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Tür ki yenin bîtaraflığından 

kim istifade etti? Almanya 

kimden fayda gördü? 
Dünyayı sarsan kasırga orta-

smda, bütün memleketler, hattâ 
harbedenleri, Türkiyenin siyase-
tile yakından uğraşılıdırlar. Bin-
bir dert arasmda her çeşit ba-
smda Türkiye hakkında uzun 
yazılar çıkar. Sovyet Rusyada bile, 
bu ölüm dirim didişmesinde ga
zeteler, kendi yurtlarmı ilgilen
diren kalabalık ve çetrefil politi
ka işleri arasmda, zaman zaman 
Türkiyeye yer ayırmak zahme
tine katlamrlar. Bundan dolayı 
haz ve övünç duyduğumuzu giz-
liyemeyiz. 

Moskovada çıkan ve Sovyet 
hükûmetile Partinin fikirlerini 
yazan «Harb ve işçi sınıfı» mec-
muasımn Eylül sayısında «Tür
kiyenin bîtaraflığından kim isti
fade ediyor?» başlığı altında uzun 
bir yazı çıkmıştır. Bizi en iyi 
tanıması gereken komşu memle
kette Türkiye dış politikasının 
ne gibi delil ve düşüncelere da
yanılarak incelendiğini göster
mek için — eğer sayfalanmaz el-
verseydi — bu uzun yazıyı oku
yuculara, olduğu gibi sunardık. 

Bu yazıda, «1939 ilkbaharında 
Türkiye, Almanya ile İtalyanm 
tecavüz hareketleri karşısında 
Avrupa memleketleri için doğan 
tehlikenin tesiri altında, bu te
cavüze karşı kojmıak lüzumunu 
duyan memleketler sırasma ka
tılmaya hazırdı» denildikten son
ra 1939 Mayısından beri memle
ketimizin politikası, İngiltere ve 
Fransa ile imzalanan ittifak çer
çevesi içinde uzun uzadıya göz
den geçiriliyor. Millî Şefin, Baş
vekilin, türlü zamanlardaki nu
tuklarına, bazı gazetelerimizin 
yazılarma dayanarak o tarihten 
bugüne Tiirkiye siyasetinin 
değişimini göstermek isteyen 
Moskova mecmuaacna bakılürsa, 
ingiltere ve Fransa ile ittifakı 
imzaladığı sırada Türkiye bita
raf değildi, muvakkaten harb 
dışmda bulunuyordu. Halbuki 
sonra Türkiye, yavaş yavaş tam 
bîtaraflığa doğru kaymış ve «ne
tice olarak Almanların Sovyetle
re alçakça taarruzlanndan dört 
gün evvel Türkiye ile Almanya 
arasında bir dostluk ve ademi 
tecavüz misakı imzalanmıştır. 
Almanya bakımından, Balkanlar 
cenahmı örtmeye yarayan bu mi-
sak, Sovyetler Birliği aleyhine 
hazırladığı harbin bir zinciri ol
muştur. Bu misakın imzasile 
Türkiye dış siyaseti çok tezatü 
bir duruma girmiştir.» Çünkü 
Türkiye, bundan sanra, İngiliz 
İttifakı, Sovyet dostluğu dolayı-
sile, birbirine zıt gayeleri birleş
tirmek zoru altma giriyordu. 

Makale, bu arada — her ne
dense — Almanya Büyük Elcisi 
von Papene karşı yapılan sui
kastın . muhakemesine geçiyor. 
Bizi bugün ilgilendiren mesele, 
tamamile unuttu^rumuz bu dâva 
olmadığı için, yazının Türk hâ
kimleri, Türk adaleti, Türkiye 
basını hakkında bu münasebetle 
reva gördüğü uygunsuz tabirler 
karşısında duyduğumuz utanç 
ürpermesini okuyuculardan esir
gemek isteriz. Bu bahsi geçiyo
ruz. ^ ^ -̂  

Yazıda deniyor ki: «Esaslı olan 
şey Türkiyede bazı çevrelerin 
Hıtlerci Almanya lehine olan me
yillerini gerçekleştirmeye ca-
hsmalan değildir. Bundan daha 
ehemmiyetli olan şey, Almanya-
ya karşı hayırhah bir yol tutmuş 

• ve açık bir sevgi göstermeye baş
lamış olan Türkiye dış siyaseti
ne venlen istikamettir» Türki
yede tutulan bu bîtaraflık siva-
seti Almanya lehinedir, hattâ bu 
bîtaraflık, Alma'nyayı Sovyet 
Rusvaya karşı harbe teşvik et
miştir. Almanya Avrunada mu
zaffer olduğu zamanlarda bile 
Türk bîtaraflığı Balkan cenahı
nı müdafaa etmesi itibarile Al
manlar için kıymetli olmuştur. 
Alman mağlûbivetlerınden son
ra ise bu bîtaraflıem de&pri Hit-
1er için çok büyümüştür. Bu yüz
den Almanva Balkanlarda 
kuvvet 
Ankara 

miş olur.» Yazı şöyle bitiyor: 
«Sovyet efkân Türkiyenin bu
günkü dış siyasetini dikkatle ta-
kibediyor ve bu politika ile olan 
münasebetleri tâyin için hâdise
leri tetkik ediyor.» 

Türkiyenin dış siyasetirü ve 
bilhassa bu harbde güttüğü bî-
tarafük politikasmı kendisUe hiç 
çekinmeden, en açık konuşabile
ceğimiz memleket Sovyet Rusya-
dır. Bunun iki sebebi var: 

Biri, Türkiyenin 3drmi yıldır 
Sovyet Rusyaya karşı tuttuğu, 
türlü hâdiselerin çetin İmtiha
nından geçmiş dostluk politika
sıdır. Çarlığı deviren komünist 
Rusya ile kurtuluş mücadelesin
den doğan Kemalist Türkiye bir-
birlferini ilk tamyan, birbirlerine 
ilk dostluk elini uzatan iki mem
lekettir. Türkiye, yalnız bu hissi 
ve tarihî sebeplerden dolayı de
ğil, menfaatlerini de Sovyet Rus
ya ile dostlukta bulduğu için o 
gündenberi bu dürüst yoldan ay-
nlmamıştır. Milletrarası müna
sebetlerimizi tâyi'n eden vesika
lar bunun en kuvvetli delilidir. 
Biz bu karşılıklı dostluktaki 
menfaatlerin iki taraflı olduğuna 
inandığımız ve Türkiyeden Sov
yet Rusya için tehlikeli veya za
rarlı olabilecek hic bir hareket 
çıkmıyacağmı bildiğimiz için her 
hangi bir meseleyi açık konuş
maktan çekinmeye, dış politika
mızı türlü tevil ve tefsirlerle ör
tüp gizlemeye ihtiyacımız yok
tur. Karşı taraftan beklediğimiz 
tek şey de bu açıklık, bu sami
miyettir. ' 

Bizi açık konuşturan ikinci se
bep, bu harb içindeki bîtaraflık 
siyasetimizin kıvnmsız, gizlisiz, 
kimseye zarar vermeyen, düm
düz bir yol olmasıdır. Türkiye 
bu harbin başmdan beri tuttuğu 
ve hiç bir hesapla değiştirmediği 
s iyaset y o l u n d a n dolasa ift ihar 
eder. Bımdan dolayı da — belki 
Rusya müstesna — bütün dün
yanın takdirini kazandı. 

Türkiye bu harbin tâ başmda 
gayelerini ve menfaatlerini he
sapladı, İngiltere ve Fransa ile 
b'r ittifak imzaladı. Bu ittifak. 
Milli sımrlanmız dışında herhan
gi bir emelin gerçekleşmesi ümi
dine dayanan bir menfaat hesa
bından değil, Türk vatanının 
Akdenizden gelecek tehlikeler 
karşısında müdafaası kaygısm-
dan doğmuştu. Türkiye, harbin 
eidişi, kendi selâmeti, müttefik
lerinin menfaati bakımından 
harbin dışında kalmayı tercih 
etmiş, Alman ordulan Balkanla^ 
ra geldiği zaman Almanya ile 
anlaşmayı gene bu menfaatler 
bakımından faydalı bulmuştur. 
Nitekim, Türkiyenin Alman se
lini Balkanlarda durdurarak bi
taraf kalmasile valmz kendi 
menfaatlerine ettiği hizmetin 
değil. Müttefiklere yardımının ne 
büvük olduğunu zaman göster
miştir. Müttefiklerin Suriyede, 
Irakta, Mısırda tutunmalan, 

Necmeddin Sadak 
(Arkası sahife 2. srttun 4 le) 

Almanlar 
Mussoliniyi 
kurtardılar 

Duçenîn şimdi nerede 
bulunduğu belli değil 
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Londra 12 (A, A.) — Alman haberler 
ajansı. Fûhrerln umumî karargâhının 
bir tebliğini neşretmiştir. Bunda 
şöyle deniliyor: «Alman paraşütçüleri 
ve S, S. teşkilâtına mensup kuvvetler, 
hainler tarafmdan hapısedilmiş olan 
Mussoliniyi kurtarmak için teşebbüs
te bulunmuşlar ve bu teşebbüs mu
vaffak olmuştur. Duçe şimdi seıbes-
tir.» 

Londra 13 (A.A.) — Alman tebliği, 
Mussolminln Alman kuvvetleri tara
fmdan kurtanldığmı bildlrijrorsa da 
Duçenin şimdi nerede bulunduğunu 
blldlrmemektedir. 

Napoli muharebesi emsalsiz 
bir vabşetle devam ediyor 

Almanlar, müttefik ilerlemesine mâni olmak îçîn 
son neferlerini de muharebeye sevk ediyorlar 
Müttefik ihraç kuvvetleri, aralarında irtibatı tesis et
tiler, bîr çok şehir ve köyler müttefiklerin eline düştü 

Macaristan 
seyirci 

vaziyetinde 
Gazete ler , t ta lya 

kiral ına ve B a d o g l i o y a 
hakaret edici yaz ı lar 

yazmıyor lar 

Burapefte 12 ( A . A . ) — Anado 
lu ajansmm hususî muhabiri bildiri
yor: 

Sicilya seferi ile Mussolini'nin yi 
kılmıasmın içtinabedilmez bir neti
cesi olan İtalyan mütarekesi, her yer
de olduğu gibi Budapeşte'de de hiç 
kimse için bir sürpriz teşkil etme
miştir. Bununla beraber, italyanm 

Londra 13 (Radyo) — İtalyada 
son askerî vaziyet şöyle hülâsa edi
lebilir: Tareınt'a çıkan ingiliz kuv
vetleri, biri şarka, diğeri şimale mü
teveccih olmak üzere, iki kol halinde 
dahile ilerlemiştir. Şimale ilerliyen 
kol birinci Alman paraşütçü fırkasile 
temas'a gelmiş, şarka teveccüh eden 
kol Brindizi limanmı işgal etmiştir. 
Brindizi'nin bütün liman tesisleri 
sapsağlamdır, italyan dok amelesi, 
Müttefiklerle iş birliği yapıyor. Brin
dizi, Otranto kanalının en dar yerin
de kâin olup Arnavutluk saıhilinden 
60 mil uzaktadır. 

Sekizinci ordu, şimale doğru üeri 
yürüyüşüne devam etmiş v e ilk ihraç 
noktasından 120 kilometre şimalde 
bulunan Katanzaro'yu, San Ofemia'-
yı ve La Nazia'yı zaptetmiştir. 

Napolide Saleıno bölgesinde be
şinci ordu, memleketin içine doğru 
ilerlemeğe devam etmektedir. Al 
manlar, Müttefiklerin ilerlemelerine 
mâni olmak için ellerinde bulunan 

teslim olusu, heyecanlı ve mühim b ir ] tütü^j^y^^ı^r i son neferine kadar 
muharebeyle sürüyorlar. MüttefUcler* 
yüzlerce büyük küçük gemi tarafm
dan takviyeler çıkarılmaktadır. 

Muharebe emsalsiz bir 
vahşetle devam ediyor 
Londra 13 (Radyo) — Reuter 

ajansmm muhabirine göre, Sal^erno'-
da Müttefiklerin durumu gittikçe 
kuvvet buluıyor. Napoli bölgesinde 
muhtelif noktalara çıkan Müttefik 
kuvvetler biribirlerile temas ve irti
batı tesis etmişlerdir. Bu Müttefik 
ihraç kuvvetlerinin memleket dahili
ne nüfuz ettikleri mesafenin derin
liği bir değitldir. Birkaç yerde. 
Müttefik ihraç kuvvetleri. Alman bau 
taryalannm top ateşi altındadır. 
Müttefikler, Alman topçusuna kara 
bataryaları ve harb gemilerinin top-
larile mukabele ediyorlar. Küçük bir 
şehir, birkaç defa el değiştirmiştir. 
En nihayet Almanlar bu şehirden 
çekilmişlerdir. Şimdi Müttefik piya
deler, bu küçük şehre girmeğe h^ızır-
lanıyorlau-. 

Amerikîm radyo muhabirine göre 

haber tesirini yapmaktan geri kal
mamıştır. 

Umumi kanaat şu merkezdedir ki 
Macaristan, kendiliğinden mesele çu 
karmağa teşebbüs etmiyeoek we 
meselelerin hâdiseler tarafından or
taya atılmasını tercih edecektir. Bu
nunla beraber bir gün neısıl olsa or
taya çıkacak olan bu meseleler Ma
car maıhfillerini şimdiden yakın bir 
alâka ile ilgilendirmektedir. Bugün 
Budapeşte seyirci vazlyetindedir. Ne 
gazeteler, ne Macar Telgraf ajansı 
BerUnden gelen ve ttalycmın ihane
tinden bahseden haberlerle kıral ve 
mareşal Badoglio hakkında hakaret 
sayılabilecek cümleler ihtiva eden 
yazılan neşretmemişlerdir. 

Diğer taraftan Macar Telgrai 
ajansı, Macaristanm da teslim ola
cağına dair İsviçre kaynaklarından 
verilen haberleri yalanlamıştır. 

Başvekil M. Kallay evvelki akşam 
hükümet partisinin bir toplantısında 
söz alarak son hâdiseler hakkında 
kısaca malûmat vermiş ve demiştir 
ki: «Macaristan bugünkü güç durum-

Amerika Hariciye Nazırı 
B. Hull'un müiıinı nutlcu 

• • 
Büyük küçük her millet birbirine 

müsavidir, her millet dahilî 
işlerini tanzimde serbesttir 

1 

Londra I 3 (Radyo) — Ame
rika Hariciye Nazın M. Cordell 
Hull, yaptğı bu konuşmada, Fran-
sanın bugünkü askerî vaziyetine 
temas ederek Fransız 2iskerî kud
retinin yeniden kalkınması neti
cesi olarak bir kere daha millet. 
1er arasmdaJd yerini istikbalde 
alacağını söylemiştir. 

B. Hull, milletler arasındaki 
münasebetlerin dayanacağı pren
sipler hakkında da şu mühim 
sözleri söylemiştir: 

«Birleşik Amerika, diğer mil
letlerle beraber harb yaralannm 

tamirine yardım edecektir. Bü. 
yük, küçük her millet, biribirine 
müsavidir. Bütün milletler, ha
riçten hiçbir müdahale vuku bul
maksızın dahilî işlerini istedikle, 
ri g^bi tanzim etmekte serbestir. 
Birleşmiş milletler, sulhun muha
fazası için icabında cebir ve kü
vet kullanmalıdırlar. Bütün ihti
lâflar, uyuşma yolile halledilme
li, milletlerin iktisadî imkânları 
arasında fark bulunmamalı ve 

aralarında iş birliği yapılmalı
dır.» 
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D İ K K A T L E R : 
Daha geri devirlerin 

tekniğini de ihmal 
etmemeli 

— Nakliyat... Ah nakliyat.. A h 
nakUyat... Nakliyat darlığı olmasa 
pahalılık da olmıyacak... 

heri bir tekniğe dayanan tedbîrler 
düşünüledursun, geri tekniğe daya
nan tedbirler de düşünülemez m i ? 

Türkiyenin etrafım saran denizler 
artık muharebe sahası olmaktan çı
kıyor: Osmanlı devletinin kaptan 
paşaları, bir mevsim içinde yüzlerce 
teknelik donanma yapturabilirlerdi; 
bunlarla Akdenlzi haraca keserledi. 
Biz de, gene bu topraklar üzerinde 
yaşıyan insanlar, ihtiyacmuz derece
sinde motorsuz gemi yaptırsak, yel 
üfürse, su götürse, nakliyat işini bu 

dan ancak millî birliği sayesinde kur- Salerno bölgesinde cereyan etmekte 
tulabihr. Macaristan kendi kuvvetin- olan muharebeler vahşet itibarile 
den başka bir kuvvete güvenemez. Tunus 've Sicilya muhareblerinden 

az , , , .suretle olsun kısmen temin edemez 
bulunduruyor. «Savet | miviz ? 

•„ *, 1 ^ A lmanva lehine o lan bî- | Prensip itibarile. her halde ileri 
t a r a d ı k t a n vazo;ecerse Almanva- j tekni&in ve geri tekniğin bütün çare
n i n mukadder akıbeti taci l edil-jlerini tecrübe edecek mevkideyiz. 

— Rica ederim kom§u, kahve 
rahatsız ediyorsun!.. 

iç!.. Konuyu komşuyu 

daha dehşetlidir. Salerno mıntaka-
sında mühim bir ona yolun Müttefik
lerin eline geçmemesi için Almanlar 
çetin gayretler sarfetmişlerse de mu. 
vaffak olamamışlardır. Şimdi bu ana 
yol Müttefiklerin elindedir. 

Birçok şehir ve köyler de em
niyetli bir tarzda işgal edilmiştir. 
Müttefiklere mütemadiyen takviye 
kuvvetleri gelmektedir. Sekizinci or
du, şimal istikametinde ilerleyişini 
hızlandırmıştır. 

Yeni Badoglio kabinesi 
Benme 13 ( A . A . ) — Sicilyada 

bulunan mareşıal Badoglio yeni bir 
italyan hükümeti kurmakla meşgul
dür. 

Bazı Alman birlikleri 
çevrilmiş 

Bern 13 (A.A.) — Şimalî Afrika 
Müttefik umumî karargâhmdan şim
di gelen bir haber, cumartesi günü 
sekizinci İngiliz ordusunun 48 kilo
metre ilerlediğini ve bazı Alman bir
liklerini çevirmlğ olduğunu bildir
mektedir. 

Kesser l ing örfî idare 
i lân etti 

Londra 13 (Radyo) — İsviçreden 
bildirildiğine göre mareşal Kesserling 
İtalyada örfî idare İlân etmiştir. Bal
talama hareketlerine teşebbüs ve Al
manlara mukavemet edenler idam 
edileceklerdir. 

Şimalî İalyada Alman alra karşı 
mukavemet devam ediyor. Torinoda 
İtalyan askerleri sivil halkm da yar-

dımlle Almanlarla büyük ölçüde mu
harebelere girişmişlerdir. 

Piyemontede Rommel kuvvetlerin» 
mukavemet fevkalâde şiddetlenmiş
tir. İtalyan işçileri grev ilân ey
lemişler, hava bombardımanlarile ha» 
rap olan demlryollarmı tamirden İm
tina etmişlerdir. 

Arnavutlukta ve Yugos
lavya'da îtalyanlarm 

mukavemeti 
Londra 13 (Radyo) — Alman ha

berler ajansı İtalyan askerlerinin Ar
navutlukta ve Yugoslavyada şiddetli 
bir mukavemet gösterdiklerim kabul 
etmektedir, itçılyanlarm mukavemeti 
bilhassa Draç limanmda şiddetlidir. 
İtalyan gemicileri gemilerini Alman
lara teslim etmemişler, batırmışlar
dır. Tirana'da da İtalyan askerleri 
şiddetli mukavemet göstermektedir. 

Yugoslav çeteleri Drine nehri 
üzerinde • Kona kasabasını zaptet-
mişler, Belgrad ve Adriyatik demir
yolunu kesmişlerdir. Rodosta ve Atl-
nada da İtalyanlarla Almanlar ara
smda çarpışmalar olmaktadır. 

italyan filosu 
Londra 13 (Radyo) — Şimdiye ka

dar Maltaya gelen büyük, küçük İtal
yan harb gemileri 30 dan fazladır. 
Daha bir çok İtalyan .harb gemileri 
Maltada beklenmektedir. İtalyan filo
sunun oynıyacağı rol henüz malûm 
değildir. Fakat İtalyan mürettebatına 
harb esiri muamelesi yapılmıyacaktır. 
müttefiklerin İtalyan denizcilerine 
emniyet ve itlmadlan vardır. 

Ruslar 
ilerliyorlar 

Londra 13 (Radyo) — Ruslar, Brl-
ansktan Azak denizine kadar uzanan 
cephe boyunca ilerlemektedirler. Rus
lar bugün Brl&nsktan 19, Kiyeften 
100, Dnieperopetrovsktan 70 kilometre 
uzaktadır. Bir Rus kolu Kınma giden 
demiryoluna hâkim Zaporojeye yak
laşmaktadır. Ruslar bu ilerleyiş esna. 
smda yüzlerce şehir, kasaba ve köy 
Istirdad etmişlerdir. 

Berlin 12 (A.A.) — Alman başku 
mandanlığınm tebliğine göre Novo-
rosiski limanının batısma çıkanlnuş 
olan Sovyet kuvvetleri kanlı bir mu 
harebeden sonra yokjedümiş. Doğu 

, cephesinin diğer kesimlerinde Rus 
I taarruzlan püskürtülmü^ür. 

Amerikanın 
Ankara sefiri 
Londra 13 (Radyo) — BirleşA 

Amerikanın Ankara sefiri B. Stein-
hard, bugün Ankaradan tayyare ile 
mezunen memleketine gidecektir. 
Mumaileyh, Balkanlardaki vaziyet 
hakkında hükûmetile görüşecektir. 

Bulgar odusu 
Londra 13 (Radyo) — Mac«r 

ajansına göre, Bulgar ordusu, Var-
dar nehrinin batısındaki Yugoslav 
arazisinden bir kısmını ijgal edecek^ 
tir. 

\ 



: - — — - • - — — - - ^ '•• I '-İlin 1 ) 1 ^ 1 Ĥl mili , I II I I I | | | | | | | | | m i i n | _ _ Q _ 
~ ' ' ' "r" ' 'ı'ı •'" "'••iıiiıriı;''nı I '•'•' |[[ •-|*'^^|^—i^v_^^'^^j-^ «Mi*l^^i«!^^C. 

Sahife 2 S K Ş A M 

• • • I 

SOZUN 6ELIŞI: 
Y T İvs gasetc^niıı «Ronum» bahane ayırdığı bîr büyük sahilede 
^ Tomanolanmn, ediplenıniz, profesörlerimiz, şairlerimiz, mü-

tercimlenmiz ve müdekkiklerimizden seMz tamnımş zat söz alnuş, 
Halit Ziya Uşaklıgil ile Nunıllah Ataç hariç, diğerleri, Fransız, hıgi-
Bz, Rus romaıundan ve bu milletlerle diğer bazı Avrupalı rmnancı-
lardan bahsetmişlerdir. Halit Ziya Uşaklıgflin makalesi daha zi
yade kendi eserlerine dairdir. Nundlah Ataç ise makalesinin sonun
da bir kaç satırla Türk romancılarma temas ederek Hüseyin Rahmi 
Gürpınarla onun IHT kaçromanuun ^enuniyetine işaret ediyor. 
Diğer romanlarımız hakkmda verdiği hüküm şjudur: «Olmasalar da 
olurdu.» 

Şöphesn roman deyince akla bariz karakterlerfle Fransa, İn
giliz, Rus romanı gelir. Şimdi bütün dünyayı meşg:ul efanekte olan 
Ing:ilis roman edebiyatı da böyle bu- sahifede şfiphesfa mühim bir 
yer tutar. Fakat Yunus Kâzmı Koni ile beraber hayrette kaldığımız 

fakat mütefekkirlerimizden hiç birinin, hazır lâf açılımşkcn, hiç 
olmazsa üç büyük roman kolundan birinin tesiri altında kalması 
bakımından Türk romancıhğı hakkmda Irir makalecik kaleme al
maya teşebbüs etmemesidir. 

Halbuki liselerin son sınıflarında Mr muallim («duşu roman 
bahsinde bütüo bir neslebütün bir sene zarfmfla şu isimleri bdlet-
mekle meşguldür: Ahmet Wfitat, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, 
Sami paşazade Sezai, Hüseyin Rahmi, Nabizade Nâzım, Saffet Ne-
zihi, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Halide Edip, Yaknp 
Kadri. Akagündüz, Peyami Safa, Reşat Nuri... 

Türk okuyucusu bu muharririerin kütüphaneler dolduran ki-
taplarmı okuyarak yetişmiştir. Ve üstelik ho-kes sırası geldikçe bu 
İsimlerden hep «büyük nunancımn» diye bahseder. 

Ulus'un Roman sahifesini okuduktan smıra Nunıllah Atac'm 
hükmünde yerden göğe kadar hakh olduğtmu kabul etmek ve hat tâ 
şu neticeye varmak zamri oluyor: «Romancdığımiz otnz kadar mu
harrir isminden ibarettir!» 

Fakat niçin romancılığımız isimden ibarettir? Bu bahse yanaş
madığımıza göre tercümelcrinüze devam edelim! 

Şevket Rado 
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Mektepler 
açıldı 

Maarîf VekiH talebe 
velilerine bir hitabede 

bulundu 
Liselerle orta >v« ilkokuUax<la bu 

sabahtan itibaren derslere başlan
mıştır. Matarif Vekili B. Haaan Ali 
Yücel, bu münasebetle, dün akgam 
Ankara radyosunda talebe velilerine 
hitabetmiş, çocukların çalışma du
rumu ile bütün ders yılı esnasında 
alâkadar olmalarmı ve bu alâkayı sa. 
dece imtihan günlerine hasretmeme-
larini an'a ve babsdara «hemnuyetle 
tavsiye etmiştir. Velril, bu yd der*-
lere deıha evvel başlanmasının tale. 
beyi daha kuvvetli bir şekilde ha
zırlamak maksadından ileri geldiği
ni anlatmış, çocukların muvaffedı 
olamayışlarına temas ederek, bunun 
tembellikten ileri geldiğini »öylemiş 
ve demiştir ki: 

«Bence en büyük vatan ikaneti, 
her birimizin, büyük küçük, işimizi 
ciddiye almamamızdır.» 

Vekil, bununla beraber, okullar, 
daki talebenin her yıl daha çalışkan, 
daha mazbut ahlâklı olduklarmı da 
memnuniyetle kaydetmiştir. 

Yüksek öğretim teşkilâtının geniş
letileceğini müjdeliy^n Maarif V e 
kili, halü hareketlerile üzüntü veren 
çocukların pek az olduğunu söyle , 
dikten sonra, talebe »velilerinin öğ
retmenlerle el birliği yaparak çalış, 
malarım tavsiye etmiş ve sözlerini 
şöyle bitirmiştir: 

«Bütün öğretmenler, bütün laesul 
Maarif makamları, sizi dinlemeğe haı-
zırdır. Hepimiz vazifieınizi dikkatle 
yaptığımız anda, vatanımızın bsıhli-
yarhğını arttırmş olduğumuza can. 
dan inanabiliriz. 9 

Tokyo sefirimiz 
Mezunen Ankarada bulunan Tokyo 

•efirimiz B. Ferit dün Ankaradan 
lehrimh» gelmiştir. 

Beykoz cinayeti 
tahkikatı 

Zevcesini öldüren Sabri 
bugün muhakeme 

edilecek 
Beykozda feci bir ctaayet İmlendiği

ni, Sabrı Esen adında Ur sıhbiye me 
murunun karısı Mozaffcrl ustura ile 
gırtlağından keserek öldürdüğünü 
dûn yazmıştık. Katil, dün sabah Bey-
kozdan İstanbul müddeiumumîliğine 
tesUm edilmiştir. 

Dün akşam Beykoz sulh mahkemesi 
tarafından sorguya çekilen Sabri, 
kansmı çok sevdiğini, kendisinden 
boşanmak Istlyen kansınm hu arzu
sundan başkasmı sevdiği veya alâka
dar olduğu şüphesine düşerek ahva
lini takip ettiğini söylemiş ve: 

— Dün sabah, demiş, eve gekiiğim 
zaman üst kattaki yatak odamızda ve 
yatak içinde sanşm bir genç gördüm. 
Bu gencin kfen olduğunu kanma sor
dum; bana «Sana ne »diye cevap ver
di, tşte bu sırada kendimi kaytiettim. 

Sıhhiye memurluğundan evvel, Pa-
şabahçs cam ve şişe fabrlkasmda ça
lışmış olan Sabri, şişmanca, 40 yaş-
Umnda ve İnce sesli bir adamdır. Dün 
sabah teslim edildiği İstanbul mûd-
deumumîUftode de ayni İfadeyi tek
rar etmiştir. 

Satoi hakkındaki tahkikat cörtnü-
eşhut kanunmıa tevfikan yürütül 
mekte oldoğıuıdan muhakemesi de 
bugün birinci ağır cezada meşhut suç 
suretlle 3rapılacaktır. 

Katili öldürmek isterken 
bir yolcujru öldürdü 

İ m i t 12 — İki Jandarma nezareti 
altmda Adapazarma götürülmek üze
re otobüse bindirilen bir katilin üze
rine meçhul bir şahıs tarafından ta
banca ile ateş edilmiştir. Kurşunlar, 
aynı otobüste katilin yanmda oturan 
Osman admda bir yolcuya isabet et
miştir. Bu ytdeu derhal öLmilştür. Va
kayı müteakip kaçan cüretkâr katil 
aranmaktadır. Bu adamın otobüsteki 
katili öldürmek IstediÜ anlaşümak-
tadır. 

Marmara yelken şampiyon 
Inpnn islanlınl kazanılı 
Istanbuldan Mahmud birinci, 

Izmirden Muhiddin ikinci oldu 
Su sporlan federatsyonunan senelik 

faaliyet j o t ^ a o u n a göre tertip edi
len Marmara yelken şampiyonluğu 
müsahakalan dün Moda koyanda ayn 
SLjn İki yanş olarak öğleden evvelve 
öğleden sonra yapılmıştır. 

Büyük bir intizam içinde geçen mü
sabakalara. Bursa, Bahkeslr, Kocaeli, 
İzmir ve İstanbul bölgelerine men
sup 5 şarpi iştirak etmiştir. 

Öğleden evvel ve öğleden sonra ya
pılan her İki yanşta da İstanbul na
rama müsabakalra giren Galatasaray-
dan Mahmut - Vecdi ekipl l a k ^ e -
rine tefevvuk göstermişler ve her İki 
yansı da büyük bit ara İle ve birinci
likle bitirerek 232 puanla Marmara 
yelken şampiyonluğunu kazanmışlar

dır, izmlrden Muhiddin . Reşat «dpi 
138 puanla ikinci, Bursa ile Kocaeli 
ekipleri 11 müsavi buanla üçüncü ol
muşlardır, 

ha mûsabakalan müteakip bütün 
şarpilere açık olarak tertip edilen 
yanşlara 10 yelkenli İştirak etmiş ve 
bu yaruş Galatasaraydan Samim ile 
Fenerbahçeden Sadık arasmda sıkı 
çekişmelere sahne olarak çok heye
canlı geçmiştir. Neticede Sanüm -
Erzin ekJpl (Q. S.) Mrinci, Sadık -
Rauf ekipi (P. B.) ikinci, İzmlrden 
Cezmi - Reşat ekipi üçüncü olmuşlar
dır. Müsabakaları müteakip derece 
alanlann mükâfatlan merasimle tev
zi edilmiştir. 

At yarışları bitti 
Yarışlar sürprizli geçti. Müşterek 

bahisler dolgun para verdi 
İstanbul at yanşlannm son hafta 

koşulan dün VıeÜefend^ sahasında 
büyük bir kalabalık önünde yapıl
mıştır. Yarışlar sürprizli geçtiğinden, 
müşterek IsaKse işdrâk edenlerden 
bir kısmı ümidetmedikleli yükaek 
bir para alarak büyük bir neşe için
de yaTiş «ahasmdan ayrılmışlardır. 
Alman neticeler şunlardır: 

Biriaci koşu: 
Üç yaşında Arap erkek v e dişi 

taylarına mahsus »lan v« 1400 met
rede yapılan bu koşuda Tufan bi
rinci, Ümit ikinci, Balkan üçüncü 
oldu. Ganyan 110, ikili baihis 105 
kuruş verdi. 

tkinci koşu; 
Ü ç v e yukarı yaşlal yerli yarım 

kan ingiliz atlanna mahsus olan ve 
2400 metrede yapılan bu koşuda 
Poyraz hirinci, FerhSnde ikinci, Fe-
raıhnâk üçüncü oldu. Ganyan 370, 
ikili bahis 510 kuruş verdi. 

Üçuncii koşu: 

İki yaşında 3ia(f kan İngiliz erkek 
ve dişi taylarına mahsus olan ve 
1200 metrede yapılan bu koşuda Bu
gün birinci. Savaş ikinci, Sürtük 
üçüncü oldu. Bu yanşta bir de kaza 
oldu. Bihser jokeyini üzerinden attı. 
Ganyan 160. plaseler 100, 240 , iki. 
li bahis 620 , çifte bahis 750 kuruş 
vterdi. 

DikdİHicü koşu: 
Dört v e yukarı yaşta saf kan Arap 

atlarına ınah»us olan ve 3 5 0 0 metre
de yapılan bu koşuda Tomurcuk hi-
rinci. Mihrace ikinci, Tarzan üçüncü 
oldu. Garö^an 1 10, ikili bahis 110 
kuruş verdi. 

Beşinci koşu: 
Üç ve yukan yaşta yerli saf kan 

İngiliz atlanna mahsus olan ve 2 4 0 0 
metrede yapılan bu koşuda Hüma-
jrun birinci, Yavuz ikinci. Demet 
üçüncü oldu. Ganyan 1600, plase
ler 500, 170 kuru. ikili bahis 70, 
çifte bahis 28, üçlü bahis 138 lira 
verdi. 

Futbol maçları 
Gelecek hafta başlıyacak olan lig 

maçlanna hazırlık olmak üzere dün 
Fenerbahçe ve Anadoluhisar sahala
rında hususî maçlar yapılmıştır. 

Fener stadmda yapılan Fenerbah
çe - Vefa maçmı San lacivertliler 3-0, 
Anadoltihlsar sahasında yapılan Ga
latasaray _ Anadolu maçını San kır
malılar 5-0 kazanmışlardır. 

Kürek mukavemet yarışı 
istanbul kürek mukavemet yansı 

gelecek pazar Beykoz ile Moda ara
sında yapılacak ve bu suretle su spor-
In mevsimi kapanacaktır. 

Balıkesir muhteliti An
kara muhtelitini yendi 
Balıkesir 12 (A.A.) — Bugün Gene

ral Ali Hikmet stadmda Ankara muh
teliti ile Balıkesir muhteliti arasmda 
yapılan futobl maçını 2-1 Balıkesir 
kazanmıştır. 

Acar takımı Altaya galip 
İzmir 12 (A.A.) — Şehrimizde bu

lunan Bursa şampiyonu Acar takımı 
dün Altay takımı ile karşılaşmış ve 
maçı a-1 kazanmıştır. 

Bursanın 
kutulusu 

Bursa 12 (A. A . ) — Bursanın 
düşman istilâsından kurtulduğu gü. 
nün yirmi birinci yıldönümü büyük 
tezahüratla kutlanmıştır. Şehir baş
tanbaşa donatılmıştır. Sokakları dol
duran on binlerce vatandaşın alkış
lan arasında o günü temsilen şehre 
giren kahraman süvarilerimize genç 
bayanlar tarafından buketler sunul
muştur. 

Belediye reisi bugünün mânasını 
tebarüz ettiren bir hitabede bulun
muş, büyüklerimize, orduya Bursa-
lılann minnet ve şükranlarmı teyi-
döylemiştir. 

Telefondaki ses 
Yazao: Bnıce Graeme Tereöme eden: (Vâ . Nû) 

Tefrika No. 79 _ ^ _ _ i _ _ - _ 

Mektubu bana gönderen, elindekii 
*şk mektuplarından ve paraya olan 
Sıtiyacından bahsediyor, kendisine 
|Wandsworth adresine 10 İngiHz lirar 
•I göndkrmemi istiyordu. Aka^ tak
dirde, bu parayı başka bir yerden 
«Iınnış. 

— Umanm ki, parayı gönderme-
4İîniz> 

Bu suali «oradcıen, del^canh, genç 
luzın gözlcTİnin içine bakmıştı; kar-
filaştığı şaşkınlık, cevap yerine 
«eçti. 

— Miss Dunnl Nasıl olur da böy
le bir hataya düşersiniz? 

Boıbbie, bezginliğini anlatan bir 
kareket yaptı. 

— Bir alçaklık karştsuıda boyun 
eğdiğimden dolayı ağır bir hüküm 
Vıcrmeyiniz. Hemşîremin sjaadetile 
oynuyorlardı. Yuvası bozulabilirdi. 
Şaıyet, hede4 ben olsaydım, parayı 
gönderecek yerde polbe müıacaat 
9^«,ı^diın. 

— Affedersiniz, Miss Dunn! Sizi 
cesaretaizlildle itham edecek deği-
Km. Fakat şantaj, dünyada en nef
ret ettiğim yeydir. Böyle bir vpJca 
işitince tepem atar. Hâve «itmenize 
hacet yok. Her halde başka talepler
le de kaıylaşnuş olacaksınız? 

— Aradan üç hafta geçti. Adam, 
ikinci talep okrak benden 3^nni beş 
İngiliz Urası istedi. Dün de «ili istedi. 
O kadar param yok. Evvelki yirmi 
beşi, babamın bana verdiği tuvale* 
parasmdan »onrarak gönderdim. 
Şimdi ise, beş parasızım. Babamdan 
aylığımı avans olarak istiyemiyorum. 
Hoş istesem memnunijyetle verir, 
eminim ya. Fakat, kendisinde bu 
parayı ne yapacağıma dair bir me
rak uyemiacaktır. Hattâ, belki de be
ni, istintaka kalkacak. Zira, bu tarz
da taleplerde bulunmak âdetim de
ğildir. Tabiatile, babamdan hakikati 
asklıyacağnn. Kısaca: Yalan söyUye-
ceğiml Yalan kadar aiıürime dpku-

nan bir şey yoktur. 
— Sevgili miss Dunnl Hislerinizi 

anlıyorum, ve size hacyrran oluyorum. 
Şu şantajcınm adresini bana verir 
misiniz? 

— East Hill 4 7 3 Wandsworth.. . 
— Küstah herif cezasız kalaca. 

ğmdan emindir. Sizden istediği ka-
daz paralar çekeceğine de kianidir. 
Keşke herife yüz vermeaeydiniz de 
ilk talebi üzerine hemen dirsek çeJvir-
seydiniz. Fakat, mazinin tenkidile 
vakit geçirmiyelim. Bu kötü naanev-
ralara bir nihayet verelim. 

Bir müddet sükût hüküm sürdü... 
Yüzüne bakanlar, ifadeli çehresinde 
fikirlerinin inkişalfmi takibedebilir-
lerdi. 

Birdenbire: 
— Miss Dunnl — dedi. — TL&n. 

nederim, ben sizi bu müşkülden kur
tarabileceğim. 

Kızm yüzü güldü; fakat birden-
b i » , halinde bir şüphe okundu: 
• — Peki atnnuı, nasıl? Nasıl yapa

caksınız 
Erkıek, neşeli nieşeli gülümsedi: 
— Bu, öyle bir sual ki, şimdiden 

cevap veremem. Lâkin Unutmayı
nız: Zabıta romanları yaza yaza bir 
nevi detektrv melekesi elde ettim. 
Hattâ bir bakıma da, hırsızlık usta

lığı. - demeği gözüne aldı. 
Bobbie, içten gelen bir hamle ile, 

Verrelle'e doğru eğildi; bir elini 
onun eli üzerine koydu: 

— Bana cidden yardım edebile
ceğinizi umuyor musunuz? 

O gün zarfında, ^cinci defa ola
rak muharririn başı döndü. Zira, 
selvıgilisinin kendisine p«k yaklaştığı
nı hissetmişti. Kalbi parçalanacak gi
bi çarptı; kulaklan uğuldadl; etrafın 
da ne varsa, her şeyi sis arkasmdan 
bakıyormuş gibi gördü. Kalbinden 
gençliği hükmediyordu. Bu küçücük, 
ince elleri avuçları içine almak, son 
derece sevdiği bu genç kızı, göğsüne 
doğru çekmek. . . 

Genç adamın benliğini sarsan bu 
mücadele, Bobbie'nin da gözünden 
kaçmadı. Bakışlannı muhatabına çe
virmiş, onun en küçük hareketine 
dikkat ediyordu. Erkeğin nsızarlan, 
kendi yüzünde, dudaklarında gezi
yor, genç kız, onun, ihtirasının son 
haddinde olduğunu seziyordu. Bir 
takım kelimeler söylemek istiyor, fa
kat söyliyemiyordu. Yüreği öyle bir 
çarpış çarpıyordu ki, şakaklannda 
damarları atıyordu. Buna rağmen, 
nefsine sahip olmayı bildi. Bobbie 
de onun b u hassasını takdir etti. 

{Arkası var) 

Türkiyenin bîtaraflığından kim istifadı 
etti? Aimanya kimden fayda gördü? 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Sovyetleria Kafkaa müdafaası, 
Karadenizin selâmeti, İranın 
Rusyaya yardım yolu kalabilme
si Türkiyenin bu kuvvetli bîta
raflığı sayesinde mümkün ol
muştur. Türkiye bîtaraf kalma-
saydı harb ne Müttefikler, ne 
Sovyet Rusya için bugünkü şekli 
alamazdı. Dört yıllık harbin gö
ze batan bu hâdiseleri karşısuv 
da Türk bîtaraflığımn Almanya-
ya 3raradığmı ileri sürmek için 
en geniş hayal sakathğı, en ko
yu suiniyet bile kâfi değildir. 

Türkiyenin bîtarafüğı, hiç şüp-
he yok ki herşeyden önce kendi 
millî ve hayatî menfaatlerinin 
emrettiği bir siyasettir. Fakat, bu 
bîtarafUğm müttefikimize ve 
dostlanmıza zarar vermeyen şe^ 
kilde olması, bilâkis çok faydaü 
neticeleri görülmesi siyasetimize 
aynca hak kazandıran bir âmil
dir. Şımu da söylemek lâzımdır 
ki Türkiye siyasetinde zaman za
man değişgenlik yoktur. Bîtaraf
lık siyasetimizi, zamana göre, §u 
veya bu devletin daha az, daha 
çok işine 3rarar bir vasıta gibi 
kullanmıyoruz ve kullanmak ni
yetinde değiliz. 

Almanya ile anlaşmamıza ve 
bu anlaşmanm Almanya için 
faydalı olduğu iddiasına gelince, 
hiç şüphe yok ki Almanya, düş-
manlarma faydah olsım diye 
Türkiye ile anlaşmajrı düşünme
di, bımda kendisi için menfaat 
gördü. Fakat bu menfaatin, Tür
kiyenin müttefik ve dostlarma 
zarar verecek mahiyette olup 
olmadığım düşünmek gerektir. 
Türkiyenin Almanya ile imzala
dığı anlaşma neticesinde kendisi 
ve dostları hesabma elde ettiği 
faydalı neticeler, Almanyamn 
kazandığı menfaatlerle ölçülürce 
terazi bizim pdlitikamız lehine 
eğilir. 

Bu, Türkiye - Almanya anlaş-
masımn müttefiklerimizi ilgilen
diren cephesi... Türk - Alman 
anlaşmasmın Sovyet siyaseti ve 
Rusya harbi bakımından ince
lenmesine gelince, bu anlaşma
nm Sovyet Rusya zararma ve 
Almanya lehine olduğunu ileri 
süren Moskovah meslekdaş, uzım 
uzadıya anlattığı tarihî gelişim
de yalnız Türkiye siyasetini ele 
almış, meseleyi aydınlatacak en 
esaslı unsuru unutmuştur: Al-
manyaya karşı bu harbde Sovyet 
politikası. 

Türkiye, î ı ^ l t e r e ile ittifakı 
harbin eh tehlikeli devrinde im
zaladığı zaman Sovyet Rusyamn 
Almanya ve Avrupa harbi hak
kındaki düşüncesi bugünkünden 
çok başka idi. Yakm bir tarihi 
kısaca hatırlamak faydaü olur: 
Sovyetlerin arzu ve mutabakat!' 
le, karşılıklı bir yardım paktı 
imzalamak için 1939 da Mosko-
vaya giden Hariciye VekUi Sa
raçoğlu, orada Alman Hariciye 
Nazırı ile karşılaşmış, eli boş 
dönmüştü. İngiltere ve Pransa-
nın müttefiki olan Türkiyenin 
Sovyet Rusya üe de imzalıyacağı 
bu anlaşma, Avrupamn emniyet 
tertibatım tamamlıyacak, harfötı 
önüne geçecekti. Fakat Sovyet 
Rusya Almanya ile anlaşmayı 
tercih etti, Avrupa harbini müm
kün kıldı. Hattâ Türkiyenin h v 
giltere ile ittifakım şiddetle ten
kit eden Bay Molotof, Türkiye
nin bundan dolayı çok pişman 
olacağım bir nutkımda açıkça 
söylemişti. Almanyanm arkasın
da en kuvvetli destek olarak Av
rupa garbına tecavüzü kolaylaş
tırmış olan Sovyet Rusyamn, bu 
harbde Türkiye bîtaraflığını çok 
görmesi garip değil midir? 

Türkiyenin o zaman harbe 
girmediğinden şikâyet eder gibi 
görünen Moskovah muharrir, o 
zaman Almanyaya pek sıkı bir 
surette bağh bulunan (Sovyet 
Rusyamn, Türkiyenin Müttefik
ler yanmda Almanya aleyhine 
harbe girmesini kendisine karşı 
da affedilmez bir düşmanlık sar 
yacağını unutuyor. Türkiye - Al
manya anlaşmasmda Sovyetler 
aleyhinde bir hareket sezen bu 
yazıcı gene unutuyor ki Türkiye 
o zaman, ittifak muahedesindeki 
Sovyet Rusya ihtirazî kaydma 
dayanmıştı. 

Türkiye - Almanya dostluk an-
laşmasımn Rusya harbini teşvik 
ettiğine gelince, hatırlamak lâ
zımdır ki Türkiye, Balkanlara 
kadar gelen, Giridi dahi ele ge
çirerek tek başına kalmış İngU-
tereyi Akdenizin şarkmda tehli
keli durumlara düşüren Alman
ya ile bvu anlaşmayı imzaladığı 
zaman. Rusya Müttefikler safın
da değildi. Almanya ile, Polon-
yayı ve Baltığı paylaşarak, sıkı 

işbürliği hâlinde idi. Hâdiseleri 
bugünkü gözle değil, o zamanki 
vukuat içinde düşünürsek, 1941 
de Almanya Ue anlaşan Tür
kiye, Sovyet Rusyamn ancak 
hoşuna gidecek bir harekette 
bulunmuş, Sovyet politikasım 
takviye etmiş sayılır. Çünkü Al-
manyamn ondan sonra Rusyaya 
saldıracağım Moskova kadar An
kara da bilmiyordu. Şu halde, 
Sovyetlerin, 1939 da Müttefikle
rin düşmanı olan Almanya Ue 
anlaşmîisım kavramak kolay 
oluyor da, Türkiyenin 1941 de 
Sovyetlerin aziz dostu Almanya 
Ue dostluk misakı İmzalamış ol-
masım anlamak neden güç geli
yor? 

Geçmiş hâdiseleri bir tarafa 
bırakalım. Türkiyenin bîtaraflık 
siyaseti, bu siyaset Sovyet Rusya
mn politikasma uygua geldiği 
devirlerde olduğlı gibi bugün de 
tezatlı değildir. İngilterenin müt
tefiki, Sovyet Rusyanm dostu 
olan Türkiye, bîtaraf kalmakla 
dost ve müttefiklörine büyük 
yardımda bulunmuştur. Türki
ye - Almanya anlaşması ise bu 
değerli bîtaraflığımızı sağlamlı-
yan en faydalı hâdisedir. Siya
sette tezadı Türkiyede değil, 
başka yerlerde aramak daha doğ
ru olur. 

Yazıda dikkate değer bir noktfi 
da, Türkiye siyasetinde Alman
yaya karşı sempati uyandığı dü
şüncesidir. Fikir hürriyetine ge
niş yer veren bütün demokrasi 
memleketlerinde olduğu gibi Tür
kiyede de türlü kanaatler olabi
lir, hattâ bunlar serbesce yazı
lır, söylenir. Fakat Türkiye Cum
huriyeti hükümetinin siyaseti ve 
hareketleri bu düşüncelerin üs
tünde, tam ve dürüst bir bîtaraf
lık siyasetidir. Bunun aksini is
pat edecek tek olgu gösterUemez. 
Moskovalı muharrir bu iddiaları
na vesika olarak, Türkiye siya
setinde hattâ efkânnda hiç bir 
temsil kudreti olmayan bir iki 
gazetecinin yazılanndan başka 
vesika bulamamıştır. 

Türkiye bîtaraflığımn Alman
yanm işine yaradığını söylemek, 
Türkiyeyi harbe girmeye teşvik 
etmek kolaydır. Fakat bîtaraf
lıktan ayrümamızın kimin işine 
yarayacağım kestirmek, hat tâ 
Türkiyenin ne suretle, nereden 
harbe gireceğini, nereleri istilâ 
edeceğini tâyin etmek güçtür. 

Harbe girmemiz, her zaman 
başkaları tarafından arzu edil
miş olabilir. Fakat Türkiyenin 
karanndaki isabet, her zaman 
sonradan tasdik edilmiştir. Bî
taraflığımızdan istifade ettiği 
ileri sürülenlerin dahi bu bîtaraf
lıktan şikâyet ettikleri zaman 
olmuştur. Nasıl ki bîtaraflığımız
dan bıkanlar uzım zaman, bir 
kale gibi, bîtaraf Türkiyeye .sâ  
rüdılar. 

Sovyet Rusya, kendini müda-
faa etmek için harbe girmek zo
runda kaldı. Türkiyenin dürüst 
siyaseti, her zaman olduğu gibi, 
bu çetin harbde de Sovyet Rusya 
için en sağlam emniyet duvan 
olmuştur. Anlamadığımız şey 
Moskovada, hâdiselere bu derece 
aykırı, ve Türkiye efkârım incit
mekten başka işe yaramıyacak, 
bu sırada tamamiie lüzumsuz 
gösterişlere yer verUmediğidir. 
Komşumuzun derdi mi az? 

Necmeddin Sadak 

Varlık vergîsi borçlula,rî 
Varlık vergisi borçlannı ödemiyen-

lerden 69 mükellef daha yakalanarak 
Demirkapı toplama yerine sevkolun-
muştur. Dün yakalanan bu mükellef
ler arasında 500 liradan 500,000 liraya 
kadar borçlu olanlar vardır. 

Manifatura taciri Samoel Kemal 
Kazez 500,000 otelci Hayık İstepan-
oğlu 60,000, makarnacı Papadopolo 
45,000 liralık borçlarını henüz öde
memişlerdir. Bunlar bu hafta içinde 
sevkediieceklerdlr. 

T ü n e l s e f e r l e r i 
Tünelin tamiri tamamUe bit

tiğinden tramvay ve tünel umum 
müdürlüğü Nafia Vekâletine mü
racaat ederek tünel seferlerine 
15 lylûl çarşamba günü başla
ması için müsaade istemişti. 

Vekâletten gelen emir üzerine 
nafla komiseri B. Mustafa Arif 
Ue muavini, tünel şebekesini 
muayene etmişler ve sefer tecrü
beleri yaparak önümüzdeki çar
şamba gününden itibaren tünel 
seferlerine başlanmasına müsaa
de etmişlerdir. 
iHintınıııııııınıııııiMiıınıınnmmnHnmıııııınıııımııııııMi 
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İmsak Güneş ÖRle İkindi Ak. Yatsı 
E. 9.33 11.15*5.46 9.20 12.00 1.33 
V. 4 ."i? 6.38 13.10 16.43 19.22 20.58 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bu kt§ pahalılık 
olmtyacaknuş 

Mükellefin 
adı 

Mevkii, mahaOesi 
ve sokag:ı 

Zare Zmgıl-
yan 

Beyoğlu Şehit Muhtar 
mahl. Yoğurtçu 

sokak 

Mflkellefin 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ye sokağı 

Yani Kandım Beyoğlu Hüseyin ag& 
Halepli Bekir 

Mükellefin 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ve sokag:ı 

Dr.Danyel Beyoğlu eski Kemankeş 
Bahar Yeni Yenicami mahl.nin 

Yüksekkaldn-ım cad. 

Şehı imizdeki büyük bin. zahi
reciye baş vuraralf, merakımı 
ta tmin etmek istedim. Basa sual
ler sordum ve bazı cevaplar al-
dmı. B u anket i emin olım, sade 
kencîim iç in yaptmı . Fakat hula
saten gazeteye de yazıyorum. 

Ben: 
— Bîr tür lü anhyamıyorum: 

B a n ist ihsal bölgesindeki müs -
tahsi l d o s t l a n m buğdayın 20 ku
ruşa o lduğunu söylüyorlar. Doğ
ru m u ? 

Tüccar: 
— Her halde doğrudur. Zira 

benim bildiğim bir çok yerlerde 
de buğdaym kilosu 20 - 25 kuruş 
arasında. 

— Hükümet 26 kuruş Gat koy
madı mı?. . . D a h a aşağılara dü
şüşün sebebi? 

— Hükümet in her yerdeki 
buğdayı a lamadığmdan olacak... 
Nakil müşkülâ t ı filân... Mahal
linde 20 kuruşa tes l im etmeği 
isteyenler olabilir. B a kaide ola
rak buğdayı 26 kuruş sayabiliriz. 

— Peki, ts tanbulda 140 . 200 
kuruş arasında un? 

— Evet, 
— 125 kuruşa bulgur? 
— öyle . . . Porakende olarak 

bugün 105 kuruşa da Bahkpaza-
n n d a bulgur satıhyor. Fakat fe
n a cinsi... 

— Makarna 200 kuruşa? 
— Öyle... Lâkin u n te inin edi

lirse makarnacı lar makarnayı 
66 kuruşa satabUeceklerini söy
lemişlerdi. Kendiniz de yazdınız. 

— İstanbulda buğday kaça? 
— 65 kuruşa. 
— Aradaki bu fiat farkı ne

den? 
— Değirmenler ofisin eUnde. 

Piyasa için, buğday öğütülmüyor. 
Esasen biliyorsunuz, büyük şe 
hirlere mahsu l get irmek m e m 
nu. Ancak kaçak gelebiliyor. 

— Kaçak çok geliyor m u ? 
— Bir hayl i geliyor. B u 65 ku

ruşluk fiatler de o yüzden oluyor. 
— Evvelâ taşradaki 26 kuruş

la bu 65 kuruş arasmdaki fark 
çok... Sonra da 65 kuruşa buğ
dayla 140 kuruşa u n arasmdaki 
fark pek çok... O niç in? 

— Müşkülâtla ve kaçıraraktan 
buğ'Tay getirenler, bu «fedakâr-
hklanna» karşılık çok kazanmak 
istiyorlar, arada da hayl i masraf 
«diyorlar da o m ı n iç in. 

— Peki bu hal ne zamana ka
dar sürecek? 

— On beş yirmi g ü n daha sü
receğini sanınyoruz . 

— Ondan sonra? 
— Her halde, hükümet in his

sesini toplama muameles i 15 - 20 
g ü n içinde nihayetlenecektir di
ye tahmin, ediyoruz. Ondan son
ra ticaret serbes bir hale gele-
celrtir. Birdenbire ucuz lama ola
cak... 

— Bi i tün hububat ucuzhya-
cak mı? 

— Öyle olması lâz ımgdir . . . 
Buğdaya tâbi olarak, arpa, pi
rinç hep düşecekth-. 

— Piyasada sarsmtı lar? İflâs
lar fUân? 

— Olmıyacak. Çünkü elde 
stoklar yoktur. Tüccar, ancak, 
p iyasa^m iht iyacı k a d a n m ah-
yor; devrediyor, fazla ma l tut 
muyor. 

— Ucuzluk behemahal olacak 
mı? İnanal ım mı? 

— Olacak. Çünkü çok mal var. 
Devlet, ord ımun ve o f i ^ ihtiya
cım, ziyadesfle t emin etlâ. Müs-
tahsU, elindeki fazla mal ı ne 
yapsm?.. . Müsaade çıkar ç ıkmaz 
mut laka sat ıhğa çıkaracak, fiat
ler düşecektir. Un, m a k a m a , p i . 
»™Ç, bulgur düşecek... 

— Bu y ü pahahhk, kıthk? 
— Katiyen ohmyacak. 

Şeker bayramı 
Ş ^ e r , gecem ramazan b a y m . 

m m d a 500 kuruşa fırlamış; ^ . 
^ da bayramlıktan çıkmışta. 
" J İ ; ®. ^^' 250 den. 150 kuruş 

iMmnııııııııııııuiMiiHiıııııııııııımmmtııııııııııımnfiıımn 
raddelerine düşmek ü z e « ^ , , " Ş 2 „ « ^ . e r e c e k t i r . 

Z~,A\ • ^' *^" "en- 150 k 

duşusun şeker bayrammdan ev
vel olması geçen bayramdaki hüz-

j İ S T A N B U L 
Mükellefin Mevkii, mahallesi 

adı ve sokağı 

DEFTERDARLIĞI İLÂNLANRI | 
Tamamının 

Kapı No.sı ve cins! Hissesi mnkayyet kıymeti Pey akçesi 
70 

Kârgir er .S»"-
Jamanu 1760 132 

76 
Kâı^r dükkân 

1620 122 

Toma Evan- Beyoğlu Bülbül mahal-
golos leşinin Büylik Zlba so

kağında 
» » Beyoğlu Bülbül mahl. 

Serdar Ömer Efendi 
sokağında 

Kulekapı Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Toma Mu5i'nin yukanda mevkii, cinsi ve evsafı yazılı 
G. menkulleri. Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

İlk müzayedesi 5/10/943 sah günü saat 14 de ve kat'î ihalesi de 15/10/943 cuma günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. 

İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu kazası İdare Hey'etine müracaatları ilân 
olunur. «9130» 

Mükellefin 
adı 

Mevkii, mahallesi 
ve sokajb Kapı No.sı v« einsi 

Refall Perahya Beyoğlu Pangaltı M- 18. 20 
dayet sokağında Dfikk&n ve apartonan 

» > > » 
> a Kaya hatun So. 52 apartıman 
» » Galatada eski Okçumu- 47, 47/1 dükkân 

»a yeni Bereket zade 
Şair Ziya ve apartıman 

» » Galatada eski Şehsüvar 6 No. h 
bey mahl. Şehsüvar bey apartıman 

Hissesi 
3/10 

1/4 
1/4 

1/4 

Tamam mm 
mnkayyet kıymeti 
, ^ 7492 

8112 
13920 

8338 

Hissesine Aûşen 
pey akçesi 
. 106 

153 
S61 

167 

sokağmda yeni Bereket 
zade mahl. Tezkereci S. 

Tarlabaşı Maliye şubesine varhk veı^gislnden borçlu Relall Perahyanm yıdcanda mevkii, cbısı ve evsafı ya
nlı O. menkulü, Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır. 

tik müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü saat 14 de ve kat'î ihalesi de 14/10/943 perşembe günü saat 14,30 
da yapılacaktır, isteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine mûra-
caatlan İlân olunur. «9138» 

Kapı No.sı ve cinsi Hissesi 
8 

82,50 M.2 kârgir ev Tamamı 

Tamammın 
mnkayyet Icıymeti 

4320 
Deporito akçesi 

324 

Kasımpaşa ve Patlh Maliye şubelerine varlık vergismden borçlu Zare Zmgılyan'm yukanda mevkii cinsi 
ve evsafı yazılı G. menkulü, Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satılacaktır 

İlk müzayedesi S/10/943 salı günü saat 14 de ve kati ihalesi de 15/10/943 cuma günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. İsteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Heyetine müracaatla
rı Ilftn olunur. «9129» 

Kapı No.sı ve cinsi Hissesi 
30 

Tamammın 
mnkayyet kıymeti Pey akçesi 

Tamamı 2160 162 
(66 metre M2) Kârgir ev 

Kulekapı Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Yani Kandllll'nin yukanda mevkii cinsi ve evsafı va-
21lı G. menkulü TahsUl Emval kanunu hükümleri dairesinde satüacaktır 

İlk miizayedesi 5/10/943 sah günü saat 14 ve kati ihalesi de 15/10/943 cuma günü saat 14,30 da yapıla 
çaktır isteklilerin pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine müracaatları 
ıian olunur. «9132» 

Kapı No.sı ve cinsi Hissesi 
98, 98, 100 

No. Iı kârgir mağaza 
ve iki dükkân 

Tamamının 
mnkayyet kıymeti 

21840 

Hissesine düşen 
Pey akçesi 

197-

Kulekapı Maliye şubesine varlık vergisinden borçlu Dr. Danyel Bahar'm yukarıda mevkii cinsi ve evsafı 
yazılı G. menkulü, Tahsili Emval kanunu hükümleri dairesinde satıUcaktır 

İlk müzayedesi 8/10/943 cuma günü saat 14 de ve kafi ihalesi de 13/10/943 pazartesi günü saat 14.30 da 
yapılacaktır. Istekhlerln pey akçelerini muhtevi makbuzlarla birlikte Beyoğlu Kazası İdare Hey'etine mü-

RADYO 
Xarm sabahki program 

&HKABA BADIOSU 
12.30 Program. 12.33 Rast maka

mından şarkılar, 12.45 Ajans haberle
ri, 13 Kanşık program (Pİ.) 

18.03 Büyük Fasıl, 19 Ajans habelr-
lerl, 19.20 Dans orkestran, 19.45 Çlf-
çinin saati, 20 Dans orkestrası, 20.15 
Radyo gazetesi, 20.45 Müzik, 21 Ko
nuşma, 21.10 Karışık şarkılar, 21.30 
Konuşma, 21.45 Senfoni orkestrası, 
22.30 Konuşma, 22.35 Ajans haberleri. 

Tarm sabahld program 
7.30 Program, 7.32 Vücudumuzu 

çaliştırahm, 7.40 Ajans haberleri, 7.55 
Müzik. 

İSTANBUL RADYOSU 
Bugünkü program 

19.15 Hafif müzik; 19,30 Aajns ha
berleri; 1»,45 Orkestra eserleri; 20,13 
Radyo Gazetesi; 20,45 Şarkılar; 21,15 
Dans müziği; 21,30 Klâsik eserler; 22 
Ajâns habeüeri; 22,15 Kapanış. 

Mükellefin ismi Semt veya kazası 
Yorgi (^u 
Perikli Bela 

No. 

Mahallesi 

Cinsi 

Bakırköy 

Kıymeti 

Sokağı 
Cevizlik 

Teminatı 

Aşmalı 

Hissesi 
18 Bahçeli ev 1632 123 Tamamı 
Eminönü maliye şubestoe borçlu Yorgi oğlu Perikli Belanm rautasar-

nf olduğu yukanda yazıh emlâkin 24/9/943 cuma günü saat 14 30 da bi
rinci müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü saat 14,30 da kat'î ihalesi 
yapılacağmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak makbuzlarile biriikte 
Baku-köy kazası kaymakamlığı idare heyetine müracaatlan Uân olunur. 

«9067» 

Mükellefin ismi Semt veya Icazası Mahallesi 
Ettad Zebo oğlu 

No. Cinsi 

Bakırköy 

Kıymeti 

Sokağı 
Cevizlik 

Teminatı 

Eski Mektep 
Yeni Amedci 

Hissesi 
Ahşap ev 3360 252 Tamamı 

S inemasında 
İki F i lm birden 

— Marie - Antoinette 
NORMA SHEIARER — 

T T R O N P O W E R 
- ÇAM SAKIZI 

Robert Young 

B u tubun fikrine tercüman olarak 
ev- bu satırları buraya yazıyorum. 

(Vâ - N û ) 

^fat^v ^^*^f°^ai r'^«/«'0*«'« Müdürlüğünden: 
J t ^ r t e J V A '^"'""- " ^^'"^ ^^5 » - ' 5 « - b c 8?nü ballanacak 1 0 / teşnn 943 pazartesi günü son verilecektir. 
« n d l t t s ^ P^^7'!f>,8"»a ve perşeml>e günleri ı«at 9.30 . 12.30 ara 
.mda ag«g,da yazıl, belgelerle okula bizzat müracaatlan. ^ 

I — l<;.ayıt ve kabul dilekçesi 

I "~ M"l^'L^."" """ " ' ^ " ' « ^ diplomalarının asılları. 
^ — INuhıs hüviyet cüzdanlarının aslı 
^ •— Aşı ve aihhat rapor" 
5 — İyi Kal kâğıdı 
6 — 4,5 x6 boyunda l<5 adet kartonsuz fotoğraf ( 8 8 1 4 ) 

Eminönü maliye şubesine borçlu Eftad Zebo oğlunun karısı Olga ile 
yan yanya mutasamf olduklan yukarıda yazılı emlâkin 24/9/943 cuma 
günü saat 14,30 da birinci müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü saat 14,30 
da kat'î ihalesi yapılacağmdan taliplerin pey akçelerini yatırarak mak
buzlarile birlikte Bakırköy kazası kaymakamlığı İdare heyetine müracaat
lan ilân olunur. „9068» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi 
Yuvan oğlu Uf tad 
ve Petro 

No. Cinsi 

Sokağı 
Bakırköy 

Kıymeti 

Sakuağacı 

Teminatı 

Eski İstiklâl 
Yeni Yurd sahibi 

Hissesi 
18 Bahçeli ev 1632 123 Tamamı 

Eminönü maliye şubesine borçlu Yuvan oğlu Üftad ve Petro Karaeftim 
ogullannm yan yanya mutasarrıf olduklan yukanda yazıh emlâkin 24/9/ 
943 cuma günü saat 14,30 da birinci müzayedesi 4/10/943 pazartesi günü 
saat 14^0 da kafi ihalesi yapılacağmdan taliplerin pey akçelerini yatıra 
J-ak makbuzlarile birlikte Bakırköy kazası kaymakamhğı idare heyetine 
müracaatlan ilân olunur. «9069» 

Mükellefin ismi Semt veya kazası Mahallesi Sokağı 
Parslh Eseyan 

No. Cinsi 
Kadıköy 

Kıymeti 
Osmanaga 

Teminatı 
Nüzhet Efendi 

Hissesi 
36 Kagir ev 3600 270 Tamamı 
Fatih şubesine borçlu Parsih Eseyamn mutasarrıf olduğu imkanda 

yazılı emlâkin 27/9/943 pazartesi saat 14 de birinci müzayedesi 7/10/943 
çarşamba günü saat 14 de kat'î İhalesi yapılacağmdan taliplerin pey ak
çelerini yatırarak makbuzlarile birlikte Kadıköy kazası kaymakamlığı İda
re heyetine müracaatlan İlân olunur. «9070» 

Kualekapî Maliye şubesine borçlu R. Kühün Ayaspaşa Kamarot so
kak Bursapalâıs 6 No. Iı adiresindo Piyano, Radyo v« aair kıymeıli ev 
eşyası (ve muhtelif mobilyder 1 5 / 9 / 9 4 3 tarihine raslıyan çarşamba günü 
•fiat 10 da maballinde satılacağı ilân olunur. . ( 9 1 2 8 ) 

Çemberli ve Galvanizli demir 
bidon alınacaktır. ^ 

Toprak Mahsulleri Ofisi Umum müdürlüğünden 
Beheri 200 - 250 Htrelik, tamamile kaynak edilmit I şeklinde çift 

demir çenberli içerisi ve dışarısı galvanizli, kılavuzlu ve kurşunlanabilir 
çift tapalı yeni galvanizli bidon pazarlıkla alınacaktır. 

Bu netvi bidonlara «it teklif mektupları 1 5 / 9 / 1 9 4 3 tarihine kadar 
hesap edilecekleri yüzde yedi buçuk niıbetinde teminat mektuplarile 
birlikte Umum Müdürlük Malzem* İşleri Dtıiresi Müdürlüğüne tevdi 
edilmiş bulunacak ve bu tarihten itibaren vaki müracaatlar nazan itibara 
alınmıyacaktır. 

Vaki teklifler 2 5 / 9 / 1 9 4 3 tarihine kadar muteber addedilecektir 
( 9 0 8 8 ) 

LALE 
Yeni S inema mevs imine büyük bir a ıer j i ile girmek için 

Bugün Kapanıyor. 
16 EylûI Perşembe akşamı Al trn Listesinin eşsiz bir incisi o lan 
DOROTHY LAMOUR — VtLYAN HOLDİN'in yarattıkları 

FİLO GELİYOR 
I Şaheserüe yeni mevsimi açacağ ım müjdeler. | 

Ereğli Kömürleri îşletmesi için yaptırılacak 
Vantübe ait imal şartnamesi 

1) imal ettirilecek vantüb için lüzumlu olan bez Malatya Mensucat 
Fabrikası mamuîâtmdan Askerî Tip yazlık elbiselik bez olarak İsletmemi* 
larsfmdan temin edilecek, her talip kauçuk kendisi tarafından temin 
edildiğini veya İşletme tarafmdan verildiğine göre her cins vantüb için 
iki fiat verecektir. 

2) 42 santimetre kutrunda 15000 ve 30 santimetre kutrunda 5000 
metre vantüb imal ediltc°ktir, 

3) Bezler vantüblerin imalinden evvel fennî bir şekilde kauçuklanmıj 
ve vülganize edilmiş olarak hava geçmez bir hale getirilecektir. 

4) 42 santimetre kutrundaki vantübûn beher metre tulünde 150 gram 
30 santimetre kutrunda olan vantübûn beher metre tulünde 108 gram ham 
kauçuk bulunacaktır. 

5) Vantüb boyları: İmalât yekûnunun % 10 u 10 metrelik, % 40 ı 2C 
metrelik ve % 50 si 30 metrelik parçalar halinde ihzar edilecektir. 

6) Vantübler kalite Itlbarile mevcut numuneye tevafuk edecek, ancalr 
çengel yerine yedinci maddede gösterilen halkalar konacaktır. 

7) Vantüblerin tavana asılmalarmı teminen 65 er santim aralıkla 
pirinçten veya paslanmaz madenden mamul halkalan olacaktır. Bu halka
lar muntazam bir şekilde tesblt edilecektir. 

8) 30 santimetre kutrundaki vantüblerin imâlinden artacak olan ku
maş tamamen ve aynen İşletmeye iade edilecektir. 

9) Teklil sahipleri teahhüdün hüsnü ifasmı teminen verecekleri temi» 
nat akçesinden başıka kendilerine teslim edilecek olan bez bedelinin % 
30 fazlaslle aynca bir teminat mektubu vereceklerdir. 

10) Teslim müddeti: İhale tarihinden ve bezlerin tesellümünden iti
baren bir ay zarfmda 42 santimetrelik vantübten asgarî 3000 ve 30 san. 
thnetrelik vantübten asgarî 2000 metre İmâl Zonguldak'taki İşletme Mer
kez Anbanna tesUm edilecektir. Mütebakisi İhale tarihinden itibaren en 
geç 3 ay zarfmda ve her ay mütenasip mikdarlarda teslim edilecektir. 
Daha kısa müddet zarfında yapılacak teslimat tercih sebebi olabilecektir. 

11) İşletme ihaleyi İcrada serbesttir. (8934) ^ 

D. D. Y. 7 inci işletme müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli .25984,00» lira olan .800» adet muhtelif ab'adda 

Çam dilme, ve tahtanm 23/9/943 perşembe günü saat 15 de Afyonda Ye
dinci İşletme Müdüriügü binasmda kapah zart usulile eksiltmesi yapüa-
cîiktjir 

Bu işe girmek İsteyenlerin .1984,80» liralık muvakkat teminat ile ka
nunun «10» uncu maddesinin «F» fıkrası gereğince lüzumlu ehliyet ve ti
caret vesikalarile biriikte tekUf mektuplannı muayyen günde saat 14 de 
kadar Komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler Afyon veznesinden .259» kuruş mukabilinde almır. (8630) 

Sinop Vilâyeti Daimi Encümeninden: 
1 - Sinop - Boyabat yolunun 3+862 kilometre^nden 9+200 kilometresine 

kadar 877.80 metremikâb blokaj ihzaratı (19399.38) Ih^ bedel ile ve 2490 nu-
marah kanun ahkâmma göre ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe ait evrak: 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, fermî hususi şartname, keşif 

defteri grafik cetvelindedir. İsteyenler bu evrakı Sinop Nafla Müdürlüğünde 
görebilirler. 

3 — Eksiltme 24.9.943 tarihinde saat 15 de Sinop Vilâyeti Daimi Encü
meninde yapılacaktır. Eksütmeye girebilmek için (1454.95) lira muvakkat 
teminat vermeleri ve 943 yıüna ait Ticaret odası vesikasını ve ihalenin yapı
lacağı günden (tatil günleri hariç olmak üzere) üç gün evvel Vilâyet maka-
mma dilekçe ile müracaat ederek almış olduklan ehliyet vesikasını ve yuka-
ndakl evrakı okuduklartna dair talibin hnzasmı havi belgeyi göstermeleri 

lâzımdır. 
4 — Teklif mektuptan üçüncü maddede yazıh saatten bir saat evveline 

kadar makbuz mukabilinde Daimî Encümene verilecektir. 
Postada vukubulacak teahhürier nazara almmıyacaktır. (8'?'?2) 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Tıp Fakültesi Hijiyan tedavi patolojik anatomi histoloji birinci 

dış hastalıkları Fiziyoloji ikinci kadın - doğum üçüncü iç hastalıkları 
obtopedi ve kulak burun boğaz doçentlikleri açıktır. Yabancı dil imti
hanlara 18.XI.943 perşembe günü saat 9 da Rektörlükte yapılacaktır. 
Namzetliği Vekillikçe kabul edilenler tezlerini derhal Jüri heyetine 
vermeğe mecburdurlar.* 

İsteklilerin sıhhat raporu beş fotoğraf nüfus tezkeresi örneği ve 
ilmî hüviyetim gösteren fişlenle «Fişler Tedris işleri haleminden Utene-
cektir.» 8.XI.943 akşamına kadar Rektörlüğe baş vurmaları. 8953 

limnıııııımııııııııııııııııııımıııiMiınııııınnıııınifiıınııiMuiııınmıraıııııınıımııınıımııiııııiuıııııııııııııııııııııııııııııııuıı 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum idaresi ilânları 

ııınıııııınıııııııııııııııııııınııınııııınıııııınııııınnınınııııııııınıııınıııııımıınııınıınHmıııtıııınnnnıınıııııııınnıınııııııııı 
Muhammen bedeli (7992.—) lira olan Umumî İdare Binasmdakl yerle

rine takılmış olarak 54 adet yangm musluk takımı 27.9.943 pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme usulile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonca müteahhit nam ve hesabma satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin (599,40) lirahk muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar adı 
geçen komsyon reisUgine vermeleri lâzımdır. 

şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Te^Uum 
ve Sevk Şefliğinde görülür. *^°**"' 

Ankara civannda Cebeci hattmdakl noksan inşaatm ikmâli işi ka
palı zarf usulü İle eksütmeye konmuştur. 

1 _ Bu işin muhammen bedeli (230.000) toadır. 
2 — İstekliler bu işe alt şartname ve sair evrakı Devlet Demir yollan 

Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 11,50 Ura mukabilinde alabiUrler.^ 
3 _ Eksiltme 29/9/943 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Ankara -

da D D Yollan Yol Dairesinde merkea birinci komisyonca yapılacaktır 
4'— Eksütmeye glrebUmek İçin Uklil mektuplan Ue birlikte aşağıda 

yazıh teminat ve vesaikin aynı gün saat (15) e kadar komisyon Reisliği-

ne verilmesi lâzımdır. 
a — 12750 liralık muvakkat teminat. ., ^ . 
b — 2490 sayüı kanunun tâyin etUgl vesikalar Ue bu işe mahsus ol

mak Üzere D D YoUar Umum Müdürlüğünden ahmmş ehliyet vesikası. 
İsteklilerin ehliyet vesikası İçin ihale tarihinden en az 4 gün evvel 

Wr istida Ue 'ye emsaU işleri muvaffakiyetle başardığına dair belge ibraa 
etmek suretUe Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri. .9056» 

Utanbuldan vapurla ve Derince yolu ile memleket dahilinde aeyahat 
edecek sayın yolculara bir kolaylık olmak üzere Haydaıpaya garında 
micvcnt kişede yataklı vagonlar idaresinin Beyoghı v e Karaköy kişele. 
rinden ba^ka Galatada rıhtımda I>enİ2jyollan bilet kişeleri yanmda daha 
İ ^ kişe ihdas edilmiştir. 

Saym yolcuların tren biletlerini bu kişelerden tedarik etmeleri rica 
olunur. ( 9 1 1 7 ) -

îstanbul vstkıflar orman İşletme müdürlüğünden 
1 — Alemdağı vakıf ormanlarından istihsal olunan bin çeki kes-

Une odunu 15.9.943 günü saat 16 da açık arttırma ile »atılacaktır. 
2 — Satılacak odunlar istiften sıra ile verilecektir. Alıcıların iari,** 

leri görerek pey sürmeleri şarttır. 
3 — Odunlar Üsküdara 23 kilometre mesafede Alemdar köyünde 

şose kenanndeıki depomuzdan teslim edilecektir. 
4 — Odunlar kurudur, ve beher çekisinip muhammen bedeli 4,5 

liradır. . , 
İsteklilerin ihale günü muayyen saatten evvel % 7.5 "j'P^'*"*** 

teminat yatırarak Komisyonda hazır bulunmafen. ( 9 0 9 2 ) 

http://18.XI.943
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No. 201 elmaslı 
Te2 pırlantalı 

2S0 Uca 

No. 203 elmaslı 
res pırlantalı 

S20 Lira 

Müessesemizde daima Kadm 
Altın ve Platin Nişan yüzükleri, 
Kıymetli Taşlarla Süslü ÇİÇEK 
ve PLÂKLAR ve Yeni Şevalye) 
Yüzüklerinin Zengin Çt^tlerinl 
bulundurduğumuzu bildirmek
le şeref duyarız. 

Satışımız pekindir, 

S i N G E R 
İstanbul, Eminönü Caddesi N. 8 

M Ankara acentası: Seyfullah veNecip Kardaş. Bankalar 391 

No. 410 elnıash 300 Lira 

SAAT M A Ğ A Z A L A R I 

Günlük Hayatta I. C. L 
SERİS/ No. 8 

NERON'UN ZÜMRÜDÜ 
rfOMA imperatoru Neron'un fevkalâde güzel yontulmuş 
bir zümrüdü tele gözlük olarak kullandığı rivayet edilir. 
O zamandan bugüne kadar her türlü optik vasıtaları 
muhtelif safhalar geçirmiş ve bilhassa şimdiki modern 
sanayide mikroskop, pirometre, spektometre ve fotomet* 
reler gibi optik aletlere büyük bir lüzum hasıl olmuştur 
Diğer taraftan son harpler, gayet hassas telemetreler» 
top nişangâhlarına, projektör aynalarına, fotoğraf maki 
nalarına, dürbinlere ve periskoplara şiddetli bir ihtiyaç 
göstermektedir. Bunlar ise gayet temiz ve hususî terkip 
ve yontumda adese ve prizmdar vosıtasıyle temin edi
lebilir. Bir taraftan optik camlarının hamurunda kullanı-
lan kimyevi maddelerin yüksek safiyeti, diğer taraftan 
Britanya kimyager ve fizikçilerinin cam fabrikatörleriyle 
yaptıkları sıkı bir teşriki mesai sayesinde bugün bu mem
leketin optik cam sanayii her hangi bir memleketinki ile 
boy ölçüşebilecek bir hale gelmiştir. 

Imperial Gtıemical Industries Limited 
Türk iye Vekili ı 

Brial Kemikal Industris (Turkey) Ltd. 

'Satılık zeytinlik" 
ve b a i ÜÇÜZ FİYAIIA 

Sanatoryum ve Prevantoryum 
İnşasma müsait 

Kar ta lm suyu ve havasile meş
hur Soğanlık köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) takr i 
ben 25 dönüm arazi içinde 10 - 15 
yaşmda 300 den fazla İyi bakıl
mış zeytin ağacı jVıze yakın ki
raz, İncir, vesait meyva ağaçları, 
Binlerce kütük bağ (Merhum 
Eşref Bey bağı) gezmek için Bay 
Kâzıma müracaat. 

Satılık köşk 
ve etrafmda MEYVA bahçesi 

UCUZ FİYATLA 
Mütekaitler, nekahat halindeki 

hastalar, sayfiyeye İhtiyacı 
olanlar için fırsat 

Kartalm sujru ve havasile meş
hur Soğanhk köyünde (Yakacı
ğa 15 dakika mesafede) 4249 
metre murabbaı bahçe içinde 
içinde yeni ve sağlam yapılmış 
kâglr iki kath köşk. Müştemi
lâtı yedi oda, bir banyo, mutfak, 
kUer. İki heladır. Bahçe içinde 
incir, vişne, kiraz, kayısı, dut, 
ceviz, badem, erik ve sair meyva 
ağacı mevcuttur. Derinliği az 
suyu çok, kuyusu vardır. Gez
mek için Bay Kâzıma müracaat. 

(Mahmut Bey Köşkü) 

T ü r k i y e D a h i l i n d e 
KURU UZUM İŞİ YAPANLARIN 

Nazarı Dikkatine 
ERLER 

TÜRK ANONİM ş t R K E l t 

Senaayesit 10I>,0M 

Merkezi: tZMİR 
Telefon adresi: ERLER — İZMİR 

Mektup adresi: ERLER 

Türk lirasıdır. ^>^,~;.^^ Türk Anonim şirketi İZMİR 
Yaum asra yakm bir zamandanbert tzmlrden Avrupaya kuru üzüm ihraç eden mütehassıs zevat tarafmdan 
teşkil edilen şirketimiz dahilde üzüm sarflyatmm artt ıgmı gördüğünden, Türkiye Devlet DemlryoUarmın 
bütün istasyonlarUe Devlet Denizyollarmm uğradığı İskeleler için asgari yüz kutuluk partiye kadar şimen
difere veya vapura teslim mal satmakta ve bu suretle sipariş kabul etmekte olduğunu Türklyemiz dahi
linde kuru üzüm İşlle iştigal eden tüccar, müteahhit , bakkal ve manavların nazan dikkatine arzederlz. 
Her telgraf ve mektuba hemen cevap verilir, tkl yüz elli kutudan aşağı siparişlerden aynca on l i ra ' mas
raf ahnır . 

Dr. Zekâi Muammer 
TUNÇMAN 

Bakteriyoloji Laboratuarı 
Kan ve idrar muayeneslle gebe
liğin erken teşhisi, Wassermaım 
teamülü, kan gruplan, tifo. 
sıtma, balgam, idrar, kazurat 
muayeneleri, kanda üre, şeker 
vesair biyolojik tahliller, ul t ra 
ve fluorescence mikroskopl ya-
pıhr. 

Dlvanyolu merhum İhsan Sa
mı Lâboratuvan No. 113. Tel: 

20981 

Caddebostan AYTEN Gazinosunda 
15 Eylül Ç arşamba Akşamı 

MÜNİR HUREDDİN 
ve Arkadaşlarının 

Mevsimin Son Konseri 

Ankara Telefon MUdürlüğiinden: 
1 — Muhammen bedeli 8000 lira olan 8500 tane «Ankara 

Telefon Rehberinin» basılması eksiltmeye konmuştur. 
2 — Bu işe ait eksiltmeye fenni şartnameler Ankara Telefon 

müdürlüğü abone dairesinden parasız olarak almacaktır. 
3 — Eksiltme 16/9/943 tarihine tesadüf eden perşembe gü

nü saat 16 da Ankara Telefon müdürlüğünde yapılacaktır. 
4 — Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
5 — Muvakkat teminat 600 liradır. 
6 — Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminat makbuzu 

ile kanunî vesikalannı teklif mektupları beraber eksiltme tarihi 
olan 16/9/943 perşembe günü saat 15 e kadar Ankara Telefon 
T ı̂idürlüö-fine teslim ptmp'pri ilân nlımur. (8637) 

Devlet Deniz Yollan tşletme Umum 
Müdürlüğü İlânları 

13/9/943 — 19/9/943 tarihlerine kadar muhtelif 
hatlarımıza kalkacak vapurların isimleri ve kalkış 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

M ü h e n d i s , Tekn i s iyen , K i m y a g e r , m u h t e l i f Şef ve m e m u r , f idan l ık 
fen m e m u r u , G ü m r ü k ç ü , S t eno , d a k t i l o ve h e m ş i r e a l ı n a c a k t ı r 

Sümer Bank Sellilos Sanayii Müessesesi Müdürlü
ğünden (İzmit) 

Müessesmiz kadrolarmrmda münhal bulunan 
1 — 30ü lira tahslsatlı atelye bakım şefliğine, tamirat atelyelerl şeflik

lerinde çalışmış bir makine mühendisi veya bu sahada uzun tecrübesi bulu
nan bir sanat oklu mezunu. 

2 — 260 lira tahslsath elektrik mühendisliğine, bir elektromekanlk mü
hendisi. 

3 — 210 lira tahslsath bir ve 170 lira tahsisattı İki kimyagerliklere üç 
mühendis kimyager veya kimyager. 

4 — 210 Ura tahslsath iç hizmetler şefliğine, smaî müessesat idare 6mlr( 
İlklerinde bulunmuş bir şef. 

5 — 120 lira tahsisattı fidanlıklar fen memurlug:una bu İşlerde çalışmış 
bir ziraat veya orman fen memuru. 

6 — 75 İlâ 210 lira tahslsath muhasebe, ticaret, muhaberat vesair servis
ler muhtelif memurluklarına yüksek mektep veya ilse mezunu ve lüzumımda 
orta mektep mezunu. 

Elemanlar almacaktır. 
Yukardakl maddelerde yazıh vazifelere tâyin olunacaklara 3658 sayıh 

kanun hükümlerine göre ve bir derece sınai işletme zammı llâvesile tecrübe 
ve Uyıkatlerl nlsi)etinde maaş verilecektir, 

6 ncı maddede yazıh memurluklara talip olacaklardan ük defa memu
riyete girecek olanlar İmtihana tâbi tutulacaklardır. 

Aynca aşağıda yazılı barem harici vazifelere tecrübe ve liyakaüerine 
göre ücret verilmek üzere İmanlar almacaktır. 

7 — 210 Ura tahslsath atelye şef muavinliğine tecrübeli bir teknisiyen. 
8 — 170 Ura tahsisattı gümrük memurluğuna gümrük işlerine vakıf ve 

komisyonculuk karnesini haiz bir me mur. 
9 — 210 lira tahslsath Steno daktiloluğa Almancaya vakıf bir Steno 

daktUo. 
10 — 140 liraya kadar ücret verUmek üzere seri yazan daktilo, (Almanca 

bilenler tercih olunur.) 
11 — 100 Uâ 140 Uraya kadar ücret verUmek üzere anbar ve teseUüm 

memurları. 
12 — Revirimiz için 85 liraya kadar ücret verihnek üzere diplomalı bir 

hemşire. 
Yukardakl 12 maddede yazılı vazifelerden birine taUp ve memurin ka

nununun 4 üncü maddesindeki vasıflan haiz olan alâkadarlarm kısa tercü
me! hallerini, hangi vazifeye taUp olduklarmı ve haklarmda kimlerden ma
lûmat alınabileceğini bildiren dlekçelerine evrakı müsbite suretlerini \ e 
fotoğraflarmı iliştirerek Eylül 943 sonuna kadartzmitte müessesemiz müdür 
lüğüne tahriren müracaat etmeleri Uân olunur. 

Halen çalışanlann bulundukları daire veya müesseselerin yazılı muva
fakatini alıraları şarttır. (9091> 

Karadeniz bat t ı 

Samsun hat t ı 
Bartm hat t ı 
Mudanya hatt ı 

Bandırma hattı 

Karabiga hat t ı 

İmroz hattı 
Ayvalık hat t ı 

İzmir (Sür'at) 

Çanakkale (Sür'at) 

— Salı 4.00 de (Karadeniz) Cuma 4.00 de (Erzurum) 
Galata nht ımmdan. 

— Pazar 4.00 de (Cumhuriyet) Galata nhtmımdan. 
• Pazartesi 4.00 de (Anafarta) Sirkeci nht ımmdan. 
. Pazartesi (Saadet), Sah 9.00 da, Çarşamba, Per

şembe 16.00 da, Cuma 14.00 de, Cumartesi ve 
Pazar 9.00 da (Marakaz) Galata rıhtımından. 

• Pazartesi, Çarşamba ve Cum.a 8.15 de (Trakj ve 
Cumartesi 8.15 de (Sus) Galata rıhtımından. 
Aynca Pazartesi, Çarşamba 20.00 de (Çanak
kale) Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19.00 da (Bursa) Tophane rıhtınım-
dan. 

• Pazar 9,00 da (Ülgen) Tophane rıhtımından. 
- Çarşamba 10.00 da (Saadet) Cumartesi 12,00 de 

(Antalya) Sirkeci rıhtımından 
- Pazar 11.00 de (Ege) Sah 11.00 de (İzmir) Perşem

be 11.00 de (Tırhan) Galata rıhtımından. 
— Pazartesi 8.30 da (Sus), Cumartesi 8.30 da 

(Trak) Galata rıhtımından. 
(9127) 

İstanbul Belediye&i ilânları 
Tahmin 

bedeli 
8 0 1 9 ^ 0 

İlle t e . 
vaİBUÂı 
6 0 1 , 4 9 

1 1 2 9 8 , 7 0 8 4 7 , 4 0 

U m u n u balıçeler için almacalc mulıteif ciıu mal-

nimacalc 1 1 \aiem 
zeme. 
Corralıpaşa hastanesi için 
İcatİLÜt. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktar lan yukarıda yazılı işler a y n 
ayrı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve 
Muamelât müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhaleleri 2 4 / 9 / 9 4 3 cuma 
günü 9aat 15 te Daimî encümende yapılacaktır. 

Taliplerin ilk teminat maıkbuJ! veya mektupları ve kanunen ibrazı 
lâzım gelen diğer vesikalarile 2490 No. h kanunun tarifatı çevresinde 
hazulıyacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 e kadar Daimî 
encümene vermeleri lâzımdır. ( 8 9 9 9 ) 

Möbleli veya Möblesiz 

3 itâ 4 odalı apartıman aranıyor 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Mühendis Eksper ve Memur alınacaktır 

Merkez teşkilâtımızda iatihdam edilmek üzere: 
1 — Makine ve elektrik mühendislerine, 
2 Malzem.e «madenî işletme malzemesi» eksperlerine, 
3 — İstatistik memurlarına, 
4 — Bir sekretere «Türkçe muhabereye tamamen vakıf», 
5 — Ecnebi siparişlerine ait muamelâta vakıf ticarî eksperlere 

ihtiyaç vardır. 
Ecnebi lisan bilenler «bilhassa Almanca veya İngilizce» tercih edû 

lecektir. 
Tal ip olanlann yazı ile «Eti Bank U. Md. Ankara» adrsine m'"<-a-

caat ederek kısa hal tercümeleri, şahadetname ve bonservis sure t eri 
göndermeleri, askerlik durumlarını, elyevm almakta oldukları veya ta-
lebettikleri aylık ücreti ve haklarında malûmat alabilecek maruf esKas 
adreslerini bildirmeleri. ( 9 0 9 0 ) 

Tünel meydanı ile Taksim arası tercih olunur. Galata Posta ı 
— — — Kutusu 1455 adresine bildirilmesi. 

İstanbul Jandarma satın alma komisyonundan: 
- Beher metresine iki yüz elli kuru§ fiyat tahmin olunan 6400 metre nu 

munesine uygun elbise telâsı 24/9/943 cuma günü saat 15 de İstanbul -
Taksim Jandanna SA. AL. KO. numuzda kapalı zarf eksUtmesUe a lma
caktır. Muvakkat teminat 1200 Uradır. 

Numune her gün komisyonumuzda görülür. Şartnamesi parasız a h 
nır. isteklilerin kanuni vesikalarile teminat mektup veya mabbuzlarmı 
muhtevi kapalı zarllarmı eksiltme vaktinden bir saat evveline kadar ko-
ırlsyonumuza vermeleri. «8843» 

^~%A 1 Yatılı — Yatısız» 

S a y ı n K a d A ö y l ı a l k ı n d a n g ö r d ü ğ ü fev 
k a l â d e r a ğ b e t e b i r cemi le o l m a k üze re 
sevgil i ses s a n a t k â n m ı z b a y a n 

S A F İ Y E 
b ü y ü k saz l ı eye t i i le l)eral>er 

K A D I K Ö Y I | l l O I g a z i n o s u n d a 

15 ey lü le k a d a r s e a n s l a r ı n a d e v a m 
edecek t i r . 

Adalar mal müdürlüğünden: 
Büyükadada 23 Nisan caddesinde Sümerpalaa otelinde 1 1 39 parça 

muhtelif eşya 1 6 / 9 4 3 , 17. 1 8 / 9 4 3 çarşamba, perşembe ve cuma gün
leri saat 10 dan itibaren satdacaktır. İsteklilerin mahalline müraoaat lan. 

(9094) 

D̂D LBsaBari 
Ana - ilk - Orta - Lise smıflanm 

Kız ve erkek kısımlanm havidir. Kayıtlar başlamıştır. 
Derslere 13 Eylülde başlanacaktır. 

Amavutköy - Tramvay caddesi - Ciftesaraylar Tel: 36 • 210 

HUSUSI 
VATILI 

YATISIZ İstiklâl Lisesi 
Kayıtlara başlanmıştır. 

Şehzadebaşı Karakola arkası Telefon: 22534 

KIZ 
ERKEK 

Konservatuvar müdürlüğünden; 
Konservatuıvarda kayıt ve kayd ı yenileme muamelelerine başlan

mıştır. Gerek b u husus, gerek ikmal ve kabul imtihanlannm gün ve saat
lerini an lamak için her pazartesi ve perşembe günleri saat 14 ten 1 7 ye 
k a d a r Tapebaşındaki Konservatuvar müdürlüğüne müracaat edilebilir. 

I 8 birinciteşrin pazartesi günü derslere başlanacaktır. ( 9 0 4 4 ) 

Üsküdar Mithat paşa kızenstitüsü müdürlüğünden 
Okulda 1 Eylül tarihinden itibaren kayıtlara başlanmıştır. Okıd 

yatılı ve yatısız olarak talebe kabul etmektedir. 
Malî vaziyeti müsait olmıyan talebenin temrin masrafı okulca te

min edilir. He r gün saat 9 dan itibaren okul idaresine müracaat. 
A d r e s : Üsküdar Doğancılar caddesi. Telefon No. 6 0 2 0 8 

( 9 0 0 9 ) 

Ticaret ve sanayi erlıaının dilikat mmn 
istanbul Ticaret ve Sanayi Odası Reisliğinden: 

Hazır lanmakta olan yeni kazanç vergisi kanunu içinde Odamız 
kendi mütalâasmı hükümete arza karar vermiştir. Odanın bildireceği 
mütalâaların bütün ticaret ve sanayi erbabının arzu ve temayüllerine 
uygun olmasını temin gayesile salahiyetli zevattan müteşekkil bir ko
misyon çalışmalara başlamıştır. 

Komisyon, Odamıza kayıtlı b i lûmum ticaret ve sanayi erbabının 
Kazanç vergisi kanununa müteaalik dilek v e düşüncelerini öğrenmenin 
ve ona göre hazırlanmanın çok facydalı olacağı neticesine varmış oldu
ğundan, bu kanunla alâkalı bütün ticaret ve sıanat erbabının elyevm cari 
kanunda memleket ve ticaret âlemine yarar isteklerile sair hususları en 
kısa bir zamanda yazı ile Odamıza bildirmeleri rica olunur. 

Komisyon içtimalarmda elde edilen neticeleri muhtevi zabıtlar Oda 
mecmuasile peyderpey neşredilecektir. Bu zabıtlar hakkında vaki ola
cak tenkid ve mütalâalarm da bildirilmesi aynoa rica ve ilân olınur. 

( 9 1 3 5 ) 

Hurma ithal etmek istîyenlere 
İhracatçı ve İthalâtçı Birlikleri Umumî 

Kâtipliğinden: 
1 — H u r m a ithalinin lisans usulüne tabi tutulduğu 1 9 / 7 / 9 4 3 tari

hinden önce sipariş edilip Türk ithalâtçı ile yabancı ihracatçı arasında 
edede bağlanmış olan hurmaların ithaline müsaade edilecektir. 

2 — Bu müsadenin alınabilmesi için iligililerin 1 5 / 9 / 9 4 3 tarihli 
çarşamba günü saat 1 7 ye kadar Umumî kâtipliğimiz Sipariş tetkikleri 
servisinle müracaat ederek siparişe ait akdin 1 9 / 7 / 9 4 3 tarihinden önce 
icra edilmiş olduğunu kanaaı verecek surette tevsik etmeleri vıe hurma 
Katinin Ticaret Vekâletince uygun görülmesi şarttır. 

3 — İthal edilecek hurmaların dahilî satışı ile Yaş sebze ve meyva 
kooperatifleri birHği vazifelendirileceğinden, ithalâtçı, hurmanın yalnız 
ithalile iktifa edecektir. 

4 — Keyftyet, Ticaret Vekâletinin iş'arına atfen ilân olunur. 
(9134) 
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