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Şimal Cephesinde Alman Tazyiki Siddetlendi 

==-======= 

1 •rilıin lı•r d•rJrintl• 
o. lısr y•rd• bir [V alı
tled.tlin] bulm•lr miim
ltün oluyor. En •on eli
le Danımarlraılan •onr• 
/ielt;ilıa l••lim oltl• 
============="'""""~ 

Y axan : ABiDiN DA VER 
tF:::!!_ arp cephesiadeki kaa· 

. ~ h ve öliimlü haile muh
telif safhalar arzede • 

rek devam ediyor. 1940 hlirbinia 
en kaı-akteristlk vasfı •ürpriz -
!erdir. 

Belç. ika ordusunun Almanlara I 
teslim oluşunu da bu sürprizler· 
den bıri olarak kabul etmiye mec-, 
buruz. 

Ne yazık ve ne gariptir ki, bir 
ınilletin istikl.il ve hulfısunu mü· [ 
dafaa etmenin ve tam neticeyi al
ınanın icap ettirdiii bir giliıde 1 

Belçika ordusu teslim bayraimı 1 

~elıımiye mecbur edilmiş bulu -
nuyor. 

Demek ki, tarih (Vahdeddia). ' 
tipli bir takım ıef veya kralları 
kara listesiae geçirmekte henüz 
bir tereddüt ve utanç kaydet • 
ınekte muhteriz bulıınmuJor. 

Danimarka kraliçesinin nefsi
ni ve vatanım teslim edi§inden 
ıonra kral Leopoldun bu tesli
ıniyeti de tarihin insanlığa ver
diği yeni ve acı bir nilialdir. 

Bir kral daima bir vatanı bü
tün meclubiyetile kendi hayat 
ve masuniyetine feda edebiliyor. 

Fakat hükumet ile yeniden toplanmış ordusu 
müttefiklerle birlikte lıarbe devama karar verdi 

Lil civannda büyük muharebeler 

CHURCt-~iLL DEDIKI: 

J1ücadele aza mı disiplin ve 

azimle devam etmekıed ir 

Kıta•tımızın maneviyatı mükemmeldir 
WNDR,A, 28 

(A.A.) - Reuter 
bildiriyor: 
J3aşvekil B. Çör

lbugün öjıleden 
sonra Avam Ka· 
marasında 1.bJJlU -

1 

mi alkışlar ara -
sın Ja aşağıda:l:.i 
~eyanatta !bulun -
muştur: 

Avam Kama· 
ı ası şimdiye ka
<lar öğ'rsnmişti.r 
l:i, Belçika Kralı, 

(Arkası 3 iiıı
cü sayfamızd•) CHURCH1LL 

REYNAUD DEDIKI: 
Frarısa yüz defa istilaya uğradı. 

Fakat asla boyun eğmemiştir 

Zaferli! oliın 'imanımız s•rsılm•mııtır 

REYNAUD 

P.A.Rffi, 28 (A. 
A.) - Reynaud, 
bu •"bah saat 8,ad 
da ŞıU haberı ver • 
.ııiıştir: 

Bu gece vukua 
gelmiş olan va • 
hinı hadiseyi Fran· 
sız milletine bil • 
dirmek mecburi -
yctindeylm. Fran
sa, aı'.ık Belçika 
ordusunun harbe 
iştirakine güve • 
nerr tz. Bu s2 b~ı h 

(Ar kası 3 iin
di sayfamızda) 

i-- Yeni Vergiler 1 Bütçe müzakereleri 
~'.'.f~'l ı . .. 

Ticaret Vekôle-

Fransız hafif topçularının son muharebeler esnasında alınmış bir resimleri ... 

Simaldeki Müttefik 
kuvvetler tehllkede 

-------
Vaziyet ciddi 

Belcika hükOmetinin 
1 

dün verdiği karar! -Harbe devam 

tinin bir tebliği 

Fazl• fiat talep elmek 
•ğır mesulıyeti muciptir 

ANKARA, 28 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden teblig edilmiştir: 

27 ınavıs tarihli resmi gazet~de 
neşredilmiş olan 3828 numaralı 
kanun bazı maddelerin istihliı•k 
vergilerini arttırmış ve bazı mad
deleri de yeniden bu verı<iye ta· 
bi tutmuştur. Seker, çay, kah
,-e benzin, kaucuk ve mamulatı 
ile deri ve mamulatı, pamuk ip
Ji~i namuk mensucat, pamuktan 
buzır eşva, vün ve kıl iplikleri, 
vün ve kıl mensucat Y'İ.İilden ve 

Dün Dahiliye, Sıhhiye, Ticaret, İktısat, Ad
liye, Münakale, Ziraat ve inhisarlar Ve
kaletlerinin masraf bütçeleri kabul edi ldi 

VEKiLLER BEYANATTA BULUNDULAR 
Ankara, 28 (A.A.ı - B .• 1. .vıec

lisi bugün Mazhar Gcrmenın baş
kan!ıpında birıoirıııı mütcakıp 
yaptığı toplantılarda 1940 mu
vazenei uımuıni:-ı·c kanunun1:n :~ıü 
z.akcre:;ine devam eaerck n;~1~raf 
bütceleri üzcrjndeki ınüzn'.{l relu
rini ikınal evlcmiştir. Bu acı tecrübe demokrasiler 

ve hakiki demokratlar i~iu bir 
mağliıbiyct izi ve batıras"ı değil, 
bilakis demokrasi darnsmııı kuv
vetlenmesi yolunda bir delil, bir 
ders teşkil ediyor. 

Vatan ve istiklill. mefhumu -
na tevarüs ile dcgil, i>tilıkak ile 
•abip olmuş bulunan bir harp 
çocuğu eğer Belçikanın başında 
buluıınıu' ve vatanına her tiir
lii savlet; karşı ınüdabaie mec
lıuriyetinde kalmıı; buluıı,aydı 
hiç şüphesiz taril}in ve bugünkü 
vaka_yiin en miielliın tezadına 
•ahit olnıwı bulunııııyaca!..tı._Ni
lckim, hakiki demokrat ve da
vaya inanmış bulunan Belçika
lılar Kralın kendilerini feda et
miş olmalarına rağmen muka
vemete devam etmek kaı:arım 
vermekle öz hürriyetlerini or
taya koymuş bulunuyorlar. Beş-

Taymis halicinde 
top sesleri ilitiliyor 

1 Müttefiklerin 
1

• dünkü faaliyeti 

Kral Leopold vatan 
haini de addediliyor 

" Kral öldü ya

şasın Belçika ,, 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

/ ,~ıllll!~~!!'!!!!"-""&!!l!!!!!!!!l!!!!!!!!'!~!S!l!!l!l! .. l!!l!!!!!I.~ 

Ask.eri 
Vaziyet: 

Müttefiklerin k•rşılıış-

.Muhtelif Vekiıletleri aLKJdnr 
~en rr.eselcler üzcri:1 il' .;::.ÖZ •. u~ ı 
hatipler bu noklaıar etr; ıoda 
noktai nazar]arının izah evle •. ı-.

ler ve bazı temennilerde bulun
muşlardıı-. Bu meyanda Dahili
ye Vekaletini al:ikadar cd"n m~v
zular üzerindeki rnütal,.<Jara kar· 
şılıi< veren Dahiliye \ e,..,Jj Faik 
Öztra:k un1un1ivet ıtı1ıaril<. nü
fusuımuzun artmaSJnı t.en1in ba
kımından Dahili• e Vt>.kiıictine 
terettüp eden işlerin tahakkuku 
için alınmış olan tedbu lerı iz. '.1 
,yJomis ve İstanbulun ekmek iş
.cıi üzerinde ça'lı,,,ldıf('.! •. ve bu 
hususta yakınd;ı iyi 1.( ti< eler alı
ırnca~ını ümit etti!: ~i ilave eYl<·
lrıistir. 

~ uz bin muharibin hiçbir sebep 
yokken kendilerini düşmanın ku
cağına tç:ı·ketmcsi ~ancak ,-c an
cak tarihin hiçbi.riniıı affctıni • 
yeceği cebanet ve lıiyanctkn baş· 
ka bir şey değildir. 

Kral Leopold eğer, vatanını Al~ 
nıanlara kayıtsız ve şartsız tes
liın etı'nc5i mukadder idise ne.di
ye müdafaaya kal!;ı~tı, ne diye 
Reynaııd'nun dedigi gibi mütte
fiklerden yardım istedi \'e onla
r1n stı-atejik vaziyetlerinin bo .. 

ıuhnasına Umil oldu? Eğer, hü
kumdarhğını ve vatanını müda· 
laa edecekse ne diye teslim ol • 
duT 

Anla~ılıy·or ki, bin bir hiyanet 
Arkası 3 11 "• sa~jadaı" 

. 
t SA~T~IB- ~;iu;b:~~:~ 

_ ı:öre, Kalı:de ve 
Lil civarında, tarihin şimdiye lla-
iıar ka§detmed.iği derecede şid
detli muharebeler olınaktadir. 

Alman kıtaatı bes koldan Fran
sız ve İngiliz kuvvetleri üzerine 
"11ürümektf'<lir 

Aln1an kumandaninın plin.1, 
buradaki kuv\' 1 tlcrı ikiye ayı
rarak birer birer imha veya esir 
etmektir. 

!·-SAAT: 14 l (A.f\~arisZır~~ 
J .b cuzutamlarm 
' toplu bir hal-

.de hareket etme•ine son derece 
f1avri müsait o1an 'ark bölJZesin
de Alman kµmanda heyetinin 
Meuse ve Aisne aıa onda ardı ar
dına ve bitmeler. ıne>llük hü -
cumlar yapmasındaki maksat pek 
sarih ııörülmektedir. Pek arı
zalı ve ormanlık o:an bu arazi 

Kral Leopold. İtalyan veliahdının 
karısı olan kızkardeşi ile beraber. 

. E 1 Paris, 28 
f'r•n•ız tebliği ! ( A. A. ) -

28 mayıs ta-
ri!ıli aksam tebliği: 

•Kral Leopn!d tarn fmdan itti
haz edilen karar düşmana şimal
de tazyikini arttırmak imkanını 
~ermiştir. Burada Fran•ız ve 

Paris, 28 (A.A.) - Salilhiyet -
"tar askeri mahfillerde, bu sa
bah şöyle denilmektedir: 

Kral Leopolı:l'ün ihaneti, şahsi 
bir ihanettir ve bu ihanetin lıü -
tün mes'uliyetini tek başına 
Kral taşıyacaktır. Bu fevkalade 
vahim hadise müttefiklerin Lys ı 
ırmağının yukarı mecrası üzerin
de sıthil limanlara ve ezcümle tlün 
akşam biılii tutunmakta olan Ca-

r Arkası 3 imcü SO')fada) 

pı~mıya devam etmektedir . 
Sommed.e muharebeler kıtala

rımız için müsait bir şekilde in

kişafta devam etmektedir. Bom-
bardmıan tayyareleri"'.ıiz gece 

gür.düz hava meydanları ve düş
man /co1ları üzerinde faaliyetleri

Arkası 4 üncü saııfamızda.) 

tığı yeni tehlike 

B 
Belçika Kralı Leopol • 
dun emrile 500,000 
Belçikalmlll silahım 

Alınaulara terketnıesi, Manş 
sahillerini müda[aa eden ve 
fakat merkezi Fransodaki kül
li kuvvetlerle halen irtibatı 
tam olmııan müttefik kıtaat 
vahim bir vaziyette kalmış bu
lunuyor. 
Bel~ika cepbesindelıi nıütlc

fik kuvvetlere mühimmat ve 
iase ambarlığı ''azifesi gören 
DÜnkcrk'lc İngiliz ve Fransız 
kıtaatı arasında irtibatı teM 
ise memur bulunan Bel~ika 
kıtaatının teslim oluşu ilk ola
rak Belçika ve şimali garbi 
Fransadaki müttefik kıtaatın 
mlthin1mat iaşe tenıini imkin
aız kılmaktaılJr. Halen iki ta
raf arasında muharebeler ce -
revan ediyor. Gelen haberlerde , 

(Arkası 3 iincü saııfacla) ' 

BASVEK1L REFiK SAYDAM (k:kas. 3 iincü sa~jada) 

Amerikada harbe 
iştirak taraf tarları 
gittikçe çoğalıyor 

NEW-YORK, 28 (A.A.) -New
York Tiınes gazetesinde neşret· 
miş olduğu bir makalede Hamil
ton Armistrong, Birleşik Ame· 
rlka:va hitap ederek müttefikler 
için tayyare ve harp malzemesi 
ve mülteciler içinde para iste • 
midir. 

Binlerce An1erikan gemisi k .. 
!anılmamaktadır. Neden dolayı 
bu gemileı'(• Kızılha~ i~arC'tleri 
ko:varak ambarlarımızda riirü -
nı~kte olan buğday \'e pa;,ttık -
)arı Avrupaya nakletnıe~i için 
Kızılha~ müessesesinin en1Tine 

(Atkası 3 üııcü sayja<la) 



-

Mehmet paşa, Saray 
sının Voyvodası 

gözdesi ermeni karı. 
ve para toplayıcısı idi 

Sul!art İbrahimin kadından baş-ı 
'ka hiç bir şevle t.cması yoktu. 
• a.ela: Ermeni kızının .saraya 
geli i bu değışiıl<lığin arzusunun 
neticeiydi. 

Ermeni kızı n:ı,·et boylu ve şiş
mandı. DLtru bevaz. kara kaş
lı. kara gözlü idi. 

Padişah, daha i1k zifaf olduğu 
neceden bu kıza me tün olmı.ıe
tu. 

c:;ekerpare bmile yadolunan bu 
ermeni lôz Yedinci Haseki na.mi
le ortal.ı.l!a ve saraya ır müddet 
ha.kim oldu. 

Haseki kadınlara ,;imdı.ıe ka
dar ) asmaklık olarak ancak bir 
~anc..k varıdatını verirlerdi. 

Sonra, Ha>e«ilerin adedı dör
dtl geQ!Ilezcti. Şekerpare Sullan 
Yedinci Haseki olmuştu. Padi -
sah, ona Şam vilayeti gibi koca 
bır ·erin varidatını tahsw etmek
le \eni bir usul meydana koy -
mı. tu. 

( uuleler. Hasekiler kendi a
damlarını toıılU'\'Orlardı. Vali
lere. Sançak beylerine meydan 
vermiyorlaruı. 

Bu. tahsildarlara V•J\ voda na
mı verilmiye başlan· • t . İslav" 
ca .crdar demek olan bu namı 
ecncbı ruhlu vözdeler l<oymuş
. tu. Bizim tarihler bunlara müte
sellim derler .. 

S("kerpare Sultan, ki Yedinci 
Haseki Şama nail olunca o da 
ora,·a adamlarından birini voy
voda "Önderdi. Bu a.damm adı, 
:4ehmet ağa idi. İ;ıbu khmet 
aan ·nraları tarihte Köın·iılü 
Riinik Mehmet paşa namile ·öh
ret buldu. 

Mehmet paşa. ermeni karısının 
voyvoda ve para topla neısı idi. 

Sarayda lacıalar ceı-eyan edi
... ..,rdu. Zehirlenmeler, denize at
nuı laı·- Biribirlerile saç saça baş 
baba J[eierek kavgalar oluyorou. 

Yedinci Haseki kadın Turhan 
Swtanın QOCUi(\ınu emziren Sll
leV'lll.an aiian1n evllıtlı2:ı tiÜtnine 
nin ~ Sultan tbahim kendi 
-~hıadesine tereih ediyordu. Onu 
*:uca.kına alır sütnine gibi se
verdi.. 

Turhan Sultan, sütninenin pi
çini. Sultan İbrahimı_n şehzadesi
ne tercih etmesine tahammül e
demıyordu. Bir gün pad4aha 
sertçe mukabelede bulundu. 

Deli İbrahim, Turhan Su! tanın 
bu muamelesine karsı derhal 
•ehzadeyi kapıp havuza allı. Tur
han Sultan b'J hal karşısında fer
yat l'dereK bayıldı. Ben<ieg:in 
havuza koşuşup şehzade. Iehme
di bogulmasına ramak ka!ınuş 
iken kurtardılar. 

Sehzadl! yalnız suda boğulmak 
tehlikesine maruz kalma<iı. Atıl
dığı vakit başı havuzun kenarına 
ilisti. Yaralandı. Bu yara yeri 
Sultan Avcı Mehmet de ihtivar
lı'!:nda bile belli idi. 
Padişahın kadına düskünlüğü 

kendisine saray dahılinrle bulu -
nan ~inlerce kadın ile iictifa et
tiremedi. 

St'hirde, kırda 11.ezer, köşklerde, 
hariç saraylarda vakit geı;irir ... 

- Irz padişahındır .. 
Kaidesi üzerine önüne ı?eleni, 

·ııôıüne keseni adamları vasıtasi
le getirtirdi. 

Bu suretle yüzlerce evli kadın
lar .. Bakire kızlar sara.va girerdi. 
Kocalar, b~alar ses çıkaramaııdı. 
<'ünkü: 

- Irz padişahındır .. 

Amma belki de görüldü -
ğünı kadar çocuk de~ilinı ... 
l\lerak etnıe. ben ne istcdiğioıi, 
uere\'e varnıak i-;tedi.~inti bıli -
yoruın. Benim de iradem var. 

Ayten CO)Uyordu. Yanakları 
kız.trınıs, gözleri parlanııştı. Per
vin: 

- Bunları bana söyleme dedi. 
Sen olduğun gibisin yani çok 
güzel bir kızsın! .• 

A vten bir kahkaha attı, abla
~ının k Barına büzüldü: 

- Sahi beni sc\'iyor mu un? 
- Tabii seviyoruın. Bugüne 

kadar kimseyi ı.evmeıni~tim. Kal
bim sahip ·izdi. Sen sahip çık -
tın. Seni ~·alnız bir abla gibi de
ğil. bir anne gibi de sevi}·orum. 
Scniıı ıne ut olnıanı istil-orum.. 

Yani, padişah için her şev he
lal idi. Ona itiraz olmaz. Onun 
ilişti•i namussuzluk sayıJ.mazdı. 

Sivas tarafında bulunan İb
sir Mustafa pasanın pek güzel 
'bir zevcesi vardı. Dalka \'uklar 
bunu derhal padişahın kulağına 
eriştirdiler .. 

Padişah, Sivas valisi V artlar 
Ali paşaya bir ça\-uş yolladı. Fer
manda söv le yazılı idı: 

- Otuz bin altın ile Lbşirin 
karısını derhal yola çı.kar .. • 

Ali paşa, padişahın fermanını 
alınca sinirlendi. Adanıı.ı rııkah
lı karısını nasıl alıp da yollıya
bilirdi. Bu, bir rez~:et idi. 

Ali pa<a, baba •igıt tar adamdı. 
Padi · m fermanını reddetti. Ça
vuşu iwvdu. 

Pa '8.h, Ali paşanın ba hali
ne hiddetleıı<ii e idan •na hük
metti. Ali paşanın kelk ini u
~"llrınak içın İstanbuldaı, cellat
lar ynla çıkarıldı. 

Fakat. Ali paşa, maiydıle i•van 
ile Anadolı.) u alt üst et' . 

İbşır .Mus•afa pa<a, aslen ar
nııvut idi. Karısım lufı ve hi
ma,·c eden Vardar Ali pa ava 
n.:net sinasane hareket eoeçeği 
yerde ihaneti virki olmıya oaş
ladı. 

Vardar Ali paşa, büyi.in. bir 
.kuv\'etle Ltanbul kapı.lal'ı:u ka
dar darandı. Lakin, :>ultan İ-bnı
him e;(lencesindcn ~eri d~rJ.r1u
yordu. 

Edirneye seyahate karar verdi. 
Padışah her konak.ta e.11.'en~eler 
cünbü.~ler tPrtip olunU\·crcıu. Ku
nak mahal,ıne gelen naibi hü~iı
met padı:şaha şunları arzcttı: 

- Padisahı:ın, buranın navası 
fenadır .. Otagı huma~ unun bi
ra:ı Hende bulur.an aı•;c: ve su
yu latif bir meoirooe ,tı..rmanız 
müna~iptir .. 

Tavsiyesinde bulununca, Sul
tan ibrahim gazabe ~elcıı. Ve: 

- Mülküm<ıe istcdıgır" yerd" 
oturımı.ya sen mi mani otacaksın? 

Dıyerek zavalli adamı cellada 
verdi. Etrafında bulunanlar güç 
'hal ile naibin vücu.dunu celladın 
elinden ~labildiler. 

De.ı İorahım, ne yaptlj\ rı bil
miyordu. Sui.istimalden dima
ğı mahvolmuştu. İ ret, suiisti
mal İ'brahi.mi mecnuna <;evir
mişti. 

Padişahın, naibi cellada veri
..si diı{er kaza naiblerini kuskul
landırdı. Çorlu naibi makamını 
terk ile bir yere ııakland:ı. 
Padişah, çadır safası vana, ya

ı>a, Edırneye kadar gcldı. Edir
ne<le ahenkler, cünbili,ler, işret
ler içinde vakit geçirivordu. 

l3ir gün ocakta yanmakta olan 
oduna padi,ahın gözü ilişti. Et
rafındakilere wrou: 

- Bu, odunlar nerenın odu -
nu? .. 

Cevap verdiler: 
- İstrancanın padi.sahım.. 
füddetle mukabele etti; 
- Bu, odunlar !stanbulun c>

dunları kadar parlak yanmıyor .. 
ra~~- istanbuldan odun getirtin. 

Bl'. un üzerine, at, araba, öküz 
L .... ':c;ldan odun ta.>ımıva baş
landı. Esasen istanbulda yanan 
odunlar da İstranca onnanının 
Odunları idi. Fakat, Deh İbrahim 
bir kere böyle görmüş ve böy
le irade eylemisti. 

Seni me ·ut etmek ırın vapmıya
cağnn hi~bir ~ey yoktur. 

- Hicbir şey ~·ok mudur? 
- Yoktur. 
AJtcn bir ıniiddet e iz dur

du, ·onra ciddile.,,ti: 
- Per\'in dedi, seni aldatıvo

rum; galiba ... Bana degıni) e.ce
ğim kadar kıymet \'crı)'orsun. 
Belki de hen hu derece muhab
bete, şefkate la~·ik değilimdir. 
Sana çok kusurlu, çok kabahatli 
bir ku olduğumu anlatmak hte
dim. gösterdim, görmek anlamak 
istiyorsun ... Halbuki seni aldat
mak istemiyorum, senin değerin 
benden on bin kat fazladır. 

- Beni sev Ayten bu hana 
kilidir. 

- Ooo ... Bu eihetten karkma, 
seni sc\·erim.. 
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Mekteplerin 
Kampa 

,,_ " 
1 Piyasada sıkı 

ÇLkma günleri 
Dün alakadarlara 

tebligat yapıldı 
Şehdroizdeki mekteplerin as

keri kampa çıkacakları tarihler 
dün t..ıbit olunmuştur. 

Liselerin 9 ve 10 uncu sınıfları 
talebeleri önümüzdeki :rym 7 sin 
de, sıon sınıfları l temmuzda, öğ
retmen okulları 22 haziranda 
kampa cıkacaklardır. 

Kamplar bu yıl 20 şer gün müd
detle devam edecektir. Kamplar
da talebelere öğle yemekleri ku
ru ve kuvvetli gıdalardan veri-
lecektir. -

Kıımplar; mekteplerin civar -
larında ve phut bahceleri müsa
it ise .bahçelerınde tesis oluna -
caktır. Taı.eoeler ~eceleri evle
rine gıdeoi!cceklerdir. 

8lı:Llı:D1 ll' S 

Taksim gazinosu açılıyor 
Taksim gazinosunu i~letecek 

olan Romanyalı mütehass1B Bük
reşlen dönmü~ ı:e dün beledıye
ye gelerek gaıınonun noksanla
rı ıa:tk.r~tl:ı ;:!Örü.şmi..ıştUr. 

Gazııı.o RL>menlerin idaresin
de olarak 15 hazirandan itib~ren 
açu Jcaktır. 

Taksim kı~lası arkası 
tanzim ediliyor 

Belediye reisliği yıkılmakta o
lan Tak.sim kı~Jası arkası ile es
ki Ponorama bahçeoinin bulun -
dugu yerin tanzirtıine cumartesi 
ı:ıunuııden ıtıbaren başlıyacak -
tıl'. 

Sürpagop arsasının da ifraz ve 
tanzimile buradaki kıüsenin is.o 
tıınliikı cıe ôııiıımüzdeki hafta ya
pılacaktır. 

TİCARET 

Bir kontrol 

yapılacak 

Zam dolayısile ih· 
tikar yapılmıyacak 

) Bazı maddelerin vergilerine 
1 zam ve bazıları hakkında da 
\ y~ııi ı~ü~ell~fiyetler t~t!'ik e
. dılmesı uzerıne dün vılayetçe 
kaymakamlıklara bir emir 
gönderilerek bu hususta kay
.makamların bizzat meşgul ol
maları ,.e zan1 vesilcsile aşırı 
fiat istenip halkın aldatılm'l,
sına meydan verilmemesi ta· 
minı olunmuştur. ~ 

A~· ni emre göre bütün diik- I 
1 kanlarda ve pazarlarda her 

1 
cins ınahn iizcrlerinc fiutları
nı \·e cin.ıtlcrini gösteren eti -
ketler konulması hakkındaki 

( ınccburi~:etin yerine getirilip ) 
gctirilınediğ'i eheınnıiyctlc tet- \ 

·, kik olunacaktır. Bu suretle 
kavmnkaJnlar fiatları müraka-

1 b.; .-e birbirlerile nıukay~e 
ederek \·Ük!<ek gördükleri fi-

( atlar hakkmda hemen takiba
ta gt>çcceklerdir. 

• 

1'ütün satışı 

Geçen yılki rekolte. 
den pek az mal kaldı 

Son gelen haberlere göre, E
ge ınıııtakas.nın geçen yılki 35,5 
mil.~ on kiloluk tütün rek<>ltesi
nin 34,306.931 kilosu satılmıştır. 
Marmara nııntakasının 9 milyon 
kiloluk rekoltesinden satılan ımik
tarda 7,5 milyon kılo.vu geçıruş
tir. H milyonluk Karadeniz mın
taka.:;ından 9 milyondan fazlas 
ve şark viliıyetleiinin 3.5 mil -
yonlak rekoltesinin tamamı sa
tıhnı.:;tır. 

""". 4 • Macarlar tütün alacak 
Şehrimizde bulunan Macar tü- Küçük haberler 

tün reii>i mümes:;illeri dün inhi- ...,._....,_. ___ ._._.,,..,_....,. __ ~--.-
sarlar umurn müdürü Adnan Hii- * Geçeıılerde Küçükpazarda bir 
let T<4pınarı ziyaret etmişler ve kahvenin öniLnde Halıd adında 
mübayaa edecekleri tütünler hak- biri tarafından bıçakla ııaral<t-
kında g-Orüşmüslerdir. Macar re- nan Ahmet oğlu Osman dün Cer-
jiı;i memleketımizden yeniden rahpa;ıa hastahanesinde ölmüş -
mühim partiler halinde tütün a- tür. Halid sorgu hakim.ligi tara-
lacaktır. fından tevkif olunmuştur. ----o,_ __ _ 
lllTISAT 

Arp• ve Yulaf müba
yaası başladı 

~· prak mahsulleri ofısı yeni 
cıkan kararname ile derhal her 
tarafta arpa ve yulaf mü.bayaa
sına başlamıştır. İhracı memnu 
olan bu maddelerin k-Oylüniın e
linden ucuza alınmaması bu su
retle temın edihniş olacaktır. 

--o----

Vakıf:ara tek mütavelli 
tayin ediliyor 

$ehrimız evkaf müdürlüğü ba
zı tek mütevelli ile idare olunan 
vakıf eu.lak ,.e akar mütevelli
likleri için yeni bir müsa:haka a
çıp teyinler yapmayı kararlaş -
tırmı.:;tır. Bu meyanda Beyoğlu 
ve Boğaziçi semtlerinde 43 tane 
büyük kilise ve mektebe de yeni
den tek mlltevelliler tayin oluna
cakt.r. 
İmtihanlar 5 haziran ç~a 

günü. yapılacaktır. 

Ablasını tandan öptü. 

-5-

Şevkiye Tekin koca.ı öldii ö
leli kö~~ine- çckiln1is J;t~ı)or, 
peb. az ktn1~e ile görü~üyordu. 
ilk Jefa olarak u•ak J&kuı, bü
tün tanıd!klarma köşkiiaüu ka
pısııu açtı. Bir gece de mükellef 
blr ziyafet ,·erdi. Cinrda hemen 
herke< A:vtenin köşke gelme.ini 
çckiştirj~·ordu. Pervinin annesi 
cok (ekmi ti. Pcrviııin bu kızı 
~anma alnıa,ı doğru değildi. 

* Emniyet ikinci Şube müdür 
muavini Tevfik ile İkinci Şube 
b~konıiserlerinden Abdurrah -
man ve Alişan son zamanL,ırdaki 
cinayet ve hırsızlık hadiselerin
de ı:ıôriilen fevkalade hizmet ve 
mın·affakıyetlerinden dolam Da
lıilıye Vekaletince birer takdir -
name ile taltif edilmişlerdir. * M ii teaddit yankesicilik ve 
lıırsı ?tik suçlarından dolayı aran
makta olaıı maruf sabıkalılardan 
Sarı İhsa11 dün yakalanmış ve 
Adliı;eye verilmiştir. Sarı İlısan 
sorcııı hakimli.i/i tarafından tevkif 
olU'ımııştıır. * Sıııtanalımette San'atlar oku
lu deposunun penceresiııdeıı kci
t'ııt ı•e hurda demir çalarken ya
~alaııan Süleuman ve Kamil dün 
U çımcü Sullı ceza mahkemesin -
de birer ay onar gün hapse malı
künı edilmişlerdır. * H eT yıl oldugu gibi bu yıl da 
şehrimizde at yarışları tertip o
lunacaktır. Bu lııısusta icabeden 
luuırlılclara şımdiden b~lanıl -
mıştır. Bu yılki yarışlar 6 lıaf
ta deşam edecek ve dalıa müte
nevvi ı·e zengin ikramiyeli ola
caktır. 

sından bir karış ayrılmıyordu. Bu 
P'ece kırıtmıyacak, Pervini kız
dirruiyacaktı. Gene nasihat dia
lememiye karar vermişti. 

Bır müddet Raifle beraber bah
çede dolashlar, sonra iceri, kü -
tüplıancye girdiler. Büyük bir 
masanın üstü kağıt ve kitap do
lu idi. Ayten boynunu uıattı, ma
sa) a baktı: 

- Burada mı çalışıyorsunuz? 
Dedi. 

Bunu \Ö~·Ji~·enler, A;\·tcni )"a
kından görmek için o gece ~iya
fete ko,tular. 

- E\ et. .. Bu oda arka bahçeye 
bakar. Bahçenin bu kısmında in 
ciıı top oynar. Camın istediği 

' zaman da bahçeye ÇJkarım. 

llatice te~·ze, Pervin, A~·ten ıni
safirlerden çok e\'\'el gelnıi !er
di ... Bu temmuz ak,amında giil
ler b ram buı·aın kokuyordu 

_Penfo.le Ay~e~ bcyazİar gi;·in-ı 
mışlcrdı. Per\·ının esvabı kalın 
beyaz bir kumastandı. Gayet sa
de idi. Ayten incecik ve çok süs
lü bir tualet giyiyordu. Hatiçe 
teyze burn:ıııd•n soluyarak: Ben 
hiç bu kadar güzel bir mahluk 
gurmedinı. di\'e itiraf etmek mec-
buriyetinde kalı\·ordu. ı 

Ayten de 11>lu oturuyor. abla-

Per\·jn giilüm5edi: 
- Hem de kapıdan değil ... 
- E\'et, pencereden atlarım. 

Bu çocııklui?;uından kalına bir 
huydur. Daha kestirme oluyor. 
Pencereden atlamak için de at -
Jet olnıı:va hacet yok. Çok alçak
tır. 

- Korkmuyor mu unuz? 
- Seden korkayun? 
- Sizin atladığınız gibi, peıı-

cereden içeri giren de bulunur .. 
E~cr benim bö~·le bir odam olsa, 
bı«ız girecek diye geceleri uy
ku tutmaz ... 

İhracat 
İÇin geni 
Kolaylıklar 

Gümrük olmıyan yerler

de ne yapılacak? 
Gümrük idaresi 'bulunmıyan 

yerlerde yapılacak ihracat için 
veni bir kararname çıkmıştır. Bu- ı' 
na l(Öre tüccarlar en yakın güm
riık idara,ıne ihracat lbeyaWı.ame 

·si ,·erecekler ve mahallindeki 
ı gümrük muhafaza memurları -

nın muayenesile mallarını der
hal lliraç edebileceklerdir. Yani 
bundan sonra mallaN gümrük i
daresinin ·bulunduğu yere kadar 
naklederl"k oradan ihraç etmiye 
lüzum kalmıyacaktır. 

Çabuk bozulacak olan balık, 
yaş meyva ve seıbzelerın bevan
nan:isi de doıtrudan doğruya ma
hallı muhafaza teşkılatına Yeri
lecek \'e maliar derhal ihraç o
lunacaktır. 

Dl:N iZ 

Vapurcular bir türlü 
an!aşlmıyorlar 

Aralarınria bır birlik kurarak 
dahıli ve harıci deniz nak!:vntını 
tek elden idare etmevi dü<üncn 
vapur sahipleri yapt;kları müza
kerelerde bır türlü uyuşaır.anıış
larnır. Bu ,·aLivettc birlik mese
le.)ı "'ımdılik geri kalmışt·r . 

ı ıaaınafih \.'ai)urculcır araların
da uyu,,aı ak venı sene ba~:nda 
LL~erlc:riııc: ulac:akları nakl.._vtıt ~;-~ 
leıini ..ırtak oı~rak ;-aµmıva ça
Jışn:ak taciu·Jo.r. 

"Tırhaıı » ın tamiri bitti 
Üç dört avdanberi Ka:•mpa:;a 

ha\uz,arında bulunan kazaz.ede 
Tırhan \'apurunun t3'lliri iı:tmis
tir. Vapur ay ba~ında havulJdaı» 
çıkacak \'e fen lıeyetleri lıu-zıı -

Almanlar 
20 Ağustos sabahı Alınan ordu

'" Brük.,cl kapılıuına da~·andı. 
Brüksel belediye reisi Bay A

dolf )!aks ,\'anına bir katip alıp 
şc..·hrin kapı~nıa gitti. Alınan or
dl!SU kumandanı Geııeral Kluk 
ile görü~tü. 

i•gal şartları tespit edildi; ,.art
lar nrasıuda şu da \'ardı: Şehir 
halkı resn1i günlerde evlerine 
milli bayraklarıuı asabilecekler
uir. 

Almanlar Hrüksele girdi. 
16 Eylıil 1914 de - evet 1914 dea 

bahscdb orum - Brüksel llalla 
duvarlaı·dn şu afi leri gördüler: 

<Bclcika lıların evlerine milli 
bayrak cekmeleri Almanların mil 
li hisl~rini rencide ettiğinden, 
bundan sonra Bel ika bayraiı 
asllınaması 

İJci s.ıat ~o,ıra da beledi)·e rei
sinin inıza ını taşı.u.n şu afi~lcr 
duvarlara yapıştırıldı: 

,2 Eylülde )fare~al Von der 
Goltz Kiuı!-.enin ,·atanperver 
hislerine dokunntı~oacağı~ demiş
ti. Bu söze ra:;nıen bugôn milli 
bayrağ'1n1tzın a~ılınasını Üıite:mi
yorlar. llalkunızdan ~:eni bir iti
dal ve ruh asaleti göstermeleri
ni \'e bu fedakarlığa da katlan -
malarıu1 lav~.;ye ederim • .ı.1e;;.ele 
çıkarmauıak İ<:in bayrakl.•rı in -
direliın 'e sabır ile bt•k[i,-elint > 

\'e :-.ıra_ı ile :zelıı·e gc-ne~al BÜ.
low ve Go[tz i.ıızalr afi,lcr asıldı: 

•Antfen halkı orduın~za karşı 
sulh per\ er da\-' r ~uıdıktan sonra 
a~kc-rlerfmizi ark:..ulan vurn11va 
kalktılar. Şehrı ateşe ,-erdik ~e 
110 kisi~ i ktır~ııııa dizdik. 

c:Şunu hahc-r vc-reyinı ki, eğer 
ayni SC\i ,. pnnya _;\eltcuirlcr::ıe 
biz de .il.nd-codc- }ttplıgınıııı ~-apa
rız •• 

<Demirydıı ve telgraf hatları
na <:İ\.·ar h.alka haber veriyorllZ: 

Altına dün 

••• 
Eğer telgraf ve şimendifer hatla
rı tahribe kalkışılırsa, mesul ol
sunlar olma.ınlar, o civar balkJ 
nın hepsi kurşuna drzilecektir.• 

«Bugün bir muaJlinı, bir ıni • 
mar, iki profeı.ör, bir eczacı, bir 
avukat idama, bir müdendis, bir 
rnualliın, bir eczacı müebbet kü .. 
reğe mahkUm edilm,i:;lerdlr .• 

Bekikanıa işıal cd.ilen bütün 
ehirlerinde tethiş siyasetine ıe~ 

mi >eritmişti. Halle artık aefos a 
lamıyordu. Bu sıralarda halk, 
Fransaılan yardım bek!iyen halk •n afişi okudu: 

•Brüksel şehri belediye reisi 
Alman kun1andanına Fransanın, 
kendisi müdafaaya muhtaç oldu 
ğundan, Belçikayı müdafaa için 
yardım edeıniyeceğini bildirdi -
ğini sö~ !emiştir .. Askeri vali Bıt 
ron Von Lut\·itz:t. 

Bir saat sonra bu afişin altına 
şn il.in yapışl.Jrıld.ı; 

• vana atfen ilan edilen bu sö:o
leri resnıcn tekzip ederim -
i;riiksel bdediye reisi Adolf 
Maks •• 

Bir saat sonra da şu ilanlar ya 
pıştırıldı: 

.Belediye reisi ~Ia!<s Almaa 
hükümctine karşı verdiği sözü 
tutnıadığından kendisini memu
riyetinden t.z1etmek mec:buri;)'e~ 
tinde kaldım, Mösyö Maks bir 
kale~·e hapsedilmiştir. - Askeri 
vali Baron Von Lutvitz. 

• •• 
Maddi kuvvet ve kudretlerin 

kar~ısında ruh asaleti, medeni ce
sar::"t, vatanseverlik yıkılınaz bir 
abide gibi yükseliyor \·e İıer ne
vi zor~' . e zorhahğa rağmen asırr 
!ar boyunca )·ıkılmadan duru
yor. 

SELAMİ İZZET SEDES 

' Hamallar poli
se bağlanıyor ruııda tecrlibeleri vapılarak Mer- alıcı çık ad f 

sın hattında i.;lemiye 'b~Jıya<:ak- m 1 • 
tır. Vapurun tamirine 70 - 80 bm j 
lira sarfolunmu,;tur. M 1. H . 

---<> a ıye Vekilinin be- amallar için ·yeni bır 
AD L 1 y il: • • • •• d' • h } d ---. yanatı tesırını goster ı proJe azır an ı 

Alman isimli bir Yugos· 
lavyalı mahkum old..ı 
KeııdLiiııe Enver Baturka a

dını takarak üç senedenberi Tür
ikivede oturduğu halde ikamet 
tezkeresi almamış ve hakiki ismi 
Alınan, tabiiveti de Yugoslav o
lan bir adam, dün Adliyeye veril
miş ,.e Sultaııalunet Birinci Sulh 
ceza mahken-esınde muhakeme 
olunmuştur. 

Maznun asıl adının Erııest Ma
yer oldugunu ve Zagrepte doi(muş 
oldu~dan Yugoslav tabiiyetın
de bulunduğunu ve uzun seneler 
Ahnanyada büyüyüp vasadığını, 
burada da hususi surette A~man
ca ders vererek gec;indi~inı söy
lemiştir. Hakmı. ikamet tezke
resi alınadığından dolayı Ernest 
Ma veri 6 lira para cezasına nıah
kfım etmıstir. 

Canı hırsızları 
Çiçek pazarında İzakın diık

kiınıııdan muhtelif zamanlada 
500 lırabk cam çalmak suçi,•Je 
Adlivcye verilen Vitali, Natan 
ve Vitos adında üç musevi camcı 
dün Birinci Sulh ceza mah«eme
si taraLından üçer ay hapse roah
kiım edilmi.şledir. Bunların çal
ıdı:kları c;mıları satın aldıi(ı anla
sılan Tophanede camcı Bodos da 
15 lira para cezasına malikü.ın e
dilmistir. 

Bunu söyliyen tabii Aytendi. 
Raif başını salladı: 

- Tehlike )·ok_. Şuraya bakı
nız ... Harikulade bir tabancadır_ 
Yüz metreden ._uş uçurmam._ 
Ha, siz bizim kümesleri görme
diniz değil mi? Çok güzeldir. Hay
di gidip dolaşalım. Yemek vakti
ne bir saat ,-ar, yemeği daha iş. 
tihah yersiniz. Annem iki gün
dür ziyafetini dıişiinüyor. Sofra
da bol 'l'C i~tibalı yemek liizım. 

Onlar bahçede gezerlerken, 
Şe\ kiye ile Hatiçe konuşu) orlar
dı. Şevki~e yemeklere nezaret 
etmis. her se.Yi hazırlatınış. misa
firlerini bekliyordu. Şevkiye ile 
Hatiçe ha\!i ahlıaptılar, fakat bir
birlerine hiç benzemezlerdi. 
Şevkiyenin gönlü gene kalıruş

tı, faka! buna rağmen yüzü gill
mezdi. Kocası öldüğü gün saati 
durmuş, bir daha kurmamıstı. 
Hala maziyi yaşıyordu. Dünya
dan elini ayağını çekmişti. 

Hatiçe öınriinde saadet nedir 
görmediği halde, keyfi yerinde 
bir kadındı. Bol kahkahalı idi ... 
Gülmeyi nefes almak kadar la
zım telilkki ederdi. 

(Arkası var) 

Altın fi:ıtları ınütemadi . .-en Jüş
rnektedır. Maliye Vekilinin ev
velkı gun meclıste altındaki yük-. . 
sehnenin ganı tabii olduğunu 

söylemesi ,.e altın toplıyanlaruı 
zarara u,grıyaca~ım bildirmesi 
derhal le.sinni göstermıştir. Dün 
hemen altın alan hiç ltiıır.se ~ 

rülmemi tır. Buna mukabil elle
rinde altın bulunanların fiatlar 
daha çok dusm<:den bunları ı;at
mıya başhy.ıc:ıkları muhakkak 
görülınektedir. 

Harici,ı·e Vekili Şükrü Sa -
ra(oğlunun Paris Soir muhar
ririne beyanatım okurken Na
nemolla şu ıııealde bir cümle 
üzerinde durdu: 

- Biz sulhe sadıkız. Fakat, 
bir tehlike gelirse onu da ön
leıniye hazırız. 

Üstat, bu mealdeki beyana-
1.J bana okuduktan sonra şunr 
ilave etti: 

- Bunu Nizameddinin gözü
ne sok da vuiyeti kavrasın. 

İTALYA HARBE 

Gİ&İYOB MU? 

Muhakkak ki, dünyanın her 
tarafında şu merak var: 

- İtalya harbe giriyor mu?. 
Ben de, Nanenıolladan ayni 

$Uali sordum. Üstat manalı ma• 
nalı gözlerimin içine bakarak: 

- Sakın Belçika ordusunun 
teslim oluşuna bakıp da harbe 
girmesin, billalı çıra gibi ya -
narlar. 

Dedi ve .. ilave etti: 
- Maanıafih, Büyük Harp. 

te de yaş tahtaya basmamış • 
!ardı. 

BİR ADA~I 

DAMDAN DÜŞTÜ! 

Şişlide Onnik adlı bir vatan
daş evinin damını ıılı;tarırken 

yere düşmii~ ve yaralaII ııu.ı. 
Nanemollaya: 

- Görd\ln mü ya üstat, •· 
damcağız hem aktarma i•iıı,I 

Ankaraya git.nllıı olan ·belediye 
iktı.sat müdürü Saffet Sezer şeh
rimize dönnıü.,tür. 

Belediye iktısat müdürlüğü 
şehrimizde hamal işlerinin yeni 
J:ıir şekilde organize olunma:;ı i
çin hazırladığı projeyi Hana! et
miştir. 

Bu projeye göre her semt ve 
mahallelerdeki ha.mallar 'bek.çi
ler gibi idareten polise ıme.ıtıut 
olacaklardır. 

Limary işlerindeki hamallar da 
badema camele. ismi altında ça
lısacaklardır. 

bilmiyormuş, hem 
çıkmış .. 

Dedim. Güldü: 
- Yine şükretsin aktarma 

esnasında düşınüş! 
Diyerek ilav~ etti: 

- Ya, beş yiiz bin kişilik Bel
cika ordusunun en çok muka
vemeti icap ettiren bir anda 
damıjan düşmesi gibi düşseydi 
hali ne olurdn? _ 

SON 

KATAR 

Gazeteler sanki mühim •• 
behemehal faYanİ dikkat i
mis, &ibi üzerinde duruyor -
lar: 

- Semplou ekspresinde soa 
katar ... 

Naneınolla:va söyledim de: 
- Gazetecilerimizin tayyare 

ile Atiuaya dönmüş olmalarm 
dan belli_ 

Diyerek, ilave etti: 
- Yataklı vagonun veya 

ekspres katarının olmaYJ41 
phsıma pek tasadır ya .. 

HARP 

NÜKTELERi 

Necip Fazıl Kısakürek SGa 
Telgraftaki bir hkra.sılll'. . 

- Harp nükteleri .. 
Başlığım koymllf. Nane 

molla, 
- Yanlış .. 
Dedikten sonra, ilave ettiı 

-O, harp nü.ktelıı.ri değil, 

harp dlveleri olmak iktiza e
llerdi Çünkü Necip Fuıl U
y.setten bahsediyor •• 

A. şEKiP 
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Bütçe Müzakereleri 
( Ba :ıara;ı 1 ıtıcı "ay fada) 

Sılihaı \"e İçttnıat .MÜBvenet 
\ t·kilctini alakadar ,,den müta
Jcata karşılı.k veren S:hhat ve 
Içtimaı Muavenet V~kilı )r. Hu
lüsı Atalaş da, hastdbaııel~rin 
·urrı .~n1i muvazene ·e aL.nma .. ,ı.ın 
Vekaletçe de arzu edildiğir.ı kı.y· 
derek demşitir ki: 

'c bu liınandan e:enıs mık vasta 
ıstitao.e .. Lt;i1l cenup hattı uıı eli
mize"ı?t"!'mesı lazım ııeldıf!inı ı•a
retle cenup .ha!tının bugünkü ida
re şeklini izah eyıemış ve İsken
oerun lrmanının iyi bir istıkbale 
PQ.: .zea oldugunu söyleıniştir. 

Şimal Cephesinde 1 i.NGiLIZ.:SO~'YE~ 
Alman tazyiki arttı tıcaret muzakaresı 

ln11ili:ıı gaz.t•l•rİ Moılro
ıuıya 11i"ın h•yet halıkıntla 

a/ôlra 11österiyor 

(Baıtarafı l iııci sayfada) 
Alımanların sarktan <ıaıiıe olan 
<nünakaliıtını nilişkilata uwat -
ınaJcta f!ibi görünen Monmeci y çı
kıntısını revırcbilccek seri ilerle
melere m~ait f!ibi görünmekte
dir. 

E 161 (A.:.~ndr:~ ~-
bah Tannıs ha

- licinde t.on seıı
leri i<itilmiştir. Tayvare diıfi ba· 
tar, alarrna ha7.ır imaları işaret 
"Veril.ıniş ise de tehlike i,areti \'e
rilmem.iştir. Pr<•'>ektörler, ehir 
üzerinde ucan bir ta va re ile ba.<
ka bir tayvare daha görülmüştür. 
Bunlara karsı top atc>i acılmış
tır. Bu tan·arcler, bir müddet 
sonra ~arbe doğru gitmişlerdi. 

Bi saat sonra uzun mesafede 
ve ccnı.rbu garbi ;stikametinde 
Yeniden f!ÖZükmüşlerdir. 

--, Ha.-a Ncza-
1 SAAT : 18 r~linin .bildir -! j dı.t!ı"'.l.e gore. bu-

gwı. Kent eyiı-
letınin sarkınd:ı bir alarm işareti 
vrrılınıis ve varım" saat sürmüş -
tür Tavvare d.ifi batJr alarının 
ateoı ile varalanan bir tavvare 
deni?.e dü~ü~tür. 
- - Resmen bil-

SAAT 20 l d; ·ıli ·or fnPi-
• lız avcı tan·a· 
- t relt•ri ~"'Ün 

Fransanın si11ali ıj<.irki ınt ka-
sı ÜZC'ri •. en uçına:kt olan 22 aüş
ınan tayyare:.ini dü· ur:rr ıh.,,rdir. 

Avcı ve bombardıma11 ve keşif 
tavvareleri dü-;manın mütt fik
ler üzerindeki tazvikıni hafiflet
mek için mii<mkün olaıı her ~eyi 
yapmıslardır 

Orta cesametteki lnmbardıman 
tav• art.:1eri Alman orjularının 

arkalarındaki · •Hara ve imen
dift·r hatlarına mülemauıyen ta· 
arruz etıni."1erdir. 

1

- - --ı Gece ağır 

SAAT. 22 ob:>mbardınıan ı 
• taı'a' n·leri Düs-

ı 1 seld •rf, Lizbur_g, 

Dortmund Brcmen ve Koolony 
a>keri hedeflere taarm7. etmisler
dir. 

r l ~AAT: 24 
İ Paris, 28 (A. 
1 A.) - Havas 
ı;aat 24 de bil
dirivor: 

Şimaldeki müttefik orduların 
sarkında "ek !!enis bir gedik aç
mış olan Belçika kıtalar.nın tes
lim <;>!anası ile" husule _gelen veni 
hadise üzerine her iki taraf bıi
tiin _gün kuvvetlerinin verini 
de'.'iotiımekle rneş_gul olmu.:;tur. 

lngiliz ve Fransız kıtaları Al
man taarruzlarına mukabele et
mekle beraber düşmanın her ta
rafta ,·üzyüze _gelecek surette ha
reket etmektedirler. Bu nazik ah
val ve şerait içinde kumandanlık-
0a alınan tedbirler hakkında az 
malÜ.mat mevcuttur. 

Kral Leopold'ün çeki\me.;i ile 
cih"etleri artan AlmaLlar şimal 
ımalı '8rki ırarn istikametinde 

oür'atle ılerlemi'e gayret etrı.ek
tedirlcr. 
Haı be ı;ıirdi.lderi za . .,an Belçi

ka kıtaları 18 fırkad..ın ıbarctti. 
Banlardan ikı..sınin mevcudu pek 
noksandı. Bu kuv,·et!erden ma· 
a.1a Lieg ve Namur kalelerinin 
daımi crarnizcuu kıtJ.ları vardı. 
BcJ'"ı~a kıtaları kendileri için rıck 
-·eti:ı «lan 18 gunlük muharebe 
neticc,.ndc u .ıassa Albert ka
nalııh ı 1 arıı.ma .... ı. esnasJnda a.gır 
zaviata uğramı<lardır. Kral Le
r ·Jd"un kararııe Alm:ın!ara tes
lim edilen kıtalarm mevcudu 
JUU,000 kişi olarak talıuıın edil -
me -ıc lir. Bu teslim ulına kevfi
'·eti tabii muttefikler ıçın nazik 
bır ,·aziret le\·lit ~tmi tır. Bu 'a
ziyee Kar " durmak için harekete 
nec ılını~tir. 

Müttefik kıtaların rnzifesı l!aVa 
kuvvetlerinin 'eni.s rrıü1..1.J.nale~i 
ile kola- 'ııştırılmaktad:r. Tavva
rcler bombardımanlar \'C tahri
bat ıle AiT.an taffikini güdeş
tirmc k için tehdit edilen mınta
ka,·a hemen bütün k;.ın·etlerile 
yüklenmektedirler. 

Salao!ivettar askeri mahfiller
den verilen malUmata g:ört'. di
ğer haro mıntakalarında harekat 
müttefiklerin lehinde cerevan 
etmektedir. Bilha> &>mme üze
rinde mühim hareket vapılmak
tadır. Bu husuola yarın maiÜTr'at 
vcrilecPktir. 

Reynonun Beyanatı 
duaunu l.ıildil'!lliştir . .8°1. ıK:ı. hü-ı 
kümeli. memleketin h~r.Jz elin
de bulunan bütün ku,vetlerle 
müşt<>rek dava için mücadele et
mh·e karar vermiı;tir. 

(Ba~ta~af1 1 inci sayfada> i' 
•aat 4 Jen ihbaren Frar,,,z \'e tn
gılız Jrciuları du:;maııa karşı~ al
nız ba:;larına-muharebe etımek
te<lirler .• 

Vaziyetin ne olduj(unu biliyor· 
sunuz: Ahman kıtaatı, 14 nıaylli
ta cephem izde bir Jl<.'<iik açt.ık -
tan ııonra ordularımızın arasına 
gırmc,ler ve oni ulanmız bu su
retle biri şimalde d1ğerı cenup· 
ta olmak üz<>re ıki guruba ayni· 
mı~tır. Cenupta Fransız k.taatı 
Somme ve Aisııe'i takip eden ve 
Maııno hattına kadar gıden ye
ni bir cephL>de muka \"emet el -
m"ktedirler. Majino hatlma bir 
şey olmamıştır. Şimakie üç müt
tefik Jlrdu bulunmaktadır. Bel
çika ordusu, Ingiliz kuvvetleri 
ve ingilız - Fran.ız - Belçıka kı-
1.a,lan. Üç ordudan mürnkkep o
lan bu grup, general Blanohard
ın kumandası altında idi ve er
zak ve ımüı11limmatmı Dünkerk
ten alıyordu. 

1 

Biz. kendi askerleriıri7.l dü:;ü
nü.voruz. Onlar ~ercflcıın ~n ır.a
sun kalmış oldu~unu siiy!iyebi
lirler. 

KaranL.k günlerin geldiğini bi
liyor.auk. Fransa yüz defa istila
ya u.~ramışlır. Fakat a.;ia boyun 
eğmemiştir. 

Biz, Fransanın veni ruhunun 
kendisini giiolevmesini, memle -
keti her zamankinden d 1.ha bü
yük bir roe·.•kie (,"karmasını min
net ve meşakkatler ara$ında bek
li3roruz. Zafere olan imanımız, 
sarsılmamıştır. Bütün askerlerin 
ve Fransızlann erkeğinin ve 
her Fransız kadınının bütün kuv
vetleri şimdi on misline çıkacak
tır. Felaket, Fransayı d<>ha büyük 
yapm,ştır. Büyük şefimiz Wev
_gand, mareşal Petuln'le hemfi
kirdir. Soınme ve Aisne üzerin
de k<taatımız mukavemet edi
yorlar ve mukavemet ettiğimiz
den dolayı muzaffer :ıla<:aı{ız. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Gaze
teler, Sir Staiforıl Cripps'in riya
seti altında ve Moskovaya hare
ket eden heyet hakkında alaka 
~stermektedirler. 

News Chr.onicle gazetesi de 
şunları yazmaktadır: 

Sir Stafford Cripps'i Mosko -
vaya l(Önder.mekle, hükümet cü
retkiırane hareket etmiı;tir. Bu 
is i<'in en ehemmiyetli adam ol
duğu münakaşa edilemez ve 
S o v y e t R u s v a y a git -
meden evvel vaktini zi -
yan etmemiş olduğunu görmek
le ıbahtiyar:z. Milletın i~lerinın 
yürütülmesinde bu yeni müs • 
tacelive> idrakıni göı·mek iyı bir 
:;ey oluyor. Bizim vereceğimiz 
her malı kendi istihlakinde kul
lanacagını Sovyet Rusya vadetti. 
Herhalde So,·yet Rus.va Hitlerin 
muharebesine denım ettiğini 
göl'mek için hiç-bir arza izhar et
meıniştir. 

Kral Leopoldun 
emrinin dünyada 
yaptığı akisler 
londrada halk Bıılcika • 
•efanıi önünde topfondı 

LONDRA, 28 (A.A.) - Muaz
zam bir halk kütlesi, bıı sabah 
Helcika sefarcl.,hancsi öııi.indc t'.ip ... 
lanmıştır. Bekika büvuk cl~isi 
B. Morchieımcs, '.ıat lU da gel -
nıi~tir. Yüzü kederli idi. Gazete
cileri kabul etmekten imtina et-
ıni~tir. 

ROM ADA 
LONDRA, 28 (A.A.) - Reu

ter: Bclçikanın teslim oluşu Ro
mada bilhassa Belçika ınahafilin
dc bir \'ıldıruu tesiri yapnıış • 
tır. MeTkıh maha!il şimdiye ka
dar kral ve ordunun 1918 dekile
rin nümunesin imtisal etınesile 1 
iftihar ediyordu. 

Kralın teslim olması İtalyan si
,.a~i mahafilinde nıuhik görülü
yor, çi.inlc:ii geri kalan yegane ~ık 
imha olmarlığı deniliyor. Bu, öy
le zannediliyor ki, italyanııı va
ziyetini tayin edecek mahiyette
dir. 

VASİ:NGTONDA 
VAŞİNGTON. 28 (A.A.) 

Kral Leopoldun teslimi 'ilah et
m.,,,i burada hakiki bir hayret u
l·aııdırmış, fakat Alman saldır -
•na.!-Jının nerede \.'C ne ~ınan dur
durulabileceı{i hakkında yeni bir 
bedbinlik dalgasma yol açmış
tır. 

Müttefik orduların düşman ko
ridorunu yaro.rak irtibatı temin 
edeccj:i ümidı, İngiltere ve Fran
sa ınüstcsna olmak üzere hiçbir 
yerde Vaşingtondaki kadar kuv
\etli değildir, 

• • 
Askeri vaziyet 1 

(Baştarafı 1 inci sayfad~I 
bu mıntakadal\i müttefik kuv
vetlerin nazik vazivette bu - 1 
lunduaunu teyit etmektedır. 

Müttefik ku\ vetlerin bu cep· • 
bede_ağır bir mağlubiyete uğ
ramamasını ancak şiddetli ha
va hücumları ve Alman çenı· 
berini yarma hareketi tenıin 
edebilir. 

Fransız ve İngiliz orduları bu 
limanı cenuptan ve garpten Bel
çıka ordusu da şimalde müda -
faa ediyordu. Aç!k ir -~ • ada 
Frarı.s..:ı: ve inııiliz silah arkadaş
larıııa malumat vermek.sizin ani 
olarak :-ayıl ve şartsız teslim o
lan ı3clcika ordusu bu ordudur. 
B 1 ·ıka Kral.ııın emri Alman 
fırkalarına yol açmıştır. Bundan 
18 gün e\·vel ayn. kral .oızi im
d'.>d na çağmnı t~ Bız de 'niltte
f ı r crl,anıharbıyelcrı ta:·aıın-

Amerikada harp 
taraf tarları ! 1 

Somme'da Fransrz ordusu
nun temizlik ameliyesine de -
vnm etliği bildiriliyor. Diğer 
mıntakalarda müttefikler va -
ziyete hakimdir. Bilhas.sa ha-

d ,{ecen kanunuevvel a ndan
heri t bit edı.lıni.:; olan pLın mu
cill .• ı:c ;.ıu daveti kabul cıın-4ti~ 

Sı.ır.di tam muharebe cereyan 
etmekte ol '' u bir sırada her 1 
zan n Almanların ozlerine müt
tcfıklcrin s;izlerine verdi.i'ii kıv
m .ıP a' ni k.ymeti \·erir P"iirün
rcı ol"n Belçika kralı üçüncü 
L ı~ 1, ~encral B lac•ıard'a a-
b r ,.,Mneı<sızın, kendisinin yar
dını.ra ko;;.muş oi.ın Fran ız ve 
iııı:ı. Iız askerl.,rine bir tek kel.me 
soy ~meksizin terki iluh etmiş
tir. 

Bc., tarihde 'llislı mesbuk olını
Yan bır !hadisedir Belçika hü -
kümeli. bana kralın lıu kararı -
nın mes'ul naz rların muvafaka
ti Jlınak.sızın ittihaz cdibıiş ol-

(BaştaT'ı · 1 iııci saufada) 
Vermiyclinı? Eğer Anıerika, bu 
harekette bulunmıyacak olur ise 
Bitler en bü~·ük zaff'riııi kazana
cak hJle gelıı:i~ olacaktır. Hitlcr~ 
bu takdirde .'\nıeribnııı dehası
nı, hürriyet his Ini, nalik anlar• 
daki ~ccaatini fctlıetıni~ ve onun 
fcn·ni terakki) atını taınaınjle bo
şa çıkarını,, olacaktll". Müttefik
ler. Flander•ni11 herhangi bir 
noktasında tutundukça onlara 
Yardııu etnıenin zamanı geçmiş 
değ\ldir. 

Eger müttefikler nıağlUp ola
cak olurlar.sa Aloıaular, yalnız 
Sen-Kenten \'e Pas-de-Calais de 
kalmıyacaklar, bi~iın kaııılarımı
za da dayanacaklardır. i\liitte • 
fik.lerin 1940 sene inde yapacak
ları harpte onlara yardım etmek, 
1945 senesinde yalnız ba~ımıza 

yapacai:ıınız harpten daha ucu
za m~I olur-

• 

va faaliyeti İngilizlerin lehin
dedir. 
NETİCE: Belçika orduMıntııı 

nıcvcut \·aziyettc harp harici 
kahnası Almanlar icin. ne ka
dar mcınııuniJet.i. nıucip~c ınüt
tefikler i<-ia d~ o derecede va
him ncti~eler tnlit ed~hilecek j 
chemnıiyeti haİLdir. Btıhunla 
beraber Jnüttefiklerin bu reı>
heye >1kı müdahalesi nzi; eti 
def{islil"ebilir, Fakat bu müda
hale seri ulınahdır. ı:s.aseıı 
Dünkerk, Kale gibi Britaıı ·a 
ile Fran.sanın ilti~ak uoktasın~ 
da Aln1en hikimiyetinin yC'r -
lcşn1esi harbin unıunu netice· 
si üzerinde de ıuiiltt'fiı-..lcr a
le~ hinde tc!ii.İr yapar. Bunu na
ı.arı itibare alnt•!1ı oldv~unu 
sandığnnız ınüttcfiklerin vazi
~etin vchan1~ti.ne ~ağıncn 1.iil-

1
• 

lı kuvvet faıkıyetı ve muha- . 

1 

bil şiddetli taarruzlarla zaferi i 
tf'min edebilirler. 1 

·--------------· 

Dün bir yere gayet giizel, ga· 
yet scvinıll, gayet oynak, kıv
uk, uvelek bit kedi y anusu gö
türdHın. Rengi tanı tcki.r,. yani 
yer yer çizgili, yer :yer benekli, 
bol siirmeli, bol bilezikli ve ger
danlıklı olan bu yavru, biitiin 
manzara ve bütün şekil ,-e şenıa
ilile , kaplanın kinıbilir, ka~ın
cı batında halis muhlis bir to
runu olduğunu gösteriyordu. 
Kcııdisini, kucnguıa alıp sevnıiyc 
ba~lıyan ermeni bayan sordu: 

- Kıyak avcıdır değil mi? 
- Tabii! 
- Yalnız fare tutar? 
- Yalnız fare olur mu? Kuş, 

kelebek, sinek, arı, böcek... Ya
ni eline ne geçerse tutar! 

- Şu halde pire de tutar! 
- O biraz güçtür aıutna, ara 

&ıra onu da becerir! 
- Ya tahta kurusu? 
Artık sabredemiyerek dedim 

ki: 
- Eğer kokusu olmasa' dı, bel-

• Yalııı. bugünkü. mevzuata c:ıö
re de hastahaneler ayrı, aıırı P.l
lerden idare edilemezler. Geııe 
tek elden idare edilirler. Bunla
rnı ilmi kısı1nlaı-ını ve fenni mü.
rakabelerini yapan Sıhhiye Veka
letidir. Ayrılık ciheti yalnız pa
ra mevzuatıdır. Paralarını ya 
Hıısusi Muhasebe verir ve.11a Be
lediye, yahut Evkaj verir. BütlLn 
1ıeki1nı ec.z:acı .. Jıernşire, vesair 
hususları ile Sıhhiye V ekci1eti 
meşc:ıul olu11or. Fenı.i muraka
beleriııi o yapıyor. Yalnı: şu sı
kıntı lıusııle qeliyor ki, kafi de
recede para ayırmamak zarure
tine düşuyorlar. Hususi Mulıa
•ebelerin •ıkıntılarını bertaraf et-

Tıcaret Vekili Nazmı Topçu
oğlu da Yekaleti al5kadar eden 
mc\·zular etra!ın<la verdi;!1 iza
hatta buğdav mahsulümüzün ih
racında memleket hesabına bir 
mahzur _görmediğini bunda bilii
_kis iktisadi istifade bulun<lugunu 
işaret eylemış \"e bir 'kısım vila
.vetlerimi:ıxle :-·eni arpa ve huğ
da•· mahsulünün idrak edilmesi
ne baş!andıı{mı bildiıırniştir. 

ki onu da tutardL · 
Bunun üzerine, biz ha~ auJa 

karşılıklı gorü5ürken, tam o a
ralık sedirin ilıerinde dulJ"ınıva 
ba!?lı~·an bir tahtakurusını~(, lıi
Zint Cİ\"elek bir pen(ede cansız 
bırakınasın nıı? 

' me.~i diişiiııürken bunu da bera
• ber lıalledebilecec)iz.• 

Ticaret Vekilı;niz ihracat işle
rimiz ve bu maddeleriımizin çı
karıldığı meİnleketlerle olan 
mübadelelertmizin bugünkü du
rumunu da izah ettikten sonra 
ha,·at pahalılığı mevzuuna geç
miş ve bu hususta tut ılnıı en· 
dekslerin memleketımız"~ 1939 
a nazaran yüzde 15 bir tereffü gös
terdigini h;aret eylemiş ve bu- , 
nun nihaı.'el umumi vaz.ivctin ta
bıi bır netıcesı old'-!.i\unu bildir
m\-tir. 

J\a'11 var mı taliplisi, bö:1·le bir 
yavru da ona ,-ere) im! 

OS:\lA,. CE:\11\L l{A YGILI 

Churchill Dediki 
(B~tarafı 1 inci wyjada) 

Alman 'ba:ıkumandanlı"ına bir 
murahhas göndernı;.,, ve Belçi
ka cepheı;inde muhasaınata ni -
hayd rnrilrr:esiru talep 12tmıo -
tır. ln.C?iliz ve Frans~ hükı.imet
leri generallerine bu m:.z ıkerat
la alakadar olmamaları (;ı~det
lı alkışl<or) ,.e giri:;mi~ bulı;nduk
!.ın harekatta devam eylemeleri 
\. ... üımatını ver 4ti.r. ıaa .afıl1, 
Alrr.an btışkumandanl'ı;ı Bl'I :<a 
tet.liflerinı kabul etmiş ,.e B~lçı
ka ı..rdusu bu s~bah sa"t 1 ae uı;ş
m~na ıı;i.lkavemete nihayet ver- J 

mı<tır. llelçıka kral.nm Bel~ıka 1 
-.rdusu baskurnandanı .,ıfalıvle 
hareketi nakkında, lbu dakıkada 
A\·am Kacaarasına hüküm ver
mıye temayiıl ebmesını telkırı ev
i 'ır.ek niyetinde değilını. B" ora-u, 
büvıik i:ıir şeocaatle muharebe et
mi.~. dü~:.unana agır zayiat verdir
miş, kcndı.si de ağ<r zayiata du
çar .Jlmll.>tur. 

Belçika hükumeti, Belç;ka kra
lının hareketine ·iştırak etme -
mi:~ ve keııdi3ının yegane me~ru 
Belçika hükümeti oldut!unu ilan 
evliverek Belc;ıkanın ac~;e talebi 
üzerine derhal Belçikarıın yardı
mına koşan mütte!iklerın yanı 
ba>;md~ ·harbe devam hakkı~daki 
kat"i azmini bildirm4tır. 

En çct:n •muharebelerden bi
rine girişmi!j olan· İ~ilız ,.e 
Fran.sız ordularımızın ~urgun'l\:U 
vaziveti. havadan ve avni z~ -
manda karaaan üç taraftan mah
sur >bulunmaları ciıhetile, fo'\ ka
liı<le vaiumıliı-. Belçıka ordusu
nun teslını lu~u. n:aruı bulun -
dukları tehlikeyi ancak cuha zı
yade ağırlaştırmaktadır. ;\i..ıama
fih kıtalarımızın man<>\•iyatı mü
kemmel olmakta devam ediyor 
(alkı.slar) ve mücadele, azami di
siplin ve azimle dernm ey lıyor. 
Kraliyet donanmasının \·e ha va 
kuv,·etlerinin yardımı iıe bc. kı
taların halen ne yaptıklarına ve 
daha ne yaµrnak niyetinde bu -
lunduklarına dair, pek tabıi ola
rak, tafsilat vermekten içtinap 
edeceğım. Hiılen devam etmekte 
olan şiddetli muharebenin neti
cesini öğrenmek ve bu netice 
hakkında hükiim vePmek vazı
yetine eeldiğimiz •aman umu
mi vazi~et hakkında Av~ Ka
maras.nda yeni beyanatta bu -
lunmak niyetindeyim. Bu beva
natı, pek -muhtemel olarak ö~ü
müzdeki haftadan evvel ,·apJımı
yacağım. 

Bu esnada, Avam Kamarasının 
fena haberler ö~renmiye hazır -· 
!anması lazımdır. Şunu ilave et
meliyim ki, bu muharebede olup 
bitecekler hiçbir suretle, müda
faac•.na kendimizi vermi~ oldu
ğumuz d.111yanın davasını mü -
dafaa vazifesinden biz.ı ayırmı
yac~k. fdJ.ketler ve 1<·hlikelt'r a
rasında nihayette düsmanı dai
ma \ enciiğiınizi gösterl"n tart..hi
mizdeki mi>alleride olduğu gibi 
kendimize yol aı,ırr.ak kudretiımiz 
iti.n;a<lımLzı kırnııy.:ıcaktır. 

-o----
SON DAKİKA 

İtalyanın yeni 
bir kararı!. 

It ma, 28 (A.A.) - İtalrap ve 
ita!\ an , .:"ot mle>kelerın• terket
nwk arzu unda bulunan büıun ec
nebi rin en·elce n:eırlekP.t ha- I 
ririn (·ıkma.k irin husL i b'r n1ü
saa 1<' i.•tihsal etn:eleri tazım -eı- ı 
d~ · i rl:' ~ <:"n bil...1, rıl -ııe ·tedır. 

Adtıve Vekili Fethi Okyar Ve-· 
k&lt:t.uli aliıkadar nı ı.llal~lara ver
dı ~ı ce,· apta Adlı re \" ekiıleti 
teskilatındaki noksanın gıttikçe 
karrılann1akta olduğunu veni blit
W ıle de bilhassa ş;;rk vilayet
lerinde 30 küsur kazada tcşkilüt 
yanılacaoını bildirmiş Vt: .rııaha

kirnden geçen ışler üzerinrir~ i?a
hat vcrcrL 1: i~lcrin g-eci"ktırilnıe
den çıkarılma.:>t icin ·nüınkün o
lan s<>vlerin yaoıl'T'·'<,a oldu~u
nu ilave eyleır~tir. 

İcra ı;e İiliıs kanunun tadiline 
ait l;irilıanın Adlı.ye E'ncıinıenın
oe bulunduğunu ve vakında mcc
lisı alir.iil taS\ibine arz.olunaca· 
ğJJı bildirmıştır. 

Ba,,,·ekıl Dr. Refii< Sa\·da "l bl.r 
rnu•ale \..zerine sôz alar~k 1cva
natta bı..l:.ır ..,....ı ~tur. 

Ik! ~'"' \'ekJı Hüşnu Çakı• da 
fa:.."kalurın1ız1n ~atış ~c:Kıllenni 
izah e··lernış ve de\ Jet fa.brika1 a
rı t:ı;a1ların n inh 1 sar şeklı 'lt" 

;;:L.ınun bunı.ı. ı eJır ·c bırak Jma
ma.u. iı: .. ın bi~ha .a tedbirler alın
ını> ldu~u J bı ~ı~tır 

Ziraat \""ek.lLetiııe ait müt ,lea
lar uzcrinde Ziıaal VeK.!ı M"hlıs 
Erkmeıı nrdiı'i ce\ aııta Hata ·rn 
bır mcv\·ecılik merke<:i ol.,rak 
e!P alınJ.ğ;nı Vt bu hususta alı
nan tedbirleri kaydt>'.lemi· ve 
ıx.rtakal lıa'lal. • ve alelümum 

İnhı~arlar \\1 kili Raif Karade- h<ı ·re 11nlıcadele~ine \."ckatetce 
niz kaç.ıkı;ılık hakrnıdaki ifafolc- ,·erilen ehemmiyt'tı !ebat ·:ı: ettır-
re Yerdiqi cevapta hudutlardan mi,tır. 
"aoılmakta olan ka~akc 1 ~·n ~e- :Meclis ma raf bükelerın1'1 ka-
ren .,enelPre nazaran trnez (.1 kav bulur:u ır.üteakip veni muamele 
dett4 ıni ve dltıa "f!ni bir o:i~ır .. tte ( · ,·er11i ine ~tit kınun la ·ınas·n1.n 
Onler.;rr.esı içın icabeden tedbu-!e- ı muzaKer~ini i::mal evlemlstır. 
rııı alınmış ol<lui\unu bildır. is- ı "dan sonn. B. M. Meclisi-
tır. nin kahraman orduınuza sel.'..m 

Münakalat Vekili Ali Ç.-lınka- we n,,.habbetlerinin ibEı~ı hak-
va da, Vekiı!Pt bütresi etrafında· l!da Divarb~kır mcb'<ısu Kıizım 
ki mütalealara cevab<>n İskeııde- SevuktE"kin 'c Erzurum meb"usu 
run limanının tanzim \·e islahı c:ukrü Kocak tara[ın<lan verılen 
icin 85.000 lira kredi verildii!iri takrir sür<>kli alkışlarb kab:.ıl e-
ve bunun üzerinde çalışıldı~ın· r .. 

Yen· Vergiler 
(Ba;ıtcrafı 1 inci sa~fada) 

kıldan hazıt eşya \"e ikanuna ck
lı ced\'elde ~rülccek diğer bazı 
maddeler bu meyanda bulun:nak
tadu·. 

Bu ve4·~ilerin iiyJ.tları Uzerin
dekı in'ikiısı hususunda ıil;1kadar
lann tenviri ve dik.kat bakmua
rııım celZilınesi lüzumlu ~örül
ınü.;tür. 

ı - Şeker fi yatları en·elce 
vük:iellilırkcn bu n:r"i de ı.azarı 
itibare alınmamış olduı:tuntian, 
bu roadoenin fiyatları üzerinde 
mwızam i.>tihliık vergisinin tesi· 
ti clnuvacaklır. Binaenalcyn bu
vünkıi seker fiyatları aynen ae -
vaır11 l'O.ect•ktir. 

2 - lstihlıi.k verı:ıisine tiıbi 
tutulan veya ver_gi nisbeti arttı
rılan d.iı"er maddeler tı.vatlarına 
"elince, elindeki mal üzerındt•n 
\rerı;:ivi \"erenler fi\·atlarlII.!. İ.>U 
,-üzd.en arttırdıkları takdirde. ar
tı· hiç bir suretle verilen vergi
nin icabettirdiğinden fazla ola
maz. 

3 - Kanunun metninden anla· 
şılacağı jizere ancak bır kısım 
maddeler için perakendeciler be
yannameye tabi tutulmuşlardır. 
Binaenalevh, beyannameye tabi 
tutulmam•< olan ve lbu suretle 
elinde mevcut mallar üzerinden 

\'ergi alınmıvan İ>erakcndedle
riıı fi\-ııtl:ırını arltınnaları .,.wbi.İ< 
"Öriil~mez. 

4 - Hül · .a. bfıbiın tacırlcr, 
.bilhassa yeni vrrgi!er vazedt1'li
l?i c-u !-·ırada be·ian \·e talep e<le

_c<?kleri fivatların mes'ulivetini 
ta ·nıaktad:rlar. Milli Korunma 
Kanunu mÜ\'acehe.::ind.e bu ımes'
uliyetin ne kadar ağır '?acağ'ı 

malı"ıındur. 

Dunyan,n bu~ünk~ ır.i..tşı::;:l!1. Y.:ı
zheti karsısında, hü:kümet ye.li 
ver~.lerlc mıllellcıı baz.ı fe-.iakı.r· 
!ıklc.ar ta le ..... et.ıne-vi zarur' g:)r -
mı..~tür. Ih fedak·)rlıklann ne 
der~ce kud. ı madsa•Iara ll'atuf ol
dui!unJ izaha mahal yoktur. 

O halde, bcitün bir m.llet hü
:J<ümetin t.ı!ebine cc,·ap \·erir -
ken tacir vatarda.şlar da mü.s
tehlikin yükünu pavlaı;ma« ve 
hiç olınazoa bunu ağırla:;tırma -
mak nzivetindedirler. 

Ümidimiz tüccarunızın da mil
lete borçlu oldukları bu vazife 
ve hizmeti Ua edecekleri m~rke
:ı:ıinded.ir. Bununla berabeı·, i
kaz mahiyetinde olarak bevan 
ederiz ki. yeni vergileri kazanı; 
vesilesi ittihaz edenler bulunur
sa. bunlar hem kanun hem de 
milli viodan huzurunda mahküm 
olacaklardır. 

Belçikanın Teslimi 
(Başmakaleden devam) l 

ve menfaatin şahidi olan tarih. ve 
tali ihtiyarlaınış, köhneleşnıış, 
kau zerrelerindeki hayatiyetini ı 
kavbetmi~ ınillctlerin yardınıcısı 
dej:ildir. Belçikada bu arada ken
disi için mukadder olan· akibete 
yuvarlanmış, Belçika :kralının 

elile Belçika \"atam kendi idam 
hiikınünil 2jyinıni~tir. 

Yalnız ve ~adece şuna inan ... 
mak 1 :zınıdır ki, Belçika bu hük
mü kendi hükümlerinin tasvip 
ve teslimiyeti ile kabullenirken 
~ alnız Alınanlara te~limiyet ile 
yar1nın tarihi huzurunda kendi· 
•ini lekelemiş olmuyor, mütte
fiklerin zaferi takdirinde de ken
di ıncvcudi)·etini haritadan sil
ruis bulunu, ·or. 

Yecil masaya otnran herhangi 
bir galip kendi kendini inkitr e
den bir hih·iyete (Hayat brkası) 
kabulüne asla mütemayil ve ta-

raflar olınıyacaktır. 
Bıı hareketin harp ı;afhası üze

rinJeki tr lrine gelince, nctlce
n~n ne gibi bir inkl:;iafa naınzet 
olduğunu bugiinden tayine imkan 
yoktur. 

Belki bu nasihat sima! cephe
sindeki müttefik kuvvetlerinin 
vaziyetlerini kıırtannalarına fır. 
sat verecek, belki de onların ki
milen imhası veya esaretile ne
ticelenecektir. Fakat, ne olursa 
olsun bu kayıp ve)·a kazanç ne-
tice üzerinde müessir olnuyacak, 
nihayet mUttefikler Lüksemburg 
hududundan l\lftnı sabiliııe ka -
dar uzanan .lıiı: yeni hat üzerin
de mukavemet etmek imkan ve 
kudretini kendilerinde bulacak
lardır. 

Büyük Har4ıi bitiren kuvvetin 
54 Alman zafni yerine bir müt
tefikler zaferi olduğunu unut -
mamak gerektir. 

ABi.i.lİN DAVER 

• 

Belçika hükô
• • 

metının dün 
verdiği karar 

• (Baştarafı 1 inci ~~yfada) 
lais"c ~ ı...ı. .... ~.ı: ..... nıcvzii muvaffalo.
yetler elde elmiye başladıkları 
bır zamanda vukua ~e1miştir. 
Fransız • İngiliz kıtaları vazi
yetin vehametine ra~en azim· 
le ·ar:;ı ko:;mıya devam etmekte
dir. Bu sabah çarp~alar her 
tarafta devam ediyordu. 

KRALI TAKBİH 
Paris, 28 (A.A.) - Belçi!kalı 

Nazırlar, Kralın kararından ha -
berdar olur olmaz dün _gece top
lanmışlardı. Kralın bu kararım 
kanunu esasiye mUf!a.vir olarak 
telakki ettikleri için, mıiçadeleye 
devam etmek karar= vermişler
dir. 

'.Mezkür nazırlar öğleyin, Sena
to rei.si Gillon'un riyaseti ve meb'· 
usan reisi Cauvelaert'in iştirakile 
tekrar toplanarak vaziyeti ica
bettircliği tedbirlerin alınması i
çin ~öri.işmü~Ierdir. 

Bul'!Ün öğleden sonra resmen 
bildirildii;:ine ~re. Belçika hü • 
kümeti, Belçikanın mutteliklerın 
yambaşınJa mucadele} e de\ am 
etmekte olduguna karar vcı miı;
tir. Belçika, halen yemde ı top
lan~ bulunan bütiin ordusunu 
kullanacak Ye müste\·liye karşı 
zaferi temın için milletin bQliln 
kuv\"etlcrini harp rr.eydanına uta
ta t.r. 
BELCİKALILAR!N HfDDETİ 
Hava.; bıld:rıh>r. 
Kralın teslıır. olma ke\ fı; eti 

bu nare-kctinc .;ar....ıı Paris1e .ı. E1.:. 
~ıka w.alıafilL-lde l ..lvük bır te
sir ve ku\ \ c ttı tıır u - ·ü13:mi'l 
u~ a.ıd.ırın.ı.ş:ı..ır. Sefarı.::ttC", Fran
saıla bulunan rr.u!ıtelı.. şırketler 
1u·"'rkezl€.:rH1 !_;.. \c a-CJzctccilcr ma
nafılın!iC, muııı.n1 t0plantıla" Ya· 
p;ln:c«tır. Nazırların, Belçikalı
ları Fran.>:ı..-ıın ve müttefikler da
vasının tamamen enırıne twy
r.ı-ıva matuf ol:.uı k..ı.rarmı i tifakl 
tasvıp etmişi rdir 

Huk'ı .ıelın müttetud kararı 
h !atına olarak kendı ba:;ına ha
r Ket co.en krulın hıvaneti milli 
nan.1u.s ve haV!'il. ete :kar ·ı bir lıa· 
karet gibı telakkı edi , ektedır. 

Belçıka gazetelerınin muha
birlerı başlıca ~unları in ti va eden 
bır muhtıra wrecektir 

Kral teslim oklu. Kral ınemle
ketinl i. anet etti. Te,;lım ol1T!ak· 
la \:ar nu esasive vapmış okiu
lhı veminde hain olmus. Kral 
Albertin tarihimize yazmış oldu
~:.ı ul\'iyetle memlu sahifeyi bir 
cı~i ile sil<ii. Ezilmiş Belçika hi
cap altında kJlnuştır. Fakat, bü
tUr. acılarJnın arasında. hainin 
kendısine yüklediği namus.suzlu
i!u l(·ka:biil etmek istemiyor. 

?.tezkür muhttra FransaJan, 
Beleib··ı hain krala bakaraik mu
l 1keme etıır.esini rica edecektır. 
B· muthis cere'"ana k~sı koracal 
hır nım ak.kat hükümet talep ede
cektır 

C-luhtıra şu satırlarla nıha,·et 

luvor. 
1914 - 1918 Be'ı.ıkası el"an ya
=.ıl:ta ve mu•ttfıklernc müda
-ıa etm ·te oldukları dava\a ua 
~aaık kalmaktadır. Kral öldü. 
Y.ıôa n Bekıl<3. 
BELÇİKA BAŞVEK.İLİNİ~ 

NUTKU 
Parı.>. 28 (A.A.) - Belçıka Ba:ı 

'~1<ılı Pierlot buı::ıin Fransız rad· 
volan ile ne.r..dılen bır nutUI< 
söylemi:; ve demiştır ki: 

~I\:rcıl kanııntL esaslnın kend'-'ı-i· 
ne verdiği •alcilıiııetıeri tecaviiz 
ederek di4manl.cı mü:akerelere 
qi~miş ve di4tıı.an:a bir a11la~
ma akdetmiı;tir. Belçika, bun -
dan dolayı hayret içindedir ve 
fakat bir adamın mücrimlı!li, bü
tün millet üzerine yükletilemez. 

Ordumuz bu akibete layik de
iiildir. 

Kral, kanunu esasiyi iiılal et
mis ve mi<stevlinin emri altına 
girnıiı;tir. Bu sebepten dolayı ar 
tık icrayı hükumet hakkı 'l/Ok
tur. l\!em.urlar, subaıılar t·e di
ğer Belçikalılar. sadakat ııeınin
lerinden Hıra edilmişlerdir. 

Fransada t•e İngilterede hiücil
mettn hitabına cevap vereıı Bel
çikalılar ile yeni ordu teşkil olu
TJ.acaktır.• 

Pierlot, bundan \ onra Belçika 
hüıkıimetinin. Belçikanın vardı

mına _giden devletlerle mutlak te 
san~dürrü teyid evlerniş ve bütür. 
B~kikalıları, 1918 de harbetmış 

olanların yüksek seviyesini l?Öli
tcrmiye davet etmiştir. 

Pierlot, sözlerini şöyle bitir
mbtir: 

•Kral icrayı hükumet etmiııe 
maktedir olmadııh takdirde ka
nunu esasi alıkcimı Belçika mil
leti ııamına tıazırlar meclisi ta
'Taf rıdan l:enıü me•uliyeti a!tırı
da tatbik edilir. Bu prensibe 
müsten<den hükumet en menfıır 

t•M•"i?lere karsı m'.lttefikl~rle 
btr!ikte Bel(oikamn istlkiıil ı·e 
t•ma"liuetini müdafaa edecci: -
tir.• 



1886 senesinde 
Kadıköyünde 

F ukaraperver 
müesses 

cemiyetinin 
Ana • • 

nızamnamesı 

1 ci FASJL 

:lııladde: 1-Cemiyetin ünvanı: ·K~ündc 188G s~:r.e,ıııde mues
- Fukaraperver cemiyeti. dir. 

Cemi(yetin Meıtı:ez.i: .Kadı.köy Yasa caddesi 36/l No. it mahaldir. 
Csniyetin müdürü: Daire ~nde ve (Fl&araperver cemiyeti 

1886) .iıare -ve rakamını ve zirillde Kadıköy .lı:eliınesini biımil olacak
Ca. 

Madde: 2 - Cemiyetin gayesi: Varidatı nisbetinde .rnclıtacı mua
VeDd, hasta, ihtiyar, ve çalışıp nafakasını temin edeıniyenlere yi
Y«t*. giy>eeelı:, dıoktoı-, iliıç ve para tedariki ile fakir ve bikes mek
tep çocuklarına sıcak yemek yedirmekten ibarettir. 

Madde: 3 - Cemiyetin müessisleri: Cemiyetin bidayeti teeisi o
lan 1886 sen5i.nde ük mü-;,ıeri Türkiye devleti tebaasından a
ıaiı'ıdakilerdir. 

&ieta Kaili: :ae;.e Arğentini Saverio: İkinci Reis 
Buikliya Mavromati: Aza Ermiyoni Yordanopulo: Aza 

Madde: 4 - Cemiyetin teı;eldtiılü: Cemiyet y aı;ı 18 den dun ol
mamak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ve hukuku 
ıınedeniyeden iskat oluııınaın:ı:ş zevattan \eı;ekkül eder ve btmla
rm teberru ve yardımına aöre dört sırufa taksim edilmi~tir. 

l - Daimi iza: Senede ilci lira yardmı vermekle kaydolunur. 
2 - Vahip: Senede üç ila yirmi beş lira ile kaydolunanlar. 
8 - Min'im: Senede elli lira ile kaydolunanlar. 
4 - Kerim: Bir defa olmak üzere yüz elli lira teberrü ve ianede 

buluııanlar. 

CemiJele girmek ve çılıınaktalı.i 4artlar: 
Madde:.5 - Cemiyete & ka.ydoJ.ıııak için cemiyet azwndan bi

rinin teklifi ile ve heyeti idarenin tensip ve kararı liı.zımdır. Ka.bul 
l<eyıfıyeti bir mektupla kaydolunan yeni azaya tebliğ olunur. İki 
~ene müddetle miitevaliyen taahhütlerini ifa et.ınıyen iızaya he:ı eti 
idare tarafından ·bir mektupla taahhütleri hatırlattırılır ve bir av
!M: bir mimlet verilir. Vade hitamında ımuvafakat cevabt alınına'Z
sa istifa c1ımiış nazarı ile bakılır. Ve l<aydı heyeti idare kararı ile 
ter.lı:in edilir. Maamafih tahriri ve şifahi istifalarda kabul olwnır. 

Madde: 6 - Cemiyetin fukara aşhanesi: Cemiyetin tahtı idare -
sinde c..up tıikes ve fukara çıocu.lı:lara yaınek vermek gayesiyie öte
denberı faaliyette bulunan ~anenin umur ve mAJameJatının ıed
vıri !ıeyeti idarede müşavir sıfatiyle müikellef dört iııza tarahndan 
ifa olunur. Ve bunlar ayrıca tutulan hesııbatını ay be ay heyeti 
idareye arzeder. Bu dört iı2aya he~ti idare reisi vekili riya.et eder. 

Umumi Heyetler: 

Madde: 'I - Umumi Heyet cemiı;gtin en y ..sek merciidir. Ve 
iaa ikayıt defterinde mukayyet azadan tesekki.ıl eder. Umuııll He
yet her sene Mayıs ayının ikinci pazar günU heyeti idare reısinin 
darvetı~ le iıdiyen >Qtima eder veyahut beşte oo nisbetinde daimi 
hanın tal~ı üzerine fen; kaliide olarak toplanır. Heyeti umumiye 
iıııasının nısfından bir fazl...sı me\'Cı.ıt oinıak üzere tam (ekberiyet) 
addolunur. Aksi takdirde başka güne talik olunuc. Ve o gün ne ka
d;,r aza mevcut bulunursa bulunsun meclis tam addolunur. 

Alelade mecliste idare heyetinin ıniiraluıtıe heyeti tarafından 
yopılan raporu olrunıır. İlımalı müddet eden azanın tekrar intiha
ıru calz olmalı:: üzere heyeti idarece vaki olan tebeddülat reyi hafi 
ile ıJı::arargir olur. Senei atiye büt ı bilmüzakere tasaık olunur. 
~ame dairesinde ve vlli olacak teklifat b<ıdclmürıakere kara
ra atnır. Hazır kanın yinnide bir miktarın:n taleıbiyle ruzname
ye <iahıl omuyan hususat da tetkik ve karara rapiolunur. 

1ıtare Heyeti 

Madue; 8 - Heyeti idare cemiyetin daimi izaı;ı.ndan reyi hafi 
w intiı.ap olunur. Ve sekiz zevattan müteşekkildir. Ve be:, eti ımın
mıve<ien aldı,ğı salahiyet dairesinde faaliyete geç~. 

Madde: il - Heyeti idarenin lk~ek.lW.lü: Reis, ikinci re.iı;, vezne
dac, kiılıp, ve dört mü~avir, olmak were sekiz kişiden mürekkeptir. 
Heyeti ıdarenin nısfından bir fazlası ile meclis teşelı::kiW elrnış addo
lunur. Yani eks<>rıyetle in'ilcad eder. Heyeti idare iki &ene müd
detle ifayi hizmet eder. Ve kiıffe<>i de fahri hizmet ederler. Müdde
ti nızarniv_esi hitam bulmuş olan aza hc,·eti ~umiyecc tekrar inti
hap olunabilir. l\!aamafih bu müddet zarfında istua veya vefat e
denler oluraa bunların yerine heyeti idare, azayı daime meyanından 
münasip görece;<lerim intihap eder. Bu suretle intihap olunanlar 
yerlerine ı:eldikleri zevatın mütebaki müddeliyle mukayyettir. He
yeti idare ayda bir "defa olmak üzere cemiyetin merkezi idaresın
de alelade içtima edıer. Maamafih reisin talebi üzerıne fevkalade o
larak •kdi içtima eder. Cemiyetin mühürü ve sicil ve idareye ait kiıf
fei ddatır ve evrakı heyeti idarenin yedi za,pt ve hıfzında bulunur. 

Heyeti idarenin vezııifi 
Madde: 10 1) Cemiyete yeni aza kaydı ~in fukaraperver vatan

daeları aramak, 
2) Meşru ve kanuni menabi varidat aramak ve icabedecck tedıı

biri almak, 
3) Muıhtaoı mu;;venet olan fukaranın hüviyeti hakıokiyelerini 

ar tıranak ve macl<ii ihtiyaçlar1D1 cemiyetin vii&u iktidarı daire.>in
de tat.min elmek. 

4) Centiyetin varıdat ve masarifini •bütçesine fl'Öre tanzim etrneik, 
S) Camiyetirı seııelık. mua:melat ve hesabatını ihzar etmek ve 

esbooı mucibeyı raporla heyeti umumıveye aıuetmek. 
Madde: 11 - Hesapların suret: teftış ve mürakabesi: Cemiyetin 

tıilümum seneliJc muamelıit ve heoahatı heyetı u.rnwniyenin inti
hap edeceği ve üç azadan mürekkep bir Jromisyon tarafından tef
b; ve murakabe edilir. 

Madde: 12 - Cemıvetin feshinde ıme~kul ve ga\ ri menkul bü
tün mevcudatı elyewn merkezı Beyogrn Telıgraf S01<anında bulu
nan ve aynı maksatla müesses Fukaraperver cemıyetınin mü:lki
yeUne geçecektir. 

Macıcıe: 13 - Cemiyet ~ağıda yaz.lı d
0

efterleri tutar !: Aza kay
dına ma.ı.sus sicil defteri, 2. karar defterı, 3. Giren ve çıkan yazıla
rın ka\ ıt defteri, 4. Varidat ve sarfiyat kasa defteri, 5. Bilanço ve 
t.esaı:.. kat'i defteri 

2 nci FASIL 
mlyetin Varidatı 

Madde 14 - 1) Iı,bı nizamnamenin dördüncü maddesinde yazılı 
iıaanın yardım, iane ve teiberrüleri. 

2) Henhangi tıir fukaraperverin yapa<:ağı fevkalade ~ ve 
k!ıberrüü. 

3) Her sene tertip olunan müsamereler ve balo hisılatı. 
4) Fukaraperver halk tarafından teberru olunan yiyecek. ice

cek, giyecek vesaire, 

3 üııcü FASU. 
Heyeti vmumiye ve heyeti idareye ait hiiküınler 

Madde: 15 - Heyetı umumiye yedinci maddede tasrih olunduılu 
~i senede bir defa ve Mayıs ayının ikinci pazar günü ımukannen 
ktimaıru akteder. Davet heyeti idare re.isj...tarafından yapılır. Mü
>.aJ<~r" esnasında heyetı idare reisi içtimaı idare ve bÖZ istiyenlere 
sııa u.suiunu takil:en verir. 

Madde: 16 - ll<'yeti idare reisi heyeti umumiyeyi davet eder 
ve bunun için uç gun evvel içımıaın verıni, günı:n;, saatim ve rw:
namesiııi iki ll:azetc ile ıliın eder ve keyfiyetı hükt.mete arz(:der. 

Madde· 17 - HeJ .tı m urr ı ·i ana nizarr.namt•İJJın tadilini, 
besı:p l rın tetk nı v ı>utçe ı r ta dıkini yapar. K gre Kar..r)a
r• az"lara ve başkasına C .iyet sa.~r.iar nda ı)iın swe:ue bildirılir 

Madde 18 - Heyeti umumiye!' 'l 1ctimaında hevetı idare reı-
• tar .. f ndan aç.Jır. Ve içtima nisabı an13§mak ıc;ın yokla a yapı
lı H et, idare intıhap olunur. Ve ve ı İI'tihap c .. nan re ıçtı
n: ıaa. \e zab tla ya "'1 ı ~t • ., ıcıare edn ;:. erıvet hu:>il 
olma ığı takd. ıkıncı ıçtınıa umu~ eden üç gun evvel aYlll 

m· de tcK rr.u- oder. 
MauJe 19 - Heyet idare reisi muavyen i<'tim:ılarda ver ~ıa

yı l!'E;<;u eder. Katip ıı., u;..ııoata ve ..ar.ulan ve muhabere evr= 

• 

s.. 
No. 

Miikellefin ac1ı ve ili 
Ve soııadı Mahaltesi 

Sokağı Matrııhı Kazanç Buhran 
Kapı No. Lira Kr. Lira K. !Ara K. ------ --------· 

Kurtuluş cad. 70-2 67 50 5 07 Ol Ol l lh·es O. Lokman (Nomı,n) Dua tepe 
!Ekrr.l:1'._·, 

2 ... :ed.ı.:n Ozı:une:\ turşı cu 
3 Ömer Kunılt. ra eskicısi 
4 Hakkı odun ve kömiırcü 
5 Celal Hasan Hallaç 
6 Bahri Abdtil onaranı:oz 
7 lsmail kömürcü tujda<:ı 
8 Agop O. Danyel Kundura 

esıkıcisi 
9 Mıgırdiç yemı~ 

10 Murat Türkmen oğlu Ku-
ludiski . sırkı 

ll Nesim O. M<ıiz sütçü 

K. l 
Pasa 

H. Gazi 
Şişli 

• 
Ka~tban .. 

Büyük Pan_galtı 

• 

• • 
• • 

Kurtuluş cad. 19-4 
Cıvelek 35 
Hu "'eli cad. 36 
Abiuci Hiırriyet 72 

• • 31 
Levent çiftiliği 21 
Cumhuriyet cad. 35/l 

• • bila 

12 Hüseyin ve o.mıan Manav Küçük • 

Sürp Agop 
mezarlığı ibila 
Lemartin C. 38-1 
H. Gazi C. 156 

13 Mehmet kahveci 
14 Diran O. Dikrnn Kundura 

t:~Ricisi 

l 5 Bekır kuru kahveci 
16 Mişon !evi e!eectrik tamirciııi 
17 Jirarir kundura tamıreısi 

18 Hiristo lrundura tam.ırcısi 

19 Dımitri kızı Harikluya ran-
devucu 

20 Zati Sunl(Ur manyetizmeci 
21 ~P o. Murat kunduracı 
22 Ali kızı l!lınir.e randevucu 
23 Jirayir abajurcu 
24 Goros hey.keltraş 

25 Jorj paraPOnnf ressam 

26 Salih Hak:yemez tütüncü 
ve aktar. 

• • H. Gazi Cad. 194-2 
• • Vali konağı Cad. 13-2 

Katip Mustafa Sıra Serviler 27 
Ayas Paşa 
Çukur Cuma 
Cihangir 
Kiıtip Mu&tafa 

Firuzağa 

B.P~altı 

Katip MUıStafa 
CibanWı" 

• 
B. Pangaltı 

Şişli 

Gümüşsuyu Cad. 81-85 
Çukur Cuma cac!. 59 
Cedidiye 26-2 
İpek sokak 10 

Sıra Serviler 38-2 
Cumhuriyet cad. 129-1-1 
Hasnun Galip 14 
Havyar 30 
Yeni Yuva 18/5 
Yeni Nalbant 2" 

H. Gazi Cacl. 299/1 

185 00 
15 ()(. 

135 00 
216 00 

96 00 
1800 00 
222 00 

60 00 
1800 00 

96 00 
258 00 
252 00 
36 00 

120 00 
45 00 
60 00 
96 00 

295 00 

3396 00 
144 00 
592 511 
90 00 

540 00 
36 00, 
42 00) 
72 00 

27 Alı:met Kır kahveci Harbiye Maçllı:a Silehane 1/1 270 00 
28 Hırahım Şaklar kunduracı İnönü Elma dağı 76 72 00 
29 Nışan Zarngoçyan depo Cumhuriyet Tavukçu Fethi 26 45 00 

31 
2 

22 
35 

7 
V07 

49 

2 
73 

10 
00 
25 
05 

06 
01 
05 
10 

102 

125 
28 

199 
40 

131 
5 

'I 

29 
Ol 
10 

35 
97 

.47 
95 
10 
26 
32 

79 
31 

06 
11 
81 
50 

00 
91 
38 
78 
10 

62 
78 
8'1 
50 
39 
08 

72 
51 

06 27 
00 59 
04 49 
07 19 
Ol 42 

MI 45 
09 86 

00 56 
14 64 

&2 Ol 
00 02 
05 16 
Ol ln 

01 20 
00 36 
01 08 
02 16 
40 84 

25 12 
05 75 

319 95 
16 20 
52 56 
Ol 02 

Ol 48 

05 99 

00 34 
02 10 

Zam 1hbarna· 
Lira K. me No. Senem 

03' 56 
00 52 
04 04 
06 47 
Ol 28 

0/8 88 

00 51 

1)9 99 

o 99 

102 10 

22 61 
05 18 

799 87 
40 50 

131 39 
00 91 

05 39 
00 31 
Ol 89 

16/17 

17/46 
17/41 
16/32 
16/34 
2/46 

.17/4~ 
17/44 

17/34 
17/31 

17/16 
16/ 7 
13/29 

17/29 

16/ 4 
17/28 
17/37 
17/ 1 
17/49 

18/ 2 
18/ 4 
18/ 8 
18/ 8 
18/ 9 
18/11 

20/54 

23/36 
22/ 6 

2/38 

936 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Feriköy Maliye ~ubesi .. '-~- . . . . 
. . . .,. . mü:kellefleru"""n yukarıda adı, ~ı. ve tıcaretgah adresi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini 

blldirmeını ve teb~llüi:a saliıbiye~li bi .lı:i:ıııf;e gösterm~ :-'e yırpılan araştınna<la da bulunmamış olduklarından hizalarında ııösterilen 
~fa ~1t kazanç ve buhran v~erını ve ~aınlarrnı havı ıhbarnamelerin bizzat !kendilerine tebliği müınhim olamamı$tır. Keyfiyet 

say ılı ıkaı>unun 10 ve 11 ıncı madıleler:ne tevfıkan tebliği yerine _geQmek üzere ilan olunur. (4442.) 

- DALGA UZUNLUGU -
T.A.Q. lll.47 m. 15195 Km. 

ZO Kw 
T.A.P. 31.79 m. 11445 Km. 

20 Kw 
li29 m. 128 Km. 120 Kw. 

29 Mayıs C•rşamba 
12,30 Pogram ve memleket 

saat ayarı, 12,35 A.,. ns ve meteo
roloji haberleri, 12,SO Müzik: M~ 
telif şarkılar (pl.J, 13,30/14.-M;j,. 
zik: Küçük orkesta (Şef: Ne<~P 
Aşkın), 

18.- Program ve memleket 
S®t o.yan, 18,05 Müzik: Oda m'ii
ziq; (pi.), 18,30 Müzik: Fasıl he• 
yeti, 19,- Kon~ma (Dış politi
ka lıcidiseleri), 19,20 Müzik: Oku
yaıı : Muzaffer llka.r, Çalanlar: 
Fahire Fersaıı, Vecihe, Refik Fer: 
san, 19,45 Memleket saat ayarı, 
Ajans ve meteoroloji haberleri, 
20.- Müzik: Çalanlar: Cevdet 
Çaıila, Fahri Kopuz, İzzettin Ôk
te. Okuyanlar: Mefharet Sağnak, 
Mustafa Ça.iilar, 20,35 TEMSİL: 
21,35 Serbest saat, 21,45 Müzik: 
Rilıaseticmnhıır bandosu ( Şej: 
ihsan Kürn;er), 22,30 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri; z;.. 
r®t, esham - tahvilat. kaınbi110 -
nukııt borsası (fiııat), 22,50 Mü
zik: Cazbant (pi.), 23,25/23,30 Ya
rınki progr'!m. 

Fatih Nüfus Memıırlııijundaıt: 

Sinanaı!a ımahallesi Haydar cad
desi 12 No.da oturan Halil oj(lu 
Ahmet oo.v adı eski Scni!ir iken 
mahkrme ilamile •BavsaJ. olarak 
tashih ettirmiş olmakla keyfiyet 
ilan olunur. 

TEBLIGLER lstanbul Defterdarlığından: 
(~tanıtı l inci aayfadıı) 

ne devam etmektedir Cephenin 
diğer mıntakalannda kaııde ~a
yan bi~ ~ey yoktur.• 

Führer'in j AlnMn tebllil 1 u.munH ><a -
------ rargiıhı, 28 

ı A.A.) - Ahnen or<i;ı.ımı başj..,,_ 
mandanlıJıının teblıgı. 

Flandres \'e Artois bü}"iık mey
dan muharebesi, en yüksek nok
tasına varmıştır. Kıtalarmuz 
ş)ddetlı bir hücumdan wma. 'k.ıti
men çok enerjik bir mu:kaYeme
tı k:ınnışlar ve mahsur düşman 
ordularınm ;ıitt.ikçe daha dar bir 
sahava itmişlerdir. Jfaya orduaı 

1 
da, .tıiiyük kuvvetle. mües.5irlııti
nı l"Östemıiştır. 

Si<kietli çarpışmalardan sonra, 
Bd('ika ordusuna karşı çok arazi 
kazandıık. Brııges"e 10 kilometre 
m&afede ve Thorurout önünde
viz. Thielt'i _geçti!< w göjtüs gö
P<üsc bir çarpı,şmadan s.oııra çok 
kuv-.etli bir dÜşman topçu ııru· 
punu aldık. Aım bır teblii! ile 
bildırildiiii gibi, Kralın idaresin
deki 400 ila soo bın ki4ilik Bel
çika ordusu. bu ümıtsiz vaziye
ti tal<dir ederek. sila.hlannı bırak
mıştır. 

Mutı~re<be, mah&Ur İnı;iliz ve 
Fransızlara karşı devam etmek
tedir. Valerıcienn<'S ın şimalinde, 
kıtalarunız, geni~ bir cephe üze- I 
rinde Fransız hucıut i.stihkio!nla-

l rını dehniş ve Valenciennes'in 
garbında Escaut kanalını gecıni;; . 
tir. Orehies ve Douai alınmış
tır. Bu ımuvaffakı:vete bir piya
de taburu kumar.elanı binbaşı 
Böhme ıkayde şiıyan bir surette 
istirak eylemiştir. Garpten de düş
man. bütün cl!Phe üzeriııde geri 
atılmıstır. La Bassec, Mcrville, 
Hazclırouges, Bourbourg şetıiri, 
Alın.anların elindedir. 

\ 

- Londra, 28 
lngl&lz teblljl (A.A.) - Ha

va Nezareti 
tebl." ediyor: 

•lnniliz tayyareleri, sahil ku-
11uındaıılıı)mm taııııarelennin 4-
tirakile Belçika ve Fransa sahil
lerindeki düş11uın mevzileri ilze
rıne, dün müteaddit ve müe:~sir 
lıücıımlar 11apmıştır. Top batar-
11aları ile nakliye kolları bomba
larla tahrip edilmiş ve mitra!
ııöz ateşi!e kıt®t dağıtılmıştır. 

Bıı harekat esnasında hiç bir 
tayyare kaybetmedik. lnqi!iz va
sat bombard•man taııyareleTi, dün 
akşam üstü, Fransanın şimali 

şarkisınde dÜimanın tahfidatı ü
zerine hücumlarına devam etmış
lerdir. Bu. tayııare!erden ikisi 
avdet etmemittir. Aqır bombardı
man tayyarelerimiz Holandada ve 
Rhenanie'de düşmanın münaka
le kollarını bütün ııece bombar
dıınan ettiler ve hiç bir Za!fiat 
t'ermeden döndüler.-

İs~anbul Ziraat müdürlüğünden : 
Haydarpaşa Vagon teslimi 17,000 kilo makine yağı pazarlıkla 

satın alınaca~ından isteklilerin 29/5/940 çarşamba günü saat 10 
.-. vıliıYet binası içinde müt-ı<.kı Ziraat Mübayea komisyonuna 
mcın,caatları. (4434) 

imza ve meı:aili mühirmııede heyeti idarenin tensibi ile tıeyeti wnu
miyeyi Jçhınaa davet eder. Katip cemivetin yazı işlerini temin, re
isle. birlikte bil'uımum evralu imza ve muhas<ibe i,;Jerini idare ve 
temin eder. 

Hanen 1 ebligat 
Mükellefin adı ve 

Soyadı Işı 

Saat satışı 

J\faiıalle Sokak No. Matrah Kn:am; Buhrnn Zam Serı6 

Bedros Sağoımon 
Ali Ulvi 
Abbas oe. Mustafa 

Apoıstol Lclkiıı'.lis 

Nuri Önen 

Fausto Raınano ve 
Umberto 
Hasan ve Ali Galip 
J>avli Maıiwııulo6 
Yasef Tarsus 
Enver ve Davit 
Hüseyin 
Hüseyin Uysal 
Furtona 
El eni 

Jirayir Mi2ikyan 
Yakup 
İstirati 

Nikola 

Ali Ekoer 
İsmail Haldu 
Salih 
Davit Roziyo 

• • 

Toptan şarap satışı 
Kahveci ve bekar 
odaları 
Tuhafiye ve ıtriyat 
Mualk.kip 

~eci 

Ş. K Galip Dede !'>74 
B. Z. Büy iilk Hen del< 71/1 
A. C. Y e:lkencıler 48 

S. K. İstiklal caddesi 513 
A. C. P. Pazar ıs 
YoMırtcu H. 
R K. Sahkulu cadıdesi 29 

Kontrplak ticareti 8. Z. Y. Kaklırım 68 
Pasta ve şel.lı:er satışı S. K. İstiklal caddesi 515 
Kasan B. Z. Okçu Musa 101 
Bakkal Ş. K. K. Hendek 48 
Kahveci B. Z. Şair Z. Paşa 11/l 
Marangozhane B. Z. Kart Ç. 12-Hı 
Elektrik tamircisi Ş. K. Galip D. 81 
Gramofon ve elek- S. K. Galip Dede 8 
trik tamircisi 
Kunduracı Ş. K. Galip Dede 88 
Helvacı Ş. K. 
Bakakl B. Z. Y. kaldırmı 15 
Ardiye $. Mehmet paşa 19 

Üstübücüler 
Kahveci B. Z. Kemer altı 15,1 'I 
Av deris' B. Z. Kamanto H. 8 
Manav A. C. Mahmudiye 202 
Matbaa B . Z. Çınar 20 

• • • 
Temyiz komisyonunun 18/2/939 T. ve 1124 sayılı bozma karan 

lHO 32,84 
144 75,24 
180 5,43 

510 229,50 
30 5,20 

36 0,59 

4ıl0 105,93 
756 135,56 
135 21,54 
297 16,27 
135 74,56 
500 81,97 
132 12,76 
180 12, 70 

108 6,75 
240 1,10 
200 33,73 

72 10,80 

444 • 76,66 
1401,50 560,60 

72 7,50 
2000 195,51 

ö,57 
15,04 
1,00 

45,90 
1,04, 

0,12 

21,19 
27,11 
4,31 
3,25 

14,91 
16,39 
2,55 

"2,54 

1,35 

-2,lt 

14,93 
112,00 

1,50 
39,10 

937 
• 
• 

939 
93~ 

0,71 937 

938 
938 

3,88 • 

' 
13,42 • 
14,7!'> 939 
2,30 938 
2,29 937 

938 
933 
• 

934 

936 
12,00 • 

1,62 935 
234,61 936 

933 

Alber Geron Mukriz B. Z. Şark Han ı; 11454,50 16036,31 939 
Herler Platner Komisyoncu B. Z. Danüp H. Temyiz komisyonunun 21/12/938 

T. 7796 sa~·ılı bozma kaarı, 
Anustol Lefkidis Tuhafiyeci Ş. K. C. Kebir 613 735 mü>tahdemin K. 934 

73 % 10 zaon • 
Onnik Arslanyan Aztararsi 1ıaute · A. C. P. Pazar 111 78,12 M. K. 932 

Adı ce soyadı 

Herler Platner 
Şiı-keti 

Jşt 

K.oınisvoncu 

.Mal al!e Sokak No.ın 

B. Z. Danüp S. Han N. 34 

lsfanbul Defterdarlığından: 

7,81 ',( 10 zam 
VERGt.\"İN 

Miktarı Net.-i Se1ıeri 

58,80 M. Kazanç ) 933 
58,80 1 Misli zam ) 
78,12 M. Kazanç ) ~34 
78,lı l mlsh zam ) 
3,00 Hava kuv- 9;ı!i 

vet erınc \U.ı.rdım 

3.00 1 misli zam ) 

Madde: 20 - Veznedar kasaya <Tiren ve çıkan paraları kıymet
li evrak ve eşyayı kendi meı;'uliyeti altında muhafaza eder ve rü
fekasına karşı rnes"uldür. 

Madde: 21 - Heyeti idare lü~umunaa muvakkaten muayyen 
bir Ü<:retk bır katip ve ayni zamanda hidematı mahsusası ve tebli
gatın vakti zamanırle yetiştirilmesi için ücretli lbir hademe dahi 
istihdan1 eder. 

1 Kuleı-apı Maliye sube>i mükel!eflcrinJen vukarıda aılı işi ticaretgah aclrc;;leri ·' azılı 'ahıslar ·kJ 
\ ticaretle y.,ni adreslcrını bildırmemiş ,;e tebelı.ıı:ra oalari';dli bır kimse gösteı,nernis \e Yapılan , 

tırınada da bulunamamıs olduklarından hizalarında gö.sterilen yıllara ait kazanç, buhran, muva 

Madde: 2'2 - Hevcti idare bütçe haricinde >bir masraf ihtiyar e . 
deme-ı:: Maamafih .i'hvali fevkali.dede (100) yüz liraya kadar sar
fetmiye mezundur. 

(üncü FASIL 
Madde: 23 - Heyeti idare cemiyet tarafından tedavi ol\Hlan 

fukara hastalar için münasip göreceği heı:'hanl(i bir talbibi intihap 
edebilir. 

Madde: 24 - Tedavi olunan hastaların reçeteleri hey'eti idare
nin münasip fl'Öreceği ve fiat.ça en uY!(un lbulacağ"ı eczahanede 
yaptırılır. Bu nevi reçeteler hey'eti idare reisinin malı'.ımatı tahtı.n
da ve (mucibince) işaretini ihtiva etmeleri lazımdır. 

Ma de; 25 - • 'izamnamenin tadili: İ.,<föu nizaonname ahl<iim.ı ce
m.yetin içtimaında oobabı mühimme iraesi ve sülüsanı eıkseriyeti 
ara ile talep edilirse Udilı tarafına ı;idilıfuilir. 

Yirmi b<ı)ı maddeden ibaret nizamnamenin kanuna muvafık 
oldu&u ta•dik olunur. 17.10.939 

Türkiye Cumhuriyeti İstanbul 
Umuru Hukukiye Miidürlüğü 

İmza: TEVFİK BORLU 
• İdare He~·eti 

Elegusa J:lefter~puhı: Reise. Bahari~ e caddesi No. 130 
De pina Stanidu: ikinci Rei,e. Hacı Sii~ü sokak No. 50 
Duınna Papadopulo: Veznedar. Bahari~e caddesi No. 63 
'lcvpioıi \"oanidu: Katibe. l{ırmızı Küşad soka.lı: No. 12 
İrini Pavlidu· A7a. Hacı Şükrü sokak No. 31 
r .... ..ı.a Mal:da: ALa. Itcfik &okak. No. 11. 

ve hava ku,·vetlerine vartlım vergilerini ve zamlarını havi ihbarname, temyiz ve tetkiki it.raz komi , 
nu kararlarının bizzat kendilerine tebliği mümkün olamamıştır. · 

Keyfiyet 3692 s:u ıh kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan te<bliğ yerine geçmek üzere il 
olunur. (4438) 

ILlN 
•Yassı oluklu sueta tellerinin 

vurulmıya ka~ emniyete alın
masına mahsus tertibatı• hakkın
daki icat i<'in ııanavi müdüiyeti 
uınumiyesrinden istihsal edilmiş 
olan 11/5/937 tarih ve 2342 nu• 
maralı ihtira beratı bu kere ferağ 
veyahut icara verileceğinden mez
kur ihtiraı satın almak veya is
ticar etmek ar1JU&unda bulunan 
ze"alın Galatada Tapta.~ hanın
da 18 nu naı ada mukim Bay Te
odor K. Sinanidise müracat et-
rneleri. 

İmtiyaz Sahibi n NC4riyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldıtı yer: 

Sarıyer Kaymakamlığı ve Belediye 
Şubesi Müdürlüğünden 

Sarıyer kazasına tabi •Kıımköyü• mev'kiinde değinmen kirazİı.lı: 
sokağında eski otuz <30• yeni •3• No.lı ve H(iseyin Muhsin, Fatma 
ve sairenin sahip oldukları ve tapu idaresince tanzim edilımiş olan 
ifraz haritasında gösterilen 2193 metre murabbaı kablo kulübesiniı 
mevzu bulurıduğu arsanın posta ve telı;:raf ve telefon umum müdür-
1üitü namına istimlfiltlııe menafii umumiye görüldügü İstanbul Vi-
layeti idare hev'etirıce 22/II/939 tarih ve 669/227 No.lı kararın
dan anlaşılarak İstanbul umumi meclisi Daimi Encüme" nin 
19/12/939 tarih ve 12334 No.lı kararına tevfikan teşekkül ı"1en 
lw"etin 1295 tarihli istimliık kanununa ııöre yerinde yaptıi!ı tetki
kat neticesinde mezkur arsaya 220 lira kıvmet takdir edilmiş ve ek
li ilan ayrıca mahallinde de 8 _gün asıldıgı halde· kanuni mtrtldet 
zarf.ında bir _g{ına müracaat ve itiraz vaki olmadığından J 295 taı irll 
isümliık B<:ararnamesinin 13 iıncü ma c r.;ine tevfikan ilan ta-ıhin
den itibaren 15 giın zarfında sahipleri müracaat ederek arsanırı is
timlak bedeli olan 220 liran almadıkları takdirde bu k rı: nli., · nin 
fııkrai mahsusasına tevfikan vüzdc 20 fazlasilc Ban'kasa teşl mini 

' . p müteakip i.stim!Aki mukarer arsa fa va •'ivet oluıi:ıcar6. I tanlıul . 
T. T: Müdürlüiıüoün 21/5/940 tarh ve J Gn sav•lı knrurına binaen 
"i)akadarlarınca malumu olma:k ve teb!ıg makal'l'ına kai'"'! olma' uze-

SON TELGBAF-Basımevi. .. re iliın tı1uı1ur. 14420) 
.,--~ 

• 


