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Flandres muhare
besi muazzam ve 
şiddetli bir hal aldı 

A 

Almanlar Azim 
Zayiat Veriyor 

FRANSIZ ~ro'l'(}RLtl' KUVVETLERİ İŞ BAŞINDA 

BiR SEVKULCE- Müttefikle a ker yü lü 
YIS VE BİR bir A_lm_a_n_r _n_i_n_i i_m_h_a et i 

TABiYE H TASI Roterdam Yanıyor! • 

Alman iaşe kolları berhava 
edildi, baskınlar devam ediyor 

•• G mlekliler ara 
Musolininin önünde ve mitralyöz ate i 
arasında ''HARP,, istediklerini bi d" rdi 

.lKÜHl.M. 
ltalya De ..... ~i"""e""t~N._ ...... a ..... zı ..... r~ı ...,.. F-1-o~ra_n_s_a~d;·söyledi~i nutukta dedi ki: 1 
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Jl6tt•IUı ortlal•rı •ılı 
tatm•tlılıları M6:ıı lııy .. 
larınd•ıt M•r&f ••hllle
rm• ••tir.il; ıimJl ... 
aalan Hsiyetl tl6selt· 
m•• i~ Jı•n tl61ıtp 
Jaruyorl•r. 

Yazan : ABiDiN DA VER 

-
Veygand 

o:::::' rlllllıs Batvekili M. M 

.. . .. -
~~:~zf :~t Akdeniz de ~arp mi~ Sulh mu? 

~'- Haz 1 r l ık 1 -ltal!/.an ~!ileti ve Musolin~ 

ROMA, 27 (AA) - !ı " 
üniversite lılerinın faş 1 < 1 a 
iıııparatcrluf(unl!r mukaade 
tını temin etmek için Duçer n 
emri altında m'icatlcl~yc hazır 
olduklarını ilan ettikleri nüma
y~lerin sonunda faşist fırkası cr
lı:lru hlll'biyesi şefi siyah gömlt <
li üniversitelilere ıtaben 'J,. <' n
rivl'vınİ neşrederek bu numay 4-
~rden dolayı memnuniydini ı • 
har ,-e İtalyzn ünh-er"itel 1lerinın 
fr ist iınpara •rluğun• n büy;;k 
ı;ayesini tahakkuk ettirmek için 
bütün kuv\·etlerile çalışacakları 
kanaatinde de 'bulundu~u ifade 

u- ReJDo'ntıD lyan mec• e m n u n 
lisindeki beyanatı ve Amerikalılar harp henuz kat ı kararını vermedı 

Fransız askeri muharrirlrrinin 1 BUIUn Almanların yazıları, Almanların nasıl yelli 
bir tabiye kullandıklarını ve 

1 1 1 Fransız cephesindeki ilk gedi - yap ığı aarruz ar 
mültecilerine yar· M 1 s 1 r ' M a 1 ta v B 1 
dıma davet edildi 

Cebelüttankta gece iiıı neden ileri geldiğini, bugün 

için .kili den~·~·k sarahatle ,?·· akamete 0 Dy r 8d1 tereli. Bu tafsılata nazaran, Moz 
deki yarma ıöyle olmuştur: 
Alınanlar, taarruza haşlayıp 

&olanda Belçika ve Lilksembur
ıa girince Fransız ordusunwı 
sol cenahı da Lüksemburı ve 
Belçika hududu boyunca denize 
kadar imtidat eden ve asıl Maji
Do hattına nazaran daha zaif olan 
tahkimatını, Sedan ile deniz ara
aında terkederek ileri harekete 
başlamış ve Sedan'ı mihver itti
haz ederek Belçikaya ıirmiştir. 
Fransız ordusu Sedan"dan An -
vers ve hatti Belçikadakl Bois -
le - Duc mevkiinc kadar uzanan 
bir hat üzerinde bulunuyordu. 
Bu vaziyette, Almanlar, F'ran.12 
ordusuna sevkulce)Ş bakımın -
dan çok tehlikeli bir darbe indiı
ırıiye karar vermi~er ve ~löz neh
ri geri,.inde Nanıür ile Sedan ara
'1nda, Fransız ordusunun irtibat 
noktasına müthiş bir taarruz 
yapmı~lardır. Görün~ü çok çe
tin olan ~löz, Fransız başkuman· 
danlığınca düşman için yanlı~ o
larak müthiş bir mania telakki 
edilmişti. Möz nehrini müdafa
a.ya memur olan Fransıı: tümen
leri sayıca a:ı: oldukları için, ne
hir boyunca zail bir yerde teş
kil etmişlerdir. Bu, yetişmiyor - · 
llluş gibi oraya subay kadroları 
binnisbe zaif ve talim ve terbi
Yesi binnisbe az olan Corap or
dusu konulmwıtu. Çünkü en iyi 
birlikler, Belçikada hareket ha
linde bulunan sol cenaha veril
nıişti. 

l\löz manzarası çelin bir nehir
dir. Bö) le görünü ü ole ıcçtiii 
\adinin girintili çıkıntılı, orman
lık ve >arp olmasından ileri ıel
ınektedir. Bu yüzden orada ma
kineli tiifcklerle yan ateşleri yap· 
nıak müınkün degildir. Buna mu
kabil, manevra kabiliyeti yük -
•ek birlikler için. buralara ntt
~nz eınıi~·e ve yerle.şmiye müsa
ttlir. 

Harp ha ladığı zaman, Corap 
Drdıısnnu tc'kil eden tümenle -
rin l arı ı bura.} a vasıl olnınmıt 
b ~ıınu~·ordu. Halbuki bu tü -
n_ıc nlor Belçika) a do~nı bareke
lııı nıihı·crini t kil eden Sedan'a 
eı! yuk:n mesafede idiler. Bu mii
~ıın lıat •. ııı stünc inanılmaz bir 

. ak daha işi nıniş ve Möz köp
•ulcri atılmamıştır. Bu köpriiler-

Londra, 27 (A.A.) - •Saat I• 
aalthiyettar mehafil, Alınan yük 
Rk kumanda heyetinin iddiası
nı tekzip ve Calais'nin hfilen müt
ıefikler elinde bulundujlunu te
yid etmektedir 

Frans12 radyosu yapt~ tefsir
lerde Calais'ye karşı d~irudan 
dojiruya hiç bir tehdit mevcut 
plınadıjiını ve bu 'ehrin müttefik 
kuvvetler tarafından sikı bir su
rette tutulmakta oldu~nu söy
lemiştir. 

Bu radyo, İaviçre hududundan 
ve Siedfried hattından ç.,kerek 
Almanların ~imale do~ru takviye 
kıtaatı gönderdiklerini bildir -
mektedir. 
- - Paris, 'J,7 (A. 

SAAT: 13 j A.) - Son 48 
İ saat zarfında 

- _ _ _ Almanlar fev-
kalade azim zayiata uğramışlar

( Arkası 3 üncü •a11fad.a) 
Cumhur Reisi Ruzııelt 

Amerika'nın Hitlerden 
hiçbir korkusu yok! 
Ruzvelt Amerikan ordusuna emin 

(Y llZU• J üncü sayfada) 

ısı k yakılmıyacak 
Cebelüttar>k. 27 (A.A.) - Res- ' 

men bildirildii(ine ıı:öre, yarından 
itibaren Cebelüttarıkda saat 23,30 
dan 5,30 a kadar ışıJ<: söndürme 
mecburiyeti konmuştur. Bu sa
atler arasında yalruz i•"liformalı 
İngiliz zabit ve neferlen ıll' el
lerinde musaadenameleri bulu
nanlar sokağa cıkabilecektir. 

İskenderiye, 27 (A.A.) - Akde
nizi tayyare ile geçtiıkten sonra 

1 
1skende;·iyeye gelen Reuterin hu
susi muhabiri Londraya iU tel
ı:rafı cekmıştir: 

• Sevalıatim esnasında bende 
hasıl olan baı;lıca intiba ııudur: 
Akdenizdeki gerginLi'(in mucip 
ola·bileceği tehlikeler ne kadar 
büvük olursa olsun b.unları ge
rek askeri l!erc:t siyasi bakımdan 
önlemek için lngiltere ile dost
ları en ciddi tedbirleri almış
lardır.• 

MALTADA DA !SIKLAR 
SÖNDÜ'RÜLECEK 

Malta 27 f1\..A.) - l\luhtemel 
paraşulçü tehlikesine kar.ı bir 
mıid::ıfaa tedbiri olma·k üzere bu
~ Malta valisi saat 2:ı den 5 e 
kadar ışıkların söndürülmesini 
emretmistir. Bu emre itııat etmi
yenler vurulımak tehlikesine ma
ruzdur. 

1skenderiye, 27 (AA.) - Mısır 
maluııınları, saat 21 den sa,bah 

(Arkası .1 ;;nrü Sa11fada 1 

• 
• 

lA•lcası 3 '' ciı s~ııfada) 

ABİDİN DAYER İI!ı"GIUZ TAYYARELERİNİN MUTwŞ BASKININDAN BlR fNTIJ3A .. 

Hitler Romayı %iyareti esna.unda bir gecit resminde 
Musolini ile beraber .... 

--------------
RESMİ TEBLİG 

= ===·=-

Fevkalade vaziyet dolayisile ko
nulan vergi ve resimlere yapı
.lan zamma dair ka.nun neşredildi 

Yı&:ıı lrlloclan fasla ltahH, 
ç•Y ile 1 O lencluıJcn /esle 
•en:ııin metıcudarı •atun•rı
lar 48 •o•t İ'iintle lıeycn· 

n•m• 11•r•c• .. 

ANKARA, 27 (A.A.) - Mali
ye Vekaletinden tebliğ edilmiş
tir: 

1 - Fevkalade vaıziyet dolayı
ıile bazı vel'gi ve resimlere zam 
icrasına ve bazı maddelerin mü
kellefiy<!t mevzuuna alınmasına 

(A'rkası 3 üncü saufada) 

Müzakereleri 
Dün Mecliste müzakereler baş
ladı • Müstakil grupun itizarı 

(.-\rkası 3 •ın"il sayfada ı 

lngi tere 
S.Rusya 

Ticaret müzakere
leri tekrar başhyor 

İn g i 1 ter• mümessili 

Moskovaya hıırekei etti 

LO:I\DRA, 27 (A.l>-J S >Vı;d 
,efiri • 1aıs0.ı hıikıiıne u ın Sır 
Stafford Crippsin Mookovava se 
yabatıne muvafakat ettiğını Lord 
Halil .< a bıldi , 1 tr .• fa:nai · 
leylıin .Mosko\·aya har,.ket ettı
ğl ilAve olunmaktat:ır. 

Ask eı.~i 
Vaziyet 

Yeni bir 
ba~lamak 

saf .1ıı 

üze·e 

D 
ün gece , .. arısına ka -
dar alınan resmi harıı 
tebliğlerine nazarnn 

• a~kcri \'azi:yeti ~u suretle hiı 
lisa etınek nıün1kündlir. 
Şimal cephe,inde (flandı c• 

mıntakası) muharebe gittikı·e 
~iddetle11n1ckte ve nıiitte(i' 
kn\'\'etler anudane çarpı"nın
lar yapmaktadırlar. Alınan ta-

, arruzlaruun akaml'tc uı;radıgı 1 

. Haıasın ,·erdiği tnfsilattan an· 
la~ılıyor. 

Fransı;ı kU\'\ etleri Scın nc1ı· 
ri muıtakasında Almanlıırın 
aldıgı ö.rcızi oaıçalar1111 thc -
miycth kısımlarını gcra ul ı 
bulunu~ordu. Illilen bu ı ın ... 

ANKARA, 27 (A.A.) - B. M . lan!!'ıştır. Maliye Vekili Fuat Ağ- takaua tathir ameliyesi dc\a n 
ralının mali vaziyet ve bütçe va- ı , etmckıcdir. Meclisi i>ugün Reis Abdülhalik 

Rendanın ba§'kanlığında toplana
rak 1940 muvazenPi umumiye 
kanununun müızakeresine baş -

rıdat ve masarüat hakıkındaki i- ( A kası 3 ıinciL saııfada) 
ıahatını takiben parti müstakil ·- -·· ' - r 1i; --

(Arkası 3 üncü sayfada) 

• 



BOYOK TA IHi ROMAN: 25 ~:lh'"'~fi'1JITI ır:.:;,mli"lll"~~ıı 
ULT •ı 1 l1KJalH1111ı~••lll~.l(,,fUJIUllH •• lllıf~~~] aıL:1.DJL.:_::l,tJf~ 

Yazan: ftt. SAMI KARAYEL 

H Vali dün ,F. b .k J !!!!!!!!!!!d • Emniyet 
a n a ar a 

akşam Anka:- mensupları 
1 

Gözdeler, hasekiler, Cariyeler, memuriyetler 
alım satımında en ileri gelen unsurlardır 
Padişahı pay etmek müsaba

kalarında kadınlar dairei icra
larmı tevsi ederlerdi. Hariçte de 
nufuzlarını çoğaltmıya çalışır -
larJ. 

Gtiııclcnin biri kendi, ağ~ını, 
giızdesin~ emektarını kilerci ba
şın. bostanclbaşı yaptırır. Bu -
nun uzerine diğer gözde de kendi 
bcndelerini, yeniçeri ağalığına, 
vila et valiligıne, kaptan pru;a
lığa cıkarırdı. 

Artık, hiÇbir memuriyet sahibi 
maı<.amından emın değildi Za -
len, ri.ı.şvetsız, g(ızdesiz memu -
rivet ydktu. Sahibi iktidar, ehli 
narı us k<'narda kalm~t~ 

Sadrazam şeyhı.ilislam, saray 
erkanı alenen pazarlıklar icrasi
le memurıyetler satıyorlardı. 

Memuriyet alanlar irkaç .ene 
mil· al!erınde kalıp zararlar nı 
tazm:n emıek umıdıle rı.iş\et ve
rı ı.ırlur<iL 

GCrzueler, hası...:k.ıler, cari\ eler 
rr. urıy ·tler a.ı m IL'nıııda en 
ılL geleı w1surJ.ar<!ı. 

Crtizdeler, Sultan lbra:hiıne fer
..., n'.1r, hattı humayunlar ç.kar
t r:~rd:. Kullıyetlı ruşvet verıp 
ı~ rm~rıyet alanl«r t..rkaç a on
ra ctVni Silrette soyulan Jı e .ek
ta arına ;erleııl'i tcrketmıve 
rr '"'..ı . .ı.r olurlardı. 

.. • ur1 et al p ta raya çıkan 

v r, k . lar ve saıre hrdıkle
u bol r tlerı çıkarmak ıçın 
ah· 1 i X> p SORana çevirıyor -
tın ı. A ,adolu. ınım. inim inliyor
ıu. \L." . tan b~l:a tkavet e
a~ k kapusu kalmam· tı. 

'i itan İbrahi .. .:levrıne kadar 
.ı a dev rlerı µek çoktur. La

kıı J •~«te kadar o aergeJere 
ıı ·.ı.z va-cıırılman11.}tt. İbrahim, 

c, " rekor kırıyordu. 
'ultan İbrahım. Ha.sekinin, göz

de 'rın, müsahabelcrın yerine bır 
L.ıkım yaptırmış, bir araba bir ka
vil<, kö;,k ihsan eder etmez, di
,R'er Ptizd.eler, mu aha beler etra
f.nı alırlar, nazlar, işvebazhklar 

· tmalar, vatancı göz yaşları sar
f ·~rler, meramlarına nail olur
!. dı. 

Dı duncü Muradın. d<ıldurdu
QU ıc ve d~ hazine bo,almıştı. 
Sultan İbrahim, gözdelere, müsa
habel!'re ve onların etrafına bol 1 
·eseden hediyeler .vagdırıvordu. 
Deı Jetin varidatı da azalmıya 

ba <laırustı. Koca vilayetler vari
;1 ... ı:n Haseıkılere, gözdelere tah
sı ı .. Memuriyetlerin alenen r~
' t mukabilinde satılığa çıJcarıl
~ ası görülmemiş rezaletlerden 
ilı 

r a rşıların, bezezi;tanların !i
m ı !ı gelen ecnebi jılernilerinin 
· a av namına ya~ma.ı <la aı-rıca 
bır is olmU>itU. 

Maruf zenııinlerin birer baha
ne ılc katli ve mallarının müoa
<ieresi umuru adi.veden idi. 

Padişah ııamına, vükela;..ı, ü
merava. vilayet e"kaıuna, aha
lıve şu volda fermanlar çıkardı: 

•. .. Su kadar akçe, şu ~aaar 

kad· n. şu kadar kll1Tlaş ve e~va 
tti.>ı!dersin ... • 

Hasılı iş haddi maruzu aştı. 
Bazı sohbet eroabı l{alcı·ana gel
di. Pervasızca otede beride söy
lenir oldular. 

Nadide kumaşlar için Hindis
tana, Avrupa\'a adamlar yolla -
nırdı. Öyle bir hal ile bir gemi
nin İn,,iltereden, Fransadan, Ve
n.,dikten, Hindden hareketini 

l'ervinle hem sözlü ılegildi, 
h m de ctraflorıııda biç kimse 
aralarında izdivaca dair sö7 geç
tiğinin farkınd:ı değildi. Sene -
lerdcnberi Per\'ini evlendirmek 
istiycn Hatiçe teyze bile R:ıifle 
Pcr\·inin bir imtihan de\'resi ge
cirmekte olduklarını bilınh'or -
du. Kadıncağız artık Pcn inden 
iunidi kesmiş, onun evlenmeınek 1 
kararına alışmı~tı. Raifin her gün 
k~ ke geldiğini görüyordu. Fa
kat bu gayet tabii idi. Ko;kte Ay
ten ve dnba bir alay misafir \'ar
dı. Raif de bütün kış çok çalış
tıı::ı için bu yazı istirahat ve ei
lence ile geçireceğini söylemişti. 

Mademki kö~kte eğlence ,·e ah
bap vardı, pek tabii olarak baş
ka verlere ı:idec~ğine kö1ke ge
le<:ekti. 

müjdelemek için dalkavuklar sa
rava koşardı. 
Bazı saray erlkanının bei<Ieinelı:

le tahammülleri kalmaz ... Çanak
kale boğazına kadar memurlar 
koştururlar idi. 

Mal sahibi ile pazarlıık etmez
ler ... Ne isterlerse .,eki derler .. 
La:kin paranın tediyesi cihetine 
ırelince nara bulun.:rıazdı. • 

Ecnebiler paralarını almak için 
saray kapusu a,md;rırlardı. İş 

bazan sivasi renııe bürünür, sefir
ler, ecnebiler limanaa nunıav~
Ier vapariardı. 

Murassa arabalar, kamlar, 
le<1enler, fürH<ler, niılinler, tavan 
ve duvarlara varıncarn kadar her 
tarafları sırf samur kürk kapiı da
ireler, som altından yemek ta
kımları, altın telleri \·e ıncilcr ile 
i~lenmiş vorganlar, havlular, men
diller, ı..ckurlar.. Hasılı paranın 
isr.all, .->allanat ve sefahatin şid
detli ı:rercği gibi meydan almıştı. 

Gıızel .gözdeler .. Saray hamam
larına ,ıücevherlcrle na."l()lunmuıı 
nalinlcr ıle girer! rdi. 

Sul:an İ.bralıiın, cglencenin bir 
neviuı.;.en bıkar. dı~er bir nevini 
aramı a ':ıa,lardı. 

Salih Kılıc ve mü-, 
vini beraat etti 

İZ rlT, - , (İKDAM 1İuhabi
nnd n) - 11 vatandaş.mızın ö
ı..>.mi.~ le neticeleı•en DoL'>'diıah
çedeki izdiham haside ınde ted
birsizlık ve ctikkatsizlikle blüme 
sebebivet vermek su<,ıle ır.ahke
meı·e verilmiş olan eoıcı lstanbul 
Emniyet Müdürü Salih Kılıç 
ile muavini Kamuranın muhake
melerine bugün a~ır ceza mahke
me.>inde devam edilmiş ve karar 
bildirilıru.;tir. fahkeme, hadi
sede maznunların dikkatsizlik 
tedbiroizlik ııibi bir hareketleri 
mevcut bulwmıadıR't kanaatıne 
vardıgından beraetlerine karar 
vermiştır. ---·----
DJ:NIZ 

Bir molör köprüye çarptı 
DC.n sabah köpriıde bir deniz 

kazası olm~tur. Kerim kaptan 
idare indeki Sarmene limanına 
bağlı 25 tonluk Rıza;-r Ba!'ıri mo

törü Halicten gelerek köprü ağ
zından E'crerkcn bfrde.ıbire dü
meni bozuJmuş ve hızla Şirketi 
Ha ,.riye isı~elesinin ,·an tarafına 
çarpmışt,r. Burada bulunan he

lalar oarçalanm~. motor de ha
sara u~ra!llu;tır. 

100 senelik dava 
Karagöz Hil::>eyin a~a \•ere6eSi 

taraf:ndan açılan ve 100 seneden

bcri .Jc> am eden davaya ücüncli 
Asli ve llu.lwk mahkemesinde de
\•aı:ı edılmektedir. Galata rıhtı -
mıncıa bulunan Liman binasile 
sahil binası ve arkasındaki bazı 
dükkanların ''erlerine tasarruf 
iddiasından çıkan bu davada se
rilen ehli vukuf varın bu husus
taki vesikaları da alarak mahal
linde tetkikat yapacaktır. 

Her gün de ••kadaşı Baha ile 
beraber geliyordu. 

Raif ile Baha lllektep arkada
şı; çocukluklarındanl>eri l>era -
berler. Her zaman dögiiserek se- . 
sevişmi~ler. Birinin ak d\'diğine 

öt ki muhakkak kara diyor. Bu 
zıddi;<'te rağmen biri ötekinden 
u•ak kalamıyor. l\Ieklepte nıual
li.ınler geçinemediklerini gorün
ce ayrı sıraya oturdular, fakat i
kisi de }·irmi dört ~aat ger_ıncden 1 
gene bir sırada oturını) a başlı- 1 
~·orlarmı~ ... 

Bu hu) !arı geçmemiş. Bugün 
bile hiç ~·oktan münakaşaya giri
Şi)·orlar ve adeta ka\·ga eder gi
bi ko 11t'_ııyorlar, Baha bütiin za
rafetine, kibarlıiına r.uğnırn çok 
hoşin. çok sert, karakteri kadar 
-:ızıları da kuvvetli. !Uaiyetinde 

ra.qa gitti hafta tatili I arasında 
Büdçe ve işler hakkında Y apılmıyacak Yeni tayin ve terfiler 

izahat verilecek 
Vali ve Belediye reibi Lfıtfi 

Kırdar dün akşam Ankaraya git -
miı;tir. Mwnaileyh yeni bütı;ıe 
h3'kkında Dahiliye Vekaletile te
mas edecek ve ayrıca pasif ko
rurrma çalışmaları hakkınd~ ica
beden direktifleri alacaktıı. EN
velce Ankaraya "itmiş olan Be
lediye muhasebecisi Muhtar A
car da Vali ile beraber dönecek
tir. 

Diger taraftan Lutfi Kırdar 
dün, harek ·tinden evvel, Emniyet 
müdürü Muzaffer Akalın ile vi
la\·et ve Belediye reis muavinle
ri ve Beledive suıbe müdürleri, 
kawnakaımların i~tirak ettiği bu 
toolantıda yeni ·mali yıl işleri ve 
"1 if ikorunma faali veti etrafında 
kararlar verilmistir. 

Ankarada lbulurrmaktaolan Va
li muavini Haluk Nihat Pepev 
ile Belediye İktısat müdürü Saf
vet Sezer bu ıs1>bah ışehrimize 
döneceklerdir. 

81:LJ:DIYa 

Et nakliyatını cumartesi
ye belediye yapacak 
C:phrimizde et nakli vatı cumar

tesi ırünündcn itfüaren Belediye
ce ı apılacaktır. Belroive Rcisli
ilc bunun kin 12 S"ri et nı>k:liye 
lrnmvonu ile 2 motorbot satın al
mıstır. Yalnız et nakliye.>inin 
Bel":li ·eye vılda 500 bin lira va
ridat temi,- , .~ceği kat'iyetle an
h :.mı;tır 

Çöpçülere radyolu mo
dern bir yurt yapıldı 
Süleymaniyedeki eski metrılk 

büvük medrese Belediyece tamir 
ve tanzim edilerek temizlik ame
leleri için modern bir yurt haline 
konu\mustur. Burada kiiQÜk bir 
park ve sıralarla hamam da ya
~ıldıitı gibi bir de radvo alınmış
tır. -qu suretle temizlik amele
leri her aksam .vııkanıp, istira
hat ederek radyo dinliyebilecek
lerdir. 

TİCARET 

İngiltereye gönderi· 
len yumurtaların pa· 

rası bekleniyor 
inııiltereye gonderilen 7000 san

dık yumurtanın parası hali gel
memistir. Bu yüzden tüccarlar 
fena vaziyette kalmu,lar ve yeni 
nartiler sevkedemiyecek hale ııel
mişlrdir. Bilhassa İnı?iltereye 
se,·k için topladıkları mallar da 
ellerinde kalarak bozulmak teh
likesine diiı;müstür. Tüccarlar a
liikadarlara müracaata karar ver
nıi,lerdir. 

---o----

Darıcada topçu atışları 
Darıca ve Kava sahillerinde 27, 

28 ve 29 mayıs l(iinleri denize doğ
ru toPQU atışları yapıla~~ı..ır. A
tış saatleri 27 ma ns ırünü 10 - 12, 
13 - 16, 28 mayısta 10 - l:l, H - 16 
ve 29 mayısta 9 - 11 ve 20 - 22 a
rasında deniz vasıtalarııur, buglin 
ve saatlerde açLklardan .~eçrre
si alizkadarlara bildirilmeocledir. 

çalışanlar1n imir1erinden ödleri 
kopuyormuş. Ilaha: 

- İn>anları iyi çalı~tırmak için 
makine haline sokmak liııımJır! 
Diyor. 

Baha konuşurken A ·ten dik
katle dinli~or. Baha güzel erkek. 
(;zuıı bo; lu. tua\İ d:k hukı,lı ... 
Penin hu~unet noktasından 8a
ha .tc aula~ctt:1lyor, onu tenkit e
dt) or. A) ten söı~ kaı·ıc;ıvor. nu 
glhi ıncsclclcrdt! l.aduıfarın !-ÜZ 

sij~·Im.ıi)c, fi' ir bc~;:ı;n •tn1iye 

hak arı ,·oktur divor. Baha~ı pek 
be~t"llt,Yor. Kuv,·etli, kudretli, 
sert, hu in bir eri ı-ğin önlinde ı 
IH•rkes bo) uıı eğer... t,te o da 1 
bol un cğtyordu. 'ak·,t Baha da 
Avtenin karşısında kuzula ı~·nr- ; 
dıı. Avten biraz keyif iz du.-acak 
olsa Bahanın ıla keyfi kaçı· ordu ' 
Ayten gül<lii·;ii za1~1an Eaİıa kal~
kahalar savur.,~·ordu. ı 

.. t\.yten bvnun farkında idi İna
dın~ Bah:lj a kırıtı~·ordu. l'l~r,·i- · 
nin itirazlarına. tenkit!erine, na
sihatlerine kulak bile asnıı)·odu' 
nrtık. Pervin, çok yumu~ak lıuvlu 
görünenlel'İn ne kadar dik baslı 
olduklarıııı anlıyordu. Bu gibiler ı 

Sümer bank fahri-
kaları günde üçer 
saat fazla çalışacak 

Sanayi müesseselerinin haf
ta tatilinden istisnası ve gün
delik mesai saatlerinin arttı -
rılması hakkındaki kararname 
hükümleri bu haftadan itiba
ren tatbike başlanmaktadır. 
Buna göre, Sümerbanka bağlı 
bütiin fııbrikalar, darphane, 
damga matbaası, hususi ipek 
fabrikaları günde üçer saat 
fazla mesai yapacaklar, bun -
!ardan maada diğer müessese
ler de hafta tatili yapmıyacak
laı·dır. 

".iiiiiiiil;;iiiiiiiiöiili--ôriiiii;;;;iiiiiiiöiii,,, 

İlkmekteplerde 
yüzde 88 terfi 

Dün akşamdan itiba
ren yaz tatili başladı 

Dün akşamdan itibaren şehri
mizdeki ilk okullarda yaz tatilı 

b• lamı>tır. Be>inci sınıfa ka
dar olan talebelerin de karneleri 
tevzi olunmu.•tur. 

~ohrimiıxleki i1k mekteplerin 
5 inci sınıflarına kadar olan ük 
4 l'.'!ıflarm<la bu yıl talebenin ter

fii sınıh nisl:ıetinin ytizde 85 oldu
~u anl~ıloııstır. İlk mekteplerin 

5 inci sınıflarında terfi imtihan
larına da ayın 31 inci l(iinü baş
lanılacaktır. 

Bu vıl ilk defa olar:.uk bu imti
hanlar; tekmil talebelerin önle

rinde icra olunacaktır. 

Küçük haberler - •• • • 
* Dün sabah limanımızda kesif 
bir sis olmuş, saat sekiz buçtığa 
kadar boğaz ve Kadıkoy vapur
ları i$lememiştir. Köprüden Ka
dıköyiiııe ilk vapur 8,30 ve Bo -
qaw·ine de 8,45 de hareket etrnı~
tü·. * Atina Belediyesi. reis muavini 
ile Atina Belediyesi. erkıinmdan 

mtirekkep lıeyetiıı sehrim:zı zi
yareti bir müddet içm t'lıır olun
muştur. * Ayvansaray kayıkha.neri önün
den aı;ıkta akan mecranın cit'ar 
ha1kııı sıiır.aıini tehdit etıi~h hak
kında Beledi.ııeye yapılan şikci11et

ler üzerine burada kanalizasyon 
inşaatına başlanılması kararıa,tı
rılınışıır. 

.;,. Evkaf umum müdürü falıri 

.Kiper diin, Ankaradan gelmiştir. 
Mumaileyh, ögleden so1ıra şelı
nını= Eı·.~af miidıirü l\Iııstafa i
le birlikte Belediyeye qelm'ş Va
li ve Belediye 1·eisi Liıtfi Kırdar 
ile su ve sair işler hakkında qö
rüsmüştilr. * Tiftik ve yapağı ilıracat tüc -
carları dün Mıntaka Ticaret l\Iü,
dürliı!ıünde toplanm!'lar ve lıa
riçteıt yapılan siparişlerin arala· 
rıııda tal-simi üzerinde qörüş -
miişlerdir. 

için akıl, ınantık mevzuu bahis 
dei{ildir. 

- Mademki benim ho uma gi
diyor! Derler. 

Ho~larına giden şey, her ne o
lur . .,a o1:::ıun yaparlar. Ayten de 
hoo:ıuna gideni yapıyordu. Bütün 
di!n)·a, yer;\ üztinde'pi bütün in
s~n!ar, Avt•."n Serenin eınrjn. 5.
nıOl·Je 0In1.;ı.h jdilcr, ciin?.;.ü Aı.:ten 
cok guzel bir kızdı. 

cri.·in nitrtyet es -:ıka'"n1:tz 
olJ .~ hatta göz hili! yunıu} rdu. 
.. ·ıhayet icnbınd:ı Bah.:ı ~·er)ar '"rı

nı bıl'nli c!Letıe. , ılıa)et evle
nirlerdi. Bu da hiç foua olmazdı .. 

I' kat .\)ten işte buna J aııa•
nı \ >r<lu. l'er\"İll ilk rlt~fa iıdi ~ ~lCl 
ı:1 ~, . uu balıs~dincc irkildi: 

- Kafi.'-\en deı.li. Gülüp shy
le •'r'-, giiuül eglendirmek, :ırka
dıı: :ılık iyi aınına, Daha kadar ha
dit bir adaına \"araıoaıdı do~ru
st• ... JIPlc Baha adından nefret 
Cı.o rJi. rrasav,:ur ediııiz: Avlell 
l3.!h:ı Deınircigilli! .. Yok, buna 
ta!»ıonıiilü yoktu. Bu adı to~ı) a
matdı ... 

Prrvin aJ{zrnt açac:ık oldu, 
teıı atılıp öplii: ~ -l 

dün tebliğ edildi 
Sa!ırimizin ve düter ba-n Yer

ler Emniyet mensupları arasında 
yeni •bazı tayin ve terfiler yapıl
mı0tır: Dün vi!Ayete tebliğ olu
nan bu tayinleri yuıyoru:z: 

Edirne Emniyet müdürü Ha
di Sh·as Emniyet müdürllii!üne, 
Af·"'l Karahisar müdfüıü Faik 
Edirneye, Sinop müdürii Meh -
met Afyona, Eskişehir müdürü 
Necmeddin Sinoıba, Trabzon mü
düru İhsan Emniyet İsleri Umum 
Müdürlüğü Şube muav inli gine, 
Bursa müdürü Mahmut Mala~\·a -
ya, Sehrimiz 2 nci şube müaÜrü 
Nazııın Aııtalva Emnivet müdür
lül(iine. 1 inci şuıbe müdür m1"a
\'İni Zeki 2 nci şube müdürlügu
ne roruh müdüıii Fikri Orau-

naklolunmı~lardır. 
İstanbul 2 nci sınıf Emniyet a

miri Nazmı İstanbul 1 inci sı
nıf Emniyet amırliğiııe, Erzincan 
Serkomiseri Halil İstanbul 2 nci 
suııf Emniyet amirli,iiine, İstan
bul komiserlerinden ;;iev.ket Er 
Konyaya, Kocaeli komiseri İzzet 
İzmir başkomiserliiiine, Ankara 
komiser muaYinlerinden OSJr.an 
Nuri İzmit korrıiserliöine, İstanbul 
kwıniser muavinlerin<ien Şükrü 
Bil0 ic, Halit Özge, Necmettin Ak
,.ddız, Kaz.>m Şinasi Calu;.l;:ır ter
fian •Phirmiz komiserbkler:ne ta
vin olun.'llu lar<l r. 

iKTiSAT 

İtalyaya peşin 
ile satış 

parı 

İtaly:ı:;a ;:ünderilen mallar.:ı ay
rılan kontenjan lıstesınde ~:ra 
ça\·dar, her türlü kuru se.ne, ta
ze ,balı·k, tütün \·e zevtinya~ı 
m;ktarı bitmiştir. Bu maddeler 
bundan sonra ancak pc~in para 
ile ialyaya gönderilebılec"ktir. 
Kliring hesaplarında ltalyanın 
bize üç ımilyon lira borcu var
c'.ır. 

ADLİYE 

Aydın otelindeki facia 
En,elki gece yarısı Sırkecıae 

Ebi.l.:>SUuci caciu ... :ı:inC:.e l.~t.·n~ """\ .1.Il 

ote .. inin döra..ıncü ~at nu.:ı.kı o_ a
sından sokaga d'.i.<;erek iılen Baf
ralı tüccarlaroan :'.\Ie.::rd .\.ç1k;\ö
zün ces..xli Adlive doktoru ta
rafından mua' ene edüm~ ve def
nine izin verilmiştir. 

38 - 40 •·a0larında kadar olan 
bu adamca;~ızın bir nevi sar'aya 
müptela o.dui(u ve bir sar'a buh
ranı esnasında kendisini pencere
ye çarp~rak sokağ'a fırlattıgı an
la~u,tır. Bu hastalıga ım;pte
la olaıılardan buhran gcldıği za
man tamamen gayri suuri bir hal
de eline geçirdiği bir balta ile 7-8 
kişiyi öldürenler bile ~öriilmliş
tür. 

Arap Hayri tevkif edildi 
Beyoğluda Tarlab~ında Neba

hatın e\·inde otobüs sal.ibi Halil 
adında bir genci tabanca ile öl
düren Beyoğ'lu merkezi sivil po
lis memurlarından Arap Hayri 
dün Dördüncü Sorgu Hakinıli
<ij tarafından isticvao olunmuş ve 
ha;kkında tevkif müzekkere.>i keııil 
m~tir. Tahkikatın ikmalini müte
akip mahkeme,·e verilecektir. 

- Seni düııyalar kadar sevi~ 
yorun1 1 canım kadaı· scviyor11ın ... 
Anlaşılıyor, gene nasihate başlı
yacaksın ... Sen ınodern bir \"3.İz
sin~ . .-\mına nafile ablacıffıaı, vaz 
ge · nasihat yerınek se,·dasından .. 
Ben mükemmel bir kadın ola -
m.:un, ciddi ese-rler oku)-'an1aıu ... 
Y1,• ... Ka~f~rını ç·ıtnıa! .. Sen ınii
k.eınınel bir k12!~1n1 bunu hcrk~s 
sövliiYor, lıeıı c!c söylüyoru n. Ba
yaıı ·e\ I, İj c. ıncthctrncdcn scui.n 
ad uı a;;z•na alaınıyor. AHnı oğ
lu sana işlerinı.lcn bah!-.edjyQr ... 
Bu ne şereftir! Anıma kimhılir 
ne caıı sıkl"J .şeydir!.. Jleııiıule 

ise ancak rlan!\tan, plajdan, sine
ıuadaıı halı r:d i3 orl:lr ..• Ben oku
:Ha · ı vazn1 ı olınıyan bir krı a-

111 ıı. •. An;J,1a :-icni teıuin ede -
ı-inı li e dt>l-Hlrlan ta~Uikn u,.1eın 

\&!" ••• Aııınıa ÇOt:llgurn, )·aran1az 
cocnk, şiu1arık çocuk, en cocuk.. 
.flcrkcs tie beni ~~cı:k )·cri~ıe ko
~:u.yor; sevip ok~ayıp s~·ker ,·eri
~:ortar. l•'cna mı?. Ben giyine • 
yim. siisl~neyim, gülüp söyliJ e
~·iın. işte benden istedikleri bun-
dan ib•rcl... {Arkası varı ı 

Vabancı isimleri nasıl yazacağız 
On iki senedir devam edegel

mekte olan yabancı isimlerin im
la anarşisinin önüne geçilecek
miş... 

Muhterem Hakkı Tarık Us, Ba
sın Birliğinde bu mcsel~i mü
nakaşa için bir toplautı ~apaca
ğını haber vermişti. Bunun üze-
ı-ine bu ıneseleye tenıas ederek, 
ilasın Birliğinde yapılacak mü -
nakaı;alardan bir neticeye, kat'i 
bir neticeye vıu:ılamıyacağıııı, 
bununla beraber böyle bir top
laııtıya taraftar olduğumuzu yaz. 
mu; ve bu meseleyi Maarif Vekil
lerinin d1-ha salahiyetle başara
bileceğini söylemiştik. 

Son günlerdeki birkaç yazıdan 
anlıyoruz ki, bazı arkada~lar bu 
işe Maarif Vekaletinin karışma
sını istemiyorlar, bazı arkadaşlar 
da Basın Birliğinin toolantısın -

Sığınaksız apar
tıman davası 

Bir Blllediye mimarı 

muhakeme ediliyor 
Be ·o;(lu Beledıve mimarı Sup

hi. Talimhanede Çu!ıacıy an apar
tınıanıncıa projeye ve yapı ve yol
lar kanununa muhalif irısaata se
bep olrr aı<, apartmanda sığınak 
ve mecra mevcut olmad;.Kı hal
de \'armış gibi raoor vermU« id- 1 
diasi 1 ' Yeaincı Asliye ceza ınalı
:ken1c jnde muhakeme edilmek -
tedir. 

.l\:ILı '11Uıl,, apartmanda sıg-ınak 
da, 'l cra ua meı·cut oldcıi!ımu 
söyleınış ve bu husu~ta şariit ola
rak go · rilen Belediye imar şu
besi ı ·. ud ırü H u~ııü ile Mimar 
Naim ut.in şahı! olarak dinlen -
mblerdir. 

İınar 1nüdürü inşaatın proje
ye muhalıf olma-Jığını, usulen ev
vela mecra. sonra bina yapıl nı.ş 
olduğunu so.,·len:i5, sıgınak hu -
susund:ı aderr.i rr.aIU.n1at bev:ın et
mivtir. 

Şahit ı1·n:ar N'aiın is1.• cmlJ:~ 
s:irkctinin e::iaSeh evvela buralar
da mecra y~ptırdıaını, apartma
nın alt :,atındaki düJ.:.kitnın altın
da bulunan st_ı:?,ınak yerinin apart
man sahibi tarafından dükkan 

kiracısına deoo olarak kiralan -
mı- oldu[!unu. maamafih sığına
iiın 'eklini muhafaza etti!?ini söv
leın; 1 ir. Muhakeme gelmiren bir 
şabi.iin celbi i~in başka güne bı
rak:lını tır. 

NECİP FAZlL -- ---
OLl\IASA 

Ne<"ip Fazıl Kısal..-iirek .Son 
Telgraf. daki fıkralarında Ya
kup Kadri içiıı bir nükte yaptı. 

Bu nükte hemen Server Be
di tarafından Cumhuriyete de· 
mal edildi. 

Bizim Nancıııulla ~bu bah
si konu. uyorduk da: 

- Necip Fazılın derdi hep 
budur zaten .. 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- N ccip ~·ine şülcretsin ki, 

bu böyle oluyor ve sadece tak
lit ediliyor. Bir de hem taklit, 
hem de taklit edildiğini iddi• 
vardır ki, şimdilik bunuu şahi· 
di değiliz. 

ONLAR DA 

KUŞA DÖNDÜLER 

Ha• p çıkmadan önce, batta 
çıktığı gilnlerde •İkdam. sekiz 
büyük sayfa çıkıyordu. O za
man ona: 

- Çar~af gibi gazete .. 
Diyorlardı. Fakat, kağıt fiat

larının birdenbire art1şı 1 gaze
tenin iiç kuruşta ısrarı l' Lİ4Üll
den dört sayia~·a indi ve .. Bu 
sur.:i!\! ha atiyetini muhafaza 
eııi. ~inıOi, di~er gazeteler de 
aHı sayfa}a ind'1cı·. Nancmol-
1.t ile konu~uyorJuk da: 

- Desene onlar da bizi.u 
~ihi ku~a Uöndüler •. 

Diyerek, devanı etti: 
- il-J nh;.1za, on;at·ın iki say

fası ilan ılôl'( sa~·la'1 vazı, bi-
2inıku1in Pört s~yfası .. da )'azı 
oldu~una göre hepsi dört say
fa \'e fakat sadece onlar 1ıe.ş, 
biz iic kuruşuz ... Faık bu. 

BU NOKTASI 

GARİPTİR 

Bir 1ıiin1rük uıemuruudan 
mektup aldım. Diyor ki: 

- Ben otuz yıllık memu -
runı. F'akat, ..ili (ahsilim var 
\'e gümrükte de oldukça yük-

da bu anarşinin önüne geçılcce
ğini umuyorlar. 
Yabancı isimlerin imlası mese

lesi zan \"C tahmin edildiğiuden 
çok daha müşkül bir dan\dır ve 
bize göre bu davayı mulınrrirdea 
ziyade biikuınet halleder. 

İzah edelim: 
Basın Birliğindeki toplantıda 

iki elebaşı olacaktır. Biri Hakkı 
Tarık Us ve arkada~ları, öteki 
Vala Nureddin ve taraftarları. 

Muhterem Us'un noktai na.an 
malum ve makul: isimleri ken· 
di imlôınıza göre yazınalıyız; 
çünkü telaffuz ettiğimiz zaman 
kendi imlamıza göre telaffuz edi' 
yorıız. 

Dostum Vı118 Nureddiniıı ııreıı
sibini de biliyoruz ve do~u bulu
yoruz: Bütün medeni dün~ a ya· 
bancı isimleri kendi imlaları ile 
yazarlar ve o imlaya göre telaf
fuz ederler. Biz de öyle :,aınna
lıyız. 

Bu iki noktai nazar üstünde 
ne kadar kouuşulsa, iki tarafın 
birilJirini ikna etmesine inıltan 
ve ihtimal yoktur ... Toı;lantınııı 
ertesi günü, gene «Vaklt gaze
tesi Reynaud'yu Reyno ya1.a -
cak, .Akşam. da da Wcygaıul'ı 
Weygand diye göreceğiz ve Ak 
~anı. a hak \'erecekler çokluk o
lacaktır, çünkü doğrusu Reyno 
dei{il •Ren o. dur Sedan değil 
•Sôdanı. dır ve saire, ve sairl' ..• 
Byron'u Bayrın okumak için mu 
hakkak İngilizce bilmek lüzım ol 
du;4una göre, B;yron yazıp Biron 
teliıffıız etmek en doğrusudur. 

Bu kanaate vardıktan soııra 
ortaya bir başka mesele çıkı)or: 
Sovyct, l\1acar, Japon, Çiıı, İs
\ eç, Norve(, Polon~·a, Finlandiya 
İ3nıi lıaslarını hangi iralil ile ~ :ı
zacag. ·". Bıı isinıleri Tiirk irnJa
sı ile ~azmaktan başka çare yok· 
tur. Şu lınlde? 

ı>u halde bunun münaka~. sı da 
Basın Birliği topl:ıntı<suta kala
caktır. Fakat biz herhangi bir 
şekle varıp kat'i karar verdiği -
ıniıi farzetsek bile, i\laarif \T c
kiıleti bu kararımızı kabul de
cek ıni? .. Biz yabancı ismı h;;.s
ların kendi iınl:..uıızla )- ;].z~1n1.ı
sına taraflar oldu!. diyelim. \ c
kalet btınu kabul edip ınektcıı ve 
üııi,·ersite kitaplarında bizi111 u
sulüınüzü tatbik edecek mi' .. f'ar· 
zedcliın biz Reyııaud'yu fleno 
yazmayı kabul ettik; Bııy Rey
nauıl İstanbula gelecek olur>a 
biikinnet resmi tezkere ve mü .. 
zekkerelerinde ıni:ıafiriınizin a
dım Reno diye yazacak mı? .. 

Bunun için bu mesele ancak hü
kumetin hakemliği ile halledilirse 
edilir, yoksa bu anarşi böylece 
siiı·üp gide.r diyoruz. 

SE.ı..AMi İZZET SEDES 

sek memuriyetlerde bulun -
dum. Şimdi de tam elli ~a~ın
dayım. Otuz sene çalıst.ığım 
ifin şimdi tekaüde sevkedili
yorum. Halbuki idadi tahsili 
olmıyan ve altmış ya~ına yak
laşmış memurlar var, onl:ır 
hizmette kalıyorlar. Çünkü, o
tuz yıllık memuriyetleri yok. 
Ya açıkta kahnı~Iar, :va me -
muriyetten bir aralık çekil -
mişler, şu ve bu sebeple otu• 
seneyi doldurmamışlar. Si• 
buna ne dersiniz? ..• 

Benim asla diyecek süzüm 
olmadığı için Naneınollaya 
aordum: 

- Ne dersin üstat?. 
Yüzünü butuştnrarak ce · 

vap verdi: 
....,. Bu noktası hakikaten p-

rintir. 
ONUN HATIRI 
iç i N 

Son Telgraf. daki başına -
kaleleri ile siyasi vaziyeti ea 
iyi kavradığını vakıaların is
batı ile tevsik eden Etem b
zct Beniceye bir zat mru;allat 
oldu. Etem İzzet, 

- İtalya henüz harp ede • 
cek vazi) ette değildir, etse de 
elıemıniyeti yoktur, netice de· 
ği.şınez •. 

Der dururken, onlar: 
- \'oo ... İlla İtalya har!M 

girecektir .. 
Israrını göstel'iyor, İtalya i· 

le İng·iltere arasındaki iktı•a
dı anlaşma imkanlarını, ablu
ka nıii:r.akerelerini görnıeınez ... 
lik \'e duymıııırnzlıktan ııeli -
yor. Maksat, mslıinı. Efkarı 
uımımiycdc h&\'a l aratmak ve 
bulanık suda okuyucu avla -
mak 

Nanemolla ile bu bahsi ko • 
nuşuyorduk da giilerel<: 

- Aldırma sen kervan yü -
rüJor .. 

Dedikten sonra ilıhe etti: 
- Ela gözlümü11 hatırı için 

illa İtall a,,a harp mi ilim etti
relim?. A. ŞEJ{İf' 
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!arpa satın alıyor Devl~t n~~ı 1!'arinacci Fl?ran-
11 t • se'de soyledıgı hır nutu'kıta (ilOyle z a y 1 a ve r 1 y o r Ankara, 21 (İKDAM Muhaıbi- deh~;~ın yeri, müşterek d~ 

rintlen) - Ticaret V e!kil~nin mana karşı mücadele etmekte o-
(Baştarafı 1 inci sayfıula) 

dır. Düsman tarafından sarfedi
len büyük gayretlere rağmen u
ınumi vaziyette del(işiklik yok
tur. 
Almanları bütün al.3lı;a ve 

-a -retlerini üzerinde teksif et
ttkleri şimal.deki müttefik ordu
ları, dün, Almanların üç büyüık 
hücumuna maruz kalmıstır. Bu 
hümımlar, toPQUnun, tayyarele
rin ve hücum arabalarının tak· 
Viyesi ile adeta .büyük mikyasta 
lıir taarruz manzarası irae etmek
te idi. 

İlk taarruz Courtrai bölgesin
de vapılmıştır. Alman ve Belçi
kalılar arasında cereyan eden 
a~ır muharebeler hücumlar ve 
ıınukııbil hücumlar seklinde de
vam etmiş ve vaziyet taım bir is
tikrar ile nihayetlenmiştir. 

Courtrai'nin ccn u bunda bulu -
nan mevziler üzerine düşman di
~er iki taarruz daha ,·apmış ve 
her ikisi de geniş bir cephe üze
rinde olmuştur. Bunlar da tam 
bir akamete ul(ran.ıs~.r. 
l 1 General V r,y-

ı SAAT: 14 ı· ıwnd, . şimalde · 
nıuttefik or

-------' dularının yap-
nıakta olduıkları anudane muhare
belerde gösterdikleri mukave
ıınetten tamamen memnun kal
dı~ı bildirmi~lir. 

Srmal cenhesinin garp böle:e
sindcn bahseden saliliiyettar bir 
aekeri Fransız menbaı, vaziyette 
hi bir tebeddül ka\·dedilmedi
itini bildirivor. Düşman hiç bir 
taarruz teşebbüsünde bulunma -
ıımtır. 

·ı Soırnne üze--SAAT: 15 rinde müttefik 
kuvvetler de -

'------~ nizden Amiense 
kadar hakimdir. Amiens'in e:ar
binde ımütteıf:tk kuvvetler tathi
rat ameliyeleri icra eylemiş ve 
bir miktar e:erit n<>ktaları elde 
etmiştir. 

16 1 jansıHa~:~; 
hakıkında ŞU 

-~ , malumatı ver-

lllaktedir: 
"imal:deki muharebeler şi<ldet

lenmistir. Valeııciennes bölgesin
de de diğer hücumlar olınustur. 
Franstzlar bunları muvaffakıvet
~ i 'ttikten sonra, kendilikle
rinden bazı mev:kilcri terketıniş
lerdir. 

------ IA.A.) bildi-

1 SAAT: 17 ! 
ri.v.or: Şimalde
ki muharebeler, 
şıdd?tin~ son de

co., arttırmıştır. Flandres muha-
rebesi, git gide çok muazzam ve 
sıddetli bir tedafüi bir muharebe 
halini almaktadır. Bu muharebe-
' c,~ Almanlar. za,•iatı nazarı iti-
bara alınaksızın mühinı in$an 
~U\·vetleri ve mebzul malzeme 
ıle hücwm ve müttefiıklerin biri
biri ar<)ı sıra e:elen müdafaa hat
lanm istila altına alnuya te
Şeb!Jiis etmektedirler. Almanla
rtn baslıca e:ayretleri Lys cep
hesine müteveccihtir. 

-- Snınme neh-
18 ri üzerinde Fran 

sızlar, bu neh
-------• rin asaiiı kısmı 

boyunca tathir harekatına devam 
etmektedirler. 

A ··-·ınne'de Fransızların yap
'lllıs oldukları muıka.bil bir taar
ruz evvelki gün kaybedilmiş o
lan bir miktar arazinin istirdat 
edi~mesine medar olmuştu. Bu 
ınıınta:kada Almanlar fevkalade 
Zaviata duçar olnıuslardır. Hal
·buki burası, tali bir mmtakad:r. 

j Havas. bildi
l dirivor: lnııHiz 
' ve Fransız m'...l-

- ' tevassıt bom-
bardıman tayyareleri gece ve 
gündüz yaptıkları hücumlaı'Cla 
dü.srnanın zırhlı vasıtaları, mü~ 
h>,.,,mat depolaı·ı ve topçuları ü-
2.erinde muvaffakıyetli bom bar
uı Y OP.lar 1'"apmışlardır. 

Sai•il l:eşif tavyarelerLmiz, a
hiren hücum edilen Rotterdam
C •ki benzin depolarının bu sabah 
el'an yanınakta olduğunu isaret 
edivorlar. Tayyarecilerin1iz da
ha bir diqer depolara bombardı
\'1an ederek yane:ın çıkarmak fır
satını bulmuştur. 

ı------ı İngiliz hava 

SAAT : 20 ı kuv,·etleri tara-
fından ya;nlan 

--......._ bir ak.ın esna
sında F!essingue tayyare mey -
danı hane:arlarına büyük zayiat 
~t·rdirilmistir. Atılan vane:tn bmn-
aları da bir çok yangınlar huşu-

le getirmiştir. Meuse nehriııi 
Rhin nehrine rapteden kanalların 
köorüleri üzerine kısa bir irti
fadan yapılan boınba.rdı:ına.nla.r, 
cidd'i hasarlar lrusule get~ 
tir. 

Sair İn<7iliz tayyareleri, Ahnan
yaya bir kaç kilometre mesafe
de bulunan Gelrlern'nin şima
lini riddetle lxımbard•man ede
rek kıtaat yüklü bir tren imha 
etmiştir. Namur civarında bir vi
adüık üzerinde kaydedilen bir isa
bet, bir trenin yarısını bel'hava. 
ebmistir. Louvain demir.vokı il
tisakında bir yangın husule ge
tirilmiştir. Saint - quentin ilti
salcı da •iddetle bombardıman e
dilmistir. Donmund'un si:nıali ııar
bisinde bulunan bir tavyare mey
danı da muvaffakıyetle bombar- ' 
dıman edi1ınistir. 

· 1 Bu akşam 

bir tel:ıli''ine ~öre, tıopraık mah;ıu.l- lan Hitlerin kahraman Alman -
!eri yulaf ve aroa rnübayea ede- yasının yanıdır .• 
cek:tir. Tebliğde şiiyle deniliyor: ROMA, 27 (A.A.) _ Havas A-

l - Milli Müdafaa ihtiyacına jansından: 
binaen memleketimizden yulaf Dün Muoolini stadıyoıınunda Du· 
ihracatı memnudur. Bu memnu- çenin de huzuriyle yapılan jiın-
iyet yii:ııünden yulafın müstahsil nastik ekzersizleri, İtalyanın as-
elinden düşi>k fivatla çıtlrnıaması keri bir müdahalede ıbulunması 
i><;in Topraık Mahsulleri Ofisi dnit.- halinde bir nümaylş yapılmasına 
rudan doğruya müstahsilden yu- vesile teşkil etmiştir. Ekzersizle
laf müb:r·easına memur edil:ınis- rin sonunda gençler stadyomun 
tir. ortasında toplanmışlar, milli 

2 - Avru,.,a harbi dolayısile marşlar okumu.şlardır. Bu sırada 
arna piyasa:mrnda bazı tereddüt- da mitralyözler ateş etmiş ve bir 
ler görülmektedir. Bu tereddüt- taknm gruplar ü.oerlerinde ,harp. 
ler •iiziinden arna fivatlarının yazılı afişler ve bayraklar do -
müstahsili mutazarııır edece!k su- ~tırnu.şlaı·dır. 
rette düşmemesi için aşağı.da ya- HARP Mİ, SULH Mü? 
zılı as<>ari fiyatlar tesbit edilmiş Harp mi, sufü mü"/ Meselesi 
ve Toprak Mahsulleri Ofisi bu Romada herkesin başlıca dü -
fiyatlarla arpa İnübayeasına me- şüncesini teşkil etmektedir. Ter-
mur edilımistir. Ma!ksat sıkıntıda mometronun tüµü içindeki civa 

sütununun, hararetin akalıp yük
olulJ da, piyasada daha müsait selmesile inip çıktığı. giıbi ger,;in
fi,·~tıarı bekliyemiyecek olaıı kü- lik de zaman zaman azalıp çu -SAAT: 21 1 Fransız . radyo

sunun sıpıkerı: 
Calais henüz e

limbdedir Dediıl.-tcn sonra şun
lan ilave eylemektedir. 

çük müstahsillerin, daha dün fi- ğalmaktadır. 

1 yatlarla mahsulünü elinden çı - ---o-----
"karmalarıdır. Büyüık müstahsil- Ruzvelt 

ler için de T. C. Ziraat Bankasın-

Son !Tiinlerde cereyan eden 
muharebeler Almanların büyüık 
bir kantsızlıltla askerlerini ve 
malzemelerini israf ettiklerini 
gö5termektedir. Flandereslerde 
tatlbik edilen tabiye intihar ma
hivetini almıştır. Müttefiklerin 
taarruzları Alınan piyadesinin 
imhası ile neticelenaniştir. Alman 
tav,·areleri tarafından Calaise ya
'ılan bir tek taarruz esnasında 
topçu, hava diifi bataryaları ve 
müttefiklerin avcı tayyareleri 43 
düsmaıı tayyaresi düşürınüşler
dir. 

Londra. 27 

SAAT. 22 (A.A.) - Reu-
• ter: lYi Iıaıber 

<-------! alan Londra 
mahfillerinde haısıl olan kana
ate ,;öre, Fransanın simalindeki 
vazivctin vahameti artmıştır. 

l SAAT· 2a j Frans:s;ı::eı 
• mevzu hareket- , 

lerine rrri1.•ait ı 
.şartlada devaım etmişlerdir. Bu
radaıki harekat dört beş J?iin ev
vel nehri geçereik cenupta oldu:k
ça ilerliyen Alman kıhL·.: .ıun tar
dedilrr esini ıstihdaf etmeketdir. 
Abbville'den proune mmtokası
na kadar nehrin l:riitün me·;rası:ı
da faalivette bulunan Franstz kı
taları düşman müfrezelerinin bır 
çok mllkavemet merkPzlerini ele 
gecirmisl~r ve bir kaç ı..~o~Ja ve 
köurü başını zaptetımişleroir. 

~ 
· - Saat 23,30 da 

SAAT: 24 \ Havas. •u habe-
rı verıyor: As
keri vaziyet 

hakıkında öğleden sonra alınan 
malıimata göre, ö~leden evvel va
ziyette büyük bir değişiıklik ol
mamıştır. 

Lys mıntakasında dün Belci
kalılara karşı yapılan Ye oü•ün 
gece devam eden Alman taarru
zu bu sabah da devaım etmiştir. 
Alınanlar burada ·bir çok vasıla
larla harekete g<X"nıislerdir. Al -
manlar takrfüen 40 kilometrelik 
bir cephede hic du~madan bü -
yü:k insan kütlele:i ile üıpçula
rının hİmayesinde taarruz etmek
tedirler. 
Öğleden sonra da devam eden 

muharebe en şiddetli haddine gel
miş ııörüniivordu. 

1

. , Paris, 27 
Sabeqa kar91 (A.A.) - Al
------- ' manların bu

gün Belçika hatlarına yaptuklan 
taaı-ruzun pek şiddetli olduğu as
keri Fransız mahfillerinden öğ
renilıni"tir. 

Almanların şimae denizine do)(
ru Üstende istik;rndindc kcndı
lcrine bir ,-ol açı IYa teşebbüs et
t.kleri aıılaşılınaktadır. Bn mın
takada bazıları oldukça derin olan 
bir <;ok l~analların n1evcudi~ eti 
Belrikatı!arın nıuk:ı \'ümetine 't·ar
dım etmektedir . .Mulonrebeııin bir 
kac gün daha sürm 'si muhtemel 
oldi•"u söylenmektedir. 

Bugünün en mülıim hüdisesi 
Saint - Omeı"e ·bir.rnç kilomet
relh~ mcsalede bu .... liaı1 ... ı\ire -
Sur - la - Lvs ciı a ... ına vani C;ı
lais'ye tailrr~z,ve DJ.nk~rk'e yak
laşnuya te;,ebbl.is eien motöılü 
A!man kıtalarının cenahına İugi
liz kıtaları tarafından yapıları 
şiddetli m ukalbil taarruzdur. 

Bu mınlakada r,,üttefiklcrin 
cenubu - gal'bi istikametindeki 
ileri hareketlerinin Almanların 
sahile doğru yapt•kları tazyikin 
mihveri üzerinde 'hır tesir husu
le getirdiği mu.hakkak tır. Calais
nin şimalinde bilıhas:ia Grav·eliı1es 
istikamelirıdeki mınt .. kada bir
cok kanallar v:.:..dır. 

dan mal mukabili avans alabil
mesi temin olunmtLstur. 

Bütçe müzakereleri 
(Başta rafı 1 inci sayfada) 

grup reisi Ali Rana Tarhan kür
süye gelerek aşağıdaki beyanat
ta bulunmuştur: 

268,481,000 lira olarak tespit e
dilen varidatın istinat etti_ği tah
minleri muvafık bulduk. Masraf 
bütçesine gelince, hükı'.ımet es -
ba!bı mudbesinde ~bu sene vazi
yet tabii değildir. Masrafların 
bir kısmından kesıniye mecıbur 
olduk. 262 milyonluk bir masraf 
bütçesi tanzim ettik. Bu sene ıbu
nunla ilare edeceğiz. Fakat vari
dat 1bunu karşılamıyor vergilerde 
28 milyon liralık kadar zamlar ve 
tevsiler yapmak zarureti vardır> 
diyor. Meclis ıbu zarureti teslim 
ediyor. Ve o zaman tevsileri de 
kabul ediyur. Bütçe encümeni bu 
zamları ve tevsileri nazarı iti
bara alarak son yaptığı varidat 
tahmininde varidatı h ükı'lmetin 
teklif ettiğinden altı milyon lira 
fazla ile tesbit ediyor. Bunun 
karşısında hükümetle ıbiitıçe en
cümeni masrafda ayni miktar
da zam yapmak hususunda birle
şiyorlar. Bunu muvafık .bulmuyo
ruz. 

Konuşlu 
Vasington 27 (Hususi) - Re

isicumhur Ruzvdt, radyo ile neş
redilen bir m üsahabcsi esnasında 
Anıedka milletini Fransız \"e Bel
çikalı mültecıier için Kızılaça 
teberrülcrde bulunnuya davet 
ve sivil hafüa yapılan hücumu te
essürle kay-O.ettıkten sonra Bir
leşik Amerikanın istıkbalinden 
bahsetmiştir. 

Ruzvelt, körlere, sağırlara, A
mer1kanııı maddeten şimdiki ni
za haricinde olduğuna saftlilane 
inanan kimselere, fırkacılık hissi
le her ne olursa olsun hüküıme;
tin harici siyaseti aleyhinde bu
lunanlara, panik'e vakalanaraı\t 

artık Amerika ordusuna itimad 
etmiyen !kimselere hücum etmiş
tir. Ruzvelt Amerikanin müstev
liden korkma.dıPım bildirmiş ve 
sözlerine şu suretle devanı et
ıni~tir: 

«- Ben bu korkulara iştirak 
etıniyoru·m.• 

Hatip. kendi iıdaresinin 1933 se
nesindenberi Amerikanın müda
faa işlerinde yapmt~ olduğu isla
hah ehemmivetle kavdebmiş ve 
bu suretle müdafaa işlerin~ ih
mal edilmiş oldui{u iddiasında 
bulunan rakiplerine cevap ver-
mi~tir. 

Bizim muvafık bulmadığımız 
ise vaziyette taıbilliğe d~rıı hiç 
bir inkişaf m~ahede edilmediği 
halde sonradan milli müdafaa ih
tiyaçlarından başka ihtiyaçlar i
çin bütçe.ve sonradan zam ya -
pılmıs olmasıd<r. 

•-~--~-------· 

Muhterem arkadaşlar, mali 
m.ttvazene bakımından cok mü
him gördüği1müz lbir noktayı da 
arzetmeme mü.saauenizi rica e~ 
derim. Hükumetin esbabı m uci
besinde ,bahsettiği ve btugün muh
terem maliye vekilimizin de hak
kında tafsilat verdiği fevkalade 
ta:hsisat programının devamına 
taraftar değiliz. Harp havası için 
de fevkalade tedıbirlere el'bette 
başvurulur. Fakat tahii zam.an -
!arda bu gfüi tedbirlere müra~aat 
usulüne nihayet yerilmesi mali 
seliımetimiız icaıbıdır kanaatinde
yiz. Ve bu kanaatimize mulıte
rem hükumetin \'e büyük mecli
sin iştirak edeceğini ünıit eciyo
ruz. (Alkıi;lar) 

Ali Rana Tarhanın beyanatını 
takilien de bazı hatipler söz ala
rak bütçenin muhtelif masraf fa
sılları üzerinde bazı mütalea ve 
temeruıilerde bulunmuş ve heyeti 
umumiyesi üzerinde müzakere 
Wi görülerek maddeler seçil -
mi:; ve kanun 1940 yılı masarıfa
tı kar:;ıltğı olarak 266,476,321 Jı
ra tahsisat itas:na ait ·bir inçi nıad~ 
desi kabul eailrr,iştir. J 

Askeri vaziyet 
(Başı 1 inci sahfada) 

Gene resmi tebliğlerde bil
dirildiğine göre Alman zayiatı 
ınüthiş rakaitılaıa baliğ olın:ık

tadır. Bilhassa İngiliz avcı ve 1 
bonıbardıınan ta_Lvarelcrinin 
gecell gifodüzlü faaliyette bu
lunnıası Alman zayiatının art
masını temin etmektedir. ı 

Evvelki gece Alıııan başku
mandanlığı Calais ,Kale ııiıı 
işgal edildiğini bildir.nişti. 
Halbuki dün sabah Londra ve 
Paris bu haberi resmen tekzip 
etnıi~lerdir. Halen Calais . Ka
le' nin kimin elinde olduğu 
nıalüm dei);ildir. Çünkü dünkü 
Alman tebliği ilk verdiği Iıa
herdc ısrar ediyor, 
NETİCE: Yapılan muhare -

beler ve alınan hakiki haber
lere göre düne kadar Alman 
yiirüyüşiinün i~i bede{i vaı·dı: 

1 - Cenubi Iııgiltereye ha
kiııl olmak, 

2 - Majinoyu arkadan çe
virnıek. 

Bunun üzerine ınasraf ıbütçe- ! 
!eri okunarak B. .M. Meclisi. ri- 1.

1 
yascti cuınhur, divanı ır~uha;;c
bat, füı,vekalet, ::?ıira1 i De\'let, j 
istatistikı devlet ıneteoroloji ve • 
nıa~buat umun1 .. nüdürlükleri büt-1 
çelerile Di::anet j~l(!ll ı·eisligi, ~ 
n1al(ye vek· !eti, u_·_ unu un1u
rni·1e ve gıi rük \'0 ın!.i::ıarl.:ı.r vc
kü12tleri bJ.~çt:i~·rı t~::ı\·ip edıln1iş
tir. 

Almanlar ilk hedeflerine 
:l·iizde yirmi beş nishetinde u
Ja,n11;Ya ınavaffak oldular. Fa
!-at ilk •nşkııılıklan kurtulan 
nıütı:~fikler ~'\lrnan ı•l~lnnu .. n 
ıniie;:;sir lıir surette akaıucte 
uitr oAtrnıla ba.~!a1u1ş ,."' hatta 
l!:tı·atıı11~ \·.ııi: cttedirlcr, i\Iu
harel,c !-i::ch;li;. eti yük~ck ol -
du~u aıı!a~ilan İngiliz t:ı.y~·a:re
lrri :'\ln1a11 ı:u·hh k-0llarını, 
11:·!-ii\·e trC'n!l!rini ve gerideki 
nıühiı·ıınat dı:!pı}hırını boııı -
!>alanıa~ı: ~urt·ti!,,_" nıüttefi'k ka
ı·a ~ırdul:ıLını d;tha vahlnı bir 
s~ı"kııı!ığa di;"!:~ıektcn kurtar -
llHSt1r. 

Akdeniz de 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

saat 5 e. kadar J..?ıkların söndü
rülmesini bütün memlekete teş
n1il eden bir k::ırar i ltihazetmiş
tir. Işıkların :;öndürülnıesi, şim
diye ·kadar yalnız salıil m.ntaka
Sina iı: hisar eylemekte ıcü. 

İttihaz euilmis olan dii:;.er ted
birler arasında bilhn:;sa ecnobi
lerin ve bu meyanda e7-cümle Sü
ve··- kanalını ııecen ecnebi ge
milerinin sidd·>tli bir kontrole ta
bi tutulması \'.ırdtr. 

l'ranısz ordusu ınajiuo geri
sjni siddetle ınüdafaaya ınu -
vaffak o!duğnna göre Alınan
laı1n ikin.-i hedefe nla:.;ması 
in1kUnsızdır. . 

Harbin bunda:ı sonra yeni 
biı· safhaya girdiğin! kahul et
mek ..:!lnıanı yaklaşıyor. Bu 
safha son h:ızır11kl::u··nı Yap -
m~l.ta clau müttefik kuv.-et
lerin ın!tkabil büyük taarruzu 

İ ile b:ışlıy:ıcaktır. • ~ ı 

~-~~~-~~--~-~· 

ı ı 
(A.A) - 27 / 

Franeız teblljl PAR.İS, 27 
MaYlS tarlhli 

akşam tebliği: 
Ş.imald~ Almanlar şimal deni

zi ile Menin ınuntakası arasında
ki Belçi!ka ordusunun cephesine 
taarruz elnn:iışlerdir. 

Inı:ıiliz kıtaları Aire - Sur - la
L~~ ıntaka.sında a<ieden üstün 
bir' oO\i~r-.. na mu<vaffakıyetle ta
arr.:Z etmişlerdir. Somıne de ha
va kuvvetlerinin müessir hima
yesi altında hareiket etlen kıtala
rımız ·bazı mevzi hareketleri par
lak .bir surette ,başarmışlardır. 

Aisne'in şarkında düşman israr
la taarrw. etmiştir. E>vvelki gece 
~lıyan toPÇU ve piyade mrnhare
beleri günün ıJ:ııüıyük bir kısmın
da devam etmiştir. Bu muharebe 
dü>mana pahalıya mal olmuştur. 
Kıtalarırnız mevzilerini muhafa
za etmişlerdir. 

! 
~--ı Londra, 27 

lnglllz teblljl (AA) - Ha-
------. . va Nezareti-
nin 27 mayıs tarihli tebliği: 

•Sahil tayyarelerimiz biT kaç 
qüıı evı-el bombardıman edilen 
Rotterdam benzin depolarının ha· 

lıt yanmakta cılduğunu bildiriyor· 
Iar. Rıhtımların dahi yanmakta 
olduğu anlaşılmaktadır. 
Ağır bombardıman tayyareleri

miz dün gece dÜ$mana karşı 
g<ıniş harekatta bulunmuşlardır. 
Dün gündüz 40 dan fazla Alman 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Buna 
mukabil 7 tayyaremiz geri dön
memiştir.• - ! Führer'in 

1 
Almen teblljl uıınuımi ka -

rargahı, 27 
(A.A.) - Alman ordusu başlru -
nıandanlığı bildiriyor: 

•Flandres'lerde ve Artoi'de ıc.. 
talarımız, hücumlarına devam et
miş ve muhasara altındaki düş
man ordularını daha ziyade geri
lettirmişlerdir. Menin'in şimali,... 
de de, düşman cephesi üzerinde, 
Ypres civarına kadar derin bir 
gedik ıu;ılması. muvaffak olmuş
tur. Geçen günlerde oldujju gi
_bi, hava ordUS'Una mensup çolc 
bıiiyük cüzü.tamlar, garpte çar
pışmalara ıstirak etmısler ve or
dunü.n iler~emesini kola-.ı?aştıT -
mıslardır. 

RESMİ TEBLiG 
(Bıuııarafı 1 inci sayfada) 

dair olan 3028 sayılı kanun neş
redilıni5tir. 

2 - Bu kanunla hazı maade -
!erin istihlak vergileri arüırıl -
mış ,.e şimdiye kadar \'ergıye ta
bi dmıyan bazı maddeler istilı -
lak vergisine tfı.bi tutul·mu ·tur. 

Bu maddelerin cins ve ııevile
ri. gümriiık tarife numaralarile 
birlikte her mahalde maliye dai
reieri tarafından gündelik gaze
te çıkan yerlerde ıbu gazetelerle 
ve çıkmıyan yerlerde mutat va
sıtalal'la ilan olunacaktır. 

3 - Kanunun .birinci muvak
kat maddesi mucibince, bu me
vad ve eşyanın ticaretile meşgul 
olan ithalatçılar, bu ımalları itha
latçılardan veya memleket için
deki ticari ve sınai müesseseler
den mii:bayea ederek sataıı top -
tancılar, bu maddeleri memle -
ket içinde imal eden sınai mües
seseler bu kanunun neşri tarihin· 

1 de yüz kilodan fazla kahve, çay 
ve 10 tenekeden fazla benzin r.oev· 
cutları ibulunan 12erakendeciler, 
mahallerinde maliye dairelerin
ce yapılan ilanı takip eden gün
den itibaren kırk sekiz saat için· 
de mevcutlarını bir beyanname 
ile bağlı oldukları maliye vari -
dat dairelerine bildirmiye mec
burdurlar. Beyanname vermiyen 
veva ,mevcutlarını no"ksan g'ÖS
terenlerderi vergiler 5 kat fazla
sile alınır. 

4 - Bu kanunla, tütün ve iç
kilerden 2460 sayılı kanun muci• 
bince alınma<kta olan müdafaa 
vergisi aı·ttırılmış ve kfüritler, k-ıı· 
tu başına 10 para, çakmaktaşları 
da adedinde bir kurnıı Milli Mü
dafaa vergisine tabi tutulmnıı -
tur. 

tu başına 10 para, çakmaktaşları 
'adedine 1 kuruş Milli Müdafaa 
vergisine t~bi tutu1mnıı oldukla
rından dünden ititbaren bazı tü
tüncüler bu yeni fiatlarla satışa 
baölamıslardır. 

Bu yeni verıriye tıibi tutulan 
ve dolayışile beyanname verile
cek olan maddelerden bazıları 
şunlardır: 

Kahve, çay, ham kauçuk, liis
tik ayakkabı, çizme, şoson, kaloş
lar, Palata, la~tik borular, elek
trik levazımı, kaUQÇuktan yapıl• 
rnış ha: nevi eşya. Tabaklanmış 
boyalı ve boyasız her nevi deri
ler, her nevi kıösele ve sun'i kö
sele. Deriden ya-pılınuş hırtu eş
ya. Her nevi yün ve kıl iplikle
ri, yün mensucat, bükülmemiş 
ham ipek, her nevi ipek iplikleri, 
sun'i veya taıbii ipekten yapıl -
mış her nevi ·hazır eşya, kara ve 
beyaz ·biber. Yenibahar, zencefil, 
karanfil. tarçın ve tarçın çiçeği, 
terkip yoluyla elde olunan plas
tik maddeler, tarak, ibaston, şem
siye, sigara ağızlığı, tesbih, mo
bilyecilikte müstamel ağaçlar, 
kontrplak tahtaları, abajur ka -
ğıdı, kopye, cam, sinek kii.ğıtları, 
yağlı, parafinli, muınlu ve di
ğer maddeli kağıtlar. Mukavva, 
lkıiiğıt ve mUıkavvadan mamul 
eşyalar. 

Keten, k.::nevir, makara, çile 
yumak, sicim, ip halat, paspas, 
her nevi keten mensucat, şerit
ler, keten ve kenevirden mamul 
tekmil eşyalar. 

Her nevi m~aımnıalar, tuğla, 
!banyo, kurna, Utvaibo, ördek, hela 
takıımları, havan, kapsül düğme
ler, soba, tırvalet takımları, şişe
ler, boncuklar, a:;na, fotoı;raf 
malzemesi, ampul, yüzük, küpe, 
bilezik, her nevi salon eşyası ka
vanoz, 

Kanunun ikinci muvakkat mad .Müddeti içinde beyanname ver-
desine giire, tütün ve müskirat miyenler veya ndksan verenler-
bayileri ile hususi müskirat a - den bunların vergi resimleri 5 
milleri kanunun nE!'lri tarihinde misli fazlasile tahsil olunacaktır. 
ellerinde bulunan tütün \'e içki- __ __ 
!erle kibritleri, maliye dairelerin R , ı h 
d:~·arı:~:c:e~ ili~ ;;!ipi~!~~·~~ e 1 s 1 c u m u r u muz 

. kibrit inhisarları işletme şirketi 1 h • b • t 
a~en_teleri de e}le~i;ıde bulunan 1 ç 1 r gaze eye 
klbrıtlerl ITT'ezkur ilanı takıp eden\ 

günden iEb~ren 2.4saa~ içinde .ma· ı mu" la~ kat vermem,. <!f ı'r 
hallerındekı mhısar ıdarelerıne y 
bir ıbeyanname ile bildirmiye 1 ANKARA, 27 (A.A.) _ Ana-
mecburdurlar. Beyanname ver- dol A. h b l·dı-
mh-en vey·a mevcutlarını noksan .. u ıaz:sının ~ .er a . gına 

.. · gore Reısıcumhu I t In · ·· gösterenlerden vergi ve zamlar ' r . sıne onu 
be k t , 1 .1 1 tarafından ecnebı bır gazeteye 

s a .azasıeaınır. .1 ... 1.k k 
Sayın vatandaş].uca ibilinmek vezrı mış mu a at yo :tur. 

ü:zere tebliğ olunur. elzele komısyonu 
ŞEHRİil'IİZJ". YAPILAN toplandı 

TEBLIGAT 
Yeni kanun dünkü tesmi ceride 

ile neşrolunmuştur. Keyfiyet vi
layetimize ve defterdarlığa da 
tel,e;rafla bildirilmiş; oradan da 
tekımil şubelere tamim .olunmuş
tur. 

Bu kanunla tütün ve ickilerden 
alınmakta olan •Müdafaa vergi· ı 
si. arttırı1ını.ş ve kibritlerde ku-

ANKARA, 27 (A.A.) - ZeJıe
le komisyonu, 'bugün Başvekil -
Jette Başvekil dıoktor Refik Say
damın riyasetinde bir toplantı 
yapmış ve bazı kararlar ittihaz 
etmiştir. • 
İmtiyaz Sahihi ve. Neşriyat Di
rektörii: E. İZZET_ Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi. 

Bir sevkulceyiş ve 
bir tabu · harası 

(Ha~makaledeıı devam) 
den Almaıılarııı zırhlı tümenleri, 
önlerinde muharebe tayyareleri 
oldu'ğu halde geçm~lcrdir. Bu 
tayyare filoları He zırhlı birliklcı 
sayılan kafi olmıyan, zabit kad
rolaı-ı iyi olmıyan ve bu gibi h• 
va taarruzlarına karşı iyi bir ta· 
liın ve terbiye görmemiş bulu -
nan zaif Fransız tümenlerini 
mağlup etmişler, Corap ordusu 
tam bir karışıklığa ve hezimete 
uğranwıtır. 

Böylece Fransız cephesinde, 
hiç beklenilmiyen bir zamanda, 
hiç umulmadık bir yerde 100 ki
lometrelik bir gedik açılmıştır. 
Zırhlı tümenlerden mürekkep bir 
Alınan ordusu, bu ı:edikteıı he -
men içeri dalmıştır. Bu zırhlı tü 
menleri motörlü tümenler takip 
etmiştir. Almanlar, Paris istika
metinde geniş bir cep husule ge
tirdikten sonra, garbc, denize 
doğru dönmüş ve_l>~·l~ce Fran
sız - Belçika hududundaki tah
kiıııatın arkasına düşı11ü~lerdir. 
O tarihte hala Belçikac!a harp et 
mektc olan müttefik orduları da 
kuşatılma tchlikesfae maruz kal 
nuşlardır. Bu kuvvetlere ancak 
15 may1s akşamı ric'at emri ve
rilmiştir. Ondan sonra Alınanlar, 
denize doğru ileı·i hareketlerine 
devam etmişlerdir. 

Bu sevkulceyşi hatalar hariciJ> 
de tabiye bakımından da hata 
işlenıui.ştir. Fransız ha kuman -
danlığı ve Gcnelkurınayının sa
dık kaldıkları klasik harp sevk 
ve idaresi, yeni - Pek de yeni d• 
ğil, sekiz aylık - bir sevk ve ida
re ile karşılaşmıştll'. Bu sevk ve 
idarenin esaslarında zırhlı tü
menlerin kütle halinde kullamJ. 
masından ve zırhlı tümenlerle 
muharebe tayyarelerinin birlik
te tesir yapmalarından başka ha 
•mı gerilerini kargaşalık içinde 
bırakmak da varılır. Bunun içla 
de derinliğine alanlar, para,şiit
çü indirmeler gibi teşebbüsler -
başta gelmektedir. 
Almanların yeni muharebe ~ 

biyesi de, Lehlstandakiniıı tek&. 
mill ettirilmişi olarak şu şekilde 
vukubulmuştnr: Havada tayyare 
hücumları yapılır ve gerilere pa
raşütçiller indirilirken motosik
letli ve zırhlı otomobilli b~rlik -
ler, ı:üzel asfalt yollarda yıldı -
run sür'atile ilerliyor, bıuıbrı 
arkadan bizim •bindirilmiş. de
diğimiz piyade, makineli tüfek v• 
topçu birlikleri otomobiller ve 
kamyonlarla takip ediyor. Bütüa 
bu kuvvetler, yalnu bir istika -
mete değil; takibi mümkün bü
tün istikametlere doğru saldır
maktadırlar. Hedefleri, ilk kü -
çük mukavemetleri kırınek, kan· 
şıklığı artırmak ve daha kuvvet· 
li mukavemetleri, başlamadan ev
vel, felce uğratmaktır. Ondan 
sonra asıl ordu büyük kısmı1 kli
sik ı:ıiyade tümenleri, topçusu. 
ağır topçusu, tanklarile istihkaıu 
ve köprücü birliklcrile gelmek
te; önden saldırılan yarattıkları 
kargaşalık içinde muvaffakıyet
le taarruz ve harp etmektedir -
ler. 

İşte Fransız cephesi, doğrudan 
doğrun haşkµmandanlığın bir 
sevlnılceyş hatası yüzünden ya
rılmış ve ayrıca sekiz ay evvel 
i'olonyada Almanlar tarafından 
tatbik edildiği görülen yeni bir 
muharebe Uıbil esi karşısmtla es
ki klasik usullere bağlı ka!ımlı
ğı için de, yarma siir'atl~ geniş
lemiştir; yani sevkukeyş hnta-

ı s1nı t3biye hataları vahirulc~tir
ıui~tir. 

Harbin başında yapılan bir 
sevkulceyş hatası ekseri~·a, bir 
çok kan ve arazi ziyaı pahasına 
ve bin müşkillatla tamir \'e tashil 
edilir. Tesiri de, harbin sonuna 
kadar sürer. İşte şimdi general 
Weygand ile kumandasmdaki 
müttefik ordular, düşmanı sıkı 
tutulmıyan Möz kıyılarından 
Manş sahilleriue getiren hataları 
tamire uğraşıyorlar. Kafi bir 
mağlubiyete uğramamış olduk -
!arı için de buna mıırnffak ola
cakları üınit edil}yor. 

ABiDiN DAVEB 

------~--------~-----------~~. 

Al manga 
Romanyayı 
tazyik ediyor 

~rlar Umum MUdUrlUöllnden 
I - Keşif, şartname ve planı mucfüince idaremizin Erzincanda 

yalJtıracağı ahşap idare binası ve teferrüatı işi kalJalı zarf usulile 
eksilbneye konmuştur. 

lI - Keşif bedeli 17783,16 lira muvakkat teminatı 1333, 73 liradır. 
IH - Eksıltme 12/Vl)940 çarşamllıa ajnü saat 15 de Erzincan 

müstakil müdürlüğ·ciııde yapılacaktır. 
IV - Şaı·tnameler her gün İstanbulda Kaibataşta levazım Ye mü

bayaat şubesi veznesinden, Ankara, İzmir başmüdürlüklerinden ve 
Erzıncan müdürlüğlinrlen •89. kuru~a alınabilir. 

V :-- Münakas~ya girecekler mühürlü telklif mektuplarını kanuni 
vesaıkle % 7,5 guv~nme parası ınakföuzu veya banka teminat mek
tuplarını ve şartnamesinin (F) ftkrasında yatıılı vesikalarını ihale 
günü eksiltme saatinden bir saat evveline yani (Saat 14 e kadar) 
ı;:rzinc.an müstakil müdürlüğüne ıı.al<.buz mllka.bilindc vel'meleri 
lazımaır. (4342) 

1 

BÜKREŞ, 27 (A.A.) - Ha, as: 
Romanya ekonomi deleıgeleri 

buJ"ün petrol kımıpanyalarınm 
müme;sillerine Romanyadan Al 
manyaya yapılan petı·ol tesliha
tının 30 temmuza kadar artırıl
ması lüzumwıu bildiı:ımişlerdir. 
Bu hususta ileri sürülen sebep 
Romanvaıun Almanyadan aldığı 
teslihata olan sicil ihtiyacıdır. Al 
manvanın Romanyaya yaptığı 
ekoıJ.Qffiİk tazyik şiddetini her güı 
biraz daha bu sahada artırmak
tadır. Bu tazyik bilvasıta olmak; 
la beraiber daha müsoet şekiller 
iktisau etmekte ve Rumen zi -
mamdar !arı buı;in. Nazilerin da
ha sarih istekleri karşısmda bu-

l luıımaktadırlar. . 



SAYFA - f iKDAM 

F O S F A R S O L , Kanın en h ayatt !<-. oİan kmnm :ruvulaeıllen tuellyerek eoealtır. Tatlı i~ah tem in eder. Vücude devamlı gençlik, 

nrir. Sinirleri culandınırak asabt buhranları u:rku"11zluitt l(iderir. Muımnid in'labazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrie7e, Sıtma 

rinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda \ e kilo almakta ııa y11111 hayret faidcler temin eder. 

dinçlik 

nekahatl& 

FO S F AR S O L ' ün: Diğer bü tün ku vvet flll"Uplarındaıı liatilnlüğü DEVAMLI BİR SURETTE KAN, KUVVET, tşTİBA. TEMİN ETMESİ ve ilk ın.u. 

KAN, KUVVET IŞTIHA ŞURUBU 
nanlarda bile te•İrini derhal ıröster:ıocsidir. 

Sıhhat Vek alet i n in resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

Yaun:· ZIYA ŞAKİR ı--

ALLAHI N 

ARSLANI eALi 
TEFRiKA No. , 65 

• 

Alinin val isi, kabile reislerine, tat l ı
lıkla hakikati kabul ettirecekti 

• lstanbul defterdarlığ 
Mahalle K. No. Adı ffi Sent>ai ih No. K. B. 

K. Şakir 10 Roma Fondakoslti Demir imali 9J~ 5/30 O e• ~.78 "-ıo.:> 

• 4 Frank Tra v horn • • • 5/~6 2.10 0,-

• 8 Ro.m:ın Faodakoski • • • 5/20 0.- 0,-
1... Bey 19 Kirka Ha:-amcı • 5/:i7 7,- &,-
A . Bey 31 .Mihal Yaithane • 5/35 0,70 0,-

• 35 Yani Kostantin Yoğurthane • 5/34 25,20 0,-
T. Minare 74 Glorya Lt. $ . K ahve sanayii • 5/38 12,60 0,-
H. İsa 15 Raşıt An~öl Lfu;tik imalathanesi • 5/39 5,28 0,-
B. K. B. 4 F rank Trevhorn Demir • • 5141 0,- 0,-

T. Minare Sabiha Düıen • , • 5/42 0,- 0,-
• 72/ l Kadri tııe • • • 5/28 9,28 0,-

• 12/1 Nizamettiıı Naka imali • 5/31 0,- 0,-
K . M. P. 27 ~iko Yordan Fırıncı • 5/47 25,22 0,-
A. S . B. 17 Hamit • • 5/48 5,18 0,-
K. M. P. 66 Mehmet ok. Halil Hamamcı • fı/43 3,50 0,-
K .M. P. 224 Nikola Maı-angoz • 5/14 o, - 0,-
B. K.B. U./3 Miltiner S un'i kahve • 2/ 16 2,10 0,-

fa briJı.ası 
A vvarısaray 9 Mustafa. Define arayıcısı • 11,73 10,33 O,. 
K. M P. 66 Halil Haına:ıııcı • 4/20 3,82 0,-
Cibali Havrodd ıı ~aat müteahhidi • 5/11 20,38 1,26 

• • • • • 2/18 0,- 0,-

T !ir arc d' Fatma $a1<.1r Fırıncı • 51/47 0,90 0,18 
'!' 1.irare 112 • • • • 
E p A. Faik Lmt. $. Tencli.c Jı;utu fabrika& 935 2/35 360.00 72,00 

E; A Faik Lmt. $. • • • • 2/'Jf, 180,00 36,00 

("' Ka...m 19 ö Yakırp kardeşi Yusuf 936 13/19 Veraset; 

an 
M. Ha. z. 

3,40 0.81 26.82 
2.79 0.60 ~ 60 
5.12 0,- 0,51 
0,- 2,lıO 2.80 
0,- o,~o 0,27 
0,- 7,:20 9,7~ 

0,- 3,60 4,90 
0,- J,51 2,05 
2,79 1,90 4,69 
7,17 2,01 9,18 
2,18 2,65 5,75 
0,- 1,69 J ,69 

15,36 7.21 25,15 
2,33 1,48 4,33 
0,- 1,00 1,38 
0,- 1,36 2,72 
2,79 0,60 7 :ıa 

0,- 2.95 19,18 
0,- 1,09 1,47 
7,12 5,83 16,24 
o.- 5,30 11,13 
0,- 0,- O, 

o. 0,- 432,00 
0,- 0,- 216,00 
11,98 Zam; 2,40 

E up Mal.ye şubesi mükelleflerinden yuıkarıda adı işi ve tic~retgah adresi yaz.ılı şahıslar terki tl
ca. l tle veni adres, =ını bıld.irınemijj ve teiıellüğa salalı.iyetli bir kimse goster;:.cml$ ve yapılan araş
tırmtıoa da bulunmama~ olduklarından hizalaruııda j?(isterilen yıllara ait kazanç ve buhran vergi
lerini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olmamıştır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan 
oılw:ıwo ( 4430 l 

İstanbul Defterdarlığından 
Bilumum Sınai ve Ticari Müesseselerle Ticaret Erbabının Nazarı Dikkatine 

1. - Fv kalide vaziyet dolayısile bazı vergi ve reı;imlere zam 1 
kras;na ve bazı maddelerin mük.elıefiyet meyzuuna alırunasına dair 
ol;,ıT 3$28 s ı, ı..ı k<mun 27 /5,'\J40 tar ininde neşreciılm.iştir 

2. - Bı kanı..nla \'er_gilcri artlırıln-ıış olan veyahut yeniden ver
f(ı) e luDı t~ı..ılan maddelc-rd~ıı kanunun neşrı taribn<ie mevcutları 

her nevi topraktan su S'ilzgeci ve aksamı, çini ve porselenden sofra, 
tuvalet takımları, sakın eşyası, heykel, çiçeklik ve çiçeık ve sair ma· 
muliıt, çini ve porselenden elektrik aletleri ve aksamı (gü:ınrük ta· 
rife numaraları; 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490) 

R) Şişe, damacana, kavanoz, ayna ve mağaı.a camları, otomobil 
ve saire.\ e mahsus emniyet camlar:. ayna, fotograf camı. camdan 
Jamba ıkarpuzu ve aba.iurl~rı. elektrik ampulleri, saat camları ve 
saat tertibatını haiz sair aJ;,ı camları. camdan, mineden ve camla'· 
tırı1mış µor:;elenden düğme, boncu(;, 6İgara ağ"ızlıg;, bilezik, küpe, 
t~sbılı. yüzük ve sair eşı a, tU\·alet. salon ve yazıhane için camdan 
mar •,l eşya (gii.ınrük tarife numaraları: 494, 498, 49~ 500, 501 503, 
505, 507, 510, 511, 512, 515). • • 

6. - Müddeti içinde bevaname vermiven veyahut mevcutları· 
nı noksan bıldıren!erden b~rannamesini vermedıkkri veya noksan 
bildirdıkleri maddelerin vergisi beş kat fazlasile tahsil edilecektir. 

7 - B<·ı anamelerin kabulü için tayin olunan müddetlerın he
sabında a.>ac'.ı<laki noktaların behemehal nazarı itibara alınmas< ,·e 
beyannameleı in bu müddet içincie verilmesi lazımdır. 

A) İthalatçı tacirlerle toptancılar ve sınai müeı;seseleı· çay, ka!ı
ve ve benz n satan perakendc>eiler için verilmi~ olan 48 saat mü: Jet 
bu ilanın ~·apıldı;;ını takip e<le:ı güP.J.n mesai ıaatıaden b~lama:< 
üzer<• ü · ıcü ıtün~ sabahı rresa. •aatinde bitecektır 

B) İnh .,r bayilerile muSK'<at i.n;ılleri ıçin tayi;. edılrr ;..-, c•an 
iki ~Un 1ni.ıcic.iet il:uıın ynpıldı;:!ı glinu takip edt:.ı t:tünün m~~ai s:n~ 
atınden başlıyarak ikinci günu akşamı mesai saatınde bitectktır 

C• Kibrit ~u·l<etı acenteleri icin 24 şaatlik mühlet ilanı takı· 
bede, günün n;csai saat.noen ba~lıyarak daha ertesi gün~ sabahı 
mesai saatınde bitecektir 

Alakadarlarca biLıı.mc-.k üzere llar. olun_r. 

NOT: 
1 Verııecek be. ·nnnamelerın iıak ve si1intıden 3-r~ c..ı, rak nıa .. 

kine il<' veya mürekkepli .kalemle normal eb"attakı kağıtlar~ va· 
zılnıasına ve a,ağıdaki nümuneye ,gore tanzim edilmesine dikkat o 
lunmalıdır. 

llC-.cllefin şube 
lie~.ıp num::ırası 

Adresi : .......•...• 

.& s:: :..""" c ::ı - > .=]-· ~~ "' ::ı "' ::E - ~ ::ı .... 
!-Jl.-" 

Şubesi Tahakkuk Sefllgine 
isi.fi".. • •..•••..••• 
lş ........... . 
Beyannamenin ve
rildiği tarih: 

Yün ve pamuık Ticari esasa gô-
mensucatta met- re !lliktarı: 

Te murabbaının (Metre, düzine, 
sikletı : adet ve s:ıire) 

;::: .... .. "' .... .g 
"" o .... "' :: ::;;; ..... 

lx:: 

Müe;;seseıne ait imalathane, depo, ma~aza ve yazı:lıaneınle sair 
yer lerde / / tarihinde mevC'Ut bulunan istihlak ve,rf(isine 
tabi maddelerin yukarıda müfredatile ı:ootcriloıış olduRtınu bildi· 
rıriın. 

(PUL) 
:Müesseııe sahrbinin açık hüvi • 

yeti ve imzası: 
2 - Hususi müskirat amillerile, tütün ve müskirat bayiler i \"e 

kibrit inhisarları işl~tıme şirketi acentalarınuı kullanacakları be
yannameler İnhisarlar İdaresince tabı ve ihzar edilmiştir. .Anrll. 
bayi ve acentalann mezkur idarelerden tedarik suretile bu ber< 
nnameleri tan.ziın ve tevdi etmeleri Jazıınıdır. 

(4397) 

İstanbu l mıntaka lim•n reislığinden 

Denizcilere ilan 
Giin Saat Saat 

27 Mn\•S 940 10 : 12 ..-e 11 - 16 
28 Mayıs 940 10 : 12 ve 14 . 22 
29 Mayıs 940 9 ; 11 ve 20 - :ı2 

Yukarda yazılı· !(Ün ve saatlerde (Darıca ve Kava) rnıntakalıı• 
rından denize karşı topçu atışları yapılacaktır. Müteyak:kfz 'bultJ11" 
maları. .4427, 

Kadıköy sulh m•hkemesi baş katipliğinden : 

Müddei Fatma Aktan ile müddeialeylh Yari Keı:eryadi'nin şiiy;an 
Ve müştereken mutasarrıf Oldt kJart VE' lstanbul UÖJ"QÜnCÜ İCI"~ dai• 
resinin 341/1388 sayılt teı;kercs;h· muallil Damyonos'un ve yine is· 
tanbul altıncı icra 933/6754 numaralı dosyasıyle Kurtuluşta 274 nu· 
m arada Ko.taki k.izı Anna'nın ve yine Beyoğlu icra memurluğunun 
l/$ubat/3~5 tarihli tezkeresile Sokrat o~lu Yuvan'ın alacakların
dan dolayı Yani Kescryadi hisı;esi rnırhçuz bulunan Kadıköyünae 
Zühtti Paşa yeni Göıtepe mahallesinin eski Haırudiye yeni Selaani 
çeşme sokağında 1660 lira kıymeti muhammeneli ve 10 kapı sayıcı 
b ir tarafı aktemce ifraz olunan mahal ve bir taraf. ~mliıki şalhane 
tarlası i:ıir tarafı aktemce ifraz olunan dij;(er tarla bir tarafı yeni 
sokakla m ahdut 1532 metre 50 santimetre miktarında zemini Sul· 
tan Selim va'kfından bir kıt'a tar la ile yine 4300 Jıra 'kıymeti mu
hammeneli ve ayn i mahalde 12 kapı sayılı bir tarafı aktemce ifr&i 
ulunan malıal iki tarafı emlaki şahaneden tarla ve baun Ohanne8 
•eresesinin tarlası ve bir tarafı aktemce ifraz olunan diğer mahal 
"ft baızan yeni IO!ı:ak ile mahdut 4817 metre milrtarırıda vakfı mez· 
lcilrdan ~umu rnü.llı: bir kıt'a tarla Kadıköy birinci sulh huku'k 
ınahk&meııi il.imına uüsteniden izalei ~yuu zımnında ve tarıtıl 
lllndan itibaren 20 gün müddetle açık .bulundurulan satış ~rtna· 
mesinde yazılı ....-ait dairesinde ve peşin ,.,ara ile 3 temmuz ~40 
tarihine tesadüf eden çarş~ günü saat ondan on ilqye kaciaI 
_!{adıköv suUı mahkema>i başkfıtipliiiinde açıik arttırma suretile sa· 
tılacaktır. Yevmi mezkftrda satış kıymeti muıhaınmenenin % 75 i
ni bulmMlığı takıdirde en aon arttıranın teah'Jıüdü baki k alma) 
üzere mü-zay edenin on beş gün daha temdidile 18 temmuz 940 ta 
rihine tesadüf eden perş<!Jil>e ~nü saat on.dar on ikiye kadar en 
çok arttırana ihalei kat'iyeııi icra kılınacaktır. Sat~ tari:hıne kadnı 
müterakim bina ve IWkaf ff beledive ve~ borçları ve satış harcı 
tı.issednrlar.na ve yirmi senelik vakıf tav•zi ile ıhale pu müştrrı

.me ait ol.ınak üzere satılıkhr. Taliplerın % 7,5 pey ak..e>ı ver!T'cl rı 

li.zımdır. İcra ve iflas kanununun 126 ncı uıaıddesi ı: .ıcıi:.ıne:e ipotek 
ııal"ıibi alac*1ılarla diğer alakadarların hUSU6ile faiz ve rr aor~fs. 
dair olan iddialarını 20 ,ııün içinde daireye bildirmeleri akı;i halde 
hakları tapu sicillerile sabit olımaıkıça satış bedelinin payla,,m" n· 
dan h ariç ıluılacakları ve daha faızla malfunat almak iBtiyenlcrin 
maıhkemenin 1139 /613 numaralı dosyasına müracaat eylemeler lii· 
ı.um\l ilin o>lunur. (2711Mi) 


