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2 H A n E ~ - Akşam Poetaa 

Yeni vergi za~ıarı aun- ~Mı•••llAJ/i....,. .1 
den ~ibaren başladı ~=~~====~~~~ 

latiblik vergisi artan veya yeniden vergiye tabi 
tutulan maddeleri yazıyoruz 

Kazanç, nakliyat ve diğer bazı vergiler 
hazirandan itibaren tatbik edilecek 

l'nbllde valJet dola,.s.Ie bazı 
verrıtere ,.. resimlere am tcruma 
ve b&ıu maddelerin mllkelle.t!yet mev. 
zuuna &lmmaama dair olan 8828 nu
maralı kanun netredilmljUr. (Elle
rinde sam gören maddelerden bulu
twılarm ne ıekllde beJUD&!De vve. 
cekleri hakkmda dıefterdarlığm ya~ 
bg1 leblJI 80D -.,taıxusd&dJr.) 
• Burada zam gOna madde ve ftl'Si
lertn ctııal ve ne miktar sam ,apd
dıgmı yazıyorus.. 

TCroN ve IJiUJCR.IC YA.PJLAN 
ZA.MLAB 

TUtUn m•mult.tmm (enfl:ye ve töm. 
beki daldl) mOdafaa versfalDe bil' 
mıau. raks, kGDyak ve llkörJıerln ver
glalM fite haeml antDltn,. kadar 
olanlardan life bqma a, 25 ııan.Ullt
reya olanlarda fif8 bafma 4, 25 aantl· 
litreden fazla ol&Dluda llfe bqma 
9, f&IDP&DY& H vlaldn1Jı verss.lae 
Ne lılfma ao. pnplanD versı.fDe 
.l1tn Mtma 2, blramD ftrlla1ne fıçı 
De aatdanlarcluı Utn bqma 8 n 11-
,. u. •tılulardaa .... ....,. ' b-
1111 - a1m .... 11tır. 

IWIBn 
JluhtAlvt,..tı vaaU DO çöp olan be· 

Jlel" kibrit kutuaundan 10 para ve çak
mak tq1armm beher adedinden 1 
lmrUf mUll ID11dafU "'8lai alma. 
eakbr. 

IWllTl:l.b' ll&DDJ:I.&B 
lpek n lpeklllerdln 60, 160 ve 255, 

ipek malllQt ve ipek meuant:llı ld
l09UDdan llO, ıno. aoo. 60G, fptk " 
ına.blo.t ipekten 1ıaar euanm kDo
IWldan 800-500, terkip yol,.,ıa elde e.. 
dilen 1l.lt1k ve buD1arm manmJ&tmm 
Jdloırund&ıı 30, 80 kaplamalık ağaç 

ıaıın.k n terltıer, para ta1ataaı. 
kontrpWc tabtal&n, 2,a utıt ve tat
.,htmdaa 10, 20, ketea. luıadlr, ma
Dlll btea bat, jat weaa1r iplik ima.. 
11)'9 n dokumaya eıverı,ll nebatı 
maddelerdeD 8, e, ao keten. kendir 
vua1r mevaddl neb&Uyeden mamul 
ıaeuucattaa 20, 40, DO, ketea, kendir 
" alredeD mamul lıa.zır egadaD &O, 
mupmba ve maıamtıa mamulltm· 
daa e,10, ç1n1 ve ponelell mamuJ&tm. 
dan a. e, 10, muhtelit poz1ayoDlara 
daJall cam1arm k~08Ulldan 2, a. '- o. 
ıo, ı!S, 20, M ifutu, tatnıı&k vergi.si 
ahn.,.ktır. 

N.ıUU..lYAT VRWlst 
Nakllyal kanUDUD'llQ l IDcl ID&dde

llblde JU1b naalUe 1ıbtDCil mevki 
tpı .e. lldacıl mnkl 1ç1a 7bde 2,G, 
1lctlncll mevki lçln )'Ozde l nlabetlnde 
zam Japılacaktm. 
KAZANÇ vma&IBINJI TAPILAN 

ZAii 
Kuano versfal kanunu Ue bu ka. 

nunun ea '" tadWert nmclldDce ka· 
DDÇ c..-ıs mWWleflyet dabll) ftr· 
g1aiDe tabi mW&ellellarda: Jıla'kez. 
1er1 TUrklyede bulunan anonım. ko. 
mıuıdlt. llmited ,.. ~ dalıt&D 
kooperatif prkcUer n bunlarm fUbe
lerl; TBrldJıede yerlepdf wya 3'9rlet
mlf 11.)'daıl ecnebi mae.e.eleri; umu 
JDI. mllball ... llWAllll bQtçell da1n ,,. 
mO•ı11ıerı. menatll umumlyeye 
Jddlm ~ alt olup t1caı1 bir 
pye takip edlıD mııerımı.r. banka
Jal, buıker1er n bıuıkerllk muame.. 
ıeı.sıe afrapD ııarraııar, tuarrut 
... teavün muıdılllan. lthata.t. ihracat 
" ı.,neımoeı ll&kUJ&t komt.ymıeu· 
lan ile ~ 8Untll• it ya
pan komlayoncular, naııa,an tlzerln• 
muamele ,apaıı Uca.ret ,.. falırlka 
m\\111Heı.ıt: toptan ceza tadrlert. 
tabrD&aJ&r, matbaalar, tramılt d9pol• 
ft " llllltnpolar' belleri 1lç 7b toa.. 
dan ful& Y&pU1' Jtı.tAIDler, bina ver
stal kanunu muclblnce (hamamlar ve 
flrm1U' barlç olmak 11zere) gayri •· 
ft lr&tıan 2000 Ura ve ondan !ula 
alan malıallerde ticaret ve sanat J'&· 
panlar, (IOOO llraDm besabmda bele. 
dl79 ftJa ıra, amu1an lçlndeld ma 
lua.,. depo dahildir.) tthallt ve lh· 
racat tloaretll• lftlpl edenler; Ucaret 
,. mldre 1lonaa bllJunan ,erlerde, 
1ııu bQnaJ&rda a1mıp aatıl&D. mallar 
8zer1n lromlayonculuk J&l)U)ar; bor
- aoentaıan. mOba)'UCdar w llm.. 

gorta komiayoncuıan. ııoterler0 ae.hlp 
olduklan madenlert, ,.. dalyanlan ,.. 
voll mahallerlnl kiraya verenler, ,... 
h1r ve kasabalarda apartımanlan ve 
nutu.u GOOO ve daba zl7ade olan ma
Jıallerde toptan klraladıklan hanlan 
~daa dolnl1a ı1ıetme71P parça 
parça ldra7& verenler, mllte&bhltıer 
w mWteslmler ve k&Za.1141 n,..._. ka. 
oununUD 11 UDCU madcı.lnde JaSllı 
IU'best mealek erbabmm kuaDC wr
gtlerin• (ugarl mUkelleaJıet ,.. eer
belJt mealek erbabmm maktu vergile
ri dahil) yüzde 60, aynı kanunun 17 
lncl maddeal mucibince gayri nfl 
lrad u.rlıaden Vergi)'9 tabi il ve te.. 
flbbtl.ller erbatımm ka1an4J vergileri· 
ne ynz.s. 25, 11 lncl maddulnde ,.mı 
mUkelletlerin kazanç vergilerine Jb
de ıo zam olunmaktadır. 

Kanunun a tıncU maddem mucibtaol 
bava kuvveUerine yardım veqi.11 bir 
lldaU arttırılmakta ,.. ' lblcll macl
dMI m11Clblnce de .ıprta flrketıerl,, 
banka ft baüalerda almJDllkta Q. 
laD muamele ft1S1a1De ldr ml811 sam 
obmmaktadır. 

18'l'IB1AK VEBObJbnl ZAii 
GUmrUk lthalAt taıifealnln 595 in· 

el numarumm (B) pozlayonuna da
hil maddeletden kilo bqma 5 kurut 
mamam lst1hl&k nrpa aıımr. 

MiLLi .HVDAFAA. VEBGıst 
Kanunun te,Tlki aan.,s muatly.Ue

ı1n1D kaldJnlmuın• ve Kllll mQdafaa 
Yerpd lhd&sma alt a1aQ lt OncO 
maddelll aynen f6yledlr: 

''10G5 numaıalı ~ ~ 
muaf bulunan mıal mUuauelerle mııs 
kill' kanunun ı 7 lncl maddulnde yur 
lı lfçl.ler fevk&lAde mahiyettAI olmak 
ıı.r. JııDUl müdafaa nrg1lılM talı& 
tutuhQ'orlar. 

Killi mGdafaa verstd mtlkeıllea. 
rtnden 2115 numarab Jaıant ftıpıi 
kanunu Ue ek ve tadlllerl h11kUmleo 
r1ne uzaraıı dahil olduktan ztımrelen 
göre mezklll' kanunda yazılı nlabet 
ve ...,s& daıı.tDde verp ve ruhat 
tezı.uı Urca allmr. Ba vergtnlıl 
tarlı ve •abakJnık ve tamll1 kanıma 
riayetmzllk hallerinde tatbik olunacall 
muamele ve cezalar da aynı h11kUm. 
ı.re tabidir. ltıru Ye temyts mu&me" 
leleri !692 numaralı kanun hUkUml• 
ri daire.ıııde <:ereJU eder. 1129 DU• 

maralı kanun hOlmıü, MWI müdafaa 
veqili m11kellefl.S hakmda da 'tat. 
ilik olunur. 

KlBBlT FlYATIABI 
Kibrit flyaUarma kanunen 10 para 

sam yapılmıf takat aynı samanda 
Kall)'9 ftlEA!.U 10 pua da mall:"et 
ıtyatma IUl J&pdmMan kalıal et,. 
mlştlr. Bu 1Uretle kibrit 20 para arta
rak 2 kurup. çık.anlmıft.ır. 

Dltv tardt4m AlaadOJıınım tııllıgolr 
trhlrlerhıde brıpkllklar olmq ma. 
U:ye veUleU dUn buralarda kibrit a· 
bpm dudurmuttur. Akpma kadar 
kibrit mevcuUan tespit edilerek bu
gtın tekrar ııatıp ~lumlftır. 
Bazı latlhlA.k nıdc1eJe11 ılıatıanu 

ohn zamlar dUn abahtan tUb&reu 
tatbik& b&flauulbr. ~ ~ 
ne ve diğer versDere Japdaa Dmlaf 
bir hazirandan !Ub&ren tatbik& bq. 
'lanacaktJr. 

Birkaç profesyonel 
gÜre§Çİ geldi 

Geçen 11Deden1*'1 Balkanlarda do-
1.qmakta olan P. Koatana adli p~ 
feayonel bir Franmz pehlivanı, g1lref
ç11erlmlzle karplafmak O.re ıelmlt
tlr. 

Bundan bqka YıJg09lavyalı g1lrer 
çllerden Kerslk, 95 klloluk Varvra n 
Peter KaJddoDla de gtlre~ı 
k&!'fl'lapnak için f8hrlm1ze pllDlfla'o 
dlr. 

lTIZA.8 
Yasıl&rmlızm çoldupdan dola:rt 

"Son Öpll§" roman tetrlk&mm bucQD 
konnlamamqtJr. o~ 
ISzUr dUerta. 

arlan; Jıer am qortacdar ,.. li llll•MIMlllll-llllılllllılll.-ııl•ll 

Anglo-Turkiş ltalya Semplon servislerini 
şirketi ilga edildi kaldırmış deg· ı·ıdı·r Mali kredi itlerile İn-

giltere hükUmeti 
meıgul oluyor Y almz eksprese aktarma yapan bazı dahili 

aeferlerde tadilat yapılmışbr. 
1kl bu~ HDe enel lngtUztaie 

~:ı:n::~ı:~-:-~ Türkiyeye gelen üç Fransız 
Komandit flrkeU mUdUrU olarak Lon d 
draya cttm.lf olaa ıı:tı1mık mlldUrle- yolcu ltalya a tevkif edildi 
rinden Refi Tebaa n .....ı bugt1n· 
kQ 881Dploa ekapı.lle memlekete dlm 
mQflerdlr, 

llaıp ft.ZiyeU itlızönODde tutularak 
akd<>llmu yeal ulafmadaa aonra 
kredi lfllrile clolnıdall dofruya ln
gtlt-. JdlkQmett ....,.. olduğUnd&ıı 
flrket Uga edllmlfUr. Refi Tekaanm 
&'elme.sin1n eebebl budur. Bu alqam 
.A.nkaraya rldecekUr. Fraıısanm ııma. 
lllldüi barp 7UZündan Loadra ne 
1DllnabU.t JreaDmlf oldugu için J'Ol· 
euıar pek uwı bir 10ldaD a.. Jıla. 
loya geçerek Parf.le sidebllmı,Jerdlr. 

Reft Tekan, Loııdradan hareketin· 
d• nYel, lngtltereye Balkanlara ltlııl 
derlllaek mQbayaa heyetbüıı menmp 
oldufa llDa. fll'UU IDldQrtl Ntır
De Pllfmlftlr. Nar- m,.tlD ,._ 
kmda Yola __,.. ~r. 
lntçıwla taUlD ...... 1er1 mQ. 

dlll'ledDdm v.n. Ka. IJd Abllul 
it adamı " 1ıılr Japon ..ıaret kt.tDııl 
de bugt1nk11 ebpreıdıı yoleulan ara· 
nndNtır. 

Almanya ile 
ticaret 

Kuru J'eaUt müeueaele
rinin bir mümessili geldi 

Taku yolUJla it J&pılacak memle.. 
ketler -- Almanyanm da ithal 
edQnwd Alman tlnna1anm fullyete 
ptlrmlfUr. 

Hamburgtakt baflıca ~ kuru Q 
zGm ve incir mUe.uuaterlnln bir mQ
a..W bu YUlyet UalriDe pl)'U&· 
amıa temu ıç1ıı dUn selmJftlr. 

Ka:vaeride bir kö1ele 
fabrikan yapılıyor 

K&y8el'lde ayda,_ bil bin kDo kö
.ale lmallne elverifU bir tabrtkanm 
'-ti atrııqtır. Bu falırlka putır
ID& .meftfmh'dl kellllen Cl-60 bin sığır 
derillld ~ npacü, Ka188rl Ue 
kODlfU TUA:yeUerde kesilen hayvan. 
Jarm derı.tnl vaketa imalinde kulla
nacaktır. 

Y agM}avyac:lan hir mu
hacir kafilesi daha geleli 
Yugo.ıavyadakl ~ TGrk.. 

terden ı1 k1fl1lk bir la1lhac1r kaftlem 
bulbkl ~ tımlle pl
ml§Ur. 

MuQclrler, aralarmda bir takım 
Bulgarlar da 1'a11muı Jlakedonyalıla
rm yaptdd&n est:yeUer ve lpl.zllk 
J1lzQndela J911.ml tıerlıııettlklerlnl 
81Syl070ltar. 

Mania 'bailannda dolu 
tahribat yapb 

IPa.laa, 11 (A.A.) - DQD flddeW 
ft devamıı JallDur MMmada dtlfen 
dohıdan Jılenem• botumda GUrlıt 
Ye Balat ba#larlle Kara AU kG:yQ ci
van yllzde 70-80, f9hrlD flmallnde 
köprtl cadırOı lıetlal'mda 7Dade 80..90 
dereodblde ..,.. hmule pldfA1 tah
miD edlllyor. 

Bir Polonyalı kadın 
çalıpnaia pi.eli 

Lehf8tamn Almanya taratmdaD 
.,..U a.rlDe aemı.JretlDden Ql'llall 
Polcmy&Jılardan Balhıa Kovobıo adlı 
pnç bir kadm WgtlnkQ lronvaulyo
..U. ......... plmlftlr. l'l'anmzca 
n ebna!ICQI pek iyi 1ıUd1tlDI IGytL 
:ren bu kadın TOrklyede bir prkette 
pJlfl!!&k Dl:yetlndedlr • 

D"9r taraıtu dört ı.ıu. pncla
- mtnkkep bir yolou lcaftleet ba· 
gUnk11 konvaml70Del trenne l'e1mif" 
Ur. 

Frana tarafmdan Semplon eb
preahılıı ilpmadan evvel Put.iten 
hareket eden 80D A vnıpa treni 
bu ıııaba!ı selmJIUr· 
Artık )'U'lllClaa ltibaNa e..,._ 

Mlllnodan gelecek ve Fransa ile 
lsvlçreden diğer trenlerle getiri
lecek yolcular ltalyada ekspreıle 
)'Ola devam edebUeceklerdlr- ltaı
)'9.DlD da Semplon servialerlDl kal· 
dırdılı yohmda bir gazetenin .er
diği haber uılaızdJr. 

İtalyanlar ekspres yolunun de
fişmesl üzerine yalnJz bazı dahili 
seferleri bldırmJtlar, Frama -
dan pleeek yo1caJara k&111 çok 
sıkı lraatıeı tedbirleri kO)'mqlar 

Btr mGddettalllll uanul .aıet
te J'(1lrMJeD aıtm ftJ&b Dlb&J9t baki. 
k1 klJmetbıe dolra dllpı... .._.. 
JDJftır. BllJlam& dQa Kecli8te mau,. 
vekDIDID beJanatl blrtDe lııa alılb 
hiç JWue Altm abml& ce.nt .. 
memiftlr. KaU:ye ftJdll altmm bu .. 
kilde pyritabU JOhellll• mal olu. 
nacatmı ve altm loplamüta olaDJa 
rm sarara ~ .ıt)'llımlfUr 

Bu *ler pt,...a dll1l&I temlDI 
~. Altm .. am. oluJanD 
fl1at1v çok dl....... '"" lııaDları 
•tıaaıa~ .... ~ 
de flJ&tlana normal ~ -.... 
cett mubakbk stıraJmekt..ar. 

:g 1 q 

Bir Alman gaze-
tesini getirenler 
Müddeiumumilikçe 

mahkemeye MVkedildi 
Berlinde çıkan Valldfe Beo· 

baJıter pzeteainl lıtanıbula celp 
ve tevzi edenler baklanda btan
bul milddelumamlllli kanuni ti· 
ldbata bql•mııtır. Bmıun eeıbebi 
bu Alman guetesinln Tun!Uiil 
tahkir mahiyetinde neıriyatta bu" 
luıunasıdrr. Kanunen bu gibi ıuç· 
lanla takibat yapılması için hU· 
ldllııetten müsaade almak lhım· 
dır. MUddelumum!llk bu mUaaa •. 
deyi alııutm. Dava edilenler bu 
gazeteyi fıtanbulı getiren ve da· 
ptan Alman kütüphanesi sahibi 
Andre Kapa ile ltalyan kUtilpha· 
nesi sahibi Jiat• Gricorettl ve 
Alman kUtilpbanesi ubfplerinden 
Erlht Kali'dlr. Bunlann muha
kemesine bu hafta bqlanacaktır. 

--&CY--

Ahvallbama do1Ql911• Bulprı.ta
dald Amertkahlarm d&ıflfU dwam 
ediyor. 

8otya4a ..... ICGl9I müı.tıl ... 
a11lmlerln• altı ldlDlll lılr pup 1ıa
,ank0 koa•Ull)'atieDe gelmlftlr. Bu
ndan Alnertka7& pteceklerdlr. 

,,.. Parlata ebpreele hareket et
mSt olan tlç Frum yoleaJu hu
datta tevkif ebnlflerdir. 

Bmalarıu 1dıt pset.ecl. diler 1-
ldll tekn!sya olduklanm, TUrld
yeye gitmek leted.lklerlni söyle
mişlerse de ltaJyan memurlar, Ro
madan emlr aldıklaruır Deri allre
rek yolctıhıla deTam etmelerine 
imklD blra.kmam1)la.r 

ltaıyan]arm bu hareketi, l"ran
sada bazı İtalyan tebaalannm tev
ldfl berine mukabele bllmisll ola
rak Japtlklan söyleniyor· 

l'ıantıadan plen diler' eeaebl 
tebula.rma bJgbir gGoJGk erbnl· 
madı#ı blldirlllyor-

Yeniden liaanea tabi 
tutulU)'or 

Aabn, 28 (Tellfaela) - Ll 
una bramamelerlnln yerine ko 
mıJmaJr ilzere, yeniden birçok ib 
racat maddelerimbi lisans usulü 
ne tabi tutacak olan bramamt 
Pft)jeaf Vekiller Hey'etfnden bu 
ıQnlerde çıkacaktır. Bu brann 
derhal tatbiki için dtın tktıaat. 
Zlrut ve Ticaret V ekaletlerf 
mimealillerinden mltekkep bir 
komla1on toplanmıfh!·. 

~9)0J.Wt~ 
alacaldanmız 

A ..... 28 (Telefonla) - Ta· 
drlerlmldn Polonyaya Jdirinı 
heuplarmdaıı alac:aklannm tes 
91yal lçin Maliye VeWeti, Tica 
ret Vekaleti n Merkes banb11 
teddklere hlflam•ftır. 

Port Sait ve lakenderi· 
7ede alıkonulan 

mallanmız 
ABian, 28 (Telefonla) - Ak 

denizde İngilis kontrol aervislnin 
emrile Portaait ve t.Jtenderlyede 
alıkonulan mallınmızm biran 
evvel ıevla için hUkamet lbım 
gelen tedbirlere teYeaUl etmlftir. 

Roman~daki heyetimi:r 
dönüyor 

Anbn, 28 (TelefOllla) - ~
çen hafta Servet Bedrinin reisli~; 
altında Romanyaya. oradan da 
Yogöalavyaya ridea Tlrk Tlca 
ret Hey'eti Bilkrqe p1ccek w 
eon temaılannı vaµtrktan aonra 
bugünlerde dönecektir. 

• Zelzele komlayoııu dün bqvekl. 
lette bafvektl doktor Refik Saydamm 
rlıaatlnde bir topl&Dt& J'apDQI " 
.... brutar ıttaau ..... 

• lllDl anayl 1ıllttll muhtellt --. 
yl fUbelerlnln bam madde dltlyaclan 
t.erbıde tetldJder ıape.rals raporlar 

~-
• Duloa " KaUta dll8dea ltl1ıa 

Vali ve · belediye reisi Dr. ren topçu atqıan yapıldıfmdan m• 
LQtfi Kırdar dUn üpm AnJrara• raklblll dllEkatll olmalan al&kadarl&-

ya gitmiştir. Vali Aabra4la bir -.~ c11n akpı'""a ttL 
müddet kalacak, yeni belediyi! 1-nın tauı devrelllne glrmlf bulun 
biltçe9ile tıtanbulun pasif korun ,. maktadır. Dlı müteplvd• be§tDc1 • 
ma itleri etrafmcla ıllhdarJara mt taıellelbda ımtıbularma .... 
izahat verecektir. ıunn lıeflanacaktır. 

Arpa ~e 
yulaf 

HükUmet miis~ 
zarara airmelll ... 

Ofise mub 
emri veri 
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liiiusmer~@L~@rMM~ 
Almanların iddiası 

t&'.~4441 Ingilizler de, Alman kuvvet· 
~~da hUkQmeti bUtUn Kanada· leri n in cenahına 
~ harp gayretine yardım için 

2ao do •ert1fikalarmıı be§ dolardan k l 
,,ıara kadar yurtmalarmı talep • ' ·.~~oı ......... mı.u ....... rl mu abıl taarruz yaptı ar 
~~~:;:!~: .!'!.~ •• ~rl ~~ Kırk kilometrelik cephede yapılan Alman 
'• ltatk &vyct meclisinin riyaset k k • t h • ''il. So\t)~llcr birliği ile Yug03lav- taarruzu or unç zayıa a e emmıyet 
' ltııda 11 mayııı 19CO da lloııko-

~~~nU~1~~~ ~~::!~~ vermeksizin ilerlemeg"' e çalışıyor • ıc etırı.ııur. 
'•k&ikaıı mebus Miguel 11/UI r, 
' ,_., d&hnı komisyonundan Troçkl.. 
~ 11.an ıulkut ı:mo mUdahalc .,t. 
~ Troçkl Uo komünist tahrl· 

Pari!', 28 - Franıanın imalin- \ l{ale dün akşam Fransızların : mitralyöz eteş.l aı:tıklnrı bildirili
deki vaziyetin vahnmcti art.makta· elindeydi· Bu tiebre Alman tayya- yor· 
dır. Almanlar dün Belçika hatları relerinin :raptrklıı.n bir tnnnıız es. Dlfer taraftan Norveç B:ıhillerl 
üzerine çok !iiddetli hücumlar ~ap. nasmda 43 Almu.n tayyaresi düşü- açıklıı.rmda Almnn tayyareleri ln· 

~ Mcktıkadan ııUrUlmcs1ııl ts 
lOQ i blldirmi§tir. nı1ı:1lardır· rillmUşlilr· ı-afmdan bombardıman edilen ve 

Alma.nlıırın Şlnınl deniı:inc doğru FRA.!\SIZ TEBI,tGt mitralyöz ateşine tutulan hastane !'\ Japon tayyaresi dün öğleden 
lıt ~klngtn civar mahallelerini Ostende istikametinde kendilerine \ gem.isl dfin bir lngfllı limanma gel-

Dünkü Fron.sız tebliği şudur: 
'~dıntıı.n etml§lerdlr. Sivil hnllt bir yol ec:mağa t .. ebbUs ettikleri tniştir· 

anla..şılmalttadır. Bu mmtakada ba- ''Şimalde Almanlo.r imal denizi Frnnsadan gelen Uç hruıt.ane \'a-ne a ı.:ok ısıu vardır. Ne!st Jehlr 
• lıı hiçbir bomba atılmam~tır. 

lı?ı tlltere, Fransa ve Bclçlkadll 
ı llt 01anıar da c!Ahll olmak üzere 
"\rııı ltı20 tc' ellUtlU bUtün Holan. 
'trt tn ~·aıtm Holıında konsoloa· 
tltı:e rnuracaat etmcıcrt llAn e· 

zıları oldukç& derin olan bir ok ile Mcnln mmtakası araaındaki punı dün lngilterenin cenub ll
kı:ınallar1n mevcudiyeti Belç!kıılıla· Belçika ordu•unun cephesine taar- manlarından birine varmışlardır· 
nn mukavemetine yardım etmek· ruz etmişlerdir· Vapurlarda birkaç yüz yaralı \"ar
tedir· Muharebenin birkaç gUn da- İngiliz kıtaları Aire - Sur • la dır- Bunlardan 14 ü yolda ölmil!i· 
ha ıUrmcıi muhtemel olduğu aöy- Lys mıntakumda aded~n füıtUn tür· 

• ~ dır. 
~ Ol'lct1n ~imalinde Oııoten mm· 
1( "uda Norv ; mUfroz.elerl il mut. 

bir düşmana nıuvaff akıyetle taar. 
lenmekledir· ruı etmL,lerdir· Somme'de hava 

Almanlar Belçikalılara Lys mın· kuvvetlerinin mUessir himayesi al
t.akasında lnarruz etmişlerdir· Mu- tın:la hareket eden kıtalamnız ba
harebc bUtlin viddetile de\'am et- zı mevı.i hareketlerini parlak bir 
ınektedir· Almıınlar burada bir~k 

.\LMAN TEBLtGt 
f'i.i.hrt'r'ln umumi karargahı, 27 

<A· A·) - Alman ordusu başku
mnı?da.nlığı bildiriyor: Sae~&tar mevzilerini Nyı;aııra ve 

ııı 1 ~'hh1ertne kadar ileri rö· 
• ' tl'dir. 

,,,_ ~ertkad
0

ııld Beltıl>1l a tiri Av· 
), ~Y•U hakkında Amulka ha· 

vurtalarla harekete geçmişlerdir· surette başamnelArdır· 
Almanlar takriben 40 kilomctıelik AUıne'in şarkında düşman ısrar-

Flandres1erdo ve Artois'dn. kı· 
taıanmu:, hUcumlamuı devam et
mll ve mubıı.sara altmdakl düş

man ordularmı daha ziyade gerl
lettinniı;lordir· Menin'in vima
llnde de, dilfma.n cephesi üzerin
de, Ypree ciV&nna kadar derin bir 
redilc açılma.ııma muvaffak olun
ınuııtur. 

~ltt~tırı Hul ile görU:roU~Ur. Bu 
'~tan eonra 1C.4lr matbue.ta M. 

ın taarruz ctınişlir· Evvelki gece 
bir cephede hiç durmadan büyük ba.sltyan topçu ve piyade muharc-
inımn kuvvetlerlle topçulanıun hi· belcri gUnUn bUyUk bir kısmında 
maycalnde taarruz etmektedirler· 

Ilı bulunarak harp mıııtakHm· 
ftıUYon muıteclııln muhuara •· 
~1l11aaı keytıycllnln Belçika i· 

'ttııı ~le verlct b r mettle teakll et.. 

Şimalde mlittefik kuvvetlerin devam etmiııilr· Bu muharebe dn"-
.rıtrhiııd .. ki vaziyetin akeine ol&ra.k o:ana pahalıya mal olmuıtur· Kı
Alma.nlsr Cambrai mmtakasmda t.ıı.lanmu: mevzilerini muhııfaza el· 

miılerdir·" 
• lr Yler:ıt3t1r. 
~ı.\~11:1a lbUI ı ~klllt.ının te,·ldf 
;~ ~ ll" aı.11 Uzerlnde bulunan tali· S tine lrlandn. makamları bıı 
\~~ lıtı bUtUıı auaını 11kı bir mü· 't. ~ tutmaktadırlar. Bulunan la.. 

tnarruı ederek çok tank kullan- INGtt.ız TEBLtGt 
mamıslardu·. 

Geçen g\lnlerde olduğu gibi, 
bnva ordu11una mcnsub çok bUyUk 
cüzUtamlar, garpta çarrl§l'utla.ra 
iştirak et.mlş1er ve ordunun ilerle
mesini kolaylatlırınl§lardır· 

t i ınayıaa kaclar ''erllecck l:ıa· 
p ~t tdilmeıl IUz.umunu bil· 

~~ ı,". . . 
~ d 1Çte hududundaki 
~ ~~ityolu Fransızlar 
'
1 

c...~ •ndan tahrip edildi 
'1.J# ·'"' '°' 27 (A· A·> - Dün Clğle
~ ~Ullra &le'de iı:uımış olan 

ı.~e, ltıfil&k seslerinin Leopold 
~ 1tun ve Mucllheim clvar
ııı~ııı I Bale elmendi!er hattmm 
.~ ~ar la.rafından bombardı
ı.~lıı .. tn~lnden mUtevelllt oldu· 
'4'tlç .,ııtnaktadır· 
~s· hududuna yalan Badi 
~~ d~en obUslcr Bale'in 
~~ l'loktalarmdan c~rUnebU· 
~lman topçusu muka

trn11ur. 

t\"GjLfzt,ERIN MUK.\DU, 
TAARRUZU 

Dı.inUn en mUhlm hldi!clerinden 
biri Saint - Omer'e birknç ltilomet. 
relik meaafodt bulunan A:iro. Sur -
ln • Lys civanna yani Kale')·o ta
arruz ve DUnkerke yakla~mağa 
t~ebbUıı eden motörlü Alman kı· 
talarmm cenahma tngilir. krt.alan 
tarafından ynpılu.n ııtddetll muka· 
bil taarruıdur. 

Bu mıntakada mUttefiklerln ce
nubu - garbi istikametindeki ileri 
lıareketlcrinln Alnıa.nlann sahile 
doğru yaptıklaft taz)ikin mihveri 
üıerinde bir tc,.ir husule getirdiği 
muhakkaktır· Kale'nin timalinde 
b!lha.Na Gra\•ellneı iııtilı:ametinde
kl mmtakada birçok kanallar var
dır· 

O~ llATTlXDA 
Sommede Fran'1z krtalan me\·· 

zii hareketlerine mUııa.it oartJarla 
devam etıniıılerdir· Buradaki hare. 
kAt dört beş giln evvel nehri geçe. 
rek cenubda oldukça ileri.iyen Al
ma.n kıtalarmm tardedilmelini ia
tihdaf etmektedir· Abevilden Pe
ronnc mmta.kaama kadar nehrin 
bütün mecrumda fu.llyette bulu
nan Fransız krtalan Alman müfre
ıeleriıtin birçok mukavemet nıer. 
kezlerini ele ıe~irmif ler ve birka~ 
kasaba ve köprü batmı geri al
mı~lardır. 

, , ALAN Si YEN 
Ml NTAKASJNDA 

.Fransız a.jan11ma göre "Va.Jansi-
'tıt •1 yen mmtaluı.aında da Almanlar ta-

,., Qıacera filmlerinin rn Ü rafından diğer birtakım taarruzlar 
'l b~y~lıaı 1 icra edilmi3 ve bu mıntakada Fran-
\l .,. MALEK :l I sızlar muu!Cerane bir müdafaa-

1 
dan sonra ileri mevzilerini terkct-

P EH L i VAN ~~~:; Boulogne kalesi, ancak 
il ·· e,rı.•ctıd akfaın dUtmUştUr·,, 

~l'iik komik film 1 AHKA ARKA YA tl'O TAARRUZ 
•: 8-lkon ıs. duhuliye 3 Almanların bUtlin alAka ve gay-

kunıı retlerini Uzerinde t eksif ettikleri 
.__lll!!_an::mmma:ı:= fimaldelti mUlteflk orduları, dUn 

~"1 Almanların Uç bUyük hUcumuna 
\~ ı.".' l~ N 1 •-ikl t 11• maru~ lcalmttt ll"· Bu hUcumlar, 
~ "'"'"'- o. ı mo..... e P t ta 1 · . hUc ~"'Qtuın. Yenı.mnt alacağım. opçunun, yyare enn. 'e ~-m 

lıı. hlUunu yoktur. {14i72) ıır:ıbalannm takviye~ı ile bUyu.k 
t' A bdull=-h m!kya.sta bir taamız manzarası ı-
~~ :';::::======== rae etmekteydi· 
~ • C:ı.ı 11:. taar:ruz Courtrai bölıesinde 
~ 8-;~ra, Karaman, Ereğli. yapıhnıetır· Alman \'e Belçikalılar 
~U !{ la, Sivas, Armağan, arasmda cereyan eden a#Jr mu
~ "Q\, ~ Unduz:, Zile, Amasya. harebeler h\kumlar ve mukabil hü
~ ~ "1p ~hir, Aksaray, Beyli. cuııılar §eklinde devam etm~ ,.e 
~&~Uta~ dy, Eski.tehir , Bozu va?.iyet tam bir istikrar ne niha· 
""'~~Ya, Sandıklı, Burdur, ~·etıenmiştir. 
~\~ ~ a.k, Çivril. Deni.ili, El Courtrai'nin cenubunda bullllWl 
\~ l v~lhan, Elazığı, Akdağ mevziler üzerine dU§mAn diğer iki 
~ ~ il 1'llirdağında siyah ve taa rruz daha yapmış ve her ilcisi 

\ ~ a ~ \ıruı }'irmi dört pare, de reniş bir cephe Ü:r:erlnde 01MU!5· ı 
~Ur~3 otuz para ve ek!I· tur. Bunlar da tam bir akamı>te 

e • paradır. uğramı~tıı·. 

Dünkü İngiliz tebliği de ıudur: 
"DU~ bu"'n ~Uz aefert 

rnvvetlcrinin cenanmd& bulunan 
Fran!ız: \'e Belçi~ a kuvvetlerine 
lc.:!ctle taarruz et.ıuiltir· lngillz 

piyade.si Fransız hücum arabaları 
ile birlikte muvaffa.lny Uo netice
lenen bir mukabil tna.rruza geç
miştir· 

Belçikada 1"\gillr. kuvvetleri, 
dU~mnnm §iddotll bir taarruzuna 
karşı Belçika ordu~u Ue blrlikte 
çarp~tnl1lardır· !ngiilz ccph~i es
ki vıı.ziyet.ini muhafaza etnıckte· 
di .. r· 

TA'\"l"ARE FAALh'J:.,-t 

Hücumlnnn merkezi sıkleti, en 
tlyade çevrilmiş dil5nıa.n ordulo.ıı 
sahasında müessir bulunmugtur· 
Lens'in aimali şarkisinde hücum e
den Alman kıtalan, Fransız mUa
te.mlcke krtala.rmm mukabU hUcum
larmı geri pUakUrtmUvler ve düş
mana. kanlı za.ylat verdinniolerdlr. 

Sureti hususiyede bildirildiği gi
bi, muhasara edildikten ve oiddctli 
muharebeler cereynn ettikten son
ra Cala.is dU~mUştUr· 

1ngili.J:lerin mahsur krtalanndan 
bazı müfrezeleri Mana yolu ile 

Londra. 28 - Müttefiklerin tay- İngiltereye doğru götürorck kur
yarelcrl muvalfakıyetıi bombardı- tarmak teaebbüeüne mbf olqıak 
mantara fa.sıla vernı.iyorlar· Dl!t· için, hava ordusu, Belçika - Fran
manrn tayyare meydanları, köprU· sa sahilinde hAll dU§nuı.n elinde 
ler, yollar, zırhlı kollar, kıtalar bulunan limanlara yeniden hücum 
olddetle bombardnna.n edll,...rktedir· ctr....i§ür· Dunkcrkde deniz tEısüıatı 

Birkaç giln evvP.l bombardnnnn yanınıııtır. 
edilen Roterda.m benzin deoolan I<:SKt Al.MAN \'ELİAHT~1X 
hl"l yanmnkt.nd.:r· Blr~ok Alr.ı:m OOLU OLDU 
tayyaresi d~UrillmUıtUr· MUttc - Be.rlio 21 (A· A·) - D· N. & 
fiklerin tayyare za~iatı nispeten blldlriyo~: 
cUz:'idir· • Sabık Almarı vell&lıtmm, 13 
Alınan tayyarelerinin t.merlkan 1 Mayıs tarihinde cephede ağır ıu

seyyar haatanolerini bombardıman j rette yaralanan bUyük oğlu prens 
etlikleri bildirilmektedir· Ameri- VUhelm, bu eabah cephede bir 
kalılar bu işin kasten ~·apıldığma !cyyar hastanede ölm~tUr· Prens 
kanaat getirerek no.zım dikkati Vilhelmin cenaze meraalmJ, pek 
celbetmemek içln h"st.nnclcrin muhtemel olarak öbUr sUn Pots
dıı.mlanndaki kızılhaç işaretlerini damda yapılacaktır· Oat teğmen 
kaldırma~a karar vcrmifjlcrdi r · Al. prens Vilhelm, bir piyade bölüğü
man tayyarelerinin 20 metre irtl- ne kumarıda etmekteydi. Kendisi 
fadan bile uçtuklan halde bu işa.- d&lıa 1930 da demirbaç niJanı al· 
refüıri görmemezlikten gelerek mqı bulunuyordu· 

30 kişilik Küme Fasıl Heyeti 
BOtnn a latnrka su ~e sea Ustadları bir arada 

30 Mayıs PERŞEMBE akşamı 9 da 
Beyot lwlda F K A ~ S l Z tlyatroıııında 

•lllllllıh11~ Biletler ~,e1c.n1e 1&tılnuktaır. Tell'fon: 4.1810 ıJruiınllJ!I• 

.adlllU1 ıı--•• ~ı~n:rrııı:ını11ıınıımıınmıır~ııı~nıı ueıı.. 
il·" YARIN AKŞAM Sinem:\ me,·ııtnılnln aon haffaınnı "ti 

eer~no ı.npamak itin 

MELEK NEŞELİ • ZEVKLi 

Sineması GOZEL ve iNCE 
Bir FrlU\AlZ f ilmi 

Kocası ve 
ROLAND TOUTAIN • DALIO • GASTON MODOT -

Mili~ NORA GREGOR - PAULETTE DUBOIT ~Hll 

3 

keres; 
• 

erdi 
Mtlli Müdafaaya 

ver ild i. Merkez 
150 milyon l;ra 
Bankasından 

yap ılıyor i stıkr az 
Ankara, 27 (husuıi) - Millet nıca:n ı~ı..ERE All!lL..-'. • 

Meclisi bugünktr celsesinde lMO rr:\'KAJ.Al>E TAHst u· 
büdce.sinın miluı.keresine b la- Fc' lrn!Arle ı hı.i :\tın 20.401.000 
mıetır. Bu münasobctlc mıı:liyo lirosı dr.miryoıınrı ·r.~ at ihtl)nç. 
vekıli Fuad Ağralı söz almış, do. !arına ı frik cdilmi,tır. Me\'cut kn
kuz ay evvcl Av:rupada başlayan nunn mO lf'niden Sı' a~ - Er;:unını 
hnrbin doğurduğu beynf'1mile1 i~tikraıınıl'I önOmüıdeki '>ene tıka. 
buhranın nıemlekotlmizdo de t"- ı ılıcak son trarı~ının temin edece~ 
s:irlcrini gösterdiğini, memleke- & hucuk mill on lira cin bıın:ı it5-
tin her sahasındaki umumi kal· ve oıfilrrektir. 
kınma hızını mliteessir etmeden 1-'cvkalilde tah'!i nı ıırogramındı, 
\'llrldat menabii ilo mUkellefle. Fdirnc sraıı yolu ile Trıı1::rodn ) ıı
nn tediye kabiliyeti bakımından pline k muhtelif )Ol inşnıtın 'c 
fazla bir tazyika meydan verme· Tunr.eli mınınk:mndnki ı~lnhat 'e 
den miltcvazin bir bUdce lmzır· imÖr ıslerine s:ırfcodilmck üıerc 
landıg-ını 1940 malf yılında umu. ~nfio \'cUleli kısmınn nyrıca 

2.9:ıı.ono lirıı konulmu tur. 
mi hizmetlE'r için sarfına mezu- ı:rıincnn 7l'lıelt' mıntnkn mın u. 
niyet istenen tahslsnt yelÔlnunun mumt kalkınma foaliyclinl kohn. 
~684i6341 lira oldutunu söyle- ıo~tırmok itin muhlclif ihtiyııclnr:ı 
mietir. ı rfedilmek Or.cro ışlmdllik 5 mıl· 

Vekil 1930 bildcesine nazarnn )on lira konulmuştur. 
1940 bUdcesinfn yedi milyon 412 l\n:ıl:ıv kı•rumu tarafından işle_ 
lira fazla olduğunu, muhtelif ıi!en muke fnbrlk:ı'I imnllıtı, is
bUdcelerdcn ynpılan tasarruflaT. kdn iflcri , e Ankara tıp r .. tOHc-.ı 
la 32981000 lira. elde edildiğini in•aatı irin ıhhıt \c içtim t mu~. 
\'C bUDUll §U yolda. tevzi OlUndU• \'"C11t:l \•ckrılcti kısmına ccman 4 
ğunu söyleyerek demiştir ki: milyon lire konuldu~u gibi petrol 

'
1 

- 17597000 lira düyunu U· 11ond Jlanncla elde elli i on mıı· 
mumiye bütçesine ilave edilmi&- urtııkı>c ile-, devamlı mesnl inin 
tir. Bunun 13 milyon liro.ı;ı lngil kıymetli nclicclcrindeıı birini da_ 
tere ve Fransadan temiıı olunan ha Rorduğiunüı nınd"rı tetkik ,.e a-
25 milyon sterlinlik tesllhnt ve r. "la en tıı:: 'l ihti~ açlnrı idn 2.5 
15 milyon sterlinlik nltın istik- mll)'on lira, Ere~ll kömür hann ı. 
razlariyle, ldiring baknynsını tııs nın birle lirilmcsi lı:ıkkındoki ka· 
fiycyc muha.sses istikraz!:ı.nn \·e nun mucibince yapılıccık tcdll nt 
10 milyon stcr!inlil· ticarf malze. lcin de 1.200.000 lirn a, rıJmı hr. 
mo kredisinin faiz ve omartis MERKEZ nA iKASINDAN 
manl"n kar§ılığıdır. Bakiyesi de ı Tiırn.Az 
bir kaç gün evvel kabul buyur- Önümüzdckı seneye nit vcfkalil-
duğunuz kanun mucibine .. eski d tııh isal lftyfhn ının csnsları 
tckaUd ve yetim maaşlanna yn- Lunlnrdon ibarettir. Bu t:ıhsis.ıhn 
pılmnsı mukatTer zamlan '\'C mcv karşılığı l"Oksek mecli e ayrıca tak • 
cut kanunlardan ve mukaveleler. dlm edilmiş olan hlr kanun lAyi • 
dan doğan muhtelif devlet boıç. bıı~yle akdine mezunilcl 1 tcdl~i. 
tnnnı karşılamak Uzerc ::nuhtelif mlz mııva_klrnt ınnhbctte b!r i tik
tertiplere konulmu§tur. rnr:IR tcmırı olunncoktır. Merl~eı 

l'mumt nelico şudur ki, Milli Oankasıncl:ın y:ıpıl:tcak olan bu ı!-
1\füdnrıın ihfirc: hıırfç nı ...... k 1940 u~.1:'am altın terbini su~clıl~ tcının 
mail :·nlındıı )'eni fhll)'ltlııt için ı ·u .. \;cck, ~c karşılık nu;b"lı ) Oıdo 
ııbul edllcın zamlar cı t-!. .. tıruri 30 un fc\kınd~ .k:-lm:ık inrtll~ bu 

hizmetlere inhls:ır etmiş ve hu ı:am. !iltınlnr mukabılındc itabı halındo 
1ıırın mfimkfin olduı1u knclır batce bn~~ay::ı cmls~o~ nUhhcti nrl~e· 
itinde di~er hlımcllcrden yapıla • CCJtlır. Su clhcı.ı derhal ~nede) ım 
ca1' tns:ırruflarln k:ıpatılmııın esnsı ki Y pıl::ıcıık lstıkrnz: hımnece, fc,·. 
tnklbcdilerek bu surtıllf', umıımt kalüde t~balutın. sarfı~o lüıum ha· 
yekOndıı mfihim bir f:ırk tevlit et. sıl .oldukt:ı tcdrıccn ıstiııı l cdılc. 

. . • oc§ı slbı bıınk:ıd:ı da nncok mevcut 
medcn hır cok )enı ve nrurl fhll- bil fi d ·-··~· 1 1. d , ı ı 1 1 1 mcna n m s:ı:ı esıuı"'ı ııı ın c 
;>aç ıırın •aroı nnm sı ıcm n o.un. b h 

11 
• ·ı .,..

1 
d 

muştur. ve u n n ıstı zo~ı cllıb crece· 
FE\."KALADE TAHSlSAT de cmls~·on ~alahıycUnl kullana. 

ı.AYt.HAsı cnktır. J·evknlııdc holln zail olma

\'nrlclat tahminlerimizin iınhınn 

ııctmcdcn en-el :rükliek meclise •>'· 
rıca tnkdim edilmiş olan CcvkolAde 
lnhslsnt ldyihasının esnı;lıırıııı da 
hulıhntnn nrrcdeceaim. 

19~0 mnll yılı için tıısvibinlıe 
anettillmlz Ce\"k&ll'ıde programın 
rekunu 109.922.000 liraya hnlll ol. 
m:ıkl:ıdır. Derhal lnsrlh cyllyeyim 
ki bu yekönun i2.800.000 lira ı, 
ütlc ikisı Milll Müdafaa hiımclle
rlne tııhsis cdilmişllr. Bu suretle 
1040 mali yılı için ndl bOlcede \'"e 
Cevkalilde progrnmdn sırl Milli Mü. 
dııfnnyn ayrılan tahsisatın umumt 
yekunu ıan milron lirayı seçmek· 
ledir. 
• Bu miktar, normnl znmnnlnrn nlt 
5cnelik daimi ihlil oçlıırın nd? bili. 
cc ile, ve hu8iınkü umumi \•ariyt't 
icnbı olarak alıııma,ııın lijmm ,;ö
riilcn islt&nııt 'io mU\·nkk11t tedbir_ 
lcrin istilzam elli/ji sarfıyatın da 
rc\'knlllde 1 hıılsalln k:ırşılanmnsı 
coını;ınn söre tcsblt ve tcfrjk edıl· 

mişllr. Mıı:ımnfih t:"?:nml hizmetler 
nrasında Milli MOdnrna>·a nrrılnn 
mevkifn ehcmlrctlni, )'nlnız bir 
senelik fhli)-atlar icln bütçeye kn. 
nulmuş olan tahsis:ıt yektınuna SÖ· 
re ôltmcnln bu husns:a tam bir fi. 
kir vermclfo kMi gelmlyeceliinl de 
bihcııile tebarüt eıılrmek ilterlnı. 

TESLtHA T l'ROGRAMLARI 
Muhtelif konunlarm ,·erdı~I ge • 

lecek yıll:ır:ı F.cclcl ınnhhnt !;nJAhl. 
>"ellerine m051enlt mu:ı:n en prns
r:ımlıırı ve hariçten lemin olunan 
ll'~l ı hat kredi lcrin i de lıe nl• kat. 
mnk lfııım gel İl. Ilunlnrdıın lıir kı. 
ıım lıık~lllcı:ı. 10CO scnl'~!nrlc ade-
neccı ol:ın e hal n i tb de• 
et! n tc~ı h ı rırcıgr rnı n u 
hr: 

24'>5 ılı kan nn 
c M0.000 J"r lık. 

'l o j"tlı 
11· M .000 JJnthk. 

839.> ıs:ı},lı k una mil tenit 
125.500.000 Jıralık. 

llund:ın maada bıri (i ınil~on 'e 
dıseri 25 milyon &lerllnlık iki teı;. 
lihal kredi l de ıt) rıra temin edıl. 
nıi~tir. 

sını müteakip bu hıikrıızın ilraııına 
bnşlanncıık 'c banko) :ı \ crılen 
mu\'akkat ıııılühiyl'l le knlkmış olıı_ 
cak!tr.,, 

Maliye veklll bundnn sonra, !evka· 
lAdo tabslsatm t'aydalı , .• mtlcaa!r ne_ 
Ucelor1n1, aanayl, mandin, BU lşlerl
ml:ı:l anıatmı,, vo varidat bOtçcsilo 
lıazlno \'8 döviz v:ıztyeummw. dJf 
t::ca.ret. \"8 m11U pararun mcvkUnt IJ:."th 
etmlşUr. 

Ml) 'J:AKtL GRPUN 
OKTAt NA7..AR1 

Buudan sonra, mll.ttakll ı:'rup reisi 
Ali Rana Tarhan grup namına fU bc
yar..stta bulunmu§tur: 
"- Varidatın istinat etUtl ~. 

lerl muva.fık bUlduk. Ancak hükC· 
meUn 282 milyonluk bir ma.srat bUt -
ceaı tanzimine karıı bU~e encümenl
niıı allı mllyon liralık zammını mu -
\-atık bulmuyoruz. Vaı:lyetto tabillllc 
doğru hlQbird ink!§at mUJahede edil • 
medıği halde m l l ı l tiUdataa 
lhU) a.tlarmdan bqka lhUyaçlıı.r l~ln 
bUtçcyc 60nl"lldan um yııpılmıf ol -
masmı muvafık görmUyoruz. 

Muhterem arkada§lar, mııll mu\"&· 
t"'n" bakımmdan c;ok mUbtm ı;tır -
dUğtımU2: bir noktayı da. arzetmcme 
mll.ta&dent.zı rica ederim. HUkflme _ 
Un esbabı muclbe.5inde bahsetUğf ve 
tıu:;Un muhterem Maliye VcklllmU;Jn 
do hakkında taftılIAt vcrdlği fcvkata_ 
de tah:;1.sat rn:gramııun devıunnuı. 

t&n.Itar değiliz.. Harp b-:nsı ıı:l'lde 
fevknlAdc tedbirlere elbette t>q VU• 

rulı.ır. Fl\kıo.t ta.bil z:ımıuıla.rda bu gi· 
bl tedbirlere mUrnc:ıat us.ılllııc nı -
tıyet vcrUmıı.sl malt ICU.motimlz tca_ 
bıdır kanaatlııdeyız, \"C b~ ka.naatl _ 
mf .. ..e muhterem hllkt'ln. tlıı "o hUyUk 
mecllıln i§Urk cdeet'~nl Umlt cdl • 

ta -
tllL 

arı Uz.e -
tal & ı; e t onUırd 

;ı. '"§ ve eyetl umwnlyul uu_ 
rinde mUzakero kltJ görülerek nıad -
deler ,.&Qllmlf ve k:aııun 19f0 yılı 
muarlt&tı kazfllılI olarak 2&&.47G.&11 
Ura t&haiaat ltamı& alt btrlncl __.. • 
der.I kabul ed.iJm{fUr. 

Bonun üı:erlııe murat bütçeleri o. 
(Lutfcn sayfayı ç""'1nb:) 
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Amerika:nınhazırlıkl~rı BelPika ordusu Alman-ı 
Ruzveltzn musahabesz Y · 

,.~:~:(:1!.~r~: r~m~::~!::~:.,. lara teslim Oldu 
,·eltin radyodaki dünkü musahabe- tedirler
si, ne diplomasi rnaJıafili ne kongTe Milli müdafaa için yeni Vei:°giler 
ve ne de mıı.tbua.t tarafmdan son vaz'ı lehinde kuvvetli bir cereyan 
mesajı kadar hararetle karşılan- vardır. 

m~ değildir· Ayan meclisi maliye encümeni 
Gazeteler, ba.şmakalelerinde bu reiı;i Horrison, hükumetten 1941 

:::ıusahabenin eda.cırnı ta.kdir etmek- şubatına kadar ~ütçeyi kapatmıığa 
le beraber reisicumhurun, kafi tahsisata malik olup olmadı-

1 - Amerikanın m:ıli vaziyeti. ğını sormuşsa da henüz cevab ala-
2 - Har'.:> malzemesi imalı\tınrn mamrştır. 

tesrii imkanları hakkındaki nik - Birçok cumhuriyetçiler, Ruzvel-
binliğine hücum etmektedir. tin kendisine te~lihat programmı 

Ayan ve mebusandan birçok ze- tahakkuk ettirmeğe kafi kreodiler 
vat, sanayi istihsalatmdııki betae- istememiş olduğu mütalea.sında bu 
ti tenkid ve Ruzvı>lti istihcalı\tın Junmakta ve kongreınin hissiyatın
idaresini mes'ul sanayi erbabına dan istifade ederek bu tahsisatı 
tevdi etmiyerek bu iı;i kı>ndi ka.- elde etmemiş olmasına teesaüf ey
binesindeki ıı;iyaset adamlarına br- ı~mektcdirler. 

Amerikada müUefiklere acil 
yardım isteniyor 

Ne,-york. 28 (A· A·) - Nev
york Taym.is gazetesinde neşret
miş olduğu bir makalede Hamil
ton Armistron;-. Birleşik Amerika
ya hitab ederek müttefikler için 
tayyare ve harb malzemesi ve 
mülteciler j ~in de para istemiştir. 

Yüzlerce Amerikan gemLcıi kul
la.nılmarnaktadrr. Neden dolayı bu 
gemilere krzrlhac; işaretleri koya
rak a.mbarlarnnızda çürümekte o
lan buğday Ye pamukl;;rı Avrupa
.ra. nakletmesi için krZllhaç mües
sesesinin emrine vermiyelim? E
ğer Amerika, bu harekette bulun
mrya.cak olursa Hiiler en bll~iik 
zaferini kazanacak hale gelmiş o
lacaktır· Hitler, bu takdirdP. A-

merikımrn dehasını, hürriyet hi.<ısi
ni, nıı.zik. A.nlardalti ~ecaatini fet
hetmiş ve onun fenni teırakkiyatr
nı tam<lmile bo~a çıkarm:ış olacak
tır. Müttefikler, F'landres"nin her
hangi bir noktaMnda tutundukça 
onlara yardım etmenin zamanı 
geçmiş değildir· 
Eğer müttefikler mağlüb ola

cak olurlarsa Almanlar, yalnız 
S:ıint - quentain ve Pas - de Ca
Iais'de kalmıyacaklar, bizim kapı
lanmrza da dayanacaklardır. Müt
tefiklerin 1940 sc;.•csinde yapacak
lan harpte onlara yardrm etmek, 
1945 ı;enesinde yalnız b~rmıza 
yapacağımız harpten daha ucuz& 
mal olur. 

Kanada mültecilerin bir kısmını kabul edecek 
Ott.a.ra, 28 (A· A·) - ~vekil teminat vermiş. yalnız bunfarm 

King, Kanada htiJı:Cımetinin lngil- Kanadaya nakledilmesinin müşkül 
'ere ve Fransa.dald mültecilerin olduğunu söylemiştir· 
bir kısmnu alarak onların yükleri- Kan:ıda larıı.fındıın kabul edill'-
i t..ı.hfif etmeğe karar v-enni.ş ol- cek mültecilerin miktarı bilahare 
1uğu hakkmd.ı. avam kamarasında t('Sbit edilecektir. 

o 

Mü/Umma~ nez.ar~ti ihdası teklif ediliyor 
NeYyork, 28 (A· A) - Hoo\•er virlerinin terfik edilm(>.sini iltizam 

IJd.Yo ile neşredilen bir nutkunda 
~öyle dP.miştir: 

Amerika, h~bir Avrupalt devle
li.'l Atlas Okyanusuna geçmesine 
imkan bırakmıyacak derecede kuv
vetli müdafaa tertibatına malik ol
ması icab eder. 

• Hatib, bir mühim.mat nezareti 
ihdas edilmesini ve bu nezaretin 
basına sana.:ı,i erbabmda.n bir zatın 
getirilmesini ve kendisine ordu, 
dona.r.m.a. nakliyat ve zir:ut müsa-

Fazla benzin 
almak için ... 

Almanya, Romanyayı 
zorlamağa başladı 

Bükreş, 27 (A· A'·) - HaYa.11: 
Romanya. ekonomi delegeleri bu 

gün petrol kump:ı.nya1a.rmm mü
mas!!illerino Ron:an;radan Alman
y:ı.ya. yapılan petrol tesllmatmm 
30 t.emmuıa kadar arttmlma!'iı IU
znmunu bildirmişlerdir· Bu hmm'lta 
ileri silrülen sebeb Roma.n:ranın 
Almanya.dan aldığı t.ecılihata' olan 
ftcll lhtiyQ(tir· Almanynnm Roman. 
yaya yaptıp e:ıcnomik t:ıryilt şid
detlnl hr.r ~ biraz daha bu M

ha.ds. arttuma.kt.a.dır· nu tnr.rilt 
blfrasrta. olmakla h«-raber d~ha 
milspet şekiller fütiub etmekte 
Ye Romen :ııimamdarlan bu~n 
nazilcrin daha s..-:.rih Lc;t.ekleri kar
§:smda bnlunmnkbıchr!ar· 

Yalnız §orası bilinmelidir ki 
Fransız copbesindcld ha.rbin .l:('Qn 
her günü halen A 1.mn.nyaya. 20 hin 
tondan fazla. benzine mal olmak
f.adno. 

.Almanyadan kaçan Çek 
mültecileri 

Alına.nya.da.n kıı.ç:ın Çeklerden 
15 k.i§illk bir mülteci kafilesi bugünkü 
konvansiyonelle gelmiştir. 

kunarak B. M. Meclisi, Riyasetlcum
hur, Divanı Muhıuıebat, B~vekAlet, 
ŞQrayr Devlet, istatistik, devle t me _ 
teoroloji ve matbuat umum mUdUr
lUklert btitçelerile diyanet !~len reis
lltf, ma.Uye vekaleti, düyunu umumi. 
ye ve gümrük ve lıı.hi:!arlar vekAleL 
lert bUtçelerl tuvip edilm~tir. 

Meclis ya.rm müz&kerelerlne devam 
edecektir. 

etmi§~İr· Hoover, milleti seferber 
hale gfltirebiJmek için S3nayİ ale
minde sarfedilmekte olan mesainin 
tanzimi lünımuna iFın·et ·etmiştir. 

Hatib, dün akşaı,n "1uzveltin tcl
mihlcrde bulunmuş olduğu kendi i
dare.'iinin hattı hareketini müdafaa 
etmiştir. 

Hoover, reisicumhuru son müea
habesinde partizanlı'.t yapmakla 
itham eylemiştir. 

= ................................ u .............. I 
İReisicumhur 
• ; 

i Yabancı bir gazeteci- J 
! ye mülakat vermiş j 
İ değildir i 
f Ankara, 27 (A.A.) - Anadolu ! 
ı njanıımm habfor nJdıJl'ma gön>, 
i .Relllkumhur İ'!Ol'llt>t tniinU tara· 
t fmda.n t><'n!'bl bir ı:-a:ıetı>ye veril. f miı,ı mültıkat yoktur. ................................................... 

Sovyet - İngiliz 
müzakereleri 

İngiliz murahhası Mos
kovaya hareket etti 

Londra, 27 (A.A.) - Sovyet sefiri 
Ma is ki, htikfımelinln tica.rt müzake
reler için Slr Stailord Crippsin Moıı
kovaya. seyahatine muvafakat ettiğinı 
Lor<.1 Hıı.li!aksa bildlrmiı;ıtir. 

nöyter ajansı Sir Sta!!ord Crip· 
pisin ihza.rr müT.arekıı.tıı. başlamak lL 
:ı:er~ Moskovaya müteveccihen bugUn 
Londradıı.n hareket elliğini sa!Ahi
yettar bir makamdan haber almı~tır. 

İzmit kağıt fabrikası 
henüz tedbir düşün

mekle me~gul ! 
İzmitteki kağrt fabrikasının 

gazetelere lüzumlu olan kağrtları 
temin iç~n hararetle çalıştığı ya· 
zılmrştı. 

Öğrendiğimize göre, şimdilik 
fabrilca böyle geniş, ihtiyacı t:ı: 
mamile karşılayacak imalata gi · 
rişmiş vaziyette değildir. 

Kafi miktarda sellüloz tedari:t 
edilememesi buna engel olmak · 
t>::iır. 

Maa.mafih kağıt sılctntısmm ö' 
nüne geçmek üzere tedbir alın· 
maın rlii!llü,,liliivor 

(Baştara.fı 1 incide) 
kunetleri ,.e İngiliz - Fransız _ Dokika. krtalan··· iıç ordudan mürek
kep olan ba grup, general Blanchard'ın kumandası altındaydı 'e er-
213.k \ e miihimmahnı Dünkerkten alr~·ordu· 

:Fransız \'e İn~iliz ordularr bu limanı cenuptan Ye garptcn Belçi
ka or<luııu da ~imahlen miıdafaa ediyordu. Açık bir sa.hada. FraMrz YO 

İngiliz silah uka<la~larına maliımat \ 'ermeksizin A.ni olara.k kayıt ve 
şartsız t~lim olan Bcılçlka ordmm bu ordudur- B<>lçika. kralının em
ri Alman fırkalarına yol açmıştır. Bundan 18 gün enel ayni kral 
bi7:i imdadına ı;.a.ğırnu~h· Biz de müttefiklt-r <>rkanıharbirclerl ta:ra.
fmdan ~eçen kinnnnenel :.ıymdanberi tesbit edilmiş obrn plan mu
cibince bn da.Teti kabul etmiştik· 

Şimdi tam muharebe cereyan etmekte ttlduğu bir sırada her za
man Almanların sözl<'rine müttefiklerin sözlerine 'erdiği kıymetin ay
ni kıymeti n~rir ~örünmüş olan Belçika kralı iiçüncü Leopold, gene
ral nıanrhard'a. haber vemıek!lllzin, keT1di11ilıin :ra.rdmım& .ko5muı, o
lan ıı·ran11ız 'e in_ıziliz askerlerine bir tek kelime söylemeksizin terki 
sililı etmiştir. 

Bu, ta.riJıtc mi.,li Mcsbnk olmı~·an bir ha<lisedir· Bclçil.:a hüku
meti. ~na kralın bu kaf.armm ınc"i'ul n:ı71rların mm·afakl\H olmaksı
zın ittihaz Nlilmi~ oldujunu bildinni,tir- Belçika hiiki'tmeti, memleke
tin henüz c.llnde bufunlln hiitiio kunctlcrle müşterek d&\ a i~·ln mü
cadele etm<'~e karar n•rmiştir. 

Bi7., keneli askerlerimizi dü'.:'iinüJoruz· Onlar şereflerinin masun 
kalmı<; oldu~mn ~öyli~ t'bilirler. A'lk<>rlf'rimiz, rt>phenin her nokts,.m
da. harikulidP bir faaliyl't c;arfetm<'ktC'dirlcr· 18 gündenbcri lıPr gün. 
binler<'.e kahramanlık mi"ialleri ~üsterrlill"r· 

Eıdd generallerfl henüz lıalcr olmuş ı:-enç Framnz ı:-en<'rall<•rf, 
şimdideon $9.ft n :!t>re:C ka7.annıışlar<lır· $4."flerlmiz n aııkerl<>riml7. bir 

(11' 
blok teşkil etmektedirler· Memleketin bu bloka tam bir Jttrnall~etlet 
dır ve bu blok, yarın diinyanm hayranlığını uyandıracak bJLl"! 
yapacaldıı.rdır· • ttıM' 

Kıı.ra.nlık günlerin geldiğini biliyorduk· Fransa yüz defa ıs 
uğramıştır. Fakat aslıı. boyun <"'1nemiştir· tc~'d 

Biz, Frruısanın yeni ruhunun kendisini göstemıesini, metll Jllt' 
her :1,amankindcn daha büyük bir mevkie çıkarınallmı mJJınet ~ıl' 
şekkatler .. rasında. bekliyoruz. Zafere olan imanmuz, sars~ dııtııııJI 
tır. Bütün e.skerlerin Ye :Fransız erkeğinin YC her Fran!lt:t kıl rı d'' 
bütün kuweileri ~imdi on mi11line ~ıkacaktır. Felaket, Fra.Il~8• f1cıı1' 
ha büyük yapmıştn. Büyük Şefimiz Yeygand, Mareşal Pet~n JelııJ ıt 
fikirdir· Som ''• Aisu. üzerinde kıta.atımız mukavemet edıyor 
ınuka\'cmet cttiifmizden dolayı mw.zaffer olacağız.,, 

da b!1. 
AI,MANLARIN HEDEFİ 

Londra, 28 - Almanların son 
taarruzlanndaki hedefi Flandrde
ki müttefikler ordusudur. Fran· 
ı;;adaki külli kuvvetlerden ayrı 

düşen bu ordunun vaziyeti Belçi
ka ordusu da teslim olduktan wn
ra büsbütün müşkülleşmiştir. Al
manların maksadı bu orduyu 
ortadan kaldırarak Fransanm ,i
mali garbisindeki gediği kamilen 
kapamaktır. 

General Weygand bu ordu ile 
teması idame için bu cepheyi bir 
kaç kere ziyaret etmiş ve burada 

Belçika ordularının başın 111giii.I 
lunan Kral Leopold ve µotO 
kuvvetlerinin kumandarı0 Jler'I 
GQrt ile görüşmüştü. eresU' 
Weygand, bir harp tayY3(fer'~ 
gitmiş, gerek bu tayyare. er"' ı\I: 
ona refakat eden tayyarel wef. 
man ateşine maruz k~JmıŞ trof' 
gand geri dönerken bır deS e! oe 
re binmiş, fakat bu destr0 Yt ~al· 
yolda düşman ateşine ınaru 
mıştır. 1•• 

cJJlİr ıv:. 
(Muharebe vaziyetine ~ iiı'eıl 

ha evvel "lınan haberler / 
ıayfamızdadır.) --- / 

ıtaıyada harp 
/ 

nağraları çoğaldı., 
ıırtU ~ 

(Ba§tarafı 1 incide} 
gerginlik dP zaman zaman ıı..zalıp ço
ğalmaktadır. Gazetelerde ıılevlendirL 

ci makalelerin çıkmasına, veya. cuma. 
günkü kont Cianon\ln .Arnavutluk i~· 

çilerine hit:üıen söylediği nutuk gibi, 
hAdiselcre '°i:ire bu ger~inlik deği~-
mektedir. ltıı.lya.n gemilerinin hare-

f, k~tlerin l tı;hiri, ~t.s.!;:arun harbe ır~r _ 
di~i t11kdirde Valikıi.lıa i!lica. etmek 
isteyip iatemedikJerini ccnebI (liplo· 
matıara soran papanın ı!rkillcrleri 

gibi Mdi3at da bu gerginliği deği§

tirmektcdir. 
Telegrafo gazetesinin bıı~muharriri, 

Anııaldo ha!lahk radyo konu§masmı 
§U sözlerle bitiriyor: 

"-.. ·Hitlcrin müttefiklere indirdi~i 
her darbenin, bil.im Akdl•tıiı.'d•?ki la· 
bii hareket sahamız Uzcıinde de aksi 
olacaktır.,. 

siyahgömlekli üniversitelilere hitaben 
bir emriyevmt neşrederek bu nüma
yişlerden dolayı mem.nuniyetini izhar 
ve ltalyan tini\•ersitelllerinln fıı..şi:ıt 
imparatorluğunun büyüle gıı.yeı:ıini tıı.

bakkuk ettirmek için biltUn kuvvetle. 
rile çalı~a.cakları kanaatinde bulun· 
duğunu üade etmiş ve bu gaye, İtal-

' yayı ecneb~\~rin ~MT}'r~;ne, hc;emon
;ıraıarından ki1rt'arma1' ve onu kendi 
ueni,zine ( Aktlcoize:) lıikim kılmak 

tır., demişllr. 

dan istifade ederek dönmeleri isten- ı.rısırda ihtiyat tedbirleri ~t • 
miştir.,. maktadır. Mısır makamısr~İs.rııı ~ 

Röyterin bildirdiğine göre, İngilte_ den sabah sa.at 5 e kdar ~1~ ta t~. 
re Akdenizdeki büyük veya. küçük dürülmesini bütUn memıeııe tiJ· J.~Jr 
her türlll tehlikeyi gerek siyasi gerek ! eden bir karar ittihaz etnılŞ ıı~.Jt' 
ıı.sl<erl bakımdan önlemek için bir b.· 1 larm ıöndUrülmesi, ıımdiY'.~ı') 
raftan kendisi diğer taraftan mUlte- r yalnız sahil mmtakasına intıı rftf 

fikleriyle birlikte ciddi tedbirler ıı..1- mekteydi. 1,ıır. f) 
maktadır. lttiha.z eclilnıiş olan diğer tfl' ",rJ 
' 1tıı.Jyada halkın müttefiklere karşı arasında bilhassa ecnebJ!e ı;Vl~ 'Cif 

harbe gh;ıµek arzuşu pek za.y1! olmak meyaı\da. ezcUmle su..-cyş cıııe~I 
la. beraber, faşi..St gençliğinin mUtemıı._ geçen ecnebi gemilerinin :i 01r. \ 
eli tezahUralt ve İtalyan matbuatının kontrole tabi tutulmasr vıı'.. !.;''· 

- ~~y-ll"GlLlZ HOK('I\rETL-..;t~ TEBLIGt ne~riyatı, hlikumetin İtalyayı harbe BİR TARAFTAN DA • J$1!1 
Diğer taraftan lngiltere hUkumetL sUrUkliyeceği ihtimallerini ortaya. &t· 1IIT1MALLEJt_1 g.J;Cıl ,.ıı 

nin Akdenizdeki siyaseti hakkında maktadır. Böyle bir vaziyet karşısın~ Londm, 2'1 (A.A.) - J\.flç cerf) ıtl-
dün nk~a.m geç vakit tngiliz radyosu da Akdeniz devletler1nl korumak kontro!U hakkında Romııdıı .;e fCtil' 
şu beyanatı neşretmiştir: maksadile şimdiden büttin çarelere eden müazkerelere !ngilter0.ıı ,ıtı b~ 

•'İngiltere hükumetinin Akdenizde· başvurulmu•ıtur. ııa hükQ.metlerinin mun:ıes.~rceı:ıe 
ki sıyasetı kaliyen <.le~işmemiştir ve i§tirak eden Sir Vil!rie.d ô~· 
1ngiltere hiıkiımeti bu sahadaki bü- CEnEr .. UTTARIK ..-o l\IlSIRDA. gün Londraya. dönmU~tür. ,.ıı,ıı t ,c~ 
lün taahhtitlerini ifr..ya. hazırdır. Böy- ALLVAN TF.DB1RLER Diplomatik mahfellcrde ~·.v i~ıı 

H.\ Hl'Çl NOnA Yt~.Ll!mDEN DO. le olmasaydı Garp cephesinde istifade Loııdra, 28 - Resmen bildirildi- diğina göre derpiş edilen 1 Y 1,· 
L.\.Tl l'.\:;i::-;T FiliKA:~ı MEMNUN! C'dilecek oln.n Yakın Şark ordusu, bu ğine göre bugUn<.lt"n !llbaren CeleJUt.. btitlin ltalyan vapurlarını~ e~)·~ 
İtalyan Universitelilerinin fa;;:ist h:ıvalide tutulmazdı. !ng-iltere hUkıL larıkta saıa.t 23.30 dan 5.30 a. kadar ıseyrisefer vesikalarına j)ıtğ}(t.ııd:r·e ~~ 

ltalya impanüorluğunun mukaddcra· meti tlalyadaki, ynhut Yakın ve Or- ışık ı1öndlirme mecburiyeti konmu:,· şrmaları esasına dayanınıı l• gor 08ıt 
tını temin etmek için Duçenin cmri ta. Şarktaki tebaasının 1nglltereye tur. Bu saııı tler arasında yalnız Uni- Londrada hasıl olan ıcane. c5ıııe fil,... 
ıtltmdı1. mücadeleye hazır olduklarını dönmesi için hiçbir emir vermemiştir. formalı ln:-iliz za.bit ve ne.:erleri il• ilk uyuı,m::ı kontrolun işle~ııcıı" 
11<\n ettikleri nümayişlerin sonun<.la Ancıı.k memleketlerine hizmet edecek ellerinde mlisaa.denRmeleri bulunan- makul ~lr &nla.şmay& yol ~- / 
Caşist !'ırkasx erka.nx harbiyesi şe~l. oları lngilizlerln muvasala kolaylığın- !ar sokağa. çıkabilecel<tir. hiyett~~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İngilteredeki Alman 
kadınları bir adaya 

sürülecekler 
Londra, 27 (A.A.) - Dahiliye 

nezareti, 16 yao::mdan 60 yaşına 
kadar bütün Alman ve Avustur· 
yalı kadınların muvakkaten tev 
kif edilmelerini emretmiştir. Bu 
emir, bütün İngiltereye şamildir. 
16 yaşrndan 60 yaşına kadar bü 
tün Alman ve Avusturyalı kadm
la.r, şimdiye kadar B faslına dahil 
bulunuyorlar ve tevkif edilmek· 
sizin bazı tahdidata tabi tutulu 
yorhrdı. Bunlar şimdi, Man ada· 
sına sürülecekler ve arzu ettikl~ 
ri takdirde 16 yaşına kadaı: · ço
cuklarını da berabeı:lerinde götü· 
rebileceklerdir. 

Resim 
. 

çerçev.esı 

'''1ktı~adi korunma kanunu" çık 
mazdan önce talii yaver gidip para 
kazanmı~ yeni zenginlerdendi. Mi. 
mara.. her şeyi alafranga olsun .. 
tenbihile bir apartıman yaptırdı
lar ve sıvalarının kururna<>mı bile 
beklemeden maaaile girip yerleşti
ler. 

Bir müddet sonra mimar çağırıl 
dı. ~ikayetleri vardı. Karı koca sı
kıla sıkıla anlattılar: 

- Apartmandan memnunuz, ra 
hat. Yalnız bir şikayetimiz var. E. 
hemmiyctsiz bir ~ey belki ama ... 
~limar sordu: 
- Nedir efendim.? 
- Yüz numaraya büyük bir la. 

7.ınılık çirncntolamışsrnrz. Fe11a fi
kir değil. Yalnız biz alr~ık de~iliz, 
hele serin havalarda pek wğuk ge
liyor. 

Mimar şa~tr: 
- lyi ama ben onun üzerine 

tahtadan oturaca~ yer ycptrrm~ -
tım. 
Karı koca bakıştılar. Kocası e.. 

lini alnına vurdu: 
- Şimdi anladım. Biz onu kay 

nanamm resmine çerçeve yapmış -
trk!. 

iki arkadaş arasında 
- Mehmet epey para kaıımr

Y<ll .. Fakd nf'rı>ye harcıyor bil
mPm· Dün parıı.ıız yoktu, bugün ge
ne yok·· 

Fransız fıkrası 
J\ltr ay süren bir seyahatten son 

ra memleketine dönmüştü. Karısı 
onu sevinçle kar~ıladı: 

- Ah sevgilim. Bil!'en o::cni ne 
kadar özledim. Sen gideli kimsenin 
yüzünü görmffiim. 

Gülü~üp konuştular \'C nihayet 
odalarına çekildiler. 

Bir müddet sonra yataklarmm 
yanındaki tahta bölmeye, komşu
ları yumrukla vurdu. Hiddetli bir 
ses işitildi: 

- l\edir bu? Artık illfillah[ Her 

•iiJril~---~ .. .,ıJZ' 
• "z;tl•' 

gece bu gürültü ... Sizin )~ o:d~· 
den rahat uyku bize hara 

. ' Para peşırı · 1 a~~ . ıısı.ı .Jr 
.Asistan, "para pcşın .. ur ır.-

kabul etmeği bir müdde~rdll: 
1
J 

lryan meşhur doktora F bıt! 
• . , ,..cJt'l'l 
- Muayene ıçın ,, 

soymak lazım mı? verdi: 
Meşhur doktor cevab ibti~ 
- Evel· Böyle da.l~Jbiseır ti'' 

hareket etmiş oıuı-:ız· eri ,,e 
vizite parasını ödeyınce g 
siniz. 

© - Bu ne mi'! Bir paratoner··· 
l'ıldumı harbi başla.dıj;ma. göre 
lhtfyatsı.z bulunma.k l&t.emedim· 

- Senden borç ist~meğe mi 
kalktı? 

· eesl··· , 
YAZISIZ BtKAYE - Eylenen sabık ~pkmm zifaf ~~-··• •' 
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IAl<At.YVAN San ~emoya 
San 'R..PmoC/an MlEZ~ 
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Damat Ferit, kabinede bir tas· 

1 

tiye yapmak emeliyie 'istifa ederek 
yeniden kabine t~iline memuı 

edildiği ıarnan, ilk yaptığı i~. Eal· 
talimanmdaki ~ilhanesindek: es· 

diye söyleniyordu. 
O vakit .;för, yavere dedi ki: 
- Ben çocukluğurndanberi fU" 

radaki köşklerin birinde, kendi 
bahçesinde bahçnCtn gibi çalışan 

mütekait bir as)<er tanırnn. Hele 
gel bakalım, bır de ona eoralun! 

Gönderilen rn.porların cevapsız 
v~ netice~iz k::hr.ası Paristeki 
GeEtnpo adamiarının hilyretini 
macip oluyor. Eir taraftan da 
Gestapo ~efi Himler, bu mesele· 
yi merak ediyor ve Paristeki a· 
dam.lanna yeniden talimat veri· 
yor. 

------

da t;u.ıı Stıın ... tı ız -o-

' &ize vardarum doku· 
'8-ı . ~ hi'1>ir zaman katibe kUı· 
-..ı::: ki }'3\TUcuğum. 

""-'Yor rnusunuz Kerim, 
ı caı~ bir çok nasihatler 

ı:.... ~ faydalarından 

' Sonradan da ben o· 
ııa. ..... - beyaz ayı postu üze-
~ ;'P ~arken siz benim 

tahrir vazifelerimi yapar-

'~ C:l-.ı• hal' . - Ü 
' VUüQl ınıı goz • 
llıa teldi. Beyaz postun 

o \"ali naraıc alevlere bakar
bir Yetiniz ve tebessümü· 

O lıt lttıç(ik Sfenx'e benzerdi• 
1 alama ne dQ~ünfiyordu-

~ıyorum ama, herhal· 
~ ~ iyj o!duğunuzu, cahıl 
~ SUitanın alim ve sadık 

e ~ ~· daha kimbilir ne-
t ~urn. Belki gene dE' 
~ S' • Gyorum. Haydi gidip 
~lıi rahatsız ctmiyeyim. 

biç r.aPandı ve yedi buçu~ 
btıı~· Apğıya indiği 

lfe i l<.ene salonda buldu. 
~~ bur:1da mıydınız? 
~t i§ ışledim. 
~~l işler yaprrorsunuz 
lfa lyj çalı~ mı? 
c~ ... Daha doğrusu bilmi

l<ılıu 1ba kilçük ı~ık bana ge· 
~ &östenneğe başladı. 

0
ne Inenınun oldum. 

'Ilı~ kadar samimiyetle sö}
I elini saçlarıma koya· 

~ 
~ hi bir arkada~nız, 

~ kaı:f' Btnim gibi bir •;ah~i· 
ar ınerh&mete ve mu· 

'~t~ç olması ve bunları 
ı....· 1Yı t-er ... Sevgili Feri· 

'"<Ula bü>iik bir iyilik et· 
(;)~ardım etmek istiror· 

ar ~k yardım ettiniz 

~~ 
'lU heni s;ok memnun ve 

• 

-7-

18 kdnımusani 

~i, Kerime bir şey söy
~d. t saat yedide eve geldi. 
~·· Evimize Hk defa mi· 
~ Sti. Ev sahibc!iğini ~< 
~~ Bu halim Refiinin 
~iba iıttı. Kederini unut· 
~ ' • annesi belki de ona 
'-ti~ \'a:-~tmişti.. 
~~il mi? Beni üç a· 
~·~~ tibi görünllyordu. 

t\i beni istiyordu. Ben5C 
tıı "~~i a~:lma bile ge
ll '~I ··· beni sevmiyen vir 
~ e e\'lend' 

~ ~ s;o:n keşfctmi~ 
r ~~ de: Siz Feride Ay

~~~'niz., demiştim. 't. bir~rııltyorsunuz. Bana 
~~y sOylemedlniz. 

Ct buna benzer bir şey 
~ .Yabın hfila kulağmlda: 

~i~'Yle mi? O daha ça-
l~ li~ ben onun doğ· 
~ ~ bıhrim.,, demiştiniz. 
~ t\>\ 6ôy1Qyormu~t.. Re
~ ~ek istediğini bil· 
~ :.:!~e:;ssir o:muştum. 
t :11tt~ıcoım. Kenm miltc
~Onun da ha'inden 

' ~ Refij farkına var 
, : ~tu k!fi ıörml· 

lldırle kansından 
~ ~adı. Ben ew ı~ 
~' larardnn. Keriı11 ~.:~ lttrıının saf ~i 
S ~Orümnzn daiıttı. 
~ t.ı..:'~hrken bizi tekrar 
~ını eöyledi. 

~ ~li benim dold\llıım 
\ hı,_~~ ~>·tıuni3. Bu dpü-
'"'aıı. içın ı;ocuk demi~. 
~~'-ta yalan! O bu 1 
~ ~ ~Yledi~ ıaman 
~lr ~MaYdı. Ben i!e 
~ fa •~a bir erkek ara· 

rk nedir ki? 

Zb kdnunu3aru kı sa.nameleri karıztmnak olmuç 
tu. Damat ~. eusen hayatınd4.ı 

Kerim bir gün bana: fazla do& ka:anrnı, ve dtv et NY• 
- Sizi uzaktan taruyan'ar, ·de· :1etine kanşrnı' bin olmarlığmdan, 

dl. Süsü ve al~yi§İ çok sevdiğinize mooıı~'etın tanınmrşlarmı ve bi'· 
hükmederler. Sıkılgan olmadıtrı· ı hassa kabinede fikrinden istıı:ıde 
mz, serbest olduğunuz ve her za· e el>ıl~ğı kimse:eri bılmı;"Or.!u. 
man neşeli ve iyi giyinmiş bulum Nerede e~ı ka!alı, beynı sula • 
duğunuz için sizde !unflık bltlun· mı~ varsa, yerinden kunıldamağ:\ 
d~'U vehmine kapılırlar. Ha.buki mecali olmı)Ctn adamlar \"arsa, 
sizi daha yclondan tanısalar pek onlan arar, bulur, iktidar mevkiı· 
tabii olduğunu görürler. Siz hiç bir ne getirirdL 
kuvvetin tesiri altında kalmıya:ak .Maamafih, ona bir g~. bu 
yapayalnız ve kendi başmita bü· preı1sıpı naıan dıkkatini celbeden 
yüdünüz. Ben buna çok ımmnu· ı bir ecnebi do3tu sormu~tu: · 
num. - Eksel~st Bu seter de ka.bi· 

neye hep ihtiyarlan mı getirecek· 
- Evet hakkınız var Kerim. siniz? 

b~n çok kişi 1le gorüşmem. Mane
vi annem ile be.abtr Antalyada 
oturdu,!:'1lllluz zaman bazı do~t!:.ığu 
muz c!a sathi idi. Sera!ıatlerimız 
sı. asında Bayan Dürdane daima 
herkesten uzak r:ıiamasmı scvdığı 
için tenha yerleri intihap cde:dik. 
lstanb.ulda ?turduğumtU müddet 
zarfında da yalnız birkaç ki5i i.e 
görüşürdük. Bize ko§UP gelenlerin 
başında siz bulunuyordunuz. Be
nim ne· bir çocuk. ne de bir genç 
kız hiç samimi arlcadaşım ~lma· 

mıştı. Çok malOmat'ı olan . mü· 
rebbiye!crimin Antalyada otur
maktan canlan sıkrlrrdı. Bundan 
<!oları hiçbiri yanımıtda uwn za· 
man ka'a.madı. Bayan Rabia d3, 
aramızdaki }a, farkından. onun 
çok büyük oluşundan dolayı tabi
atile ban.ı arkadaş olamazdı. Ç.O 
cukluğumu mtinzcvt geçirdim. 
Ruhuma ve bana en yakın bir tek 
arkadaşım vardı. O da sizdiniz, 
benim sevgili ağabeyim, !adık de>! 
tum. O zaman siıi memnun et· 
mek için size sevinçlerimi ve bun· 
lann sebeblerini anlatırdım. Mah
run olduğum zaman da beni terel· 
U etmeniz için gene size koşar der
dimi dökerdim. Hem size söyl~· 
meme bile hacıt bırakma~ıru?? 
Açık bir kitap gibi ruhumu okur 
ve anlardınız. · 

- Eskiden ... 
- Niçin eskiden &diniz? Şim· 

di de öyle deAil mi? 

- Ben ba it bir adamım. O 
zaman kolaylıkla okuyabildiğim 
kitap ~imdi bana anlaşılması güt 
bir muamma gibi görünüyor. Ba· 
ıan iyi anlamadığıma hUkrnediyo-
rum. 

Kerimle böyle ınun uzun konu· 
şuyoruz. O be.,i eskic;I gibi anla· 
rnadığmı söylüyor, rak3t ocn onu 
~·mdı csl:i inden daha i>i an•ıyo· 
rum. Sebebi, ruhunu., ~imdi daha 
kolay anla~ılacak bir halde bu'.un· 
rnası değildir. O zaman lakayt ve 
havaiydim. Ynlnız arada bir göz 
gezdirir katiycn dikkat etmezdim. 
Şimdi yeni bir ~Y keşfettim 

Kerim çok sıkılgan... Bu ha1ini 
belki de kimse bilmez. Onu ır.even 
ve her şe)·e dikkat eden ben farkt· 
na vardım. Ben nasıl i>i t.anmmasr 
icap eden bir kadm5am o da ka,f e
dilecek bir ruh taşıyan bir adam .. 
Halinden kimseye bahsaç:maı. 
bana da anlatmaz. Fakat onu, 

kelimeleri, hareketleri ve silkQt· 
lan arasında, uf ak tefek şeylerin
den anlamak bahtiyarhfma erdim. 
O 6npınde dır ~ ıtÇılan l?ir ~i
tap ve ben okumaAa ba~lctdnn. 
Ondaki derinlik beni teshir etti. 
Simdi dostumu eSkiıindeR Ç?k. 
pek çok seviyorum. 

(De\-..m ytr) 

••Dr Kemôl Osa11n 

ıdrar yolları hastalık· 
ları mütehassısı · 

BeyoiJa lstlldll eeclcJfllll N• 
!llt Bune Puan idi ~· 

•r1••• TeJ. •ıua 

Damat Ferit, ur.ın bıyık1annm 
a. a ıntJan beyaı dişlerini gö3tc:e· 
rek smbnış ve şu ~..-abı 're!1I?işti: 

- Bana fazla merbut kala:ak 
kimseieri ietire~inıden :ilp.'ıcniı 
olmasın! 

Bu sözde ne mana vardı? Bitta· 
bi kelimelerin lQgat manalarından 
başka bir ~Y nnlamadmı.ı, değil 
mi? Bu, şüphesiz ıahirde böyley
di. Ferit pa~ her ~yden ıiyade 
arkadaşlannm kendisine merbut 
k&lmasrnı istiyordu. Senelerdenbe
r· kendi ~fil k~nde tekaüt ma· 
nşi'e ha)~trm ge;fren bir mütd<a· 
it paşanın yetmişinden 50nra bir 
nezard ~dalyesine oturması gibi 
t:ıliin bu bfiyük cilvesi ka:-şrsında, 
kendisini hatırlıyan efendisinr 
merbut kalması pek tabii ve ıanı· 
riydi. Bunun aksi tasavvur edile
mezdi. 

Halbuki, Damat pasanm maJc. 
sadı, ~dece rüfekasının kendisine 
merbut kalma~mdan ibaret değildi. 
Onun, bu arzusu altında giıli bir 
hodpesentli~ vardı: O. yalnu fik· 
rini, kendi siyasetini- . hül1sa. 
yalnız kendini beğeniyordu! Onun . 
dostluğunu temin edebilmek i~in 
kendisine ıatı asil!nelerinin takip 
ettiği siyasetin isabetinden bah· 
setmek ve devle~ ve milletin mu· 
kadderatını idare edecek memle
kette bir başka kimse olmadıfmı 
söyltrne.'< kafiydi. Onun fikir ve 
slyasctini terviç edenler,. katiyet· 
Je söylenebilir ki. damat Feridin 
en samimt dostlanydı. 

Gene bu m:ıksat ve amı ile (sal· 
nam:) yi kan~tmrken gözü~. yi~· 
mi senedcnberi görmediği çok eski 
bir dostu o'an Hü~yin HüsnQ pa
pnın ismi ilişnl,ti. 

Yirmi s...-ne mukaddem tanrdı~ı 
HQseytn HC!?lil p3.~ iyi ve faal 
b:r n kerdi. Yeni teşkn edeceği ka· 
binede ondan daha müna~ip bir 
harbiye nt?ım bulanuycı.cağını ~n

ear.~rck po!is mO:iürün<len pa~nın 
;,imdi hayatta olup olmadı~ım so~ 
du. Hüseyin HOsnü pa~yı bin 
müşkülatla bulabildiler ve Eren· 
köyünde oturdultumı söylediler. 
Damat paşa bu haberden yani Hü· 
se>in HOsnü paşanın hayatta ol
duğundan memnun olarak derha~ 
ismini li!teye koydu \'e o akşam 
yeni kabine listesi arıt atebei nı
ya kılındı! 

Ertesi günü bir süvari ıablti e
linde resmi bir ıarfra Göıtepe \-e 

Erenköy cihetlerlnde mütekait Hn
seyin HilsnU paşa isminde birinin 
köş](Onü ınyordu. Bu Ahit sada· 
ret yaveıiydi. Kabine reisi kendi
~ine Hü:;,eyin HüsnO: pıa~ın yenJ 
harhlye MJJrı oldulunu V! elinde
ld zarfta iradei seniycyi mQ,'ir teı 
kercnin Dulundulunu iöy)emif ve 
eski d~u olan HOsnü pılfalY3 !u
la hürmet etmesini ve o~bil ile 
behemehal alıp birlikte Baltalima
nma gelmesini emir ve tenb1h et• 
m!~ti. Yaverin, bu meçhftl harbiye 
naımnı aram«ktan canı sıkılm?Jtt. 
S!daret !fa~ kendi kendine: 

- Bö)"!t i, de hiç görmtml,tim. 
Bu kadir büyüklere hiımet ettim. 
Böyle garip bir ta>in hldieesfne 
tesadüf etmedim. Yeni harbln 

j namını na<5tl bulacağnri bilmem? 

. Otomobil eski bir k6')cfin önUn· 
de durdu. Bahçede elinde bir çapa, 
top!'a.lı:la meşı:ul esmer \"e ihtiyar 
bır adama seslendiler: 

- Biraı bakar mısın ilıtiyarl 
Bahçıvan, elindeki çapasını ~

re bırakarak otomobile dolru yü· 
rudtı: 

- Ne ist!yommuz? 
- Burada mütekait Hüse}in 

Hüsnü paşa isminde bir kimse ta 
ruyor musun? 

- Ne yapacaksınız? 
- Uınm.. Mabeylnden geliyo-

ruz. Alıp götüreceğiz! 
Bu cevabı §Oför şaka tamnda 

sôylemi~ti. Karşısındaki eski ve 
YJ• tık elbiseli derbcderin kim ol
duğunu hilen yoktu. 

thtiyar bu a!\'3ptan kuşkulan· 
mı~tt. Benzi sapsan (?!du. Besbelli, 
onu t~vkife ge'.mişlerdi.. Titriyerc-k 
cevap verdi: 

- Evi burasıdı:r- Suradaki ka 
prdan buyurunuı 1 

Yaverle ooför, e\i bulduklarm· 
dan memnundular. Fakat, ihtlya. 
nn aradıklan harbiye namı oldu· 
iunu nereden bilsinlerdl? 

Bir çocuk, ya\-eri bir odaya al 
dı. Yaver: · 

- Pa~ hazretlerini gOrme~e 
ıe!dim. Kendilerini tebr:fk tderim. 
Yeni kabinede harbiye namı oldu 
]ar. ~raber &ideceiiı. LOtfen SÖY· 
leyiniı. 

Çocuk koşarak gitti. Di,ardan 
bir hsıltı ak~iyordu.: 

- "Eyvah bu yaştan sonra ba· 
§111UZ8 bu f el&kct de geldi .. Tuzak 
Ja paşayı tevkif edip götürecekler. 
Allaha utıncbk .. ne yapalım_ 

ç.oaık soruyordu: 
- Yüklüğe mi saklandı? 
Hırçın l?ir ses: 
- Sus! i~tmeslnler .. diye frsıl· 

dadı • 
O vakit bu komedya karpsmda 

fhtiyannı kaybeden yaver ifilme
le ,başladı w odanın kapısını vu 
rarak: 

- Şu zarlı pa~ hazretlerine ve 
riniz, rica ederim. 

Dedi. Ve aralıktan i~ei seni· 
yeyi havi zarfı u.ıattt. On dakika. 
sonra. dışardan ,npheyi iıa~e eden 
n~i bir çı~lık işitildi, zarfı evve
l~ kadınlar aÇtP oku.m~ardı. 

BilAhare kö~kiln O!'t katına et' 
karak yük iç;nde saklanan Hüsnü 
pa~ya te~ir etmi~!erdi. Pü~a, o 
dakika la g:ırlp bir cinnet buhranı 
geçirmi, ve :-a~a~ arak ko:tukla 
yatakların arasmdan çıkanlıp a~.a 
ğı indm!mi~ti. 

(Dennn nr) 1 

Onun tlzerine, Alman gizli 
potiı te)kilatının Paristeki adam· 
lan, Renate Müllerle milyoner 
l}Ikmtn hayab hakkmdaki rapo· 
runu, Him!er'e gönderiyıorlar. 

Himlcr. Göbels gibi ne Yahu· 
di taraftandır. Ne de Hitlerin 
Ren3te Müllerlc evlenmesini is· 
teyen bir adamdır. Binaenaleyh, 
artistin Paristeki hattı hareketi 
hakkında aldıty malOmatı Hitlcre 
derhal rapor etmesine hiç 
bir mani y<ıktur. BilAkis, vuifo· 

ıinde bUyilk b!r muvaffakıyet 

elde ctmiı cJmaktan doJayt mn· 
kSfat &örmesi ihtimali vardır. 

lgte, Himler·in Hitlere verdiği 
bu rapor\ar üzerinedir 1d Fübrer· 
le ''ni~hsı" nm arası birdenbire 
boruluyor: 

Hitbr, r,irli poliı oefinin, gö:: 
lcri ö:ıil ., e serdiği bu vcsikaln~, 

iotoi:raflan görilncc ban.t kc~ili· 
yor. Derhal: 

- Çağırın bana Renatayı 1 dl" 
ye haykırıyor. Telefon edin, tel· 
graf çekin. ne yaparsanız yapın, 
iki e-Une kadar buraya gcleln t 

tkf güne kalmıyor, · Renate 
MQUcr geliyor. Geliyor ama, hiç 
de beldcnUdlği gibi kartılanma· 

yor: Hitler onu cörllr görmez 
aakin bir hal almııtır. Bu, her 
halde onu çok sevmesinden ileri 
gelen bir haldir. Zira, h!diseyi 
bilenler Hitlcrin, böyle bir gcyi 
sükunetle kar~ılamaatna akıl er· 
diremiyorlar. 

Bir ikl haf ta aonra, Hitlerle 
Rcnate MUUer yine c'1clsi cibi 
can cif er ahbap kesiliyorlar. Fa· 
kat çok geçmiyor, ikiıinl yine 
AJmanyadan uraklqmıı buluyo· 
rut, . 

Bu sefer Montekartoyı gitmir 
tir. Burada da bit Herr R.
bulunduğu ve Rcnatcn!ıı, onunla 
yaıamaya baJladıft, Gestapo 
mensuptan tarafından nihayet 
bfr gtin ke§feditmi1tlr. Fakat, 
bunlar Parlatetdndcn daha ceç 
kalmışlardır. Hitlere ı~nderilecek 
klfl derecede vesika toplamaya 
vakıt kalmadan Renate Berline 
dSnUyor, erteli ıUn de 31Uyor. 

Rcnate Müllttin mnmnnü ha· 
tırıanmu: 

Artist B~rline ıctdift o gece 
dof ruca apartmarun.a gidiyor ve 

ANLATAN: 

IDTL!ıntN ESlil WZMETÇISt 
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ertesi sabah kendisini, pencere • 
den dü~mil} ö!mil~ buluyorlar. 
HiUerin diğer bir büyük a~kı da · 
- yine ilkinde olduğu 1:ibi -
bu euretle. ölümle bitmiı olu· 

"fW·-
• • • 

Çok geçmeden Hitlerin hayatı· 

na diğer bir kadın giriyor. Bu dn 
bir sinema artistidir. Yenni Yugo 
ismindeki bu ku, daha birl:a; se· 
ne evveline kadar fakir olan bir 
Bavcryalı k8ylil ancıtne mensup· 
tur ve yine Göbelsin s;ıarifcule 

meydarıa çıkanlarak me§hur ya· 
pÜını§tır. Hatti GE4>clsin ismi 
bu kı.nn ismile uzun mü<idet be· 
rabcr ıöylenmiftir. 

1937 9eneeindc bir gün, 
"Alman 'Hllrrlyet istasyonu" is" 
mindcki gizli radyo. bir ncıriyat 
osnasında f(Syle demitti: 

(Devamı "'°) 

28.5.940 Salı 
1%.30: Pro:rara ve memleket nat 

ayan, 1%.83: Ajana, 12.50: UQzlk: 
1 - Okuyan: llılılc Tokg!Sz; Sadi 
Ro,9es, 13.80/H.eo: lı!Uztk: Kanıık 
P?'OIT&m ·(PJ.> 18.00: Preanm ,.e 
memleket aaat ayan, 18.0S: lltız.rk : 
1830: Çocuk aaU. 19.00: MUzl.k:.Fa
Sll heyeU, 19.•:i: Ajau. 20.90: Koıstıı~ 
ma, 20.13: M11.t1k: Ankar& Radyosu. 
KUmı ... ve eu heyeU. 21.00: Koou, 
ma <lktısat ve Hukuk aaaU), ıı.2~ · 
lıf11%1k: Keaut Cemn taratnıdan Vlyo 
lonseJ aolo (Baeh _ l!lult), %1.40: MO· 
ıdlr: KQçUk orkestra, 22.30: AjllJlı h:ı. 
btrıert: '2.30: Xa.tkı C..blıncl {ı.l,) 
11-20/Ja.IO: Y&mlkJ PrcıgTan1 ve kL 
p&nlJ, 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Buıtınd•a ltfbarea KtHRA.CZNtN 
GOmı:st '" H1ND MJllEA.IU 

A)'l'IC& nakli KlKl 

Kadıköy Süreyya Si.neması 
HALK OPERETi 

31 lıfayu eu.m.a alqamJ -.at 21 d• 
BOTOlt IANAT oıccast 

Mahmut Teartma 
KADINLAJUN llECEJııı"'DtCt 

Operet a perde 

Devlet Demiryoltart ve Limanlara 
işfetme Umum idaresi ilanlan 

Demir ve dNllzyoUıırmda muuber mllşte.rek bllet1era 
l.&.10.10 tartbtnden lUb&re.ıı B&lldırma yolıcy\a 1ataııbulı.1an, &lıkulr, 

cma. Akhlııar, ııantsa, Menemen ve bmlr tst.urcınıarma Yeyıı. bu lstaayoD· 
ı nan tııtanbula 11eyabat edecek yolculara Demir ve Denllyollarmda mute. 
ber mU.,t.erek gt~ ve Jidlı • dönll§ bll&Uert sntıl&C&kbr. Faıla t&tslllt lc;ln 
ıneaktu' S.tuyonlara ve don11yoDa.rmm latanbul ve l.smlr aceııt.alarma mU. 
rac:aat edllmelldlr. (im) ('31H) 

lstanbul Defter darhğı ndan: 

lsplro 

Paıldeft 

iUtat 

Kurtu?Uf KurtulUf 
c:. ~ı• 

KurtulUf çeome 
me7. 15 
JL .,. Papazof. 
Ju 2211 
Kartulul 
carkıfl &l/21 
H. ata Ttml· 
tehir 123 
lL ata cOplllk• 

tofl:D• ı 
Tul Komtnoe • .A.lJola 11 
J1. Pap&S)'Q H. ata t.tlllW lTT 
e..,. P~ ._ a.t1kW ZOT/J 
>rYyart • ıa~ ıa 
A.ıuııot • llUkW 114/1 
ICl.aıll " 11tJlcW U8 
~ ÇlllfU'OC'hi . H. .. ,.. Hıriata· 

~ ı 
K.ogo. K. b&blll K. kul. 

luk e 
g. hata Baka.-
pcmaz 12/! 

a.ıtrt ... h&tua T9peoo 

lılatn.h 

TJ.00 

llS.00 

ae.oo 

12.00 

180.00 • 

120.00 
lılUltU. 

• .. 
,, 
.. 
•• 

l.M 

J2.9t 

l.T5 

128 

9.00 

a.n 
la.GO 
18.18 
uo 
e.so 

111.u 
ıou• 

11.u 

il.il 

Buhran 

l .G9 

4.M 

U5 

1.M 

l.SO 

R.K. 

.. 
o.eT .. 

n 

1.8% .. 
1.N •• 

•• ,. 
, . .. .. 
,. 

.. 
" 
•• 

ltJı 12/1 .. 1.lf .. 
Tarlaheıfı 1naı~ fUbe9il mOkellet!etinc!eıı )'Ulcaraa .aı ttl " UcaretfD tareti ,.ıtıı ılhm&r tnld tıu.JeUe 

~ adrfflerınt Mdtrm•mJı" tebeıını. eaı~ı,.w bir ktmM ~_.," :npılaıı ~ bahmmamı• 
otdukl•mııSaa hlMlırmdA ı&ıt•rfl•n rı.Jlara alt llaıut " tıııuh,.. ,..qilerbıl n sa:ala'f'Dlt llıvt !hbcırnaııı•lıtrbl • · 
.ı tsencıutrtM blalltı mlbôQn etamamqtır. ~( ... •Jitı hd1ma il weu n :u ta•t rptldeltrin~ ttvft· 
kta Uılııtt ye?fıte pg'lftek hm nu tlmnn·. ("482) 
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MA ZON IvIEYV A TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mide bulantı 
tembelliğinde, mide ekşilik 

ve bozukluğun~ 
ve yanmaları 

Müferrih ve rnidevidir emnıvetne kulDannDal'§>U nır.. """1 
MiDE •• BARSAKLARI temizler alıtbnnaz ve yortl'..az. MAZON isim ve HOROS marka' 

is an bul DefterdarlıQından: 
Bil\ımum Sınai ve Ticari müesseselerle ticaret erbabının nazarı dikkati ne: 

ı - FeYk:ılAde v:ııiyel dolayı ile bın:ı vergi ve re~imlere zarn ic_ 
ra<ıına ve b:ızı m:ıddelerin mükellefiyet me\ zuıına alınmasına dair olan 
J8~8 ·"~'Ilı kanun :?7-5-19i0 tuihinde ne,rcdilınişlir. 

2 - Bu kanunla \'ergilcri nrllırılmış olan \'cyahut yeniden Yerı;i

:'I e talıi tutulan nıadclelen!en k:ınıınuıı nc'.;;ı i tarihincic ınevcutları bu
lunan: 

1 - lthıl&ltılar 
11 - Toptancı tacirler 
ll ı - Sınai müesseseler 
I\' - Yüı kilodan fada kahve n çn)· ve on lenehden fub ben. 

zin mevcudu olan perakendeciler. 
Ticarcth:ıne, maitua, fabrika, imalathane, ambar n depolarındıı, 

ııbe veya acenteleri ,·eya komisyoncuları neıdinde Ycyııhut ııair yer_ 
lcrde mc,·cut olıın ınıılların cinsini, miktarını ve sıkletini, pamuk, yün, 
\e kıl men~ucatta ayrıca hir metre muı"2hb:ıının ıııklelini bu iHi.nı ta-
1..ip ellen günden itibaren 43 ııaat :z:ırrınciR bir be~·ıınnarne ile ~ınai mfi
"-;scs•ler Gal:ıtoda B.alıkp:u:arında Muamele ,.e İstlh16k nrgileri mer
:.cz şubesi tahakkuk ~efli~ine, lthalatçılarla toptancı tacirler Ye yüz 
kilodan faıla kııhn~ \'e çııy ve oıı tenekeden farla henr.in me,·curlıı o. 
lan perakendeciler kıu:anc verghi noktuından haiilı olrlııkları maliye 
ımbesi bhakkuk şefliklerine, Aualar, R:ıkırköy, Beykoz, Sarıyerdeld 
mükellefler bu kaı:ıılar m:ılmüdürlüklerinc, hildlrmeıte mecburdurlar. 
(Bunlardan sınat müesseııeler 2731 s:ıyılı kanım mucibince htih!Ak 
nralıll~ mQkellef bnlunmısalar daht )'tıkarıda zikredilen ,ekilde be
ynnname verecekler \'e bu beyannameye 1te~k iptidat mıırlde halin
de gerek ınamtı.l halde bulunan·, ı:terek!!e lıııli imalcle olan eş~·a \'C me. 
nddın klffeslni ithal edeceklerdir. Bunlardan kanunun nesri tarihin_ 
den hali lmalde bulunan maddeler bey:ınnamt'lere iptirlat madrle ha
lindeki miktar n sıklete göre dercolunar:ııklır.) 

3 - Husus! müskirat lmillerile tütüıı Ye mü,kirat bayileri de bu 
kanonun neşri tarihinde ellerinde bulunan tütün (liimbekl ve enfiye 
dahil) ve ralct, konyak, likör, ~ampanya, vis?.;i, ,ar:ıp Te bira ııibl in
hisar altındı bulunan maddeleri etiket fi~·atıarına göre cins. neYİ ve 
mll:tınnı bir bersname ile bu ilanı takip eden günrlen itibaren iki gün 
ielnde ruhsat tezkeresini aldıkları İnhisarlar ldare,ine bildireceklerdir. 

• • - Kibrit 1nhlsan ı,1etme şirketi acenteleri de kanunun neşri 
tnrihlnde ellerinde bahınan kibritlerle ~:ıkmak ıa,ıarının miktnrı:ıı 
bir beyanname ne bu IJinı takip eden ;iinden itibaren 2• saat içinde 
buhınduklın mıhıllin inhisar İdarelerine hilrlirmeAe mer.burrlıırlar. 

5 - Deyannımı ile bildlrllecek marlrleler1 gümrük ııırife numa_ 
:ralırlle aşalıd• ıösterilmfştir. 

.~) Benria Te bınıtrleri (;ümrük tarife ııumara~ı: 6!15 / B) 
13) Her nen knhn (ıümrük tarife numara~• 208) 
Cl Her nevi (ay Cıümrük tarfte numarası 213) 

,; 1 

C> Hım lıaueu~, her nevi Jbllk ayakkııbı, çiırne şo~n ,.e knloş. 
lar, ve bunların (fiteberkı, balata, ebonit n Yolkanitten ''e ~un't bu
euk m:ım(ll olımları, 18\tlk boru ,.e lblikten mamdl elektrik levazımı, 
cere7nn1 e!ektrfldde müstamel tel '"c hblolıır nakit n!Çıtalarınıı mıılı
StH iç n dış tekerlek lbtil.:leri, J.:aucut.:tan yapılm15 hazır e,yıı (ııiiııı_ 
ı1itc lo.rife numaralan: 449, 444, (45, 447, 08 ve 558/H) 

E) To.bQklınmış boyalı ve boysısız her nevi cltriler, lıer nevi l.:ö
$C1e Te sun'l k8sele, deriden ~pılınış haıır eşya (gümriik tarif~ nıı
ınara.lo.rı: 7~, 7e, i7, 78, 7!!, 8t, S2, 83, 84, 85, H. 87. 88. 89. ııo. !>1. 92. 
!:13 ;:\"e 90' 

F) )ler n~\ i p:ımuk iolikler1, J):ırnok mmmtc:.t ve pamukt:ıo ya
ınJmı~ hu:r errQ (cilmr{i\: tSTile numanları: 366, 367, 368, 369, 370, 
371, 572, 373, 374, 875, 378, 377, 378, 379, 380, 382. 383. 3R4. 
181, 886, 387, S8S, 389, 890, fl!ll, 392, 393, 394, 395. 396. 3!17. 
308. 399, 400, 401, 4.02, 403, 404, 4M, 408, 4.07. (08) (3i7 nuınıı. 
ra7a giren n metre mtn'lbbaınrn sıkleti l&O ırıımdan :rul;ın otan pa. 
muk mcn,~hll ~ndlrilrnmne lünım yoktur.) 

G) JJar nm }1in n l.11 iplikleri r11n ~e kıl nıemocat. r;inclcn ve 
kıttLın 1•ı:ı.pılmıt hmr .,,.a (ıümrük tarife numaralı: 10:!. 103. 104, 
106, 108/A, 1', lOt, 110, ltl, 112, 113, 11'/C, Z, 11:>. llli. lli. 118. 
ııo, 120, at, 12!, 123, 124, 125, 1!&) '(105 numaranın H ve C 
Jtosisyonlarına ,trm ;ıiin men!'Ucattsn eni HO santimden aşağı olmı. 
yn n bir metresinin fabri};t!a topbln satış fiyatı, metre murabbaı 
000 gram:ı !tadar olan111l'dt 220 n 800 ırımdan fazla olanlarıfa 2(0 lrn
l'tlJU ~cmirenlerln bOd!rtlmesine lilınm :yoktur.) 

H) BQldllmnslş h:mı ipek (Stın'i ve tahil) her 1tt>\'İ ip<?k iplikleri 
,(tara halinde, milfredıt Qzue eatılabilecck halde \'eya sair her ne,·i 
şekillerde &tin'l '"e tablt). sun'l "\'e t:ıbii ipek nıensucııt lle sun'i ;·,y:ı 

tabll ipekten hatır •rr• '(ıümruk taife numaraları: 1211, 131, 13:.! 
133, 134, 133, 135, 137, 138, 139, H!, 143, 144, 1'5. H6. 147. H!J. laO) 

f) Baharatı.• kara Te bıyu: biber, )'eni b:ıhıır, ztııcefil, karan
Cil, ta~çın, '\"e tarcın çlcrSı ~dôiülmü,. rl6ftılmenıi,) (~iinıl'iik tarife 
numaralan: !36, !St) 

J). Terkip roln ile e.lde dilen plistil.;: m:.ıddeler \ "C uunlarııı ıııu_ 

mulih, bunlar ırellüloir, galalit, bağalit, ıun'i reçine gibi m:ıddelerdir. 
nunlırın ham, külce, lel"hı, çubuk, )"aprık, şerit halinde olanları, üzeı·· 
Jeri cilllı, !lrh, kabarlrnah ... ilah gibi satıhları çalı~ılmış olanlırı , .c 
hunlardan mun~l tını., huton ,.e şemsiye ba.~Jıklıırı, ~iıara aıtıılıilı, 

tnbakatt, tt!blh, elektrik mücerrHleri ve cm~ııli ınarlrleler nrl(iye tfı· 
b!dfr. (Gllmrük tarife numaraS"l: 281) 

K) MobUyuılıktı müstamel kapfarnalık ağnc (yaprak, ,·e şerit· 
lıalindt, kahnh~ı altı mllimdrt'ye kndtr olanlar cilalı, ho)·a:ı, resiın· 
li oJanl:ır dahll) parke tablası ve I.:ontrpllke lahtalar (cil&h, boyalı, 
kakmalı ve reftfmlt olanları dahfl) (gümrük tarife numuraları: 2&5, 286) 

L) AbaJtır UJıdı, kopye ,.e yazı çoğıllma kiğıtları, cıım kMtıılı, 

sinek klftıdı, tornosol kUıdı, n sair miyar Ulıtları, yıııilı, parafinli, 
mumlu, ılfserlnll, ramklı, kolalı, kitreli, reçineli, albomlnli, kollod
yonla n emsali kalıtlar, duvar Uiııdı ve mukanaları ve ~eridi \'e !!air 
ltaplamalık U~tlır, kalıt ve mukanadan nıamiıl ~şya (gümrük lari
'rc numaralan: S26, S3~, S33, 334, 338, 362, 363) 

11) ICetetı, kendir, maniJA kendiri, Jüt ,.e sııir iplik imaline Yeya 
~olruma:ra elnrl;,li nebatı maddelerden mamtıl \'e makara. çile ),ı. 
·~ak, zıvana ve saire şektnerinde müfredat üıer" satılabilecek hale 

getirilmiş iplikler (kuarJı, kasırsız, boyalı olanlar dı dahil) . ı1icim, 
ip halat (katranlı, bo)·aJı, madenl tellerle mürettep olanlar da debil) 
paspas, her nevi keten menmcat ,(örme kum.a,lar da dahil) dantelA 
yapı1fırm:, i:lemeler "e i,Jemeli harçbr ''e şerifler, püskül, dültme, 
satak. kordon, işlemeli olmıyan şerit n har(lar gibi 'eritti n kay
tancı en·ası, keten, kendir ve ~aired.en mamül haıır eşya (gümrük ta

rife numaraları: 413, 4H. 420, 421, 422, 423, 426, •2i, 428. 430 
0) Yere ııermeye m:!hsus Iinoleom hptolikan mu,ambalan du

var, raf, sofra ve mobllyll örtme.ğe Te kaplanııığa mah'u"' muşamba. 
lar, mu,ambadın mıımdl h:nnr e,ya (gümrük tarife numaralı: 452, 
453, 455} 

P) Çini n por~elenden dö~emelik tuğla, bıınyo ve kurna, Jftya
bo, ördtk, abde!Çfhane takınılan, ha-tan, k:ıpsol, soba Te :ık'lamı, her 
ııevi topraktan su süzgeci ,.e ak">3mı, çini ,.e por,elenden ... ofra, tu· 
\'alet takımları, salon e~ya~ı. heykel, tiçeklik Tt' tiçek Te ı;:ıir mamu
lat, tini n por,elendpn elektrik nletleri \'e ak ... amı (gümrük tarife nu_ 
maral:m: •83, 484, 485, •86, 487, 488, •90) 

R) Sişe, damacana, kavıınoı, ayna Ye mağara camları, otomobil 
~·c !iaireye mah~ııs emni~·ct raınları, ay-na. fotoi{raf camı, t"amdan IAm. 
ha karpu:zu \'e abajurları, elektrik ampulleri. ~ııat camları ve !'laal kr
tibatını hni:ı: s:ıir nlat c;ıml:ırı, cıımdan, mint'<len Ye raınlaşlırılmış por

""lenden düğme, boncuk, "'iı:ıara ağızlığı bilezik, küpe, teoı;bih, yuzük 
Ye sair e~·a, oı;ofra, ıu,·nlet, salon ve yıızıh:ıne itin camdan mamôl l''
ra giinıriik tarife numar:ılım: 494, 498, 49!1, 500, soı. 503, 507i, 507, 
:it O, 51 l, 312. 515) 

6 - Miiılrleti içind~ be~·nnn:ıme nrmt.yen \'l"Yahııt mnrııtlarını 
noko;:rn hildirenleruen be~ann:ıme.,iry.i ,·ermprlil.:IPri l"eY:ı nok,an hil. 
rlirrlikleri marldl"lt'riıı Hrııi'ii he' kat fo1Ja,ile lah~il erliltt"ektir. 

7 - Henıın:ımelerin kabulü kin tayin olunan müddetlerin hua. 
hınrla :ı~:ığırl:ıld noktal:trın behemehal nnıarı ilih:ıre :ılınma~ı ,.e be
~·rınnıımPIPrin hu miicfrlet içinrle -rerilmec;;i lıiıımcfır. 

A) fthalAtçı tacirlerle toptancılar ,.f' <.tn31 miie<.•e<.t"lrr ı:a,·. k:ıh""e 
,.e henzin •atan per:ıkenrll"riler için nrilmio; ol~n •g ,;aııt mlihlrt hu 
ilı\nın :nıpılrlı.,ını takip Prien günün me .. :ıi ~~ııtinrlen h:ışl:ım:ık ürcre 
ücüncii günü sabahı mesai ~aatinde bilecektir. 

B> İnhisar bayilerile miiııkirat amilleri itin tayin edilmiş ol:ın iki 
gün müddet il~nın yapılrlığı günü takip eden günün mes:ıi saatinden 
haşlıyıırak ikind günü :ık~ıımı me!lai saatinde hitecektir. 

C) Kibrit şirketi acenteleri idn 2• ~~:ıtlik mühlet ilanı takip eden 
ıriinün me5ai sutinden başlırar3k daha erte~i günü 'iabalıı mc~:ıi sa
:ıtincle hiterektir. 

Al.lkadarlarca bilinmek ür.ere ilan olunur. 
ı.,·or: 

1 - Yerilerrk heyannamt'lerin luik ~·e .. ilinfic)Pn ftrt olar:ık mıt. 

kine ile veya mürekkt>pli kalemle norın:ıl eb'att:ıki kii#ıtlara yazılma_ 
sına \'t" aşağıdaki nümııneye göre tanzim edilme<.ine dikk:ıt olıın. 
malıdır. 

Miikt"Jlerin ~ııhc J...im: 
He'lap ?\o. ı.ıı t~: 

. 4.dre~i: 

• • Suhe<ıi tahakkuk $eniğine 

. . . • Bt:1;sınn:ımrnin ,·eril
rliAi tarih: 

Malın lnılıı~. 
duğu mahal: 

Tie:ırf e<.a_ 
\'ün ve pamuk 

4ıa 1ıörr mik_ Kilo t1:ıhııl mensucatta tarı: 
metro murali- miktarı: 

' · (Metro. cliir.i. 
baının Slı'-

saire) 
ne adet \'e 

leli: 

Müeııııespmc ait imalathane, depo, mağaza ,.e ya:zıhanemle ~nir 

yt>rlerdc I / tarihinde me\'rut bulunan htih!Ak Yergi!Çiııe 

tahi maddelerin yukarıda mii(redatilc ııösterilmi' olr!uğıınu hilcliririm. 
(Pul) 

~iie~<.ese s:ıh-ibiııiıı :ıı;ıl.:: 
lıiiviyeti n iıntııt1ı: 

2 - Hu~usl müs:.irat umillerile, tiitüıı \'C mü~kirat ha) ileri n~ kilı· 

rit inhi'larları i,ıetme şirketi acentelerinin kullanacakları heyann:ı. 
meler tnhi~arlar idaresince tabı ve ihzar edilmi~tir. Amil, b:ıyi Ye :ı_ 
cPntuların mezkur ıdorl'lerrlrn tedarik &tlrC'tile hıı heyannnmcleri tan
zim YC h•\'rli t>lmt'leri l:iıımrlır. ( ~3!li) 

letanbul lıçllucU icra mt>murluğun· 
dan: 
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MukadW-111& Bl"yoflonda AlhneıdA. 
lre Fl.re!I apartnnanmda JA rıumal'9da 
iken halen lkan~t,;lhr meoı.•hftl bulu· 
11an Rahmi~e 

J,. Sultanın Helyos mücsse.<'!'linden 
namına. ciro edilmiş: 23.5.35 ta
rihli ve 1.8.935 \'e 1.9.93:5 ve 1.10.935 

ve 1.11.935 ve 1,12.935 ve 1.1.936 V<' 

1.2.936 ,.e 1.3.936 ve 1.4.936 ve 1.5.931} 
ve 1.6.936 ve 1.7,936 ve 1.8.936 "" 
l .9.93G ve 1.10.936 ve 1.11.93& VP 

1.12.936 tarihlerinde vadeleri hitanı 

bulan on yed! kıta emre muharrer se
nede mUsteniden ve zimmetinizde ce_ 

man alacaf(t oldutu iddia edlldlfi 240 
liranın maa!alı: \"e m~'larlt haciz yo
luyla tahılll hakkınc1a dairemize vaki 
müracaat ve t&klp üzerine bu ırureUe 
tanzim ve berayı tebliğ tarafmıu 

röndtrilen ödeme emri il:amet.gAht 
ha.zıranırın meçbtıllyeti baaeblle teb
liğ kılınamıyarak bu husuııtakl tebll· 

gatm bir ay mUddetle ilAnen icra~ı 

için icra Mklmllg-ince karar verllml~ 

olduğundan mU<Jdeti mezktırc z:ırfın.. 

da. 9315-1789 dosya numarulle bor
c•ınuzu vcrmcdl~nlz Yeya borcun ta· 

mammıı \"eya bir kııımma vey:ı. alı; 

caklının takibat icrasına kar:oq ve ic-

ranın tehirini ·mwtelzim kanuni bir 
itirazda bulunmadıgmı:ı: ve gene bu 

mllddet içinde icra ve ifllııı J;anunun 
bu husıııta mevadıtt<t tC'vflka.n mal 
beyanı V\!rmedlg-inlz ve hakikate mu
halif beyanda bulunduğunuz takdirde 

mezkOr mUddetin hitamını ınUteaklp 
ha.cı:i icra ınuetlle lA.zımgelen ka.nunt 
muameleye teveaUl kılmacağı malO· 
matmız olmak \'e bu husuat& ödemi? 
emrinin tara.tmrza tebliği makamına 1 
kaim bulunma!< ti.Ee~e keyfiyet il&.nen 
tebllt olunur. (H770)" 

• • .. ·. --... 

1-tANzv,.Cı•'' 
Göderl ;\'&km.·u'. , su ile ı;ıkmar., kirpik le-rJ dökmez. TerkJbinde"l !t, ~ 
M l N ()P,\ hf'ri ~yeslnde klrplklerl be 11Ier \.'l'l ıu·ahr. ~lyah, I.Ml' 
;yeoll ttnklerfnln bakıtta.kl fllımnkAr caılbel!ll ,ayanı hayrcttlt·Ô' 

lNG1Ltz KANZUK ECZA.NESİ - BEYOCLU- 1STA1'1J 

EKZAM • 1 
EKZEMANL~ lLACIDIR ~;t•' 

l 'ara \'e çıtıanlarda kullıuıılrr. ":. c~zancde &.-umu 50 "~ 

· ı ~ rıı GayrimenkuJ satış ı.;~de" 
lstanbul Emniyet Sandığı MUdUrlUQU~>.f~ A 

Bay Mlkailin 23202 hesap No. ~le 6&Jldığmu%da.n aldı~ (%oO~v~;ı '11 
birinci derecede ipotek edip va.desınde borcunu vermediğinden tılf1-I ... ~ I 
pılan takip üzerine ~!0% No. lı kanunun 4& ıncı maddesinin ııı:ıı,ıı'/ 
maddeslnP. göre satılması ieabcden Bcyoğlunda HUseytnağa Jll ııer ıııti " 
ki Macnr, yeni Turan caddeai.llde eski 22. 39 yeni 39. 18 No. Jıl.SS~ ııı, 
lakilen istimal olunan kAglr ikl bölUklU bir evin be~te dört ll r ~;:, 

.tu · y~ 
Tamamı bir buçuk ay mUddetle açık arttırmaya k?nnıu. (i6S) ıf' 

sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek ııılyen uJı11 6' (f 
alıçe3I verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat ıne1"l1,~,/ 
olunur. Blrlkml§ bUtUn vergilerle belediye resimleri ve vaıu! ,_1 ~ 
vız bedeli ve tell~liye rü.~umu borçluya altUr. Arttırma oartıı~ ıt~/ 
tarihinden itibaren tetkik etıpek istlyenlere undık hukuk 111: t• ~I, 
açık bulunclurulacaktır. Tapu slcil kaydı veanlr lllzumlu 1~8 rı ıetl! İl. 
de ve takip dosyasında '·arclır. Arlbrmayo. glrmlo olanlar, buııl~ ııcS '?, 
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her teyi öğrenrıı ~B'~I 
olunur.Birlncı arttmna 22.7.-tO tarihine mUsadlf pazarteBi gilll\ıcst f''/ 
kAln sandığımızda ı;aat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. )ı{uva tıı "tıf·) 
pılabilme.~!I için tekli! edilecek b .. delln tercihan aımmıı.sı ıea~ı ~~ f 
hu! mUkP.llt>tlyetlerllc sandık alacağını tamamen i"eçınl§ olrıı ,

0 
t~ ~ 

11! takdirde ~on arttrranm taahhUdü baki kalmak §artlle 6/S/9 pıl~ 
sadif salı gUnU aynı mahalde ve aynı saatte son arttırması )'il }(Uf·,_,) 
arttırmada gayrimenkul en çok arttıranm ll.stUnde btrata1~9ıcfll"pr, 
tapu siclllerlle sabit olmıyan ala.kadarlar ve SrU!ak hakki riJllılcJctl 1 ~ 
hnklnrmı ve hususile faiz ve masari!e dair iddialarını UAD ta . eıeıi f~ 
yirmi gUn içinde evrakı mUsb!telerile beraber dalremlıD bO~ınetll' ~ 
dır. Bu suretle haklarını bildirmemi~ olanlarla haklan taptı b& !,ıl', f 
olmıyanlar satı;, bcdelinJn paylaşmasından hnril: kalırlar'. p& 1' ı:ıef. 
mat almak is~yenlerin 93,11/(29 dosya No. sile sandığiıılIZ ııuı.-u l 
sine mUraCaa.t etmeleri lUrumu Uln olunur. ,J 'J 

D t K K A T ı;~tfl"lfj 
Emniyet sandığı, sandıktan alman gayrimenkulü tp0tek !o tıl1 ?, 

yenlere muhamminlerlınlz1n koym.111 olduğu kıynı.etın ~de ~retilş 
etmemek üzere ihale bedelinin yaruma. kadar "tıOrç vermek 
g'ôstermektedir. ( Ul6) 


