler. 

Alman hariciye nezal'etinden bllİngilizler Suda koyun~n .§ar· hassa şu l'fhet te kaydedilmiştir ki, 
k na <"'.ekilmek rnecburıyetınde 

ı " A 1 Fransız _ İnglliz mUnıı.sebetlerlnln hu kalmışlardır. Diğe~ tar~ftan • kukl veçhesi Almanyayı alAkadar et-

se bile yakında Sur.iyeye karşı ne 
vaziyet alacağı ha.kkınoda siyasi 
mahfillerden hiç bir .imade bulu. 
nulmamaktadır. lngHiz efka:-ı 
umumiye.sini en ziyade temsil 
eden haftalık Ec.onomi«t ve mu
hafaza kar Spectator siyasi mec· 
muaları buaiinkü aıü~halarında, 
~killeri itibarile hafif değişiklik. tir. 
led oLmaki}a beraber süratli bir Bağdattaki ltalyan elçisi ve el. 
hareket tawiye -ediyorlar. çilik memurları da, R~n Ali ile 

Bis.ınark ilk defa 2 3 meyıs 
günü aaat 19, 30 da Danima~ka ı 
boğazında göriilm~ür. Prınz ! 
Augen hsrp gemisi, Bismark'a 
refakat etmelcte .idi. Hava olduk
ça sİ9Üydi ve rüyet 6 veya 7 mile 
jnfıisar ediyordu. Fena rii'Yet 
prtları devam cttniıtir. Diİ!m•· 
nın ateş menzili içme dü~ek 
te:hlikesi vardı. Bütün gece dü~
man gözden kaç.ırılm'llmıştır. 
Çünkü gece 90k karanlık değildi 

'1tıt1thaı olunan çimentolara ton ba-
lkı lira tsUhl!k vergisi vazedll· 

~ •unı ipek lpliğınln lsllhlA.k ver
;.kllo ba•ına 150 kuruft,an 250 ku 
1ıı.. Slkarılmr,tır. Kahvenin lstlhlA.k 

Yukarda zikredilen mevaddı imal 
eden sınat müesseseler ile bu müesse. 
selere imalAt yaptıran toptancıların 
fılyal, şube ve satış mağazaları da 
31 mayıs 941 tarihinde mükellefiye
te girmiş olduklarından onların da 
yukardaki mecburiyetleri yerine ge
tirmeleri icap eder. 

man kıtaları Kandıya lımanın_ı ve mez. Almanyayı a!Akadar eden .şey 
tayyare meydanını .işgal etmışler mllstakbcl Pransız - lngill~ mUna.' 
ve İtalyanlar da adanın tıarkınd~ sebetıerlnln ameli tarafıdır. Bu hu
karaya çıkm1şlardır. Artık Girıt susta ise Almanyanın meyus olması 
vaziyetinin fevkalade vahim ol· için hiçbir sebep yoktur. 
duğuna şüphe kalmamıştır. 

Bu mecmuaların ı:aveiyeai şu- birlikte İrana kaçmı~rdır. 
d'ur: * 

Suriyede'ki anahtar mevkiinde iBeyrut, 31 (A.A.) fit- Ofi: 
olan .toprakların Almanlardan Son 48 saat içinde lraktaki vazi
evıvel i~ali. yet süratle Irak ordusunun aley· 

E.c.onom.i8t mecmuası diyor ki: hine inkişaf etmi"tİr. Filistin mo. 
Ancak, lngilizlcr Ciridi kay· 

~~ne kilo 'bqına 2:S ve çayın Is
~ Vergisine 40 kuru~ zam yapıl-
? .... 

Şeker _-ihlik verPine Z"1l 
Ankara, 31 {A.A..) - 1ti!Llin Vt· 

kl~tinden tebllf edllml•tlr: 

bet.seler bile, bu ziyaı telafi ede
cek bazı vak1alardan dolayı bi· 
hakkın memnun olalbılirler. Fit· 
hakika Alman kuvvetleri hiç de 
izam edılmcden müthiş olarak 
tawif edilebilecek zayiata uğra
mışlardır. Ve Almanların bu fe. 
da ettikleri askerler birinci ev· 
safta ukerlerdir. Bunlar çok 
uzun süren, çok ciddi talimler 
gören ve yerlerinin doldurulması 
kolay olmıyan askerlerdir. 

b~ Zeytın, susam, ayçiçeği, keten 
~ llıu, J)amuk veııair nebati mad
tttıttııen çıkarılan yağlar, fondan, şe
~ etlte, bonbon, karamela.. marma
~ ~ı. lokum, akide şekeri ve 
~ 1 

11 tekerden imal edilen madde
~ kePeğtn muamele vergisi mua
'ı kaldırıhnış Ye bu maddeleri I· 
'tden sına! mUeaseaeler ile mua
~iıı "errısı kanununun ikinci mad
' l!e Yazılı toptancı ticarethane, 
ıı.~UleaJıhıtıer fllyal, oube ı.·e satı, 
~an muamele vergisine U.bi 
' lıttur. Tahin helvasının mua-
a "etrlııi mua!lyetl bakidir. 
~ l(ıbriUerden alınan on para 
\ la vergisi otuz paraya çıkarıl· 
\ ttıtun, ıılgara \'e itkilerden alı
~ ~rııÜ4a.raa vergileri artt.mlmı,, tu 
~ 11 bl..flna bir kurllf müdafaa ver 
a "&ıoıunmu,tur. 
~ ltektup ve kartpoııtallara, kıy 
~ licuet qyuı örneklerine, ad

s_bııra.ta, telgraflara ve telefon 
1t 'r bec:ıeııerıne, fehirler ve mlllet.
~tı. laı konufm&lanna müda!aa 
10 

1 konulmu,tur. 
' ....._ Sahibinin bizzat oturduğu 
~lllerın bina vergilerine, bina 
~tn altıda biri ve d1$er bütlln 

11_ ın Vergilerine de bina vergisi
ıı-ı ""le blrı nlsbetinde müda!aa ver-
lt '°tıeclumı,ur. 
'' ...._ 'I'Urklyeden ecnebi memleket 
~ l!ı.raç olunan eşya ve hayvanlar, 
'etleri üzerinden yüzde 3 nlsbe
\, ihracat vergisine tlbl tutulmuş 
~ ..... 
~ Ecnebi memleketlerden TUr

e CeUrtJen lthallt e,yasının 
~llıeıe vergileri matrahına, bu et· 
in Ödenen takas primleri de it-

l:ı cııı.ınnıuştur. 
~ kepeğin, şekerden mamul 

erın ve nebati yağların mem· 
lçınde imal edllmif olan ıa.stik 

'2 '°8on, kaloş ve ı;umelerln, çl
~~un, sunı tpek ve ııunl ipliğinin 
~ ltlhvenln ticaretiyle il}tlgal e· S "e bu maddeleri imalA tında 
~ "eya tali madde olarak kul
~ •ınaı mUeueaeler, maliye dai
~ce Yapılacak ııa.nı takip eden 

iUbaren 3 gUn içinde, kanu
~e9te<1Udiği 31 mayıs 1041 cu
~ 1 tunu sabahı ticarethane, rna 
~bar ve depolarında, fa.brıka 
~ Uıanelerlnde, IJUbe, acente, 
~ llıtayoncuları nesdlnde bulunan 

1' ~kerden mamul madde ve 
~l>tıt IPllğl, çay ve kahve mev
~n miktar ve sikletinl ve buS rt Yerleri Jöeteren bir beyan 
~ battı oldukları varidat dai· 
't "ern-ııye mecburdurlar. 31 ma
~ 1 ~mart.etil sabahında mevcut 
'tbel'anname verildiği tarihe ka

\: 1tıırnq olan mevad da beyanna. 
" lh.ı edilecektir. 
':. ~~ rnaynı 9'1 cumartut a&· 

ı - 31 mayıs 9H tarihinde neşı·o· 
Junan 4041 numaralı kanun muclbln· 
ce şekerin lstihlA.k vergisine kilo ba· 
.:şına 7 kuruş ve glikozun lstlhlA.k ver 
gisine de 5 kuruş zam yapılmıştır. 

2 - Bu zam dolayısUe şeker fiyatı 
hiçbir veçhlle artmıyacaktır. 
3 - Glikozun alım ve satımı ile işti
gal edenler ve glikozu imala.tında ip
tidai veya tali madde olarak kullanan 
sınal müesseseler kanunun n~rlnl ta 
kip eden gUnün akşamına kadar 31 
ımayıs 941 cumartesi gUnünUn saba
hında dükkln, mafaza, tıoarethane, 
ambar ve depolarında, fabrika ve I· 
malithanelerinde, şube, acente ve ko 
nıisyoncuları nezdinde bulunan glikoz 
meycutıarının miktarını, sıkletini ve 
bulundukları yerleri iÖSteren bir be
yannameyi bağlı oldukları val'ida t 
dairesine vermeğe mecburdurlar. 31 
.mayıs 9:11 cumartesi günü sabahı, 
me\'cut olup ta beyanname verildiği 
saate kadar satılmış olan glikozla!' da 
beyannameye ithal olunacaktır. 

Kanun cumartesi gllnü nefredilntlş 
olup ertesi gllnU tatil olduğundan, 

beyanname verme müddeti 2 haziran 
941 pazartesi günil akşamına kadar 
uzamıftır. Binaenaleyh alAkadarlar, 
beyannamelerini pazartesi akşamına 
kadar verebilirler. 

4 - Stok mevcutlarını kanuni 
müddeti içinde beyanname ile bildir· 
miyenler nezdinde bulunacak glikoz. 
lar ile beyanname harici zuhur ede
cek glikozların vergisi beş kat faz
lasııe alınacaktır. 

5 - 31 mayıs 1941 cumartesi gUnü 
sabahında glikoz mevcudu l~O kilo
dan az olanlar beyanname vermlye 
mecbur değildirler. 

Coğrafya kongresi 
6 haziranda 
toplanacak 

Ankara, 31 (A.A.) - Coğrafya 
program ve kitapları ile coğrafya te. 
rlmlerl ve Türkiye coğrıı.fyasının tet
kikinde esas tutulacak taksimat ve 
prensipler üzerine çalışmak Uzere 
Maarif Vekilliğince bir cCoğrafya 
kongresi> nin toplanmasına karar ve 
rilmlştir. 

Kongre lçtlmalaı·ına 6 hazlrnn 941 
cuma gUnU saat on dörtte başlıy&
cak, dil ve tarih • coğrafya fnkillte 
sinde toplanacaktır. 

Adliyede tayinler 
Ankara, 3 1 (Telefonla) 

Açı'k olan ikinci 91ntf Adliye mü. 
fettitliklerine Cümhuriyet Müd
deiumumi muavini Suphi ve İz· 
mir icra bMc.im muavini Mehmet 
tay.in, edi&mi§lir~ 

.. --- ~ -----

Diğer taraftan aııikar bir va
kıa vardtr ki o da şudur: 

Almanlar Girirte, Sur.iyede ve 
lrakta hep birden muvaffakiyet
ler temin edecek bir plan hazır· 
lamıtlard ı . İtte düfffianın hazırla. 
dığı bu planın ancak bir kısmı 
tahakkuk edebilmektedir. 

Bugün Londrada, Irak vaziye. 
ti hak.kmda gayet bariz bir nik
binlik kaydolunmaktadır. )rakın 
Kisling hükumetinin baıl ıca a!a
sı muhtelif memleketler~ dagı l· 
makitır. Bu da gösterir ki artık 
şeflerinin muvaffakiyetine iti
matları kalmamıştır. 

Ciridin ziyaı eğer vuku bula
cakM Suri) c ve Irak hakkındaki 
Ahnan .,)anlarının tahakkuku 
akdirinde,ki ayni manayı haiz o· 
amıyacaktır. 

Londra, 3 1 (A.A.) - lngilitz 
matbuaıtı, h alen kat'i aafhaem a 
girm~ş bulunan Girit muharebe
sinin neticesi ıha~~ınıda hayallere 
kapılmamaktad•r. 

Times gazetesi, ilk defa, Al· 
man kayıplarının yarı reşmi bir 
tahminini vermektedir. Alman· 
lar, Girit harekatında 12 •bin kİ!j~ 
kayfbelı!nişkrdir. Bunlardan ycdı 
bini Girit üzerinde ölmü~ür. A· 
daya cem'an 30 bin kişi, yani P~
r&fÜtçü ve planörlerle naıkledıl. 

miş asker olarak .iki fı&a. çıkmı~
tır. Ha!a yolile nakledılen .bu 
fırka ve deniz yolu .ile n~kl~d~en 
iki hücum alayı mah.ved1lmlflır · 

İngiliz - Yunan kayıpları, kı· 
aıs cdilemiyecek derecede azd ı r, 

Jngilizlerin. ağır tcÇhizatları f ula 
değildi. Bu sebepten, tank, top 
ve kancyon kayıpları bundan ev· 
veLki herhangi diğer muharebele_ 
rinıdekinden ~aha az olmuştur. 

t~ Tfoaret Umum Müclürlüiü 

Ankara, 3 1 (TelefonlaL
Sofya elçiliği ikinci kitiplıgı~e 
merkezden Mehmet Ziya tayın 

edi~ı:. 
Ticaret Vek8ıleti lç Ticar~t U

mum Müdürü Cemal Ziyanın .ti
caret ataşeliğine tayini dolaywle 
umu m müdürlüğe Dıt Ticaret da. 
iresi reis muavini Celal ve ondan 
açık kalan muavinliğe iç Ticaret 
Umum Müdür muavini Salahat· 
tinin tayinleri •tensip olımmu§tur. , 

Irakttt.kl ''aziyetln lslah edilmiş ol törlü kıtaları şimdi Bağdada yak-

Girit- Bağdat 
masına rağmen Orta şarktaki umu- la mı~lardır. Bu mıntakalar Fı~kat 
mi vaziyet çok vahimdir. ÇünkU Al· ve Ramadiye nehiıılerini geçti ·
mantar aur.iyedekl :nüfuzlarını kuv- teo ~onra lrak hükılme.t meckezi
vetlendlrlyorlar "''e. Sur:tye tayyare nin vıaro~larına varmı,Jardır. 

<Batı 1 lnclde) * meydanları artık transit için kulla- Bu tehdit ka şısınıcla Jk.tısat 
şey değildir. Yalnız şurası \'ar nılmıyor. Rayak'ta, Halep'to ve TUd- Nazırı B. Sesbaui Bağdadı müda-
ki, Bağdat üzerine yapılan ha- mürdc Alman tayyareleri vardır. faaya memur edilm~ir. Bağda-
reketin iyi netice vermesi, bu Spcctator ezcümle diyor ki: dın içinde muharebe olmaması 
muvaffakıyetsizliği kısmen ta- Surlycdckl Fransız asker ve mc- için dün te~el>büslerde bulunul-
mir etmekte ve bir kısım fena murlarının büyük bir ekseriyeti füp- muştur. Bu 'V'azİyet lkar§l&tndc'l 
neticelerini önlemektedir. Bu hesiz Suriye tayyare meydanlarının Raşit Ali taraftarı olan nazır yen( 

Alman tayyarecilerine terkedilmeslnl vazifesinden çekilmek medburisırada İrak yangını da devam ve ırakta bulunan İngiliz kuvvetle- ye.tinde kalmıştır. Dün, teşekkül 
etseydi Orta Şark İngiliz kuv- rlnin Uzerlne atılmak için Almanla· eden yeni komite hakikaue hü· 
vetıeri iki ateş arasında kalacak rın Fran&Jzlara alt topraklardan Is- kumet merkezinin kan dökülme
ve çok sarsılacaklardı. Yerli is- tifade etmesini istikrah ile görüyor- den tC6lirnini temin etmek üzere 
tinat kuvvetleri dağıldıktan J;On lar. şehrin idaresini eline almı~ ve ya. 
ra Almanlamn Bağdada uzan- rı askeri Arap gençlik te~ilatına 
maları kolay iş değildir. Japonya silahlarını terkederek dağılmak 
Almanların bunda.n sonraki için tebligat yapmıfıır. 

hareket sahası neresi olacak? (B&fl 1 incide) - Jf 
K b S · · b k a Matsuoka, bu husustaki Japon va- Londra, 31 (A.A.) - Reu-ı rıs ve urıyevı asama Y • ~f·ıı ı· • 

w • • • 1 ,zJyetlnln aydınlatılmasının tamamı- ter: Salahiy.eUar rnan ı er, ng1-par~k Mı~ı~.vey~ Bagdat ıstıka- le faydasız olmıyacağı fakrinde ol- iizlerle aa.iJ.er arasmdaki anlaş-
metıne yurumege çahŞacaklar duğunu söylemiş ve i!A.veten demi,. mazlığın halen nihayete ermiş ol. 
mı? Yoksa Amerikanın yeni tir ki: duğunun söylenebileceğini teba· 
vaziyetini karşılamak üzere ye- 1 - Japonyanın esas siyaseti, çok rüz ettirme'kıtedir. Şimdi bütün 
niden şimale mi dönecekler? tanberi saflam bir temel üzerinde dünya için sabit olmuştur ki Jrak. 

İkisini birden yapmaları da tesblt edilmiştir. ta'ki anlaşmazlık, Arap dünyastlc 
hatıra gelir, fakat Almanlar bu 2 - 27.9.940 tarihinde llçlU pak- İngiltere arasında değil, fakat I~. 
güne kadar muayyen bir daki- tın akdlndenberl, Japon harlct siya- gilizlerle Almanlar arasında bır 
k d b" t" etlerini bir tek seu, daima bu pakta dayanmıştır. anlaşmazlıktı. Irak i!ö"antnı daha 

a a U un gayr . Bu Prens Konoye'nln bizzat benim büyük bir şeye tahvil eif.nek hu-
bedef üzerin~ lto~l~m~k tsur~tıle ve 'Japon harici siyasetinin tezahUr- susundaki Alman teşebbüsünün 
hareket etmış er ır. a en eç- !erinden sarih surette belli olmakta- muvaff akiyetsizliğine, tebarüz et-hizatlarının zannettirmek iste- c 

dır. tirild'iğine gÖre, kıtalanmızın İ. dikleri kadar hudutsuz olmadı- 3 _ Japonyanın tlç!U pakttan do- ritteki mükemmel hattı hareketı 
ğı ve hudutsuz bir israfa daya- ğan taahhUtlerinde zaaf gösterebile- çok bü,yük niabette tesir etm~ti.r. 
namıyacağı, Akdeniz hareketle- cetinl düşUnmek tamamile imkan· Şuraeı manidarıd~r ki R.aşit. Almın 
ri sırasında İngiltereye hava hü sızdır. Alman efendi!erı ke-nd•lenne gel
cumlarının gevşemesile sabittir. 4 - Bir çok defa teyit edildiği gl- mes.ini talep ettıkleri halde, Raşıt 

Girit hareketi devam ederken bl, cenup denizleri hakkındaki Japon Ali Alman davetine icabet etme. 
günden güne bu hareketin sey- siyıuıeU sulhperverdir. mic ve lrana kaçmıfbr. 

Mıuunafih ent.enasyonol vaziyette .,, Ö 
rini takip ediyorduk. Yeni bir beklenmedik inkişaflar bu hattı ha- Kahire, 31 (A.A.) - ğre-
hareket başlayıncaya kadar re.keti gayri mümkün kllarsa, Ja- nilidığıne gÖre, Raııfıt Alinin hana 
rnmdı' yine bir kaç gu·· n bilmece h k ti ı v--'yette ,.u fı'rarını mii'tea'kıp, hir mlciar Al-s-• ponya hattı are e n • .,_ • k 1 
halletmekle vakit geçireceğiz. kubulan değişikliklere göre yeniden man taware&i lraktan geri çe i • 

LMAN tetkike tabi tutabilir. mi§tir. 
Ahanet Ernln YA KahiTe, 31 (AA.) - Müta-

Fevkalade vaziyet dolayısile 
Bazı vergi ve ıresimlere zam 'yapılmastna d"air olan 
3828 sayılı kanuna ek kanunla damga ,resmi kanu

nunda yapılan değişiklikler lhakkındaki 

' izahatın mabad ı: 

24 mayıs sa"Bt 5 tel_! bira~_şon· 
ra. .huvazörlerimi:ııdcn biri · b.İ.l 
duman gönnü~r. Dü§llrulının yo . 
lunu :kC11meğe memur harp gemi. 
lerinden birinin Hood olduğunu 
bilivordu. Kısa bir müddet sonra 
Ho~d ateş cı;çmıştır. Sırasile Bis
mark ve Pri~ of Valles de ateş 
etmeğc başlam4f)ardır. Az sonca 
Hood'a isabet vaki olmuş ve bir 
yangın çıkmıı.rtır. iki dakika son· 
ra da Hood bedıaıva olmu§hır. 
Prince of Valle.s muharebeye de
vam etm~e de nihayot uza1'laş-
mağa mecbur kalmurtır. . 

Bunun üzerine düşman süratı
ni azaltmış ve cenup istikametin_ 
de ilerlemeğe başlamıştır. 
Biamark zırhlıaandan kurtulanlar 

Londra, fi (A.A.) - Reu· 
ter'in öğrendiği.ne göııc BKmıark 
müretteh.tından kur:tarılanlardaı: 
bazısı, bir l~liz harp gemisin· 
den bir bs.it~ Limanına çıkarıl· 
mıştır. 

Habeşistanda 
(Bat}ı 1 lılclcle) *= 

sup /bin kadar kişi kalmıştır. Ve 
bunlar da eğer sağ kalabildilerse, 
Marga.reta gölünün ş:mal kıyıs• 
boyunca ricata çalı§fllaktadır. 

Şu cihet nazarı dikkate alın
malıdır ki vatanperverler <tara
fından mahirane ibir müzaheret 
gören Cenı.ı<bi Afrika kuvvetleri· 
nin bu zaferi, bir askeri tenezzüh 
olmuııtur. Dü~man mukavemeti, 
haftalarca suren ~iddetli çarpı~
malaırdan sonra, Dük d'Aoata'ın 
t~aliminden sonra değil fa.kat bu 
tes1inüyet:t.en hemen biraz evvel 
kırılmıştır. ----o----
y unanİltanuı altın ihtiyatları 

Nevyorkta 
Londr., 31 (A.A.) - Kahi

redeıı Times gazetesine bildiril
diiine ~re, kabinesinin bütün 
azalarını Slrtimen toplamıı bulu
nan Yunan Kralı Georges, ~i 
İngilizlere ait ~rakl.arda beklen 
mdttedir. 

Kr•l Yunan.Wıt.ana ve Ortll§ark. 
ta rnücac:felcye devam c.ôen Yu.· 
nan kuVNerlcrine daha yaK,n bit 
yerde bulunmağı ter<:Ü\ eımdtte. 
dir. 7 _ Damga resmi kanıınunun 11 inci maddesinin 49, 61, 66 ve 

78 numaralı fıkralarında yazılı beyanname, ruhsatname, resmi daire 
\'C müesseselerin makbuz ve ibra senetleri, posta ,.e telgraf mak-

1 S ı kayıt ve karar suretleri ve memurin ısicll cOzdanla-buz arı, re m 
rının damga re.simlerlnc yüzde 50 zam yapılmıştır. 

s _ 13 tıncU maddenin 2, 4 ve 5 numaralı fıkralarında yazılı 
mukavelenameler, siparişi kabul mektuplan, bu mah.lyette yazılan 
t 1 afların ticarethanelerde kalan nfishaları, AkredıUfler ve mü-

rdce jçin müzakerdere, dün Bağ
dat civarındaki lrak asi. lcuvvetle. 
rinin kuımandanı subayın beyaz 
bayrakla lnıgiliz umumi karartii. 
.hına• gelme11in;,denberi başlanmış
tır. Bu, Bağdat Belediye reisinin 
İngiliz büyük elçisi nezdinde.yap
tığı teşehbüw tak.ip c:ıtmi.§tir. ~a.ğ 
dat Beledi.ye reisi, asile.re, Jngılız 
askeri kumandanlarilc müzakere. 
!ere batlamayı tav.iye elmi§ltir. 

General Freyberı aai ve ..aiın 
Lonıdra, 31 (A.A.) - lnciliz 

Harbiye Nezareti, Gicit hatim· 
m&ndanı General Freylbcrg hak
kındaki Alınan halberlerile ala
kadar olarak nefretıtiği tebliğ<le 
fÖv}e demdktedir: 

Yunanistana ait ~ın!.nn AT. 
m-anlar taTafmdan zapteıdilmedi
ğj ö~renilmi~ir. YunaniıM~nı~ •17 
tın ihtiyatları okluğu gi>i ;:,imdı 
Nevyorkta bulunmaktadır. 

e gril a ticari evrak ve senetlerin damga resi.'mleri binde ikiye tedv vey 
ve 8 numaralı fıkrasında yazılı her tür!U ihale kaı-ıı.rlarınm damga 
resmi de bin kuruşta altmış paraya ı:ıkarılmıştır. 

9 _ Bu zamlar ı .haziran 941 tarihinden muteberdir. 

General Freyıberg·in sağ ve sa
lim olduğu ve kitalarile birlrkte 
buhmduiunu bild.irmelck mem
nunuıı:. 

Aınerikanm 1 numaralı naziai 
T edil edildi 

Nevy.ork, 3 1 (A.A.) - Ame. 
rikanın 1 numaralı nap.i olan 
Heinric:h Reitlı tevkif ediimiftir. 
Ame-jbya 98bte bir paaportl, 
ciı!Peklc .uçludur. 



------- -----------------·--~-------------rA TAN 

TEMiZ HAVA İYİ BAKIM • • • 

Çocuğu giim~rmeğe kafi Jki mUhlm dnsardor. Memlekettml:r.ln 
sal ha\·ası, f~iUl toprakları, iş \erimi, Türk 

hayat 8lgorta.sıdır, 

Daima: PAMARKA 
Eti Bank Mahrukat Bürosundan : 

Mllessesemlzle mUşteriler IU'afilnda yapılmış olan mukavelelerden 
:mUtevcllit bilcümle haklarımızı 1.6.941 tarihinde kurulan ve merkezi 
Ankarada bulunan cTUrkiye KömUr Satış ve Tevzi Müessesesi> ne dev
rettığimızl ve müşterilerimize karşı olan vecibelerimizi de bu müessese
nin tamamen tekabül eylediği il~n olunur. (3006) (4260) 

lstanbul Defterdarlığından: 
1 - Şclter ve glikozdan .alınan istihlAk vergisinin arttınlmasına 

dair olan kanun 31.5.941 tarihinde neşredilmlftir. 
2 - Bu kanunla; 
A) Gllkozı.ın akm ı:~ sc.tmıı Re işUgal edenler, 
B) Glikozu lmalfıtın<l:ı. lptid31 \le~ tali madde olarak kullanan sınat 

mllessescler. 
Kanunun :ooşrediklıbl günün yani ôl.5.9H cumartcs! gUnUnUn sa

bıı:hında ticlll'elluı.ne, mağaza, depo, anbar, fabrika vo imalllthnnelerın
de ı;ube. ~te ve komisyoncuları ~2'ldinde ve sair yelerd~ bulunan 
ıstoklarm cins, miktar "Ye siklctlnl ve 'bulundukları yerleri gösterir bir 
beyannameyi kan11mın ~edlltliği günü takip eden günUn akşamına 
kadar bağlı oldukları varidat dair~ vermeğe mecburdurlar. Ancak 
kanunun neşrini takip eden gün pazar giinUne tesadUf ettiği cihetle be
yannamenin 2.6.~1 tarihine :milsndif p:ı.zartesi gUnU akşamına kadar 
Galata Balıkpazarmda Muamele ve lstlhltı.k vergileri Met·kez Tahak
kuk şubesi şefliğine, Beykoz, Sarıya-, Bakırköy '\ıC Adalar kazaların
daki mUkellefierin d bu ko.zelnr malmüdUrlüklerioo itovdi edilmesi ııı.

znndır. 

3 - Clfl«ml fmmunda !iptid taıı madde olar k kull nan 111-

nai müesseselerden maksat, bu maddelerden çikOlata, tahin helvıısr, lo
kum, fondan, er! e, karamelft, akide keri, bonbon, marmalAt, 
reçel ve emsali m:ıddelcrl imal edenlerdir. Smal mUCfillesc tAbirl de 3843 
No. lı Muamele ·•;ergisi kamınunwı beşinci maddesinde tarif edılcn mU
cssesclcri ifade eder. 

4 - 31.5.941 güntirrlln sa-babında enerlnde yüz kUodan az glikoz 
bulunanlar beyanna'me vermeğe tttccbur dcğildirlC?'. 

l5 - Müddeti içinde bcyannamo vermiyen veya mevcutlarını be
yannamelerinde noksan g6.<rtcrenlere beyannamesi verilmiyen veya nok
son gösterilen mea;ad lçm tarlıolunacnk v:er&i beş kat fazlasllc tahsil 
edilecckb'r. 

AlAkadarlarca. btltnmck Uzere ita.n olunur. ( <n48) 

Tünel Biletlerine Zam 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden : 
3828 numaralı kanunun 9 uncu maddesine ilfı.ve edilen fıkra muci

bince el haziran lDU> tarihinden ıtfbaren TUnclln birinci mevki ücre
tinin d> kuruşa iblAğ edildiği sayın yolcularıı. U!l.n olunur. ( 4238) 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
l\luhanuuen kıymet 

Lira KurmJ 

4190 

2596 

1000 

aoo 

Tem.lnajı 

L. K. 

314 25 

194 70 

75 -

22 50 

Boğııziçinde BUyU.kderede v~ cadde
sinde vAkl eskl 16 yeni 29 sayılı La 
Plyar otcll namllc maruf sahllhanc 
arsam. 
Eski Ayazpa.şa yeni Ömer Avni ma
hallesinin eski Befir Ağa yeni E-
mektar OOkağında eski ı yeni 5 sa
yılı ahşap ev. 
Boğazıçindc Sarıyerdc Dere sokağın. 
da eski 100, 100/1 yeni 56 sayılı ah-
şap ev. 
Boğaziçtnde BoyacıkdyUnde Reşı'i'· 

paşa mahallesinde Mektep sokağın
da eski ı mükerrer yeni 84 sayılı 

ahşap ev. 
1000 75 - Hasköyde Keçeci Piri mahallesinin 

ÇöplUk sokağında eski "!l mükerrer 
yen! 12, 14 sayılı ahşap iki ev. 

Yukarda yaz:ıh gayri menkullerin mlilkiyetıerl peşin para ile satıl· 
tnak Uzere 29.5.941 tarihinden ltibare 10 gtln mUddctlc uzatılmıştır. 
İhaleleri 9.6.941 pazartesi gllnU saat ı tcdrr, ısteklllerin Vakıf Akar 
ve MahlQh\t kalemine mUracaatlo.rı. (4218) 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden : 
MUcsscscmizle mUşterllcr arasında. Taş komllrU, kok kömUrU, brl· 

ket ve tall maddelerinin sauşlan hakkında yapılmış ol8ll mukavele
lerden ınntcvellıt bilcthnle haklarmuzı 1.6.941 tarihinde kurulan ve 
merkezi Ankarada bulunan cTÜRKİYE KÖMÜR SAT.I'Ş VE TEVZİ 
MÜESSESESİ> ne devretUğimlzi ve mUşterllerlmlze karşı olan vccibc
Ierirnlzi de bu milcssescnin tamameı tekabfil eyledığt ilin olunur. 

(3004. - 4258) 

Garp Linyitleri İşletmesinden: 
MUease.semlzle m,\.\ştcıiler arasında. linyit komUrU satı lan hakkın

da yapılmış olan mukavelelerden ınlltevcllıt bilcUmlc haklarımızı 
ı.G.941 tarihinde kurulan merkezi Ankarad3. bulunan <TURK1YE KÖ· 
MOR SATIŞ VE TEVZİ M'O'ESSESESİ> ne devrcttl.ğlmlzi ve mUştc
rllerlmize karşı olan vec belerlmizl de bu mUcs esenin tamamen tckabUl 

eylediği ilan .olunur. (3005 ;- 42..ı9) 

1 1 BORSA 1 

l Stenin 5.22 
Dolat- 122,20 
İsvi~ Fro. 30,1725 
Dralnnl 0.995 
Peçeta 12,89 

Dinar -.-
Yen 
İsveç Kronu 

1933 Türk borcu I 
1918 İstikrazı dahili 
1933 İkramiyeli Ergani 
1934 Sıvas • Erzurum 
1938 İkramiyeli 
Anadolu Demlryolu Tah,ill 
Demlryolu Mümessil Senet 

31,175 
30,98 

~ 1L 

19 00 
21 50 
19 35 
19 80 
19 12 
43 25 
41 10 

T. C. Merkez Bankası 109 25 
T. lş Bankası nıUessls hisse 115 00 
T. lş Bankası (Nama muhar.) 9 85 
Osmanlı Bankası 27 00 
l;irketi Hayriye :ze 00 

NUırn\. 

(Refat) 
TUrk Altını (Hamit) 
TUrk Altını kilçUk (Hamit) 
Türk Altınr küçük (AziZ) 
Kalın beşi birlik 

> > (Hamit) 
> > (Reşat) 

21 ayar a!tln gramı 
Mecıdiye 

26 85 
25 M 
~ 45 
24 40 

116 00 
118 00 
121 00 

3 34 
75 

İstanbul İkinci tm Menuırhıtun
dan: 

MUflıs Hacı Mehmet Evrime ald 

Edeş namındaki saf kan İngiliz ya

rış atı satılacaktır. İstlyenlerin 11. 

6.941 çarşamba günü saat 11 de E

dlrneknpı haricinde at pazarında ha

zır bulunmaları ifiAs idare kararlle 

IU'ı.n olunur. (5351) 

İstanbul İkinci İflıis Memurhığun

dan: 

Mllflis LUsyen .Jübcrln iflfıs idaresi 

azası avukat Barokasın burada ol· 

mamasından IŞln geçlkmekte olduğu 

nazara ııhnarak alncaklılann dave

tine ?Uzum görUlmUş olduğundan a

lacaklıların 3.6.941 saat onda dai

rede hazır bulurunalan Uln olunur. 
(5364) 

, Dr. ıs. d• 
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TABANTO 
DAHlLI BA.8T Al.IJ(J.AR 

(Jıilde ve Barwak) 

MITBBASSISI 
Tünel Şahdefl.nnml Sok. !fo. G 

Tel. (9206 

ı aeo • ;,a lradal' 

OLMACA 

oldnn saf;"B: 1 - HAk; Zarf eda· 
tı. 2 - TUy, 3 - Şekerin iptidal 
maddelerinden blrl. 4 - Konya civa
nnda bir kasaba. 5 - MUhim; Ha
beş bOyUğU. 6 - Tutkal; Bir hara
ret derecesi. 7 - Ne sıcak, ne so
ğuk, 8 - Çoban: Rabıt edatı; En· 
dişe, 9 - Şöhret; Doğruluk. 10 -
Pervane; Bır TUrk unvanı. ıı· - İs
tikbal; Cins. 

Yukardan aşağıya: 1 - Mahrukat 
tan biri, 2 - İnatçı, 3 - TaUı blr 
madde satan: Bir nota. 4 - Su; es
ki bir silfı.h, 5 - MUfarakat etmek; 
Hububat tozu. 6 - Bir kuş; Bir no
ta. 7 - Coğrafya tabirlerinden. 8-
Hllfif söylenme. 9 - Marmara ada
larından. 10 - Hariç, ekseriya. 11-
Ahmak; Cari olan. 

DO "KU BULMACA...'VIN HALLİ 

Soldnn sağa! 1 - Kasatura.; At. 

2 - Avize, Agaz, 3 - Yanak; Ya

lan. 4 - Anemik; Hnml, 5 - Bam; 

Saten. 6 - Akan; Te. 7 - Camus. 

8 - Isırarak; Si, 9 - Ukala. 10 -

Ovamanıak. 1l - lmal; AlA.. 

Yuknrd n aşağıya: 1 - Kayabalı

ğı, 2 - Avanak, 3 - Sinemacı: 

Om. 4 - Azam; Na.reva. - Tekir; 
Ma; Al. 6 - Kurum. 7 - Ray; Sa

ka. 8 - Ağa Han; Kama. 9 - AlAt, 

Ul, 10 - Azamet; Saka. 11 - Nine 

İstanbul Müddeiumumiliğinin 

daveti 

1 tan!bulda olduğu anlaşı)ar 
Edremit h:Jcim muavini Demir 
Dainin memurly-ctim.ize miira· 
cuatı. 

• 

iyi ve güzel traş 
olmak isterseniz : 

R ~~h~!~ 
'.'\flJKAKXAK KULLA.ı.'li'INIZ 

ve her yerde POKER tıraş 
b~akları isteyiniz. 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinin tansimi :için 3710 No. lu Bele

diye ietlmlA.k kanununa tevfikan istimltl.ke tAbi tutulan 1stanbulda Un
kapanınde. Kasap Demlrhun mahallesinin yeni icat sokağında kadnstro
nun 1002 inci adnsında. 1 parsel eski 1 yeni 3 kapı N'o. lu odalı kil.gir 
dilkkAna 00,000) lira istimlilk bedeli takdir ve muamelesi tekemmül 
ettirilmişti. 

Tapud&n Blıımn kayıtta11 sahipieri eldııkları anla,ılan Ha-;an oğlu Sü
leyman, Hasan Hüseyin kansı Nihat ve Hasan Hüseyin oğlu Ömer Fa
ruk m~flr tstım!Ak kAnurrnnun 11 inci maddesine tevfikan keyfiyetin 
tebliği lçln 1323 yevmiye Noo. su tahtında tevdi edilen lhbarnamedeki 
tebliğ memurunuzttn ıneşnıhatına. istinaden Nihat ile Ömer Faruk'un 
ikametgt.h ve meskeninin tayin edilemem1'. bu surct!c tebliğ edilememiş 
bulunduğu beyanlle iade edilmiş olmasına binaen i!An tarihinden itiba
ren kanunl müddeti zarfında takrire gel :rıediği veya mahkemeye müra
caat etmediği takdirde .istımlAk kanununun 18 inci maddesi hükümleri
nin tatbik olunacağmııı yine ietlınla.k kanununun 10 uncu maddesi ikti
.Za..5ınca tebHğ makamına kaim olmak Uzere iki yevmi gazete ile illin 
ettirilmesini ve il m muhtevi gazetelerden iki~r nüshasının gönderil
meeinl rica ederim. 

İstimlak ınıüdürü ıAll Ya~·er Mazal 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Gazi Mustafa Kemal Paşa caddesinin tanzimi için 3710 ~o. ıu Be

lediye istimlAk kanununa tevfikan istim!Ake tAbi tutulan tstanbulda 
Unkapanmda Kasap Demirhun mahallesimn Unkapanı sokağında Ka
dastronun 1080 inci adasında 2 Parsel eski « - 46 ycnl 52 • 2 kapı No. 
Iu altında dUkkAnı olan kagir hanın tamamına 3000 lira istimltl.k bedeli 
takdir edilmiş ve muamelesi tekemmuı ettirilmiştir. 

MezkQr yerin 19/80 hisse sahibi bulunan Haydar lıgene mezkQr istım
llik kanununun 11 inci maddesine tevfikan k~yfiyetln tebliği için 1479 
yevmiye No. su tahtında tevdi edilen ihbarnamedekl tebliğ memurunuzun 
:rneşruhatına istinaden Hnydarın ikametgahının tayin edilememiş ve bu 
suretle tebliğ. edilememiş bulunduğ.ı beyanlle iade edilmiş olmasına bina
en Uiln taıihın<ten itibaren kanuni müdıleti zarfında takrire gelmediği 
veya mahkemeye milraeaat etmediği takdirde isUmlAk kanununun 18 
inci madde.si hükUmlerinln tatbik olunacağmın yine istlmlAk kanununun 
10 uncu maddesi iktizasınca t~bllğ makamma kaim olmak üzere iki yev. 
mı gazete~e il!ın ettirilmesini ve llAnı muhtevi gazetelerden ikişer nüs
hasının gondernmesini rica ederim. 

İstimlak mfidUrU All Yaver Mazal 

Beyoğlu Beşi::ci Noterliğine 
~azı Mustafa Kemal Paşa caddesinin tanzimi :için 3710 No. ıu belediye 

istımllk kanununa tevfikan isUmlAke tAbi tutulan !stanbulda Unkapa
nmda Kasap Demlrhun mahallesinin eski ve yeni Azaplar sokağında. Ka
dastronun 1080 nci adasında 5 parsel eski 4 yen! 10 _ 12 kapı No. lu ar
saya 2030 lira kıymet takdir edilml.ştır. 

Tapudan alınan kayıttan sahipleri oldukları anlaşılan Fatma MUni
rc, Emine, Münire, Hüseyin, İbrahim, Mehmet Şevki, Fatma, Mevhlbe'ye 
mezkQr kapunun 11 inci .maddesine tevfikan key!lyeUn tebliği için 5977 
yevmiye No. su tahtında tevdi edilen ihbarnamedeki tebliğ mernurunu
zun meşruhatına istinaden mezktlr şahısların ikametgı'\h ve meskeninin 
tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edilememiş lıuluı!duğu bcyanile iade 
edilmiş olmasına binaen llAn tarihinden itibaren kanuni müddeti zarfın
da takrire gelmediği veya mahkemeye müracaat etmediği takdirde is
timlO.k kanununun 18 inci maddesi hükUmlerinln tatbik olunacağının 
yine istimlAk kanununun 10 uncu maddesi iktizasınca tebliğ' makamına 
kaim olmak Uzere ıki yevmi gazete lle ilAn ettirilmesini ve il1nı muhtevi 
gazetelerden ikişr nüshanın göndrılmesini rica <'derim. 

İstimlAk MlldUrU Ali Yaver Mazal 

Beyoğlu Beşinci Noterliğine 
Gazi Mustafa Ke~al Paşa. Caddesinin tanzimi için 3710 No. lu Be

lediye lstlmlı\k kanununa tevfikan lstlmldke tAbi tutulan lstanbulda 
Unkapanında Kasap Demirhun mahallesinin eski Hamam arkası yeni 
Elvanzade - Hamam arkası sokağında kadastronun 1039 uncu adasında 
2 Parsel eaki 2 yeni 2 en yeni 2 kapı No: lu ahşap barakaya (800) lira 
iştimlik bedeli takdir ve muamelesi tekemmuı ettirilmiştir. 

Tapudan alman kayıttan hissedarı olduğu anlaşılan Ahmet Reşide 
istlm!Ak kanununun 11 inci maddesine tevfikan keyfiyetin tebliği için 
yevmiye 5978 No. tahtında tevdi edilen ıhbarnamedekl tebliğ memuru
nuzun meşruhatına istinaden Ahmet Reşidin ikametgtıh ve meskeninin 
tayin edilememiş ve bu suretle tebliğ edilememiş bulunduğu bcyanile ia
de edılmiş olmasına binaen ilAn tarihinden itibaren kanuni milddetl 
zarfında takrire .gelmediği veya mahkemeye mtlrncaat etmediği takdir
de lstlmlAk kanununun 18 inci maddesi hükümlerinin tatbik olunacağı
nın yine lstimltl.k kanununun 10 uncu maddesi hükmünce tebliğ maka
mına kaim olmak üzere iki yevmt gazetede il~ cttırllmesinl ve lllnr 
muhtevi gazetelerden ıklşer nüshasının gönderilmesini rica ederim. 

1 timlll.k mlldürıi Ali Yaver Maul 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

a - Ereğli kömUrleri işletmesi, Zonguldak 
b - Garp linyitleri işletmesi, Balıkesir, 
c - .Mahrukat bürosu, Ankara 
d - Ereğli kömürleri işletmest. 

Kok ve ibra.kiye servisleri .Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, 
Ereğli dCaradenız> 

Yukardaki müessese ve servislerinin, taş kömUrU. linyit, kok, Briket 
ve tali maddelerinfn alım ve sat:ımından mUtevellit bllQmum mevcudat, 
taahhlidat ve matltlbatı blltün hukuk v~ vccaiblle yeniden teşkil eyle 
diğimlz, 

Ma.'hdm mesullyetı~ 
'l'CRIUYE (Kö31VK SATI~ VE :rEVZI MtlESSESE t 

firmasına devredilml.ştlr. 
Ala.tcadarların ı haziran 941 tarihinden itlb8ren: 
1 - Her cins taş klSmilrU, kok, briket ile tali maddeleri için F10B 

olarak yapılacak talepler mUessesenln merkezine: 
Adres: Aü.ttirk bulvarı 21/23, Yenişehir, Mtihendisler blrHği bina

sı, Ankara. 
2 - Llnyit kömUrU içiR yapılacak milraeaatların e6ki81 gibi, «Oarp 

liııyitlert işletmesi> .Balıkesir, adresine, 
3 - Mahalll ihtiyaçlıı.r ili!ı cta.ş kömttrtt, kok kömUrU, Hnyib lhra

klyelik kömürler için o mahaldeki .şube veya <ıccntelcrimlze> latanbul, 
lımir, Zonguldak, Mersin, Ereğli <Karadeniz> de şube ve depolarıme 
olduğu gibi muhtelif şehirlerde .acenteler vardır.> 

4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intrhap edilmiş ve mu
kavelesi henüz hitama ermemiş aceıtleleı1miz ile diğer müstehliklerin 
Ankara merkezine. 

5 - Taş kömllrll, linyit, bnket, kok ve tali maddelerinin ihracatı iş 
lcrlne mUtenllik hususat için Ankara merkezine, 

Yukardaki adreslere müracaat etmeleri rica olunur. Merkez, şube 
ve depolarımızın telgrll'f adresleri: Mahrukat. (3003 - 4257) 

&ı.hıbl ve Neşriyat MüdUrU: AHMET E.'\ll:lıi YAJ.MAN 

Basıldığı Yer: VATAN MATBAASI 

i İplik 
____ ....---_ 

Yedikule 
Fabrikası T. A. Şirketi 

V.eıbrika Teslimi lpl:k Satış Fiyatlan: 

Yater No. 12 Paketi 577,S kuruf 
lt lt 20 ,. 682,5 > 
lt )) 24 > 732,5 > 

r ... » 20/2 » 752,5 > 

İstanbul Defterdarlığından: 
1 - Fevkallidc vaziyet dolayısile bazı ver&i ve resimlere zaın ıcro.st~ 

na dair olan 3828 sayılı ve 17/5/940 tarihll kanuna ek kanun aıft/94 
tarihinde neşredilmiştir. 

2 - Bu kanunla aşağıda 3 numaralı bendin A, B, C fıkralarında ~ 
zılı maddeler muamele vergisine, ve E fıkrasındaki maddeler 15~11.k 
vergisine tAbi tutulmuş ve F, G, H fıkralarındaki maıldelerin i.Stw"""' 

vergileri de arttırılmıştır. Bu maddelerin: 
A) Alım ve satımı ile iştigal edenler. aJl 
B) Bu maddeleri imaıcı.tında iptidai veya tAli madde olarak kultıın 

smal müesseseler. eSİ 

Bu maddelerden kanunun neşredildiği günün yani 31/5/941 cunıar~ 
gUnUnün sabahında ticarethane, mağaza, !abrıka, imalAthane. aot de 
ve depolarında .şube, acente, komisyoncuları nezdinde veya sair yerl~crl 
bulunan stoklarının ciMini, miktarını, sıkletini ve bulundukları yer ııe 
bu llAnın yapıldığının ertesi gününden itibaren Uç gUn zarfında bir e.r 
yanname ile Galata Balıkpazannda muamele ve lstihlAk vergileri ı:ıaı 
kez tahakkuk şubesi şefliğine, Beykoz, Sarıyer, Bakırköy ve }ı.d gı 
kazalarındaki mUkellefler de bu kazalar MalmUdUrlUklerine blldiroıe 1• 
mecburdurlar. (Bunlardan sınai müesseseler kanunun neşri tarnıtn~c tr 
mali tekemmül etmemiş halde bulunan .mevaddı beyannameıerıne p 
dal madde halindeki miktar ve sıkleUerine göre dercedeceklerdir.) 

3 - Beyanname ile bildirilecek maddeler aşağıda gösteriımiştil'· 
A) Kepek atı 

B) yerli nebati mahsullerin tasir ve tasfiyesinden ısmısal oıuıı •c· 
yağlar (Zeytinyağı, susam yağı, ay çiçeği yağı, rapisa. keten, )>eZir ' 
saire yağları gibi) ıde 

C) Şekerden memleket içinde imal olunan maddeler (LokUm• al< ıc
şekeri, bonbon, kare.mel:\, reçel, marmalat, fundan, jile şekeri, şclt~uP 
me, .'}urup ve emsali, terkibinde % 50 den fazla şekeri muhtevi aJllf 
şimdiye kadar muamele vergisinden muaf bulunan maddeler) (T 
helvası beyanname ile ihbar mecburiyetine tAbi değildır.) 

D) Ustik çizme, Şoson, kaloş, ökçe. e'" 
E) GUmrUk ithalıı.t tarifesinin 469/ A, B pozisyonlarına giren he!" n 

çiınento. ~ 
F) Gt?mrUk ithallt tarifesinin 129/B, 132/B pozisyonlarına gtrcn 

ipek ve ırunt ipek ipliği. 
G) Her nevi kahve (gUmrUk tarife numarası 208) 
H) Her nevi çay (gtimrUk tarife numarası 213) ı;ıı· 

• - Yukarıda 2 numaralı bentte yaz::ı şaltıı: ve müesseseıerdetl J<İ• 
nunun neşri gününün sabahında kepek, yağ şeker mevcudu ytız~ 1ıği 
lodan, !Astık ökçe, -105on, kaloş, çizme, s:.m'i ipek ve sun'i ipel< p ,ı 
kahve ve çay mevcudu onar k.lodan, çimento mevcudu 500 .kil0d8:r.ıı 
olanlarla 3813 sayılı muamele vergısi kanwnınu:ı aşağıda 5 n~:ıııdeıı 
bentte yazılı 11 ve 12 inci maddeleı ı :r>aııcibl.rıce muamele vergı ... 

diri"'' muaf bulunanlar beyanname V-!.rmek mı>elıuriy·~tlne tAbi değil ınuci· 
5 - 3843 sayılı muamele v1>rglsl kanununun 11 inci maddesi 

11
ueSI 

bince muamele verglslndı>n m•ıaf olL\nlar aynı evde ikamet eden ıxııı 
efradı ;ile birlikte münhasıran ıkanıetgulı dahilinde icra edilmek ,.cenlcı 
harrik kuvvet kullanılmamak ve hariçten alacağı iş1.i beşi ge~'1cti1e 
şartile iplik, havlu, örtü. çorap ve mensucat gibi örgü ve dokUm8 urgsı: 
dantelA ve nakış L~leri hasırcılık ve sepetçilik mamulll.tı, ip ve 
imala.tı ile iştigal edenlerdir. sf tıl 

MezkQr kanunun 12 inci maddesile muamele vergisinden nıu uştetl 
tuhnuş olanlar da doğrudan doğruya veya bilvasıta yalnız bir ın c ~· 
hesabına lmallı.t yapmıyan ve istihdam ettiği işçi sayısı mlle~ı ıt· 
hibi de (bizzat çalı'5tn çalxfffi&Sin) dahil olmak U~r beşi te.Cll'-~).gil'i 
miyen ve muharrik kuvvet kullananlarda muharrik kuvveti lld art6•' 
geçmiyen küçük sanat müesseseleridir. Bu müesseseler, matıa!ll " 
dairelerinden verllmlş olan muafiyet karnelerini haiz oıanıard1r~ }'il' 

6 - Hususi müskirat ıı.mmerı ile tütUn ve müskirat bııyil csrtıııs· 
nununun neşredildiği 31/5/1941 cumartesi gUnUnUn sabahında ti aeeııte
ne, mağaza. fabrika, imall'ıtha.ne, ambar ve depolarında şube ve (tnfl)-e 

leri ve komisyonculan nezdinde bulunan her nevi sigara ve tüUln "1S1''' 
ve tönbekl de dahil) ve rakı, kanyak, konyak ve likör, .şa.ınpa.ıt'I"~• ı6' 
cın, votka.. şaraplarla. kibrit ve çakmak taşlarının etiket flya.U~eıı ıtl· 
re clns, nevl ve miktarlarını bu UAnın yapıldığının ertesi günUn lıı.r' ili" 
baren Uç gün zarfında bir beyanname ile ruhsat tezkeresini aıdllt 
hisarlar idaresine bildirmeğe mecburdurlar. nı# 

7 - Kibrit inhisarı işletme ~rketl acenteleri de kanununı ıtcı8' 
tarihinde ellerinde mevcut kibritlerle çakmak taşlarının mlktıı.rı~unt!tlı:
bu llAnın yapıldığının ertesi gününden itibaren Uç gün içinde b~ W 
ları mahallin inhisarlar idarcsiJle bildireceklerdir. (Kibrit in J<l~rıt 
Jetme şirkatinc ait olup acenteler nezdinde emaneten bulunduğU cl<ur.l 
ve vesikalarla tevsik edilen kibritler byannamelere ithal edilınlYec1~ . 1 •ahtS .,j 

8 - Tuz alım ve satımı ıle meşgul <>lan hakıkl ve hükm "ertndB lr 
bu kanunun neşredildiği 31.5.941 cumartesi gUnU sabahı eli ,•e (!e' 

yüz. elli kilodan ıfazla tuz bulunanlar da o tnrihte mağaza. ıın~e 11ııııı· 
polarında şube, acente ve komisyoncular nezdinde ve sair yerıer y&PıJdl' 
nan tuzların cins ve miktarını ve bulundukları yerleri bu il.AJUll bllııııı· 
ğının ertesi gUnUnden itibaren Uç gUn içinde bir beyanname 11e 
dukları mahallin inhisarlar idaresine bildireceklerdir. daltele" 

9 - Bu iltlnın yukarki bentlcr:lnde gerek mahalll varidat eıJ!lt'JI 
rlne gerekse inhisar idarelerine verihnesi mecburi olduğU tasri!ınaı11e
beya.nnameleri mUddeti içinde verm!yen veya mevcutlarını bCY ,.ıı l711• 
terine noksan geçirenlerden beyannamesini vermedikleri veya nol<-! 
dirdikleri maddelerin vergisi beş kat fazlasne tahsil dilecckt1r• 

Allkadarlarca bilinmek Uzcre füuı olunur. 

NOT: .vııı' 
-· ın~ ı - Verilecek beyannamelerin hl!k ve silhrtklen Ari oıara\sınt' ~ 

ile veya mUrekkepli kalemle normal ebattaki kdğrtlara y~lfll ~~ 
aşağıdaki numuneye göre tanzim edilmesine bılba6Sa diJtkıı.t 
dır. 

Beyanname nümunesl 

,:M:uamele ve tstihllı.k Vergileri Merkez Tahakkuk ~ııttne 
(Veyahut. • • • • • • • Mafnıüdtir1Uğüne) 

lstm: • . • . • • • • . lş: . . • • • • 
Muvaz.zah adresi:. • • • • Beyannamenin verildiği taı•ilı • • 

Mevcut toklann btı· 

1 Cinsi 

.Mevcut lstokların 

1 Sıkleti tı"· 
lundukları mahaller Miktarı 

e, &fi ..AO 
Müesseseme alt ticarethane, mağaza, ~brika. hnaIAtııan ·erıeıv t 

depo, .şube ve acentclerlmle komisyoncularım nezdinde vesalr ) ıncvt:11 
kanunun neşri tarHıi olan ;n.5.941 cumartesi gUnU sabahında sıı~ 
bulunan • • • • . • • • vergisine tA.bi maddelerin yuıtard& 
datilc gösterilmiş olduğunu blldiririm. 

Pul 

Müessese lbtıtfO ~1' 

hU\'l)et , e ıntzaS' ~· 
a.ııııt t ıı· 

II - Mükelleflerce muamele ve ıstihlll.k vergisine mUte ıııtııfl'' 
i:lüt edileccl< hususat hakkında beyanname verme mUildeUnin 1 ~ıod~· 
dan evvel Ge.latada Balıkpazarında Muamele ve tstihlAk vergil~~g, 41ıı.t9; 
lüğtl ile, M.crkcz Tahakkuk şubesi şefliğine, ya lzzat veya. 4l i'9ıı 
43309 numaralara telefonla mUracaat etmek surctlle tktızn edeli 
alınabilir. A .. 1 ı-ıır ytl"" • ,.. 

IIl - Hususi müskirat il.milleri ile, tütün ve mttskirat bS nrı"ııı 
rlt inhisarları işletme şirketi acentelerinin kullnmıraldar1 bcYB ~cııl1~ 
lcr inhisarlar idaresince tab ve izhar edilmiştir • .Amıl, bayi "'*'l< ~trtl 
lerln alakadar semtlerde.ki iııhisarlaı satış depola.rmdan ted"1i<•z•9) 
aurctUe bu .beyannameleri tanzim ve tevdi dmeleri l!ıznnt!It· 


