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SALI 18 MAYIS 1940 idare fflerl telefonu : 10203 Fıatı s K~ - yazı işleri telefonu : 10203 Sene 10 No. 3531 

limanlar Belolka cephesini 

İngiliz ajansı haber 
''Şimalde vahamet arttı ,, 

A lman ordusu 40 k m. lik cephede 
müthiş zayiat vererek hii.cam ediyor 

• 
verıyor: 

Fransız Başkumandanı tayyare ile Alman hatları üzerinden geçerek 
şimale gitti ve kumandanlarla görüşüp geri döndü 

Londra 27 {Rad -ı;~~~;~~~~ii.~~~~~~~~~~~~~ ,~··•••••• .. ••• ..... •••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••• 
70J - Şimali Fnnsa- ! 1 r 1 

~:: ~d:~·k·~·.h: : iwn ul ı ON mrnu 
ıebeler, eyn~ ıiddetle tr~===;===;===;=ı:;J\~~~?-::".~ il -
aevam etmektedir. 

A!maıılar M&z nehrmi geçt:rek bombardıman!arla yaktıkları 

ıe1n·e dobru ilerliyorlar 
r ......................................................... -····-···················· .. ·····························-···--

Bitaraf membalard j 
1

frÖre 1 O Mayıstanberi, 

Fransız tebliğ; eri 
Paris 27 (A.A.) - ll7 Mayıs sabah teb. 

llği: ~iman zıı.yiat.nın mi:C i::::::::::;?:: ! 
tan 4 ila 500 b,tn ola· i Şimalde, d~an bilhassa Menin böL 

ıesınde hücumlarına devam ediyor. Fran-! 
81% ve mütteftk kıt'aları düşmanın iler. l 
lemesini durduruyorlar. Almanlar ma - İ 

rak tahmin eiJilmek - i 
tedir. lnaıı.n xayiatile : 
miltenasib olarak, 
lıarb mıı.b:enıesi ve 
motörliı cüzütamlar 
d<: fazlasile isıaf edil~ 
llı!ştır. 

Cenubi s~lçikad" Stlfllt<a 

kalmı§ olan mütt~lik • 
ltuvvetlerln vanyeti 
olddiyctini muhafaza 
etmektedjr, 

Başkumandan Ge
neral Weygand mü -
hıaddid defftlıı.r bu -
ıadıı.ki kuvvetl"ri zi
)'aret ederek, krnl 
leopold ve Lord Gort ile IJÖrüımilştlir. •l.lllllıiiilııliım ___ ll!!!!_ım!!_ ... 1!!1!!!11 ________ .._ _ _. 

General Weygand Dünkü vaziyeti gÖdfn'İr krom 
Ulr zivaretinl, Alman d' h k ı · · 
ba.tla..:ı üzerinden tayyare ile geçmek su • 1 miş ve bunlar ilıma~ ava uvvet ermın 
ntile yap~tır. Generall himil olan tay • hii4umlannı pUıkürtmilşlerdl~. 
)'areye birçok avcı tayyareleri refak1't et- (1)eva.tnı 3 tbıoü sayfa4&) 

~......-~ 

Askeri vaziye t 
ş·maldeki nttefik or~uların 
vaziyeti gittikçe fenalaşıyor 1 

Yazan: Emekli general H. Emir Erkilet 

BelçihaJa: 
Lyıı nehrini mUda -

Belçika ordusunun Bunun Courtraf cl-
faa ettiğini biliyoruz. eli" milttefik kuv
vanndakt aağ cenahı, ger... . t'kametin
vetler vasıtasil•, cenub dogub 18 1 

a Va
de Belçika - Fransa hududu oy;ınc 

• k' · dogru u:ı:a -
lenciennelin şimali şar ısıne h . I · 
tılml'•tı İıte bu cephenin Lille te rın n şı~ 

'" • . . R balx ara
ma! doğusunda C•urtraı ıle ou b . Al _ 
aındaki köıe kısmına iki giln?en ~r~k bü
ınanlar çok şidd~tlj topçu atrft ve ç l l 

d 1 .1 b" ük kuvvet er e 
cumları yar ım an c uy ..... ö • 
taarruz ediyorlardı. Alman toblıgınc ıı rl 

·'d yan -bu cephe kısmı bilhassa Courtraı e . 
· 'k metınmış ve Alman kuvvetleri batı ıstı a "f 

de Ypereı' e kadar derin hır surette nu uz 
etmiııleıdir. · B ) 

Bu haber tahakkuk ederse Almanl~r ~ 
çika orduslle ciaha cenubdllkl miitte~ık. or
duların arasına. girmjş ve bunların bırbırli· 
file olan irtibatlarım keameğe muvaffak 0 j 
muşlar demektır. Fakat bu yarmanın tesir 
yalnız bu kadarla kalmıyarak Befçika. or
<lusile beraber cenubdaki müttefikler ordu· 
!µnun iç cenahlarını ve gerilerini çevirm~
le de mtihim bir başlangıç teşkil ed~cektır. 
~manlann buradaki yakın hedefleri şim· 
(,fUik müttefikler C<'phe~ınin gerilerind" bu
Junan Yperea lle Lillcdlr. 

Şimal doğu Fran•aaa: 

Müttefikler ValencienMıı bölge.sinde bir 
~akım movzilerl terketmlşlerdir. Bu Udi -

•enin hayati bir ehemmiyeti yokturı bila
kis mU.ttefilderln burada bir torba halinde 
fazlaca cenub• aarkmıı. olan mevzi1etinJ 
düzeltmeleri faydalıdır; ha.ttl bunu çoktan 
yapmalan lA:ıımdı. 

Arras bölgeaindo, müttefikler, aai ce -
nahlarına v&ld taı:ylk ve tesirler dolayısile 
Cambrai ~imalinden Douai'ye do~ru gerl
lemiılor ve sal cenııhlarını da Lenı' t- kır • 
mıılardı. Almanlar burada müttefikleri sar
mak için azami gayret ııöstermektedirlor. 
Bununla beraber F ran11z ların Lenı ~imal 
doğusunda Almanlara milatt!nıleke asker
leri vıı.aıtasila oiddetli bir muk11bil taarruzu 
yaptı.klan anlaıılıyor. 

Müttefiklerin Lens' den Manş denizi sa
hilinde Gravıelin' e kadar uzandığı anlaşı
lan müdafaa hatlarına karşı Almanların 
şiddetli bir toıebbüste bulunmadıkları 
anlaşılmaktadır. 

Mano sahilinde: Almanlar Calaiayi al -
dıklannı, mlittefilder i~e burnııının henüz 
düşmediğini bılJiriyorlar: Başka semtler
de milhim bir hldi!e olmamııtır. 

Vaziyetin muhakemesi.: 

Vaziyet, gerek Belçikadaki ve gerek 
Valenciennea - Ama bölgesindcıki müttefik 
ordular için ııittikçe fenalaşmakta ve teh
likeli olmaktadır. Bu orduların hatt~ lü -
;ıuı:nundan fazla mevkılerlnde flebat ede
rek vakit kaı:anmalıı gayretleri ancak ce-

ubdakl Fransa cephesiııde bOyUk blr taar· 
n cn.vamı 8 tln.oü SAJfacta), 

ruz kaldıkları zayiata bakmak.sızın mü •• 
teaddld ve "'uvvetle mücehhez kıt'alar İ 
fü•tı .SUJ ıiıik i!rlll ' n!"b· le" - i 
knlt\de ştddetlldlr. 1 

Valenclennes bölgesinde bu gece Es- : 
caut üzerindeki klt'aları derpiş edi - ı 
len mevzıe çektik. 

: Sornme - Al&ne cephesinde, do~uda, : 
i mühim bir M.d1se olmamıştır. 

t Par.is 27 (AA.) - 27 Mayıs tarihli ait-

i• ı,am tebll~l: 
Şimalde Almanlar Şimal denlzile Me_ 

İ ntn mıntakası arasındaki Belçika ordu -
j sunun cephesine taa.rruz etm14lerdlr. 

İngiliz kıt'aları Aire _ Sur - La - Lyı • 
mıntakMında ndeden üstün bir dÜ4IJlL ı· 
na muvaffakiyelle taarruz etmişlerdir. 
&ı!nme'd.a havn kUYVetlerinln miressir 
himaye& altında hareket eden kı.t'aları.. • 
mız bazı mev-ılt hareketlen parlak blr 
.su.rette başarmışlardır. 

A1sne'in şarkında d~an ısra.rla ta -
arruz etmışttr. Evvelki gece başlıyan top_ 
ou ve piyade muharebeleri günün büyük 
bir kısmında devam atmıştır. Bu muha
rebe dü.şmamı. pahalıya mal oımuotur. 
Kıt'alarunız mevzller1nl muhafaza et. _ 1 
mlşlerdlr. 

Alman tebliği 
Filhrerin umuml karargfthı 27 (A.A.}

Alm.an ord\L~U b~kumnndanlıltı blldirl_ 
yor: 

Fland.res'lerde ve Artoi'de kıt'alnmnız, 
hücwnlanna devam etmiş ve muhasara 
altındaki dU4lnan ordularını daha zlya_ • 
de ger11ettırınlşlerd1r. Menln'ln ~malin
de de, du.,ıtıan cephesi Uzertnde, Ypere.!J 
civarına kadar derln bir gedik açmaya 
muvaffak olunmuştur. Geçıen günlerde 
olduğu glbt. hava ordusuna. rnerumb çok 
lbilyük cfizilta.mlttt', garbde çarplljmala. 
ra tştlrak: etmişler ve ordunun llerleme
.sını kolayl8"tınnuşlardır. 

HUcwnlann merkezi sıkleti, en ziyade 
qevrllmlş düşnan orduları sahasmda 
mUe.ssl.r bulunm~tur. Len.s'ln şimali 
şa.Tkfslnde hl1cum eden Alman kıt'aları, 
Fransız m!Mtemlek:e lot'alarının muka
bil hilcumlarını geri pl1.skllrtm114ler ve 
düşmana kanlı zayiat verdtrm.~lerdir. 

auretı hususiyede blldirildiltl glbı, mu_ 
ha.sara edildikten ve şiddetli muha.re _ 
beler cereyan ettikten sonra, Calals dtı,_ 
mfuıtür. 

Boulogne civarında şarkta, von Jac -
chop.ski isminde bir zırhlı alay teğmeni 
bir çok dllm-ıan harb gemtlerine ateş tı.9-
nuş, yangın çıkarmı.,tır. 

(Devamı 3 ftncil sayfad&) 

'-········-·····--·········--············· .. ····· ... ·' 
Vergi ve resimlere 
yapı lan zamlar 

(Maliye Vekiletinln tebliğini 3 ün· 
cü ıayfamızda bulacakıınıı). 

Meclis yeni bütçeyi 
m··zakereye başladı 

iye Vekilinin mühim beyanatı 
Adi bütçe ve fevkalade programda 
milli müdaf aaga ayrılan tahsisatın 
y ekunu 150 milyon lirayı geçiyor 

Maliye Vekili: "Milli paraya 
itimad edenlerin zarar 

görmesine meydan 
verilmiyecek tir ,, diyor 

Vekil altın f.iadanndalıi Bayriıabl
iliğe lıaret ederek bunun alıoclar 

için hakiki bir u.•var teıkil 
ettiğini bildirdi 

Ankara 2 7 - BUyilk Millet Mecl.i.inln 
bugünkil toplantısında 1940 mUvıuonei u
mumiye kanununun müzaker~ine baıılan -
ması m<lııasebetile Maliye Vekili Fuad At
ralı bütçe etrafındıı izahat vermiotlrı 

Vekil izahatına haolarken ezcümle d• -
mittir ki ı 

«- Bundan 9 ay evvel Avrupada ba, -
lıyan harbin tevlid ettiği beyn•lmilel buh
ran, malt ve iktısadi sahadaki teairlorinl 
memleketimizde de göstermekte gecilm\8-
miıtir. Bir taraftan, gümrük. verg!lerflo 
ııUmrük:te alın~n diğer vergiler de ta.hmiıı
lerimixe nazrıın müb\m bir nolıtıan1ı1' hueu
lUne aebebiyot veren bu hal, diler taraftan 

Maliye Veltili Mecli• kürmaiincle 
bilha88& rnillt müdafaa sahasında alınma • 
aım istilzam ettiği tedbirler dolayıaile mu
raf ihtiyacındcln ehemmiyetli nisbettc an
tırmak neticesini verdi. Bu aerait dahilinde 
dahi huzurunuza. her sene olduğu gibi. mO
tevazin bir bUtçe lle gelebilmek için h\l .. 

(Devamı 2 nc1 sa.yfad&) 

Bütçenin müzakeresine aid tafsillt 

Bir meb'us: " Dairelerde 
hademeye ınzum yok!,. dedi 
Diğer bir meb'us " Bu paraya itiraz edileceğine 

daktiloların süsleri için Yerilen 
paraya itiraz edilsin 1,, mukabelesinde bulundu 

Ankara 27 (Hususi) - MeclLıte 1940 
bUti• projesinin ana çizgileri elrannda iza
hat veren M"live Vekilinden sonra ba-ıı 
meb'ualar bUtçenin heyeti umumiyesl hak
kında ıöz alarak mfitalealannı s!Sylemlı -
lerdlr. Ali Rlnl Tarhan fevkalAde haller 
;yapdılımız biT zamanda h!i1'ömetin almış 
oldu~ malt V!! iktısadl tedbhletl öveıek 
bunlarda tam blr lsabcıt bulunduiunu, 

İi.lste.ldl grup namına ifade etmio. Refilıi 
nce (Manisa) da memur maa.olanna ve 
k~dTOlannıı. ı:C!maa ederek her sene t~ı ~ 
killt kıı.drolıı.nnda türlü tebeddüller yapıl. 
dılı°" bu suretle birçok lnfiallere Mbeb[ • 
yet vorlldiğlni, bilttin daireler kadrolarının 
tam ve mlistakar bir halde idameııl lbım 
geldiğini aöylemi1' bu maksadla bunlarua 

(Devamı 2 nol sayla4a) • 



Meclis yeni bütçeyi aes1"!1t llabl• • 

müzakereye 
başladı 

(llaflarah 1 inci .. 71.aa) 
lttmet böyle ai •rafb m~ta çare bul
mak mecbur9ed kaq.mda blmJlbl'. Va
ridat ve mur.f kmm1annıt dair mazundta 
bulunurken Nlerriatuaa t.emaa eclecellm 
tedbirler .. ,.mcledir ki. içinde liıalundu
lmnuz mütkft1 Jera~ Tağmen h&kılmeti -
Diz. memleketin her sahasındaki umumi 
kalkınma hızuıı müteessi: etmt:den ve va
ridat menablimizle mük,.Jlefl~ia tediye ka
biliyeti bakımmd.m .fazla bir au,ika mer
dan vermeden yilktek Mecliıle mütnazin 
1m b6tçe takdim etmek inıUauu L..1.1.i -
mittir-• 

il Kara/eter ku'()(Jeti.. = . Bütçenin 
muzakerasina 
· aid tafsilat 

( ...... ıafıl .... ~) 
,.alı -.rette aözden sePrilmeaini iste • 
Üf, A......-ıa deYJet aanuaa yapılan • 

l 
yahatlerde iaafın söze çarptığını ilave ef. 
mittir. 

Hatib .özüne cleYamla de.let dairelerlıı• 
de güçlü kuvvetli, Üstü baıı temiz birçok hf 
demelerin bulunduğunu söyliyerek bu a • 
~amların iılerini:ı yalnız evrak götÜTÜp ıt 
tinnek ve akpmlan bir odayı temizlemeJF
ten .ibaret oldağunu. bu gibi itletin dah• 
ziyade kadın hademeler tarafından yapıl • 
ma.... çök )'erinde olacağını, bilha~ 
köylülerin bu gibi İllere yerlepneğe ça 

Maaraf bntçeai Munffakjy@t yolunda hiç bir arızay-ı uttrama::an iler - Kuvv·'?tli karakterlıa, yılmaz lradeyj ancak. muvaffakiyE-t- tıklarım, bunların topTaklarını bırakıp t=! 
V _L,1 bövle -"yliyere'- m"sraf bu"tçes.~ - l bir d ' li .. be k 1 bel ve ırüekin bir hayat sürmelerinin m 

a&U ,, mu ~ ... :ye!ı a amın nete vey.ı mu ~ı.> ss'm olma!:. sızlı tsnasında dahi net'esini kaybetmiyen adamda bu a - ı •- f 
lliD n.ı..,. _.. •e .....;;.-Je N-wia L!.. ('"'~''dlr. e~et men astlerine münafi bir hareket 0 

·-- -- _.. ~ •-» b!lirsjr.ıl.z. d~· · · d · · ,_, _ 19~ __ 119 -1-.l- -• I..!__ -AL_ ug .. nU lf8ret etmı;t. elllı§tır JÜ: :! E:.~iif.:$ 1 s .,.:. z .......... __ A_··--R--A-·-s-·····,··· ... N-·· o A. -· 1 ~~-~.:~·:~~~E:. ~~~ 
tilıadUi yekta 262.l 12.140 liracbın iba - '-1 J temila edilir. Köylü badere köyiiae, toprit' 
ret icll Ye .,...._ lanzimi anmada alın- fına döner. HükUınet ba maksadı teml4 

olan iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ lçia tıedhir alma 1ıd ır. 
Jmf 1939 711 .im aylık tal..ilit ra - -1 Relik J.ce deYlet dairelerinde kiğıd le. 

~:~ :.!::.::::..eed~ ~ 8.000 J.,ıllz llralıll 1 ıllglllerenln rahna da aon verilmetıini temenni ede • 
bt .....da elimizde Nian gayesi itiba .. MB•L bı,••lıa• lıa .1,. Sabahtan aabaha ' • E lllı l IJ Tek inilb müdafaayn tahsis edilen puanıfi 
rile l I ayl.k ..-.at rabmlan mtWc:ad uı • • Uı 1 

------ ·~ n ili Bm•• flfli 1 İ9abetli olduğunu aöylemitlir. 

~ TUidat biitçai ba m1t - Te•I• ,.•Jll•••• • 'i"'l.ccar ka:fası: Ye aı~,., e11lenlaorlar haid~ ~~~4=~~=-r~f:: 
tarlaıa SÖN~ seçiriJmİf T~ seçen sün 7. • ~ 

1 
t Jnm. '!terenin en içinde yerinde bir hareket olmadıx..nı ı"• ı bbuJ ~ bJMID iJe ~ AJl'UUDJD 1 'J'ren. &runQ eteb• lflet ~· gı w-

bajJammt olaıa matbuat amum midürliiii- b'J)'ilk bdın tı. • ' ...apv, as • 1 .UUreımnei apiı retle köylüyü iroad içia Tadyoda yapılaJt 
t -* slbl ,.... W ıHell .._ 7** 1 t be,anatluuı köylüyü ne dereceye kacl'f 

niln Wzmederi aruaa almaa Tadyo iflet . IÜS pmplyonu " ı ohlah ... 1ılsıiıt de ledde9 )Mlelt. ' • ile en mllkcmme1 ten.V ettiğini sonnu,. dahıt •meli çareltt 
me ı..Jab da i1lYe edilmek suretile Tiari- oyuncusu olar. ft yeye &"eÇlyor. Elektrik, .ııan sazl, su 1 4'IÇl kadını bıı - aranmaaınt_ iatemiştir. Son zamanlarda gayw 
dat _he....,.hınafl mnmni ;rekanu lbt 1938 de ZBen Mat - cibl ayn1 nıüSadla miemes 8eJ'YWer_ ı t gilnlerde evlen - ri mepu münuehetlerin çoğaldıiını. bunJ 
milyoa 4'1.W. lira olarak teahit edilmit - maze1 S8zan Lanı 1 ler de 1ta fasdc1and1r. 'Belediyeler ba, meıt üzeredirler. tedbir abnmadığı tak.dirde nüfusun çoid 
tir. Billçenin biikametçc tanzimi •nwnda ~ lenin :yalaız f..,Pa- işleri hem klr etmek han de '111111111lf 1 

1 Birkaç hafta ev _ muma imki:ı olmıyacağını, hükume~ 
ridat muhammenatmın müsaade.i%liii do _ terede tlç btn ln • 1 hizmetleri bir üe tutmak sa7esbute 1 vel ölen .İlagJ.izlc- tedbir alması lii7.umunu ;fade etml~tir. 
laym1e munkbten tehiri .zaruri sörülmiit g:liz lira!ıt mülk t şehrin amamJ hayatuu da mirakabe 

1 
ı Emin Sazak (E.skitelıir) devlet me 41 

L·ı"L h · ı -h· b albnda baJandurmak •·ın --·-'••. 1 ri1l tanınmı~ ro - murlanna ven1~n maatlann fazla oldufu. 
Te:J1l uı ana. re. zu UT etm11 °.an mu nn 8%1 bıraktı.ıh aıılaşıl - ı '""' ~-,,.--· ı m a n c ı 1 ar ı n- .. ı· le 
hizmet ve ıhtiysçlan ar.ıdakı bu farkın tab- s• Ilr wlesl bWlr. Çlnldi h his- 1 nu eoy ıyere : 

1u h f d mıştır Süznı ı d:ın Benaonun va- «- Vergilere zam yapıldığı, her hraa_. __ ._.. •o nda ü'-t\met tara ın an encüme- · metleri ı..-...-..ı .... ._ -·re ..... • 
- " " """'._ .... -- • ta mükeJJefJere yenı icabla· tahmil «lilc:UI ne dk.i olan maruzat. encümen~e nazarı Lang!.e:ı teıustP. - 1 yapm•• olsa -• maksadla -ı .... ,.ak ı .lfyet::arr.e:ri açıl-... •v.. '!>'-·..-- • ı ii bir 'DJJlanda Meclis'-? mütemadiyen mt!c 
dikkate abna1'1llt bunlardılD pyanı kabul ki han1rnlAde istidadı ile uzur• se - ı tır. Keka.bet tmüJaı olan;yan tıer bJde 1 t dığı zaman 21 M!De'iir uşaklığını mur maa,Lmna ve mütekaidlere zaml._ 
.areı.ter taaRuk etrili bütçelere ilave e- neler kadın ş~uruı muhaf.ua ı kazanç tam fllf emniyet içindedir. ~ ve dostluğuna yapan Tomline 2 bin İn - ~n yeni IAyihalar geliyor, bu it Tatan • 
cHlmlf .,. fıııa 117ilaalarla birlikt~. m~ etmJt, 0711nıındakl incelik ve maharetle ı Bana :r:ıfmen 'hledlye:er yaptilElan ba t daılan çok m.ül bir variyete 90Jcmak ' 
"6tçell ,sa.. 71lkanda aQ:etbjim cıbi k dis"nl b" ü 

11 
. hl ti -'--bil ...... ~-ı ı giliz lirası, bütün elbtse'erıni. ~ir ç~ A- _ı _ı • • 

268.476.,21 lln- varmııtır. Bu mikta- en ı ut n Spılr emm~ sevdir - • zme ere m-.. &ar ....... yor ve .s.. UKJır.» uemıftir. ı- · ti 1 hattl zarara ıtrfyOl1Bna bunun se- t pırlanta kol "UUğtnesi ve 'kit..;eğini, .18 ae • HahÖ bund.n .onra d~vJ~t dairelcrindf :=n •:rı :.:tç.::0°a:;:;ı ~.:~la 7.,:1~- mış · 1 behlnl ancalı: w~ .annuıı:utır. 1 ı nedir ~ edeh Rasaya da w a!ne - suüatimalin alıp yürüdüiönü. böyJc n~ 
her 1940 ..-ac1e muhtelif devairin yeni Üıni .. •r·ı·ı· pro,l•so·rl•rl 1 Cümharlyet ~vrlnde lmnılaıı 1aiiüJı 4 ı lik maaşını bırakt1Ç anlaşılmıştır. Şimdi mmanlarda bu itin önünü a\rıak için büt\ht 
hizmetleri ve ihtiyaçları için ilaveten lemin Vlli ~ v 'J'" "' bankalalr pek tabii olarak bilinçolan- 1 en mükemmel u,ak ilP. en milkemmel 8§- devlet dairelerinin kontro? ,.e ieftifine _. 
edJlmlw olan tahatsat 32,9~1.000 liraya ha- tara·~ın.Jan 1 m 4aima kirla del..,..aklan lııaWe 1 lihiyettar bir teşkil.ita IÜ7.um lulsıl oldu -
1ii olmütachr. ı• aı 1 ~le ı.tanı. .. kl84llyestnhı hnlutw 4 çı. efendilerinden kalan evde evh~necek iunu .ciylemi~ti-:. 

Bunun -• •r_..le t-in ,,e nerelere teT i'-lare edı''en bı·ra/ıan• 1 F.sn f b k bütln ve hayatlarının sonuna kadar oraua ya- Galib Pekel (Tolr.at) dıı bütç'!! encüm~ 
- cıı. -• Ut Ct llliii a an asının sermayelinJ 1 __ .... , dır ninin altı mılyon lirayı memur maaPlarını 

zf odilmfı oldufunu apğıda arzedeyim: 1 byhetmek sarede tufi~e afw. 1 şıya\AU\. al" · 
22 il nl k f Daniınarlc d K nh h d b' ~ 51 lııunan -- ...... _..__,1....... 1 zammetmesinc itirazda bulunmaı. hiç bh " m JO U tasarru a 3 ope ag §e rm e ü- ' -A _. --- ua tahsisat ayrılmamış olan pasif hava müd .. 

Baz .........ı ifaret f'ttiiim gibi umumt yük hir biraha."Ut vardır. Bu birahanenin 1 itsküdar 'tramvay lclanıdıdn de ayni 1
1 /tolgan/ar Vezüv faasının neden ihmal edildiğjnı sormuştul\ 

7ektnd• esasen 7 • .f 12, 129 liralık bir faz- ismi cCarlsberg birahanes1 ~ dır. Dünya- ütı.etle ~ ~nn. 'Ba 1
1 

Ruşeni Baykar devlet dairelerinde Alt 
lalık ftl'dır. Bun:ı ilaveten milli müdafaa nın en mu~am ldraiuınelerinden biri- ı sütun.da Mrkq kere temas e"11tm ı ganardatından elektrik ve fantezi nevinden yapılan itleri anlatn1ı1t 
Ye cilJ'IAll ••Huniye si>~: hizme~n mahi- <lir. Ballıca hususıyetl heş üniversite pro- ı DskMar tnmn.:'('.an IHftllu flrakh 1 lüzmmuz bircok yerlerin mermerle süsleaı-
yeti idbarile taıarrufn mutehammıl olmı - fesörii tara!ındatn ldar dilm sJd B ~ bir maceradır. Kmııhqa ne hür mi.~ istihsal edecekler diğini. duvarlarda en luymetli ba1ılann asa. 
yan ~ Jaariç olarak diğer bütün de- profesörler e e e . ır. u 11111US ohn11ŞS& idaiesl de o kaclar ma- ' 1 lı bulunduğunu. laalettayin bir memuTUll 
n1r &etçeledndeıı Ye 1 q39 yekunu üze - oraya halt akademı taTafın- ...ıra~e ~ n ma _ 1 

1 
ftalyanlann meşhur ~ezüv yRnarda- önünde en aşağı 200 lira kıymetinde bit 

rinden yüzde 1 O nisbetinde tenzilat yapıl- dan tayin edilmi,!ıerdit. Ba birahanenin 1 kaHeT lnhftlle utram•"· ı ğından elekttik isti'ısal edecc>kleri haber mua bulunduğunu anlatarak: 
mü ...-etı1e 10.357.006 lire cJde edilmit- dikkate değer sak mühim bir 11ususiyc~ 'Esnaf banlriası itinde olduia cihl ı 

1 
verilmektediT. Yan:ırdağmdan istifadeyi •- Genç bir memur dairede lükı bir 

tir. Diler taraftan iki .eme evvel miW mü- daha vardır ki o da hasıla":ın, eşha:;"t de- 'fiskiida: .. tnunny ı,ın.ıe de aynJ Jda. j mobilye içerisind~ Qlurup da evinde bu 
db·~~ed.rild~-~an12uS~la~- ~l, fakat ır:.enafii umumiyeye halim te- 1 reci sihnlyetı büküm s6nniş ve aynJ • İtalyanlar bundan evvel de temin eyle- konforu bulamez'a ahlaki durumu da de .. 

a. uoyuımaf o u5 - ıuu,,on .u.- kkü'll h dil . . • ıero· litirh> demit. Anadoludaki bir memurla 
hk procramın brfılıiı olarak 1939 bütçe- ~ ere asre ~esıdır. Bu bir:ıha'le akJhet &ecejll ehnJf&lr. Temean1 elle_ 1 ınış ır. vekalet memurlan ara11nda aördüiü te .. 
.m. '' milyon .lira koaalmqtur. Mahiyeti çok iş görmekted~r. Hayli rniihim para ı llm ki İataabal lleledl,_. lmttyuuu 1 Dünyada Jlk oJ:mık jectermik bftyük nakuslan izah e~miştir. 
ltl.ale zaten fenalld~ ve muvellat olan .kazanmaktadır. Hasılatından ist~fade e- a!dıtı otobüs senlslne •• Jda.reet sn.. ı bir santral yapan İtaly&nlar olmuıJardır. Mehmed Uiur (Sivas) Refik Şevketin 
prosıamın selecek M"nrlere aid t~ den müesseseler ıunlanhr: n!Jetlnl _...._ '" hattl el altnada. • Tnc;canada Lardarelloda volkanik ara.li - köylü odacılar hnkkmda ileri silrdüiü mii-
tedriıcen azalmakta olduktan batka bu ka- . . ki JNitin ......ı ıhkmeC aentslertal 

1 

talealara fQ cevabı vermittir: 
nw mtbteaiden aktedilen mukavelelerin 1 - Fevkalade zengm kolleksıyonlllrt ta.- bir tieear dllnlye&I 8e llem mlş. 1 den fışkırmakta olan buharlardan m"ldoo- «Köylü odacıhk yapryor, 30 lira •• 
ba,lk bir ıa..u ıt0n bldiat dolayısi)e eme- fhtiva eden Frederiksborg ptosu .Mmt tıerllert JDelUan ederek 1tem ele kese. 1 

1 rik ve boraks istihsal eylemeltted1Tler. lıyor, peynir ekmek yiyor, arttıTdıiı birka9 
._ tatbik bbitiyetini kay~tmit olduiu:ı- tarih müzesi>. • mı .... an.rak lf'etsla! ı Buharl•- -·ınd iki mılyon kilogra- kuJ'UfQ köyüne ıöndererek bir ~ift öküz•• 
d .. fiden tediyelll kah edecek mehalii ih- 2 - Glyptothf.que mÜeS!';ese~i. 1 ıf'7} / C / ı ~·AA """A hyoT, çoluğuna, çocuiuna bakıyor. Do .. 

~ -~~~-~~t.İ.k 3 - Carlsberg W>oratuan. . :J ~n b==ır~İrB~~:V:"::a:~~: :.-:;~:;:.ı:;~. ~:fik1i!: ~~~~=~:!~ 
ka111hlm adi ~ haricinde lxraJrılmaa 4 - CarlSber« fonda!JOntJ. - ................ •••••••········-··· ............... -... bu paraya itiraz edeceğine yek6nu on bin-
dm nnrn&k sar0bntiftilr. itte arzettiiiın Şbndi dze t~kıt!Ula blnilerini tak- T A t"\. v 1 M işlemekted'ir. . ]erce lirayı flşan daktiloların sÜ• ve pü• • 
swederle Ye Maça enc::&m.mince yapdan diın edellD\: Asidborilc ~borakstan gayri amon1ak. leri için YeriJen paraya itiraz etsin. Bu pa-

tetabt nıetiıc *de mulltelif h0tçelerde11 Bunlar Jakobısen adın1 tapyan bfr ba· ....... ---r-MA _ _ Y ... IS_-:r-----tı J1l8l1İ halinde a~akat'bonik labrikalan ralann hepei Avnıpıs piyualanna dökil • 
tuarnıf suretile cem'an 32,981,000 l!ra ba ve bir oğuldhl". Zamanında en bUyü.lt Rami... -~:.. edilmi..+I.. lüyor. Biz k&)-lüler ancak karmmm clo • 
temla edihnJt-.. .. yolda tedl olunmut - birahane ahttioerl imickT. 28 ArabJ ••• ·~ i•- yurmak için c;alışıyoruz. l> 
turı Y • • 1°'1\i ıast Bütün dünya Ahmlerl tetkiklerde bu· Bandan 900ra Sallh Yargı bütçe encÜ• 

n .ll'r.GOD 1tra ftyunu ıımum1ye bii~e Btıyük Jakolm!n ~t ~yledıği vaktt M:;11 &aıni .... H:', meni mazbata muharriri sıfatile ileri sürlt• 
ntn edBm1fttr. Eumm ıı mtlyon ıtruı tn. sahibi bulundu~ mllkellef vıli2yı •KO- Ui 194;J u lunmak üzere Lıırdarelıoya sık ilk gel- len miltalealar!l cevablar venm.tlr. 
ID'en ve Jl'ranladan temm dhman 25 mn. penbac> san'atlar U3demisıllt" ba.b§eyle- mektedirler. Bunun üzerine maaraf bütçf'lerl okuna • 
JOll ~ teıdlhat ve 1' mtıyon aterftnl- mit- Ba villa lliefhur bir Dmıiınarb A•i- SALI Toscanada g'rişilınıJ ve btıyiik muva!- rak B. M. Meclisi, Rlyaaedcümhur, Divani 
ilk a1\m ~. kler\ns bakayum1 . • h Muhasebat. Bapelr.alet, Ş6rayi Devlet, r ... 
tu"'91e mutt• .. • !stfttnlzlann ve ıo mn_ mine tahsis edihnlf. k olarak m~!hUT ~UNt.,, Rebiü:ahar 1MSAı< fakiyetler kazarulmlŞ ohn tepbblls!er- tatiatlk, devlet meteoroloji ve mathuat u-
J'OD aterıtnlll't ucart ıiıalzeme b'edlainln fa- Dammarkal1 P'ey\eBof Harald Hofdin~ ~~ 1 ~; ~. v. den IODra İtatyanlıır pmdt de JDethur mum mBdürlük!eri bOtc;~lerile dlyanr-t it • 
tıi .,. amortısmanlan tarşılıl'tdır. Ba1L1yea! tarafından işgal edilen bu villa bu 1atm ... 2]. 2 ır.ı cVezftv> yanal'dağından tntişar etmekte )eri reialiii. MalJye VeklletL dilyunu umu• 
de blrtaç ciln nwl bbal buyaıdlliunwı b. wfatından sonra. 1122 senesinde meşhur t 18 8 ıı m)ye ye CUmrük ve lnhlaar1al' V•klletleıf 
nmı mucibince e41 telı:aM ve yeUm maa.t- Hobel mClkAfattnı kazanını-? olan prrıfe- m-__:;--...;v;..1J-.--=--t1ı:-.a-di-. -=--Aq..---;:--'l-.'-.•.• --11 olan buharlardan bQytik bir elektrik aan- bOtçeled tuvib edilnı1ftlr. 
Janna Japılmuı mukarrer zamlan ve mev- ıt- Nlela Boh ._ fı • . 1 edibn" . l--T--t--r---1---ı--tı'-:--.--n tralı istihnl eyleme't ~n faaliyete ~ Mec1b yann mUzakere1erine devam e • .. 
cud tamınludm ~e autaırelelerd• dolan auı. r ;d& uoan ışga ıştır. :.. "· decekd 
muhtıeHf deıdll& '°211mm bTfllunü tmere Carllbers tewekklHlnün ıahib bulun- V· ıı ıı mi§ bulunma\tadırlaı. r. ----------
mabtenf t.ertaıws lloaalm111tnr. duğu wennaye l!MO .enesi bidayetı•ıde ı.. ' -40 İtalyanlana bu te~ her tarafta 

.i. "· .i . ti. ;J. u. 
ıe 1J •• 80 d 2'1 

Yulaf ihracatı 
menedildi 

8 8J u - 1 67 
1.107.8'1' llra maarif btıtçemne Ulve edlL 21.000.000 Türk lirasına bali~ olmuş'ur. &::::::::ııı:i==m:!ı=-======----:ııl:===ııı:ı:ııı-==-:ıı1 büyük bir allb uyandmluft:T . 

m1ft;tr. llmdıt1ıll&ln her tal"dlndl. w her 11- ~=======~=======~===================::i;;;::::=====::::::::=~ 
• 

ll1f be~ gördtllft nlbet ~e allb 

De m"8nMftt dan tat!4af seyrini taklb et- 1 s T E R 1 N A N. 1 N A N M A. t 
mette olan maarif hizmetlerine ayrılan tJıa AUua 27 (Hunai) - licaret Vekllett 

ıs T E R 
hM•k. ~nlerfe :kabul ~dulıuıu A,a..:ofy&a11n tramvay yollDln takıbrn Gı!lhdDC J:larkına Arkadapnuzuı hakkı var, hakikaten b'r ajaç wa.n • dün L"- teblii 0-~erek hüktımedn 1uW 
ft ehmmn"9tt her!nde tenlttuf etmeyi ı-,- Dil" .. ~ 
-.td eördtlliRn kfty emtlUUer:I k&nDn11ll11D dntru ir..erken WfllUZll büyük bll' çınac çıkar mak ıçin 1-öküı.c hava ve clolayıtlle ele au Is&~. fakat arka· ilaracatmı meuett;liinl bddirmi§tir. Bu mem-
eatbtt muranan da dahfldır. Gıızdelen..'ll!zden biri bu çınar ağı1C1nın res::1i ıi İl'lY • aa~:!n::?ın J..oyduğu resme bakınca aerdftk Jd. atacın kllkü· maİJ'etle m6stabaı1i.1 elindeki mahaulUn flat 
.. A~d-~ıl ~b a4l blt9e mu~. &J!ma <ta f\1 atırlerı yazını~: ıd çevreliyen bt:ton tabaka en apfı on, on beş yarinden di1fük)üiiPıe uiramamuı için yulaf mü ,, 
uauuln e ..ar.ş anması •d edecek maht - c-· Re6mini gördüğünüz bu muazzam çınar hiç dcgil.se ba,..._ doirudan dojruya toprak mab • 
J9\te alanlll.r için ı milyon 866 bin JJra llAn ~et!aıttır. Einatııaleyh a.Jacın kuıOmamamun .sebebi. da • ~. blftl111111a f03e ve :töprWer ıntaa.tına 200 Sfne:iktir. Alemdarda Gülhane parkırm karşısındadır. mJLrri o&.i yapecak•tt. Vekllet aııa alma 
tallltl edllnn bere nafıa bil~ B r a~rm y~ kökünün hava almuına bağlı.iır, nal· y.mma kabiHyetinın fazlalığını delfl. bızde be!Cln yapma yerlerim Ye Hatları teehit etmltdı'. Fiatlaı 
l.'118.•. mfllll)ftetJn ~abut emn~t ve ... hu'ki tıç sene <.·vvel bu çınar alacının dlbl betc,nlanımfbr. §f!1d•rı·n busmiyetidir. Ve an18fllı1or ld JmlNllr r•lmas clart kunqıtaa h-.lryarak mahaDlne ıBn 
.,._ tııllımeam 4"" tand~ Te enanı,et t;w.:ı :ııjmuı ımrd!de ağaç mrumama"t~ ısrar etmekted:r > ~ntbyan tetonun da~ oldala yerler~. bet k1mlfll kadar ,Ukaelmektedlr. 
Mtı;ll ille ,.... ft;aJ .MAU ıımumt Ayni tekilde arpa m6bayauı da ofis ta-o 

ad WJlle,e .. hl! •tre1ettn m~ nııt - 1 s T E R 1 N A N, 1 s T E R 1 N ile N M A 1 ıafmdan yap.ı..:.k. Zimat ............ ...... .. .-.w IMda bl4'1:Ml:n ol - _ ..... ,,.. -•:ôttr. ~ .... 
•• w ' ... ..,. lal --....;_~ ....... --...:.. ..... -,;;;... _ _. ______ ~--------------------------........ ,,.... 2 ' 
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TelgraS, TeleEon Ve Radyo 

İtalyada gerginlik dakikadan 1 · Alll!anyanın ~omanyaya 
dakikaya azalıp çoğalıyor! ~:~~~~~~~~!!~~~~r~~n~~~~~~!~~.~;~~~~": 

ltalyım ._. gemilerinin hareketleri tehir edildi, manyaya yapılan ;:~rol o::;s~?:::tı~:'n 3Ö ha mü~bet jekiller iktis.~b etm~kt~ ve Ru-
~ Temmuza kadar a tt 1 ı·· b"I men zımamdarlan bugun Nazılerın daha r ırı ması uz:umunu ı -Pap--- ecnebi diplomatlara harb olursa Vatika- dinnişlerdir. Bu husust:ı ileri sürülen sebeh aarih istekleri kar,ısındn bulunmaktadırlar. 

-, Romanyamn Almanvadan aldığı teılihata Bu münasebeti'! şurası bilinmelidir ki, Al-

11.a iltica etme..f fste....;p istemi "D 8C8klerı• n1 sordu olan Acil ihtiyacıdır. Almanyahın Roman - manya halen cephede, günde 20 bin ton 
3 A 3 & J yaya yaptığı ekonomik tazyik tiddetinİ her benz:in sarfetmektedir. 

Malta, CebelOttank ve Mısı r geceleri karan lıkta bı rakı lıyor 
Londra 27 (Huauıi) - Muhtel&t in - de zaman zaman azalıp çoialmakıadır. Ca

liliz - ltalyan naimi komisyonunun. Roma- zotelerde alevl•ndirıci makalelerin çıkm.ı· 
daJcj ıon toplantııına iıtirrk f'tmıt olan sına, veya Cuma günkü Kont Cianonun 
Wilfr"d Creeıl l ondrayct donnıütt!ir. Arnavudluk i1Çilerine hitaben söylediği 

«Mançester Gardianıı guetesi bu m\i- nutuk gib-. hldisel~re ~öre bu gerginlik 
llasebetle nefrettiii b.iT makalede, İtalya tA- derecesi de~l11me~tedi:-. ltıılyftn gemılerlnin 
l'ahndan Wilfrid Creene yapılan teklf Ot-rin hareketlerinin tt-.hir., İtalyanın harbe ~ir
~ müzakereye esas teşkil edebileceifnl diği takdirde Vatikan.ı iltica etmek iste
t&zmakta ve 1taly11:-ı gt-mil•rinde yapılan yfp ietemediklerlni ecnebi diplomatlara ıo
bc;ak lcontrolünÜ:l tesri cd:loceğini bıldir- ran Papanın sirkü:erleri gibi badilllt da bu 
anektedir. gerginlik deroceaini de~ttlnnektedir. 

Bu gazete netice olarak diyor ki: Ei•r Teleerafo gazetesinin başmuharriri An
ltalyanın fikayetlerl lcontroldan dol•yı lk - aaldo llaftalık radyo konuımaıını fU ıöz
'1aadi ve ticari müıkülattan roütevellid i.., lorle bitiriyor: Hitlerin mütlefiklen: indlr
kendisini tat(tlİ:l etmek çareleri buluna • dlği her darbenlll. bizim Ak.denizdeki ta -
Daktır. » bit hareket ıahamıı: ilı:erinde de akial ola-

ltaly a d aki h a v a caktır. 
Roma 27 (A.A.) - Harh mi, ıulb Bir ftalyan Nazınnın nutku 

bıll) moaeleei Romada herkesm baııhca dü
llinccsini totkil etmektedh-. Termometrenin 
tllpü içindeki civa sütununun, haruetin al--

yük.aelmeaile inip çıktığı gibi gerginlik 

Floranıe 2 7 (A.A.) - Devlet naz:ırı 
Farinacd dün burııda sl>ylediği bir nutukta 
fl5yle demi,ıir: 

clt~.lyanın yeri, müşterek düşmana kar
fi mducadele etmekte olan Hitlerin kah -
raman Almanyasını11 yanıdır.\\ 

Maltada alınan ted birler 

~alta 2 7 - Muhtemel paritşÜtçü tehli
kesıne karşı bir müdafaa tedbiri olmak ü
~ere bugün Malta valiıi sl\at 2 3 den S e 
kadar ışıkların söndürülmesini emretmiııtir. 

Bu emre İtaat etmyienler vurulmak teh· 
likeaine maruzdu-c. 

. Cebelüttarıkt;t da, ayni mahiyette ted 
barler alınmııtar. 

Mtsırda alınau t e dbir ler 

İa~~nderiy& 2"! (AA.) - Bu akşllm -
dan ıbbaren bütün Mısır karanlıkta lmakı
lacaktır. Bu tedbire her ihtimale karşı koy
mak maksadile zarur; addedilmiştir. htilıc.z 
edilmio olan diğer tedbirler nrusında bil -
haasa ecnebilerin ve bu meyanda ezcümle 
~üveyı. k~nalım geçen ecnebi gemileıinin 
ııddetlı hır kontrol:ı tabi tutulması vardır. 

Almanlar Belçika cephesini yardık diyorlar 
(Baştarafı 1 inci s&yfada) rebe en ıiddetli haddine gelmiş görünü • 

Başkumandan bilahare deniz yob ile yordu. 
Franıaya dönmüştür. Somme·da 1="ransı:ı: kıfaları mevzii ha-

Fransız ajansının dfin XA-Jeden reketlerine müsaid şartlarla devam et -
"'5 mi'llerdir. Buradaki harekA.t dört beı gün 

sonra verdiği mallimat evvel nehri geçerek cenubda oldukc;a iler -
Paris 2 7 (A.A.) - Havas ajansı saat !iyen Alman kıt'alarının t .. rdedilmesini is-

14, I O da, harekat hakkında şu malumatı tihdaf etmektedir. Abbevilleden Proune 
vermektedir: mıntakasına kader r.ehrin bütiın mecrasın

Şimaldek.i muharebelerin şiddeti gene da faaliyette bulunan Fransız kıt'aları düt
tezayüd etmiştir. Flandres muharebePİ Al- man ·müfrezelerinin birçok mukavem,.t 
manlar için son derece çc>tin olmak üzere merkezlerini ele geçirmişler ve birkaç ka • 
gittikçe büyük bir tedafüi muharebe ~ekli- saba ve köpriiba~ını ıaptetmişlerdir. 
ni alıyor. Almcınlıır müttefiklerin tevali e- Fransız radyosuna göre 
den müdafaa hatların• boğmak için. zayia- Londra 27 (A.A.) - Bu akşam P'ran.sıı 
tı hiç nazarı itibara almaksızın. muazzam radyo.sunun müfessiri: cCnlais henllz elimiz. 
insan ve malzr.mc kuvvetluile hücum edi· dedir.» dedikten 30nra şunları ilave eyle • 
yorlar. Almanları-ı esas gayretleri Lys cep- mektedlr: 
hesi üzerinde sarfedilmektedir. Valcncien- nSon günlerde cereyan eden muhareheler 
n• bölgesinde de diğer hücumlar c lmut - Almanların büyük bir kayıdsızlıkla askerle. 
tur. Fransızlar bunları muvaffakiyetle rini ve malzemelerini israf ettiklerlnl g& -
tardettikten sonra, kendiliklerinden baza termektedlr. Flandreslerde tatbik edilen 
mevkileri terketmişl.!rdir. tabiye blr intihar mahiyetini almıştır. Milt

Mant sahilind.! dün öğleden sonra ge( tetiklerin Valenclennes mmtakasındattl ta. 

Almanlar lngiltereye boynk 
bir taarruz bazırlıyorlarntış! 

vakit Bouloı1ne kalesi sukut etmistiı. Bu arruzları Alman piyadeslntn imhası Ue ne ... 
~ ' ,.... , rt ;Q sabah Calaia'nin Fransızlar tarafından he- ticelenmışttr. Alman tayyareleri tarafından 
\::> ~_L~<f!'/L ffi nüz tutulmakta olduğu teyid edilmekte - Calais'ye yapılan blr tek taarruz esnasında -..\. -,-, EM ...-, E- dir. Fransızlar, Somm-::"un biitün imtida - topçu, hava dafl batarv:ı.lrı ve müttefiklerin 

••~--.'-ııiiiiiiİııııııİİİİİİİİİııiı-.:.:.=:..;;:..::~= j dınca tathirat ameliyesine devam etmekte- avcı tayyarelerJ 43 düşman tayyaresi düşllr. 
- dır. Argonned.ı bir Fransız mukabil taar- müşlerdlr. 

Bern 27 (A.A.) - Nuevelle Cazette 
ile Zurichlın Stoltholm muhablrl, Almanla
nn NoTTeçi üuülhareke ittihu. etmek auc: İngiltereye kartı büytik bfr taarrus 

laına.kta olduklarını bıldlrmektecUr. 
Bu muhabir, morkerl Norveçte bulun -

Amerikaya bağlanan ruzu, evvelisi gün kaybedilen küçük ara - lngiliz ajansının dün gece 
ziyi geri almıştır. Bu esnada, Almanların verdiği h he 

Ümidler ••• bu bölgede harjkulade büyük zayiat ver- Londra 27 (AA) _ R ate .r 1· 1 h b 
d·kı · ·· h d d"l · · - - eu r . y n rr a-

1 en muşa e c e 1 nuştır. lan Londnı. mahfellerlnde bu gooe hasıl olan 
Yaz.an: Selim Ragıp Eme~ Fransız ajansının dün gece verdiği kanaate göre Frnnsanın şlmalindekl vazı • 

G arbi Avrupa harbinin mütemadt su- malumat yetin VE'hıı.me l artmıstır. 
rette bir cihan harbi haline gelmek Paris 2 7 (A.A.) - Saat 2 3, 30 da Ha· 

1'tldadını gosterdiğl şu sıralarda Amerika_ vas şu haberi veriyor· Asker"ı va · t nın alacağı hal Ve tavrın buyiik bir ehem - Asken Vaziyet hakkında Ö~}eden SOnTa zıye 
mlyetf olduıtunu kaydetmeye lüzum yoktur. alınan malOmat.ı glSre. öğleden evvel va - (~ı 1 ı-ı sayfada) 
Bundan dolayıdu Ci bir müddet evvel gene ziyette büyük bir değişiklik olmamııtır. ruzun haz:ırlanma•ı ve en geç bugünlerde 
bu dtunlarda Amerikanın harbe girmeat Lys mantakasınd' dün Belçikalılara kar- haşlamıt olmMı şartile faydalı ve sf"me -
lhttmallerlnin neden çok zayıf olduıtunu bir şı yapılan ve bütU.1 gece devam eden Al- reli olabilirdi. Bu ·turtarıcı taarruz vaki ol
talcun esaslara 1stınad ederek tahlil etmeye man taarruzu bu sabah da devam etmittıT. mayınca netice milttefiklerin timal ordu • 
ÇallfDlıştım. O zaman Almanların garbi AY- imanlar burada birçok avsıtalarla hare- ları İçin meş"um olacaktır. Çünkii bu or
rupada bugünkft 4a.şırtıcı neticeleri veren kete geçmiılerd:-r. Almanlar takriben 40 dulann timdi bulundukları vaziyetten aa-

londra l 7 (Huawıl) - Fransada ln - 32 yaflnda idi. taarruzları henllz yapılmamıştı . Cepheler kilometrelik bir cephede hiç durmadan bil- hile ric'at edebilmeleri ve Alman lusk" -
kuvvetlerile birlikte harb etmokte olan Dfior taraftaa Alman orduıunda bulu- salrlndl ve harb, Amerika tçıln müttefikler le. yük insan kütleleri ile topçularının hima - cından kurtulmaları artık mümkün değil 

Fredrik Kembriç'ln ölmüı oldulu nan e*J veliaht Ruprehtin büyUk oğlu hine zaman zaman efiMunt bazı sempati te- yesinde taarruz (tmektedirler. gibidir. Onluı bulundukları çek çetin vA-
prona Vilhelm de, Garb ~phealnde cere- zahllratı izharına vesile veren ve bu saye. Şimalde müttefik kuvvetlerin garbindeld ziyetten kurtaracaic tek tare cenubdan ti· 

ırilmektedlr. yan odon ıon mulıarebeler cınasında öl - de bol para ka:r.anmak lmUnlarını temin ey. vaziyetin aksi:ıe olarak Almanlar Cambral male doiru yapılabilecek büyük bir kur -
Lord Kemb"9, kralm amcazadesidir. mUıtör. llyen bir vaziyetten ibaretti. Vakta ti uzun mmtakasında ıaanul: ederek çok lanlt kul· tarma taar~zud~r. An.cak. buna da im -

lanmamıılardır. klnaız de~lae bıle gecıkmu• nazarilc bak-

v • 1 1 zaman istihfaf edilen Alınan asker! kuvve. Öğleden sonrıı da devam eden muh11 - mak kabildir. H. E. Erlo1et 

ergi ve resım ere yapı an =..:::·::~:-;,, ·:::.:~·~":...:~:n:!:ı.:~~ -
Zamlar hakkında t bl

. v Au blöf sayılan Alman tehdld ve sll!hlannın Milli Piyangonun halka gösterdiği e 1 g ciddiyeti de anlaşılm14 oldu. o derecede ki b k ı l k 
ordular için artık zaman ve mesafe me!hu- ir o ay ı 

) _ Maliye VetAletinden blr beyanname ile ba~lı oldıı.klan malJ.7e va- munu hemen hf'men kaldıran bugünkü ml-
ı~a:~~:A. rl<iat dairelerine blldirmeğe mecburdurlar. hanlld vasıtalnnn kudreti karşısında Ame. Halkımızın Milli Piy:m;!oya k~ırşı gösterdiği rağbet ve al.aka son aylar zarfın-

ı _ FevlaüM~ vaziyet dola.ytsile bazı V8J'- Beyanname venn.lyen veya mevcudlarını nok rlka kendi emniyetini dahi kUi bulm~maya da çoğalmıştır. Buna müvaıi olarak biltt satışları da bu nisbe-;te artmış btılu•ı _ 
Cl ve resimlere zam icrasına v• buı madde- 38.n ~nlerden Tergller e kat fululle ba.ı}ladı. Bu vazıyet yepyeni blr telAkkı do - maktadır. Keşide aralarında bilet almak istiyenler ~imdiye kadar her ayın 4. ilnc\1 
L....... . mükellefiyet m--uuna aıınmasına da_ alınır. . ~uruyor. Dün için Amerikanın harbe girme- il lrc-.,. k d b kl k t " d "d"I ~ v•.. gün a""S"mınn a ar e erce zınure ın e ı ı er. 
1r olan 

3828 
sayılı kanun neor~lr. 4 - Bu kanunla, tütthı ve ıokllerden 264D si A.deta iınk!n&ız iken bugil~ bu lmkrtn.qız_ 

1 
_ Bu kanunla bazı maddelerin !.st1blü sayılı tanun mucibince alınmakta olan mü _ lık mllmkünat safhasında t1tın;1ıkal edebilmek Milll Piyango idareiii aldığt bir karar~abu §ek.ilde bi1et almak istiyenlere bu im-

'\'ergileri arttırılmış ve şimdiye )[adar verıl- dafaa vergl&l arttırılmış ve kibritler, kutu istidadındadır. Sırf kay e ıs m kanaat te- kAnı vermiştir. Şimdı mesela herhangi bir sebeble 1. inci keşide biletı ala:nıyan 
Ye t.abl olnuyan bazı maddeler ııet1blA.k ver- ~ına 10 para, çakmak ta.ı}lim da adedinde beddtllünden dolayı. Maamafih henüz uzak bir şahıs hiç bır !i=-ıt fark. vermekslzm ve ayın 4. üncü glinil akşamını beklctr<'k· 
11aine tabl tutuımuttur. . _ bir ku.rtıf Mlll Mtldafaa vergıstne tlbi tutul- olan Amerikanın harbe girmPsl iht1mallnln sizin 2. inci veya 3. üncti keşidl.' biıet: t~darik edebilecektir. 

Bu maddelerin cins ve nevileri, gümrük mu.otur. . tahakkuk edebileceği satha gelse dahi bu iş, 1. inci keşideden itibaren devamlı biiet almak istiyenlerin biletlerı cimdiye ka-
tarıre numaralarJle birlikte her mahalde ma . Kanunun tkıncl muvakkat maddesine göre, bugün için olamaz. çtlnkft Amerika eum_ ~ 
Ilye daireleri tarafından gündelik gazete oı.. tüU1n v.e mllsktrat bayilerlle hu.sus! mllskl- hurretsıntn mtlddett bitmek nzerecUr. Yeni_ dar olduğu gibi her ayın 4.. ilnci.l günti ak.şanuna kad::ır mahı'uz tutulacok~ır. 
tbn yerlerde bu gazetelerle ve çııkm.ıyan yer- rat Amilleri kanunun neşri tarıhinde elle. sinin ı., baflna geltp bfttftn sallhlvetlerlni 
llll'de mutat v~ıtalarla. Uln oıunacaktll'. rinde bulunan .ttıttm ve lçkUerle kibritleri, kullanmaya b&4}aması, aneak önllmüzdekl 

, .. -.. ........ ·---·--------...... --.. ...... ·-· ....................................... ·················-· .. 
3 _ Kanunun birinci muvakkat maddesi mali.ye dalrelerınce yapılacak ll!nı taktb e- İk:tnctteşrln ayı başında milmkün olacaktır. 

nıuctbınce bu mevad ve eşyanın tloaretlle den ırftnden itibaren 2 glln içinde ve lı:fbnt Binaen.aleyh yeni dünyanın eski dünya tş -
l!ıeşgul ol~n lthalltçılar, bu maUa.n ithallt.. İnhisarı !şıetme Şirketi acentaıan da elle_ ıerıne p.yed nuen el atmak arzusu nrsa an
oıta rdan veya memleket 1Qlndeld tıearl Te rinde bulunan ldbrttlerı mezttr tlA.nı taklb ca.lı: o zaman tahakkuk edebilir, demettir. 
lllna1 mü~ese.Jerden mübayaa ederek satan eden gtlnden itibaren 24 aaat ıçinde mahal_ Halb111ı:t Alınan a.'lterl harek!tı bugünktı 
t.optancılar, bu maddeleri nısınleket l9inde lerındelı::I inliliar idarelerine bır beyanname şiddet ve mneMtrtyetınt muhafaza ederse 
lrrıll eden amal mile.sseseler bu ununun net- ile bildlnneıte mecburdurlar. Beyanname Yer böyle bir müdahalenin geç kalilllf olacaıtını 
tl tarihinde yttz kilodan fazla taııve, 9&Y ve mlyen veya mevcutlannı noksan gösteren - söylemeye ınzum yoktur. Bu ise. mtıttenkıer 
lG tenekeden fazla benztn meToudla.n bulu- !erden vergi ve samlar bet lı:at fazluıle alı_ hMabına makOI bir talih olduğu ştlpheden 
IQan perakendeciler, mahallennde maliye ~- nı~yın vatanda.şlarca bilinmek üze vareatedlr. 
beıertn~e yapılan 111.nı taklb eden gttnden 1 - re teb - BlrQOklarının kanaa.ttnce Amerikanın har-
be.ren kırk sek~ aaat içinde me?Cudlannı lilt olunur. be girmesi me.seleslnin btr efkAn umumiye 

Ruzveltl·n yeni nutkU :ım~~! ~~~:rı~~'htl;~ ::~ı= 
0

:;z~ 
almak tstemediklerlntn btr emri muhakkak 

. . . 

' . i . : 

Vaşington 27 (AA.) - Ruzvelt, rad"° ile nCJTedilen bir mUııahabeıl ~sna11ın<la 
:.\merika milletini Fransız ve B~lçlkalı mül
teciler için Kızılhaça teberrült-rde bulun -
tnağa davet ettikten so'nra Birle~ik Amerf

Jcanın istikbalindnn bahsetmiştir. 

oldu!u nazan dikkate alınırsa, buna aleyh. 
Ruzvelt, körlere. sağırlara, Amerikanın tar olan halka rağmen Amerikanın harbe 

maddeten fimdlkl niza haricinde olduluna nasıl müdahale edebileceğini düştlnebllen _ 
ıafdil&ne inanan kJmselere, hrkacılık his - ıere verılecek cevab şudur: Amerika mü _ ı 
sile her ne o~ut'IQ olsun hOld\meun. harict 1 kemınel bir demokrasidir. Halk hA.ktmlyett 
siyaseti aleyhınde bul~nanlara, panık• ya- mutlaktır Fakat Amerika Cümhurretst de 
kalenarak. artık Anı.~nkn ord~ııı_ana itimad dört sene müddetle seçllmtş ve eline dilnya
etmiyen k-imııeler~ hucum etmıştır. nm hiçbir ferdine verllmemlş a7J.m salft.hl_ 

Cümhurreisimiz hiçbir ecnebi gazeteye 
mülakat vermiş değildir 

vetıer verilmiş 1ômsedlr. Bu zat, istenıe, çok 
ev yapabilir. Bu ittbarta hdnclteşrtnde ve 

ondan 50nra şayed 'Vatıt ~çmemtşge Ame
rikanın bir mt\dahaleai olursa, bu hareket 
ancak o zameıı ve bu şeratt altında TUkubU.: 
lablllr. 

Resini tebliğler 
(Baştarah 1 inci sayfada) 

İngilizlerin mahaur kıt'alanndan bazı 
müfrezeleri Manş yolile İngUtereye dol. 
ru götlirerek kurtarmak teşebbiı.süne mL 
ni olmak lçln, hava orduau, Belçika -
Fransa sahll!nde hAll d{ifınan elinde bu.. 
lunan Umanlara yeniden hücum et.mLt
ler. Dunkerque'de deniz teat.satı yanmı.t. 

tır. 

Cenub cephesinde, kayde deler hA.dL 
aeler olmamıştır. 

Bir düşman tayyare geml.\lne, 24 Ma_ 
yuta Narvlk civarında Ofot fiyordunda 
bu.yük çapta bir bomba isabet etmişti. 
Dün husus! bar haberle blldlrUdlli glbı, 
25 Mayısta bu dlişman tayyaJ"e gemisine 
Haarstad Onlerlnde büvük çııpta yeniden 
bombalar 1.ı;abet etmt.ş ve gemi batmlf
tır. 

lnglltz tebliği 

mift1r. İngiliz pi.ya.desi Fransıs hücum a. 
rabalarlle birlikte muvatraklyeUe neti 
celeneo bır mutabıl taarruza geçmLt 
tir. 

Belçika.da İngiliz kuvvetleri, düşına _ 
nın şlddeUi blr taarruzuna 1ı:ar41 BelçL 
ka ordusile bırlikte çarpı.şmı.şlardır. tn _ 
glliz cephesi esltl vaziyetini muhafaza 
etmektedır. Geri mıntakalar ~lddetıı bom. 
bardıman edilmiştir. Hava dafl batar _ 
yalarlle cUzütamların otomatik slllhla. 
rı birkaç düşman tayyaresi d~t\rmtış _ 
lerdlr. · 

Londra 27 (A.A.) - Hava neza.reu • 
nln 27 Mnyıs tarihli tebliği: 

Sahil tayynrelertmlz bır kaç gün eT _ 
vel bombardıman edilen Roterdnm ben_ 
zln depolarının htıı.A. yanmakta oldulu
nu bildiriyorlar. Rıhtımların dahi yan_ 
makta olduğu anlnşılmo.ktadır. 

Ağır bombardıman t!tyyareler mlz dftn 
Londra 27 (A.A.) - Umumt karargd_ gere düşmana karşı e~ harekn.tta bu-

Düşman bugün İngiliz seferi kuvvet. la Alınan tayyaresi tahrlb edilm~. 

.5.ıı,,, 

hının tebllıtt: lunmu.,lardır. Dün gündüz 40 dan faı -ı 
lerlnln oenahında bulunan Fransız ve Buna mukabil 7 tayyaremlz geri dön _ 

~ag.ı,. e,,.. Belçika kuvvetlerine §idd&tle taarruz et.. mem~tır. • 

, .. ... \ ..... ··----··· .. ··-····----··---· .. ···· ... ··-·············.. . "' .. ~ ............................. ;, 
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(_Ş-=-1 _e_h_ir_ll_a_b_e_r_l_e_r_i___,.J 
v akıllar idaresi 0.sküd8r üniversite ve liselilerin 

tramvaylarındakl hissesini satmıyor kampb:;~~~11~~arına 
Vakıflar Umum Müdürü bir muharririmize beyanatta 
bulunarak şirketin tasfiyesine taraftar olmadığını 

ve ihyasına çahş1lacağını söyledi 

ŞehTinıizclde bulunan vakıflar umum 1 a_in~ taraftar d~ğ_ildit. _Bor~lar~ teııviye ıek· 
ırıüdürü Fahri Kiper yanında '\akıflar baı limız kabul edılırH ıuketın ıhyasına ça -
.ınüdürü Hüaamettin oldu~u halde dün J&- lıtacağız. 
tanbul vali ve belediye reisi doktor Lutfi Vakıflara aid memba ıu1arını pahalıya 
Kırdan ziyaret etmiı, vakıflarla belediye Nttığımıza gelince: Bdediye bize bu hu -
anısındaki meseleler etrafında konuımuı- auıu sordu, biz de llz.An gelen cevabı ver
tur. Bu ziyaretten sonra Fuhri K.iper bir dik. Memba sul.ıınnı ~~lr etmek makıadile 
muharririmize ıunları aöylemiıtir: piyasaya çıkarmıyoruz. Bu itte düşündüğü-

Bu yıl liselerle 'tiniver.site talebelerinin ya_ 
paca~ kamp hazırlıklarına b&.olanmışt~. LL 
seler1n birinci ve ıkıncı IUUflarında a.skert 
kamplara ~ Haziranda başlanacak, 25 Ha
ziranda n ihayet verılecektır. Lise bitirme 
imtihanlarına if.nnekte olan son sınıf ta. -
lebelerl de devlet olgunluk Jmtlhanlarını mü 
teakıb Temmuz ayı ıçınde kamp yapacaklar
dır. Bu yıl okul talebelerine kamp için 8..'J -

kert elbise vedllmeı,1.ne lmk~n göırülemedl

flnden talebelere kendi paralarıle birer 
kamp elbisesi yaptırılmasının temini mek -
teb idarelerıne bıldırılın14tır. 

Üniversite bır1nc1 grup kamplan da 5 Tem 
mmıda başlıyacak, 2~ Temmuzda bitecektir. 
İklncl grup kampları 1 Atust.ostan 20 A!US
tosa kadar devam edecektır. 

MaJia 21 

Gedikli Erbaş Hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

ı - KQ88ride Gedikli Erbat hamlama orta okulunun I. ll, m. mıı!lanna JDnkka .. 
lede San'at Gedikli Erbaf hazırlama orta okulu ile Ankara.da Mu.sikl ~ld Erbaş ~ 
mlama orta okulunun J&lnız ı. IUllflarına önt\müııdek1 Eyl1Ude baf}ayaca.k olan 9411. 
Hl der.s yıJı ıoın talebe almaca.ktır. 

2 - İ.!tekll talebelerin Türk ttıtmdan oımaaı, tend.taln1n ve alle.sinln ltöt1ı bal ve şöh • 
ret sahibi obnamuı, mhh1 mu~e ıa~am çıkma.sı ve yapılacak seçme ınnavınd'li 
kazanması tarttır. 

a - ~ hazırlanıa orta okullarına alınacak talebenin JLO haddi: 
Sınıf Yaf 

I H:17 
lI 15:18 

m 16:19 olmak 
Bu yaf}ara ald bo7 ve ağırlık hadleri a.sterllk fUbelerindek.1 asker! ll&eler ve orta 

okullar talimatının 71. madde.si özlerine uygun olınası 10.zımdır. 
4 - Her Oç okulun ı . .sınıfına istekli olanların b~ .sınıflı Uk okulu b1tlrmlş olmaları 

prttır. Orta II ve m . .sınıflara glrecek olanlar bu sınıflara terfi ettiklerine dair tahsil 
vesikası veJ& şahadetname göstereceklerdir. 

15 - Hanst .sınıfa iatekll oluraa olaun lkl yıldan fazla tah.slli terketmlş olanlar ve ev
velce Oedlkllden veya a.tterl okullardan çıkarılanlar alınamazlar. 

8 - Kaj3el1de Gedltll Erbaş hazırlama orta okulunun her üç sınıfı lle Kırıkkaledı 
Ban'an Gedikli hazırlama orta okulunun I . sınıflarına köylü i.,teJcli, Ankara Musikt 
Gedikli hazırlama orta okulunun I . sınıfına musiltlye hevesli şehirli tsteJcliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartlan haiz lateltliler 10 Hazrandan itlbaren bulundukları yerin as.. 
terlik şube"1ııe müracaat ederek diğer kaydli kabul şarUarllc müracaat yollarını öiı • 
renmelert llJ.n olunur. (1732) (4~1) 

lıtanbul beiediyeııi ile temas etme~e mUz yeg&ne fikir, halkın iyi ıu içmcııi key -
geldim. ~.liyoraunuz ~i Ü~kı.idar, Kadı~oy fiyetidir. Vaziyeti hazıra dolayıailt> hariç -
ve havalısı tramvay ıırketıne vakıflar ıda- l . J B ·· kü H 

· b .. b" li 'le dahildir ten ma zeme getırem yoruz. ugun fe ı 

re11 eş yuz ın ra aerml\ye > , • •• , ·v· · · örü s h b t hk•k t 1 t b 1 L A • l"ğ" d V "I Bdediycnin hincsi iıe bfr milyon hradır mutalea ederse" zarar etbgımm i r - 3 te OnO 3 1 a f S an U avazım mır 1 rn en erı en 
Sirketin taafiycaınc taraftar dt'~ilim. Çün- •Ünüz. k 11 1 
itil, ıiıic.et bugünkü ıekli ile iıtifadf:li bir Bazı ıazetelerln yazdıiı gibi belcdiyt> ile • 1 ı·ı· Harici Askeri ıtaall an arı 
hale girmiştir. 7..arar etnıediii gibi kazan- vakıflar arasında hiç bir ihtilaf mev:ıuu- genış e 1 ıyor 
ıa da ba,lamıttır. 11 değildir.•: • Kapalı zarfla atalıda yazılı Lk1 kalem yi_IM. M. V. Satın alma komisyonuna. verme. 

Yalnız ııenelerdenberi birikmiş borçlu Ve.kıflar umum mUdlfril Fahri Kiper bir Sahte mübadil bonoları etrafındaki adlt ~ek ve ~ satın alınaeaktır. İ.ateklilerin lerl. v (1712) {4204{ 
vardır. Bunların tesviyesi için biz bir ıekil müddet ıehrimizde kalacak, tetk.ikleY ya- tahkikata müddelumum11lk ve .sorgu bAklm- SÖ'Ltl geçen ıtinde ihale aaaUnden en ıeç bir "T" 

bulduk. lıtanbul vali•İ de ıirketin taıfiye- pacaktır. ııtı tarafından ehemmiyetle devam edil _ saat evveı tekllt mektublannı EdJmede ultl 1,150,000 kilo sa.ma.n kapalı zarna eksllt1 
~~~~~~~~~-~----~~----~~----------~k~~T~k~t~~mmill ~m" ~~~~dd~e~a~Mv~m~~nm~~~~~~~~~~~ 
Orta okul ve lise bitirme Otel penceresinden safhalar. arzebnekte ve ıenlşlemektedrr. meleri IAzımdır. Evsaf 'ft farlnameleri Ko. filnü saat 10 da Elazıtda tümen Satınnlmtl 

Yeniden bazı sahte bonolar elde edilmiş da görüleblllr. Koml.<zyoounda yapılacaktır. Mıı'hemm~ 
imtihanlarına dUşen adamın sar'ah ve ayni .şahıslarla al""alı yenı bır tahkikat Tahmin Tem.inat C1na1 Miktan İhalesi bedeli 17,250 lira ilk teminatı 1293 lira 'ıt 

1 evrakı daha müddejumumili#e venlmiştlr. Lira Llra K.llo lruruş~ur'. Şartnam.esl komisyon.da görülll:ı\ başlanıldı OldUğU lln 8Şlldl B k d h!ldmU~I d ki d İsteJclilerın belll günde eksiltme saaUnd~ 
u evra a, sorgu e; n e osya 18,000 lS&O Al'\l& 34>0,000 17/6/ IMD bir t 1 k u 1 tarıneri dahlllnde dol.i 

Devlet orta okulu imtihanlarına buıi1n • Evvelki eece. Sirkecide tıYeni Aydın• Ue tevhld edılmiş-tlr. aaat 11 dur:: kae;~ık.l: nzarna.rı koD'Wyona ~.2'\ 
den ttJ.baren ba.şlanmattadır. Buıün ilk o., otelinde feci biT kaza olmu~ Mecid A - HAdise maznunlarından olup, İzmlrde bu_ 10,200 '1«J ~tı 8,500 17/ 6/940 melen u

725
> cm:J 

larak eleme grupuna dahil Uirkçe hntih.anl çıkıöz isminde Bafralı bir tütün komiayon- lunan bir tüccarın da İzm1r adltyeslne ta.IL .saat 16 · * 
Japılacakt.ır. :lmtihanlum sualleri ve yası- cuıu yattılı odanı;ı pencereair.den duıerek mat gönderilerek, istinabe yollle ifa.desi a- (1728) (4272) 

20 000 
ton Ankara tehir dahili nakliyatj 

lacak k!tldlar Maarif Vek!letl tarafından C:Slmüıtür. lırunı.,tır. * ka~lı mrfla ek:.siltme."ll 
1016

r
940 

gftnfi saat 
bütün okullara gön<lerllm1ştir. Bu sual urf- Hadiae~n. tahkika~na derhal a~)iyecc Dlfer taraftan maruf bir muharrlrın de Keşif bedeli 126,964 lira ola~ benzin tank- 15 de Ankara Lv. Amirliği Satınalına Ko, 
lan bütün talebe hU%Ul'unda açılacaktır. YL ":azıyct edıl_mı~ v_e adlıye dok!oru Salıh Ha- aynı hAdıse ıle alAkalı olduğu ıddıa olun _ lan inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye kon_ misyonunda yapılacaktır. Muhammen bedel! 
nn dn tabiat bUglslnden yazılı imtihan ya- fi~ .mahalline gıder~k ceıcdı muayen~ et- mu' ve bu zat maznun sıfatıle sorguya çe _ muttur. EUJlt.mesi 8/8/940 Pertembe gilnii 60,000 liradır. İlk temJnatı 3750 Ura.dır. ~ 
pılacaktır. mıştır. Yapılan tahkıkat sonunda vak anın kilerek hakkında taıhkfkata ba.şlanmıştır. saat 11 dedir. İlk teminatı 7548 lira 20 ku- namesi 250 kuruşn komisyondan alınır. İçtn. 

Lfse bitirme ımtıhanlarına dün başlan - cereyan sureti tu tekiJde teıbit edilmittir. ·--••• : ............ ___ ....... - .... - •• --.. ·-- ruştur. Keş11 ve proje.si 830 kuruta komls- de kanuni ve bu işle m~gul olduğuna daıı 
mıştır. Husu.s1 okullar talebesi de resmi ll - Kaza kurbanı Mecid pek ~ıkidenberi bir ,-- ~ yondan alınır. Tallblertn muayyen .saatten vesikalarda bulunan teklif mektublan saat 
ıelerde imtihan edilmektedır. Maarif Müdü- nevi aar'aya müpteladır. Nöbet gcldiii za- ı Küçük haberler J bir saa.t enellne kadar zarflarını Ankarada 14 de kadar kabul olunur. (1714) (4230'f 
rtı Tevfik Kut dün bau mekteblerl gezerek man şuurunu kaybetmekte, kendisi farkın- '- _ 
tmtıhan vaziyetini tetkik etmiştir. da olmadan yurümekte. koşmakta ve ora· Vail Ankaraya gitti - istanbtıl Vali ve Be-
Şehr1mlzdek1 Maarif umumı müfetti§}eri dan oraya kendini atmaktadır. ledlye Reisi Dr. Li'ıtfl Kırdar Ankaraya git- Deniz Levazım Satınalma Komisyonu 1lanları 

de imtihanları tefti.ş etmı.şlerdır. Maarıt Ve- Hasta. bu nöbetleı esnasında iradeıin.i mlştir. Vali. Ankarada bulunduğu müddet 
kfil Hasan Aıı Yücel ne orta. tedrl:ıat umum tamamile kaybettiğinden, kendini bir düı- zartmda V!H\yet ve Belediye bütçeler! hak_ ı _ Tahmin edilen bedeli (10 800) lira ~ fatı dahll!nde hazırladıklan teklif mekt~ 
mDdllrli evvelce taytn edllmlyen ıünlerde manın kovafadığını vehmederek, kaçmak kında aH'ıkadar vekfiletlere izahat verecek - lan <3000) metre erat b.putiuk şayat ku- larını en geçı eksiltme saatinden bir saat 
muhtelit vlllyeLlerde ve bu arada şehrimize ve koor_nak ar.:r..uıu duyı;ııaktadır. . . tir. Dl.84lnln 29 Mayı.s 940 Çarşamba günü saat evveline kadar mezkilr komisyon ibaşkanbı 
seıerek imtihanları teftiş edeceltle.rdlr. M~cıde ~ak • geceııı dC: bu _oekılde krız Be"edln müdürleri - İstanbul Bcledlyesl 11 de ka'ialı za.rna mfuıa.kasası ~ılacaktır. ğına makbuz mukablllde vermeleri. (4.2261 

Temizlik amelesinin 
hayat şartları 

tanzim ediliyor 

gelmııı ve ıur:ıtle cnma dogru gıdcre~, ç~~ bütçesi hakkında izahat vermek üzere An - 2 - İlk teminatı (810) lira olup şartna - lf 
mıotır. Cam kırılmıı ve zavallı sokaga du - k ld İkt d +-• rt M"d " " 5 ff t mesl he---"~ komisyondan parasız olarak 1 - Mevcud evsaf ve •artnamesl muelb1" k f · k "ld öl ü f" araya g en ısa .L9Je u uru a e . •&...... ,. -.. 
ıere • .ecı 'c 

1 
e m ' ur. . bugün §ehrlmlze dönmüş olacakt~. Elektrik alına.bil1:1'· ce tahmin edilen bedeli cl92'77.20t Ura olan 

1recıd Açt-f :z ~·ç ·~-'be evvel aJnı 0 
- Tramvay, Tünel İ.§letmesl Umum Müdürü ll~ 3 - isteklilerin 24go sa.yılı kanunun tari- 26000 kilo beyaz üs tüpü, 26000 kllo renkli Qs .. 

te e ayni fe ı cı .iT no et aırasın a pen- Mezbaha Mlldürü yarın Ankaradan hare - fatı da.hillnde tanzim edecekleri ks.palı tüpü ve 60 kilo kalafat üstilpüsüniln 4/ 6/ 9'« 
cercdc~ bahç~y~ dlişmU§, fakat kurtulmuı· ket edeceklerdir. · teJcllf mektublarını en geç belll giln ve saat- tarihine rasUıyan Salı günil sa.at 15 de Ka.. 
O vakıt otelcıye: . A• ı · .. A_.A_ -rrA-- d b ı De •- ı t alın Belediye temizlik Weri müdürlü~ü temiz- H 1 k ba 1 . . b" k Sebze ve mena fıatları - Havalann dü ten bir sa .... evve ıne .-.. ~pa.şada sımpaşa a u unan nu. evazım sa ın ır 

lfk amelesuıe .sıcak yemek yedırme«e. ame- ı_ «-Ü uta ' d 1 arnca ıçı;e . 
1~ or- zehnesl üzerin~ ya., mevvn ve sebze flatıarın= bulunan komisyon ba.şltanlığına makbwı komisyonunda pazarlıkla eksUtmesı yapıla , 

tenin hayatını muntazam şutlar altına aolc. ır.u ge r, ıuurum an ° urumn emı~t r. da mah.oıfıs bir ucuzluk başlam~trr. Yapılan mukabilinde vermeleri. (3968) caktır .. 
mata çal1'Dl&ktadır. Jl'aUhle TaUlm ara - B d 1 k tetkiklere göre bu ucuzluk nlsbetl yüzde elli * 2 - Dk teminatı d446,79ı lira. olup ~ 
mıdakf ana caddeyi temlzUyen temızllk a - İr a am 8 8Ca ile yüzde yirmi be~ arasında tehalüf etmek- 1 - Mevcud evsaf Te prtnamest muclbin- namesi hergün iş saati dahllinde adı geçeı( 
mele.sine mah3w olmak üzere Süleymantye O O d tedlr. ce tahmin edilen bedeli (47230,50) lira olan komlsyo_ndan bedelsiz alınabilir. 
medresesi temızletllm~lr. y Z n en İitanbul ve mll1hakattan, Marmara hav _ (13) kalem muhtellf cin.oı boya malzemesinin 3 - IsteJclilerln 2490 sayılı kanunun iste.. 

Medrese badana edilm14, oda"lara 60 kar_ iki kardeşi yaraladı za.'ından şehre mühim bir sebze ve meyva 10/ 61940 t.arlh1ne rMlıyan Paurtesı günü dlğl vesalJcle birlikte mezkür komisyona mtl. 
J"01a konm\1,fttır Amele yakında bu medre- akını bıı.şlam~rr. Bunun önfi~üzdekl hafta saat 15 te Kasımpaşada bulunan Denlz Le- racaatları. •4227• 
eede yatacak, ~hahları tamyonla Tabhne B.eyoğl':;'~a :ocatepe Ama_hfalleı~nde Ni- zarfında daha ziva.de artaca~ı ve fiatların vlaa~A.~ınalma Kıloın.LQununda t.a.pe.lı zart_ lf 
tad dalılacak aqn.m trene ayni §etılde zamıye ıo ·~·m :ı oturan rı aynı y'!r sa· yeniden ehemmiyetli su.rette düşeceği anla- e.....uwuesl yap aca.ktır. M. 1'L V. l>f>nh !'tlii .. deşartılmdan: 
Blll:::nanlye medreaesıne getirılecekt1.r. A _ kinl~rinden lbr~hime dün_ ı~kakta t~düf şılmaktadır. 2 - . İlk teminatı (3542,29) lira olup şart- İki ilft. dört aded La.yter satın al.ınacaktıt 
mele aL,amlan 10 turu.ş mukabıllnde huau- etmıı ve ala~agını iı~emıştır .. İbrah~m de Taksim meydanı - Takslın meyıdanı ta - na.m.esı hergüo it .saaU dahilinde Te 238 ku.. 1steklllerln, satacakları Layterlere ald el'~ 
at .surette plf\rtlen yemekten yty~ektır. para.ı olın~~ı~ın~ aaylıy~r~k bırkaç aırn da- mamen modern şeklini ald.ılı e.ınada Tak.. ruf bedel mukablllnde adı geçen .kooı.lsyon- .saf, şerait ve fiatiarını 10.Hazlran.940 tar:L. 

ilk okullar da yaz tatil 
devresine girdiler 

ha beklemıaını nca etmıştır. sim A.bldenlnin kaidesinin tamir ve tadil dan alınablllr. hine kadar bir mektubla M~tqarlığllilll( 
Fakat Arif birder.bfre asabileşerek. lb - edllece~lni yazmıştık. Guetelerln ne.,rlyatını 1 - t.tetıllerln 2400 .sayılı kanunun tart.. bildirmeleri. e2510D e439011 

Şehir ilk okullarında dersler dün kesllıttiş 

.. nt- okullar yaz tatili devresıne girtnJ4]er
ıllr. İlk okullann imtihanı tAbi olmıyan 1, 2, 
ı ve ıt llncfl amıfiay talebe.oslne karneleri dün 
Yerılmıştır. 

Msarlf f dare&nln yaptığı tetkIJclere göre, 
bu yıl ilk Otulla.rm 1-4 üncü sınıtıannda 
muvaffak olan talet>e miktarı yüzde 85 tir. 
tık okul bql.ncl amıt talebelennın bltırme 
mtıbanlarına yarın b&f]anacaktır. 

Şehrimizdeki btitün ilk okulların aon aı.. 
aınanD<Ia imtihana gl.recek talebe aayı.sı 
tOOO ı geçmektedır. Bu imtihanlar 22 Haıl
rana kadar dnam edecektır. 

rahimin üıtüno yürüJUliş, lbrnhim de Arife taktb eden ve Tablm abidesini yapan ltalvan 
karşı ayni tarzda mukabelede bulunmuıtur. mtman Kanonlta belediyeye bir mekt~bla 
Az ıonra iş büyilmüf, ,iddetli bir dövü, ha- m!iracaat et.mı~ tamır ve tadıl ı.,ının kendl 
liode bir müddet devam etmiıtir. .sıne bırakılm~ı teklif etımıştır. Mlınann 

Bu eanada Arif bıçağını çekerek ibra - teklifi t.etklt edilmektedir . 
hime nplamağa başlamıı ve bu 11rada aia~ Tra.kya Umumr 1\filfetıtıtl - Trakya Umu_ 
beyisinin imdadına koıan lbrahimin kar - mt Mfifettı.,ı General XA.zım Dlrlt dOnkO 
deşi Nazmiyi de vlicudilnün muhtelif yerle- trenle l!ldimeden ,eehrlmlze ıtelmıştır. Gene
rinden yaralam19tır. ral KA.zlm·Dırrt aehrJmlsde tnr kaç gftn ıcaı_ 

Vak'a yerjne yetiten memurlar yaralı dıktan .eonra Fıdlrneye dönecekti?'. 
kardeılerl hastaneye lı:aldırmı,lar, ıuçlu A- Baro kombyonu - btanbul btl'05unun 
rifi de ya1ı:alıyaru: hakkında takibata baı- son ıottmaında adliye met:anlz.ma.sının da_ 
lamıılardır. _ ha Yerl.mlt tele.mest yolunda bazı temenni _ 

Jer ııerl 3Drillmfl.ş, eksikleri tesblt n Tek! _ 
Damdan düıen bir adamın !fite arzetımek üzere blı mmlayon teşkiline 

b ... k ld karar Yerılmıştfr. 
acagı ırı ı 

Nikola adında blr1 dün ŞJ.şl1de Çifteceviz_ ATiıkat Sllktıfe. SA~etıtn Jl'el"id. Ali Galib, 
ler mahalles1nde Kua.b aotafındaki evinin Hamdi Halim. Halll HılmJ Te Vedat Ardıhan_ 

B'' katil tevkif edildi damını tamir ederken, müvazene.sinl kay _ dan mürekkeb blı lromı.,y<>n te.oekkill ederek, 
Tarlabaşında Abanoz sokağında kadın y{l_ bederek 3 katlı olan evin damından ııot.ata mesal&ıne ba~Jamı4tır. 

sllnden Halll t.sın.hlde blr otobüsçüyü taban- d~llştftr. • ................. .. . ... ........................ .................. . 

ca ne öldllren polis memuru Hayri, diln ad- Bu sukut netıcesınde sol bacağı kınlan NL Paf o hak;mliği 

Askeri Orta okuluna Talebe alınıyor 
1 - KonJ& askerl orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Eylülün birinci gil. 

nn ım.,Iıyaca.t 940:941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin Türk ırkından olmam, kend1slnln ve alle.slnin köttl hal ve .şöh. 
ret aahJbl omıama.sı sıbbJ muayenede aatlam çıkması ve yapılacak .seçme sınavında d• 
kuanma.sı .§ILJ:ttır. 

3 - · Bır aene tahafli terkedenler, yaşını büyültmüş veya küçültmÜ§ olanlar. kendl 
~kullarının auııf seçme ınnavlarında ipka veya bütünlemeye kalanlar, yaşları boylan 
Tt a,brlı.klan taıimattatı hadlere uygun olmıyanlar askert okullara alınamazlar. 

4 - 1steklller1n, fhndl o1dutlan okullarda tahsillerine deYam etmekle beraber 
10/Hazlran.dan itibaren bulundt~kla.n yerlerdeki a.sterllk şubesinden diğer kaydüka.bul 
p.rtıarlle mftracaat J'()llarını öıtrenıneler1nl Vt! buna göre de kaydükabuı kA.ğıdlarını en 
189 30/Temmuz/94-0 tarihine kadar tamamlamlf olmaları llzmıdır. c4350» 

Heybeliada De~iz Lisesi Müdürlüğünden: 
Deniz .lls&l blrlncl n ikinci sınınara talebe kayıd ve kabulüne ı Haziran 940 dan ıo 

Atustos 940 tarihine kadar devam edilecektir. İsteklilerden İstanbulda olarıların doğ. 
rudan dolruya okul t.ayıd ve kabul komisyonuna L,t.anbuldan ba.şka yerlerde olanların 
bulundukları mahallln a,,kerllk ~belerme mür:ı.caaUnrı ilA.n olunur. c4!l.28• 

Uyeye teslim edllml.Jtlr. kola nyn.ı zamanda l'Ücudfinün muhtelif yer İstanbul müddelumumllJflnden: 
Suçlu, 4 Oneü .sorgu hdklmi tarafından l.!_ lerlnden de yaralanmı~ır. 16/5194-0 gflnllndenberl vazifesine gelmlyen ....... S 'it Dl E R S j NE ...,.. A. S 1 

tfc•ab edildikten sonra, tevklt olunmuş _ Yaralı tedavi edilmek üzere Beyoğlu has- ve lkametgA.hmda bulunamıyan İstanbul hA_ rf • .&f& 

tur. tanesine kaldırılmıştır. ldm namzetlerinden Mebrure SOykutun 3~ YARINKİ ÇARŞAMBA MATiNELERDEN İTİBAREN 
Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki · 

Hasan bey b1_ 
z1m m iıe&sea nl':t 
müdürü pek sert a. 
dam do~u ... 

. .• Geçen gün yan 
lış bir iş gördüm di
ye açtı ağzını yum.. 
du gözünu .. 

Nlhayet ece _ 
henneme kadar ıtt 

be adam l.11 diye ba
tınnas:ın mı? 

Hasan bey - ttzill 
me dostum, belki se
ni Avrupaya gön _ 
dermek iıSt.ıy<rdUl". 

lira maıı.şlı Palo hlUdm muavlnlll.lne tayin hususi Te fevkalAde bir 
kılındı~ı bildirilir. program takdim ediyor. .............................................................. 
c Yeni neırivat " ) 

Ban.cü ve Spar - Tftrk Hava Kurumu 
tarafından çıkarılmakta olan bu havacılık 
mecmuasının 263 _ 284 .sayılan bir a.ra _ 
da ve dolgun mtındeıicatla çıkmı.Jtır. 

c TiYATROLAR 
Jtadık6y Süreyya dnemasında 

31 Mayıs Cuma akşamı 
Halk operetı 

Kadınların beğendili 
Operet 3 perde 

) 

LUCIEN BARROUX1uo 

BETTY STOCKFELD • 
LiSETTE LANViN 

ve diğer 10 yıldızla beraber 
çevirdikleri 

NEŞ~ELi SAHA 
Kahkaha turanı ve neş'e kaynağı 
olan VINCENT SCOTTO'un meşhur 
operet tflmi. BtltOn seyircileri gOl-

dOrecek ve şıırkılarını beraber 

RAIPH BELLAMY 
ve BARBA READ 

tarahadnn oynanmış bOyUk macera 
ve sergüzeşt filmi. 

DOKTORUN 
CiNAVETi 

&kir ormanda bir cintıyet 
Doktor ve Vicdan •.. okutacaktır. 

2 yeni ve gOrDlmemiş film birden -c:••••••• 



Ma~ SON POSTA 

KarJJsında 1 
K1rtasiyecilik kalkıyor 

1 

o e ı er n mu a ı aarruzu 
ecı meme azım ır ı 

Kırtasiyeciliğin önü alınıyor: ıruyacak. hale getimıiyeccktir. 
- Çok tilkürl Gülüyorsunuz •• 

. Diyorsunuz. Faka: içinize bir §iiphe gi· * 
rıyor: •Hocanın alacaklısı geliyonnu~. H<>9C 

- Şimdiye kadar, çok defa yazıldı, pencerede imi,_ Alacaklıyı gBri.ince aa1'
ıöylenildi, karar verildi ammn, bir türlii lanmı§. KAJlıyı kansı açmış. J\lacaklı: 
CSnü ahnamadı. Bu ıef er de gene öyle ol- - Hoca nere.de~ 
maaın. Diye sormuş, Kadın cevab vermiı: 

Hayır hayıy, bu sefer muhakknk .. , Ga- - Adanaya gitti. 
<§:. imal doğu Fransada askeri ta .. ................ Y A Z A N ................ hayet Pas de Calals ~enub sahili kurta -

~ rihin ~imdiye kadar tanım:ıdığı l E ki• ) 1 nlarak hem İngilteı-eyı bu kadar yakın-
§ekiı me 1 genera dan tehdid' eden tehlike izale ve hem de 
ı,a_·. de bir takım muharebe vazi~eUerl H E E k· ı ~olmaktadır. Bunu..rı sebebı eskı zırh- • mir r 1 et L_ondra ile Pa~b ~rasında tabii irtib:,t yc-
h \re haf.ı"f ·· · k ti · e 6 ... _ ... 1• nıden tesis edılnnş olur. Bu takdirde !\ 1_ suvan uvve en yerın <.;.> , • S p - · 
illıQtörl:ü ve zırhlı ol!lrdularm kaim ol· ! " on osta ,, nın ı manlar, Sedan yarma~;ındaı: sonra mağ -
ll'uısıdır. Fakat bu k~dar değil; bıl' de ~ askeri muharriri ! }~b Fransız ordusu~u cenub3 doğru Vt 

bunıann düşman toprnklıınnda gittıkleri, .~ .............................. ......................... : 1 nıhayete kadar takıb etmemek hataJan-
Ve Uzandıklnrı yerle!'e ve: derinliklere ka- Bundan başka Almanla!', ayni zaman- nın cezası_nı g~rmüş olurlar; aksi takdir. 
dar onları takib edebile.n ve onlara ) ıye- da Belçikadaki va Valenciennes _ Cam • d.e ise milttefıkler yalnız 50-60 fırkahk 
Cek, atacak ve :)akac<ık maddeleri ubş - brai hattındaki müttefik ordularına tnar- §ımal ordularını Fra~arun ~i:nal doğuSlı 

· tırabilecek olan mo!örlü nakH kolları var- ruzdan geri durmadılar. Son günlerde, ve Pas de Calais sahillerile beraber kay. 
dır. İşte bütün bu ileri muhı:ırebe ve ged Almı:ınların Belçikada1d ordusunun ağır- b~t~ş oJrn.akla kalmaz, ayni zamar.da 
ikınaı kıt'a ve ıeşckküilerinın eskiıc:..·!::ıe lık merkezi. evvela Escaut ve sonra da butün h~rbı de zayi etmek tehlike ve ih
nazaran beş altı ve hatta bazan on rru.sli- Lys mevzilerinde muhare~ eden, Belçi- timallenne e~g5lı bir suretle ~apmıs olur
ne kadar bir hiir'at ihraz etmiş olması, ka ord\ısile Valenc;cnne3 arasına gir _ lı:ır. Atale~ ve" tereddüd böyle anlarda cm 
CSki hesab ve ımkan vasatılerinı ehem • meğe ve Valencierınes'i do~u şirnal:ien meş'um hır duş.'llandır; onun i;in derhal 
llliyctJj surette değiştiren· bir amil ol - ihataya müteveccih bir inkişaf gö~terdiği h .. are~et lfı~ım_dır. D:ıha çok teahhür :fe
nıuştur. için buradaki müttefik ordular, Ahr.ıın • laketı mucıbdır ve elbett~ müttefik1.er de 

Bahusus bu seri barb ve nakil va.c:ı - ]arın bu teşebbilslı:?rine karşı, evvel~ Va- bunu takdir etmektedirlE"r. 
laları iıesablı ve cfu-'etli bir s~vk ve ıd:ı- lenciennes'nin doğusundan Lys şehrine H. E. I::-kilt 
rcmn el~nde mebzulcn bulunduk!erı za- kadar. Belçika . Fransa hududu bnyunc:ı, ··········~·························-········-··-········· 
tnan bazı harikalar da olabiliyor ve bun- ve umumiyetle doğuya müteveccih bir E ir ngiliz ticaret heyeti 
lar karşı taraf ordularının maniveyita: ü- müdafaa cephesi teşkil ve şimdi de Va . }ti k 
terinde bir korku ve bir dehşet tcsi:-i hA- lcncienne'i terkctt\ler. Bu mevkii tP:-k- .os ovaya hareket etti 

zeteler yazdı. - Adanad:ı ne yapacak? 
- Evvelce de gazeteler yazml{lı. - Samı olan borcunu ö<lemek için~ 

. Hayır hayrr, bu sefer yazılan evvelce- rada yola dikenler dikecek. Pamuk yQ 
kıler tarzında değil. develer yoldnn geçerlerken pamuklar 

- Bu sefer ne tarzda yazıldı ki. Anlat dikenlere takılacak. Hoca toplayıp bura 
tunu: getirecek. Be:ı de iplik yapacağım, pa~ 

uflk mekteble: talebesinin kağıdı tasar- da satacağız. Parayı da sana verece~:ı. 
rufla kullanmalaorı.a dikkat cdilccekmiı: Alacaklı cülmu,_ Hoca dayanamnrnl6; 
defterlerde bo, yer bıraktırılmıyacak, ka- pencereden !!aıkmıııı 
fıd attııılmıyacak, lüzumsuz yaZ?larla .ki\- - Pe~i:ı parayı duyunca nasıl da lfı 
fıdlar kirlettirllmiyecekmiş. '' lersin, demiı. » 1 

Kağıdı tasarrutla kullanmaya alı§mı§ o- * 
larak yetitecek gençlik: Jı ba§ınn ıeçtlği Kırtasiyeciliğirı kolaycn önUne geçlleb~ 
zaman, lüzumsuz derkenaılar, işi ilaktan leceğini duyunca nasıl da gülersiniz. 1 
başka bir faydası olmıyan milzekkereler r:J I I I [ .t I 
yazıp herhangi biT istidayı içinden çıkıl- .,,,... :7'-1--u ""' 

,1 

iç memlekette evlenme meseleleri 
611 edebiliyorlar. her muvaffak:yetlı lıas- etmek, gerçi rnüttefiit ordusunun bum • ..Londra 2! - jngiliz - Sovyet ticari &ski.şehirli bir· erkek okuyucum bana ev-ınun sebebini yabancıyı ı;evmeme&nde araaı 
kının yapabildiği gibi... 1 cfaki cenahını cenubdaki Aisn _ 0 ,.. ."" munaaebetlen hakkında müzakerrıtt11. bu _ lenınek ı.ted1llnl t.nlatan bir 11!\n :yollaını.ş- sanız aldanır.sıma. YBıbancıdan muhteriz ~ 

i .... _ l e ıs. cc, -ı 1 k .. S" S ff d C tı K d d" .. k.. b t = ~le bir hafta evvel. Belçikadaki r.:üt - hesinden uzaklaştırmak malızurt:nu tas - ~nma. uzer~ ır ta or .ripp11 ıi~ase : . oyma un.: . ır, çun u ya ancıyı an1:111az, soyunu, 
t f'kl rd .1 M . d k" . k. ? f .. . . . •1 tındek.i komısyonun Moskovayı zıyeretı - Ma.şallah çocuğum ak:ılll.'!ın, §eklinde bil' nu, ailesini bilmez, tahkik etmek imk 
e 1 er 0 usı.e a!.ınt' a ı a~a la\ - yorsa da, multcfıklerın Relçıkanın ı;in.a! bak.kında Sovye: hükumetinin ccvab ıefi. cevab Vl"J'dlm. Kızacatmı tahmin ediyordum. malilt değildir, bunun için de blldlğlnl 

Vetler arasında 100 kusur Km lıK tah!om J batı ve Fransanın şimal doğu köşecikle _ Maisky tarafından lngiliz hük'ümetine bil- AldanmnmışDn, bana yolladığı ikinci mek- eder ve §ayed blr yabam.ı ne mhrlyet m~ 
edilmiş bir cephede irtıbat vazifesi gö - rinden mürekkeb olan sahadaki kt.:'ıvct- diri?miatir. Bu ceve}> müıbet olduğundan, tub ateşle dolu. Hiddetine güldüm, takat ııebet.ı tesis eimiye mecbur olursa onu yera., 
ten 9 uncu Fransız ~rdusunun rn··iörfü, }erinin, Brügge ite JJunkerqu~~: arns:n. heyet derhal Moıkovay"'l hareket etmi~ıir. mettubmıda .Ana.doluda ~vlenme işleri~e l~tlmıeye çallflr, ha.ksıs da deflldll'. 
Seti ve zırhlı Alman kolorduları tarafın- daki Şlmal denizi sahil cil•eti şimdiHk ha..sl'edilenl lbirfad~ ur ~· !~u bkair dmut- J!:sklşehlrll olmyucum bu noktayı a::~ 
d l k d arif Esk·ı lstanbul Poıı·s .. -uduru oaheden" ........ ır, onu u una Y e - dı"" gibi mektubunu ga ·- -an ansızın yan mabl yu arı a t et · müstesna, her tarafta.1 ~elmei:te ol.ın .ıı.ı- it mek ist.e.rı..... hill~ten diyor ki: 6

' zc ..... J .. AUJ ... a 
t·~ · "b" "'th' b" t · b ......... sebebini tahmin etmekte de yanıhn~ 1Ub1'I l5ımlZ gı ı mu \Ş ır estr yapmış ve U man tazyiklerine karşı da.1ı:t bir hafta ka· beraet etti - cBtr gencin gnzeteye ilAn vererek ken - klka mektubunu gazetey k d ' tmki 
hal yalnız bahsi geçen Fransız ordu~u - i!ar mukavemet edebilmeleri için lilzıın . 1 dJslne eş aramasını .garlb bulabU!rstnt_z. İçin- falw hakkında hlç bir t~r.sı':f.?aihıtJmva. çet-4.: 

zmit 2 7 (Hususi) - Dolmahahçedeki d d ğ h t 1 J h klı ol b ll.rsl l "' ~ 
nun bozulmasır>ı intaç etmekle kalmı - dır. Müttefik'er Valencinnesi terkelmek11? ız' dı"ham ha· dı'•esı"nden dolayı mııhak·~. ~. ı-· e yaşa ı ınız mu ı ç n "a a ı n z, yordu imzası da yoktu Elbette it.lmad •·-'-
y k Fr • d h ·1 d b . . . . . ., '""" ~ fakat Anadoluda vaziyet böyle değlldlr. ' · ~ ara ansaaa, a a ger. er e a'7.1 pa- bu cıhette kendılerını b ıraz -::laha topla· ri yapılmaktn olan eski lstanbul Polis ,Mü _ et.mlyecektl, eğlenmek ist.iyen birinin __ .,,. 
n'k' h ı- " bil ik 1m t F Burada bir aile baba.!! kızını verece~ ada- 1 k .. 111 JG4W>I 1 .er usu un_ e sa 0 u~ u. r:m- mak imkanını bularaklardı- düril Salih Ktlıçla muavmı Kamıranın ~ 1 ı ı d ğ b kn ° ara gor ecektı_ .. . . . · • · mı ararAen zeng n o up o ma ı ına :ı ıaz, . 
sız hukumetının ve y:nı Fransız ba;;ıku- İşte müttefikler için şu and,1 mcv::ud muhakemeleri bitmiş. hu hadisede ı:uçları fakir de olsa kendi hemşehrisini seçer, len_ Eskı.şehirll okuyucum hüviyetimi mera 
rnandanlığnm bunu duzeltrr:ek ıçm en olan bütün ümidler, şimal ordularının sabit görülmediği için berat etn,işlerdir. bında ona sermaye verir, dükkan açar, da~ etmiş, soruyor, madem kl, okuyucumd~ 
ylddetli ve en kal'i tedbirler :>11iltlarmı daha b·r hafta kad k t i 1 madını daima dlzinln dibinde bulundurmak keşfetmiş olacaktır. Mütemadiyen erke~ 
ve almakta rievam ettiklerini bilİyoruz. G alı W = ..:ı arbmub_avehmf~ e. :r:;: Bir otomobil bir çocuğa çarptı tster, yabancıdan muhterizdlr.D şlU.yet eden ne olur? 

F ka Al ener eygnn .. uı u ır n .n h'Jn;.ıE' K k"" d Emi -- ·· ı · 
a t manlar deldikleri Se~an ge- b kl b'" ""k k · ara oy en nonune ge mette olan Is- Bu okuyucum.un müşahedesi doğrudur. * 

diğlni genişlettikleri gibi motörlU. seri ve e en~ uyu. urtarm_a ta~anu2unu mallin idaresindeki 1221 sayı)ı husust oto - Fakat göriiyorum ki, seoeolrü IJI derlnleşU:.. Ankarada bayan cB. O.ııı ya. 
21 

h 1 başarabılmes nden ibnrettır. Eger buna m<>bıl köprüden geçerken. oaıatada Okçu _ rereJt araşt.ırniamış. · 
~ lı unsur,arı:ıı buralardnr. Fran.sa."'lın imkan hasıl olursa Doual - St. O·ner - musa mahallesinde oturan 12 YWJlnnnda Sa- Bir defa kaydedeyim kJ.. i<ıtanbullu de~ıım. - Tal4k davası ne kadar aDrer? d~ 

lçıne saldırdılar. Bu kuvvetler için yapı- Calais ile Somme ar:ısmdak; A'mnn lr.ıv- lamona çarpmlf ve başından yaralanmL!l _ ve Anndo1uyu pek fy! tanırım, orada dotdum, ~uz. A.sgar1 bir sene diyeceğim. hı. ü~bu~ 
lacnk, yani takib edilecek ii<i isfikamet vctlerinin çoğu esir o}ur, milttl>fiklcrin na sebeb olmuştur. • gençliğimin bJrçok s~elerl ornda geçti. Hi.!. terrti~~:~!~~:e~~u~~ :~bil 
Vardı· B " • bozulmu~ 9 uncu Fransız or- Yaralı çocuk tedavi allma alınmı.t, kazaya lertnı yakından bllfrım. nı za . --, 

. m, . - şimal ve cenub orduları bırle~erek Al - .sebebiyet veren isman hakkında tak:ıbata Evet Anadolulu kızını hemşehrisine Ter - manda, aynı dilekle mahkemeye mlDtl 
dusunun peşinı bır::ıkmıyarak Pa:-ı~ doğ- man ordusu fena bır duruma girer ve ni- başlanınıJtır. mek t.!ter. yabancıdan muhteriz. Fakat bu- caat edecek olurla.raa müddet 90t tısalır. 
tu dnlmak; diğeri. Almanların, bilfiil yap 
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tıklan gibi, Frnnsır ordusunun C<'nub ısti
kametinde yalnız Aisne nehrine kadar 
tnkıble iktifa ederek bur:ıda cenuba karşı 
blr cephe teşkil ettikten sonra şir.ıal ba
tıya, yani Somme ve Arras ümrJcrindrn 
Manş sahillcrıne teveccüh etmek. 

Birinci harekeı tarzı, piyade: k!SDU 
kül!isile Verdun v~ Chalor. istjkaree!le
t-inde de yürürnek şartile, belki_ ~ıwfın 
fi'rnnsada knt'i b!r netice elde ectcbılecek 
kadar tesirli olabilir·Ji. Fakat bir lru.mı
le Belçikada harbeden ve diğer bir kıs
tnUe de Fransadaki asıl ordnyrı yard1m 

' . h •tı -için Valenciennes - Cam'liraı a. m e -
tinden cenuba doğru tan]"M.17. eden müttf"-

.fiklerin şimal ordula:- grupunun taı.yi -
lı:inden kurt.ulma..'t ve ayııi zamal"da bı, 
Orduyu tamamUc saTara!-c yalnız b.,şın:ı 
tııağJCıb ve esil' etm~k hedr.fı Alman ~·~ 
\'" id · d '- _ , ... yda1ı ve daha cek1c1 "' arcsıne an.ır ı~· , 
g<}fiindüğünden v ikinci hareket tar::ını 
t rci hetti. F'ilvaki bundo. Manş salı1 ! · 
leri~ daha ukcn vm-mak ve buradan İn
giltereyi bir an evvel tehdid etmek im -
kanlan da mevcuddu. 

Bunun için Sedan ged~i.ndcn Fransa'-ı 
basan coşkun A?nuın selınin Aisned.en 
'Soınme•a ve Amiens v«.• Arras üzerlcrın· 
<lrn Abbcville ve Rouıogne'.a Y'jrUdiığft
rıü, bugün de bizzat Calais"yi basıp aldı • 
IDnı öğrendik ve öğreniyoruz. Pas de 
Cnlais boğazının ve dolayısile İı!gilterc
r:ıın daima bir anahtar. ve İngilterenm 
Fi-ansa cihctin1c b;r köprü ?~sı"'t td~kl:i 
edilen eski Fransız sah:ı kale.si r~lais'n•n 
b __ . ,. 
uoulongedan sonra AlmanJann e.me 
geçmesi. muvnklıt olmak ihlıır.ali de 
?nevcud bulunsa, Pas de ·Calais t>rf'.azına 
kat'i bir hakiırtiyet tesisi bakımından 

fe 1kalade ehemmiyetlidir. Calai.:> alın -
tnn in Pas de Calnis ~azı. İngiltere 
için artık büyük öicü'it> kullanılamaz b1r 
'1afe ı!elmiştir. Bundt'ın ba~-crı B ınlon~E•u 
Ve Cnlais'yi 2ap!etmekl" Almanlar. hava, 
<leniz ve bilhassa Jrnrn kuvvetleriJe karşı 
tarafa atlamak ilT.k~nım elde etmiş ve
Yahud Myk bir iınkiinı elı:lr> etmekle biz
zat 1neilterevi C:Jn evtnden tehd.id ede -
hilccclı: bir vaziyet atmış o?dular. 

GAIİI BİR İZDIVAC 
' 

Bir ara samimi birk11ç arkadaşı gözü
nün önünden ııcçti. Hayır, onlara ela Kİ
demezdi. Bu .karmıtkarrşık vaziyet için
de iken onları görmek biJe asabını büs
bütün sarsacaktı. 

Birdenbire çantaS1ndalti ana} tan ha
tırladı ve Haluku görüyorum zannetti. 
Ayni uniye, onun dudaklannı yakan 
nefesinin hatıruı vüzüne kan çıkaracak 
kadar müthiş bir helecanla kalbini sarstı. 
Ondan ayrılalı üç saat kadar olduğu hel
de ha.la dudaklar; yanıyor gibiydi. 

Nasıl olmuthı da onu öpmek cesare
tini bulmuştu~ Hayır, bu öpmek sayıla
mazdı. Bir merasimi .yerine getirmek 
'için dudakları birbirin"! yaklaşmıştı. fşte 
o l:1tdar ••• 

Bir kabustan sıynlmak istiyormuş gi
bi bu hatırayı 'başından atmağa çalı~ 
rak tekrar o geceyi -r.ered'! geçireceğini 
dü§Ündü. 

Farkında olmadan Y"! ince ince yağan 
yağmur altında ıslllndığını hissetmeden 
Beyoğluna kadar gelmifti. 

Zihninden binbir türlü fikir geçiyor
du. Bir ara erkek olmadığına linet etti. 
Hiç olmazsa bir kahve-haneye girer, u
zun saatler oturur, ge-:enin mühim bir 
kısmını böylelikle geçirirdi. 

Bu olmıyacak ve saçm'l ~yleri düşü
nürken aklına daha gülünç bir film gel
di: Garajda. otomobil içinde geceyi ge
çirmek ... ~u o. kada~ tuhaf bir. fe~di __ ki 
bu feci vnzıyetınde bıle Zeynebı guldur
dü ve bilaihtiyar ona Haluku hatırlattı. 
Bu sabah o~ 

_ Acıyı istihza ile kabul ederek mü-
him!lememeli 1 dememiş miydi} 

Haluku, öğleyin yemek yedikleri aa-
1 nu düşünmek birdenb!re kalbine öyle 
g:rib bir rahatlık vermişti ki bila.ntiyar: 

-Ket.ki gene o ı.cak yemek odasın
d ki geniş koltukt.ı otursam 1 diye dü
~ndü ve g,ne çantasındaki anahtan 
hatırladı. 

_ Bot eve gitsem ne olur} Na!!ıl c.1-
Hahik hona izin vermiftl. O uzaklar-

• d "d" • d da uçarken hen e gı 1p onun evm e 

Nakleden: Muann Tala.in Balıand 
istirahat ederim. Nasıl olsa bu saıib 
macera başından aonuna kadaı alelica
yib ve yalnız Amerikan filmlerinde gö
rüldüğü kadar tuhaf 1 Bu romana bir ba
his daha ilave etmekten ne çıkar! Yann 
aabah sükunetle kararımı veririm. 

Bunu düıünmesilc karar vennf'm bir 
oklu ve azimkir 11dımlarla Cihangir yo
lunu tuttu. Şimdi Haluku. onun eeyaha
tini düşünmeğe başlamıttL 

Hayrr, bu genç adamm ölüme gitmiş 
olmasının imkanı ) oktu. Hayat bu ka
dar hain ve zalim değildi. A,k yüzün
den Umidıiz ııörünen bu gencin arzusu 
yerine gelmiyecek, o, hu tehlikeli bildi
ii yoldan ui ulım g~ri dönccektil Ak
.ini düşünmek çok eli~ı bir facia olurdu f 

Birkaç ... t evvd kar11 1tarf1ya yemek 
yediği adamın ölmesi ihtimali Zeynehi 
dehtetle titretm;.ti. J tayır, ba olmıya

cak bir teydil Haluk gen dön~:ek ve bir 
aün meı"ud olacakn. Nasın Bunu Zey
neb düıünemiyor, hattı kendiabıjn onun 
saadetine engel olabileceğini bile ta .. v
vur edemiyordu. Onu11 uazannda. o •
bah aralarında ıec;en nikah meraaimi, 
sadece iyi kalhJi Halukun. eıki imiıinin 
kızı gibi sevdiği biri,ini müşkül bit va
ziyetten kurtarmak için kabul ettiği bir 
fedakArlıkh ve birkaç ay ıonra hu nikAh 
bağı, ikisinin de miiıterek arzularile çö
zülecu, o vakte kadar Haluk ta Han
danı unutacafı için dilediii ııibi mes'ud 
olabilecekti. 

Bu düşüncelerle apartmıana kadar 
gelmiıti. Küçük anahtan kilide •okarlum 
içine bir ıült:ünet ve bir Tahathk çiSlttü
iünü hissetti. İki dakika ıonra ıenit bir 
divan üzerinde utirahat edebilecekti. 

Karanlık antrede elektrik düimesint 
e} tahminiJe bularak OTtaJığı aydınlattı 
ve hafif bir helecanla kapıyı iterek bole 
girdi. 

Birdenbire gözleri kor1rü ile büyüye
rek hafif biT çılhk kopaTdL Yemek oda11 
ııtıklar içinde idi. 

Ayni dakiluıda, arahk kapıdan bir ıes 
geldi: 

- Siz misiniz Zeyneb) 
Bu. Halo.kun ICsİ idi Ye genç kız geri

m ıreriye bir adım atmağa muvaffak o
lamadan kuoıs•ndıı kocasının uzun bo
yunu, yanık yüzünü gördü. 

m 
Zeyneb bir iki saniye neles almaija 

bile muvaffak olamadan kapımn e§iğin
de harekets;.. kaldı. Bir eöz ııöyJemeğe 
cıeaaret edemlyot, büyüyen gözlerile ko
caamın yüzüne bakıyordu. Ancak: mu
hakemesini biraı. toplamağa muvaffak 
olunca onun ıüçlükle ayağa kalk.tıklan 
eonra tebar koltuğı uzandıiını. kolunun 
beyaz bir •rırı ile boynuna asılı olduğu
nu alnında da oldukça büyük bir yarayı 
aiz)iyen hlr pansıman bulunduğunu 
farketti ve tellşla ona yaklaşb: 

- Ne nldunuz HaMk} 
Cenç adam ıolgun dudaklarile gü

liimıemeie çalışaralt cevab Yerdi: 
- Maaleııef taalıllBdiimü yerin~ geti

Hmedim. Seyahatten bir daha avdet et
DÜyeceğime söz verdiiim halde ayni aü
nUn akşamı geri döndüm. 

Sesinde müstehrileşmeğe çalışan bir 
acı ve ıztırab ıeziliyordu. 

- Ölmek bugün için daha naııib de
filmi, ... Havalandıktan iki üç dakika 
eonra mot8re ar~z olan bir ııaltatlık neti
cesinde yere dii,tük. ikimizi de derhal 
hastaneye kaldndık7, Maaletıd KAdri
.,Jn yaralan pek ııığır olJuğu için mada 
kaldı. Ben bu h.alifçe kaza ile işi atlat
bm ve evhrıe dCSndilm. 

Zeyneb ne ıöyliyec:eiini bulamadan: 
- Şimdi de f>uradasınız... diye ke

keledi. 
Halök bir iki saniye se!!siZ kaldıkıan 

aonra yavaoçaı 
- Evet ııeldim ... Siz de buradası

mz ... dedi. 
Gözleri biran için çarpıştı. Zeyneb 

sfilümsemeğe çahşıyordu: 
Evet amma buna çare bulmak ko-

lay. 
(Arkası var) 

Bunları~~ 

biliyor mu 
id;niz? 

Drahoma!armı başlarında 
taşıyanlar 

Bulgar köylüle. 
rinde drahoma A • 
deti mevcuddur. 
Köylü kızlar, ev • 
lendikleri erkeğe 
drahoma vermek 
mecburiyet.inde 
dirler. Kızların 
drahoma miktar _ 
lannı anlamak pek 
kolaydır. Çünkü 
paralarını altın ha ... 
line getirir '\.'e· saç 
larına dizerler. 

GÖ7.f' hoş görü · 
nen güzel bir icadın bap için: 

- Zengin ha§. 

Derler. Herhalde göze en gilzel gört1 , 
nE:n, en güzel baş bile Bul.gar köylü kıl 

larının başları kadar zengin olmasa ~ 
rek. 

• 
Tırnağıle su içen hayvan 

Madagaskarda A
y~ ismi verilen bir 
nevi ~ıncab mev -
cuddur. Aye'nin 
tırnaklanndan bi -
ri diğerlerine nls 
betle faz1a uzun • 
dur. Aye bu tıma 
ğını suya vurmak 
:mretile ince bir 
hortumdan su na -

sıl fışkırırsa o tarzda daimt bir su fıt • 
kırması husule getirir. Ve o esnada al . 
zını açıp fışkıran sudan iç-er. 
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Memleket Haberleri 
Tokatta kaplıca ihtiyacı 1 

Senelerce evvel her derde deva sularile şöhret bulan 
Sulusaray kaplıcalan tamir ve ihya edilmeğe başlandı 

. Adapazarında 
hır genç kız yüzünden 

çıkan cinayet 
Adapazarı (Husus!) - Burada bir cinayet 

Lşlenmtş, iki genç bir genç kız yüzünden bir. 

Tokat {Hususi) - Tokatımıza geld!tt ı kadın elbiselerlle yemek taknnı ve pulluk birlerine girerek an.. ~~~ 
günden bugüne kadar yorulmadan ft. - olup aynca 195 bilete de muhtellf ve Jcymet.li oak ainemalard& iÖ-
nruıız br surette merkez ve rntllhakatın k&- eaya verllecektir rülen uzun bir bo.. 

h1 k .. 1 rı ,_,_d k vallm'- v • tuşmadan sonra bi-
rıa. na ye ve oy e ne ..... ar oşan ı.z. Bu piyangonun himaye.sini vali İzzettin 
İzzettin Çagpar vlllyete ald yeni ve hayırlı ri öl.mü~. ~eri de 
bir işle meşgul bwunmaktadır. Bu 14 Sulu- Qagpar deruhte etm.14lerdJr. Blletlere büyük ka.tll olmll§tur. 
saray kaplıcalarının ihyası işidir. bir tebaltık gösterilmekte '" şatııt hararetle 1sult1Al mahalle 

Senelerce evvel her yerde deTa 8ularile devam etmektedir. Sinde Yıldız .soka _ 
şöhret bulmuş olan, fakat bakıırunzlık ytı -- tında oturan gaze -
s11nden harap bir vaziyette bulunan Artova Beyşehlrde bir genç te bayii 8anrun ya.. 

kazasının nahiye merkezi Sulusaraydakl kap. feCİ bir fekllde bO)f.UldU nınd.a çıraklık ya. 
lıcal:ırın modern bir hale ookulma,.,ı için vlll- !:il pan 18 yaşında Fikri 
yet bütçesinden nnkdl yardım ya.pılmı.ş, 001ı: Beyşehir (Hu.sual> - Kazamızda birkaç Lımıln<fe blr gen9 ile 
yakın bir zaman içinde bu küçült fakat CÜ- ıUn eneı feci bir hld.Lse oımu§t;ur.: ayni mahalleden ge. 
ıel nahiye merkezi blr mamure haıtne girecek Beyşehrln Evsat mahallMinde ömer otlu ne 18 ya.şiarında He... 
ve civarın hastalarının faydalanması IQfn Besim i'Öl Ue baraj arasında yıkanmak Qzere sa.n oflu A8ım ara - ÔldüriLTe•ı ' ., A tWl 
bütün run1 konforu havı bir tarzda umuma auya rtrmt.ttır. BOtQn kuvveti.le .!uyun dibi. sında bir geno laza karşı m~terekAln duydulr.
aQık bulundurulacaktır. Bu aayede çıok btı. ne dal.&n Be.mn, kollarına ıöliln dibindeki ları aşk dolayısUe g99ima1d.Uı devam etmek.. 
)ilk inkişaf görecek olan bu yer ve clnn otlar sanldı~ından, bir da.ha çıkmamış ve tedU. 
halkı da faydalanmış olacaktır. hA.ctlse mahalllde bulunan blrkaQ kişinin Nlhayet geçen akşam karfllaıan iki hasım, 

Çocuk Esirgeme Kurumu çalJ,fln&1an önt1ndt ayakları.l.e çı:rpına çırpına bol'uJup kıaa bir dil münakaıasından 80ll.l'a bıçak • 
Çocuk Esirgeme kurumu i<lare heyetJ gellrl gttm.işt1r. Jl'acladan haberdar olan zabıta ve lannı oek:m1fler, blrbirler1n1.n tızerlne atll • 

:tamamen .kurumun fakir ve ld~es1z oocuk- halktan bazıları derhal hAdl.w mahalline mı.şiar ve dövüşmiye baflamlil&rdır. uzun 
wınn hasrolunmak nzere beheri em kuruş koşara.t kancalarla Besimi 8odan çıkannLŞ. bir mücadeleden sonra. Fikri A8ımın eline 
oll""qk üzere on bin biletten ibaret olmak !arsa da vaktinde yetl.şilmedl~ için tehlike vurarak bıçatını d~ür:müt, kendi bıça~ını 
Dzere bir plyanı-'.> tertfb etmiştir. Bu piyan_ önlenamemtştlr. HA.disenın zavallı lrurt>am da zavallı gencin iki omusu ara.sına ee.pla _ 
gonun ikramiyeleri ara.5ında iki radyo, dikit evli bulunmakta n iki. çoc~e kansına ve mıya muvaffak olfnuştur. A.sım derhal öl
mo.ldnesl, bisiklet, halı, oda taknnı, erkek ve anne.'line bakmakta idi. müştür. Katil de yakalaillil.14, adliyeye verll. 

Devlet demiryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi 118nları 

lnıiftlr. 

Konyada deöerli bir öftretmen 
vefat etti 

Del'let Demiryoll&n Umum! darain.denı 
Haydtırp:ı.şn lim.a.nı deniz per80nel1 ile !tadın· hAdemeler9 ya.ptınlacak ıo takım el. 

ibise, 20 ka.sket, 18 paıt.o, 8 kMtllın tayyör ile 8 aded ba.şörttıst1 lı:uma.p nsatrest mü-
00ahh1t terzi tarafından temin edilmek ve nil.muneleri verilmek şaıtı.ı. 10/ 6/ 940 Pa. 
zartesi günü saat H de işletme binasında pamrlık auretue ihale olunaca.ktır. Tallb
le:rtn şartname.cıı..rt bllA;'bedel allm.ak tlızere Haydarpa,onda Sfl.tme kalemine müracaa.t-
Jarı. (4393) 

MlltN 

Demir ve deniz yollarında muteber mft.fterek blleU.er: 
1/6/1940 tarihinden !~ibaren Bandırma yollle İ&ta.nbuldan., Balıke&lr, Boma, Akhi&ar, 

Manisa, Menemen ve Izınlr ı.,tasyonlarına veya bu 1staayonlardan İ3tanbula. seyahat 
edecek yolculara demir ve deniz yollarında muteber müşterek gldlf ve Gidlf _ Dönlııl 
biletleri satılacaktır. 

Fazla tatsllA.t için mezkftr t.ııtuyonlara ve denis yolle.rınuı istanbul n İzmir Acenta-
larına müracaat etmelidir. c2S27• ri304. • 

f.nhlsarlar Umum Mftdürlllğllnden ı 
!nhlsarlar Umum Müdürlülll Çtunaltı tuzlMmda Jst1hdam olunmak üzere lrlzmetl 

a.skerlyeslnl yapmış olanla.rd&n ve terciha.n ae.na.rt melctebi ıruızun.la.nndnn bir elek.. 
trikçl, bir iboblncl ve iki tMvtJeot alınacaktır. İ.steklner tat&UA.t alım.ak Qzcre umum 
Müdürlük Tuz Fen Şubesine mtıracaat etmelidirler. c41.D. 

Nafia Vekaletinden: 
217/ 940 Salı günü saat 16 da Ankarada No.fia VekA.letı iblnaaı içinde malzeme mü.: 

dUrlüğü odasında toplanan malzeme eltsiltme komisyonunda. '1715 lira muhammen be-

delli Robel marka 2150 aded bu.rgunun açık ek.slltme u.sulll ile müteahhid nam ve he
sabına oksiltme.sl yapılacaktır. 

Eksiltme şartname.si.ve teterrüati bedelsiz olarak malzeme mtldürlfttünden alınabilir. 
Muvakkat teminat ll8 lira. ıs kuruştur. 
İsteklilerin muvnklcnt teminat ve şartnamesinde yazılı ve.saik Ue birlikte BJ'U1 ıtın 

snate kadar mezkür komisyonda hazır buluıunalan lAzı.mdır. cB280• cam. 

il llllllllHIHllllllllllllHllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllUUlllUllllUllttllllllllllllllllllll lllBa 

Emlak ve Eytam Bankası İ 
MER_ KEZlı ANKARA 1 

Şubeleri - lstanbul, lzmir 1 
Ajanları: Bursa - lzmit - Adana .. Eskişehir 

Yapılacak ve yapı.ama baılanmıı meıkenler için vatandapara 

mümkün olan kolaylıkla yardım eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhiında ikrazat yapar 

Faiz senede 0
/ 0 8 1

/2 dur. 

Ayrıca komisyon almaz. 

Ekıpertiz Ucreti (1.000) liraya kadar istekler için 1, fazlan 

için 2 lira ve muamele intaç edildiği takdirde 1 liradan dun 

olmamak üzere ayrıca lira b8fllla on paradır. 

Geyrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilAt rehnl kal'fllığında 

Banka muameleleri yapar 

Vadeli ve vade•/% mevduat alır. (4419) 

" l llllltttlHllllHfflllltnllllllHllAlllllllllDllllDDllllllll 

15 

Konya (Husu.s1> - Konyada bilgisi, fazilet 
ve dürüstlüğf.le kendi.sini pek ziya.de sevdir
miş olan ötretmen Hazını kalb sekte&1nden 
vefat eylemiştir. Üfulli muhitte derin blr te
e.ssllr uyandıran öğretmen Hazım M.ısırda 
arabca, frall8lzca tahsil etmiş, kültürlü, tec. 
rübelt blr hoca !dl. 
···-··················································· .. ···· 
Buruşuklukları 

ve lekeleri 

NAS.iL 
Temizlemeli? 

Bu Yeni ve 
Cazip Gü
zellik Re
çete ı l n i 
TecrUbe· 
ediniz. 

Cild lhücey
relerinden çı -
karılmış ve 
genç ve sağ -
Jam bir cildin 
unsurlarına mü 
tabih yeni ve 
kıymetlı cev -
her hülisası: 

cBİOCEL, tabir edilen ve Vi· 
yana üniversitesinin meşhur 

bir profesörü tarafından kefil 
ve ge119 hayvanlardan gayet 
itinalı bir tatzda istihsal edilen 
bu kıymetli cevher, cildin un • 
suru olan pembe renkteki To -
kalon kremi terkibJne karı,tı • 
nlmıştır. Bu kremi her alqam. 
yatmazdan evvel kullanınız. Siz 
uyurken, cildini.ı bu kıymetli 
cehveri masseder. Her sabah u
yandığınızda clldinizın daha a
çık, daha taze ve daha geng ol
duğunu göreceksiniz. Gilndü.ı -
leri de yağsız beyaz renkteki 
Tokalon kremini kullanınız. Bu 
kolay tarzı tedavi sayesinde 
her kadın 10 Y8i ôaha genç gö
rünebilir ve genq kızların bile 
gıpta naza.rlle seyredeceği. tın • 
yanı hayret bir clld ve bir tene 
rnalik olabilirsin!-. Tokalon 
krQinfnin müsmtr ıwtioe~ri ga
~ı:ıtidir. 

1 
co ~-·-- --·--- -

lıtanb'l Belediyesi llinlan 

MotUrlll kara nakil vasıtalarının 
senelik muayeneleri 

1 

1 - Motarlü kara nakil TUJ,f.ıalarının • nelik mUe.Jtnelerine 3 Haziran HO tarih.Jn. 
de batlanacalttır. 

i - AlA1ı:.ade.rlar a.şağı.dat1 cetvelde ı&sıerllen plllt:a sayıl.azının göaterlld211 rtın Ye 
sıralarda muayene yerlerinde hasır bulunacaklardır. 

8 - Muayyen gün ve tıınılarda mua7eneye getı.rılmiyen nakil vasıtaları .e711laerer 
edemezler. Ettlklett takdirde • lira nakd.1 ceza alınır. 

4r - Mücbir aebebler oJmaGmn te.sblt edilen gllnde mu.a.yeneye getl.rl.bJU1en D&tll 
va.sıt.aıan aah1blertnden mtıraoaatıan tu1hlne kadar geoen her ıün için bJıo Ura naL 
dl oesa. alınır. 

S - Muayeneler llak1onda tıazırlanan tıa11matnaJM muayene gününden evvel 1*n.. 
bul BeledJ,yeısl Ma.kJ:ne ŞlJıbe.sfnden veya Bmn1yet Altıncı euı,t MüdtırlOto.nde ~ 
edllmelidtr. (.u418) ":· ' ... • 

Mot6rUl K&ra Nüll Vasıtalan Mua7enelerlnln 
Tarih n l'Uka Numarı6ut 

OTOBÔ8LEBt Tarlh Gün Pllka No. lan 
3/ 6/940 Pazarteel 8001 - 8041 
4/ 8/940 Balı S042 - 8082 
11/ 6/940 Qarşamba 8083 - 8121 
8/ 61940 Perşembe 31!4 - 31M 

'1/ 6!94D Ourna S186 - 3400 
8 / 8 f9(0 Cwnartesl . ...... . . . .. . .. .. . KAJlDiCOI 

10/8 /940 Pazarte.ııl ıeoı - 1661 
11/ 6/9(0 Balı t8'62 - 1622 
12/ 81940 Çarşamba. 11S2'S - 1683 
13 /61940 Perşembe MMM - 174' 
14161940 Cuma 1'746 - 1805 
151619(0 Cwnartesl • . . .... .... ....... KADDl'OT 

ZiRAAT KA.'WYON 
VB KAMYONETLERlı 

HUSU&iLER: 

MOTOsiKLE'l'LEat 

REM8f OTO Vll 
KAMYO~ VE 

JUMYONJ:'l'LDt 

17/ 6 /940 
18/ 61940 
1918 /940 
IO l61940 
21161!>40 
12 /81940 
H / 81940 
25 161940 
26/ 6/940 
17/ 8/ 940 
18/ 6/940 
29/ 6/ 940 

117/ 940 
2171940 

8/ 7/ 940 
41719-«I 
6/7/ 940 
8/7/ 940 
817/ 940 
9/ 7/ 940 

10/71940 

1117/ 940 
1217/ 940 
1317/ 94& 
1!5/7/ 940 
1617/ 940 
1717/940 
1817/ 940 
1917/940 
2017/940 
2217/ 940 
2317/ 940 
24/ 7/ 940 
15/71940 
2617/ 940 
27/ 71940 

2917/ 940 
8017/ 940 
1117/ 940 
1/ 8 /940 
2 /8/940 
8/ 81940 
&181940 
6/ 8/940 
., / 81940 
8 181940 
9181!>40 

10/8/ 940 
12/ 81940 
18 /8 '940 
14/ 8/940 
" / 8/940 
16/ 8/940 
17/ 8/ 940 
19/ 81940 
~18 ı'940 
11/ 8/940 
D2/ 8/940 
13 /81940 
M / 8/940 
86/81940 
l'T/ 81940 
28/ 81940 

19/ 81940 
80/ 8/ 940 
11/ 8/940 
1191940 
8/9/940 
4191940 

Pazarte&l 
Balı 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cumarte8l 
Pazarte81 
Salı 

Çarşamba. 

Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 
Pazarte&t 
Sah 
Çarşamba 

Perşembe 
Cuma 
Cumartee1 
Pu..artMi 
Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
Cuma.ne.t 
Pazartesi 
Balı 

Ça.rşamb& 

Perşembe 

Cuma 
Cumn..rtelJl 
Pazarte.sı 
eaıı 

Car.şamb& 

Per~ 
Cuma 
Cumartesi 

Pazarte&t 
Salı 

Çar~mb& 

Perşembe 

Cmna 
Cumarte41 
Pazarte&l 
Balı 

Qıırşamba 

Perşembe 

Cuma 
Ouma.rte8l 
Pazarte81 
8alı 

Qarşamb& 

Perşembe 

Cuma 
Ou.ma.rtM. 
Pazartesi 
eaıı 

Qar4amha 
Perşembe 

Cuma 
Ouma.rtıefll. 

Pazarteıd. 
eaıı 

Çarşamba 

Per4embe 
Oum.a 
Ouma..rtMt 
Pazarte.I. 
Balı 

Çarşamb& 

1806 - 1866 
1867 - 192'7 
191.8 - 1968 
1989 - 0049 
2050 - 2110 

·················· KıUXmt\Y 
2111 - !1'11 
lı172 - 2232 

ııass - 229! 
2294 - ~M 
2855 - 1418 

·················· 
SK18 - 547~ 
SK77 - ~3'7 

3638 - 2898 
~99 - 2650 
2660 - mo 
.................. KADJ:Jd)y 

i'721 - 1881 
~82 - 194J 
»l3 - 8000 
MOl - 8471 
84'T2 - 8M2 
.................. KUmrl\Y 
8M3 - 8(}13 
$614 - 8694 
3685 - 1'75& 
WT~ -~M 

S82'1 - !897 

·················· KADJBf}y 

8898 - S968 
3009 - 4189 
4140 - 4200 
8836 - 8896 
SS9'T - 8957 
.................. KADIKOY 

401 - 471 
472 - M2 
843- 803 
804- 6'74 
8'115 - '14lı 

.................. K.ADJXÖY 
'146 - 818 
81'7 - 88'1 

888- 958 
9G9 - 1029 

1030 - 1100 

·················· KAmK.ÖT 
1101 - 11'71 
11'12 - 1S42 
U4ı8 - 1!18 
1314 - 1884 

13815 - 1460 
... , .... , ......... 
1~8 - ı.eoo 

1- !00 
:wı - 200 
tot - &oo 
801 - 400 

·················· K·'lrrdtr 
cm - noo 
ı- 90 

eı - ıtn 

122- t82 
163- Hl 
... ,,. .............. ~ 
M- 804 
80!5 - 980 
968- 400 

KiBRiT iNHiSARI 
işletme Şirketinden ı 

Baı verıller• zam yapılmuına dair olan 3828 numaralı lamn
nun neırl tarihinden itibaren kibrit Sabf fiatlanna mevaaababa 
kananda yapılacak vergi zamlanndan baıka on para •am edloa 
lecektir. Bu kanunun mer'iyet tarihi olarak teıbit edilen Jirm1 
yedi Mayıs Pazartesi ubahından itibaren kibrit satıo fiatlarma 

on para veril 'Ye on para da flat zammı yapılacak 

KiBRiT KUTULARI 
İki kuruştan satılacaktır. 

la 1 



s 

f eclis yeni bütçeyi müz~kereye başladı 
esuları bunlardan ibaret-

(Baştara.fı 2 nci sayfada.) sisat ID.yjhasının 

1 Uzere maliye bütçesine l.750.000 li!a, tir. le d D yapılacak 
1
·Ye 'btit.çesıne 746.624 lira, Sıhhat ve Iç_ Merkez Ban. a~ın 8 

)dtıavenet bütçe.sine 555.324, Adliye bilt ıstikraz 
e ~oı.ooo, İkt.ısad bütçesine 355 bin, Zi- h . atın karşılığı yüksek Meclise 
büt~ine 334 -000, yapılıtıası mukarrer Bu taksdı~ edilmi• olan bir kanun lu -sa • . 8 ta ırn ... 

l\i J'llnı masrafları Jçin Istatlstik Mü- a.yrıc. kd"ne mezuniyet istediğimiz mu-
~u 'bütçesine 237.000, Ticaret bütçesine tıhasıle 8 h~yctte bir istikrazla temin olu-

• vdbtma d ] k l:ıt a konuJmu.,tur. k Merkez Bankasın an yapı aca 

1
hua\ U. Müdürlüğü bütçesine yapıl - nrca ~ır. istikraz altın terhini suretile temin 

~an 805 000 liralık zam radyo, turizm ve 0 d-1 k ve ka?şılık nisbeti yüzde 30 un 
araı hizmetJe.rinln bu umum müdür ~ f 1 ke.c~e kalma!~ şartilP. bu altınlar muka

~ tonıanması dolnyıslle mevzuubahs lŞ- b~~ ~e icabı halinde bankaya r-misyon sa -
lniiteanık olarnk muhtelit bütçelerde /~~eti verilecektir. Şu cilu·ti derhal arze-

~tıd bhsls~tın oraya naklinden ve pos- ;e;im ki yapılacak istikra~ hazinece, fev
\' 1' rnf ldnresinden devir nıman rad- k iade tnhsisahn sarfınn luzum hasıl ol -
ar daLı muknblllnde umumi bütçeye ye. d:kça tedricen istima; edileceğ~. gibi .:ban -

tahsisat konulmuş olma.sından ınüte- kada da ancak mevcud mcnabun musaa -
1> lr desizliği halincJ .. ve bu halin istilzam etti-

cek, ayni zaınnnda mükallefleı1 içln kolaylık 
temin edecek mcsaıye devam edl~l'UZ. 

(MaJlye Veklll burada tuanç vergjsinde 
yapılan ve muamele vergisinde Meclise ve
rilen 11ylha ile yapıla~k olan tadll1tı an -
latmıştır), 

Hazine vaziyeti 
ıMııliye Vekil! .bıı bahiste :ezcümle demi§.tlr 

ki: 
lfuzine vaztyetımrz ısenclerden.berl devam 

eden intizamını ve sağlamlığını muhafaza 
etmektedır. Bu sayededir kt, tabll ahval ve 
şeraite göre mütenzln olarak tanzim edil
miş olan 1939 bütçes!hin tatbikatı; dünya 
buhranının tevlld etUğl ınühlm varidat nok 
sanlığına rağmen raz1n mütees.o;;ir olmamı; 
düzgün ödeme prenslplmlz bozulmnm~tır.Bu 
prensipe dalma ba~ı kalaca~z. 

İngiliz ve Fransız kredileri 
lla latıd:ı nrzrttırdm kısımlar h.llrlcln<'le ği derecede emisyon salahiyetini kullana -
lld ıı 1.3 l 000 kii ur liralık tahsisat ta. nıt ev caktır. Fevkalade halin 7ail olma~ını mü. - Geçen sene, tat.b!tine gerfldtğinl an:ettL 
~l ltıı.nu111ar lcab: olarak t.aalltik etW~ı er- teakib bu isti:C.razın itfasına başlanacak ve ğbn 16 mllyon lngtlız lırabk tıcaret u te.s -

ere konulmak ü2~re muhtelif bütçeler a- bankaya verilen muvllkkat t1alahiyet de lıhat kredılenrun mühnn b1r kı.mıı maHlnı 
lı da teV7J edılmi tir. ve kalkmış olacaktır. ahvalden do~an m~lı:ill!ta ra~en muka_ 
b"Jasrar b\\tceslnde vap1111n mı.veler d lr Maliye Vekili bundan sonra şimdiye ka- velelı>re bağla.runı.,t.ır. Bu kredilere tHhe -
·•arın :nerelerden temin olunduğuna a 1 dar muhtelif knnunlarla ''erilmiş olan fev- ten İngllterc ve Fransa hilk1\metlerile tm -
ıı Yl ka d çıkan umum 1 ki zalanan anlaşmalarla: ~·ı ı rıkl maruzatım an d ğlm kalade tahsisatlil ve karşı ı arının !lon va-
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~)J~e sudur ki, biraz sonra tf'mns ~g~ema- ziyetleri1'e dair toplu şekilde izahatta bu - kredls~llyon 1z llralık Ukerl malzeme 
~Üdafan lhtlvacı hariç olarak 

1 
dılen lunmuştur. · 

Yllında ycnı lht!vaclar için kabu e S · d · l · l5 milyon Ingillz liralık altın istikrazı te.. 
lını:ı.r ancak znrurl h;zmeUere inhisar et_ anayı, . ıu ve ma en ış erı mln edllın.1" ve ttcar! mübadelAtmıızm tn -t \' blJ zamların mümkün olduğu kadar Maliye Vekili bundan sonra karşılıkları tızam ve inkişafına Ytırdım etmek fu:ere İn-
~e kinde diğer hizmetlerden yapılacak umumi müvazenr:ı ha~cinde hususi ~re - gll~eden 2 ınu,on İnglliz liralık, Fransadan 
--~uOarla kapatılması esası tak~b edile- rulerle temin olun~n h!z~etlere geçmış ve da '(~64.'750.000) frankbk Ucarl blrer ıstık _ t bu retle. umumi vekfında muhim bk sanayi, su, m:aden ı;lerını an1atını§tır. raz J'npılmı.ştır. BütQn bu lsUkrazlann tak.. 
btk tevlld etmeden birçok yeni ve zarur! Nakid vaziyeti s'ftle.rt, harlcl borçlara ald tediye preMlpl _ 
,L 1fyaçtarın lmrşılnnmnsı te.mm olunmnş - mize uygun olarak, Türk parasfle ödenecek 
sır Vekil ~u bahist~ ezcümle dcmişt~r ki: ve Türk malı ihracı suret.ne transfer edlle _ 

F eYkalAde tahsis"t : Milli - Vezne ve banka mevc11dları ılt." yol- cektlr. 

Mu"d•faa tahsisatı da~ prraJ:'~n~ıa7:ek~~;9o!aıt 1.?38 25 mllyonluk asker! malzeme kredl<Jlnin 
'· .. ib mal ı yı ın 'k (·Hır7)n ~J a,.n ıne cev- mfthbn. bir kısmının kullanıldıifını 15 milyon 
"lllsraf bütç<'sl hakkındaki maruzatını. un ro unan mı tar . . mı yon ıradır. Sene lnk altın L,tlkraz an] • .. • . 

ıbarettlr Varidat tahminlerlmızın iZa- nihayetinde hlitçe emanetine alınmı, oldu- yerin ti 
11 

k aşmaın hükum1erfnın 
h?ı.a gl'çmed~n evvel yüksek Meclise nyrıcn ğunu nrzettiğim ( 1 -1. Q) milyon lıra ile fev- kez ~a g~ r ere d alhnla.rı~ Cümhurlyet Mer 
~dlın edllmi olan fevkalAde tahsisnt lA- lıelade tahsisat ka!~ılıklarından ertesi se • nnsebet~ :~~ :po edlldı~lnl, tleart mn -
a.ııının csa.sıannı da hilllisaten .ar.zedece- neye deHedilmiıı ( 15.8) milyon lira bun- nı tcşkıle:tm z n il ntlif~a mfihlm blt' ml\-

~tıı dan tenzil cdiJirs .. 1939 yılına aevrcdilcn 1Ş o an nıı;nız 'Ye Franmz tıcnrt 
· ız - nla.caklarmın da tkar! ıst.rkraila ~ ıa.,n ı L. 1940 mali yılı için tasvibi.nlze arze.t.Uğlm kabili istimal nakid mevcudunun 15 mı1- temin edDdlği 

1 
r a ves 

ftkalAdc programın yekflnu lo.9.92.2 000 li - yon liradan ibaret olduğu anlaşılır ki. bu n memnuniyetle anedenm. 
Ya baliğ olmaktadır. Derhal tasrih eyliye- rakam nnkid vaı:İye\'lmizin şayanı memnu- Dövb: vaziyeti 

ki bu vekiinun 72 800 000 lirası, yani üc- niyet halde devam etmekte olduğunu gös- Son akdettl~lm k . · 
lkıt.:l MıJli Mfıdntna hlzmeUerıne tahsi.<ı terir. o ız rcdı nnlıışmaları mem_ 

i.lın~tı.r. Bu suretle 1940 mali yılı iclnde d b · leketfn mUU ~Udnrnn s~ha.sında teçhizi L 
1 bütçede ve fevkalrıde progrnmda sırr Mil- V ıui at ütçea ç~n lcnb eden malzemenın bu ;yoldan teda-
i ~iidafanya avrılnn tahsisatın umumi Y<'- 1940 mali yılı b~tçemizin va~idat rıklnl temın eyJe~lğt gıbı ticari L'!tlkrnzlar 
lftnu 150 milyon lirayı geçmektedir. kısmı (268,48 l ,000) lıra olarak tahmın e- baknynsı da, büyuk mikyasta olmamakla be 
~u miktar, normal zamanlara ald senellk dilmiıı bulunmaktadır. ra.bei' dltvız menn.bibn1Un kınvetlenmMme 
imi lhtlvaçların ad! bütçe ile, ve bugün_ Varidat bütcesine dnir vereceğim iza - yardmt etmekten halt kalmamıştır. Tanzlm 

h umumi vaziyet lcrıbı olarak alınma<ıın:ı. hat, senelerdenbr.ri tabii telakki edilebi - edHmekte olan döviz bütçelennde, mllll mfi
~ ~nı göriilen l'ltı<;naı <ve muvakkat tedbir_ lecek bir devam.lılık gösteren iki noktada, dnfnnya ald ihtiyaçlar başt.a olmak tızere 
~ istilzam et ' 1 snrfiyatın da fevkalftde yüksek Meclisin dinlemeğe alışkın olmadığı ancak 'knt"f bir zar.ırete mfisten!d olan ve 

lsatıa kar ılanması esasına göre tesbit mahiyette olncnktır. Birinci nokta, seneler- başka yollardan temini mt\mkt\n bulunm~ 
' tefrık edılmı lır. Maam fıh ım\lmt htz _ denberi malt yı ı 1Tlühim vnridat fru:lalarlle yan '1t~dtynt yer nlmaktndır. Bn suretle bir 
etıer arasında Mllll Müdafaaya ayrılan kapattığımız halde bu sene tnhııilat m'kta- t:ırnrtan temin cttı~ımız taJııı\rruf, df~!'.r ta. 

t! t'Vkl!n ehemmıyet.ını. yalM bır se:nelık lh- "?1da muhamm~nata n.1\~ar?n ch,.mm~.tli raftan sanayi ve mnden fşlı>tmc programla.. 
·Yaçlnr lçın bilt.ı;eyc konulmuş olan tnhsi - bır noksan bulunma9'1, akıncı n?kt11 da but- rnnızın tatbikinden elClc eclılen netıccler sa_ 
ı ekiinuna ıtöre ölcmenln bu hususta tam çe imkan1anmn ar.7" m; müsnadetıi nisbet.in- yesinde dövız dnrJı~mm tedricen nznlmas.ı. 

hır tııor vermel'!e ki'ıfi gelmlyeceğlnı de bıl- de vergi tahfiflı-ri"" ~·•rT"· ~ p~,.nsibimiz ol4 na doğnı gidebneee~ımızı funıd ediyorum. 
"e.ıı~ tebarfü~ ettırmek 25terım. uğu halde bu sene bir kısım vergilere ba- Petrol aramaları, bcklcdl~imlz müsbct ne _ 

l.tuhtellf kanunlann verdi · gelecek yıl _ zı 7amlar ı ıt l' i • ı • ır. tlcelen verd~ tn:kdirde bununla .çok mü _ 
lara ecıcı truıhhftd sal!Uılyeilerıne mUste- Dokuz nydanberl dcvıım etmekte olan Av_ hfnl bir döviz tn.5aITUfu te.nun edllml§ ibu -
bit'! nıunyyen proırrnmları ve harlcden te - rupn ha:rıbi tnbH o1arak beynelmfiel miiba - lunaca~ınn şilphe :yoktur. 
ltı.tn olunan te..;Jlhat lt'redflermı de be.~aba dele hacmini daralt.mı., ve 'bunun netlC"...sl Dı t• t 
ltattn ıı: lhun gel'r. Bunlardan bır kısım tak- ~ümrüklerde tahsıl olunan varidatnnızda e- 1 ıcare 
~ltterı. 1.940 senesınde ödenecek olan ve M_ heımnlyetJi bir tenezzül husulüne sebebiyet 1939 yılında harlc! ticaret hacmi biraz da. 
leıı tatblkl devam eden tesllhat programları vermlştlr. Mali yılın ilk üç ayında bir bu - rnlmış olmakla beraber 118.2 milyon llralık 
~blıırdır: çuk milyon llrayı mntecavlz bır fazlalık te- ithalfitn mukabO (127.:3) mtlyon liralık füra.. 
~ sayılı kamına mtistenfd 49.500.000 lL mfn eden bu vnridatmnz Ey'lfil ayından iti- cnt yapılmak suretlle (9) mD~n J1rny.ı mü. 

!'alık. baren son 18 aylık devre için<le (21.355.000) tecavlz bir Ihmcat fa.zlMıle tekrar aktır vazı-
tlao sayılı kanuna ml\stenid 67.000.000 JL liralık bır ten~üle maruz kalmıştır. Tenez_ yete geçmiş bulunuyoruz. (Bu ciheti mem_ 

l'ahl:. zil! nisbeti harbin ilk aylarmdnldne nazaran nunlyetle tebarüz ettirmek ı.sterım) 
95 sn.yılı kanuna mnsteni<l 125.500.000 lL bUA.hare biraz hnMemL, olmakla beraber Milli para 

l'Q hemen her yerde lstlhsalfn ynaş1aması. sL 
l!un<tan maıı.da biri 6 mllvon ve dığerl 25 gorta ve navlun bedellerinin yiUtselınesl, fi- Maliye Veklll lbu bahisle ezcümle demiş. 

llın~on s~lk 1kf teslihat kredisi de ay- tıarın artmn.sı, hnrb sebcblerlle bazı me - tir kl: 
~ temın edılmlşt.11'. · vnd ihrncatmın men'i ve 'bazılnnnm mü.sa- - Mllil p:ıramızın senelerdenberi devnm 

nıevzu Czcrlndeki manızatımı tamam - ndeye t~b1 tutnlması velhasıl ber tarafta eden mmt Jstikrannm clnhil ve har.lede te-
la lı: içın clhetı de ;tavdedeyım ki umu- h:ırb ekonom~n le:ıblarına uyması tztırnn m in ettı~ 1tlmad ve rnRbetl muhafaza ıçın 
lı\t hlznıetıe~m her sahasında mesaimizin ls_ karş151.~da önumüzdekr malt yılda da bu te_ muhte1ıf cepbeJerden lCab eden tedbırler a-
lı~etını ıt ederten bu :tst.nmmetln Mil ıı:~mun devamına int1z:ır edilmesi zanırl lınmıştır. 
it İidatna tımnetJenle olnn allika ve tr - gorülmU., ve bunun 1940 varidatına olan Bu cıddi ve samhrit tedbirleri gören ve bl_ 
~ını <l ima .özö.niinde btıhındurınakta - teslrl tnhmlıılerlmiz n8.Ztlrl itibare alınmış_ len ynbancılar ıblle Türk parasl.J.e .satl§lar yap 
~ n & tır. Ba .sebeoledlr k1, 'hftkftmetçe alınan ta_ ma~ ve mukavcle akdetmeyı Te borsa resmt 

N f' di" • lere ayrılan sarrur tedbirlerine rn~en bütçenın tenini kurlarıle yaj)ı~k terltyelerle Türk malı mi\ 
a ıaya ve ger q ıçın bazı vergılere zam yapılmn.sını ve bazı b ,., t --• 

h • t baya.ası -:ve aJacaklannın u S\Jrewe rnww;e. 
fevkalade ta &1.11a mevaddın 1stfhllı.k verglsıne tAbi tutulması rint memnuniyetle kabul etmekte ve 90D 

~ liyc Vekili bundan sonra; cFevkJ.13.de .suretlle geçirmekte olduğumuz fevkalade za.. akdedilen JsUkrazlarımız dahi, bn tedl_ye 
4 tın 20.491.000 llrW aem1rY0llar1 1n - manlann zarm1 kıldığı bir t'edak~rlı~a :va - tlanna b:lğ}&'JUD1J bulunmattadır. Til:r"k 
hıı 1 lhtıyaçlarına tefrik edilmiştir.• demiş, tandaşlnrı dnvet etmek mecburiyeti hl.sıl IŞ!U' nı saklamanın ~ btrna ittmad etme. 
~ ln.,aat hattında tznht,t vermiş, bunu olm~ştur. Ma:ımafih §tll'33ını da derhal arze-~ .zararsnı n hatta klrh <>ldu~u en 

kıb deml§tır ki: . devım 'ki bu yenl zn.m ve 11:dn.slıı.rla da bfi - tat'1 flill delillt"!inJ venntş buhmu;ıorum: -.th'* lAde t~ t programınc1~ ;:~ :;ı:!r ;0~:~:~eta~~~:~~dee t~~~~~z Bütün bu açık bnkilı:nt.ıere rağmen dahnde 
liı >o ~olQ He l rak) da y.apılaca kasındaki defimiz ol:ın milstabsillerı mümklln oldu = .serbest altın ntışlarmda nltmm beynehnl -
it 1 ınşaatı:ıa ve func:elı mınta k .. re lh-ı kadar mükelletlyet ha?'lcl bırakacak lel kıymetine :nazar&n tıır mislinden fa!!!a 
~. llt • • l • ~edılme. uze e;.. veya :t en ga......ı tab11 
·~ ve ımar tş ennc !!an q3 J 000 bllnlara asgari derece te.sırf olacak mevzuı flat arzetmesintn amam J.. ol -
lh, k Vekaleti lcısmma aynca 2. ' dahllinde kalmak olmuştur. ar duğunu ve alıcılar için haklkt bır zarar teş.. 

t ~nulmuıtur. uınwni Dahili vergiler.ımimı tahsilMı., fe.11'ka.1Me kıl ettığım açıkça aöyllyebılırun. Bu mnva.. 
~-1\l'lincan '?c:Izc1.e. mıntak.asını~ için ahvalin t,e.c;ırler1ne rağmen Ja.Yanı memnu- zeneslzllğln sebeb ye A.mılleri ar~aa ge. 
lkıııt lrınıa faaüyctıru kolaylaştır cim- 1 et bir ink'~nr seyri taklb etmek'-dır K çen sene de yüksele huzw-unuma soylediğJ.m d rıtel'f ih . • f d'lmek üzere ,,.--· n y ~ ..., • a_ 
~ 5 

1 tıyaç:ara sar e 1 zanç sınat müesseseler muamele vergigj. gibi ço1r: hassas olan bu mevzudaki gayrı -
1\ milyon ha konulmuştur. . s- bdd'ayı lkoruma gibi vergilerde ehemmiyetli tabiiliklerin bır seneden.beri her gün biraz 

~t ( ~l~y kıı:rum~ ta~a~d~n ~lctüeıı :ara tezayüdler kaydedllmlştlr. daha şiddetlenen siyasi buhranlardan doğ -
'tıh abr~aaı ~ah.ı.tı, ı~aıı İşleri ve A . a! Diğer vergilerimizde de umumiyeUe blr duğunu müşahade etmek mthnktindftr. Bu 
.,, J:°akultesı mşaab açın Sıhhat ve J~~:L tı.ş müşahade edllmektedır. bahse nihayet verirken milli parayı sakla • 
>o~"~net Vekile_? kı~a cem'an 4 .rrrır a.r BU sureUe gümrtlklerde 11 ay sarfında bd_ yanlann ve ona ıtımad edenlenn za.ra.r gör. 
tıııd lira konuldug-J gibı petrol ıoDdaıla - Iduğunu demin arzettlğim nobwıın mesine meydan 1Verılmiyeceğ1nt yüksek hu _ 
~ ıı. el~~ ~tiği son ~U\'~falciy.etle, d~~ sı1 ;o.ooo ııraya yakın mlktan bununla te _ zurunuzda tekrar etmek 1sterırn. 
~tanısının kıy.metlı netıcelerınden hırını 14. edllcb!lıniştlr. Maliye Vekill bun<lan sonra dahili ve ha _ 
tıı.r ~~ı~ü~ümt:- ~ .de:\ tdkik ve .ata~a ıM~a.ridat kanunlıımnız üzerinde verginin rlct borçlardan, Mllll Bankaların vaziyetle _ 
t~ltt~~m~ı-r;:..:51~ ~i~!~i~~~:haJ;': ~tni artıraen'k -ve ~ nyiatmı önltye_ rinden 'bahsetmiş ve t?.nhatını hltlrrn~r. 

)~~ kanun mucibi~ yapılacak tedi • ~=:~--------~--------------------" 
~~·~L:a'°~~~: ı T U Z L A i Ç M E L ER i 
trı

1

~ 5 milyo~ liraya k.a~•_r_~_•.iahüde girif • 1 Hnirattda açılacak ve trenleri de iJliyecektir. 
t tge mezunıyet vereo ~ ~ .ı.-
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.. ·.... . . . . . . 
. . . :. 

• • 

BALSAMIN cevherini ihtiva edeıı yoz ve dudıık rojları Amerika Güz~lllk 
Enstıtnıert proresörlerinden meşhur Prof. Herog tarafından tertip edilmiştir. 

INGILİZ KANZUK ECZANESi BeyoOlu. lshınbul 

ATINA, SEL.ANIK, 

- L!' 
SOFYA ve BÜ KREŞTEN 

Hareket eden oç motô1Ia. c Deutsche 
Lnrthaııssı J) tayyareleri, Almanya ve 
beynelmilel bava hatları ile muntazam 

irtibatı lemin ctmektedır. 
Her torlU izahat ve bilet:e: için 

HANS WAL 1'ER Ji'EJUSTEL 
Tayyare bilellerl satışı Umumi acemasına müracaat olunmalıdır. 

Te.lgrar adresi: HANtiAFLUG, G.ıl.Bta fübtı ıı 45 Telefan: 41178 
. ~ .. . . ,,. . .. . . . : ' 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı 
kökünden temblemek için HEL.l\10BLÖ kullanınız. 

.· 

Böbreklenn çaıışma.K .ırnaretini arttırır. Kad11J, erkek idrar zorluklarını, es7ğ 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabınt, bel ağrısını, sık sık idrar bozrnai 
ve bozorken yanmak hallerini giderir. B'll !drnr temin eder. İdrarda k.um.1W 

rın, mesanede taşların t.E:.şek.külüne nıanı olur. 
DİKKAT: B E L M O B L Ö idrarmm tcmizliyerek mavileştirlr. 
Sıhhat Veldletinln ;ruhsatını haizdir. HER EC~ANEDE BULUNUR. 

TÜRK TİCARET BANKASI A. Ş. 

ICUPONLU•VADELi•MEVDU4Tı 

• 

• 
~iT·PARANIN·FA.ıZiNi•Aİ.• 

C Öksürenlere : Katran Hakkı Ekr.em 411\ 
Hakki Katran PastiJleri de nrclır. J 
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İS TANBU L D E F T E R D A R·L 1 G 1 N DA N: 
BilOmum sınai ve ticari müesseselerle ticaret erbabın ın nazarı dikkatine 

1 - Fevkalll.de vaziyet dolayısile bazı ve 161 ve resimlere zam icra.sına ve bazı mad
delerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair olan 3823 sa.yılı kanun 27/5/940 tarı.. 

illinde neşredilmiştir. • • 
2 - Bu kanunla vergileri arttırümı.ş olan ve yahut yeniden vergiye tt.bi tutulan 

maddelerden kanunun neşri tarihinde mevQudları bulunan: 
I - İthaUtcılar. 

II - Toptancı tacirler. 
m - Sınai müesseseler. 
IV - Yüz kilodan fazla kahve ve çay ve on tenekeden fazla benztn mevcudu olan 

perakendeciler. 
Ticarethane, mağaza, fabrika, lınallthane, anbar ve depolarında, şube veya aeenta_ 

,lan veya komisyoncuları nezdinde ve yahut sair yerlerde mevcud olan malların crtm!ni, 
miktarını ve sıkletini, pamuk, yUn ve kıl mensucatta a.yrı~a. bir metre murabbaının 
sıkletini bu UA.nı taklb eden günden itibaren .a saat zarfında bir beyanname ile mı.at 
müesseseler, oaıatada Bahk3>azarında Muamele ve İ.stihlA.k vergileri merkez şubesi Ta
hakkuk .şefllğlne: tthalitçılar ile toptancı tacirler ve ytu kilodan fazla kahve, oay ve 
on tenekeden fazla benzin mevcudu olan perakendeciler kaza,nç '1erg1si ll<llktaaındıan 

ba~lı oldukları Maliye Şubesi Tahakkuk Şefliklerine, Adalar, Bakırköy, Beykoz, 8a.rı -
yerdeki mUkellefler bu kazalarda malm1ldürlüklertne bildirme~e mecburdurlar. 

(Bunlardan sınat müesseseler 2731 say1lı kanun mucibince istihlAk: verglsllt mü. 
keller bulunmasalar dahi yukarıda zikredilen şekilde beyanname verecekler ve bu be
yannameye gerek iptida! madde halinde gerek mamul halde btüunan, gerekse hail 
imalde olan e.şya ve mevaddın kA.ffe.!l.ııl ithal edeceklerdir. 

Bunlardan kanunun neşri tarihinde hali imalde bulunan maddeler beyannamelere 
fptldat madde hallndeki miktar ve sıklete göre dercolunacalctlr.) 

1l - Htısust müskirat Amtllertle tütün ve müskirat bayileri de bu kanunun nepi ta
rihinde ellerinde bulunan tütnn ve (tönbeld ve enfiye dahil) ve rakı, konyak, llkOr, eam
panya, vlsk.i, şarap ve bira gibi inhisarlar altında bulunan maddeleri etiket fiattarıne. 
gi\ı-e cins, nev'i ve m1ktannı bir beyanname ile bu U!nı taklb eden günden itibaren iki 
gün içinde ruhsa.t tezkeresini aldıkları İnhl.sarlar İdaresine bildlrooek1erdir. 

1 

4 - Kibrit İnhi<ıarı İ.şletme Şirketi acentalan da kanunun neşri tarihinde ellerinde 
bulunan kibritler ile çakmak ta.şlarının miktannı bir beyanname ile bu iUnı takib 
eden günden itibaren 24 saat içinde bu_ıundukları mahallin İnh1sar İdarelerine btld.fr -
meğe mecburdurlar. • 

5 - ,Beyanname Jle bildirilecek maddeler, gümrük tarife numaralarUe aşağıd& gös_ 
terllinLştir. 

A) Benzin ve benzerleri (Gümrük tarife numarıuıı 695/B). 
B> Har nevi kahve (Gümrilk tarife numarası 208). 
cı Her nevi ç-ay (Gilmrük tarife numarası ~tın. 
Ç) Ham kauçuk, her nevi lA.<Jtik ayakkabı, çizme, şoson ve kaloş.Iu, ve bunlann 

gütıperka, balata, ebonit ve volkanıtten ve sun't kauçuk mamul olanları, lAsttk boru 
ve lj\stikten mamul elektrik ıevazımı, cereya.nı elektriklde müstamel tel ve kablolar 
nakil vasıtalarına mahsus iç ve dış tekerlek ıll(~kleri, 'kauçuktan :yıapılm~ iham eşya 
(Gümrük tarife numaralan: 440, 444, 445, 447, 448. 558/Hl. 

El Tabaklanmış boyalı ve boyasız her nevi dertler, her nevı. kösele ve sun'l k&ele, 
deriden yapılmı'1 hazır e.şya (Gilınrük tarife numaraları: 75, 76, T7, '18, 79, 81, 82, 83, 84, 
85, 86. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, ve 94). 

F) Her nevi pamuk lpllklert, pamuk mensucat ve pamuktarw ~pılmış hazır eşya 

<Gümrük tarife numaraları: ~6, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 3'15, 378, 377, 
378, 379, 380, 382, 383. 384, 38!ı, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 896, 
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, .roe, 400, 40'7, 408). (3T7 numaraya giren ve met. 
re murabbaının sıkleti 100 gramdan yukarı olan pamuk mensucatın bUdirllmeslne lü
zum yoktur.) 

m Her nevi yiln ve kıl iplikleri, yün ve kl1 mensucat, yünden 'V& kıldan yapılmı..ş 

hazır eşya (Gümrük tarife numaraları: 102, 103, 104, 106, 1.08/A, B, 109, 110, 111, 
112, 113, 114/C. Z. 1115, . 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 
123, 124, 125, 128). (106 numaranın B ve G pozl~onlarına giren yün mensucattan eni 
140 santimden aşağı olmıyan ve bir metresinin fabrikada toptan satış flatı, metre 
murabbaı 600 garama kadar olanlarda 220 ve 600 gramdan fazla olanlarda 240 kuruşu 
geçmivenlerin bildirilmesine lüzum yoktur.) 

H) Bilkillmemlş ham ipek <sun1 ve tabil) her nevı ipek iplikleri (tura halinde, müf_ 
redat ü1.ere satılabilecek halde veya sair her nevi şekillerde sun1 .ve tabii) sun'l ve 
tabi! ipek mensucat lle sun'l veya tabi! ipekten hazır eşya CO!lmrük tarife numaraları: 
129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142. 143, 144, 145, 148, 14,7, 149, 100). 

h Baharattsın kara ve beyaz biber, yeni bahar, zencefil, karanfil, tarçın, ve tarçın 
çiçeği (d/Sğülmü§, dö~rnemlş), <Gümrilk tarife numaralan: 236, 239). 

K) Mobilyacılıkta m'O.stamel kaplamalık a.ğaı; Cyapra.k ve şerit halinde, kalınlığı altı 
m.llimetreye kadar ola.nlar cilAlı, boyalı, resimli olanlar dahil) parke tahta8ı ve kontr
plA.k.e tahtaları (cllfilı, boyalı, kakmalı ve realmll olanları dahil). (Gü.mrWt tarife nu.. 
maraları: 2&5, 286). 

L) Abajur kli~ıdı, kopye ve yazı çoğaltma kAğıdlan, ca.m kAğıdı, Sinek kAğıdı, tur
nosol kA.ğıdı ve sair mlyar kll.ğıdları, yağlı, parafinli, mwn}u, gliserinli, zamklı, kolalı, 

k1trelt, reçineli, ab>minll, kollodyonlu ve emsali kA.ğıdlar, duvar k!ğıdı ve mukav
vaları ve şeridi ve sair kaplamalık kA.ğıdlar, kA.ğıd ve mukavvadan mamul eşya. (Güm.. 
rük tarife numaralan: S26, 3W, 333, 334, 338, 362, 363). 

M) Keten, kendir, ma.nllA. kendiri, Jüt ve sair tpllk imaline veya dokumaya elverl.şll 

nebatı ma.ddelerden mamul ve makara, çile yumak, zivana ve saire şeklllerlnde mtU. 
redat üzere satılabilecek hale getırllmJş tpllkler (kasarlı, kasarsız, boyah olanlar da 
dahil), siclın, lp halat, (katranlı, boyalı, maden1 tellerle mürettep olanlar da dahil), 
paspas, her nevt keten mensucat (örme kumaşlar da dahil), dantelA. yap]ftırma, J.şle
meler ve lşlemeu harçlar ve şeritler, püskül. düğme, saçak, kordon, Wemell olmıyan 
şerit ve harçlar gibi şeritçi ve kaytancı eşYast, keten, kendir ve l!aireden mamul ha. 
mr eşya. (Gümrük tartfe numaralan: 413, 4141

, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 434>. 
0) Yere sermeye mahsus linoleo, kaptollkan m~a.mbaları, duv.ar, nLf, sofra ve 

mobilya örtmeğe ve kaplamab mahsus muşambalar, muşambadan mamul hazır eşya. 
(Gümrük tarife numaraları: 452, 453, 455). 

P) Qini ve porselenden dôtıemeltk tuğla, banyo vo kurna, lft.vabo, ördek, a.bdeathane 
takımları, ha.van, kap.sol, soba ~ aksamı, her nevi topraktan su süzgeai ve aksa.mı, 

~ln! ve porselenden sofra, tuvalet takımları, aalon eşyası, heykel, çiçeklik ve çiçek ve 
sair mamulA.t, çini ve porselenden elektrik aletleri ve ak.samı. (Gümrük tarife numa.. 
raları: 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490). 

R) Şlşe, dam~ana, kavanoz. ayna. ve mdaza camları otomobil ve seJreye mahsu& 
emniyet camı, ayna, fotoğraf camı, camdan lft.mba kar.puzu ve abajurlan, elektrik 
ampulleri, saat camlan ve saat tertibatını haiz alAt ca.mla.rJ, camdan, mineden T9 

camlaştırılmı., porselenden düğme, boncuk, sigara. ağızlığı, bilezik, kUpe, tMbih, yüBll:t 
ve sair eşya, sofra, tuvalet. salon ve yazıhane için camdan mamul eşya. (Gümrük fıa_ 
rife numaraları: .w.4, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 50'7, 510, 511, 512. 51S). 

I! - Müd<leti iç.inde beyanname vermeyen ve yahut ttıevoudlarını noksan bildiren
lerden beyannamesini vermedikleri veya nol(.<;an ibilıllrdiklert nıadıd.elerln vergiS!. be§ 
kat fazlııslle tahsil edllecektir. 

'7 - Beyannamelerin kabulü için tayin olunan müddetlerin hesabında a.,a~ıdaki nok. 
taların behemehal na?Jarı itlbare alınması ve beyannamelerin bu müddet içertstnde 
verilıne<;i Jft.zımdır. 

A) tthal!tçı tacirlerle toptancılar ve sınai müesseseler çay, kahve ve !ben!in .satan P•
rakendecner için ver11miş olan 48 saatlik mühlet bu 110.nın yapıldı~ını talrlb eden gft
nUn mesai saatinden ba.şlamak üzere üçilnct\ gilnü sabahı mesai saatinde bitecektir. 

B) İnhisar baytıerlle müskirat A.milleri icln tayin edllmiş olan iki gl1n mftddet ilA.nın 
yapüdılh gilnü takib eden günün me.sai saatinden ba.şlıyarak 1klncl günft akşamı me _ 
sal saatinde bitecektir. 

C) Kibrit şirketi acenteleri için 24 saatlik mühlet 1Hl.nı taklb eden güntın me.sai su.
tinde baslıyarak daha ertesi gllnti sabahı mesai sa.atinde bitecektir. 

Allkadarlaraa biltnmek üzere illn olunur. 
Not: 

1 - Verflecek beyannamelerin hlk ve sllintiden A.rl olarak makine lle veya mürekkebli 
kalemle normal eb'attaki kA.ğıtıara yazılmasına ve a.ş.ağıdakl nümuneye l(ftre tanEhn 
edllmesine .dikkat olunmalıdır. 

Mükellefin Şube 
He.<ıap numarası~ 

:\lalın 'bulundu_ 
ğu mahal 

Malın 

nev'i 

.... . .. .. . . . Şubesi Tahakkuk Şefliğine 
İsim .......... ...... .. Beyımına.men1D verildi~ 

İ4 
Adresi : 

Yün ve pamuk 
mensucatta 

metro murab
baınm sıkleti: 

.................. tarih: 

T1car1 esasa 
göre mıktan: 

(Metro, dil2ü.. 
ne, a-Oet ve 

saire) 

Kilo 
m1ktan 

zahat 

Müesseseme alt imalA.thnne, depo, mağaza ve yazıhanemle sair yerlerde / I 
tarihinde meveud bulunan tstihlll.k vergıstne rtM>ıl maddelerin y~ mtttre_ 

datile gösterllnıiş oldufunu bldiririm. 
CPul) 

Müessese sahibinin açık 
hilviyett ve lınzası: 

2 - Husust müskirat lmillerlle, tütün ve .müskirat bayileri ve kibrit inhlaarle.rı if.
letme "şirketi acentalarının kullanacakları beyannameler İnhisarlar :tcıa.reslnce tabı ve 

Pehliva ür 
. tehir edildi 

Bandırma Halkevi menfaatiıl' 
26.5.940 tarihinde yapılacak olaJ1 
güreıler havanın muhalefeti dola• 
yısile 2.6.940 Pazar gününe tal~ 
edilmittir. Alikada.rlann maJOJıııl 

olmak üzere ilan olunur. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalma 

KREM 
PERTEV 

sUrünUz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına m!nl olur. Ylllb 

ve yağsız olan tnp n 
vazoları vardır. 

Beyotlu 1 inat Su!.h Hukuk HWmUlbu'eol 
Neama.nın Kammpa~ Bedreddlıı mıabal

le.sinde Ya.şmabıyıran sakatında M ~ 
Danye1 aleyhine Mtığı davada maddelaJ.91• 
bin tkmetgA.hınm meçhuliyetl haaeblle maJI.. 
kemece iki ay mliddetle ilA.nen teblıp.t tıcra
sına karar verllm.14 oldulundan mahtmıl• 
güntl olan sı_ 7-94-0 saat 9,80 da malWrnuryf 
b!.zzat veya bilvekAle gelmeniz teblll mak9." 
mına kaim olmak üzere UA.n olunUl'. 

(040/1M1) 

f •Doktor 1. Zati Oget 
Belediye karşısındaki muayeneha
nesinde öğleden sonra ha.rtalannı 

\. kabul eder. ..................... --.. ·-·--·-········---..... --
Son Posta Matbaaaı 

Neşriyat 

J) Terklb yollle elde edilen plAstlk maddeler ve bunların matnulA.tı, bunlar sellil
lolt, galalit, bakalit sun'l reçine gibi maddelercilr. Bunların ham, külçe, levha, Qubuk 
yapr~eriı- halinde olanları, Qzerlert cllft.lı. sırlı, kabartmalı ... ilA.h glbl satıhlan ça_ 
Iısılm.~lanları ve bunlardan mamul tarak, baston ve şemsiye başlıklan, sigara. aıP.zlı~ı, 
tabakalı, tesbth, elektrik mUcerridleri ve emsali maddeler vergiye tA.bidlr. (Gftm.rnk ta. ihzar edllmi§tir. AmU. bayı ve aoentalann mezk\lr idarelerden teda~r1'.,~3lil!.C.-lllU!l:.-1.J~.DltDJ[.J;'DJr...-.=..:..._.:.;..;;.s..;,1;.....;;.;;..;..~-----


