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Fransızlar Münihi,~ngilizler Ruhr mıntaka- ltalya, Müttefiklere karşı 
sını bombaladı, Som da çarpışmalar başladııharbe girmeye karar verdi 

Alman taımareıennin bombaladığı Kızılhaç treni .. .... .. 

_Alman toprakları I 
dün şiddetle bom
bardıınan edildi 
Almanlar 
40000 

esir almış 

l~A~YA HARBE Şimal cephesinde 350 
GiRiYOR MU? bin asker kurtarıldı 

-
ltalyaDonanma ve Hava 
kuvvetlerini arttırıyor 

• 
G•yrı resmi ita/yanın 
i.tatlifi Kor•İlr.•, Tunu•, 
Cebaliıltarılc il• Süvayı 

" V • ri im •:s, alınrr,. 
yerludir. Re.mi ltal
ya da bunl•rı ieter il• 

ier•r eJer••• harp 
mııhıılr.lt•lıtır. 

Y aı:an: ABiDiN DA VER 
a talya, çocukları korkutan bir 
O umacı tavrı takındı; Bren· 

ner'de Bitler ile l'tlu!!>Jini a
rasındaki mülakattanberi her gün 
•esini 'biraz daha yük>elterek 
harp naraları atıp duruyor. İtal-
ya, cHarbe gireceğim, giriyo ... 
rum. nakaratllll o kadar tekrar
ladı ki, nihayet alakadar millet
lerin matbuatı gün fa,·inine bile 
mecbur oldulaz. Dünkü salı günü
nün, bu tarihi gün olacaf;ı ya
zıldı, söylendi. Bir İtalyan gue
tesi, harbe gireceğiz aıııuıa salı 
günü değil; diye liıtfcn tekzip 
bile, etti. Dün, bu satırların ya
zıldıih saate .kadar, Italya harbe 
~rmediğine göre, bu gazetenin 
tekzibi doiru imiş demek. 

Fakat İtalya, dün harbe girme
mekle beraber, harbe gireceği 
günü tesbit ve ilan etti mi? Tes
bit etse bile ilan eder mı• diye
ceksiniz. Hakkınız var. Zaınanı • 
mızda, harbi tayyare bombaları 
ilin eder. Yıldırım harbi ve top 
yekftn harbin prensipleri başın
da cbaskın> ırelir. Siyasi, ma • 
nevi, sevkulceyşi ve tabiye\i bas· 
km. Alman.ya, Danimnka ve 
Norveçin, hele Holanda ve Bel
çikaya karşı bunun en mükem· 
mıiliııi •r.tbik etti. Almanyanın 
çıra~ı olan İtalya, neden böyle 
yapmasın? Evet, İtalyanın da, 
Almanyanın yolunda yürümesi 
lfız.ııngeldiği halde, onun kısmen 
başka bir yol tuttuğunu görü -
yoruz. İtalya, 

- Harp edeceğim harp! 
Diye mütemadiyen bağırıp du

nıyor. Bu da, bazı kimselerde, 
onun harp etıniy.eceği, blöf yap· 
tığı ve kopardığı harp şamatası 
ile ortalığı dehşete verip mühim 
Fransız • Ingiliz ku\•vetlerini tes
bit etmek suretile müttefiki Al • 
manyaya yardım etmekte devam 
edeceği kaııaatini husule getiri
yor. İlk İtalyan bombası, Fran
sız topraklarına düşünciye ka-

Müttefiklerin zayiatı 30 bin 
kişi, ilah ~·- .. ::himmattır 

Musolini Jünk ·· Kabine içtimaından 
c ö.· R c t ~- sonra Veliaht ve Bodoglio ile görüştü 

Faris, 4 (A.A.) - Fransız Ami
rallik dairesinin tebliği: 

•Simaideki müttefik ordulann 
geri çekilmesini ve irkabını müm
kün kılmak üzere, Amiral Abri
alın kumandası altında Dilnkerk'i 
müdafaa etmekte olan kara ve de
niz unsurlan, kaleyi istimal ediJ.. 
mez bir hale koyduktan sonra, 

3 haziranı 4 hazirana bağlıyan ge- ı y • b d 
ce, tam bir intizamla irk4p edil- eni lr U ll Ya ROMA, 4 (Radyo) _ Bu sa- donanma ve '" doiaaya yeni ve } 
mişlerdir. ------------ balı Musolininin riyasetinde top- mühim tahsısat verilmesi, sefer· P ART GRUPUNDA 

lııgiliz ve Fransız donanmalan d .., k d !anan vekiller heyeti içtimaı sa- lberlik ve harp halinde kadınların ---- = 
sıkı iş birlikleri ile, müttefik or- oguncıya a ar at 11,30 da nihayete ermiştir. Kon- geri hizmetlerinde vazife görme- H 8 r .• c •. ye 
dulardan 300 binden fazla insan 6f!Y, muhtelif vekiller tarafından leri, aiiır sanayi müesseselerinde 
kurtarılmasını mümkün kılan h d • verilen idari tedabir ile aHika . fazla mfüai ve istihsaliıtın arttı-
tarilıte misli oımıyan bir hareke- arp e ece ğ 1 z dar ;k~un layihaların. tavsif ey- rılması için alınacak tedbirleri Ve k 

1
-11• n 1-n 

(Arkan 3 ür.cü sayfada) lem~ir. Bu kanunlar arasında ( Arka.sı 3 ün:ü sayfada) 

,, t 

Paris ve Londra hara· 
be haline getirilirse ... 

LONDRA, 4 (Hususi) - As • 
kerl vaziyet iha.kkında Başvekil 
tarafından .söylenecek olan nutka 
intizaren Avam Kamarası bu -
ıün ö)tleden sonra topl~tır. 
Daha toplantının ibaşında meclis
te oldukça lbiiyük !bir faaliyet 
gö11ü1mü.ştür. Suallere tahııis e
dilen ıaatte meclise gelen azanın 
miktarı ~!~e çoğalmakta idi 
Lordlar arası azasının loca
sı hınca hınç <kılmuştu. D~lıo -
ma ti ara tahsis edilen Locada Tür 
kiye, Belçika, Sovyetler Birliği 
ve :Brezilya sefirleri göze çarp • 
makta idi. 

Veni Kazanç vergisi hakkında 

Maliye Vekaletinin 
mühim bir tebliği 

Beyanatı 
Ankara, 4 (A.A.) - C. H. P. 

.B. lif. M. Grupu bugün c4/6/940• 
saat on be:;;te reis vekili Seyhan 
meb'usu Hilmi Uranın reisliğin
de toplandı. 

Celsenin açılma•ını müteakip 
kürsiye gelip on beş J(ünlük dün
ya siyasi durumunu ve siyasi ha· 
diseler se}Tini izah eden Harici· 
ye \'ekili ~ükrü Sara ·~i';ıu,. ayni 
zamanda bu mevzu etrafıııda so· 
rulan suallere de cev~.p vermek 
suretile .ıırup umumi ':ı~vetini ten
vir etmiş ve ru.ınamede başka 
madde olma<lıi{ından riyasetçe 
18.oO da celsc\'e nihaYe\ veril· 
il' iştir. 

MEDENi MiLLETLERiN KUVVETi 
ALMAN SiSTEMiNi YOK EDECEKTiR 
"NEW- YORK TİMES,, in mühim bir yazısı 

Nevyork, 4 (A.A.) - Amerikan 
gazeteleri, ezcümle Nevyork Ti· 
mes gazetesi •Garp medeniyeti
nin pırlantalarından birisı olan• 
Parisin bombardımanı karşısında 
heyecan duymakta ve söyle de
mektedir: 

• •Eğer Paris ve Londra harabe 
lıaline getirilirse medeni millet
lerin hiddeti o kadar bü:.ıuk kuv-

vetle yanmıya başlıyacaktır kı bu, 
dünya üzerinde tahrip faaliyetini 
harekete getiren Alman sistemi
ni ııok edecektir.• 

SİVİL HALKA 'I1AAıRRUZ 
TAKBİıH EDİLİYOR 

Faris, 4 (AA.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: 
Fransız me11kezi hükumetinin 

(Arkan 3 üncü sayfada) 

Hali hazırdaki lıarp vaziyeti 
hakkında söz söy liyen Churdbill, 
~liz donanmasının Calaise'den 
il:ngiltereye getirdiği muharipler
den ancak yüızde otuzunun yara
sı:ı: oldukunu söylemi.1tir. '.Bunlar 
Calais sokaklarında dört gün çar
pu;tıJctan sonra vapurlara bindiril 
m.işlerdir. 

IBaşvekil ,geçen hafta İngiliz 
tarihinin en 'büyük asker! hezi
metini bildirmek mecburiyetin
de :kalabileceğinden korkmuş ol-

f Arkası 3"1ncü sa11fada) 

ANKARA, 4 (A.A.) - Maliye 
Vekaletinden bildirilmektedir: 

1 - 1 Haziran 1940 tarihinde 
mer'iyet mevkiine girmiş olan 
3840 sayılı kanunla kazanç ver
gisi .kanununun bazı hükümleri 
değiştiril.nıiQtir. Kanun 29/5/940 

tarihli resmi gazete ile neşrolun
muştur. 

2 - Gayri safi irat üzerincien 
vergi veren ve dükkan \'e mağa
zalarını gavri safi iradı iki bin 
lirayı gcçmiyen •bütün mükel
leflerin yanlaruıda çai:ştırd:klar: 

(Arkası 3 üncii sayfcda) 

Almanyanın şark hudutlarında 
tahşidad yaptığı teeyyüd ediyqr 

12 Adada Alman Denizaltıları! - - ~ ------

ltalyanlar askeri sahada da Alman
larla açıkca işbirliği yapmıya ~,~~~_dı 

ren haber ile '~t~'Üd ed~r l(i
;ııi gözükme~t~r: ·• · 

Nevyork, 4 (AA.) - Reuter: 
Nevyork - Times gazetesinin Bel· 
grad muhabiri bildiriyor: 

-Yugoslavyaya inen 
askeri Alman tayya. 
resi serbest bırakıldı 

dar, böyle düşünülebilir; atalar 
sözüdür: c((ıkınamış candan ümit 

1 
kesilmez.> Italyada yapılan gü -
riıltülerin, atılan ve attınlan l 
harp nlralarının birkaç eebebi 
daha olablllr: 

1 - Müttefikleri korkutarak 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

ABİDİN DAVER 

• • --

iMaribor hudut şehrinden alı
nan fakat teyid olunmıyan l:ıir ha
bere göre, Viyana civarında Al· 
man kıtaları tahşid edihnektedir. 
Belgraddaki fikir, •bu kıtaların, 
ita!yanların cenahtan Fransaya 
karşı yapacakları hücumda İtal
yanlara yardım için İtalyan hudu
dunu g&Qmiye hazır buluımaıkta
dır . 
Muh.ıhir, sunları da ilive ey

lemektedir: 

AlmanlarınDalmaçya 
sahil Zerindeki faaliyeti 
ya kal'liı yaptığı hücwnda yar • 
dını et.rııek temayülü, on iki ada 
üslerinde Alman mürettebatını 
bıınıil Alman denizalb gemileri
nin bulunmakta olduiiunu bildi-

Roma, 4 (A.A.) .--.'.: Hava.s:.Ce
nubi Fraruıa .ü~ei-\ııd•1'l hücum
lara iştirak etmiş olan,..toi~ Aı,: 
man bombardımantan.fu'tsl,:J.ii~; 
lano civarında Forlani,;i ta ta·' r 
re meydanına mecburi bir iniş · 
ya'l!l1ıştır. Tayyare, vahim ha· 
sara uğramış ·bulunmaktadır. Tay· 
yarenin Almanyaya dönebi1me-
si için burada tamir görmesi ica
bey !emektedir. 

Liubliana, 4 (A.A.) - Havas: 

ALMANLARIN KORKUNC TAARRUZUNDAN KACAN FRANSIZ HALKI ltalvanın, Almanlara, Fransa-

Askeri nakliyata mahsus biiyük 
uırkan 3 üncü sa11jada) 



SAYFA 2 
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Y•un: /JL SAMI KARAYEL mım::ı1 

Deli İbrahim, bir irade ile çingene Ahmedi 
İmparatorluğa ba§kumandan yapmıştı 

Deyinee, milliyeti galeyana l{e
lPıı valide Sultan okluğu yer
d· fırladı. Mılyonlarca hıristi
yı 'lasıl atlolunırbilirdi?. 

Fo.<:at, ortada bir feııman ve i
rade vardı. İki taraf müşavere ve 
m cilomeye bru;ladılar .. Kurnaz 
Mah Pevker. veziriazama yo
lunu ·österdı; 

Lala, bu ı;"ibi hallerde fer
manı hureayun hitküı-.1leri ancak 
haı.>ı fetva ıle ıcraya gclc'bllir. 
Bmaenaleyh ... Şeyhülislfunın da 
ibu ierınruıı şer'an tasdiki l<izkln
dıı. Dedi. 

Bunun U!:erıne veziriazam de -
rin ir nefes alrnı\,t!. Ka vu.i;ı.riu 
basaraı< "' ~" Şevi .... lisla.ır.ı za
man olan hoca zade Ebu Saıt l\,foh
r!let efen<!iye lwştu. Vak'ayı 
anlattı. Vaktin şeyhülislfunı der
hal cevap verdi: 

- Hıristiyanlar Emanetullah
tır. Riayaya el sürülemez .. Ben, 
fetva veremem.. Şer'a mugayir
dir .. Dedi. 

Sultan İbrıdti:ın, fermanının ye
rine getirilmesi için tepiniyordu. 
Şeylrühsliııın ciibbesin.i toplach sa
rayı hümayuna l(itti. Huzuru pa
di, 'ıiye çrkarak, il= müna
siple: 

- Paclişahmı! .. Fermanı hü -
mayunları derhal tatbik ulunabı
lır .. Şer'an fetva verilebilir .. Fa
kat. hazinei hümayunları Maari 
fi devletin billımum masrafları 
riayidan eline gelmektedir. Bun
ların vücudu ortadan kalklı~ı 
tar..dirde hazineye varidat bul -
ın;ak bir emri asirdir.. Dedi. 

Sevhülis!frın, güzel bir kulp 
bulmuştu. Sultan ibrahiı:n dü
şündü. Riayanm ortadan kalk
ma ,ile hazinenin parasız kalaca
jını derl<eyledi. Sonra, para ne
reden bulabilecekti. Fermanın
dan vaz geçti. 

Faıkat, fikrinden tamamile rü
cü eylemedi. Şeybillisliı.'Tla şun
ları söyledi: 

- - ·'PY.~lii .. Madem ki, var.irlatı 
<le, .et riayaya ba.:ııdır .. Övk 1-

se frenkleri katieylevjniz. 
Ve sözlcrıne de şunları ilave 

etti: 
- Başta V enedik sefirini kat

ledınizr 

Şeyhülislam. biraıı: ileri gide
relk: 

- ·ı adişahım!.. Frenk!er ema· 
netı ılahiycdir .. Elçi~·, zeval ol
m~ .. Canları bize met·düdur. 

Deyince, Sultan İbrahim, en 
nihayet şu iradede bulundu: 

- Öyle ise, ecnebi papaslarını 
katleyleyiniz .. 

Padisah, tecdit dahi olu1>1m14 
olsa bu suretle mtPha'kkak fenma
nının yerine ııetirilmesini isti
"'Ordu. Garibi su ki, bu ııaııazla
rın katli maddesinde Cizvitlerin 
·ilhamı vardı. Kudüs makamatı 
muhterernesi Fransisken papas
larının şirketi elinde idi. Ciz
vitler anların tard ve katilleri üze
rine •·erlerine konmak istiyorlar
dı. Pacl:işaha. bu münafı.klıiiı va
panlar da saraya tonlanmış olan 
hıristiyan cariyelerdi 

Sultan brahim. i•i azıtmıştı. 
IMecnunluğu aşırı bir hale gel
mi•Li. Bir gün oadhşah, sünbüı; 
esnasında maskara çingene Ah
met. hdld<:abaz kör Nabi Şe
kernare Sultanın fevkaliide ho
suna gitmi.•lerdi.. 

Pcrdclı•ri indirdj, ayııa3·cı bır 

göz atıp hendisiııe haktı. Bugürı, 
cok gieel, her gıinı'nı daha JlÜ· 
zrldi. Cılunad•n ev\•cl ablac;ıfü 
hır kere daha öptü. Pervin tenbih 
etti: 

- Uslu ottu, hele Bahaya hiç 
1..mtına. 

- Ya Raife?~ 
- Ona da. 

Teyzesile -"yten arabaya bi -
nlp u>akla~mca Per'Vio kalktı, 
yiızıiniı ) ıkadı, asabi asabi oda
sında dula~mıya ba,,ladı; sour-.ı 
oturdu, hatıra defterini aldı. Ran
de,·ü zamanına kadar birkaç sa
tır vıuabilirdi. 

cSa.at iki buçuk; 
vaktim var, 

29 Tenıma, 

Sultan İbrahim, Şekerpareye 
S<>rdu: 

- Ne dilersin bunlar;. yapa -
~!. 

- Padışalımı, vu·gine payan 
mı var?. 

Deyince, ai{zuıdan şunlar dö
küldü: 

- Çingene A:hmedi Yeniçeri 
aiiası vaptıın ... 

- H<*kabaz Kör Nabiyi de 
Ka"'tan Pa.<ıalılla tayin eyledim ... 
Dedi. 

Derhal fermanları yazıld .. Ve
zırüizama ··0Uandı. Şekerpare 
Su ltan:n hnşıına Piden çingene 
Ahmet. Yeniteri ağası olmuştu. 

Yani, Ahmet Ot>manlı !mpa
ral.ı'ırluğunun ba kl11llan<lanı ... 
Kör Na:t:ıi de Kaptan deryası 
mev:Ciine ıremı.Hi • 

Padişalıın bu fermanı divanı 
hümayunu yerinden oynattı. Vü
zera. rical. ulema ayaklandı ... 
Rezaletti .. 

Mah PeV'ker Sultan. oğlunun 
fennanını geri aldınnak için ca
nını r. taya k•w<lu. Bütün rical 
femıam geri aldırmıya çalıştı
lar .. 

Bin m~kü.laUa u)ira.şıp çin-
11eneyi, hokkabazı mevkilerine 
uetirmedıler. Tarihler divor ki: 
Sultan Ibrahlm katlolunduktan 
sonra. bu iki kisi derhal yaka
lanarak idam olumnuslardır. 

Sultan İbralıimin eı!ı(ınhkları 
devanı edı .. ordu. Padisahı, mec
nunane harekeUere sevkeden Şe
kerpare Sc!...andı. 

Bu rmcni karısı; devlet t•e mil
let için ne derece sefil ve sefih 
i>]el' yaıınoak liı.zım gelirse hep
sini padişaha icra ettiriyordu. 

Tüı•k imparator!uau, ermeni 
karısının elinde maskara hale 
ıtelımişti. Pao~ kızı Mah Pey
ker Sultan bile ermeni karısının 
~iücude 11etirdiITi rezaletlerd~n çe
.k.incrlt: felaketlerin önüne rter
mi··e çalısıvordu. 

Türk İ.mııaratorlu~u. aslı rum 
olaıı Malı Peyker ile, aslı ermeni 
olan Sekernare Sıı!tanın elinde 
lıahn~tı. 

İsin nanbi, ermeni karısının 
Tüttklük namına viicude getirdiıii 
rezaletleri örtmek kin rum Mah 
J'evkcr, Türklü<;ü rınütlafaaya 
koyulmuştu. Türk sıfatını haiz 
olan padisah da, ro<"Cnun, sar
hoş, rnüvazenesııdi. Millet, ~an 
ağlıvordu. Anadolu, va.~ma icin- · 
de pu,yandı. ı 

SoV'Suz, Türk ıri<ından olnu -
van müsliiman isimli müt~alli
beler Anadolunun ba~ına üşiiş
mü.ş maiyetlerile sovuo soğana 
reviriyor!ardı. 

Sultan İbrahinıin, Şekernare 
Sultan vasıtasile vücude getir -
d.iği hesapsız rezaletler, kıtaller 
nihavet buknuyordu. 

Sultan lbrahlm cülusunun ip.. 
tidasında biraderi Dördüncü Mu
radı lak.tiden Si!iıhtar seklinde 
bir ned;mi hasa talip oldu. Mak
sadı asik.iııdı. 

- Biraderinin Siliıhtar nedimi 
bt:l '1'ôun da kendisinin niçin o!
masımlı.. 

Padişahın arzusunu yerine ge
tirdiler .. Her •eye o vakitler va
lide sultan hakimdi. Daha Şe
kerııareler ortada voktu. 

(Arkası var) 

·Bana ne oluyor? Neden ınah
zunum, neden hasta gibiyim?' 
Hall,uki bu hale girmemem li
zrm. Sevkiye beni oğ]una almak 
istcdiPi zaman, düsüuelim bu 
müddet zarfında da.serbest,kala-
hm dedim. Biraz scınra Raife ev
lennıiyeceğimizi si>yli)·e eğim. 
Ben onu seviyorum amma, o be
ni sevmiyor. Anneciğimin ~ekti
ği ıztırabı çekmek istemiyorum. 
Ne çekeı:eksem şimdi çekeyim... 

•Bu izdivacı bozan aıniller var. 
Raif ben.imle evlenmek istiyordu, 
bu izdivac çok mikul bir şeydi; 
fakat bir anda hayli güçliilr.le 
mevdana gelen bu bina, iskambil 
kılğ>dı gibi, bir çocuk üflemesile 
yıkıldı ... Ben ona aşkı ilham ede
memiştim; eden bulundu. Biçare 
&aif. vicdaalı, dürüst bi.r adam 

İKDAıtl 
·===· MIR o 

1~~~~'''1 ıllllllD Dlllll 
::· 111 1 :ı • .. ' ~ ,-. 

j.':iDün Vildyettemühim 
~I bir toplantı yapıldı 

Maarif vel<ili metarnatik imtihan 
evrakını yeniden tt. tkik ettiriyor 
Şehrimi2ıde bulunmakta olan [ calışkan talebelerin bile muvaf-

~aarif Vekili Hasan Ali Yücel fak olarnadıkları.lı~kk.~nda:ki iddia 
dun de tetkiklerine deva.m etımiş- 1 !arla da Halian Ali Yucel clıt!ln-
tir. r miyelle meşl(ul olmuştur. 

Hasan !Ali 
Yücel yanında Vekil dün 

·ı:. .. 
nı er- Maarif V cl<i

liııniz dün bu 
lıuousta ken
disı!e görüşen 
bir muharriri
mizin sualine 
J<arşı şunları 
söylc. .. nıiştir: 

Maarif mü, •t
tişleri old ıgu 
halde dün ı· ı
zı liselerin i: nli
hanlarında ha
zır bulumnuş 

ve talebelere su
aller sormuştur. 

siten in muhielif 

ihti!,'açları üzea 

rind Ezahat aldı • - Metamatik 

ö.~leden sonra da Üniversitede 
Maarif VckilLmizin reisliğinde 
rC'ı..Lör ve Jek.anl<il'la bazı profe
St·rl rine iştirak ettij;i büyük bir 
toplanlı yapıiıııı•lır. 

Saat 15,5 dan 18 e kadar süren 
bu içi.ır.ada Üniversitenin inki
şafı ihtiy31:Jarı ile yeni mali yıl
da yapılacak yenil.il<ler tetltik o
lunup bazı kararlar verilmiştir. 

Bu vıJ eleme imtihanlarının 
büviik bir muvaffakıyetsizlik ile 
neticelendiği ve bilbassa Vek5.let
ten gönderilen sualler meyanın
daki metaınatik suullerinden i
kincisinin ağll' olıniis.ı yüzünden 

elenıe imtihan
larının iptal olunup tekrarlana
cağı hakkındaki şu:ııialar doğru 
tkğildir. Yalnız; imtihan kciğıtia
rını yeni başta1ı ve eher111niyetle 
tetkık ettiriyorum.• 

ı.a~an Ali Yücel diğer suallere 
karı::ı ela şu izahatı vcr.rrıiştir: 

•- Ü ııiversitedeki bugünkü 
toplantımızda Ür.iversiteı;e ait 
muhtelif önemli meseleler üze
rinde tetkikler :ııapıp 9örii.ştük. 
Üniversite yabancı diller mekte
binin bu yıl kaldınlaca{iı hak
kındaki rivayetler do§ru değil
dir. 1\1 ektep bu yıl da tedrisa
ta devam e<Ucektir.• 

Benzin alıp tif- l Aylık 
- 1 

demir 
tik ,.,,ereceğiz beyannaıne1eri 

• 

Romanyadaki heyetimiz 

bugunlerae ge:iyor 

Bükreşte, Romanya hükümeti
le tıcari görü,,.meler yapan Dış 
Ticaret U!DU!m müdürü Servet 
Beııkinin reisliı{indeki heyetimiz 
ıbu~ünlerde dönecektir. Yapılan 
anlaşmıva göre. Roınanyadan a
lınacak petrol ve •benzine mu.ka
lbi! tiftik ve yapağı gönderilecek
tir. Tiftik ve yapai; ihracat bir
liği dün bir toplantı yaparak pi
yasadaki tiftik ve yapağı stokla
rını teS>ite başlamıştır. Yakında. 
ihraca ta başlanaca'k tır. 

. ...................... ,,, .................... ... ,,,, 

Kiiçük haberler 
"' ... * Şehrimizin muhtelif semtle

rinde Belediyece inşasının karar
laştırıldığını evvelki gün yazdı· 
ğımız asfalt, parke vesair yo!lar
dün münakasaya çıkarılm~ttr. 
* I ç ticaret umum müdür1L Ca
hid d!Ln ak:;am Ankaraya dön
müştür. 

. ı * inhisarlar ıdareoi Almanyadan l 
sigara kaıJıdı getirmiyc teşeb -ı 
biis etmı.~tır. Mu.kabiltııde Alman
yayıı şıırap gbnderilecekıir. Bu 
hw;usta tema ·lar yapılmaktadır. 1 * İ nlıisarlar menıurin 1cıırsımu.n I 
15- inci devresi bitmiş ve 24 me- . 
mur muvaffakıyetle kursu ikmvJ 1 
etmişlerdir. 16 ııcı devre gele
cek lıafta açılacaktır. * Ü skii farda Karaca Ahmet me-

Vermeyen erden ceza 

alınması bildirildi 
Ellerinde demir bulunanların 

ayın ilk beş i.ş !(ününde verme
leri ica beden be.Yannamclcri bir 
çok ikimselerin vemted.ikleri an
laşılmıştır. Ticaret Vekfileti ala
kadarlara emir göndererek bu 
.şEllti!de hareket edenlere derhal 
25 liradan 250 liraya kadar ceza 
kesilmesini bildiımiştir. Bu ay be
yannameleri cuma günü ıtk=ına 
lk.adar kabul edılecelttir. 

VİLAYET 

Köylerimizde arazi 

vergisi 
Dün viliiyetten ÜSküdar kay

mııılı:am!ığına gönderilen bir e
mirle Ü!lküdar kazasının, lmrani
yc, Reşadiye, Alemdar, Sultan 
çütliJ!i, asağı ve yukarı Dudul1u 
ÇelGıne kövlerine ait tahrir neti- ı 
celerinin kesbi kat'iyet ettiği; ver
gilerin geçen yıYu kıvınet ve nis- ı 
beilere göre alınacağı bildiri! -
miştir. , : 

lJtTl~A'I' 

A'tın 23,90 kuruş 
ll..ltın dün ııkı;anı 2390 kuruşa 

ka . .iar c;tkını.ştır. 

Almanya ile 
ticareti m · z 

Almanya, son takas 
yoluyla ticaret mü
saadesini az bulciu 

IHI ükUmetinı.iz bir miid -
det evvel bir kararna

me çıkarını~ ve aramızda ti
caret anla~ması buluumıyan, 
Almanya. ispanya ve diğer ba
zı mcuılekctlcrle t .. kas yoluy
la ve ilıracı serbest olan mat
lada tkaret münasebetleri ya
pılabilınesini tcrnin ctn1i~ti. 

Pivasada iyi tesirler l'apaıı 
bu kararname bilha"a Alnınn
ya ile alı~ nri{i temin etmek 
noktnsınd3n g-eııiş bir alaka ile 
karşıiunmı<\tır. 

Fakat haL("r nldlğınuza göre, 
Almanya bu k<:~arnante ile tes
bit edilen ticaret imkiuıını 
gayri kıili bulmuş ve memle
ketimizle daha genis ticari tc- ). 
mastara giri!jnıek i<;in ~iınriili~ C 
Ankara Ticaret ınitzakcrcl"t"ı·i
niıı neticelenme!'jni bekleme' i 
tercih etmiştir. 

.. @S!!±!!!>!!""""""'·!!!!<!!!l!'!!!!!!!!!!~-""!!------'6 

Tramvay ücret· 
leri on para 

daha arttu·lldı 

kında tramvay idaresinin hükiı
ıınete müracaat ettiği hakkında-
1'i haber te.vid etmıomclktedir. 
Zamlar kanunun emretti~i ni:obet 
dairc.>inde yaoıl<lı.ıtından bundan 
fazla zam icrasına kanııoi ~m -
kan yoktur. 

----<>--
ADLIYC 

Vesikalar kararı 

htstik edildi 
Afrodit davasına adı Omrışan 

Konyalı İbrahim Hııkıkıya ait 
:,azı vesikalar neşrettiğinden dxı
lavı Cumhuriyet gazetesi neşri
yat ımüollrü Hikmet Münif aley
hine Aoliye Altıncı ceza mah
ikemesinin verdiği 4 ay 20 gün 
haois ve 75 lira tazminat kara
rı temyiz rnah kemesi tarafından 
es3.>!an n3kzediLmiştir. Yakında 

da'·~nın yeıl!den tetkikine başla
nacakttr. 

zarlığında mkedi.lm4 7 aylık bir Şı"mdı" de kereste ' v kt ' 1 t çocuk bulunmuştur. Hadise hak- QZ IQI ÇI 1 • 
kında Üsküdar müddeiumumiliği 
tahkikata başlam~ıır. O emir bulamıy"!.' inşaat sahipleri kereste lmllanmıya başladık-* ZoTl!luldakta Emine adında bir !arından bazı tüccarların da menfi gnyretile piyasada bir k1'ım 
kızı kaçırmak SUÇ1Lndan aranan ite.reste azlığı başgöstermiş ve fiatlar yükseltilmiştir. 
lbrahim dün şehrimizde yaka- Rom.anyadan kereste getirilmesi için teşebbüsler yapılvakıır. 
lanm~ ve Birinci ceza mahkeme- Demir vidalar da piyasada azalmış ve bazı kimseler ellerindeki 
si kararile tevkif edilmiştir. Zon- mallann fiat:ııu çok yüksek bir seviyeye çıkarmışlardır. Tetkik -
guldağa gönderilecektir. , !er yapıl.uak.adır. Hariçten vida ı:-etirilnıesi de temin olunacaktır. 

olduğundan, buna inaıınıak iste
miyor, ınücadcle ediyor; benden 
ayrı!nıak istemiyor, (akat ne y9p
sa, ne kadar mücadele etse nafi
ledir. Onu bu bcyhuc!-.~ ınücatle -
leden ben kurtarmalıyım, onu a
:ıat etmeliyim.~ Raifin beni sev
me.>ine imklin yoktur... O kar
deşimi seviyor, Aytene aşık. 

<Ayten şakayla kalbine sahip 
oldu, nasıl ki, şaka ile Bahayı da 
çıldırtıyor. Acaba sahip olduğu 
kalbin değerini biliyor mu? Aca
ba Raifin mi yoksa Ayteııin nı.i 

saadetini düşünerek harap olvyo
rum? .. Hayatta vicdanlı hareket 
etmek çok zor. , 

•Peki amma, benim de mesut 
olmak hakkım değil mi? Neden 
mücadele etwiyeyim? Neden ken
dinıi feda edeyim't Ya Raifinki 
ıtelip geçici bir hevesten ibaret
se?., Bir gün belki de bana düş
man olacaktır; çiiukü onu benim 
kadar kimse takdir edeıneL- Bir
den bire aradan çekildiğim için 
belki de bana düşman olur_ Ay
ten onllll karısı değil; bunu da 
takdir ediyorıım. 

güzel kardeşim, içimden geçen
leri bir bilsen._ Hem sen nesin, 
kiır.sin? Acaba beni sahiden kar-, 
deş gibi seviyor nıusun" Annen 
gibl rol oynam:lclığın 11c 1naliiıu? 
Fakat ınadentki sen cazibenin 
ta kendisisin, mademki ben se
ni se" iyorom, seni ağlatmamak 
için ömrüm oldukça gö" ;ı.aşı 
dökmcğe razıyım. .• • 

Saa! ( buçuk. 
<Oldu. Raille anWıtık ve ay

rdJı. 

cBu gayel ba~t oldu, sanki 
bir iki iletime ile bütün ömrü -
mün saadetine veda etmiyormu
şum gibi so;:uk kanlı konuştum. 
Bayatın ha.kiki bu!ıranlarına 
yüksek edebiyat, süslü cümle 
sığmıyor. 

rın bir gün bizi birleştireceği -
ne, ölünceye kadar beraber mes
ut .}~ayacağıın.ıza kani idim ... 
Derken zaman geçti, bu aşk ta 
gı:cti, o genci unuttuın gitti. Şiru
di o zaman çektiğim ıztuapla bu 
günkü azabını mukayese ediyo -
rum: Kabili mukayese değil. O 
zaman on yedi yaşında bir ço
cuktum, •ocukça seviyordum. Bu 
gün artık ou ) edi yaşında deği
lim, kadmlaştıın, kadın gibi se
vjyorum. 

Raifi kameryede buldum. Ben
den eHel gelmişti. Sinirli idi. 
B"ni görünce iki elini birden u
zattı; 

- Nikah giiııümüzii tesbit et
mek için beni çağırdınız değil 
mi? Dedi. 
Eğer cevet. deseydim, dartten 

kurtulacaktı. Bir an •evet. di
~·ecek olduın, Raif dikkatle yü
:ıüıne baktı ve il:.ve etti: 

- llasta mıs•nl'ı?.. Yüzünüz 
sapşaxı 

- Bu gece uyuyamadım, biraz 
da bas•qı ağrıyor ... Oturalım Ra-
ii-

I-'ler türlü vaziyete karşı alınacak 
ı emniyet tedbirleri tesbit edildi 

Muayyen maksatla propaganda yapan
lar, halkı heyecana düşürecek yalan 

haberler çıkaranlar cezalandırılacak 

1:) ün sabah saat 10 buçukta vali muavini Haluk l':ıhadın oda
sında vali ve belediye reisimiz Lfıtfi Kırdarm .reisliiinde 

milıim bir toplantı yapdnıı~tır. 
'\taJi ve belediye reis nıuavh1lcri ile bütün kaza kaymakan1ları, 

emruyet n1üdüı-ü, emniyet müdürlüt:,..-U 1 inci, 2 .ı~ci ve 4 ~ne~. ş?be 
müdürleri n1üzc, linıan, gümrük muhafaza ve dıgcr devaır ınud~ra
m ile jandarma kumandanının iştiriik ettii;i bu toplantı saat on uç• 
kadar sürmüştür. 

Bu toplantıda dünya vaziyetinin g6sterebile.ceği muhtemel. de· 
«isikliklcrc karşı muhtelif dairelerin almaları ıcap eden enmıyet 
tedbirled görüşülmüştür. Bilhassa iktı".adi hayatım~zı nlaka~ar eden 
menul.u j;zerinde durıılnıuş ve kendı ıneufaatlerı tlolayısil~ şayıa 
çıkaranlar. ırıuayycn maksat~ar!a _ıır .. on"~a~da. yapanları~. ~ıuc~dcle 
esa,lon tesb;t olunmuştur. Bır ılı tıkar \·esılesı olarak bo)IC ) alan 
halıerl~r çı rılmasma da kat'iyyen me;ı:dan verilıniyeeektir. 

D; 'er taraftan hükumet; aslı ve esası olmadığı halde balkı he
yeean7ı düsüren yalan haberler çıkaranların ağır cezalara çarp ı· 
nlmalsnnı. temin edecek yeni bir kanun liıyibası ha'1rla '" ilı. 

Ceza kanununa yeni lıükümle.r ilave eden hu layiha bui;"iiııler
de Büyük •• illet leclisine verilecektir. 

Saçaklara tır
manan hırsız 

Ht.:yecanlı bir takibten 

sonra yakayı ele verdi 
Kasıropaşada Yeni;;ehirde kah

vecilik yapan Ali adında biri 
evveı.kı ak>a.ın Be.,iııci Aslıye ce
za mahkemf.o:.inin hulundu.ku 
gllrrırük t..ina,ında geç vakte ka
dar k~larıık ,,aklanr·ış ve mah
keme korı<ıorundan gllml'Lik an
barına acılan pencereyi kırıp 
bir sandık kahve fincanını o -
mw.!a'."flış, fakat çıkaı:1ken gece 
ııöbetçisı tarafından görülmüş
tür. Al9derhal san<lıi(ııu atmış, 
elinde bir çuval ve bir iple bi
nanın su oluklarından saçaıkla
ra tırmanarak taraça şeklinde
ki dama çıkımıstır. Bekçi kendi
sini oradan da kO\·alaınıs ve ge
len polis mamuru da k.orkutmalk 
için bir el siliıh amtış. bir hay
li arru;tırmadan sonra Ali tara
ça ~ekhndeki damda bir sandık 
içinde yakalanmıştır. 

Dün Asliye Dördüncü ceza 
.mahkemesinde muhakeme edi
len Ali 4 ay 10 gün hapse "'al-ı
küm olmuştur. 

MA AKİi' 

İ!k okullar ıçın 8 
karrp açıl•yor 

Bu yıl il-ı< okul çocukları ıçın 
açılacak kan.plarm Şile, Pendik, 
Kızıltopr.:ık, l\ialtepe, Erenköy, 
Yeşilköy, Kalı-,ratya ve Florya 
da olmak üzere 8 yerde kü~adı 
kararlaştırılmıştır. Bu kampların 
hep.;i bll·den 15 haziranda açıla
caıklaıdır. Her kampa 100 ço -
cuk alınacaktır. 

NİYZİ BEY 

MESELESİ 

Şu musahhihlerin hazan a-
:ıizliklerine diyecek yoktur. Düa 
Son Tclgraf'da Reşit Paşamn 
Sultan Hamit nasıl de'i,j'ildi ve 
hürrivet nasıl ilan edildi'! .. Baş
lıklı hatıratında şiiyle bir ser
levha vardı: 

- Niyazi Bey Reste dağla
rında görününce .. 

Halbuki oradaki •Reste. niu 
cResne• olacağı muhakkak. 
Resne uerede Reste ne.rede de
ğil mi?. 

Nanemollanm da bu tashih 
yanlışı gözüne carpmış da: 

- Filhakika Niya.ıi Bey Res· 
te ~ekti, Enver Bey kazandı 
amma. .• 

Di:venk ilave etti: 
- Reşit Paşanın kasdi ve ke

limenin aslı o değil 

ÇANTANIN 

tç i. .. 

Reşat Feyzi bi.r fıkrasına, 
- cÇantanın içindeki ... 
Diye bir serlevha koymuş. 

~· .ıneınolla ile konuşuyorduk 
da, 

- Yazıyı okutmak için bire 
bir" 

!>edikten sonra ilave etti: 

Köylüyü doku
macılığa teşvik 

Milli fabrikalar köylüye 

iplik verecek 

Ha'" Bankası dokuma tezııiih
ları kooperatifine kredi vermek
ten vaz geçmiştir. Kooperatif de 
'köy !erde dokı.mıa işlerini teşvik 
için köylüye vereceği ıtarasız 

ipliği da~ıbmıya i.mkim bulnma
mıst.ır. Bunun üzerine allı.kadar 
!ar Banka nezdinde tekrar teııdı 
biisler yapmıya karar vermişler
dir. 

Di,iter taraftan milli fabrika
ların köylülere iplik vermesi te
<mİ.n edilec~tir. Köylülerin imal 
edeceği mallar manifatura birli
.iti tarafından derhal satılacak ve 
evvelden de siparişler temin olu
nacaktır. Bilhal51>a muhtelif se
beplerle Ziraat iş!erile me.şgııl 

ola.mıyan köylerde dıokumac.ıJ.ık 

teşvik edilecektir. --İN IIİSARLAB 

Bir senelik ispirtCl 
sarfiyatı 

İnhisarlar idaresinin istatistiık· 
!erine göre, geçen yıl memleket
te 1,196,760 litre ispirto satıl

ıınıştır. Bunun, 330,973 litro.si• 
saf ispirto, 861 litro.si küul mut
laık, 2143 litresi kulonya, 355,151 
litresi kolonya ispirtosu, 17295 

litresi tuvalet ispirtosu, 5275 !it· 
resi iyodlu ispirto ve 485,057 lit
re.si ıınugayyir ispirtodur. 

- Sanki bugünkü diinya si
yasetini izah etmek için Japd
nuş bir serlevha, siyaset çan
tası ortada amma, içinde neler 
Yar malum deiil .. 

YAYALIK --·-----
MESELESİ 

Ali Naci Kamcnn ile Nane
molla konusu;ı;orlardı . .Naci: 

- Şu harpte yaya adam kal 
madı bugünkü vasıtalarla .. de
di. Nanemolla da şu cevabı ver
di: 

- Yalnız harp dışında ço -
ğaldı, resmi binek otomobille
ri alınan bizim erkanı ın.e.w..u -
~in .. 

GELELİM 

SEBEBİNE 

Alınanlar ilk defa Paris'i kıya
sıya bombardıman etmişler. 
Nanemolla havadisi okuduk -
tan sonra devam etti: 

- Eğer Fransızlar Berlini 
bombardıman etmiş olsalardı 
acaba Almanlar Parisi bomba
larlar mıydı dusiu?'. 

Ve .. İlave etti: 
- Tokatı beklememek, at 

mak laumdır ... 
A. ŞEKİP cAh Ayten, benim yaramaz, 

cBa:ıan batıra defterlerimi o
kuyorum da, büyük ıztıraplan
ma güliiID!·öyorum. Bir kere bir 
sene sevdim, bir kere baloda 
gördüğiiın, adıııı bile bilmedi
ğim, biç lr.onw;nıad.ığıın bir gen
ce aşık oldum. Araıb sırada ana 
sokakta, sinemada rastlıyordum. 
bu bana ki.fi geliyordu. Biribi
rimiz irin yaratıldı~ımıza. kade- (Arkası val') l<=================================::::::=:: 
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an 0rdular1!Yeni kazanç 
, • •1 vergisi hakkında 

k r # e g rd 1 er (Baştarafı l .inci saııf:ula) 
çrrak, kalfa, te2i(iliıtar, kasadar 
gibi müstahdemler yeni kanunla 
gündelik. gayri safi kazanç üzerin 
den veıgiye tiiıbi tutulmıı.şlar -
dır. Yeni kanunun mer'iyete gir
diği tarihe katlar dükkan vem&
ğa-aılarının gayri safi iradı 500 li
rayı ııeçirmiyen kücü:k san'at ve 
ffir:ıet eı'baıb ından ınada bu ka
+bil .mükellefler, yanlarındaki mÜ6 
tahdemleri için bordro vermek 
mecburiyetinde idiler, Yeni ka
nun mucibince -bu mü.kellefler 
müstahdemlerine haziran 194-0 
a:v ı içinde ödiyecekleri µaraları 
da 2-0 temmuız 1540 ak.şamına ka
dar bordro ile bildirdikten sonra 
1 temmuz 1940 tarihinden itba
ren müstahdemlerine ödiyecek
leri paralar için bordro vermiye
ceklerdir. 

(Baştarafı l inci sayfad~) 
ti muvaffakı11ete isal etmi~leniir. 

Bu harekete her hacimde 300 
Fra113ız harp \le tice&f"et gemin 
ve bir çok deniz tayyare filosu 
iştirak eylemi~ti7. 

J acı ıı.ar ve Chacal torpido muh
ribelerini, Adroit BouTTTasque, 
Foudroyant, Cha9e, Siroco t01'
pidolarını ve Niger malzeme ge
nıisiııi kaybettik. Diqer baz• ge
miler de lıasara uğram~ ise de 
bunların bazıları yeniden denize 
çık uııstır. 

Amirallik dairesi bu hareketin 
bir çok deniz ve hava süzütam
Zannm Jeda edilm:.ri . ba~asına 1 
muvaffak olabi!ecegını bı!ı:ııordu. ı 
Pas de Calais filotillıisı da bunu 
bilmekte idi. 

Bunlar, her zaman oldugu gibi 
vazifelerini yaptılar.• 

BERLİN, 4 (A.A.) - Alıınan 
başkwnaııdanlıitının toblijli: 
D~nkerk kalesi, şiddetli bir 

rarrwmıadan sonra alınmı.ştır. 
Kırk bin esir alınını- ve henüz 
miktarı bilirıomiyen ganai.m., eli
mızde kalmıştır. Bu sur.o• •, biı

tiın sahili ve Manşdan Somıne 
ma.ısabına kadar Fransu slhili, 
tanıamile Alınan kıtaları tarafın
dan işgal edilıni;ıbulunnıaktadır. 

PARt.5, 4 (A.A.) - Havas saat 
23,15 de bildiriyor: 

Dünkerk etrafında müstah 
kem ord uıgiııh im tida<lınca mü -
cadcle '1! ni ~iddet ve azimle de
vam etmektedir. 

Dünkerk mıntakaısında sahilde 
Almanların hava bombardıman
larına ve ağır topçu ate,lerine 
raP-mcn şimal ordusu kıtaatı bü
yük bir intizamla çok miktarda 
vaourlara .bindirilmektedir. 
Tuğyanın Dünkerk'in etraf;na 

vavıldığı •bir haftadanberi sular 
yalnız bulundukları yerlerde de
ğil, esas su hattıııdan çok ileriler
de toprağa nüfuz etmi4tir. Sahil
ler yumuşamış ,imlalar yıkılın~ 
ve Alman askerleri tarafından 
kendilerini muhafaza etmek için 
açılan cukurlara su dolmuştur. 
Bu batakhkta tanklar saplanıp 
kalmaktadır. Taarruz için git -
tih."'Çe güçleşen şartlar bunlardır. 
Bununla ·beraber Almanlar Fran
sız müdafaa hatlarına taarrı.ı:ıda 
ısrar etmektedirler. Bu müda -
faa hatlarından, 1914 de 11ğ1>bey
leri Yser'de 'büyük bir şeref ka
zanmış olan bahriye silahendaz
larıııın ıla iştira.kile İıw•iliz ve 
Fransız kıtaları sular altında ka
lan mıntakanın geçitlerini mü -
dafaa etmektedirler. Bu kıtalar 
bataklık şeklini alan bu mınta -
kayı otomatik silahlarının ateşi 
altında bulundurmakta ve iler -
leıniye teşebbüs eden Alman hü
cum dal.galarını imha etmekte -
dirler. 

Suların üstüOOe set teşlı:il eden 
uzun yollarda çok miktarda bu
lunan evler birer Blxılohııus hali
ni almışlardır. Bu evlerden şid
detle ateş edilmektedir. Alman
lar sağlam toprağ~ ayak basmı
ya muvaffak oldukları takdirde 
derhal •bir mı.ıkctbi! taarruz karşı
srnda kalacaklar ve sular altında 
bulunan mıntakayı geçmekte bü
yük +ın(işkiiliita uiirıyan ıa,;e kol
ları ile takviye kıtalarının yardı
mından mahrum kalarak ba -
taklığa doüru tardedileceklerdir. 

Hava nezaretinin teblijti: 
3 haziranı 4 hazirana bağlıyan 

gece, şark cephesinde, ağır tay -
yarelerden mürekkep filolarımız, 
Almanyada, müteaddit tayyare 
ııneydanlarını bombardıman et -
mi• ve bu meydanlar Ü'U>rine 35 
lioııdan faz.la ıbomba atmıştır. 
Şimal cephesinde, hava ku v

veUerim.iz, diiışmanın mo\örlü kı
tahı.rına +bW<;ok defa hücumlar 
yapmıs ve bunlara çok malhsus 
ka''tplar kaydettirmiştir. 

Cephenin birçok noktalarında 
ımuteaddit istikşaf ve fotoi:[raf al
ma uçuşları yapılmı~tır. Tayya
relerimizin hepsi üslerine dön -
mÜOitur. 
İKDAM: Roma radyosu dün öğ

le neşriyatında Alınanların Sonı
me (Sınn) cephesinde taarrwıa 
gertiğini bildirmi~e de bu ha -
her teeyyüt etmemiştir. Yalnız 

Frnn.'1Z tebliğinde bir cephede 
çarpışmalar vukubulduliu kay -
deılilmcktcdir. 

PARİSİN VER.DiGi 
KURBANLAR 

Parıs mıntak· "nın bcarıbardı
maııı neticesinde ölen ve yara -
lanaııların miıktı:.•ı resmen bild.i
ri!nlekted.ir. 

Re:;.ılli raılı.ama!ara ;ıöre, lıun
bardıman kurbanları 906 dır. 
Bunlardan 254 ü ölüdür. Ölülerin 
195 i sivil, 59 u askerdir. Yaralı 
miktarı 652 dir. Bunların 545 i 
sivıl, 107 si askerdir. 

HA VR, 4 (AA.) - Havr mm
takası gece saat 22,15 ile 1/30 a-

rasında lbcınlbardıman edilmiş -
tir. Evlere infilaklı bombalar isa
IS"et etmiştir. Enkaz arasından 
ölü ve yaralılar çıkarı.lımştır. 

LONDRA, 4 (A.A.) - Hava ne
zaretinin bir tebliğine nazaran, 
İngiliz bornlbardınıan tayyareleri 
Dünkerk etrafında düşman ba -
taryalarını, yollar, demiryollan 
ve kıtaat ta:hşidatını bombardı -
man etmiştir. Agır ıbomıbardı -
man tayyare teşellıbüsleri gece
ley in Almanyanın şimalinde, tay
yare hangar !arı vesair askeri he
defleri boı,nbardıman etmekte de
vam etmıştir. Blltiın tayyareler 
avdet etmi,tir. A :cılarımız taar
ruzi devriye hareketlerine devam 
etınişlir. 

Paris, 4 (A.A.) - Alman bom
baları Paris banliyösünün iki 
mıntakasında, kız mektep tale
beleri arasında bir çok zayiat yap
mıstır. İlk mıntakada, - Şarki 
Paris banliyösü - biı· bomba bir 
mektep yakininde bir sti!ınaita 
Lı<bct etmiştir. 12 yu,ındaıı aşa
i'h 10 kız talebe ölmlliş ve içlerin
de pek ağır ·bulunan 30 talebe 
yaralaııını.stır. Avni zamanda, 
15 kilomctreli.l;: .bir mesafede bu
lunan 6 kız talebe ölmüş ve mü
teaddit diker talebe yaralanmış
tır. Dün Öğleden sonraki hava hü
oumunda cem'an 16 kız talebe öl
müştür. 

Almanlar, bilhassa, Parisin ci
varında bulunan bir çok hava 
rne.'roanl.ırına isabetler yapmıya 
uiira.mıışlardır. İkinci hedefle-
ri Parısin etrafındaki müna!kale 
hatları olmuştur. Ni.hayd, bir 
kaç fabrikaya hücum etmiılerdir. 
Bazı Alıman pilotları her türlü 
askeri hedeften uz2k olan bina
ları tahrip etmişlerdir. 

Parisin bombardımanı, Paris 
ıınmtakası etrafına yapılan ge
niş 11·ikvastaki hava hücuıınunun 
yalnız bir safhasını tcskil ediyor
du. Alman bombardıman tayya
releri bir oak avcı tayyareleri ta
rafından himaye edilmişlerdir. 
Alman hücumu kuvvetli bir Fran
sız mukabelesi ile kaqılaşmıştır. 

Yeni bir dünya 
doğuncıya kadar 
harbedeceğiz 

(Başı 1 inci sı:Had~) 
dugunu kaydettikten sonra de -
miştir ki: 

Fakat şimdi 335 bin Fransız ve 
İngilizin mucize kabilinden ola
rak FJandre'i tahliye ettikleri an
la.şılmıştır. 

Flaııdre'deki harekat hak.kın
da mufassal malfunat verdik -
ten sonra Başvekil şunları söyle
miştir: 
İnsanca zayiatımız ölü, yaralı ve 

kayıp olarak 30 bini gcçmi.ştir. 
Şimal cephesinde i:ıin top, nakli
ye araıbaları ve zırhlı tanklar ter
kettik. 

Clııurchill bundan oonra demiş
tir ki: 

Fransada ve Bclçikada •büyük 
+bir askeri ieliket vukııJmlmuş
tu.. Fransız ordusu zayıflamış, 

Belçika kay<bedilmış, Manşın bü
tün liman Hitlerin eline geçmiş
tir. Pek :yakında bız veya Fran
sa siddetli bir hücum bekleme
liyiz .• 

İngiliz adalarının müdafaası 
+hakkında Ch W'Ohill şunları söy
lemi;; lir: 
Şimdi 'bu adada •b u haııbin ve 

ııccen dünya "1aı<binin hiQbir a
nile mukayese edilerniyccek ka
dar çok askeri kuvvetler vardır . . 
Bununla beraber bir miıdafaa ı 
harbile iklüa edecek değiliz. İn- ' 
giltere imparatorlııJ:u ile Fran
sa cumhurıyeti iki iyi arkadaş 
#ibi kuvvetlerinin sonuna kadar 
bi11birlerine yardım ederek va
tan topraklarını ölünciye kadar 
müdafaa elmek hususundaki a
zimlerinde birle~"1llıslerdir. Ada
mızı her ne pahasına olursa ol
sun müdafaa edece,i::z. lliQbir za
man te;lim olmıy acağ"ız. 

Başvekil lnet~ olarak: de -
m~tir ki: 

Şimdiki halde böyle bir şey va
rit olmamakla bera<ber bu ada -
nın büyük bir kısmı istila edil
se ve açlığa mahkü,ıı olsa dahi 
silMılaıunış olan ve donanması 
[arafından himaye edilen impa
ratorlu){umuz, almıya devam ede
ce.ği şiddetli ted:b.irlerden ve kuv 
vetten serbest ve nıü learrızden 
kurtulmuş yeni bir dünya doğun-\ 
cıya kadar mücadeleye devam e-f 
decektir .• 

3 - Buna mukabil bu müst::ı.h
deınler 1 temmuz 1940 tarihinden 
itibaren bir ay içinde, bağlı ol
dukları varidat dairelerine veya 
rnalive şubelerine rnür;ıcaat ede
rek bütün gayri safi kazanç 
üzerinden veq(ilerini yerecek -
ler ve fotoğraflı l:ıir vergi karne
si alacaklardır. Dük.kan ve mağa
za sahipleri 1 Ağustos 1940 tari
'hincien itibaren, ı<erek 194-0 yı -
lında, gerek müteakip yıllarda e
linde maliye dairesinden veril
miş vergi karnesi olmıyan kim
seleri istihdam edemezler. e -
derlerse vergileri ve karne 
harçları cezasile ·birlikte kendile
rinden alınır.r Dükkiın ve mağa
za sahi~lcri yeniden ise aldıkla
rı yeya i,;lerine nihayet verdik
leri Pıüst.:ıhdemlel'Jn i~irnlerile 
ı'e başladıkları veya isten cıktık
ları tarihleri 15 gün içinde \"ari
dat dairelerine yazı ile bilcıirani
ye de mecburdurlar. 
· 4 - Yeni kanunla beynelmilel 
ecnebi ve transit naklive l<um
'Qanyaları defter tutımıya ve bu 
defteri kanunun mcr'iyııte ;tirdı
ği tarihten itibaren bu .ıy içinde 
varidat dairelerine tasdik ~:tır
miye mecburdurlar. 

5 - Bevanname usulile v 0.r
giye t:iıbi olan veya ıbeyanname 
usulile vergiye tabi olmayı tahri
ren talerı etmiş bulunanlar, ka
nunen tutmıya mecbur oldukları 
defterleri, her ticari '"llın bi
rinci ayı sonuna kadar varidat 
defterine tasdik ettiımive mec
burdurlar. Defterlerini ertesi yıl 
dahi kullanmak istiyenler ayni 
müddet içinde son muameleleri
ni varidat dairesine i:;aret ve tas
dik ettirirler. Sene içinde yeni
den işe başlıyanlar, işe 'başlama
dan evvel defterlerini tasdik et
tirirler. 
Şimdiye kadar defterlerın 11~

tere tasdik ettirilmesi kafi ıdi. 
Yeni kanun, defterlerin no'erdcn 
mu.>addak olsa bile va"id:ıt da
irelerine tasdik ettirilme» ·.i mec
burı kılmıştır. 

Ötederrberi kazanç >ercıis;le 

imüke!lef olanlardan 1940 tıoari 
yılı başında defterlerini notere 
tasdik ettinmiş olanların kull.n
ma:kta oldukları bu defterleri l9•1t 
ticari yılı başına kadar ayrıca va
ridat dairelerine tasdik ettirme- ı 
lerine lüzum yoktur. Sayın va-
1.ındaş!ara ·bilinmek üze•·" leb-
1\ü olunur. __ __,,____ 

Alman yanın 
Şarlt hududu 

(Baııtarafı l inci sayfada.) 
bir junker tayyaresi, dün sabah 
Marlhor civarında yere inmiştir. 
Hava QClk açıldı. Fııkat buna rait
men tavyarenin pilotu, volunu şa
şırmış olduğunu söylemiştir. Al
man tay:, aresi sed.est bırakılmış 
ve büaun üzerine Avw;tw·yaya 
doğru havalanmıştır. 

Yugoslavya üzerinde Alman 
tavvar~lerınin sık sık uçuşları 
kııvtleclilmektedir. 

Split, 4 (A.A.) - Havas: Al
manlar, son zamanlarda. Dalınaç
ya sahili üzerinde faaliytt ,·ası
talarını mahsus surette artt]r· 
mışlardır. Evvelce Yugosla 'Ya
run idaresine bırakılmış olan 
Splılteki Alman koıısoloslu!?.ı, çoJ, 
mühi.m bir konsolosluk halıtıe ge
tirilı:ıı4 ve bu konsolosluk. Bcl
'l(rad elçilil(i mi.i:;tr an Willy Uıı
icrfehrt'e t~vdi olwunuştur. 

----o----
8ir Sulh teşebbüsümü 

Vaşington, 4 (A.A.) - Beyaz 
sara.vı.n A vrllpada sulh teşeb
büsünde bulunmak niyetinde ol
duğu hakkında do !aşan şayialar 
•bah:;inde +kendisine sorulan bir 
suale cevap veren Hull, böyle lıir 
tcşehhiisten haberi ol.madığı.n.ı 
söylemiş, fakat bunu hiç bir su
retle Reisicwnhur adına söyle
'll!edi ~ini ilave evlemistir-

İtalya harbe 
giriyor mu? 

(B~makaleden devam) 
onlardan bazı tavizler koparmak, 

2 - Büyük bir kısmı harbe ta
raftar olınıyan İtalya efkirı u-
1numiyesine harp heyecanı a,..Ja
mak1 

3 - Almanyanın tazyikine 
karş&, vakit kazanmak için, har
be girmeden sadeee gürültü et
mek, 

4 - Müttefiklere yeni bir sulh 
teklifi yapmak üzere, onları da
ha evvel harple tehdit ederek 
korkutup yuınu..,o;atmak. 

İtalyanın gayri resmi ve yalınt 
yarı resmi dillerle istediği şey -
le:r, Korsika, Tunus, Cebc. lüttarık, 
Süveyş (nasılsa Cibuii ile Nisi 
unutmuşlar!) harpsiz başkasına 
hah~ ve ihsan edilecek şeyler de
ğildir. Çii.nkü blmların henıen 
teslimi c!c şart ko~ulııyor. ltal -
ya, 1915 ilkbaharında, Avuotur
ya - l\ılacarü.tanı arkadan vur -
madan evvel yaptığı nıtizakere -
lerdc de, araziye ait ist~klerinin 
hemen tatminini isteıni~t i. Bu ta
lep kabul edilince o zamanki A
'vusturya - italya hududunda 
Avusturyalıların tahkimat ve 
sevkulce.y~i noktalar İtalya·ııp_ e
line geçecekti. Bunları eline gc-. 
çiren İtalyanın ise, bir müddet 
svnra, yeni taleplerle ayaklaııruı
yacağ:ı malüı.ı değildi, A\ıustu1·
,·a. bu tahkimata ve sevkuke)
İ;i kıymeti haiz noktalara daya -
ııarak 1915 baharından 1917 ba
harına, yani İtalyanların Kapo
retto hezimetine kadar, bütün İ
talyan taarrıularını iki buçuk se
ne durdurmu;;lu. Bu defa da, 1-
tal~·anın uıatbuat l'e ı-adyo ile 
şimdilik gayri resmi olarak ay ııi 
şeyi bieuıği.ni görüyoruz. Yarın, 
belki, resmen de bu talepler 
ileri ::iÜriilecck \re isteııilcn yer
lerin hemen teslimi gibi hanı bir 
teklif ortaya atılacaktır. Korsi
ka, Tunus, Cel>eliıttank, Süveyş 
gibi sevkulceyşi ~eııııniyellcri 
birbirinden büyük mevkiler, l
talyaya nasıl teslim edilebilir ki, 
bugün, buralara dayanarak har
bi kazanacaklarını ümit eden müt
tefikler, bu sevkulceyşi istinat
gihlardan malınıııı kalınca, har
bi kayl>etıniye kat'iyctle mah -
kiiın olacakludır. 

Bunlar, İtalyanın bitaraf kal
ması pahasına değil, müttefik -
!erin yanında !ıarbe girmesi pa
hasına dahi, İlalyaya verilemez. 
Çünkü Leopold varı bir ihanetin 
tekerrür etıniycceğiuc kimse iua
nanınz. İtalyawıı istediği yerler, 
cVerilmez, alınır• mıntakalar -
dır. İtalya, hakikaten buralarını 
derakap teslim edilmek şartile 
isteıniyc kalkışırsa ,bunu kendi 
efkarı nmumiyes.ine kuşı haldı 
bir harp se~bi icat etmek için, 
yahut da pazaı·lığa girişmek için 
yapaca:..tır. Gerçi, faşist ltalya -
da, Nazi Alınanyası gibi yahu -
ılileri sevmez amma, yalıuıli pa
ı;urlığıru sevmediği hcnü·t mı:ıliım 
değildir. 

Müttefiklerin, sırf kendi zin -
cirlcme hataları yüzünden Al -
manya ile başa çıkamadıkları va
him lıir anı!a, italya ile de harlı<! 
girisnıek iı>temiyecckleri tabiidir. 
Onlar için, İtalyayı kıskıvrak bağ
lıyacak zaman, Almanyaıun Po
loııyaJa ruc~:ııJ olduğu geçen 
eylül ayı idi. Rivayete gö:'c, 
Fransa bunu istcı11i~; fakat In
giltere mani olınu~tur. Eğer, o 
zaman İngiltere ile Fransa, kiıfi 
der ,rede kuvvelli idiseler, Ital
ya) ı zararsız bir hale getirmele
ri icap ederdi. 

Giiçleri yetecek olduğu halde, 
sırf faıla ibtiyalki.rlıktan veya 
İtalyayı kazanmak hülyasıııa s,.,ı
laııııın.ktan dol:ıyı bunu, y:ıprna<iı· 
la1·sa cnasını kısmen çekiyorlar 
ve ~·arın, İtalya hatbe ırireı"Se, bu 
cezayı daha çok çelleccl<lerdir. 
Haı=n başlangıcında, Almanya 
ın~lken İtalyayı mağ!Up ed• 
bilecek kudretle değil idiseler, 
tabii buna denilecek bir şey yok
tur; fakat, bu takdirde de va
ziyet, 19;ı;)-:!G senelerinde, Al -
ınaıı,'a ile İtalya birbirilc kay
naçmadan bunların ikincisini, 
yalnız başına mağ!iip etmemek 
bata ve gatlctinin temadisi de -
mek olnr. 

Müttefiklerin bugün bütün çek
tikleri ve daha da çekecekleri sı
kıııtılar, uğradıkları ziyalar, da
ha uzağa gitmrye lüzum yok, hep 
1933 dcnberi uzağı gören biiyiik 
de~let adnmfarının yoldu;;'Dııdan 
ve bu ~ ii,den düştiikleri gaflet 
ve lıat::tlarJan ileri gelmektedir. 
Tevekkeli bilrr.cnı kinı, siyasette 
hata, cinayetten daha feci bir 
şeydir, denıcnıiş. 

Yalıır< bir nokta \ar ki, İtalya 
da harbe girerse daha büyük bir 
hata işlemiş olacaktrr. 1\lmanya 
ile beraber harbi kazanacağı mu
hakkak olmamakla benıbez ka
zanılığ"ı takdirde bıiyük bir dev.
let olmaktan çıkarak Almanya -
nııı emrine tabi bir d<» let hali
ne o:elcccktir. İtalyayı, idare e
denlerin bunu göremiyorsalıır, 
müttefiklerin hatasından çok tia
ha büyük ve tamir kaimi etmez 
bir bata işll!llliş olacalılardır. 

ABİDİN DA.VER 

!Amerikan n da a ] Slyasô ~-
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AMERİKANIN ALMAN
Y AYA BİR İHTARI 

V A.ŞİNIGTON, 4 (A.A.) - A
merikayı Amerikalılara temin e
den Pitt-Bloom kanun projeleri, 
Monroe doktrinini hiçbir vakit 
kl!bul etme.miış olan A1man:yaya 
karşı bir ihtar olarak telfukki e
dilmektedir. Panama kanalı ile 
temdidinin müdafaa politikası, 

Monroe doktri.ıt: için lfırzundır. 
NEW-YORK, 4 (A.A.) - New

York Herald Tribune gazetesi in
firadın yerine şimdi gayrı mu.ha
ripliğin kaim olduğunu yazarı>k, 
müttefiklere. yapılacak yardımın, 
gönüllülerden müteşekkil bir do-

-İ Paris, 
teblli)l / (A.A.ı -

haziran ak-
.;anı Fransız tebliği: 

•Tesbit edilmiş oıaıı planlar 
mucibince, müttefik kıta!arın 
Di.inker dm irkabı buqi.in niha
yete ermiştir. 

Son dakıkaua kadar evveza va
roşlarda, bila. are bizzat şehirde 
1ıatı6 eı:den eve dütndur~arıfnıznı 
kabraınan 1rıu1·avcmeti kendisini 
gö~ternıiştir. Dainıi surette takvi
:ııe edilen d~an, durmadan k>S- ' 
kacını daraltıyor ve durmadan 
mıı.i;abi! hücumlara maruz lcalı
'tJOrdu. Son irkôp1 Alma·rı 1ncı
~-;;" li tüfeklerinin ateşi altında 
?ili' .ılnııştır. 

3 haziranı 4 hazirana baiilıııan 
gece, Münih ve Frankfurt'ıtn İl"· 
meıı ııakınlannda kain 1ıa•1.ı meıı· 
d.a1ıları ı'e endüst ri 1nilesscscleri 
bombardıman edi:miştir. Tayyt'.
relerimizin hepsi rıeri dön .. ıi.iştür. 
Eu harekete müvazi olarak, İngi
liz hava kuvetleri, mühim filolar
ıa, Ruhr mıntakasına hücum et
mis ve endüstri lı~deflerini ve 
tasfiyelıaneler bombardıman edi!-
11ıistir.• 

nanma ver.mE!k suretiyle ol.mııs:ını 
ileri sürüyor. 

Ayni gazete, baıpnakalesinde, 
ordu ve bahrryece verilmesi malı 
zursuz olan büWıt tayyarelerin, 
del'hal müttefiklere verilmesini 
talep ediyor. Hukıuki tereddütler
le meşgul .olmamalıdır. Zira bun
ları Hitler her zam.an kendlliince 
ıcalıettiğı. takdirde sclıebiyet ve
rilmcuen daıibe indirmek sure -
ti:y le bertaraf etmiştir. Eğer Hit
ler Amerikaya tecavüz etmek is
terse, muharebenin heı:balde bize 
ııeteceğine emin olabiliriz. 

Fi.Jırer'in 

il Alman tablljil ı umll'IIli ka -
- rargfilıı , 4 

(A.A.) - Ordu yüksek kuman -
danlığı bildiriyor: 

·Dii:nkerk 'in zaptı için yap.lan 
muharebeler sona ennek üzere
dir. Kıta!arımız şehre girmişler 
ııe kendıni neı.'midane müdafaa e
den dü.$1ıuından F'ort-Lmıis'ııi al
mışiardır. tngıliz a.skerlerinin 
vapurlara doqru ric'atıerini set
retıııiye memur olan Fransız kı
ta!arile yap•!an sokak muharebe
leri dernm etmektedir. 

Evvelce de ayrı bir tebli!ıde bil
dirild iqi gibi lıava ordusu 3 lıa
ziraııda muhtel •f ccı;amette bir 
çok tayyarelerle Paris civarııt
da Fransız ordusu c.ı .ı. t ... Js...,ne tcı

arı-uz etmiştir. Taarruz bekleııil
medik bir zamaııda yaptln.c:;tır. 
Düşmanın hava müdafaasını ıı
zakl<ıştırmıııa muvaffak olunmuş 
ve yiiJ<sekten ve alçaktan toplu 
uçu.şlarla Fransız lıava ordusunun 
liman ve endüs i fabrikaları ü
zerinde pek m u.;Jsir neticeler 
elde edilmiştir. Bir çok yangııt
lar çıktıqı ve infilıikler vukubııl
duğu müşahede edffıniştir.• 

i ALYA MOTTEFI LEHE KARŞI 
HARBE GiRMEYE KARAR VERDi 

(Baştarafı l inci oayfada) İ 
teSbil eden mühim kararnameler 
vardır. 

Muwlini, Nazırlar Meclisi içti
rnaından sonra şimal hudut
larından dönen vclıalılla görüş-
mü.ştür. Bu mülakatta donanma 
kumandanı ve maresa l Badoğlio, 
Graziani de ıbulunnıuşlardır. 

lTALYA HARBE GiRJ\:ı1YE 
KARAR VERDİ 

Patis, 4 (A.A.) - Alplerin bir 
tarafından buraya gelen haberle
re göre, ltalya Almanyanın ya
nında harbe ııiıııniye karar ver
mi:;tir. Şimdi yapılacak şey bu
nun tarihini tesbit ve pl;l.nını tat
bik etmekten ibaretir. 

Fransa bu kararın alınmasına 
sebebiyet verecek hiQbir şey Yaı>
mamıştır. İtalyan matbuatı .son 
zamanlarda Casablanca'da Ital -
yanlaı·a fena muamele edil~ğini 
iddia etımiştL Yapılan tahkikat
tan harp fabrikalarında sa,botaj 
teşebüsünde bulundukları için 
on kişinin tevkif edildi ~i anla
"' lınısıır. Bunlardan bir kaçı 
sonradan serbest bıraıkılnuştır. 
İh tılafı haklı gösteıımek için I
talya son zamanlarda harbe mü
racaat etmek suretile denızlerde 
serbestliöi temin edeceğini bil
dirmiştir. Parisin salahiyettar 
mahfillerinde İtalyanın ihtiyaç -
ları nazarı itıbara alınarak ablu
ka nizanılarının diğer bitaraf dev
letler hakkında olduğ'n .ıı?bi ken
disine karsı şiddetle tatbik. eıii!
medij!i hatırlatıhrna·kta:dır. Italya 
ticaı -.. ~ nazırı son sekiz ay zarfın
da İtalyan istihsaliıtırun mütema
diyen artmış oldui:[unu müşahede 
etmişti. O zarnandanberi müt
tefikler esasen !ıafifletilıniş olan 
bir usulün tatbikinde yeniden 
bazı kolaylıklar gösteıımişlerdir. 

İtalvan vapurlarında artık araş
tırmalar yapılmamaktadır. 

Mrıs ayının nihayetinde İnı?i
liz ve İtalyan eksperleri Romaıia 
itilaflar imza etmişlerdi. İtalya 
büklimeti sırf siyasi sebeplerden 
dolayı bu itilafları son daki!kada 
,·~ 'Jetımi.<tir. İtalya •tarihi talep
lerine> bu taleı:ıle resmen ıınuay

ven bir mahiyet vermeden ria- ı' 
yet edihnesini isth-ur. Fransa. ve 
İn<'iltere hükümt"tleri mliw kere
ye pirismek ;..t,>dikleriııi bir kac 

kere Muooliniye bi.ldiı,mişlerdir. 
Reyııaud'nun bcvanatı son za

manlarda İtalyada baska bir akis 
l:uralmmtır. E)(er ltalya harbe g;i
rerse bunu kendi arzusile yap
ın.ıs olacaktır. 

Kahire. 4 (A.A.J - 4000 tonluk 
İtalyan Calitea vapuru, dün yol
cu almak üzere Suri:veye hare
kt!'t edecek iken yarın yolcu al
ırutksızın dc>"ruca Napoliye mü
teveccilıen hareket edecektir. 

GAYDANIN MAKALESİ 
.RiGnıa, 4 (A.A.) - D. N. B. A

jansı bildiriyor: 
Korsika ve Nis'in Fransızlar 

tarafından alınmasıru hatırlatan 
tarihi mevzlll>bahis ederek Gior
nal d'Italia. ıtazetesi, İtalyanların 
bu arazi üzerindeki emellerinin 
haklı olduğunu isbata çalışıyor. 

B. Gavda şunları yazıyor: 
•1769 da Fransa Kor.rikayı iş

gal ettiğı zaman, İngilterenin Ak
denizdeki lııikimiyetine karşı ken-1 
dine bir vaziyet temin etmek 
istemiştir. Bu vaziyet, İtalya bir
liğinin husule g,elmesi üzmne, is
tikbali parlak olaıt genç krallı
ğa karşı çetıril~tir. 

K01'sika gerek coğrafi t'!l?iyeti, 
gerek ahalisinin etno9rufik teşek
külü, gerekse lisan ve tarihi 11ok
ta!annda11, İtalya11 kalmıştır. O 
zaman Frmua Cenova Cumlıuri
:ııetinin zatından istifa.de ederek, 
bi!dlıare Savoie ve Nic'i aldıij& 

gibi, K01'sikaııı da i~gal etmiştir. 
1860 da Piemont hükumeti 

Fransamn bitaraflıij&m Nice ve 
Savoie ile ödediği zaman, kral 
Victor Eııımanuel bu iltilıalcları, 
her tiirlü tazyikten <iri bir p!e
bisit şartına talik etmek istemiş
ti. Fakat bu plebisite lıile karıştı 
ve ahalinin ancak :ııii.zde elliı."i reıı 
verebildi. 

Nice'in İtalyan alıaıi.ri tarafın
dan alınan bir çok kara.ı·lan11.a da 
bakılırsa, im şehrin akibetine 
razı olmadıijı anla.,ılır.• 

Bu gazete mırkalesini şu satır
larla bitiriyor: 

aSavoie, Nice t•e Tunus, Malta 
ve Süveyş de dahil olmak üzere, 
İtalyan çemberiı;e dahildir. Bu 
çembu 1919 da Suriye ve Fili&-
tin ile ikmal eclıl•ı4 bulunu-

'1/0 t.ı..• 

İtalya, harp, gi iş 
zam nı, akisleri 

Y~AN: H. NURİ iP'"'\ AI~ 
D 

O 
talyada lı'1rbe müdahale, Al-
manya ile hareket bidiği 

yapmak lehine yapılan nü-
mayişlerin tevalisi gösteriyor ki, 
muharebe bir gün Akdenize ve 
Aüikaya dalı.i sirayet eyliye -
cektir. İtalyanııı müdahalesi ne 
zaman olacak? Gününü tayin im
kinı olmamakla beraber, zama-
11.lBl teshil edebiliriz: Müttefik 
kuvvetlerin Somme ttpbe<i.a.de
ki müdafaa hatlar&, Allilaliya or
dnsıınun nihayet bfr hafla için
de yapacaR"ı hazırlıklarını ta -
mnmladıktan sonra ba•lıyacağı 
yeni taarrnzla bu defa daha yarı
labilir, mütcarriııı lı.uvvetler mü
dafileri önlevine alarak siirelıi -
lirlerse ... , İngiltere adalanna kar
şı Alrnanvanııı Manş ,.e ~imal 
denizi sahillerinden yaptrğı teh
dit şu veya bu tarzda fili netice
ler vermiye başlarsa ... İtalyımın 
bu zam.anda Akdeuizdeki bahri 
muvaffakıyetini, Somali, Halıeş, 
Libya hndntlanndan Mısır, 'l'u

nus gibi İngiltere, Frausa ıııiis
teınlckelcrine taarruzu kolaylaş
mış olur. Fransa ile hududun -
dan, al,vln.rclan yapacağı' hü um 

larııı, büyük muka vemPtlc kar
şılaşmaması garanti edilmiş bu
Iımur. 

Amerika kaynaklanndan veriler 
haberlerde, İtalya ile Almanya 

nm, talepler-ini bildiren sulh 
tekliflerini L1>11dra ve Parb hü
kumetlerine bildireeel.lerinden, 
kabul olunmadığı takdirde müş
terek taarruzun .~apılacağın<lan 
bahsolunıtyor. l\lüttefik ordula
rın Fransadaki cephede muka
veıııetleri, müdafaaları netli.esi 
Alaıaııyanın yew taarruzunu 
durdurmaları, kamalan, bunun 
neticesinde yıpratma harbinin 
başlaması tia ihtimallerin zail ol· 
mıyanlan arasındadır. Bu tak -
dinle Akdenizde \•e Afrikada 
şiınucki gürültülü sükünet devam 
edebilir de. 

Hesapları.mı:ı:ı Akdenil:de ve 
Afrikada dahi harbin b lıyacağı 
esasına göre yaparsak, neticele
rini veya aksiilamellerini bu -
giiaden tesbit iıakaruarma malik 
oluru.z: ta.lya ve Almınyamn, 

Sovyetler Birliğinin teyit, mü
zaheret eylediği guantilerle ce
nubu şarki Avrupa:, Balkan dev
letlerine verdikleri teminat, har
bi A.kdenizin gıırbinc ve Ahi -
kaya inhisar ettirebilir. İhtimal
lerin en kuvvetlisi budur. İspan
vanın, Almanya ve İtalya ile 
müştereken lıareketle, filen har
be girip girıncme~i, ceaubu şar
kt Anııpa de, leUeriui hayati 
tarzda harbe müdahale hw.u.mn
da alakadar eylemez. Harbin gi
receği yeni saflıa, ınuha•elıc -
nin, umumi siyasette )'eni i tik
nrlann husnlünü teınin evli\ e-
cektir. · · 

uA:UiT NURİ ll:.üAIC 

Paris ve Londra 
(Ba.ştarafı 1 i,..,; sayfada) 

lboımıbardı.nıanı, bütün dün, ada 
büyük bir aksüliımel uyar ciır
mıştır. 

Alman tayyarecilerın..1 sıvıl 
ah-·!ıve hücu:m ettikıl:'n bU bu· 
surüte isbat edilmi$ bulunuyor. 
Almanya:, bir yanlışlık iddia ede
mez. Çünkü bombardıman tay
yareleri, birili.irini takibeden dal.
ııalar halinde gelerek bombaları
nı Paris üzerine bU"aklllJGlacdır. 
Alımanlann bu barbar harekctı
ni Paris mafüuatı takbili ediyor. 
Bu hareket, harbin bidayet• nde, 
tayyarelerin oivil halka hücum 
etııniyeceklcrine daır, mnharip 
devletlerin Ruzvelt'e verdikleri 
reemi teminatla bariz tezad teş
kil etımektedir. Hi tler bomba
cılarının bu cebince hücumlar« 
nın ilk kurbanlarını. çocu'klar 
t~ ediyor. 

Paris, hali<ı, Nazi bombacıları 
bir kaç ton demir attı diyerek 
sulhcü ve bozguncu olacak değil
dir. Pari.s halkı, Bcrlin'e Ham
bur.ııa, Kol.ony aya, Mayansa ve 
başka Cermen lböl.ııelerine, dar
belerin amımsız bir surette iade 
edilmesini talep etımekle iktifa 
edecektir. 

Londrada tevkif 
edilen Faşistler 

LONDRA, 4 (A.A) - İkisi 

i3righton ve diğer ikisi de Hull'tll 
olmak üzere, faşist harekatını 
menau.p .ıiört aza tevkif edilmiş-
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Beşir'in heyecanlı sözleri karşısında, 
Muaviye sükuta mecbur oldu 

Ali, acı, acı giı liiırosedi: 
- Görüyor musun, Ya Jı&alik?. 

Halbuki lıen, hem bizim ve hem 
de dü:;manlarnnızın su ihtiyaç
larını d.iUılinerak bu m~ ih
tiyar etmiştim. Bir taraftan hl
.. ıcrıııuz bir harp ile kanını dö
ken ehli jpl Nııın, di~er taraftan 
bir }"UCkxn suya hasret çek.erek 
can vemıelerinin önüne J(eQmek 

:istemi.ştiım.... Bak, benim bu sa
fiyane di.işünceme, Muaviye ne 
~e mukabele edzyor. 

Declikten sonra: 
- Hayır, Ya Malik! .. !Biz bu

raya, su kavl(asına ııehnedik. 
Maksadınu2, dü.şınanlarıımza hak 
ve ha.ıtiıkati kabul etünnektir. Sa
kın, bu yii:ııden Şam ask.erlerile 
bir mücadeleye Riıişme. Bu me
seleyi sulh ile halletmiye çalı
salıın. 

Diye emir verili. Ve sabah 
l)M'Ua?JD) lkı1dıktan sonra, (Be-
sir bin Muhsıı), (Kıs bin sad) 
l<:ib bın Rebü) den mürelcl<ep 
üç kiGilik bir heyeti, Muaviye
nin neııdine ~rdi. 

Bu heyet, Muaviyenin huzu
nma ~ zaıman, hepsinden 
daha yaşlı olan Beşir hitap etti: 

- Ya Mwrvfye! .. Bilirsin ıki, 

Emiriümüıninin Ali, esasen bu 
ınıw asaıırı>u:wı aleyiıiııdedir. Bu
raya, kendi şahsına bir menfa
at temin e1ımek ic;in de,il;il, ehli 
islim arasına ~ olan nifa
ka nihayet vermek için gelmiş
tir... Ali, sana sulh teklif etti, 
kabul elmedin ... Şimdi <!€, Alla
hm irnıanlara bahşetmiş ol.du/:u 
(su) ızihi en tabil bir ılıaktan •biz
leri mahrum e1ımek istersin ... 
Sen iti, Arap kavminin dahile
rinden ackiediliyorırun. Akıl, ze
ka, ve ferasette, esi az olan in
&anlar arasında sayılıyorsun. Ba
husus, uıııun zaıınan, Resulıilla -
hın !kitabet vazifesi ifa ettin. 
Onun, bütün insanlara ve hatta 
en bü~ düşmanlara bile da
:ima merhamet ve müruvvet ,gös
ıerilmesine dair söylediği birçok 
bii.yUk hllımetleri duydun ve ışit
tin. Şiımdi, reva mıdır .ki bi:<leri 
1BU11UZlılktan helak eden... Dii
IÜWDÜ'Y'Or musun ki, bugünler 
geçecek ... Hakların ve haksızlık
ların hesapları görülecek olan 
bir gün ııeiecektir. O ııün, Al
lalun huzurunda, ne cevap vere
cek.sin?. 

Dedi. 
Beşir, yaıµna ve Resulfıllalnn 

1!6habı ara&nda kazanmış oldU
ğu ııneWie ~venerek ,bu sözleri 
oldukça sert bir liSan ile söy !e
mişti. Muaviye, ~irin bu söz
lerinden müteessir ohnakla be
raber, mutadı veçhile, sükıine
tini muhafaza etti. Büyük bir i
tidal ile: 

- Ya Beşir!.. Bu sözleri, (Ali) 
ye niçin söylemiyorsun?. Ona da 
bu yolda ~ı nası:hatler ver;;en 
hem onun ~in ve hem de bitim 
:için fa vdalı o.lmaz mı?. 

Dedi. 
Beşir, bir an duraladı. Dıık, dik 

Muaviyenin yüzüne baktı. Bu 
yüksek ve derin d.ü.şünceli ada
mm, böyle basit bir onukabcle
de bulunacaieıru ummamıştı. 

Be.;ir, garip bir eda ile gülüm
liedi. 

-Ya Muaviye!.. Allaha kasem 
ederim ki, bu cevap senin ~ına 
layik değildir. Sana ya:kışan şey, 
akıl ve mantık ile söz söylaınek-

tir ... Bilirsin iki (Ali) ilim ve fa
zilet ~sıında. Resuliıllahın va· 
ri>idir. Bütün hayatında, bir ke
re bile hlç itiı:ooenin haıkkına te
cavi.ı.z e1ımemiı;, hiç bir meselede 
haksızlı.ğı iılıtiyar eyleıneıniştir ..• 
Onun (Cemel) harbini nasıl ka
bul ettii(ini. bize sor. Alinin, o 
mütlıi< harp meydanında. .. Ken
dısinin hayatına ikasdeden (Tal
iıa) ile (Zübeyrl in kanlı cesetle
ri karşısında ne büyük iztll"ap
lar hissettiöini, sen de obizi.m gibi 
gözlerimle ı;ı.örseydin, hiç şüphe
siz ki, Şmrcian kalkıp buraya 
f(elmeııdin. 

Dedi ... &ı sözleri ı;öylenken, 
iBeşirin gözlerinde, v~ belir -
misti. 

Bu ak salı:allı adamın, derin bir 
iman ile titriyen sesi, Muaviye
nin rakik ve hassas ruıhu üzerin
de hiç şüphesiz ki büyük bir te
sir hu.>ule .ıetirnıişti. Fakat Mu
aviye, lıiıslerine kapılıp da mak
sad, l{ızye ve prenı;iplerini feda 
edecek derecede zaylf bir kalbe 
malik değildi. Bunun içjndir ki, 

) 

bir an sü.kil.t etti. Ve başını ~
ka bir tare!fa çevirdi. 

Beşir, M.wwiyenin üze.rinde bir 
tesir yapabildiğini zannederek, 
sözlerine devam edivordu: 

- Şu da sence malU:ındur ki, 
(Alt) hiç bir zaman hilalet mev
lı:iine haris değildi. Bu makam, 
kendisine müteaddit defal&ı tek
lif edildiği halde, o, dai.ma red
<ietti ... Bu defa, onu biz zc.rla
dık Emevilerden nefret ederıık, 
isyan eden halkı yatıştıımak ıçin 
onun bitaraflık ve hakkaruyet 
mesleğinin kafi geleceğini san
dık. Fakat ne yazık ki, muvaıf
fak olamadlk, Dün, bir (Cernel) 
vak'asile... J3ugün burad:ı da 
seninle karşılaııtık. 

Muavi:xe, itidal ve sfil<ıinet;ni 
kaybetmeden bu sözlen din!•'Dliş
ti ... Söz buraya gelınce, b<rden
bire Beşirin sözlerini kesti. Ve 
aralarında, büyük bir hanretle şu 
lnll'havere geçti: 

- Vaziyeti, çok güzel tasvir 
ettin, Beşir ... Fakat valnız bir şey 
unuttun.. 

- Unuttuğum nedir? .. 
- Eğer Ali, inat l!'iiırtemıes..y-

di ... Oımıan'ın katillerini bize ;~s
lim etseydi ... Ne Ceınel harbi YU

lrua gelece'kti. Ve ne de şu Safin 
sahrası ibizleri burada ı;ı.öreceJcti. 
Siz de çok iyi biliyorsunuz ki, 
ben de halkın arrusile bir vazi
fe deruhte etti.ın. Osmanın katil
lerinden intikam. ahnadııkça bu 
davadan vaz geQIDiyeceğim. 

- Ne sıfatla? .. 
- Ne sıfatla ola<:ak? .. Oaına oın 

varisi sıfatile ... 
Beşir, tekrar acı, acı gülümse

di. Muhavereye devımı etti: 
- Yiı. Muaviye!.. Tekrar Alla

ha kasem ederek söy ]erim hl, bu 
söz de senin akıl ve ırnantWında.ı 
hariçtir. 

(Arkası tıa~) 
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Bacı Bektaş fıkaralandır. Hisar 
pzilerinden hakkın rahmetine 
kavuşanlar buraya defnedildi .. 
Jo'etib sırasında da ölenler bu -
raya ırömüldüler .. Şu bizim tek
kenin bulunduğu tepede de ufa -
cık bir bina yapıldı. Buna •Hi -
ur tekkesi> adı verildi. Bir nok
taya dikkat ediniz evlat. Şu şe
hitli~n bulunduğu tepecik bo
iaz sırtları arasında manzara iti
barile en zengin bir toprak par
çasıdır. Burası da mezarlık ola
rak intihap edilmiştir. füki Türk 
adetlerinde, İslamlığın kabulüne 
rağmen ölülere gösterilen seıni-
7e dini an'aneleri de hükümleri
ni sürerler ... Hemen her tarafta, 
en ferah, en iyi manzaralı. yer -

ler me2arhklara tahsis olunur. 
Bu da, şu iddianın ufacık bir te
zahürüdür. Şehil!iğin Tekkeye 
doğru olan kısmını da şimdi biz 
mezarlık olarak kullanıyoruz. 

Nafi baba ile ilerliyen Faru -
ğun bu tarih malfunatı kulakla
rına girmiyordu .. Rumelihisarı -
wn tam üıe.rinde, Boğaz tarafı· 
na hakim sırta geldiler .. Güneş 
bütün hararetile topraklan ka
vuruyor, sıcaklığı boğazdan ko
putı gelen yosun kokulu bir rüz
gar tadil ediyor, gözün alabildi
iine uzanan deniz ve karşı tepe
lerin rengin manzarası insana sü· 
k\ınet veriyordu. Ağustos böcek
lerinin cızırtı makaralarından 
ba~ka seı; bulunmıyan tepecikte-
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GELiNCiK SiGARASI ÇIKTI. 
Ell mDflıGtpeseldlerl de dahil olduöu halde her sınıi tnıuo 
· t1r7aldıdai memaun e•mek. azmında b~tunao 

.- iNHiSARLAR iDARESi 
ita kerre plyBS117• arz.ettiği uçlu \le uçsuz GELİNCİK si!)af'esile, 
fçimi tatla ve kokain elaıakla beraber mevcut nevilerdeo da!ıa 

-- · ince bir siğara arayan tır· 

ki ufacık bir ağacın altına Ni.fi 
babanın postu konuldu. Baba o
turdu .. Faruk da karşısına geç
ti.. Pöstekivi bırakan derviş, ba
banın: 

- Bay4i bize kahve ıretir! 
Emrini yapmak için hızlı a

clımlarla tekke istikar,etinde kay
boldu .. Ni.fi baba bir müddet de
n.i:ı.i, tepeleri •eyretti. Sonra he
men aklına gelmiş ıribi delikan
lının akşamdanberi içinde kıv -
randığı kuruntuya temas edmı 
bir söz silsilesi açtı: 

- Tekkeye ilk defa mı geli -
yorsun evlat? .• 

- Evet.. 
- Tabü muhabbete de ilk de-

fa oturdun değil mi? 
- Evet.. 
- Gecede canın sıkıldı galilıL. 

- Olur .. İnsan ilk defa ayak 
bastığı toplantılarda yakınlarını 
yadırgar .. Pekili, bektaıiliii na
•ıl buldun bakalım! .. 

Faruk, kestirme cevap verdi: 
- Çok güzel. 
- Sabahle)in erkenden uyan-

yaki zümresini tacmine ça· 
~ışmıştır. _ 

Ru evsuf, bilhassa ba· 
31anlar taraho.da~ aranıl· 
dığı için GELiNCiK, aynı 
zamanda onlarında slğa• 
rası olacaktır. 

iL 

mana, ırece yatmak istemeq:ıene 
sebep olanı biliyorum .. Beraber 
geldiğiniz Rengigül bacıyı merak 
ediyordun değil mi? Hakkın var 
oğlum .. Bektaşi tekkelerile bek
ta~iler aleyhinde uydurulan öyle 
masallar vardır ki, insan - tek -
mil zihirler gibi - yolda bir Bek
taşi dervişile karşılaşınca gay
ri ihtiyari yolunu değiştirir. Bu 
dervişe korkunç bir mah!Qk na
:ı:arile bakar .. Amma, bütün in
sanlar böyledir .. Ömrü meyhane 
peykelerinde sızmakla geçen ay
yaş, Bektaşilerin bckriliğinden 
nefretle bahseder .. En sudan se
beplerle bir kaç masumun ka;;ı
nı dökmekten çekinmiyen katil
ler, Bekaşilerin kendisinden çok 
daha canavar olduklarını iddia
clan çekinmez. 

Halkın umumi telakkilerine 
göre mala taarruz eden hırsız, 

cana kıvan katil. hatta en utanıla
cak mevzularda hareket eden ırz 
düşmanları bile Bektaşilerden da 
ha vicdanlı insanlardır.. Fakat 
sorarım size.. Betaşilerin bu ka
dar kötü sayılmalarına rağmen 

kötülüklerinin sebepleri anla -
tılabilir mi? 
- ..... 
- Mum söndü hikiveleri, ik

rar veren canla baba arasında 
ııeçti~ tevehhüm edilen çirkin 
hadiseler hakkında hicbir müs -
bet delil elde edilmiş midirT 

- ..... . 
- Bunlara rastlanmamakla 

beraber, zfilıirlerin muhayyile 
kuvvetine &öre uydurduları hiki
yeler halk tarafından tekrarla -
nır .. (Bektaşi s.ırrı) nı ahlaksız -
lık eerçevesinde canlandıran bu 
masallara ehemmiyet verilir ... 
Bütün kabahatimiz, muhabbet 
mevdamnda hep birlikte otur -
mak, demlenmekten ibarettir" 
Bunları niçin mi açmıya lüzum 
gördüm. Akşamdanberi seni mll
azzep eden fikirlerine dokun -
mak, niçin uyumad,ığııun sebe -
bini senden sormadan aaııa aöy
lemek için.. Evlit .• Benim :raşun 
yetmişi çoktan aşmış .. Akşam se
ninle beraber gelen Renııigül ba
cı bu gece tekkenin bareminde, 
kendi bacılarımla bir arada yan-
dı .• 

DALGA UZUNLUCU -
T.A.Q. lt.47 ın. 15115 Km. 

ZO Kw 
T.A..P. 11.71 ın. N'5 Km. 

ZO Kw 
1129 ın. US J[m. UO Kw. 

5 Haziran Çar~amba 
12,30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12,35 Ajans ve meteo· 
roloji haberleri, 12,50 Müzik: 
Muhtelif şarkılar (pi.), 13,30/14.
Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne
cip Aşkın), 

18,- Program ve memleket 
saat ayarı, 18,05 Müzik: Cazbant 
(pi.), 18,30 Türk müziği: Çalanlar: 
Cevdet Çagla, Fahri Kopuz, izzet
tin Ôkte, Kemal N. Seyhun, O
ku.yanlar, Radıfe Erten, Mahmu.t 
Karındaş, 19,- Kon~. (Dış po
litika hadiseler\), 19,20 Miizik: 
Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahri Ko
"Pfl.Z, İzzettin Ôkte, Kemal Niya
zi Seyhu.n, Okuyan: Nebile Raif 
19,35 Müzik: Halk türküleri ve 
oyu.n havaları, Sarı Recep, 19,45 
Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.- Mü
zik: Fasıl heyeti, 20,35 TEMS!L, 
21,35 Serbest saat, 21,45 Müzik: 
Riyaseticumhur bandosu (Şef: 
lhsan Künrer), 22,30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; Zira
at, esham - tahvilat, kambiııo -
nu.kııt borsası (fiyat), 22,50 Mü
zik: Cazbant (pl.), 23,25/23,30 
Yarınki program tıe kapanış. 

Askerlik işleri 

Gedikli erbaş okuluna 
girmek istiyenlere 

Fatih Askerlik şu.besinden: 
Şubemiz ırnın takasında oturan

lardan muhtelif Geruklı Erbaş o
kullarına girırniye istekli ve ika
nunda yazılı şartları haiz ve on 
sekiz yaşını tamamlamış bulunan
ların kayıı ve kabul muamelele
ri yapılmak üzere 7 haziran 940 
tarihine kadar şubemize müra
caatları ilan olunur. 

İnhisar bayilik 
ruhsatiyesi 

Şehrimizde içki, tütün ve 
diğer inhisar maddeleri satan 
dükkancıların 1940 mali yılında 
da satışa devam edebilmeleri i
rin ruhsatiye alma müddetleri 
bu akşam bitecektir 

--0--
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Taksi tenzilatı tastik 
edildi 

Taksi oiottnobilleri rüsumu hale· 
kında Belediyece verilen yüzde 
30 tenzilat karan Dahiliye Ve
kfiletince tasdilc olunmuş ve lkey· 
fiyet dün alakadarlara bildiril· 
mi<tir. 

TİCARET 

İthalat birlikleri idar• 
heyetleri seçiliyor 

Yeni ithalat birliklerinin ida
re heyeti inti:haplarına dün ll:ıa.ş

lanmıştır. İlik olarak kanaviçe 
ve Quval birliğinin idare heyeti 
ooÇilmiştir. Buı?iin de !kahve ve 
çav birliği toplanarak idare he
yeti intı:habı yapılacaktır. Se • 
çi'l'Dler cu:ına gününe kadar bi.ti
rilco<.>ktir. 

Bir hırsız mahkum 

edildi 
Deniz Yolları vapurlarından 

elbise ve ayakkabı çalan Meh11ıet 
dün Asliye Sekizinci ceza mah
kemesinde 6 ay hapse mahkiı m. 
olmuş, fakat yaşının küçüklii
ğünden cezası 45 güne i 11dirilmiş
tir. 

Bir kaç dükkan 

soyan sabıkalı 
Beyoğlunda Tütüncü Alinin 

dükkanının kilidini kırarak siqa· 
ra ve para çalan ve daha dört 
yerde bu. şekilde hırsızlık yapan 
Faik Asliye Sekizinci ceza mah· 
kemesinde dün 13 ay 14 gün lıaP-

Şehremini Nüfus Memurluğun- se mahkılm edilmiştir. 
dan: 

<::ehremini N(!Vbahar mahallesi ~ Çocuk Hekımi 
Veledi Çelebi sokak 16 savıh ha-
nı:a~ :nukim :e .~yseri İsbıdın Dr. Ahmet Akkoyunlu 
ko

1
\uDo0 hane~ı nü1adUSW1C." m

11
ukay- Taksim-Talimhane Palu No. 4 

ye cn:ıc:: aga z e o.,gu arın· 

dan Hacı Bo·· Akıncı İstanbul 11 Pazardan maada her gün saat 
inci Aslh·e Hukuk Ha'kimli)):inin 
4/1/940 gün 939/308 ve 940/13 
savılı iliımile i8lninin Niyazi ola
ra:k tashih ettirdil1inden keyfiyet 
Kanunu Medeni ah:kfııınına göre 
ilan olunur. (27419) 

15 den sonra. Tel: 40127 

İmtiyaz Sahibi ve Neşriyat Di· 
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

1 lnhisarlar Umum MüdürlUğUnden 
I - Şartnamesi mucibince 5000 kilo haşaratı öldüren mayi fi- • 

lit pazarlıkla satın alınacaktır. 
ll - Pazarlık 20/Vl/940 perşembe güttü saat 14 de Ka.bataşta 

Le'\'azım ve Mübayeat şubesindeki alım lmmisyonunda yapılacal<
tır. 

Ill - Filit, Vız, Fayda ve Kliset marka olacaktır. Bunların ev· 
safında mal vermek istiyenler nümunelerini pazarlık gününden 
evvel Maltepedc Ziraat Enstitümtize vererek tecrübe ettirmeleri ve 
pazarlıga iştirak için vesika almaları liı.zııındır. 

IV - Şartnaıme sözü geçen şubeden parasız alına-bilir. 
V - İsteklilerin pazarlık için ta,·in olunan gün ve saatte yüzde 

7.5 aüvenıne parası ve pazarlığa istirak vesikası ile birlikte mezk.Q.r 
k-Oınisyona ırnüracaatları. (4148) 

Samsun orman çevirg& müdürlüğünden: 

1 - Vezirköprü kazasının Çiğdcııngüneyi devlet ormanından 
cl279• metre rni,kap dikili çam ağacı bir sene zarfında kesilip ol"man· 
dan çıkarılmak ~artile ve 2490 sayılı kan:..n hükümleri dairesinde 
20/5/940 tarihinden 10/6/940 tarihine kadar 20 gün müddetle açık 
arttırmıya vazedildiği evvelce il.mı edilmiş ise de diıkili ça.m ağacı

nın beher metre mtkabının muhammen tarife bedeli 4 lira olınıısı
na ve ırnezkılr emvalin mı.ıhaıınmen tıutar 'bedelinin 5116 lira bulun
masına ıbinaen 2490 sayılı kanun ııereğince kapalı zarf usulile sa
tıl:ması liız>m ııeldiginden evvıJki ilinın anefsu'h addile ırneı:kılr or· 
mandan 1279 metre miJtap gayri maıını'.ıl çam ağacının 27 /5/'J40 ta· 
rihinden fübaren 12/6/940 tarihinde kapalı zarf usulile ihaleyi ev· 
veliyesi. yapılmak üzere yeniden ve 16 ııün müddetle satışa çı.ka
rıJmas. takarrür etmiştir. 

2 - ilik ihalesi 12/6/940 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
14 de Samsunda Bankalar caddesinde orman Ç. Müdürlü~e 
müteşekkil orman satış looırnisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Teklif zarfları 12/6/940 çar~ba günü saat 14 de satış kO
misyonun<:a açılacaktır. 

4 - Çam ağacının gayri maınfil beher metre mikıibının JXl.11" 
bammen bedeli dört liradır. 

5 - Yüzde 7,5 hesabile muvııiıkat teminatı •383• lira 70 1<tY 
l'Ulit'llr. 

6 - Alıcılann kanuni i.k1E1etga:b Ri)stel'Illesi ve Ticaret Odası ve
likası ibraz etmesi ıtarttır. 

7 - Teklif mektuplan, teıımnatı muva]<!kate makbuzlarile bir
lilltte ınaie saatinden bir saat evveline kadar ornnan satış lkaınis
Yoou riyaısetine ıııra ntmıal"alı maldbuz ırnııi<abilinde veri!ııniş oJa
C<Oktır. 

8 - Alıcıların mektuplarında R111;rumıe ve naılkavelename fot" 
Dillilerini okuyun kai>ul ettiklerini yazıp imza etmeleri şarttır. ' 

9 - Şartname ve mukavelename fohnülleri Samsun onnad 
Çevi~e rnüdürlü~nde olup her zaman görülebilir. 

10 - Alıcıların teklil mektuplarını zamanında lromisyon riYr' 
GPtine tevcli etmeleri ve muayyen eün ve saatte komisyonda haııt 
bulunmaları ilan olunur. (4:>21) 

• 


