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. En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL : 4 
ETEM İZZET BENİCE 

ELÇIKA ORDUSU MUHAREBEDEN ÇEKILDi 
radyosu, Belçika ordusunun dün gece saat dörtte kral Leopoldun 

emrile kayıtsız ve şartsız Almanlara teslim olduğunu bildiriyor 

ltalya' nın da bugünlerde harekete zannediliyor 

ltonıa de"·Iet nazırının son 
bernnatı ilah anın Hitler 
J\l'hıanyası )·aiıında harbe 
ı:irmek üzere bulundu&unun 
bu delili saJılabilir mi?. 

Roma 28 (Radyo)-Fransız IB~ 
vekili Pol Reyno bu sabah Fran
sız milletine bir 'hitabede buluna
rak bundan lböy le Belçilka as -
kcrlerinden yardım 'beklemek ih
timali kalmadığını, Bcl<;ikada ar
tık Yalnız Fransız asker !erinin clö
ğü~tüğünü söyledikten sonra .öz-
lerine şunları iÜ.ve etmiştir:' 

cBclçıka Kralı, dün gece saat 
4 de, ıhtikıJmetin ıha~be de\'aını için 
ısrarda buhmma.;ına ruıımen, Al
man kumandanına rnu<avernellen 
vazgcçti~ini bildirmiştir. Bu ha
ber müttefikler nezdınde biıytlk 

't İCI: bir hayret uvandırmı~tır. Bıiden 
~n: ETEM İZZET BEN yardım istıyen Kralın, yapılan bun-
ıı.1 ca fedakarlıklara karşı bu suretle 

ı·ada: ek ll ~ar . etı tarihte gôrülrnüs şey de-
t_ · arp i tiyoruz.. j!J..Oır. 
~Itri çoialır "e nümayi,Jer 

'•İni takip ederken devi•~ 14 mayısta cephe yarıldıktan 
p .. ı Eonra kıtaat iki grupa ayrümıştı. 

~ arinacti de şu cum t!yı Bırı <ımaldc, dineri ceııupta s~--
llıiş buhınuvor: n -· 
ltaJyanın ye~i mü&terck düt- ııne - Aisne hattında .Maginot'aya 
lıar" mütadele eden Hitleı: kadar cephe a!mşıtı. 

l ~ Yasının yanıdlt', . Şimalde 3 ordu vardı: Belçika, 
~let nazırının •müşterek dü•- 1 Ineiliz •rduları ve Fransız ordu
~ dan kasdi asikardır. f'ransa suna n.ensup bazı fırkalar. Bu fır
:"Ciltcre. ital~·anın Akdeniz kalar general Blanchart kuman -

iHtine, Akdeniz kapılarına, dası altında idi, ve Dunkerque'den 
iz dışına ta,ma•ına sahip iaşe ediliyordu. Buradaki cephede 

~·•a.:•ııııu en büyük iki manii bun- şimald~. Belcika kuvvetleri, cenup
. 8 unun içindir ki, İtalya ta lnı:ılız ve Fransızlar bulunu -

'I .\lmanyasının müttefikidir yordu. 
b,,ıte ki yeri de Hitlcr Al- B71~ika ordusu dün ııece Kralın 

'!ıiıllıının yanıdır. Ancak, de\'let emrı uzerine bilakaydüşart Fran 
1 artık herkesin ınalümu olan sız ve İngiliz siliı.h arkada~ _ 
•ııı·eti bir defa daha taıeler- larına haber vermeden teslim ol-
·lı~soJini susuyor ve henüz hiç rnu•tur. 
~~ Soylemenıiş bulunulor. 18 gün evvel Belçika taarruza 

\aziyette de•let naıırııı~ ı·"rad·"· zaman Kral İkinci Leo-
a tııı .bakmak, Joksa Musolı- pold l:ıizi yardıma ca.ihrmıstı. 
ı~ukutunu mu manalandır- 1 Biz de birinci '·a·nu d b · k · 
a d • y · d h ~. iJ\ n an erı a - Alınan taarruz istikanıctlcrini ve cİ\ arın da nıuharC'henin son derece lı . ınn ı.r.. anı a a açıı;ı, rarıaşmıs olan p]" ·b· 

a ,,. h b · k kt' gel 1 an mucı ınce kc,afct peyda ettiği Lil ınıııtakasını gösterir harita 
. '.ın ar e gırınc va ı - yardıma lrn<>rnustuk. İkinci L _ 

ilııdır, devlet nazırının bu be- pold kims<>w eo ı 
,, 1 ıd ha1Janın Bitler Alman)· ası 

1 

General Blanch hat~erb. vermeden, lemcdcn kendisine imdada kosan- j muştur. Bu, tarihte misli Rörül -
';;' _a harbe girmek üzere bu- ar a ır sev sÖ\'- lara haber \'ermeden teslim ol - (DEVAMI 3 üncii <ahifede) 
~i:ttnun bir delili mi sa)·ıl - ----

\ 1~.tiıa eder? Musolininiıı s.ü- E N s o N D A K ı• K A hızce, bütün nüına:yi~lerın, 
• 1~ tcıahürlerin ve bütün ne'-

1 t'n fevkinde beliğdir ,.c .. be- ••••a:ı•••••••'3•••-...:••mllııı•ım..ıı.111 •• ıl..ılıı.il••• 
latlanın harbe girmek hu•U-

ıı• \!. ~akti olduğunun en kat'! Amerı·ka'da yardım seslerıc bld ır, O halde bu "akit hangı 
ı,, angi saatte gelecektir?. Biz-

ı•d'a:~t~!:!~~ıı:te~;:~er~~a~.~~ gı·ııı·kçe kuvvetlen ı·yo r 
ı.itı. ne de faşi~t rit.:alinin arzu 
ı,ilıa)·ütüdür. Doi(rudıııı do~ru· 1 

pd ~ l'Jı cephesinde Alman ordusu 1 ( Yaz ıs ı ve diğer te lgraf haberleri 3 uncu sah ite de) 
~ , ı~~ltefik orduları arasında •·c- ,İllıİııillıİİiiiİİiiiİİiiiİİiiiİ••••••İİiiİılııı•.;;. •••• ;. •••• llE:.111•••••~•1!11••1!1~---~ 1 ~.~ f tden. n:-uharcheni_n. a)~ca~ı A 
!ı-' , •.eyrıdır. Bunun ıçındır kı, REŞJ"T P' AŞANJN HA T' ''RALARJ 

1 hır taraftan harbin inki-af J"t .l ı 
'J8 ~arına göre kcndi,ini a) ar -
ı1 id· hir taraftan da ~blukmıın -

~ 'd' kontrolün hafiflctilmc•i Abdu·"' lhamı•t nasıl devrı· ıdı·? )1 ~ a lngiltere ve Fran'a ile 
ti ~1,~•elere dcrnm etmektedir. 
o1 "' ~ • son gelen haberler bu 
oı ;t'~nin itilafla neticelenecek 
SO - bır •afha)·a girmiş buluD-

1 ~I da ka)· delıııcktedirlcr. 
de, 

\~~iki \·azi)·et nedir?. 
it nın cevabı şud ur: 
,:lya pusuda bekli)·or. Al· 
't ~nlarının yüzde)~ galibi· 
ed10•ndığı gün Fransaya hü· 

t; ı ••ektir. JIJüttcfik orduları· 
j,t'hesine şahit oldui;u gün de 
-iıt t a. daha charp kclinıf'~ini 

.. , altnaktan .krndi~4ini lll(•ne

l~ı~. dıığu JC.rde kalaca~ ve 
tt 1~. lerın mu,aınahası ılc ti
"''r 1 

\·e deniz ınuvasalalarını 
i''tUt°~tirıneyi tercih edecektir. 
f!l\u Ulor ki. :\lusolininin süklı
'e San İtal1·adan daha mana

f • 
!\ 

• 
• 

, 

·~ı' herşey garp cephesinde 
•ra~'•n \ e nıiittcfiklcrin mu-

~''•h'hı tayin edecek olan kat'i hatıralarından: Kosva meydan muharebesinin cereyan ettii:i yerde 
\~bıı clcrin tcbcllıirüııe ve ta-

Sultan Reşadın Rumeli seyahati 

~e~ı:,~~~db~~ hareket an_ •-----------·(·P-e.k-·y-a·k-ın_d_a-·b•alllliıış•l•ıy_o.r.u_z •.• J __ , 
AMI 3 uııcu sahifede) 1 

hutbe okunurken ••• 

Meclis bütçe 
müzakerelerine 

dün başladı 

müstemlekelerine 
• 

varıs 

Harp 
tekrar 

addediyor 

avazeleri 
yük e d~ 

Bazı bütç~ler ka~ul ,Bütün İtalyan vapurlarına sefeı 1~-
Jlundu bugu ı de muza- • • 

k::yue!:~~~a~~c~:f,!~Y,~:i 1 rini tehır etmelerı bildirildi 
' ) Paris 28 (Hususi) - İtalyanın lar •harp• yazılı afıısler ve bay -

büt<.:t.:ııin nıuzaı\.cresine başlanmış- vaziveti aünün L'n mühim nıP.se- raklar R"ezdirmi1;.lerrtır 
tır. Dünkü toplantıda Maliye Ve- lc~inı te ki, etmektedir. Devlet na1ırı Farinaçi de ~ ı 
kili Fuat Aı:rnlı beyanatta bulıı_n· lta\\•adan baiı.scden ııazekler, &Özleri sarfctmiştir: İtalyanın yer-

us ve bılhassa demiştir ki innıhncı.m Akdcnizdekı vaz.ıye- li miişterek düşmana karşı müca-
• 1940 mali yılı icin tasv>bi - tiru.ı hiçbır surc·tle deuısm<.'digini dele et'llekte olan l{itlerin kalıra

ı.ıizc :ırzettigimiz fcY·kalauc prn - tebarüz ettuıvorlar. İngilter<• Ak- ıınan Almarva•ın.n yanıdır• 
ııramın yekiıııu 109,922,000 liraya duıızd<· çıkabılrcek her türlü teh- Diı:rr taarftan İtalya hiil< .'ımeti, 
balı maktadır. Derhal tauin likevı önlemC'k ıcin aı .... ıs olduğu Amnık hattında sefer etmekte 
cvl;,evım kı bu vekiınun 72 ·800.000 tedbirleri müteır.adiven kuvvet - olan Rcks transat lanti~i c'.e dahil 
lirası, yanı üçte ikisi milli muda- ) lendırmcktndıı·. 1 

" o!ıınak üzere b' t ;'l tnlyan vapur· 
faa hizmetlerine tahsis ediln " ' ı·ıaı,-an ma•bu-tının c·on "''-

1940 il 1 "' ~ J<u" ]arının harf>kl'ltlPrini tehır E:tme -
lir. Bu suretle ma yı 1 ıcın Jerd•<,, ne..,ri\atJ da bilh--C!sa dık-

f k ı .d ... "' .-..:ı lerıni emretmi~tır. adi bülCN!C' V<C e\'· a a e prOJ!tam· kati cclbctmpktı,di" Bu neı;riyat 
da sırf milli miıdafaaya ayrılan İtah avı harbc tahrik eder mahi- Bu vaziyet ka••ısmda J., ı,ırda, 
tubsisatın umumi \ekiınu 150 mil- yettecfır. Maltana, Crh< ı ttarıkt" hülün 

1. aeQrnektedı'r mııJ '···' ted"ıırkrı kuvwtı .. -d ınl-.\'<Jn ıra ·ı ~ · Nit<•kım d;ın Duçcnın huzurun- ' -~ 
Bu miktar. normal zamanlara da Mw•olini stadında ''apılan id- mekll'dır Malt.ıda geceleri ı,ıklar 

ait senelik daimi ihtiyaçların adi n,an <Pnliklerindt• bir takl1n grup-\ söıı,lurülmektedır. Cebelüıt rık•a 
bütce ile ve bu ııünkü umumi va- lar •har» isteriZ> dive ba.i!ırmış _ (DEVAM! 3 üncü sahifede] 
ziyet icabı olarak alınmasına lü
zwm ,görülen istisnai ve muvak -
ı<al tedbirlcrın ıstilzam ettib sar
fivatın da fevkalade tahsisalla 
karşılanması esasına göre tesbit 
ve tefrik edilmi•tir. 

llıi'kiımetce alınan tasarruf ted
birlerine rai'rnen bütçenin tenini 
icin bazı verJt:ilC'r<> zam yapıln1ası 
vr bazı mcvaddın istihlak vergi -
sine t~bi tutulması surclilc ı!tcir
mekte okluaumuz fe,·kaliıdt• za -
manların zaruri kıldıııı bir fcda
karlıga vatandasları davet etmek 
mecburiveti hasıl olmustur. Maa· 
mafih surasını da derhal arzcdevim 
ki veni zam ve ihdaslarla da bü
vük bir Phemmi\'ctlc gözönünde 
tuttuöumuz nokta \'Crı:?i tahfifle· 
rinde birinci hedefimiz elan miis
tahsi llcri mümkün olduğu kadar 
mükdle!i\'et harici bırakacak ve-

(DEV AMI 3 iincii salıifede) 

Memnu bir Alman 
gazetesi satanlar 

Türki~e alc~hinde tahkiramiz 
ne~riyatta bulunan Völki~e Beo
bahter gaıetf:sini ıncn1leketinıize 
sokanlar hakkında müddeiuıııu -
milikcc takibata «e<:ih11iş ve nıez
kfır gazete'" i sehrinıize getiren 
Be~ oP.lundaki Alman kütüphanesi 
sahipleri alc~·hine bir dava açıl -
mıshr. 

S:>n Semplon ekspresi 
Bugü n son Scmplon ekspr esi 

Fransadan şehrin1 ize eelm iş tir. 
Semplon un ilgası üzerine İtal

yan ş imend i fer idaresi de bu tren
le aktarma yapan bazı seferleri 
liığH(miştir. 

Bir 
---000---

adam damdan 
düştü 

5ışlide oturan Oıınik adında biri 
kendi e\'inin damındaki kiremit
leri aktarırken damdan düşerek 
muhtelif verlerinden yaralanmış, 
ha;tane"e kaldırılmıştır. 

--<>--

Bisikletlerde .• 
Fahrettin adında bir gencin ida

resindeki bisiklet Eyüpte Gözüm 
adında bir ııenc kıza çarparak ya· 
ralamıştır. 

FEVKALADE VERGİLER 

ı Bu sabahtan itibaren tüccar ve 
esnaf beyanname vermiye başladı 

maddeler yeni vergiye tabi tutuldu, Hangi 
hangileri için beyanname verilecek? 

(\azısı 2 nci ~alıifo<I .. ) 

ÇERÇEVE 

Harp nükteleri 
(Gaıııclin) pa~a fena asker 

oln1akta11 zi~·adı..•, baskın tar -
zında ilk siirpriı "·c cil\·c oyu
nuna ılk defa hedd olmanın 
kurb ııı.. . Şiiph"'iz ki bii~ iik 
bir a~kcr olsaydı bu vazi~·l·te 
dii~ınezdi. f'akai ki~nbilir, onun 
;yerinde herlıangi bir ba~kası 
oba~·dı. belki de vaLiyeti kıı · -
tarn;ak için ~iındi i~ basına 
(Gamelin ) raf:ırı lmı~ olarak!ı. 
Her hesabın üstünde bir de talih 
var. 

Bu harp, en yük>ek feıı " e 
askerlik bul m;larını, ruhcu bir 
tel B.k ~ i ve 111etod emrinde kul
lanınanın ınüthiş örneği.. Onun 
.için, bi)nıcn1 ne kadar tank~ 
bilmem ne kadar tayyare di}e 
dü~ıııanın sadece ilet]crini he
sal;a kalmamak, bilhassa onları 
kuJlanabilecek sinir ve irade 
kuvYetini hcı-,aplaınak lizıın. 
ltfl'sel3 ben iddia edeceginı ki, 
Alnıanların yüz tankı, ~·üz ha
kiki tank, fakat iıahaııların bin 
tankı, bir tanktır. ... 

)Jcvsıık olarak duyduğuma 
göre Aln1anJar, tayl-·arelerine 
müthis hoparlörler taknıı~. Bir 
ta)'yarc dü~nıan piyadesine hü
eum ederken, ortalığı (Yecuc 
Mecuc) lar hasmı~ gibi cehenne
mi bir taraka kopuyornıuş. 

Madde bakımından bir tokat 

kadar bile tesiri ohnıyan bu 
se ... in altındo, inı.oan '.\-·ıj!ınları 
birbirlerine giri~ or. t;ıldıran lar 
olu~or. ınapc,·i ktı\'\ et sıfıra 
ini~ orn1us. Soğuk• .. anlı 0Jdunu:1 
nıu, kulaklarınızı tıkıyabildiniz 
rui ıucsclc ~:ok. İ'."ıtl· ruh ,.c ın.ıd
dc davasına .:ıı:eni bir ınisal! iter 
fie~ .. ruhun emrinde. ... 

Haber. ~ine çok me\'SU~ bir 
kaynaktan. Almanlar, 311.11110 
Lehli kadının )·uınurtalıklarını 
çıkarmış, böJlece gebe kal:n:ı
larına mini ol muş ve onlar Al
nıan ordusuna tevzi ctmi~. Bö
lükler vf' takımlar, kara\· ana~ a 
rıkar gibi, muayyen zamanlarda 
n muayyen kumandalar altmd· 
bu kadınlardan istifade edi\c•r
Iarn11~. Korkunç! İlinıli. ın<.:tod
hı, sistemli vahşet ,e nah\'Ct 
tablosu olarak şaheser! 

Dünya, i te bu vahset \'e nab
veli cezalandırmak i~in ayakta • 

NOT - Haşmetliı bir sa'>ah 
gazetesınde bir ka 'cmm, mu -
ayycn bir zamanaa.:.~ E'TJ çcrçL
\'elerim üzerinde ortaklık ga\ -
retine aldırmı.~ ordum. Fak t 
bu (!ayret art.k 1Jı:nal ve rnıi o
m ya sıı;mıyacak bir hale 
<'eld Bı; "~ _n itibarer:}azı
ların: "" L tı.inc, lüp· fikir, 
me\'zu ve buluş ba,1'rrr.7a• -ıdaıı 
('her hakk• mahfl.iidur) dıl.:ıka
tinı koymıva mecbur olu»orum. 
NECİP F~U. KlSA.KURLli. 

_ ..__ ______________________ ~-------------------------=---~·· 
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UE"lı'J{F.LLER 
9 ~ ·'!..· 
Bclç.!.adaki müzelerde mevcut 

ktJ.rrıet!i tııriıit cserıerden en mü
himtcrı, 30 kamyona yükletilerek 
L,,ı1raya mü!ev~'Cc1hen yola çı
ka"t.lmış!. Fakat, ek5erisi heykel 
olan bu tarihı eserlerden. şımdi, 
hi<,iıır iz, hiÇ'!ıir ha'lıer yokmu~!. 

Acoııba, müstevli Alınan kıt'ala
rı, yolda, kamyonları çevirdiler 
de mı,ısadere mi ettiler ... Haydi, 
di •<-ltın ki, madeni olan heykelle
ri, eritmek üzere ald:lar. Ya, taş
tan, mermerden olanları ne yap
tılar•. 
Bır arkadaş şöyle dedi: 
- Belçıkada, Holandada, Al -

m •. ılar, paraşütle manken de in
dirdiler. Olur a, bu heykelleri de, 
tayyareden paraşütle ındırmek, 
\ r • bir numara yapmak için ınü
>adere etmişlerdir. 

nüTC.' HALİÇ 
DOLARSA 

Tetkikat. tııhkikat, tamikat ya
pılm · ve öl!renilmiş ki, Halıcin 
temizlenn:esi içın, tamam 22 mil
yon lU"aya ihtiyaç vardır. Aksı 
halde, Halıç temizlenemez, bugün
kü halile kalır \'e gittikçe dolar. 

Bu vaziyette, Halıç, şi:mdi te -
mizlenemıyecek, demektir. Ben, 
zavallı Haliç vapurlarını düşü -
nuyoı ı.ım. Bır gün gelecek, gide
mez olacaklar, kuma oturacaklar .. 
Ya. butün Haliç dolarsa ne yap -
mali?. En iyh:.i, o zaman, bu geniş 
araziyı, çilek tarlası haline getir
mek' O zaman, seyredin siz, bakın, 
çilek ilıUkarı kalıy.or mu?. 

~91L.MÜIIİll BİR 
~ELE: ÇİLEK 

Şu guıılerde, çilek fiatı. günün 
meselesi. mevzuu haline geldi. E
fondını pahalı imiş, ihtikar yapılı
\ ırmuş ! . Harıl harıl, bu mesele ile 
ug aşılıyor. G.,çenlerde ga:<eteler
d ıkumuştum: 40 kuruştan faz
la\ ıı:at'iyyen satılmıyacakmış'. 

lvı, ho amma, çilek denen bu 
madde, o kadar elzem, zaruri bir 

muta, bir nesne değildir ki ... Ha· 
va_vici zaruriyeden midir?. Hayır .. 
İhtikar ,•onılan, daha başka, ne 
muhim maddeler var. Farzedin ki-, 
çilek hiç yemiyeceğız. Ne çıkar?. 
Bollanınca yeriz. 

Yahu, İngiliz lordları gibi, ne 
de fazla aristokrat olduk?. Uğra
<aca: · baş.ka ihtilli mevzuu mu 
yok?. 

TEREYAl'iDAN KIL 

ÇEKER GİBİ 

Bir arkadaş, .A qmıı. da ya> 
dığı fıkrada ne güzel söylüyor: 
•Üsküdar tramvayları ziyan edi
yor. Onun için, belediyeye devre
diJiy,~r. Yani bu zararlı müessese
yi. şehir bütc-esi sinesine çekecek. 
Fakat, kiır olsaydı, bittabi. beledi
veve devredilmiyecek, sirket bu 
karı taksim edecekti. Hikmetin -
den sual olunmaz .• 
Bır de, buna benzer Haliç va -

purları idaresi yardır. Eger, her 
ziyan eden, işleri kötü giden mü
esse<e belediyeye devredilecekse, 
buna can dayanır mı?. 

Vaktile, birçok paralar sarfe
dip Üsküdar tramvay şirketini 
kuranlar ve şebekeyi büyüterek, 
kiir edeceğini iddia edenler nere
de?. Tırbil, tereyağından kıl çeker 
gibi, i~in içinden sıyrıl.ını.şla.rdır. 

BAHÇELER VE SONRA 

ARKADAN BİZ ... 

Kaç gündür, gawtelere bakı;Y"" 
rum: Yeni açılacak yazlık bahçe -
lerin, gazinoların ilanları. reklam
ları var. Eli kulağındadır, yarın, 
öbür gün de .ııliııların reklamları 
ba lar. 

Yaz mevsiminin ırelisi. yazlıık 
bahce ve gazinoların faalivete ge
ei'i benim için hoş lıir hlıdisedir. 
Çünı<Ü mevzu menbaıdır. 

Mesela, bahçelerde Iiatlar müt
hiş pahalı. Kontrol tc;ir etmiyor. 
diye yazabilirsiniz, Kat'jyyen ya
lan dei!ildir. 

Haydi bakalım, bahçeler başla
sın da, bi'l de başl,yalım .. 

AHMET RAUF 

Ölüm tehlikesi atlatan 7 genç! 

Müşterek ı Trakya'da 
biletler Maarif 

.Tren gişelerinde vapur, 
vapurlarda da tren 
biletleri satılacak 

Yeniden 100 kişiıik bir 
talebe yurdu aÇtlıy<>r 

Edirne {Husu - "??f~~'!'!..,.,~ 
si)- Mıntaka da- t 

. . elı:i rnekWı>

Ha vdarpaı;a banliyö trenleri ile )eri teftiış eden u
vanurlarında olduıil>u gibi vaıpurla mımıi müiettişlik 
ittisakı olan demiry>01larmda da maarif müşaviri 
pevderpey müşterek biletler ih - Fakir Erdem E _ 
da.sı ltararlaştırılrnı.ştır. d:İl'neye döndü. Ö· 

Bu cümleden olmak üzere şolo- _,,_,,_._ki ders 
rimiııden Bandırma volile bııbke- ~ yılımla. Gelibolu-
sir, ~ Aılthisar, Manisa, Me • da 100 kişiliic bir 
nem!'n ve İ211llir istasyonlarına ııi- talebe yurdu açı
<iecek veyahut da bu is.tasyonlar- !lacaıktır. Edirne 
dan schrimize gelecek olan yol- maarif müdürü 
culara; hem demiryollarında ve Cemil·Üner ma· 
ve hem de vapurlarda muteber halii<ıde tetkikler 
n üs terek gidiş, geliş veyahut azi.. 
met - avdet biletleri satılacaktır. yapmaktadır. 

Bay Hadi 

~ !ıı;iırne Halkevi 
Bu kararın tatbikine önümüz - -~iyat kolu ta

daki cumarteşi gününden itiıbaren rafından açılan 
·başlanılacaktır. sergi kapandı. Sel'gi çok istifadeli 

----<>--- nerticeler vemniı;tir. Son yılın oü-
Gülcemal' e konan fiat tün ga2l('te, mecmua ve kitaplannı 

Kadro harici edilen Denizyol • sinesinde bulunduran sergiyi bü. 
ları idaresinin Gülcemal vapuru _ yük bir halk kütlesi ziyaret et • 

ıniştir. 
nun satılacağını dün yaım.ı.ştıık. Edirnede havalar serin ve ya-

Maruf bir İngiliz vapur kum - jiışJ, gtmıektedir. Yaj!murlar, ne
panyası bu emektar ve eski ge - bırlenr. taşmasına sebep oluy'1r. 
miye 23000 İnııiliz lirası. kıymet Edirn<o emniyet müdürü Hadi 
!rovmııştur. Sıvas ~mniyet müdürlüğüne tayin 

GUlcemal, 138 bin Tüıi< lirası. edilmbtir. Burı.da kendisini çok 
tutan bu bedel ile meıık:Ur Iıwn • sevdirmış olan bu kıymetli zabıta 
-anyava satılaeaktır. fımırine Sıva.sta da muvaffaki -

Alıcı fiııma, vapuru tamir edip yetlec dil_._er_iz._-oc>---

evkallde 
vergiler 

Uzak şarka daİt•• 
Danlmaca 1111\kL.. Dünden itibaren bir 5vıiJIJ ı - Yazan: Ali Kemal . d 

,_,__. · bir kısım madde 1 erı'n hesı• Bir ş~ var; sermayJl!ll l Avrupa harbi. garp ceP daf 
buçuk milyon lira<ll!'. Bunun bir f • ti rtt ft o ka ~ı milyon lirası belediyenin, 460 bin la arı a 1 ki harekat heT tara a edilflll. 
liraSt evkafın, 22 bin lirası da hu- Fe··'·-ı•~e vazı-~et ~-lay·~'e ba- y;;,:;, bir alcika ile takıp ~ ııii: v-.... ""' ,. ""' ""-' ve muharebe vekayiiıtı11 •• 
susi •abuıla.rındır. Fakat, beledi- --..ı.>-Je · ,,,,- ~~'~ın· e kı o ~ ~ ,,,_,.,,., rın ve • .,ı ve r~•nı•~· ne nüfuz etmek mera d 
Y~nin bu ""ketten ayrıca 700 bin Jro b - - ....., le ~ --. •- :ıaın ya:pı allı ve Ql'Jl ""'*"""'e - artmaktadır ki dün11anı .. -zı;n• 
lira alacaiiı vardır. ha rin de mükellefiyet fınev2lUuuna mii.Jıim meseleleri artık go 

Şirket - haydi kimsenin tıruu atımnası hakkmda><i yeni kanun d Hal 
kırmıyahm • aacıık kendi yai!M <tin!lcii resmi ceri'de ile neşrolUB- getirilmez qibi ol u.eridil' bir 
kavrulabiliyor. Yani, tiirkçesi, ka- muş ve şehrimiz detteroarhğı ile kadar tekrar edi!se ıı . lıefl ,. .., 
ZMlllllyor, kir emıiı,or ki, ha 7Ö2 -..il.ayete de tekrrafla tebligat ya _ yanın büyük me•eıeıerıa·ıJO"· \!' ~r• 
binlerce liralık borcUBu öde9in. ribirine bağlı cereyan e \ J! 
Hatta, o kadar kilaomıyor, kir et- pı].ımştır. rııpa harbi mesel.i Sovye 'li-
miyor ki, kendi halini dahi ıslah Bu münasebetle dünden iti.ha- tarafından olsun, Amerı ~r 
e4emiyecek vaziyette. ren sigara ve kibrit fiatları 20 şer olsun başka başka 11olc 

1 0tı Bn bir umumi nakil vasıtası ııara artmıştır. Vilayete yapılan fakat her halde son dert<° ı,ti~ 
şirkeİ:idir. Bu şirket, Üsküdar ve tebligata göre ithaliıtcılar, top - katle takip edilmektedır. yŞI>' 
Kadıköy havalisi halk tramvaylan tancı tacirler, sınai müesseseler, 1 bi kD ,,ı 
şirketidir. 100 kilodan fazla kahve ve çay, bunların Avrupa. ıar. · , bir r 

k k d ka ki 10 tenekeden fazla en.,
1

_,
11 

mev- alacakları t'aziııet 1111ı1111' 1,;bi. l 
Şir et o a ar unmıyor ' ~ yasta Uzakşark harbine ·ı"' o 

değil borçlarını ödemek, çok mü- cut olan tekmil perakendeciler, ç· 11 ıı •· ı 
sait ve geniş olan şebekesinde, yol- ikomisyoncular kazar><: verl(isi nok· zakşarkıa Japonlarla 

1 ı1odiSO 
cuları istasyonlarda fada beklet- tasından bağlı oldt>klan maliye rasrnda cereııarı edeııO tıll j(I 
memek için, tahrik ettiği araba .., •ı.besi tahkik $C!liklerine, Adalar, !>a!ilı görühnektedir. ~r ;)~ 
dedini bile çoğaltamıyor. Yani, ye- :Bakırköy, Beykoz ve &ırıyerdeki dünyanın o tarafında rıt ge<'1"' 
ni masraf kapısı açacak hali yok!. bu ka-bil mükellefler de 'Tlalmü _ §unu vakit vakit qözde~ (;ifl · 

İsmi, umumi nakil vasıtası, am- dür1üklerine 48 saat içinde beyan- lazım geliyor. Bu seferkı a~ 
me müessesesidir. Fakat, bazı bat- name ile ellerindeki malların pon lı~rbi. başlıyalı birkaC 111' 
larda 15 dakika tramvay bekleme- miktarlarını bildirmeğe mecbur- ra üç sene ta1}1amla;1'11~6f"' 
ğe mttbursunnz. Çünkü, şirketin durlar. Türlü mi4külcitla ugra~;;d~ 0ı_ 
vaziyeti böyle icap ettiriyor. Hw;usi müskirat amilleri ile tü- bur kalan Japonlar . Çı iııli ~ 
İsmi umumi nakil vasıtası, im- tün ve müskirat bayileri de el - oldukları yerlerde bır Ç beri d,", 

ıne müessesesidir. Fakat, bu tram- lerind~i tütün, tömbeki ve enfi- met teşkil etmeiii çoktan 1ıtlO"' 
vaylarda seyahat edebilmek için ye ile tekmil iÇ'kilerin miktarla _ şünmüsler, buna çalış" ni~a 
çok yüksek bir bilet ücre!ini öde- rını 48 saat içinde ruhsat teikere- Malum olduqıı üzere ••aııi' 
meg" e mocbursunuz. Çünkü, şirke- ıar ı• 

si aldııkları inhisarlar idaresine bir iki ay evvel Japoıı ~;s tin vaziyeti böyle icap ettiriyor, · · eııırı•r· 

kullanacaktır. 
--0--

Ayvansaray lağımı 

Biraz daha türkçe konuşalım!, hildirme~e mecbur tutulmuşlar - de bu hükümeıi tesıs kiP eı 
Vali Ankaraya gitti Vaktile, böyle bir şirketin nasıl dır. dir. Japoııların Çırıde. ta bir 10 

Vali ve Belediye reisi B. Lıitfi kazanacağından haberdar olmı - Fiatları artan maddeler leri ve üç seneııe yakın jle ,.ııt 
Ayvarısaray kaı:khanesi önün • 

den aeıkta akan mecranın civar 
halkın sıhhatini tehdit ettiği hak
•kında belediy~e yapılan şikayet
ler üzerine -burada kanalizasvon 
vanılınam •belediyece kararlastı • 
nlımıstır. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

• .....__ A-'- yan, yani, !böyle bir iş mevzuu ü- mandır süren lıayp /ıalı ol lJIO 
Kmiar diın _..,.,,, .,,,,,.araya ~ Fevkalade yeni vergi dolayısile mak istedikleri asıl _nıak_1 :, At' · t· zerinde ihtisası bulunmıyan bir- b ... _, 
mış ır. kaç kişi, ortaya bir takım hayali fiatları artan ve beyanname ve - şark meselelerini iy_ı 1 şı;yl<"1 

Mumaileyh Pasif koruma iş- rilecek gümrük maddelerini de palıların tarifine aore 
1
,.0ef 

leri atrafında direktifler ala- iddialar atmışlar, bu idareyi kur- . aP ,, 
mn<lardır. yauvoruz: Japonlar Çirıde araZl_r· .. ... ~·· ı' çak ve bütçeyi de tasd:iık etti - ~ - •"" ,, 

recektir. B. Liı.tfi Kırdar di.in Simdi, 0 hayalperestlerin yap- Kahve, çav, ham kauçuk, lastik bura'~rı dogrudaıı dogdCg~I ~ 
1 tıklar! Cakanın sıkıntısını halk çe- avaki<abı, çizme, şoson, kaloşlar, etme/' arzusunda /ııÇ .Aı j/ı 

hareketinden evve ; emniyet mü- k~"' "' kiyor. balata, lastik borular, elektrik le- Japonları_ ıı aradıg_·ı, . .,0 r_ v·, 
dürü MuzafCer, Vali ve Belediye b p~ • 

1 İ<te karşı taraf tramvaylarının vazıını, kaucuktan vapumış her catıııa Çmde geıı~ ır • ıerı e reis .muavinleri i e belediye şube • m ı• , 
bul aclı:lı hikayesi!. nevi eşya. Tabaklanmış boyalı ve mak ve milyonlar.:a "' 

1 
JaP" ••· müdürlerinin Wldugu bir to~ daı .. 

~ B"'"'AT FEYZİ boyasız her nevi deriler, her nevi etmektir. Fakat bu11 gıı· 
lantıva riya.et ederek kendilerile - kte ""~ .. _ kösele ve sun'i kösele. Deriden va- !arın ara-·ı· elde eııııe · ıoP'oq uzun müuuet gorusınüştür. NOT: ' * İtalyan mimarı Kanonika ye.- ---<>--- pılmış hazır CS'"' · her nevi yün yoktur, ba~kalarırıW . pır ~~ 

landa şehrimize gelerek Taksim Bir tayin Darılmaca, tekzip etmeğe kal- ve kıl iplikleri, yün mensucat, zaptetmek istemez gıb• .• sıır 
Cumhuriyet abidesindeki çatlak- kışrnaca yok! R. F. bükülmemis ham ipek. her nevi çıkaran Japonlar tabı• erte''.~ 
lıkları tamir edecektir. 16/5/940 gününden.beri vazife - ipek inlik!eri, sun'i veya tabii inek· zengin memba/an oları Y1 bıl'":1 · ·k · h d 1 h · h · degı ' • sine ııelmıyen ve ı ametga ın a Evkaf -d- .. ten yanı mış er nevı azır e<va, terler. Fakat Çiııd_ e -aJ.·,,ark * Esnaf hastanesinin genişle - ı· ta-'-·l h"k· umum mu uru ka b b'b y . b h ti bulunamıyan s ırvu a ım nam· ra ve evaz ı er. enı a ar. yerlerde. o_ nun içın_ •fro~'' . 
tilmesinin vevahut yeni bir bina wtlPrinden Mebrure Soykutun 35 ld• Zencefil, kara9.fil, tarçın ve tar-
sal n allnmo•ı ı'~ı'n halktan Ve ge 1 alakadar Jngilterelltn• laAJI JM 1 - ' lira maaslı Pak> hilki'ffi muavin - cm ·icc;;i, terkip yolile elde olu- J 11 • • ,,.• 

esnaftan 50 bin lira iane toplan· liğine tayin kılındıii'ı ve bu tavinlıı E"kaf umum müdürü B. Fahri nan r-•ishk maddeler, tarak. bas - f:ri ~':::ı~r'::ı~~d:~._a';'._!l~ıe!~·ı"p •• 
maı;ma başlanmıstır. oazetelcrle ilan edilnıeslnin teb - Kipcr dün şehrimize gelmiştir. ton, şemsiye, sW,ara ağızlığı, tes- d k ... ıı• •, 

• f b · selesini büyük bir 1 
1. * Milli müda aa ihtiyacına i- Jiaat makamına kai:ın oldui!u Is- Mumaileyh İstanbul evkaf mü- bih, mobilecihkte müstamel ağaç, -·zrrıe ı .. •-,.., 

naen memleketimiııden yulaf ih- tanbul Cumhuriyet müddeiunıu- dürü B. Sabri ile beraber dün kontrol.:.k tahtaları, abaj.ür kiicrıdı, etmeleri tabii göru · iP il"';,, 
r.acı menolnn~•4ur. Taprak mah- miliöi tarafından bildirilmektedir. kopva, cam, sinek ka"ıtları, v. aa_·1ı, kendi menabii ile geçııı M" ~.t 

--·~ Belediyeye gelerek Vali v~ Bele- ~ ~ G.t ·d · ık•saf e .• ı'-. 
Unıversite tıp faıköltesi talebe- rilen isdimdat işaretini gör~, sulleri ofisine de fiat dü·'~-ı.-ı;;;;;;nü i===============-'i ~arafinli, mumlu ve di"'er madde- mıyor. ' gı e 11 ~ l 5"" Ol .,......,..._ diye reisi B. Lutfi Kırdarla görüş- ~ .. · · ı b .. !ıtP ,,.tJ '" 

!erinden 7 ne~· evvelki a"<·- bü- vaouru o tarafa sevkederek genç- o'"nlemek inel"e müstahsilin elin - il li kil"ıtlar. mukavva. kiı"ıt ve mu- yıı ıçm ma ıreç ~ rO r..n· • ... ""°'m ~ ~!ji~'- müstür. Evkafla beledive arasın- ~ "' k k o pa ır ~ilk bır tehlike atlatm·- 1ardır. leri vapura almıştır. Kotra da va- den yulaf ve ama satın alması i,.;n ı 1 · kavvatlan mamul e~_valar. para ozanına ve 0ıid' 11 ' "'-' -~ daki meseleler bu arada hallolun- ıet' aıı 
Turgut Kaı.pa, Fe.thi A1pdoi(an, puron arkasına bağlanarak hına- emir verilmiştir. r.ıe: -p .. , mu•tur. Beyanname vermiyenler kendin~ elzem oları" .. or· v .... ~ 

Turgut, Hüı;,,yin Usmen, Faruk na aetirilmiştir. * Yeni Erzincan şehri için Ke- _ ~,- _ =- --o-- daiyeyı satın almak ı_sU!I ef1 e 1 
İbri<ım, Haydar İlter, Memduh --<>--- mah boğazı ile Hah kövü arasın- S h t •k k 5 misli cezaya tabi barla Çin kendisi ıc-"djjŞii,.ct 
Yunus isimlerinde bulunan yedi Eski polis müdürü ve daki saha münasio ııörülmüştür. lstanbul tarafı eya a gecı ece Keten, kenevir, makara, çile biT malıreç olabilece~.~tir .,ıO 
arkadkacı Asım Kaz.ancı ismirıde2y00i- muavı·nı· beraat ettı.ler Di~er taraftan Kemah kasa'bası - Alina beledi ve reis muavini ile vumak, sicim, ip halat, paspas, Çin harekatına gır..-ı'ıı- faıcif ıcı 
ne ar ad ""'arından bir aencin Bır" arkada•ımız hatırlattı· Atı· na bcledı"yes·ı· erkanından mü- . k ç 1· 111·n 4"0 ıııı·lyon /ıa ·

1 
a""'' ~1 " b. k nın bazı mahallelerinin yerlerinin • ' her nevı ·eten mensucat, seriUer, ~ 1 ~ ·~ 

lıı-a'a a dıj(ı kotrasına ınere Ebed' s r· · At t" k - · ka !as Şehrin imar hareketlerine göz rekkeo hev_ etin şehrimizi ziyareti k k d g·undan an•ak ııcuz Trıtle..;- iİ• l 
b ı 'e ımız a ur un azız değistirilmcsi rar tırılmıştır. · eten ve enevir <-n mamul tek- • ,,,.. , 

evvelki akı;am saat ı eı; buçuj\a 1 - t· nd Dol -zdirirseniz, kesafctin daha zi- bir müddet için tehir olunmustur. naatı 1·1e Japoıılar bıt c. 1•51 .....ı•~, .. M-"-~ im 1 d naıs arının llyare ı esnası a - Tekmil zelzele sahasında yapı • ..- mil eşvalarla her nevi muşamma- k <" • 
ungru """"an ayrı >li ar ır. ah b k .. .. d vade Beyoğlu tarafında olduğunu --o-- nu··fu•ları alıma azma !/ 0ı1na ~ "• 
S h ·ıc1 b'"'· ·ı 1~-"ta m a c;e sarayı apı.sı onun e vu- lacak evler mu:kavim tipleme o- "' ·• lar. tu •la. banyo, ·kurna, lavabo, - 1 'il • a. ı en u .. aç mı acı ........ n son- k 1 ı . . farkedersiniz. Meydanlar, yeni yol- Hamalların mercıı dır.Fakat bu işin kO a. ,~, d•, . • ' 
ra .-uuıar bırdenbirc kesi1ınis. ua l(e en ve 1 kişinin ıilümü. bır lacaktır. lar, asfaltlar, ve saiı'e... ördek. hala takımları. havan, kap- ı ·ktJ.,.. .. .- ' 
ııen•lcr derhal kürnklcre yapu; • çok kimselerin de varalanmalarıle * Şehrimiz ihtikar komisyonu- Aksaray da İstanbuldur, Edirne- Şehrimiz dahilinde •alısan ha- sül. soba, tuvalet takımları, si - gibi U=akşarl-.: ile a: da' le,... 
mışlardır. neticelenen hi>dı.>eden dolayı vazi- nun vavas giden mesaisinin tesrii kapı da İstanbuldur. Eyüp de İs- :malların da; bekçiler gibi polise seler. düğmeler, boncuklar, avna. bü.yük det'letle~ n~ ·:beııi&0•',;ıo • 

1 k k k 1 - felerini ihmal suçile mahlcerneye ve pivasadaki genis ihtikara karşı tanbuldur. Daha sayılabilir. ·lunmaları ve bunların idare, fotograf malzemesi, ampul, yü - la11dırmış oldugu e .. nn 1 
16 Genç er sıra ile üre çe me erı· verilen &Ki İstanbul polı.s mü - ınz· ibat ıs· ·!erile doarudan doğruva zül<, küpe, bilezik, her nevi salon mm için şimdiden Ja~-·1caMr ne ragmen kotrayı akınt1ya kapıl- seri kararlar verilmesi istenmiş - BüJük imar işleri, Avrupa har- d .• r ala r • 

m<ıKtan kurtaramamışlar ve bu dürü, şimdiki Çorum valisi Salih tir. binin sonuna bırakılmakla bera _ nolisin aliıkadar olması için bele- e!'Va>ı \'e kavanozlar için de be - matları Çınden ıge hicb• 
suretle İstarıbuklan haylı uzakla~- Kılıç ile muavininin muhakeme - * İLk: mekteplerde dün dersler ber, siındilik, adi belediye bütçe- dive iktısat müdürlüı?ünce bir "anname verılecektir. çı~~;maiiı _Jap_onyaııııı ısa . 1~ mı !ardır. Saat yedi btı<:ıığa dog- !eri dün İz.mit ağır cezasında bi- kesilip 5 inci sınıfa kadar olanlara sile yapılagelen işlerde de, asıl b- ~--;e hazırlanmıştır. Müddeti idnde bevanname ver- duşuıımedıgırıı. olsa_ 0 rııeı·1" il 
ru mudanyadan gelmekte olan tirilmistir. karneleri verihnistir. Sınıfı ge - tanbul tarafının payını daha in • Diğer taraftan liman tahmil ve miyenler veya noksan verenler - kendisi için üstün bır sile ill 
Sus vapuru suvarisi Vedat deniz Mahkeme bu iki maznun hak- cenlerin nisbeti bu yıl yüııde saflıca verelim. Doğru değil mi?. tahlive islerinde çalışanlara da den bunların vergi resimleri 5 etmek istedi!ıiııi her ve 
i.nerinde bocalayan lrotrayı ve ve- kında beraet kararı vermiştir. 85 dir. BÜRHAN CEVAT hadema •amele• denilecektir. misli fazlasile tahsil olunacaktır. Tar eed;· orlar. .1• 

~-===~====~================================~============;===================================================================================='~~~~·t~ 
mekten menedemem. Herkes dile- Dinledi. olsun ele ı:;eçmeınek. ~ıJ~ i"" 

[ 
.... il Hı R sız !!' •• M ? ~ _...] di~ini .ever .. Ve istemedigi, hoş - Nebahat telefonla soruyordu: Yazan: Rahmi y AGIZ No: 116 ınemek lazımdı. F,aka ~~~ıl> 
• .,. .,.. larunadıi(ı insan tarafından da se- - işte kapadım kapıyı ... Görü- .:.,.:;;:;;;: _________ ,_ ları mahal, Köprubaş~·r ;,..ıı 

vilmekten o kimseyi menedemez.. yor musunuz? kanlarını yok eden 
1 

• • 

- Hah söyle. Biraz yola geliniz, - Evet. kapadınız. Şimdi açı.k- D G e ı · o r Polise itiraz etti: ..ı. bİ'lli' 
Aşk ve macera romanı: 22 hanımefendi! Biraz mumif, biraz ca kanuşabiliriz. ilk önce pence- 0 nan m a l y - Benim karak~~1 ... i~ >''~ \'azan: Jskender F. SERTELLİ 

Nebahat dişlerini stkarak ba - 1 
jiırdı: 

- Pekala. sizi dinliyorum .. 
~ - Tele[onu kapamıyorsunuz, 

dc~ıl mi? 
- Hayır .. 
- Yanınızda kimse var mı? 
- Hayır .. 
- Oda kapınız ikapalı mı? 
- Evet.. 
- Demek odanıl!da yalnızsınız .. 

Ö\le mı• 
- EvPL 
- Hald'>uki beni telefonda çok 

beklettıniz.. Galrba bahçecle idi -
nı1. Ve kimbilir' Belki de bir baş
ka fı ıkınızla başbaşa oturuyor -
dun...z. degil mi? 

- Evet_ Evet_ 
- ltiraf ediyorsunuz ha?! .. 
- Şüphesiz .. Çünkü, bu bir su.ç 

degıklir. 
Kaç numaralı aşıkınızdı bu 

acaba? .. 
- iki num3ralı .. Adını da söy

lıvcbilirrm: Sadi.. 
- Anlad>m .. Şu pısa-ık, sahte -

kar mühendis öyle mi? 
Rica ederim, başkalarının 

hav ivet ve şerefine tecavüz et -
meyiniz. 

- Ah, ne mes'ut.muş o iki nu
maralı aş>kınız) .. Ben henüz bir 
nı.ınıura alınış deltil'm. Belki beni 
} .,Jinci a;;ı.kınız olarak, bedbaiıt -

lar defterine kaydedeceksiniz. 
Havır .. Hayır .. Sakın bunu yap -
mavın~ Zira, zira, ben, hayatta 
hiç bir zaman, bir arabanın ye -
dinci tekerlegi oamak istemem. 
Fakat, sizi temin ederim ki. ken
disine fazlaca iltifat ettiğiniz bu 
mühendis aşıJunız, hayatla her 
:;eyi kendi mesleki l(ibi, metro ile 
ölçen bir adamdır. Siz onunla hiç 
·bir zaman anl~mazsınız. Hem 
bunu düşündükçe size ne kadar 
acıyorum bilseniz .. 

- Bu, benim bileceğim iştir. 
Benden ba a hic kim;eyi alaka· 
dar etmez. Ne demek istecliğinizi 
şimdi anlıyorum: Benim, Sadıye 
fazla iltifat ettiğimi sezdiniz .. Kıs
kandınız .. Beni merak \'e heyeca
na dü ürmek için, hüviyetinizi 
sak[l'·orsunuz. lla,·di, ba$ka bir 
divcceğiniz varsa~ onu söyleyin. 
Yoksa .. 

- Acele etmeyin, hanımefendi! 
Sadi ile seviştiginizi söyliyen siz
sinız .. Bu bahsi açan da ben de -
ğilim. Ben, sizin hayatınıza, şe -
refinize, namusunuza taalliiık eden 
lıir mesele hakkında konuşmak 
istiyorum sizinle. Başka hiç bir 
mılksadnn yok .. Kimi severseniz, 
kime iltifat ederseniz ediniz! An
cak. beni de sevmekten menede
mezsiniz va? 

- Şüphesiz. Hiç kimseyi sev -

şoğt>kkanlı olunuz! Zira, sizinle reyi açınız. yok .. Biz, Bakkalko~lıı ~ b il' 
başka türlü konu~mama imkan - Hangi pencereyi? cıJız .. Öteberi aı~al , ,j,ııt" ~ 
yoktur. - Odanrnda >ki pencere var. şehre inmiştik. $illl 

_ Peki amma. şimdi neredeyse Birısi aralıktır. Öteki ivice ka _ Askerlik tezkeresi başka iş ... Sizi karakola nüyoruı. edi: "~ 
telefonu kapayacağım. Hala mak- palı. Aralı.k olanı aroma kadar a- •• - • d Polis bunu dinle~ ı ve" 
ı;adınızı söylemedıniz. Başkaları • çınız. goturmek iÇUa emtr e) tm _ Haydi, yürüYll~" ~ 
nı çekiştirmekten, ne demek ı.>te- - Bunu nerden biliyorsunuz? Avlarca süren tedavi devresin- tevkif ediniz. Birisi, bundan altı komisere anlatırsın!S" il• ,_ 
diı;:inizi unuttunuz mu yoksa?!.. Ve pencerenin açık veva kapalı den sonra Melek iyileşerek tekrar ay evvel Taksimde rüpet,."iindüz Münakaşa uıaırı•ii'• ydilt.ı-: 

- Hayır .. Hayır, hanımefendi! olusu sizi neden alakadar ediyor? doktor Fethinin servisine dönünce tabanca ile bir kadını öldürmeğe yordu. Polis, cebin_de:rıııı~..r 
Benım ne demek istedigimi, siz - Sebebini sonra anlarsınız.. ilk isi kendisine kurşun sıkan bu teşebbüs etmi~, kadını varalamuı, çıkararak çağıra~_agı eğe v-.;ı, ,-
benden iyi bilir inu amma .. :Vle- Şimdi size, o aralık oencerenin a- adamı aramak oldu. kendisi de iirara muvaffak ol - bunları zorla göturnı dıırt11~ 
rak etmeyin! Ben yine maksadı- çılmasını rica edivorum. Eğer aç- Fakat, aylarca devam eden ta- muştu. misti. l\lelek, uıa~~ ıi ııa-e 
mı size, mert bır insan gfüi açrkça mazsanız.. kipler, arastırmalar bir netice ver- Dedi.. Memur Todori ile Dimoya atin alımdan vazı)e ~ı' 
söyliye<:e~iın. Yalnı:< şu oclanızııı Nc-bahat a>n.bi bir sesie sordu: ınedi. Sibayet bir akşam, vine Tak- yaklastı. Önlerine geçti, Emir du_. .. ak~yı J.' 
kapı"1nı kapayınız!.. _ Açmazsam ne olacak?! ;İm civarındaki tarassut vazifesin· verdi: iki arkada~. ınun ·ııe ~Pııf' 

Nebahal saşırdı: _ Boğulacaksınız... ıien dönen genç kadın, alacakaran- - Durun bakalım.. maıııu.kendi aleyhle!.~ ıı•"'..ııı: 
- Odamın kapu.ının açık oklu - - Ne dediniz .. Boğulaca:: mı - lıkta, Galatadan Karaköye doğru O zaman, ba~ıbozuklardan: po- kestirerek seri bir 1.;'.ıori ~! 

ğunu nerden biliyorsunuz? yun? gelirken caddenin sağ kaldırı • lis ve inzıhat memurlarının sık sık masile anlastılar. ~ gid 
~ - Ben uzaktan da her şeyi gö- - EvcL Odanıza zehirli gaz ınmda öııiisıra yürüyen iki adama sokakta askerlik tezkere;i sorma- - Uaegi karakoka -ine!· ·· ·· ·ı· ı· E · ·· ·· ırıer ~- dııl' ' rürum. İste .. Anneniz sizi tecessüs dökl."llilsler .. Yavas vavas intişar gozu 1 ıs 1• ları, izin, tebdiliha\.'a vesikaları - mıoon~ .• b şıll ıııf' , 

ediyor. Eger her i:,inizde böyle eciıyor isterseniz ufak bir tccrü- Bunlardan bir tanesini tanıya- aramaları usuldcndi. Tod:ıri böy- Köorüuün obu~ :,.nı~rı 11 

sallaytı isnezi, size hiç gü - be yapınız. cak gibi oluyordu. le bir arama karşısında bulu.ıdu- karmak fırsat "': '°: 1<r'ııreı' 1 
venilmez dogrusu. __ Mesela pcncerevi iki üc da - Yol boyunca l\lclck bu tanıdığı ğnnu zannederek durdu. Polisin ha ziyade olacagın 

- Dikkat etımc.miştim .. Duru - ıkika kadar kupalı tutunuz. Ser - simayı a~astırarak muhavvelesini 
1

- ihtarına meydan vermeden elini dori ile Diruo: . ı .. jlİ' 
nuz da kapavayım öyleyse.. semledigiııizi görccc-ksiniz! yordu. Niha»et tam Karaköy mey- cebine atarak vesikasını çık3rdı. - Pekala .. .,.idelıP'·une dii! ı>"'. 

Oda kauısını kapadı.. Nebahat, pilt>kC"e muammalasan danına cıı..;~ukları sırada bunu Uzattı: Di)crck polisin ."11 f"'Jı'pde-
Neriman hanım meraka düstü: bu teil'fon konu•masının sonu ne- teshis etti. Bn, aylardır pesiııi k<>- - Askerlik vesikası iste... ler .. Köprüyii gcçıılc'ğerile';,..~c 

N d k ad k ·ı d • · · · d - k . d" · p ı· k. d · ı b"r aJıııı • ı• _,, - e en ao ın apıyı, Ne - re e ,·aracak diye beklerken, oda va a ıı:ı, ızını ara ıgı <'n ısıne o ıs ağı ı aldı. Fakat bakma- lıs, bun arın '. ;ıçııg• .,ııclı".',. 
bahat? kapısı kanandıeı icin. birdC'nbire kur~uıı atan meçhul katildi. dı, iki arkkdası önüne katmak is· yürüyor, kapa~ı?ı_·tiıb•ll I elı"'. 

Cc\'ap alarr:adi .. Yavaş,~ I.a:ktı.. odanın içındcki Jıa,·anın ai(ırlas - Melek, iki adamı gözden kay - j t.iyerek ila\'e ~tti: kılıfmııı içindckı_sı cııuiYtr 
Odasından cıktı.. Yürüoü .. Km - tığını Pönli.i .. Ve sak•kJarı çarp - bctınenıcğe uğra~arak civarda bir [ - Askerlik tezkeresi baska iş.. arkalarından el_uık dtı· r 
nın. odasına \'ak!astı.. Kulagını ka- ma~a 'iJ••ladı. Telefonu a••k bırak- 1 poli> memuru araılL Köprübaşında Sizi karakola kadar giitürmek u""- kufları sevkcdıyor -· il ,.,e ~-- " ıİJJOll ,,,jJI 
pıva dayadı. , tı .. Pencere ve koştu .. Pancurl~rı b.-kJi,·en bir polis gördü. KoştıL zere emir aldım, yürüyün!. O zamanlar .,o .j)ctd ~el•' 

- Tuhaf ~ev! Neb3hat acaba ki- j ar'<. ma kadar aı·tı.:. Ve camların Memura: Todorinin JÜrcği hopladı .. Etra- : ı;imdiki .:,·ango ı.a_) bsJI 'fil) 
minlc konu~vor?! Her halde ben- lennı taktı. Genis bir nefes - Ben, sivil istihbarat memuru üna bakındı. Kaçmak çarelerini a- ı' lunduğu mahalde 

111'.~eı•otııı 
den Jli,lemek istccli!!i bir sev var. aldı. (Devamı var) Mı•lcı!im .. Su ilerliyen iki adanu raştırdı. Her ne maksatla olursa 
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Belçikalılar Almanlarla 1 

muharebeden vazgeçti 

SON -ttL'G°RM'ın tari"bit;&'ik .. ,: 74 -
Reşit Pafanı~ Hatıratı 

. MAKEDONYA ATEŞLER · İÇİNDE 
.,.. Amerika' da yardım sesleri 
.r; gittikçe kuvvetleniyor 

ne ·vork 28 (A.A.)- Nevyork naya nakletmesi için Kızılhaç mü- herhangi bir noktasında tutunduk-
"'ır gazetesinde- neşretıniş ol - esscsesioin emrine vermiyelim? ça onlara yardım ctnıenin zamanı 

bi • hir makalede Uaınilton Ar- Eii:er Amerika, bu harekette bu - geçmiş değildir. 
1-ır Ong, Birleşik Amerikaya hi - Junnuyacak olursa Bitler en bü _ Eğer müttefikler mağlup olacak 
,.,~ hrek ınüttefikl~r i~in ~yy~- yük zaferini kazanacak hale gel- olnrlarsa Almanlar, yalnız.Saint -

. arp malzemesı ve multecı- mis olacaktır. Bitler bu t kd. d Kanten ve Padökalede kalmıya -
n d · t · ti · · ' a ır ., b. · k 1 d d ~ ,
1 

e para ıs emıs r. Amerıkaııın dehasını hür · t h. caklar, ızım apı arımıza a a-
1 ••re A .k .. k 1 • rıye ıs- k .~. ,ı,,. e merı an gemısı u - sini, nazik anlardaki şecaatini fet- yanaca !ardır. Müttefiklerin 1940 

'" L •ktad ır. Neden dolayı bu h · . f • · d ki h t • ~ "re K . lh . ti ·. k etmıı, ve onun ennı terakkiyatı- senesın e yapaea arı arp e on-
dd l ızı a~ ı~arc erı o - . ı Iara yardım etınck, 1945 senesin-

~. lıtıbarlarımızda çürümekte nı tamamıle bosa çıkaN111 ola - de yalnız lba~ımıza yapacağımız 
ın.": buı;;day ve pamukları Avru- caktır. Müttefikler, Flandres'nin harpten daha ucuza mal olur. 

\;ll\crika'da bir mühimmat nezareti ihdası isten~yor 
York 28 (A.A.) - Hoover, ihdas edilmesini. ve bu nezııretin ' ret etmiştir. 
ile ne redilen bir nutkun- b0 •ına _sanayi erbabından bir za- , Hatip, dün akşam Ruzveltin tel-

Yle demıı;tir: tın getırılmesini ve kendısine ordu ·hı d b ı ld · k di ~ . . . . • mı er e u unmuş o u~ en 
'ttka. hiC'bir Avrupalı dev- donanma, naklıyat, ve ziraat mü-
ı\tl · ı · · ·idaresinin hattı hareketim müda-
'·· as okvanusuna i?ecmesi- sa\'ır erının terfik edilmesini ilti-·•n bırakmıvacak derecede zam etmiştir. Hoover. milleti se _ faa etmiştir. 

ttı; müdafaa tertibatına nıa- ferber hale 11etirnLılmek için sa _ Hoover, Reisicumhuru son mü-
11" 1llıası icabeder. nan aıemindc .;arfedilmokte olan sahabesinde partizanlık yapmakla 

~~~;;;lti~~ı ;~e~ah;ab~~T'lı~
1

kk;;Jş; ;;h~~t;t;f sir leri 
avıl A 
. . d' tıııton 28 (A.A.) - Ruzvel- yan ve mcb'usandan birçok 

ivO<laki dünkü müsahabesi, ze,·at. sanayı istıhsalat:n,iaki be
lıasi 'llchafili ne koııgre ,.e taeti teı kid Ye Ruz, elti i. tihsala-

şubatına kadar bütçeyi kapatma -
ğa kafi tahsisata malik olup olma-
dıibnı sormus ise de henüz cevap 
alamamıstır. lıatbuat tarafından son me- tın idaresinı me,'ul sana•., erba -

'~rdar hararetle karşılan. ı.ş hına tc,·di etmiyerck bu işi <endi 
" kabıne:.ındeki si vaset adamlarına Birç'Ok cı>ınhuriyetciler, Ruz -
,, 1 d b b k l veltin kendisine teslihat prol(ra -

0 er, basmakalekrın e u ııa · o makla mualıazc ctnıek-
"'~e'lın edasını takdir et - tedirler mını tahakkuk ettirmeğe kiıfi kre-
>eraht-r Reisicuır ııırun: ~ilr Jafaa için yeni \'ergiler diler istememiş olJu.ıtu mütalea -
Amerikanın mali ,·a.ziy01i, \'azı lehınae kuvvetli bir cerc _ sında bulunmakta ve konE!renin 
tlarp n'alzcme .. ımaJa•p n yan vardır hissi\'atından istifade ederek bu 
l!rık "lları o,,.kkındaki ııık - A,an meclısi malive encümeni tahsisatı elde C'Lmemiş olmasına 

r6 .: :ıe i'.ıcurr ctmekt~ciır. 1 reisi Hr.rrLon, hüküme f Pn ır10 teessüf evlemekledirler. 

!~.~tıada Fransız ve İngiliz mültecilerini barındıracak 
l:ıı·a 28 (A.A.) - Ba <wkil 
leanada hükitın<.'tinin İngil

\'e f'ran"ıı,wdaki ınültec.Herin 
""'"" alarak oubrın ylikle- l 

rini hafi{Jetıne~c karar \'Cr ni!-9 ol
duı!u hakkında a\'aın kaınara&~Dda 
tcnünat \'Crn11s, \'alnız hunların 
Kanada)a naklediLnelerinin ınü~-

kül oldu{:unu sö)·leınistir. Kanada 
tarafından kabul edilecek mülte
cilerin miktarı bilahare teshit edi
lecektir. 

İtalya harbe giriyor mu ? 
(Başmakaleden de>am) 1 yayı ınağlüp edecek kodar daima 

kuvvetli bulunacaktır, 

\Belediyenin yeni 
ve güzel bir eseri 

~~ı· . ıcesi ne kadar bazın \·e 
ili olursa olsun bir tali tec

ol' '4i 1' ndeu ibaret kalır ki bu 
r" ,, 'de de İtalyanın Balkanlara 
ıe '~ı Akdeni.1e harbi sı~ralma
w'1;. i1lönce bütün kudreti ile Fra?
-

1 •'aldırması beklenir. Hatta 
eıı'' ı a, 'l'uııusa Cihoti Korsikal a 

s1 ' ' - . 
aldırması muhtemel deı:ıl-

• J \·e donann1asını Adri)·atiğc 
O"' ~·di ı·· . _ .'ıt 1> evveleınirde harp ta ıını 
~~ 1 da ı·e kara ordusu ile de-
:~f' ~ .. nıecburiyetindedir. Yani 
,.s 01 °ke salduımak ı·e dalları 
.Jı, l•İ a bır.!!kmak taktiği. ki, bu

Jı.i", lası demekte de hicbir ınah
{·(/' 'alttur. Çünkü, Fransanın Al

~ 1~ • ıı~'dusu kar~ısındaki vaziyeti 
ıP ID~ ~ olsun beh.,mehal Hal -
~'.; 

~:11 İstanbul Ziraat 

1 İtalyanııı Balkanlara saldırması 
da beklenemez. Çünkü İtal~"'a Bal
k.anların bekeiliğiui eden nıilletle
rın ku,·vet öltüsünü nıüdrik oldu
itu kadar herhalde Sov)et Rusya
dan da bu yolda müsamaha bekle
nıe!!ıinc evvelce tahlil ettiginıiz e
~asl~r ı-e Sl!bepler dahıliııde asla 
ımkan tasa\'vur olunama .... 

o_ halde bütün da•a ııarp cep
hesıııd_e Al_manların iktisaıı ede
ce_klerı 'azıyete kalı)or demektir. 
BınaenaleJh ltalyaııın harbe girip 
girmiyeceğini ta:vitı hu-;us.u her
~cydcn önce ve hersevin basında 
garp cephesinin nab~ı;ıı elde. tut
ınak ,.e ona -üre hüküın vern1ek 
gerektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Müdür!:iğündcn: 
ıet" 
fi 

~Y<iarpa<a Vagon teslımı 1700 kilo 
~ Vagı pazarlıkla alınacağmd an isleklilcrın 29/5/940 çar,amba 
. >at 10 da l'ilayet binası içinae müte-ekkil ziraat mi.iba.va'a ko-, 
· lına müracaatlar.. (443-i) 

' ; 

Yazan: M. SAMI KARAYEL. 

göre hareket edileceği 
elçiye de ~öylendi 

Sultan Beyazıt Venedik••lcrdeıı 
de emin olmak istiyordu. Vene -
dikliler bir gün Sultan Cemi ka
çırıp iizerine tasallut ettirebilir -
!erdi. 

Sultan B~Jazıt, adaaılarından 
iskender Beyi Venediğc volladı. 
Maksadı Venedikle ıııusalahayı 
tasdik ve sebzade Cem nwsclesi;,ı 
tahkik c~·lemekti. 

Şehrimiz temizlik işlerinin sür
atle ıslahı ve avni zamanda te -
inizlik ameleleri yaşayışlarının 

muntazam, medeni bir şekle so -
lmlması icm faalıyetle çalışan be
lediye reis muavini B. Lütfi Ak
soy Beyoğlunda olduğu gibi İs -
tanbul semtinde de yeni bir •ame
le yurdu• tesis ettirmiştir. 

Süle· maniyedcki eski büyük 
bir medrese bu maksatla tamir ve 
tanzim olunarak modern bir yurt 
haline konulmuştur. Burada bir 
hamam, kücük bir park ve sıralar 
da yapıldıı!ı gibi bir de radyo a -
lınmıstır. 

Temizlhk amC'lcleri bu suretle 
her a'<sam yıkanıp radyo dinliyc
rek rahat edebilı:ceklerdir. 

Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Viyana oteli sıruı 

birlntl kat No. Z6 
Mua1ene saati: Öi'leden sonra 14·2C. 

lundu. Sultan Bcyazıdın arzusuna 
göre harPkct edileceği kararı \'e~ 
rildi ,.e İslanbuldaki Venedik cl 
çİ&inc haber \'Crileceği de ayrıca 
bildirildi. 

Sultan Beyazıt, Fransanın Sul
tan Ceıni verıniyeceğini biliyor -
du. Fakat, Türkler üzerine teşek
kül etmek üzere bulunan ehlisalibi 
durdurmak için hıristiyan devlet
leri arasına Cem Sultan ıneselesi 
dolayısile tefrika düşürıııeğe ça
lışıyordu. 

İstanbulda Sultaıı Cem i~ile uğ
rasan en zi)·adc l\tcsih Pasa idi. 
Padişah, l\lesilı Paşa) ı mem;.r ey·
lemisti. 

Venedik balyozu (elçisi) Mesih 
Pa~a ile temas edecek, Sultan Be
yazıdı, hu vasıta ile haberdar ey
liyecekti. 

(1 inci sahifeden devaın) 
memiş bir hadisedir. 

Be1~ika hü:kümeti, Kralm, hal
kın. kabinenin siyasetine muhalif 
olarak karar verdiUini ve hülc:u -
metin elindeki •bütün vesaitile ye
ni bir ordu teşkil ederek harbe de
vaıın edeceğini bildirmektedir. 

Biz Belci.kadaki askerlerimizi 
düşünüvorıız. Bunların şerefleri 
haleldar olmamıstır. Bunlar her 
"Ün binbir kahraıınanlık misali 
gösterivorlar. Memleket kı.ımanda 
heveti ve aslkerlerimize tamamen 
emindir. Kara l!Ünler wleeefrini 

bili,·orduk. Bugünler geldi. l''akat 
Fransa vüz defa istilava uğradığı 
halde ··ere serilmomistir. Bu defa 
da mo~lfm olmıyacaktır. Yeni bir 
ıt.a,:ı;e.tle calısacağız. Zafere ima -
nımız sarsılmaıınıstır. Bütün F'ran
sızlar 11ayretlerini birkaç misli art
tıracaklardır. General Vevgand, 
mareşal Peten ile birlikte Som -
ı\ıe - Aisne üzerinde cephe tesis 
etmi<tir. Burada sebat edeceğiz ve 
.11alio ııeleceğiz.• 

Yine Roma radyosunun hu sabah 
verdiği haberlere göre, Kalede ve 
Lil civarında, tarihin şimdiye ka
dar ka"detmcdii!i derecede şid -
detli muharebekr ol.maktadır. 

Almanlar, Manş sahilinde, Dön
kerkten bMka bütün lirmnları iş
gal etmişlerdir . 

Alman kıtaatı beş •kolJan Bel
çlka - Fransız ve İngiliz kuvvtt -
lcri üzerine yürümektedir. 

Alman ıkuımandanının pliıı:', bu
radaki kuvvetleri ikiye ayırarak 
birer birer Lmha veya esir etmek
tir. 

Roma radyosunun \'erdiği bu 
hu haberi Anadolu a iansı henüz 
te•'it etmemiştir. 

Yine Roma radyosuna nazaran 
Rovter ajansı, dün gece saat 23 de 
ncsrettigi bir tebliğde, Fransanın 
simalindeki vaziyetin dün akşama 
(!~uru vehamet kesbcttiğini bil - \ 
dinmektedir. 

24 saatte ııon vaziyet 
Paris 28 (Hususi)- Dün sa -

babtanbcri Almanların Belçika 
hatlarına karşı yeniden giriştik
leri büyük taarruz büliin ~idde -
tile devam etmektedir. Alınanla -
rın tazyiki son derece kuvvetli -
dir. l\lüttefikler bütün mevcudi -
yetlerile mukabele etınektedir. 
Başlıyan bu muharebenin netice
si henüz malum değildir. 

Muharebenin şimdi Lil o}ehrinin 
şimaline ve garbine intikal ettiği 
anlaşılmaktadır. Bu mıntakada, 
Fransadaki külli kuvvetlerden ay
rı kalan ordunun vaziyetini git -
tikçe ıııüşkülleşınektedir. Çünkü 
Ahnanlar bol insan ve ınalzcnıc 
harcı~·arak bu cephedeki vaziyeti 
kendi lehlerine halletmek aznıini 
göstermektedir. 

Nlüttefiklerin sahil tarafından 
ric'atleri de tehlike arzetnıekte -
dir. İngiliz filosu, Kaleye kar~ı 
;)·apılan düşman hücunıunu ünle· 
mek icin ateşini hiç kesmemekte
dir. 

Müttefiklerin ric'at hallarını 
korumak maksadile Bolon~ a) ı da 
bombardıman etmesi beklenmek
tedir. 

Almanlar bütün gayrellerile Lis 
nehrini tutmak \e bu suretle Lil 
nııntakasındaki kuvvetlerin arka~ 
sını çe\· irnıck istenıcktedir. 
Alnıan esirlerinin ifadelerine 

nazaran, Alman kıtaatı çok büyük 
za'"·iat ,·ermektedir. Mitral,·Ozler 
bazı Alınaıı ala) !arını old ... kları 
gibi inıha etmi~lcrdir. 

Belçika kabine~i, dün Paristeki 
Belçika sefarethanesinde bir top
laııtı yapmıştır. Hükumet, orduya 
ve Belçika milletine .hitaben bir 
beyanı>nıne ne~rc~crck, vatanın 
ınukaddcratına kar~ı itimadın sar· 

İtalya'da harp 
avazeleri 
(1 ind salıifeden devam) 

da mk söndüı:ımek merburiy.,tı 

konmustur. 
P?"a, Romada bulunan sefir -

lere İtalya harbe girdiği takdirde 
\'a!ikana iltica edip etmiyecekle
riııı S·Jrmuştur. 

Ron:a rari,·osunda Tclegrafo ga
zetesinin başmuharriri bir lıita -
bede bulı..narak demiştir ki: •Hit
lerin in::Jır<ligi her darbenin, bizim 
Akdenizdcki tabii harekat saha -
mız ücerindc de akisleri olacaktır. 

sılmamasını istemistir. Başrnkil 
Piyerlo, her ne olursa olsun Bel
çikanın müttefiklerden ayrılmı -
yacaihnı beyan etmiştir, 
Almanların Kaleye yapbklan 

dünkü hava taarru'lnnda kırk üç 
tayyareleri düşürülmiistür. Mu -
harchenin başlangıcmdanberi Al
manların \lilot ve rasıt olarak 4500 
kişi kaybettikleri anlaşılmakta -
dır. Diğer muharip kuvvetlerin 
bilhassa son günlerdeki zayiatı 
ağırdır. 

İgiliz sahillerine iyice yaklaş -
ıruş olan Alınanlar, İngiliz şehir
lerini de bombardımana başla -
mıslardır. Dün Yorkşayr_ ve Es
sekse Jıo.mbalar atmıslardır, 

Bir İsviçre gazete,,,i~ıe göre, Al
manlar bilhassa Norveçteki üsle
rindeıı de istifade etmek suretile 
İngiltereye karşı büyük bir taarruz 
hazırlamaktadır. Birçok boş Al -
man gemileri gaı<hi Norveç li -
ınan)arına gönderildiği gibi, bu 
limanlardan Bergen ve Stavan
gerde Alman kuvvetleri tahşit 
edilmektedir. 

İngilterenin cenup ve cenubu 
sarki sahillerindeki şehirlerde ço
cukların tahliyesine başlanmıstır. 

General Veygand, tan·are ile 
Al.nan hatları üzerinden uçarak 
birkaç defa ,imal ~ephesini zi~ a
ret etn1istir. Bir defac;ında Gene
ral Gortu ziyaret etmek istiyen 
Fransız baskumandanı birçok avcı 
tayyarelerinin refakat ettiği bir 
boıu.bardnnan ta~·~·arcsine binıniş 
ve Alman hatları Liztriodcn ge~e
rek Flandre gitmistir. Baskunıan
danın tay,yaresine Alman d;fi top
ları ates açtığı gibi, Ahnan avcı 
ta~ yareleri de mitralJöz ateşi ile 
takiııte bulunmuştur. Generalin 
dönerken bindiği bir torpito muh
ribi de Alman tayyarelerinin ta
arruzuna uğramıştır. 

Eski Alman veliahdının 13 ma
y LSta cephede ağır surette yara -
laııan büyük oğlu Prens Vilhclın 
kaldırıldığı seyyar hastanede öl
müştür. Prense Potsdanıda muh
teşem bir cenaze n1erasi111i yapıla· 
caktır. 

Meclis bütçe 
müzakerelerine 

dün başladı 
(1 inci sahifeden devam) 

- .- ~ 

Yazaallr; 
lılr.enık!' F. SERTELLi Cevdet Retit \'ULARKIRAN,. 
~- .... - -- --

Bulgarların planı ile .Rumların 
hareket hazırlığı • 

uzerınc 
.. 

Nihayet bir gün, Mösyö jan, Pa- [ SEREZDE NELER OLUYOR? 
risteki gazetesine yaıulığı bir ana- - Evvelce ve şimdi Bulgarla-
kalede Abdüllıamide temas ede- rın planı ile Rumların itte -
rek, Serezde halkın ağzında dola- rine hareket hazırlığı -
san ,gizli komite. hakkında da .Rumlardan ve İmbros gazetesi 
duyduklarını bildirdi: 9 nisan 1908 tarih ve 4122 numaralı 

<Selanikte hürriyetin istihsali- nüshasında Serez hal'alisi hakkın
ne ve Türkiyede meşruti bir ida- da vazdığı bir makalede mazide ve 
renin kabul ve Uanına çalışan (giz- halihazırdaki Bulgar komitaları -
li komita) nın bütün Rumelide wn faaliyeti düçarı zif olduğunu 
binlerce azası bulundu~u söylen - iddia etmektedir. Acaba hakika
mektedir. ilah... te vukufu var mıdır? Rumların su 

Mösyö jan bu işle meşgul olur- hayalatı isabet ediyor mu? Eğer 
ken, gazetesinden ~y le bir tel- maziye doğru atfı nazar edecek 
graf aldı: olursak şimdi hukukumuz kalma

.Sırbistan Kralı Aleksan<lr ile dığını anlattırmağa (alışıyormuş. 
K.ralke Draga hazretlerınin ara- Komitalarıınız hakkında yazdığı 
]arı fr na halde açıldıj!ı ve yakın- bir makalede Serez ka>ahasna IÜ

zünıüzü tevcih cttik ise de gözl<'-
da avrı]acakları haber veriliyor. rimiz yanmıştır ve bu hususta ol-
Bu m"seleyi tahkik etmek üzere dukra nıutazarrır olnıuşuz. Ne ka· 
hemen Belgrada hareket ediniz.• dar ınutazarrır oldu~un1uzu izah 

l\lösyö jan, tekrar Sereze dön- ve bize iraei tarik ctınl'k istiyen 
mek üzere derhal Belgrada hare- giaya Serez havalisi için ~imdiye 
ket ettiği icin Avrupayı l'elvele;ve kadar çalı~tığımız heı• bo~ gitti. 
veren (gizli komita}. faali~·eti hak- Bu ıniinasebetle &imal cihetlerin -
kında fazla maliımat toplıyama- deki tertibatlarınııza halel ı:;eldi-
mıştı. ğini iddia ediyorlar. Sandanskı \'e 

.... çeteleri Balkanlarda hakim ve 
lmbros gazetesinin bir despot olarak Bulgarbtaıuıı vasi 

olan hududundan bilitibar Screz 
makalesi.. Kasaba>ına kadar ieravi nüfuz et-

. mb.tir. · 
'lnıbros) gazetesi o sırada Türk- Sl~rcz k11ıı.asına nll"rhut kö~·ler 

!er aleyhinde şiddetli neşriyat ya- tahammiilfc<'.ı bir derecede nll'-
~ .. ·ordu. (Saııdanskinin niifıız ve şakka! celo.mekıedir. Tekalifi mı
kuv\'etiııin artnıa.sılla ,-iue Türkler ri)·clerini başlarını cğl'rek tedaı·ik 
sebep olnıu~tur!) nte~linde ~ıkan ve tcsvile etnıektediı-lcr. Bir va-
bir ''azıdan sonra, İnıbro:; gazete- kit istiklciliyetleri zıınnında kan .. 
sinin neşriyatı günü gününe takip larını kuv\.·ei clektrikiyc gibi nıü-
cdilmcee, hükiinıet tcrcünıanı va- telıarrik bulunduruyorlardı. · int-
sıtasile tercüme edilen mühim ma- di fikirlcriııi dc~iştirdilcr; iki e-

ne e\·velsine kadar Bulgar çete -
kaleler aynen vili~·ete ve n1iifettisi leri huduttan bl'd' ile Serez ka."ja
nmumiliğe ı:önderilmeğe ba~lan- basına kadar her kövde her nok
mıstı. tada cevelan etmeğe. baslayıp or-

Mesruti~·ete tekaddünı eden giin- talıi:ı delısetler icine 'okmustu -
lerde bu neşriyat çok mühim saf- !ar. Ovadaki bir çok Bul~ar kar
Jıalar are~diyordu. veleri cetelerinin o~ladan kalk-

Rumlar tarafından öldürülen masile beraber patrikhaueye ilti
me~hıır Bulgar komitacısı (Boris ea edip yalnız Balkan cihetleri 
Sarafof) un ölümünden sonra, or- kaldı diyorlar: Gerci Boris Sara-
talık büshtitilıı karı~mı~tı. fof itlaf olundu \·e fakat takibatı-

ya ,bunlara ~ari derece tesiri o- ntıza asla halel gehnedi. \'i.ne sarfı 
laoak mevzular dahilinde kalmak Bir gün (İmbros) gazetesinde ekdam edilmektedir. Bunun itlafı 
olmu.ştur. bir Kumun imzasile intişar eden bazı tedabirin bir an evvel husul-

Dahili vergilerimizin tah>ilatı, •.$8ğıdaki makale (vesika - a9) pezir olmasına ,ebep olacağı ihti-
fevkallide ahvalin tesirlerine rağ- nıüfettisi ı•muınilikten derhal yıl- mali de bait tutulmamalıdır. 
men, sayanı memnuniyet bir dız saravrna hildirilıni~ti. (Devamı var) , 
inlkişaf seui takip etmektedir. 1-==========,,;,,=============:=_~:;:.=.=.::;. 
Ka1.anc. sınai müesseseler mua -
mele vergisi, buğdayı koruma ı:ibi 
vergilerde ehemmivetli tezavüt -
ler kaydedilmiştir.• 

l\Iali\'e Vekilinin izahatı ve ba-
YENİ HAYAT 

7-1 hatinlcrin dilekleri dinlendikten Tiırkıyede nefasetıle şölu-.:-t 
sonra. mÜlakereve geçilmistır. bı;".,... nak!lki v• C"35 YENI 

Dün Ri\'aseticumhur. Büvük HAYAT kareınal::.J.an b'.rd!r. 
Millet Meclisi. Başvekiı.let, divanı O da ABDÜLVAH!T TURAN 
muhaseh·' Basvekii.lete bağlı maJ'kio.sklır. Kab~ içın 
rı.atbuat umuım müdülüi!ü, Maliye, nefis lokumlarımız ,.~rdır. 
Gümrük ve İnhisarlar Vekalet - adrese dikkat; Galata Necatibey 
leri bütçeleri avrı avrı okunarak caddesi No. ~2 Telefon: 400:>8 
teklif edilen sekilde kabul edilmis-ı ~!.l!~!.l!~~~~~~~~~!!!~!!!~!!~!.l!~~~I!'!::!!~!!.• 
tir. Müzakerelere bu{!Ün de de -
v .. m edilmektedir. 1 İ ' 

Hatay zürraının borçları 
tecil olunacak 

Ana vatana ilhakından evvel 
Halayda ziraat bankası tarafın -
dan ziırraa yapılan rkrazların 15 
senelık müsavı taksitlerle öden -
meşi Malıve Vekaletince karar -
IJ~tırılmıstır. 

Bay J. O. C. Yazıyor : 

• 

ngiliz Yapısı Yeni ry1odei 

LCO 
RADYOLARI 
GELMİŞTİR 

Galata HEL.IOS Müessesatr 

SÜMER Sineması Venedik kr;ılı, Sultan Bernzıdın 
elçisini hürmetle kabul eyledi. 

Be:vazıt Sultan, sövahcle;den 
cekiı;hordu. Veııedikliler'e de em· 
~i~·eıi 

0

yoktu. Fakat lııristiyan dev
letlerini birbirine düsürınek için 
incelikle hareket eyliyordu. 

Fakat, Venedik hükiımeti de, 
Padisalıa kurnazca hareket edi
yordu. Sultan Beyazıdııı fikirleri
ni kabul eylemekle beraber \'azi
yetin alaca~ ... sekle göre hareket 
etmeğe karar vern1işti. 

Yani, Venedik hiikllınetinin 
menfaati nerede ise onu yaılacak
tı. Sultan Beyazıt, bol keseden ba
bası Fatihin yüz binlerce sehit ve
rerek Fethetlif:i .:\lorayı Veııedik
lilerc veriyordu. 

Son·c!ler ise, İta!Yanın Fraıı - ı 
sadan z'· aric Tunus, Ciboti ,.e Kor
~ika,·a, daha sonra da Inııihz im
~aratorluk toprnk larına eüz dik
mis olduğu mü!aleasında<lır. 

Eks"1'iva okuyoruz. Tedavi gören 
iliçlar 

0

varmıs fakat, ALLCOCK 
yaılnsınd<-Jl bah~ıJince, kat'iyyen 
mübaiağa değildir. Bir zat aıkşam 
tatbk ettiği b,,- ALLCOCK yakısı, 
b;r g(ce zarfında tesirini ııöst.ere
rek ve devamlı s;caklı.k tevlı.d e
de!"e'k ağrıyan mahalli teskin et
miştir. 

LUCIEN BARROUX·nu 
BE'ITY STOCKt'ELD -

LİSETl'E LANVİN 
ve diğer 10 yıldızla beraber 

çevirdikleri 

Sultan Be} azıdın Venediğe gi
den elcisi İskender Bey su yolda 
mütaleada bulunmuştu: 

- Sultan Beyazıt, şehzade Cemi 
Venediklilcrin elinde görmek arzu 
~ttiğini, 1.>u bapta hi\ oir Jnasral
tan cekinmi)·ece;;ini, butta böyle 
bir hizmefe mukabil Padişahlil. 
tekmil .:\]orayı (Yuııanistanı) ı-er
mejie razı olduğunu ••• 

Anlatmıstı. Mesele Venedik hü
kumetinin onlar meclisine arzo -

Sultan Cem, Nisden bir an ev
vel ka~ınak plinlarını hazırlarken 
i~tc yukarıda saydı~ını ınuhabe
reler ve dolaplar dönüyordu. 

Cem Sultan, Nisde fevkalade eğ
lenmekle beraber can sıkıntısın -
dan üzülüyordu. 

Nise geleli dört ay olan Sultan 
Cem, artık Nisten ikrahlık gelir
mefre başlamıştı. (Devamı var) 

Jurnale Ditalvada Virjınyo Gay
da bundan bir müddet ~vvel. İtal
Yanın .l\.rrıP mcnılekC'tlcrini ele 
al~rak, Akdenizi bir İtalyan gölü 
haline sckmak azımind<> ·ılduj!ımu 
·azmıştı. italvanın Habcsistanı 
işeal etmis o1ması. İngiliz .müs -
temkkeleri için büyük Ye daimi 
bir tehlikedir. İtalva. Londra - Kal
küte ,·oluna hakim olduğu gün, 
!nailız mustemlekclC'rine tevarüs 
etmC'k fırsatını bulacaktır 

ALLCOCK, romatizma, lumbago, 
siyatı.k, delikli ALLCOCK yakıla
rile şifa}'QP olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlid et
tiğ, sıhhi sıcaklık, OTOMATİK BİR 
MASAJ gibi hemen ağrıyan yıeriıı 
~afmı kaplar. A.LL<X>CK yakıla
rmdaılo; i<J".mru dmre ve kartal ıe
simlı ma.rioasına di:lcltat ediniz Ec-

NEŞ'ELI SAHA 
Kahkaha tufanı ve ncş'e kay
nağı olan vDıcEJııT SCOTTO-
"" meı;hıır oı*'et filmi. Bütün 
se;vitocileri "'tildiire<:ek ve arkı- il 
Janra beYabcr okutacaktır. !ı 

2 yeni ve göriilmeruiı> 

tarafından oynanın" büyük 
ma(era ve sergüı<-!1.t fihni. 

DOKTOR'un 
CİNAYETl 

Bakir ormanda bir ciaaye! 

Dok.tor ve Vicdan_ 

film birden 

1 

1 
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j~KiBAZ, ffA Z IMSiZll~, M İOI BUL ANT l 

T E M B E L l i G i H O i:, M İ O E E K S i l i K ve 
ye e olu K l u G u N ol, 8 AR s AK 
y A N M A l A R 1 N o A emn~l~~~ift:.11·-MAZON IVIEYV TUZU 

Müferrih ve midevidir MiDE ve BARSAKLARI temizler, alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat· 

İstanbul Defterdarl ığından 
Bilumum Sınat ve Ticari Müesseselerle Ticaret Erbabının Nazarı Dikkatine 

1 

1H.N. 
115 
28 

177 

İSTANBUL DEFTERDARL/GINDAN: 
Mahalle 
Eyüp 
Hamami M. 
B. K. B. 

Kopı 

14 
30 
6 

No. Adı 

Mı.met 
Ahmet Ali 
Dimitri Kaçarof 

i~i 

Terlikçi 
Fı.rıncı 

Boya 
ımalathanesi 

Boya 
imalathanesi 

Lastik 
:imalathaneo;i 
Köıriürcü 

Seneli 
936 
• 
• 

ıh.N. 

51/4 
51/46 
52/7 

K, 
2,00 

24,26 
32,40 

ıı. 

o,Mı 
4,85 
6,48 

1. - Fvkalade vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bazı maddelerin ·mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair 
olan 3828 sayılı kanun 27/5/940 t arihinde neşredilmiştir. 

2. - Bu k anunla vergileri arttırılını.ş olan veyahut yeniden ver
giye "tiılıi tutulan maddelerden kanunun neşri tarihinde mevcutları 
bulunan! 

ı .:.- ithalatçılar 
H - Tuptancı tacirler 
m - Smai müe6seseler. 
iV - Yüz kilodan fazla kahve ve çay ve on tenekeden fazla 

benzin mewudu olan perakendeciler. 
Ticarethane, mağaza, fabrika, imalathane, anbar ve dep0ların

da, 81Jbe veya acenteleri veya ikaınisyoncuları nezdind e ve yahut sair 
verlenie meveut olan malların cinsini, miktarını ve sİkletini, pamuık, 
yW., ve kıl me-.ıcatta ayrıca bir metre mura:bbaınm siıkletini bu. 
ilam taı!Ubeden günden itibaren 48 saat zarfında bir beyanname ile 
Sınai Müe65<!6eler, Galatada Balıkpazarında Muamele ve İstihlak 
vergileri merkez şubesi Tahaklruk Sefliğine; İthalatçılar ile toptan
cı tacirler ve yüz kilodan fazla kahve ve çay ve on ten<>keden fazla ben 
zin mevcudu olan perakendeciler ıkazanc ver&]si noktasından bağlı 
ol<lı*ları Maliye şubesi taha:kıkuk şefliklerine, Adalar, Bakırköy, 
Beykoz, Sarıyerd<ıki mükellefler bu kazalar Malmüdürlüklerine bil
dirmiye medburdurlar. 

(Bunlardan Sınai müesoeseler 2731 sayılı kanun mucibince İs
lüıliıık vergisile mükellef bulunmasalar dahi yukarıda zikredilen 
şekilde beyanamne verecekler ve bu beyananmeye gerk iptidai 
madde halinde gerek mamul halde bulunan, gereıkse hali imalde o
lan eşya ve mevaddın killesini ithal edeceklerdir. 

Bunlardan kanunun neşri tarihinden hali iıınaldı! bulunan mad
deler beyanamelere iptidai madde halindeki miktar ve siklete göre 
dercolunacaktır.) 

3. - Hususi müskirat arnillerile tütün ve müskirat beyileri de 
bu kanunun neşri tarihinde ellerinde bulunan tütün (tönbeki ve 
enfiye dahil) ve rakı, k<ınyak, likör, şampanya, viski, şarap ve bi
ra gibi İnhisar altında bulunan maddeleri etiket fiyatlarına göre 
cins, nevı ve nuklarını bir beyanname ile bu ilanı takibeden gün
den itibaren ili gün içinde ruhsat tezkeresini aldıkları İnhisarlar 
İdaresine bılrlireceklerdir. 

4. - Kibrit İnhisarları isletme sirkeli acenteleri de kanunun ne.ı;
ri tarihinde ellerinde bulunan kibritler ile çakmak taşlarının mik
tarını bir beyaname ile bu ilfını ta.kibeden günden itibaren 24 saat 
~e bulundukları mahallin İnhisar İdarelerine bildirmiye mec

burdurlar. 
5. - Beyanname ile bildirilecek maddeler, Gümrük tarife nwna-

ralarile a$Qğıda gösterilmiştir: 
A) Benzin ve benzerleri (Gümrük tarife numarası 695/B) 
B) Her nevi kahve (gürmülk tarife N o.sı 208) 
C) Her nevi çay (Gü.ınrii.k tarife No.sı 213) 
rı Ham kauçuk, her nevi lastik ayaıkkabı, çizme, Şoson ve ka

loŞ}arı, ve bunların J<iiteberka, balata, ebonit ve volkanitten ve 
sun'i. kauçuk mamul olanları, lastik boru ve ıastikten mamul elek
trık levazımı, cerevanı elektrikide müstamel tel ve kablolar nakil va
sıtalarına mahsus i<; ve dı.ş tekerlek lastikleri, kauçuktan yapılmış 
hazır eşya (_ııüıınrük tarife nu;maraları: 440, 444, 445, 447, 448 ve 
558/H). 

E) Tabaklanmış boyalı ve boyasız her nev'i deriler, her nev'i kö
sele ve sun'i kösele, deriden yapılmış hazır eşya (Gümrük tarife 
nıırnaraları: 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 ,84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 
92, 93 ve 94). 

F) Hernevi pamuk iplikleri, pamuk mensucat ve pamuktan yapıl
mış hazır eşya (Gümrük tarife numaraları: 366, 367, 368, 369, 370, 371 
:ın, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 
388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 3\l8, 399, 400, 401, 402, 
403, 404, 405, 406, 407, 408). (377 numaraya giren ve metre murabba
ının s.iiı.leti 100 gramdan yukarı olan pamuk mensucatın bildiri! -
mesine lüzum yoktur.) 

G) Her nevi yün ve kıl iplikleri, yün ve kıl mensucat, yünden 
ve kıldan yapılmış hazır eşya (Gümrük tarife numaraları: 102, 103, 
104, 106, lC.8/A,B 109, 110, 111, 112, 113, 114/C,Z, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,) (106 nuıınaranın B ve C pozisyon
larına giren yün mensucattan eni 140 santimden aşağı olmıyan ve 
bir metresinin fabrıJcada toptan satış fiyatı, metre murabbaı 600 
grama kadar olanlarda 220 ve 600 gramdan fazla olanlarda 240 ku
rllŞll geçm.iyenlerin bildirilmesine lüzum yoktur.) 

H) Bükülmemiş ham ipek (sun'i ve tabii) her nevi ipe!k iplikleri (tu
ra halinde, müfredat üzere satılabilecek halde veya sair her nevi 
şekillerde (sun'i ve tabii) sun'i ve tabii ipek meıısocat ile sun'i veya 
taobii ipeıkten hazır eşya (Gürnriiık tarife numaraları: 129, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150) 

İ) Baharattan ikara ve beyaz biber. yeni bahar, zencefil, karan
fil, tarçın ve tarçın çiçeği (döğ<ülrnü~. döğiilmemiş) (Gümrük tari
fe numaralan: 236, 239). 

J) Terkip yolile elde edilen plastik maddeler ve bunların ma
mulatı, bunlar sellüloit, galalit, begalit sun'i reçine gibi maddeler
dir. Bunların ham. külçe, levha, çubu·k, yaprak, şerit halinde olan 
lar.ı. .üzer\eri cilalı, sırlı, kabartmalı ... İlıih gibi satıhları çalışıJ.ıııış 
ıolanları ve bunlardan mamul tarak, baston ve şemsiye başlııkları, 
siııar.a ağızlığı, tabakası, tesbih, elektrik mücerridleri ve emsali mad
,deler vergiye tabidir. (Gümrük tarife numarası: 281) 

K;) Mobilyacılıkta müstamel kaplamalık ağaç (yaprak ve şerit 
hırlirıde, kalınlığı altı milİ'ffietreye kadar olanlar cilalı, boyalı, re. 
simli olanlar dahil) parke tahtası ve kontrplak tahtaları (cilalı 
•boylı, kaık.malı ve resimli oianları (dahil) (Gümrük tarife numara~ 
farH (285, 286) 

L) Atıajur kajiıdı, kopye ve yazı çoğaltma kağıtları, cam kii.
gırlı, sinek ·kağıdı, turnosol ;..ağıdt, ve sair miyar kağıtları, ya,ğiı, pa
rafıinli, mı:ımlu, gliserinli, .zamklı, kolalı, kitreli, reçineli, albominlı, 
lıkillodyonlu ve emsaü ıkağıtlar, duvar kaf(ıdı ve mukavva;latı ve şe
ridi ve sair !kaplamalık kağıtlar, kağıt ve mwkavvadan mamül •'Ş
ya (ırümrü'k tarife numaraları: 3?6, 330, 333, 334, 338, 362, 363) 

• M) Keten, k endir, m anila kendiri, jüt ve sair ipliık imaline veya. 
doit\unaya elverişli n ebati maddelerden mamul ve makara, çile yu
ma1t, zıvana ve saire şekillerinde müfredat üzere satılabilecek h ale 
getirilmiş iplikler (kasarlı, kasarsız, boyalı olanlar da dahil) sicim, 
fp halat (!katranlı, boyalı madeni tellerle mürettep olanlar da dahil) 
paspas, her nev'i keten mensucat (örme kumaşlar da dahil) dantela 
yapıştınna, işlemeler ve işlemeli harçlar ve şeritler, püskül, düğ
me, saçak, kordon, işlemeli olmıyan şerit ve harçlar gibi şeritçı ve 
kaytancı eşyası, keten, kendir ve saireden mamul hazır eşya (güm
rıık tarife numaraları: 413, 414, 420, 421, 422, 423, 426, 427, 428, 434) 

O) Yere sermiye mahsus linoleom, kaptolikan mu.şaanbaları, dı
var, raf, sofra ve möbi!ya örtmiye ve kaplamıya mahsus muşamba
lar, muşambadan mamül hazır eşya (ı<ümrük tarife numaraları: 
452, 453, 455). 

P.) Çini: ve porselenden döşemelik tuğla, banyo ve kurna, le
vabo, ördek, abdesthane takımları, havan, kapsol, soba ve aksamı, 
h<'r nevı topraktan su süzgeci ve aksamı, çini ve porselenden sofra, 
tuvalet takımları, salon eşyası, heı"kel, çiçeklik ve çice!k ve sair ma
mulat, çını ve porselenden elektrik iıletleri ve aksamı (gümrük ta
rife nunınraları. 483, 484. 485, 486, 487, 488, 490) 

R) Şişe. damacana, kavanoz, ayna ve maf(aza camları, otomobil 
ve saıreye mahsus emniyet camları, ayna, fotoğraf camı, camdan 

lamba karPUzu ve abajurları, elektrik ampulleri, saat camları ve 
saat tertibatını haiz sair alat camları, camdan, mineden ve camlas
tırılanıs porselenden düğme, boncuk, sigara ağızlığı, bilezik, küpe, 
teSl:ıllı, vüziıık ve sair eşya, s;.fra, tuvalet, salon ve yazıhane için cam-

- dan mamul eşya (gümrük tarife numaraları: 494, 498, 499, 500, 501, 
503, 505, 5-07, 51-0, 511, 512, 515). 

6. - Müddeti içinde beyaname vermiyen veyahut mevcutları
nı noksan bildir~nlerden beyannamesini vermedi'kleri veya noksan 
bildirdikleri mad delerin vergisi beş kat fazlasile tahsil edilecektir. 

7 - Beyanamelerin kabulü için tayin olunan müdd'etlerin he
&a'bında asağıda:ki noktaların behemehal nazart iübara alinması ve 
beyannamelerin bu müddet içinde verilmesi ltı.zıımdır. 

A) İthalatçı tacirlerle toptancılar ve sınai müesseseler çav. kah
ve ve benzin satan perakendeciler için verilmiş olan 48 saat mühlet 
bu ilanm yapıldığını takip eden giinün mesai saalınden baslamak 
üzere üçüncü günü sabahı mesai saatinde bıtecok tir. 

B) İnhisar bavilerile müskirat amilleri iı;in tayın edilmiş olan 
iki l(iin müddet ilanın yapıldığı ı?Ünü takip eden ~ı.inün mesai sa
atinden başlıyarak ikinci ı?iinü aksamı mesai saatınde bitece!ktir. 

C' Kibrit şirketi acenteleri icin 24 saatlik mtihlet iliin' taki
beden ı?Ünün mesai saatinden başlıvarak daha ertesi günu sabahı 
mesai saatinde bitecektir. 

Aliıkadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. 
NOT: 
1 - Verilecek bevannamelerin hak ye silintiden ari olarak ,,.d

kine ile veya mürekkepli kalemle normal eb"attaki kai!ıtlara ya
zılmasına ve aşağıdaki nümuneye göre tanzim edılmesıne dikkat o
lunmalıdu-. 

Müikellefin şube 
Hesap numarası 
Adresi : ........... . 

Şubesi Tahak;kuk Şefliğine 
İsim ............ . 
İş ............ . 
Beyannamenin ve .. 
rildiği tarih: 

)& .... Yün ve pamuk Ticari esasa gô-
ı:: :::s s ;.;:.. . t c -"' ..c ..... "t:l..... - cı.ı mensucatta met- re 1n!.t( arı; a:: 
~~~ ~z -
"" ;;;ı ..c :;;:, re murabbaının (Met. c, d'iziııe, 0 ,;ô 
~3~ -~ "' N ..... .D;:;: sikleh: adet ve saire l t2 "" 

'--:::::.-'='-"'-~....&.~~~~~-ı...;;;.;...;....~~~~~ 

Müesseserne ait imalathane, de.ı:ıo, mağaza ve yazıhanemlc sair 
yerlerde / / tarihinde mevcut bulunan istihlak ve,rgisine 
tooi maıddalerin vukarıda müfredatile gösterilmiş olduğunu bildi-
riri:ın.. 

(PUL) 
Müessese sahfüinin açık hüvi -

yeti ve inızası: 
2 - Hususi müskirat iıınillerile, tütün ve müskirat ibavileri ve 

kfurit in.h isarları işletıme şirketi acentalarının kullanacakları be
yannameler İnhisarlar İdaresince tabı ve ihzar edilmiştir. Amil, 
bayi ve acentaların meııkur idarelerden tedarik suretile bu beya 
nnamereri tanzim ve tevili etmeleri llızımdıt. 

(4397) 

Ağaran saçlara 
JUVANTiN 1 

KANZUK ı 
Saç boyaları saçların tabii 
r enklerini iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çıkmaz, daima 
sghit kalır. Kumral ve siyah 
ı ·t"okli B1hhi eaç boyalarıdır. 

INGILİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOGLU - i STANBUL 

Nafıa V ckaletinden : 
9/7/940 salı günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti binası için

de malzeme müdürlüğü odasında toplanan malzeme eksiltme komis
yonunda 21000 İıuriliz lirası muhammen bedelli İstanbulda sif teslim 
şartile 15 adet Dizel motörlü 12 şer tonlU'k yol silindirinin kapalı zarf 
usulile eksiltmesi yaoılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 550 kuruş bedelle malzeme mü-
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M. Aşkı 

G. Soyu 

Topcı;lar 

A. Beyroy 
1sıaın·bey 
F. Çelebi 
F. Çelebi 
F . Çelebi 
Tahtaaninaı 

C. Kasım 
H. Çavuş 
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B. K. B. 
Haydar 
K. M. P. 
K. 1\1. P. 
G, Suyu 

R Yeni 
G. Suvu 
İtiliımncy 
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İslıim'bey 
G. Suyu 
İsliımbey 

• 
H. Çavuş 
Nişaııc-a 

Nişanca 
C. Kasım 
Nisanca 
A. Beyköy 

K. Mu~lahattin 

K. M. P. 

KM. P. 
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Dimitri Kaçarof 

Sadettin 

Mustafa O. 
Mustafa 
Mığırdıç F.zsan 

Ha<:ı Ahmet 
Durmuş 
Sami 
Sami 
Sami 
F erhat O. Cemal 
Feyzi 
Ali Nezir 

Kır kah
vesi ve büfe 

Kasap 
Kahveci 

S ünnetçi 
, Sünnetçi 
S ünnetçi 

İsmail Hakkı 
Hasan kızı Zclıra 
Lutfiye 

Manav 
Manav 

iorgancı 
Kahveci 

Ahçı 
Bakkal 
J<'ır.ncı 

Fır;ncı 

Abdullah Sin 
Abdullah Sin 
İsmail Hüse-
yin oğlu 

Kahveci 

Maliık oğlu Şevıki 

İsmail Dalkılıç 
Kahveci 
Balıkçı 

Kahveci Salih 
Ahmet 
Muzaffer 
MuzaHer 
Şevket 
Mehmet Koncuk 
Şevkd 

K. tamircisi 
Terzi 
Terzi 

.l{öımürcü 

Manav 
Köınürcü 

Manav 
Kaıweci 

~be 
Ebe 

B. ardiye 

MaJımut Küşter 

Aıbdi oğlu Osman 
Hatice 
Hatice 
Fa tnı a Yorgun 
Cemal Haue 
Ahmet HaJil 

Süle) man Sırrı 
Taştan 

Mehmet oi>lu 
Halil 
Mehmet oğlu 
Halil 

Ot tüccarı 
Kereste 

tü-ccar1 
Avukat 

Hamamc> 

Hamamcı 
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Şaban Bchzat 
Yorgı Efreınidi 

Kömürcü • 
Un • 

fabrikası 
Yorgi Efrmnidi Un • 

52/i 

61/20 

51/11 

51/7 

50/l 
51/8 
41/52 
41/31 
41/30 
51/22 
51/14 
48/17 
48/2 
48/28 
48/25 
48/5 
48/6 
41/36 

48/50 
50126 
50/46 
49/33 
50/17 
50/18 
50/40 
50/25 
50/39 
49/40 
48/1 
52/22 
52/21 
51/19 
52/20 
52/27 

32,40 

10,88 

0,38 

6,M · 

1,50 
0,16 
2,84 
7,00 
2,09 
0,04 
0,12 

21,89 
12,08 
22,50 

6,78 
242,10 

67,66 
33,13 

10,40 
2,37 
0,30 
8,56 

18,00 
4,69 
2,25 
2,76 
2,25 
1.87 

11,70 
11,82 
28,00 
5,62 

33,43 
38,91 

18/8 46,05 

11/40 135,00 

22/91 135,00 

52/8 
14/44 325,76 

3/36 150,00 

6,48 

2,1s 

o,oB 

ı ,21 

o,30 
o,03 
o,51 
1,40 
o,42 
0,oı 

0,02 
4,38 
2,42 
4,50 
1,36 

48.~ 
13,53 
6,63 

2,08 
0,47 
o,06 
J,71 
3,60 
0,94 
o.45 
o,55 
o,45 
o,37 
'34 
?'36 _, 
5,60 
ı.12 
6,69 
7,78 

g,21 

21,(j.) 

21.rj) 

65,16 

150,rj) 

fabriıkası 

117 T. Minare 72/l Glorya sanayi Fabrika ve 935 J/29 183,54 36,
7
l 

limıtct S. komisvonculuk 49 
26 K. M. P. 144 CibaJı de.[(irmeni · Un 936 14/78 717,47 143• 

işletme Jimitet Ş. fabrikası J<J t ıC 
Eyüp malıv<' şubeei mükelleflerinden yukarıda adı, işi ve ticaretgfıh adresi yazılı şab!61ar ~,rt 

retle yeni ,ıdreslerini bildirmemiş ve tebellu~a salahiyetli bir kimse göstermemiş ve yapıl~ ıeriJl' 
mada da itvııluııamamış olduklarından hizalar.ııda gö.sterilen yıllara ait kazanç ve buhran verı<v ı 
zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği mümkün olmamıştır. ··ıere 1 

Keybyet 3692 sayılı kanunun l O ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek u A . ~· 
olunur'. ( 4428 ı ~ 

~~~-'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- ~ 

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : • si ,~ 

(Satış Müdürlüğünde kapalı zarf usulile sah1P ,; 
eşya satışı) 

İhale günü: 10/6/940 

M. K. N. .Marka Na. 

6781 J s 
454 
s 

AMC 

5751 
5775 

A~NO 4174/F 
1/5 

VAZ 354/60 
364 

İhale ııünü: 12/6/940 

6735 

4105 

67~ l LKAR 100/5 

MN 
6721 MUM 3032/48 

Mikt arı 

Ki. Gr. 

4203 000 

JiJ57 000 

1442 000 

1070 300 

4253 500 

U~ğ"erı 

Lira Kr. 
11987 17 

51037 55 

15338 50 

8505 25 

10913 00 

f'~y ak çesi 
Li r a Kr. 

900 00 

3802 00 

1150 50 

638 00 

818 50 

Eıyanın cinsi 
ucat 

Kasarlı pamuk mens 

. s<ıcat 
!pekli pamuklu men· 

I. oek · ·u uk rneıısU cızgı pam 

~c• 
i 

il 
eıı~ il 

. rrı ul< Jl1) 
Boyalı ve işlemelı _pa "i b8vı 1ıı cat (% 25 den az ıpe/( ~" " 
, . ~eP5 ) \ 
Ipliği boyalı P";r:'~l<ei\İ Jı8.,.ı ı ıf~ 
(3 25 den az sun ı ıp ~e ';.t•ı 

dürlü<'ünden alınabilir. 1 

Muvakkat teminat eksiltme g'(inünde!ki kur üzerinden Türk para
sına tahvil edilmis olarak 2490 sayılı kanunun 16 cı maddesine göre 
hesap edilerek verilecektir. 

.. Jel" <ı>""\i 
Yukarıda marka, numara, de~eri, miktarı Ye cinsleri yazılı eşya üstlerinde yazılı ııoıı ,.ri ~tlr 

numaralı kanun _mucibince. ve 2490 savılı kanunda. yazılı. hükümler daire,;inde .. ve. _k_apalı s!uıac8 05ıe~ 
Sirkecıde Re•adıye caddesırıcte, h~lı antreı:ıo.Slı dahılındekı Cumruk satıs mudürlugurıde ırıda ~ •. ~·~· 

<:artnameler anılan mudurfükten her gun oarasız alınabilir. Isteklilerin e•vanın hızaS ]<Jİl Jl1 ~ i~ 
len uey akcesini ihale günlerinde ö~leden ev\'el vezneye yatırmaları <arttır. İsteklilerın te]<O~~~: Iİ' . 
Jaril~ birlikte pey akçesı ma'ki>uz lal'rnı v~ _2490 sayılı kanunda yazılı ve;ikala~nı _zarflara fe1D"0; t 
le gunlerınde saat 12 den evvel mudurlu"e maılobuz muka.bılınde vermelerı lazımdır. 3 de i$ ~ İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve şartname

sinde yazılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 14 de ka.dar mezkur ko-
misvona makbuz mukabilinde vermeleri lazıımdır. (2401) (4187) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
U. idaresi İlanları 

Demir ve deniz yollarında muteber müşterek biletler: 

tuplarının şartnaımelerde ayrılan verlere yazılması mecburidir. Zarflar ihale günü saat 1 

!onunda aeılacaktır. (4344) 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 
ha:kimlil'in den: 

Ana ve ha.basının Erzincan fe
liılketinde vefat e tti"i anlaşılan 

ve halen 92'7 D . olan küçüık Neıba

hate kardeşi Nezihinin vasi tayin 
edildiği ilim olunur. 939/255 

TUZLA IÇMELE~~" 
1 Haziranda açılacak ve trenleri de işlıyec 

1/ 6/1940 tarihinden itibaren Bandorma volile İst.ınbuldan, Balı
kesir, Soma, Akhisar, Manisa, Menemen ve İıımir istasyonlarına ve
y a bu istasyonlardan İstanbula seyyaha! edecek yolculara demir ve 
deni:t yollarında muteber müşterek Pidiş ve gidiş - dönili; biletleri --------------
satılacaktır. ZAYİ - Tatbib mühürlerimi 

Fazla tafsilat için mezkur istasyonlara ve deniz vollarının İstan- ZAYİ - Tatbib mühürlerimi 
bul ve İ:ınıir acentalarına müracaat edilmelidir. ·2527• •4394> le borcum yoktur. İlan ederim. 

* * Beykoz Mezarlık üstü 22 No. da 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 300 adet mahruti çadır 13/6/ Ayşe Sıdıka 

1940 nersembe günü saat 15 de kapalı zal'i usulü ile Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. --------------

Bu işe Nirmek istiyenlerin 1800 liralık muvalkkat teminat ile !kanu
nun tayin ettiği vesikaları Ye tekliflerini ayni gün saat 14 e !kadar ko
misvon reisliğine vermeleri Iazıımdır, 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-
darpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (4337) 
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