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1- Sıcak havalarda midenizi yormaktan sa_ 
kınmrz. Hastalık ıetirir Her yemekte bir 

1 
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imali Fransada 40 Kilometrelik Bi 

Muharebenın 

• 

GÖRE: 

Almanlar, Şimal Denizile Menin 
Arasındaki Orduya Hücum Etti, 
Bir Kısım Kuvvetler Geri Ahndı 

1
. ALMANLARA GÖRE: 

/ 

· -tı Flander~lerde Muhasara Altında 

LONDRAA.. 

0 o 
Maıdstone 

~ Douvres 

-ll!JJJJJl, 

,~~ A ..____ _____________ ..._ _ _._ _________ ..__ _________ ~------~--~~~~--"-~~-
ı,~ ~. ·~~.t . 

........ ,. Bulunan DÜ«ı;man Geri Atıldı Cc-phe, Belçlkada Gand'ın garbından başlıynrak Fransada Menin önünden inmekte, vaıenciennes mınta 
3' dune nazaran bir miktar paha daraıtm:ık suretlle Lille'in önilnden geçereıt Donai'ye inmekte ve Bethune, 

1 Londra, 27 (Hususi) _ Garp cephesinde Alman ta- Omar -üzerinden Calnis~nin şimalinde nih ayet bulmakt.ndır. Cenup cephesinde düne naz.aran deği~klik yold 

· · · arruzlarmın en bellibaşh hedefi. Flanders'teki müttefik-!. 

il( ]er ordusudur. Fransadaki külli kuvvetlerden ayrı düşen ı • ıt Akd • d k 
• . ~bu ordunun vaziyeti gittikçe müşki.illeşmektedir. Alman- n O') ere enız e 

~ -:. -,,. :•~'1!·' ""' · .J • ..... •• , ~ ~ • ~ ... I' .-· ların hedefi, bu orduyu imha ederek Belçikayı ortadan Ö 
f~."4~ '*·~"'~'\hC~i~.: .:; - ~kaldırmak ve Fransanın Şimali Garbi kolesindeki. gediği 

lngirz sahıllcrinc ~ erıeştırıl en höva da fi toplşrnıJan bıri de kamilen kapamaktır. Bu ordu Belçikalılardan, Ingiliz-

~imanların Yeni Planı: r-ASKERi -"' 
1 VAZiYETİN 

iıgilterege Norveç !:'~~~~.~~!.,._ 

lF rden ve Fransızlardan müte. 
~ekkildir. 

Gl. Weygand bu ordu ile tema. 
sı idame için bu cepheyi bir kaç 1 
kere ziyaret etmiş ve burada 
Belçika ordularının başında bu
lunan Kral Leopold ve İngiliz 
kuvvetlerinin kumandanı Lord 
Gort ile görüsmüştür. Gene!'al 
Veygand, bir harp tayyaresiyle 
gitmiş, gerek bu tayyare, gerek 
ona refakat eden tayyareler Al. 
man ateşine maruz kalmış Vey. 
gand geri donerken bir destroye. 
re binmiş, fakat bu destroyer 
de yolda düşman ateşine maruz 
kalmıştır. 

{J l d H •• ce şiddetli muharebeler vuku bu-

s e lln en ucum luyor ve Almanlar burada külli r kuvvetlerden ayrı gelen kuvvetle-
ri bertaraf ebnek istediklerini 

Edecek 'erm l•Ş ~~~er;:~:beı~~an~~nbo~u~;~ L ~ dökmekten, malzemelerini isrnr 
etmekten çekinmedikleri de göze 
çarpıyor. Burada kırk kilometre 

Londra, 27 (Hususi) - Harbin İngiltere sa~illerine 
. anmak üzere olduğunu nazarı dikkate alan Ingiltere 
ltlturneti, tehlikeye karşı gelmek üzere kati ~edbirler al-
. nıecburiyetinde kalinıştır. Almanlar dün Ingiliz sahil

. şiddetle bombardıman ettiklerini bildiriyorlarsa da 
----ı bu haberin aslı yoktur. Alman. 

INGl.LTERE ~arın bütün y~ptıklan Yorkshire 

1 

ıle Essex'e hırkam bomba at.. 
maktan ibarettir. Almanlar da. 

~oskovaya ha fazla gemilerle meşgul olmak. 
tadır. 

8• H t İngilizler. harbin kapılarına 
ır eye dayandığını hissetmt?kle b'ra~er 

harbe de hazır olduklarını ayni 

Gönderdi derecede hissediyorlar. . .. to 1 Nuevelle gazette rle Zurıch ın, 
lldra, 27 (Hususi) - Sovyet Stokholm muhabiri, Almanların 

~illeti, İngiliz _ Sovyet ticari Norveçi üssülhareke ittihaz et. 
ııasebetlerinin ihyası maksa- mck suretile İngiltereye karşı 

~t lltüzakerelerde bulunmak ü- büyük bir taarruz hazır~anıakta 
t Sir Cripps'in riyasetinde olduklarını bildirmekteJır 
~ovaya bir hey~t gönierilme- Bu muhabir merkezi Norveçte 
ıı kkındaki cevabını Londraya bulunmakta olan Alman kı~aatı
~erıniştir. nın Bergen ve Stavangere gonde

\J'et sefiri Msisk:, hükume. rilmiş olduklarını ve es3scn bu 
v Sir Stafford Cripps 'ın Mos. iki noktada bir çok cüzütnmların 
q.~C! seyahatına muvahkat et- tahşit edilmiş olduğunu ilave eti lord Halifaksa bildirmiştir. 

1 
mektedir. 

e~.ter ajansı, Sir Stafioıd 1 Bir çok boş Alman gemilerı 
tı'l>g ııı ihzari müzak>!!'e1erde bu 1 garbi Norveç limanluına gimde. 
l'l'ıalt iızere bu akşam Lrndra- rilmiştir. 

l\j ~1oskovaya hareket ettiği:ıi İn~ilterenin cenup ve cenubu 
'l'ttıektedir. şarki sahillerindeki çocukl~rm 
...___ o tahliyesine başlanmıştır. 

kibrit Fiyatı En Tehlikeli Kumar 
Bütfuı matbuat, ana avatan 

Arttırtld• müdafusı için alınan tedbirleri 
~ hararetle tasvip etmekte ve Al. 
~ q'tı istihlak maddeleri fiyatia- :ınyanır. İngiltereye karşı ta. 
b

11 
~aın yapılmış ve. b '"a. etmesini, Hitlerin oyna. 

t t ~n para arttırılm l ·d.~: ;hlikeli kumar 5~rmak. 
•ltınci sayfamızdad ~-. \ (Sonu Sı. 4, Su. 5) 

f 
.ı 

genişliğinde olan bir cephe, har
bin en kanlı. vakalarına :µıhit ol
maktadır. 

Bu cephedeki Belçikalılarla İn
giliz ve Fransızlar en muannld:ıne 
mukavemeti göstererek vaziyet
lerini, fenn bir Akıbetten koru
mak için çalışıyorlar. 

Almanlar Cambral mıntaka
sında da tank taarruzları yapıyor. 
Somme'da Fransızlar, mevzii ha
reketlerine mlisait şartlar için
de devam ediyor. Fransızların 

t-.edefi, dört beş giln evvel Somme 
nehrini geçerek cenupta oldukça 
llerliyen Alman kıtalarını bura
dan çıkarmaktır. Bu harcltAtın 
muvaffnklyetle devam ettiği an
Jnşılıyor. 

Almanlar, Calais'i işgal ettikle
rini resmen bildiriyorlars:ı da 
milttefikler bu haberin doğru ol
madıjtı uzerinde ısrar ediyorlar. ---

ÜÇ B-0YÜK HÜCUM 
Müttefiklerin bu ordusu dün 

Almanların üç büyük hücumu 
ile karşılaşmıştır, bu hı.icumlar , 
topçunun, tayyarelerin ve hü
cum arabalarının takviyesi ile a
deta büyük mikyasta· bir taarruz 
manzarası irae etmekte idi. 

İlk taarruz Courtrai bölgesin. 
de yapılmıştır. Alman ve Belçi
kalılar arasında cereyan eden a
ğır muharebeler, hücumlar ve 
mukabil hücumlar şeklinde de. 
vam etmiş ve vaziyet tam bir is
tikrar ile nihayetlenmiştir. Cour. 
trai'nin Cenubunda bulunan 
mevziler üzerine düşman diğer 
ilci taarruz daha yapmış ve her 
ikisi de geniş bir cephe üzerindE> 

(Sonu; Sa: 4: Sü: 2) 

Yeni Senenin Bütçe 
Müzakeresi Açıldı 

Büyük Millet 1\-leclisinde 940 rnııli yılı biitçe müzakerelerine 
dün başlanmıştır. 268 milyon kiisur olarak tesbit edilen bütçe 
esasları hakkında, ilk söz alan MaJiye Vekili Fuat Ağralı geniş 
izahatta bulunmuş ve varidat ve masraf fasıllan üzerinde et. 
raflı tafsilat vermiştir. Bu arada Hkeri ihtiyaçlarımızı karşıla. 
mak üzere alınan fevkalade tah ııisat tedbirleri ile para vaziye. 
timizi de anlatmıştır. Bundan sonra söz alan mebuslar hükilmet 
dairelerinde masraflan azaltmak için tedbirler alınması yolun. 
da temennilerde bulunmuşlardır. Bu husustaki tafsilatı üçüncii 
sayfamızda bulacaksınız. 

Taahhüdlerinden 
Asla v a~geçmiyece 

İtalyanlar, Almanların Müttefi~lere İndirdiği Darbenin Akdenizd 

Harekat Sahamız Üzerinde Akisleri Olacaktır, Diyorlar 
J...ondra , 27 (Hususi) - İngiltere hüki'ımetinin 

A.kdenizdeki siyaseti hakkında bu aksam geç ,·akit 
İngiliz radyosu su beyanatı neşretmi!?tir: 

deki büyük Vt")" ki.iı:iik her tiirlü tehlikeyi 
iyasi, gerek askeri bakımdan önlemek için b 

raftan kendisi diğer taraftan miittcfikleriyle 
"İngiltere hükumetinin Akdenizdeki ı>i~ a eti ka. 

tiyen . deği. menıiştir. ve İngiltere hükumeti hu sa
hadaki biitiin tnahhiitlerinı ifaya hazırdır. Böyle 
olmasaydı Garp <'ephesinde istifade cdile<'ek. olan 
Yakın ~ark ordusu, bu havalide tutulmazdı. lngiL 
tere hiikfüneti Jtaharlaki, yahut Yakın ve Orta 
Sarktaki tebaasını~ İngiltereye dc;nmesi i~in hic 
bir emir vcrmeınistir. Ancak memleketlerine hiz. 
met edecek olnn İngilizlerin muvasala kolaylığın. 
dan istifallc ederek dönmeleri i tcnmistir. 

likte ciddi tedbirler almaktadır. 
İtalyada halkın miittcfiklere karşı harbe gl 

arz.usu pek za~·ıf olmakla beraber, Fa ist gen( 
nin mütemadi tezahii ratı ve İtalyan matbua 
ne riyah, hiikiımetin İtalyayı harbe iirükliy.-•'l.:..ırı 
ihtimallerini orto~·a atmaktadır. Böyle bir Y 
yet kar ısında Akdeniz devletlerini korumak ._ 
"adiyle şimdiden bütün t:arelere ha vurulmu 

<İtalyanın vaziyeti \'e Mısırda alınan tedbi 
ait mütemmim ve mlihim haberleri ıncı sa;y 

Reuterin bildirdiğine giire, İngiltere Akdeniz- mızda bulacaksınız.) 

Hükumet 
Yu!af ihracını 

Yasak Etti 
Ankara, 27 ( A.A.) - Ti

caret Vekaletinden tebliğ e
dilmiştir: 

1 - Milli müdafaa ihtiya
cına binaen memleketimiz
den yulaf ihracatı mt!nınudur. 

Bu memnuiyet yüzünjen yulafır 
müstahsil elinden düşüle fiyatla 
çıkmaması için toprak mahsulle· 
ri ofisi doğrudan doğruya müstah 
silden yulaf mübayaasıııa me
mur edilmiştir. 

Satın a lma yerleri ve yulafın 
kilo başına fiyatı aşağıda göste. 
rilm:1itir: 

Dıyarbakır, Mardin, Urfa. Su. 
ruç ve Karsta dört k•uu~a. 

Adana, Ceyhan, Tarsus, Elma
(Sonu Sa: 4, Sü: 3) 

Lille'in Şimal ve Garbinde Harp Şiddetle 

Devam Ediyor, Almanlar Hedeflerine 

Varmak İçin Büyük Kuvvetler Sarf ediyor 
Londra, 28 (Hususi• - Dün en muannidane ve en kanlı m 

haıebe, Şimali Fransanın en bı?llibaşlı şehirlerinden olan Lılle' 
şımal ve garbında vuk ı buldu. Almanlann anlaşılan burad.djf!11:1 
hedefi Flandres'i ikiye ayırmaktır. İngilizlerle Fransızlar Bel 
kalılara yardım eder~k bu taaı ruzları bertaraf etmiyı? çalışıy·nl'J!"o:.ı 
lar. Fakat buradaki müttetıklerin kuvvetleri en çetin giıçl 
!erle karşılaşmaktadırlar. Ç.ınkü sahil tarafından ricatlerı teh 
kededir. Müttefikler Calais'yı nıüdafaaya devam ettil<.Jerinl 
Almanların Calais'ye karşı yaptıkları bir hava taarruı:uııu kır 
üç Alman tayyaresi rfüşürerck piıskürttüklerini bildirmC'kted.r: 
ler. Müttefik donanmanın : :~r.t hattını kurtarmak 
logne'yi bombardıman etmesi beklenmektedir. 

Almanların harp ba~lad.ğındanberi pilot, rasıt, navigatör 
}arak kayıplarının 4500 i geçtiği snlaşılmaktadır. Almanhınn m 
harip kuvvetleri de bilhass'l son giınlerde son derece ağı:- zayiat 
uğramışlardır. 



Almanya ile Bir 

Ticaret Anlaşması 

Yapdmıs Değildir 

Almanya ile yeni bir ticarPt an 

!8-5- 940 ;J 

Bazı Maddelerin islihlilı 
Vergilerinin Arttırılmasına Dair 

Olan Kanun Meriyefe Girdi 
• laşması yapılmış değildir. Piya-

11kOkU11 arda D U 
•• n 1 sada şayi olduğ~ gibi yirmi mil-

nün Kih~-t -sa-bşları-, Ellerinde Bulunan Mah Saklıyanlardan Veya Eksik 
Polisler Tarafından 
Kontrol Edilirken Gösterenlerden Vergi Beş Kat Fazlasile At.nacak •• un 

slere Nihayet 
i yon liralık bir ıhracat mukave. 

lesi de yapılmamıştır. Ancak kcn 1 

V • ı d • dılerile tediye ve ticaret anlaş..! er 1 • ı ması bulunmıyan meml~ketler 1 
~ rr-

'"' . ----------------- yılı kararnamenin birinci mact. 
gibı Almanya ile de C/12669 sa-'j' ~ ! Bugünkü Program: 

Bulunan Yedi Bine Yakm desinin tatbikine ~it ikinci bir 
talimatname ile İspanya, İran 1 12,30 Program, saat ayarı. 

imtihanlarına yarın Başlamyor Dc.nimarka ve Almanya ile tak~ t 
yapılmasına müsaade edilmiştir. ; 

1 
12,35 Ajanı haberleri. 
12,50 Alaturka Müzik. 

1 ı3,30 Plikla kanıık neırlyat, 
bütün ilkokullarda dersler kesilmiş, imtihana ta
an talebelerin karneleri dağıtılmıştır. Talebelerin 
· muvaffakıyet dereceleri geçen yıllara göre da-

sınıf talebeleri yüzde 
ve üçüncü sınıflar tale-

88, dördüncü sınıf ta-
yüzde 80 nisbet!nde 
olmuşlardır. 

ıf talebesinin imtihan. 
başlayacaktır. lstanbııl 

imtihanlanna girecek 
Unu 7 bine yakındır. 
erin imtihanları bu se-
a olarak arkadaşlarının 
de yapılacaktır. 

larında resmi mektep. 
uğu gibi hususi ve ekal

armda da, talebenin u
u etrafında fikir e-

dinmlye müsait olan usul tatbik 
edilecektir. 

Orta okullardaki mezunıyet im 
tihanlarının eleme kısmı bugün 
ba:ılayaHktır. 

Ankara Hukuk Mektebinin 
Maarif Vekaletine Devri 

Ankara hukuk mektebi Maarif 
Vekaletine devredilmek üzeredir. 
Devir işi, yeni ders yılı başına 
kadar ikmal edilecek ve ayni ~ 
manda Hukuk fakültesi talima. 
tında değişiklik yapılacaktır. B:ı
zı derslerin iki senede okutulma
sı ve birinci sınıftaki derslerden 
bnzılarının tedris şeklinin d~ğif
tirilmesi düşünülmektedir. 

ali. DUn Alf sam 
1 

Anif araJ1a Gitti 
iye Reisi, Orada Şehrin Pasif Korunma 

Etrafında Temaslarda Bulunacak 
Vali ve Belediye Reisi 

Lutfi Kırdar, dün akşamki 
trenle An.karaya gitmiştir. 
Belediye Reisi, Ankarada 
pasif korunma işleri hakkın
da hükfunet erkfınile görüşe
cek ve İstanbulun pasif mü
dafaası bakımından bazı di
rektifler de alacaktır. 

Lıltfi Kırdar, dün akşam bu 
mesele hakkında kendisile görü
şen bir ınuharririmize demiştir 
ki: 

"- Amiral Mouren'in raporu 
gt:ldi. Tetkik ettim. Çok mühim 
noktalara temas etmiş. Ankaraya 
bu gidişimde pasif korunma hak
kında da allkadarlarla temas ede 
ceğim. Dönüşümde bu husus h~\t
kında tekrar görüşürüz." 

Lutfi Kırdar, hareket etmeden 
evvel polis müdürü ile uzun müd 
det görüşmüştür. 

İKTiSAT MÜDCBtl 
Bir müddettenberi Ankarada 

bulunmakta olan belediye iktısat 
müdürü Saffet bugün şehrimize 

,_ ___________ gelecektir. İktısat müdürü Arı. 

1 
karada, 1.taııbula verilecek fazla 
buğday hakkında Dahiliye ve tk.. 
tısat Vekaletlerile temas etmiş

ri Kamp Tarihleri 

Edildi 
itede askerlik kamp ta

tesbit edilmiştir. İlk dev-
5 temmuzda b!l~la) a-

25 ine kadar, ıkinci dev-

imtihanlan 
yapılacaktır. 

aile reı ımlz ve babamız, 

amız Mehmet Behiç Erbek 
tU ve sevgili kızımız, karde-

emlz Behire Erbek'ln ruh
için Mayısın sı inci Cuma 
namazını müteakip E7GP· 
ünde mevlüdll şerlf oku-

tir. Bu temaslar muvaff•kıyrtle 
bitmiştir. Vali muavini Haliık 
Nihatla elektrik idaresi müdürü 
Tayfur Nazım da bu akşam, ~e~ 
rimize gelmek üzere Ankaradan 
ayrılacaklardır. * Belediye lstanbul ciheth1de
ki temizlik amelesi için de Süley
maniyede bir kantin hazırbmış.. 
tır. Bu kantin Süleymaniye med. 
resesindedir. * Belediye zabıta talimatname 
sini hazırlıyan muhtelit encü.. 
men dün Anadolu cihetindeki 
memba sularını mahallerinde tet
kik etmiştir. Encümen azalan 
bugün İstanbul cihetindeki pazar 
mahallerini gezerek .ıpda madde. 
leri üzerinde tetkiklerde bulw.ıa
caklardır. 

Samsun Gümrük 

Müdürlüğü 
Bu dınl toplantıya, arzu bu-
-ef verecek zevata min- Sirkeci gümrük müdünl Enver 
~eria. Onur, Samsun gümrük müdürlü-

Erbetc .n... ğüne tayin edilmiştir. 

Takas Limited şirketinin tııkip l 
edeceği sistem şudur: Mallar 1 
gümrüğe bilfiil geldikten .sonra, 
giimrükten bir gümrük takas mü 
zekkeresi alınarak yukarda yaz.. 
d!ğınuz vesaikle takas şirketine 
müracaat edilecektir. Şirket ll- l 
zım gelen tetkikatı y:ıptrktan 
sonra, malın bedelinin tahsOi i
çin Merkez Bankasına bir mek
tup verecektir. Merkez Bankası 1 
da malın bedelini tahsil edecek, 
ve tahsil ettiğine dair tüccara bir 
makbuz verecektir. Tüccar bu 
makbuzu Takas şirketine ibraz e
decektir. 

\ 

Ecnebi Gemiler 
.L.timanımızda ecnebi vapurlar • 

azalıyor. Bilhassa İtalyan va. 
purlarının seyrüseferi oeıc: sey
rekleşmiş ve bir iki balıl(çı g~ ı 
misi de dün hareket ettiklerinden 
limanda İtalyan vapuru kalma- ' 
mıştır. Limanımızdaki vapurlann 
ekserisini Yunan bandır.alı ba
lıkçı gemileri teşkil ediyor. A
merikan vapurlarının da seyrü
seferi pek azalmıştır. Ba'Zl ticaret' 
eşyasını hamilen bir Amerikan 
vapurunun bugünlerde limanımı. 
za gelmesi bekleniyor. 1 

TAYİN TEBLİGİ 1 
lıtanbal C. llüddehunamıüiinden: ı1 11 5 MO slnllndcmberi TUifnine 

retıwiyen ve ikametclhında balmmu.. I 
yan lltanbul Hikim namzetlerinden 

Bazı maddelerin İstihlak Vergilerinin arttırılmasına ve oazılanndan Milli Mü
dafaa Vergisi alınmasına dair kanun hükümleri. Mali:ı;e Vekaletinden tebliğ edil
miştir. Bu tebliği aynen yazıyoruz : 

1 - FevlralSde TUiyet dolayısiyle bazı verri ve re. 
simlere sara icraama ve buı maddelerin mükellefL 
yet mevnuna almmaıma dair olan 3828 uyılı ka.. 
nan ne,redilmiıtir. 

2 - Bu kananla ban maddelerin lstihllk verrileri 
arttınlmıt ve timdi1e kadar verıiH tibi obruyan 
ban maddeler lıtihllk •errlıine tlbl tıatulmuştur, 

Ba maddelerin cinı •• nevileri, rilmrük tarife nu.. 
maralarile bir?ikte her mahalde maliye daireleri ta.. 
raf mdan ciindelik ruete çıkan yerlerde bu gazeteler. 
le ve çıkmıyan 1erlerde mutat va1ıtalarla ilin olu.. 
nacaktır, 

3 - Kanunun birinci munkkat maddeat mucibin. 
ce, ba mevad ve e•yanm ticareti1!e meııcul olan it.. 
halltcdar, ba mallan ithalltçdardan veya memleket 
içindeki ticari ve ıınal müeueıelerden mübayaa ede_ 
rek satan toptancılar, ba maddeleri memleket içinde 
imil eden 11nal müeHe1eler bu kanunun netri tarL 
hinde yüz kilodan fazla kahvea ca1 n 10 tenekeden 
fula benzin mevcutlan bulunan perakendeciler, ma.. 
hallerinde maliye dairelerince yapdan illıu takip 

eden ründen itibaren kırk sekiz 1&&t içinde mevcutta_ 
rmı bir beyanname ile baih oldukları maliye varidat 
dairelerine bildirmele mecburdurlar. Beyanname ver. 
miyen veya mevcutlanru noksan ıiSıterenlerden Ter. 
ıiler S kat fazlaııile alınır, 

4 - :Bu kanunla, tilUln ve içkilerden 2460 saydı ıra_ 
nan mucibince alınmakta olan medar.. ·HrSlıl arttl.. 
rılmlf ve kibritler, kutu batma 10 para, catanak tat
ları da adt.dinde bir turuı milU müdafaa Terıisine 
tabi tutulma;ıtur. 

Kanunun ikinci muvakkat madde.ine ri5re, tiitün 
ve müskirat bayileri ile buıuıi müskirat Amilleri lca_ 
nunun neıri tarihinde ellerinde bulunan tütün ve iç. 
kilerle kibritleri, maliye dairelerince yapdacak ilinı 

takip eden günden itibaren iki gün içinde ve Kibrit 
İnhisarı işletme Şirketi acenteleri de ellerinde bala.. 
nan kibritleri mezkQr lllnı takip eden ründen itibaren 
24 saat içinde mahallerindeki inhisar idarelerine bir 
beyanname ile bildirmeie mecburdurlar. Beyanname 
vermiyen veya mevcutlannı noksan rösterenlerden 
verri ve zamlar beş kat fulaıiyle alınD'. 

1 
18,00 Program ve saat ayarı. 
ı8.0S Plllda Müzik. 

1 I ı8,30 Çocuk Saati. 
19,00 Müzik: Fuıl heyeti. 
19,45 Ajanı haberleri. 
20,00 Konupna (Çiftçinin Saatf). 
20,15 Küme ıea ve ıaz heyeti. 
21,00 Konutma (IktıAt ve H 

Saati), 
21,20 Müzik. 
21,40 Küçük Orkeftra. 
22,30 Ajana ve Bom haberler\ 
22,50 Pllkla cu müzifi, 
23,25 Yannki prorram ve bpuuL 

Radyo Aboneleri 
--0--

Yeni Abonman 
Ücretinin Tahsil..-

Baılanıyor 
Haziran bqıııdan itibaren ytlll_ 
sene için abonman ücretle · 
tahsiline başlanacaktır. 

Elinde radyo ruhsatnamesi 
lunup ta yeni mali senenin ü 
tini haziran nihayetine kad 
venaemif olanltrdan bu ü 
temmuz iptidasından nihaye 

1 

kadar yüzde yirmi fazlasile 
sil olunacaktır. 

Vadesi hulul ettiği hslde 
sene ücretini ağustos iptidu 
tediye etmemiş olanlar için · 
mukabilinde ihbarnameler gön 
rilecek, i.?b~~amenin tebli;~ 
den 15 gun ıçınde yüzde JlP': 
fazlasile abone ücretini tesvi1! 
etmedikleri takdirde ellerind 
ruhsatname kaydı iptal edil~ 
haklarında kanunl takibat 

Mebrure Soytutun 35 Lira maqh Pf- I 
lo Blkim muavlnllfine ta)'in bbodıir 1 
tebllcat makamına kaUn olmak bere ilin olunur. ._ ______________________________________ _. lacaktır. 

Semplon Ekspresi 
Ilga Ediliyor 

Fransa Hükumetinin Bu Karar1ndan Sonra 

Hareket Eden Son Yolcular Bugün Geliyor 
Dün aabah gelen Avrupa trenleri yol.culanmlan öğren

dilimize göre, Franaa hükumeti, Sempl,on ebprnini, 
ıimtlild harp rxıziyetinde yol.culann pek azabnaaı yüzün
den fuz,di bir maaraf ve lüb mahiyetinde görerek bu aer
vüin kendi memleketine ait kıBuunı kaldırmıflır. 

Bu ilgadan evvel hareket eclen 
IOD yolcular bugünkü ekspresle 
geleceklerdir. Maamafih Fransa
nın diğer dahill trenlerile yolcu
ların İtalyan hududund:ıki. ve 
Vıntimille istasyonlarına kadar 
gidebilmeleri temin edildiğind~n 
ltalyadan itibaren semplon eks. 
presile yola devam edebılecekler 
ve böylece Fransanın İsviçre, t. 
talya ve Yakın Şarkla muvasalası 
kesilmemiş olacaktır. 

BALKANLARA ALMAN AKINJ 

Balkanlara Alman yolcu akını 
devam etmektedir. 

Bu trenlere Almanyadan bağ
lanan vagonlardaki yolculardan 
üç kişi Yugoslavyada, dört k:ışi 

hendis olarak kaydedilmiı olan, 
yolcu, muharririmbıe §Öyle cevap 
vermiştir: 

- Sadece bir 1f adamıyım. Ttı
rist sıfatile İstanbulu ziyare! edi
yorum. Bundan 'bqka hiçbır şey 
söyliyemem." 

DiÖEB GELENLER 

Avusturya sigara fabrikaları. 
!ltn bir mümessili ile Polonyalı 
ır.eşhur kadın elbise moJelleı i 
ressamı Sonebrik, hükumet f1tb
rikalarını yeni bir şekild3 te~ki
liitlandırmak üzere Baııvekalct 
t:ırafından çağırılan lsviç:-eti mu
tahassıs Andre Susi ve lsviçrede.. 
kı talebemizden Nedret ve Hilmi 
de dün gelenler arasındadırlar 

dr. Bulgaristanda inmi:ıler ve tu. VİTEMOB ANKABADA 
rist olduklarını söylemişlerdir. İki sene evvel Ayuolya müze. 

Dün şehrimi~ nazarı dikkati sinde, duvarların sıvalan a!tmda 
celbeden bir Alman gelmi~ir. Bu Bizans devrine ait mouyık eur. 
yolcu, Sirkecide bir Alınan gen- ler çıkaran Amerikalı profesör 
ci tarafından karşılanmış, BeyoA- Vitemor, dün gelmif, akpm An-
lrna götürülmüştür. karaya gitmiştir. 

Ne gelen yolcu, ne de klrpla- Vite,nor, yine Ayuofya müze
yıcısı kendilerile görüşen muhar. sinde araftırmalara devam için 
ririmlze hüviyetlerini aöylemek hük\1metimiale temuta buluna. 
istememişlerdir. Pasaporta .O. caktlr. 

Balkan lktısat 
Konseyi içtimaı 

T oplanhlara iştirak 

Edecek Heyet Gitti 

Kadri MUSLUOOLU 

Ay başında Yugoslavyada top
lanacak olan Balkan birligi eko. 
nomi konseyine iştirak edecek he 
yetimiz reisi Hasan Saka ve mu
rahhasJarımızdan Ticaret Müste
şan Halit Nazmi Belgrada git
mişlerdir. 

Şehrimizde bulunan hryet a
zasından Posta ve Telgraf umum 
müdürü Kadri Musluoğlu da, üç 
eksperle birlikte yarın akşam ha
reket edecektir. 

Balkan memleketleri araı:.ınd~, 
hava, deniz, ve demiryolları nak-
liyatı, posta ve telgraf işleri etra
fında birlik temini için alakadar 
hükftmetler tarafından hazırlana. 
nan teklif projeleri görüşüle""k
tir. Mühim kararlar verilmesi 
bekleniyor. 

Konaey müzakereleri bir hafta 
.Orecektir. 

Türklüğü tahkir mahiyednde netriyatta bulondup için memlekf' 
te sokulmıYBD gazeteain baıbiı •• 

Völkişe Beobahter 
Gazetesini Getirenler 

Muhakeme Edilecek 
İstanbul müddeiumumillği, Be. 1 eza mahkemesinde batlanmı~ 

linde neşredilen Völld§e Beobab. Dünkü muhakemede belediyev: 
ter gazetesini lstanbula celp ve fen işleri müdürü Hüsnü ile 
tevzi edenler hakkında kanun! mar Naimin şahitlikleri din 
takibata başlamı,tır. Bunun se. miştir. Naim: 
bebi bu Alman gazetesinin Tiirk- "- Bu binada lAğım 
lüğü tahkir mahiyetinde neşri- olması icap eder, çünk!.ı iııŞ9 
yatta bulunmasıdır. Kanunen bu dildiği arsada mecra •esisatı 
gibi suçlarda takibat yapuabil- cuttur. SığıRak bahsine gell!t 
mesi hükumetten müsaade alın- bu bina4a sığınak vardı ama, 
masına vabestedir. Müddeiumu- sıthibi bu sığınağı bilahare b~ 
milik bu müsaadeyi almıştır Da- run altındaki dükkan kiracısY · 
va edilenler bu gazeteyi İstanbu- depo olarak ayrıca kiralamı~ 
la getiren ve dağıtan Alman kii- Bu sebeple Suphinin verdiği 
tüphanesi sahibi Andre Kaps ile por doğrudur, halen depo ol~_w
ftalyan kütüphanesi sahibi Jiste kullanılan yer sığınaktır" de!P'P 
Grigcretti ve Alman kütüpnane&i tir Muhakeme başka güne 
sahiplerinden Eriht Kall'dır. Bun kılmıştır. 
ların muhakmesine bu haft:ı baş. TEVKiF EDİLDİ 
lanacaktır. Tarlabaşında Nebahat is.dl 
YANLIŞ RAFOR DA VASi . bir kadının evinde otobüaçü 
Beyoğlunda yelil inşa edilen Halili vurup öldürmekten !Jl 

Çuhaciyan apartmanında lağım polis memuru. Hayri dün döt 
tuisatı ve sığınak olmadığı hal. cü sorgu hakimliğiw.e tevdi 
d~ bunlar varmış gibi rapor ver. m1'tlr. Hayri suçunu ıtlnf 
mekten suçlu belediye mimari teclir. Dördüncü sorgu hllC 
Suphi hakkında bir dava açılımı hakkında tevkif kararı v~ 
ve bu davaya dün Asliye yedinci tir • 
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~arp İngiltere 
Sahillerine 

boyanıyor 
l'azan: ö. Rıza DOGRUL 

TAN 

Arttırdığı bir kac kurusu kriYlir 
göndererek bir Çift ök.üz alıyor 
Çoluğuna çocuğuna bakıyor. Do. 
layısile o para yine devlet bi: 
sinde kalıyor demektir. 

Refik Şevket, köyliiy,.. v ... r ·' n 
bu paraya itiraz edecegiilc, ~ ekt 
nu on binlerce lirayı ai an dak1 i
lolann süs ve püsleri için vcr:ırn 
paraya itiraz etmiş. Bu pnralar n 
hepsi, Avrupa piya.>aların:ı d ôl • 
lüyor. Biz köylüler, an"~ '( i 
m;zı doyurmak icin ca ıı.,. ,. 

Bundan sonra S , iıh y 
bütçe encümeni mazbata ı 
r in sıfatile ileri sürlikn 
nl&ra cevaplar verdi. 
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ngilterenin 1 Şimali F ransada 40 Kilometrelik J Almanların 
~kde~izd~ki Yeni P~.~~cıde> 

I' Yann Akşam 

MELEK 
Sinema mevsımının son 

haftasını şerefle 
kapamak için 

GÜZEL ve İNCE aahuflerz Cepede Kanlı Muharebe Oluyor ıad•r. Bü•ün ga,,.ı.ıer aeneraı 
Ironside'in vatan müdafaası baŞ
kumandanlığına tayinini alkış. 
lıyarak General Dill'in umumi 
erkanıharbiye reisliğine gelme. 
sini de gayet tabii bir hfıdis~ g:)r. 

Sineması 

NEŞ'ELİ - ZEVKLİ 
BirFransız filmi takdim edecektir 

ma, 27 (A.A.) -Harp (Başı 1 incide) 
sulh mü? meselesi Ro- olmuştur. Bunlar da tam bir a-

h l b lı kamete uğramıştır. 
a er ~esin aş ca dü- Belçika ve Fransız kıtaatı tc. 

cesini teşkil etmektedir. dafüi muharebelerde evvelisi 
momctrcnin tüpü içinde- gün. b?yük muvaffakıyetler eld.e 
ıva sütununun hararetin "al. etroıştır. General Veygand, Şı. 

yükselmesile' inip çıktığı malde müttefik ordularının yap. 
gerginlik de zaman z.ı.. makta oldu~ları ~nud~ne muhn-
-azalıp çoğalmaktadır. rebelerde gosterdiklen mukave. 

3azetelerde alevlendirici ma metten tamamen memnun kal
lerin çıkmasına, veya cu: <lığını bildirmiştir. 
günkü Ko t c· • A Müttefiklerin bu cephede sar. 

n ıano nun r. f t .kl . b"t" b v 

tluk işçilerine hitaben söy. e tı erı u .un u gayrete rag-
i nutuk gibi, hadiselere gö. men askerlerı~ mu_hasara~.an k.ur 
u gerginlik değişmektedir. tulamama~a.n ımk~, ~uttefık. 
an gemilerinin hareketleri. ler mahafılınde derın bır endi5e 

tnhiri, İtal~nın harbe girdı_ uyandırmaktadır. 
kdirde Vatikana iltica et- VALANci.-:NNES 
isteyip istemedik!erııü ecM- MINTAKASINDA 
plomatlara soran Papanın Valenciennes mmtakasmda da 

ulcrleri gibi hadisat da bu ger d:ğer bir takım taarruzlar icra e-
gi değiştirmektedir. dilmiş ve bu mıntakada Fransız. 
ENÇLİGİN TEZAHÖRATI lar muzafferane bir müdafaadan 

rnn• r ileri mevzilerini terketmi~-
ussolini stadyomunda Duçe
de huzurile jimnastik egzer
ri, İtalyanın askeri bir mü. 
lede bulunması halinde bir 
ayiş yapılmasına vesile te~
tmiştir. Egzersizlerin sonun. 
eneler stadyomun ortasında 
anmışlar, milli marşlar oku
lardır. r,1 sırada da mitral. 
er ateş etmiş ve bir takım 
lar iızerlerinde "harp., yazı. 

fişler ve bayraklar dcla~tır. 
ardır. 

• 
alyan üniversitelileriııin fa. 
İtalya imparatorluğunun mu 
eratınr temin etmek için Du

emri altında mücadeleye 
r olduklarını ilan ettikleri 
ayişlerin sonunda, faşist fır. 
erkanı harbiyesi şefi, siyah 

lekli üniversitelilere hıtahen 
mri yevmi neşrederek bu nü 
ışlerdcn dolayı memnun iye' 1-

har ve İtalyan üniversiteli;e
fasist imparatorluğıınuı:ı bü 

gayesini tahakkuk ettirmek 
bütün kuvvetlerilc çalışacak 
kanaatinde bulundıığunu üa. 
tmiş ve bu gaye, it~lyayı ec
ilerin mağrurane hegemonya. 
ndan kurtarmak ve onu ken
enizine hakim kılm:ı!ctır, de
tir. 

İTALYANIN MEVKİİ 
evlet nazırı Farinacci dün 

ada söylediği bir nutukta şoy_ 
emiştir: 

lyanın yeri, müştere1~ düşmR.
arşı mücadele etmekte olan 

erin kahraman Alm.myasmm 
dır. 
ussolini, dün Vened~k sara

da toprağa sadakatle temayüz 
n ziraat işçilerine mükafat 
zi E:tmişt = - . 

uçe bu münasebetlo? iradetti. 
utukta işçileri kabul ctmek
i.ıftehir olduğuna, zira bu iş

rin asırlar boyunca kuvv('thi 
cmadisini isbat etmiş olan bir 
n çiçeğini temsil ettiklerini 
:iirmiş ve demiştir ki: 
Devamlı ve kafalı me:sninizi 
!ettiğiniz bu toprağa istikbal
de sadık kalacağınızdan emin 
unuyorum." 

IVUSIRDA HAZIRLIK. 

lerdir. 
Sahilde Almanlar Calais'ye gir 

diklerini ısrar ile iddia etmekte, 
müttefikler bu haberi teyit et. 
memekte ve yalnız Boulogne'un 
sukutundan bahsetmektedirler. 

Somme nehri üzerinde Fransız 
1ar. bu nehrin aşağı kısmr boyun. 
ca tathir harekatına devam et-
ır.ektedirler. 

Argonne'da Fransızların ysp
mış oldukları mukal:ıil bir taar. 
ruz, evvelki gün kaybedilmiş o. 
lan bir miktar arazinin istirdat 
edilmesine medar olmuştur. Bu 
rrııntakada Almanlar fevkalade 
z:ıyiata duçar olmu,Jlardır. Hal. 
huki burası tali bir mrntakadır. 

HA VA FAALİYETİ 
Müttefiklerin hava faaliyeti tema

di etmektedir. İngiliz hava nezareti-
nin bildirdiğine göre: 

"'Geçen gece, İngiliz bombardımatı 
tayyareleri düşman münakalelerine 
durmııdan hilcumlarda bulunmuşlar
dır. Belçikada ve Holandada düşma
nın elinde bulunan hııva meydanları 
da bombardıman edilmiştir. Bu hare
otat esnasında, hiçbir İngiliz tayyare-
sine bir şey olmamıştır." 
Diğer bir tebliğde de şunlar anla

tılıyor: 

Sahil tayyarelerimiz birkaç giin ev
vel bombardıman dilen Roterdam 
benzin depobırının hfı.la yanmakta ol
duğunu blldiriyorlar. Rıhtımların 

dahi yanmakta olduğu anlaşLlmalcta-
dır. 

Ağır bombardıman tayyarelerimiz 
dii'1 gece düşmana karşı geniş hare
katta bulunmuşlardır. Dün gündüz 40 
tan .fazla Alman tayyaresi tahrip e
dılmiştlr. Buna mukabil 7 tayyare
mlz geri dönmemi tir. 

Dün saııt 5.30 ile 9.30 ar;'l«tnna Jn
giliz hava filoları en az 20 dü!iman 
tayy:ıresi dı.işürmı.iş ve diğer 20 kad:ı
rını da istimalden sakıt hale koy
muştur. 4 İngiliz tayyaresi hafi! ha
sarl;ın uğramıştır. Fransız sahili üze
rindeki hava muharebeleri esnasın

da dokuz Mes!lershmidt düşüri.ılmüş
tu-. Dü~man bombardıman t~yyare

lerinden mürekkep bir düşman gru
p•ınu ansızın yakalıyan bir Spltfire 
fi]0muz 5 Messershrnidt ile bunlarn 
refakat eden 5 tayyareyi istimalden 
soıkıt hale koymu'l ve bir bombardı
rr.an tayyaresini düşürmüştür. Diğ.-r 
bir İngiliz bombardıman grupu da 20 
Mcssershmidt'i ansızın yakalıyarak 5 
tayyareyi hareketten sakıt hale koy-
mt~ştur. Bir buçuk saat daha sonra 

ondra, 27 (A.A.) - Her ih- ayni grup 5 Messershmidt'i tahrip et
ale karşı koymak üzera Mısır- miş ve diğer 5 tanesini de hasara 
alınan ihtiyat tedbirlerinden uğratmıştrr. Kara üzerinde Spitfire 
scderek Reuter'in husıısi mu. tayyarelerimiz 5 Yünker dü~ürmüş ve 
ıri İskenderiyeden bildiriyor: 3 Yünkeri de h:tsara uğratmıljtır. 
ngiliz • Fransız _ !\1ıs•r hazır- BELÇİKALILARA 
arının vusati, İskenderiye li- BEYANNAME 
nında bariz bir surett~ görül- Belçika kabinesi bugün Paris-
ktedir. Şehir, kara ve deniz teki Belçika sefaretinde topla~-
vvetleri üniformalarile kayna- mış ve bütün Belçika halkına h!. 
kta ve civarında hava dafi top t:ıben bir beyanname neşrederek 
nın adedi de günden güne art- tütün halkın kati zaf-:?rden emin 
ktadır. 1 olmasını. itimadını katiyen k~Y
u akşamdan itillaren bütün bE:tmemesini istemiştir. Belçıka 

sır karanlıkta bırakılacaktır. 'ı Başvekili, ~el~ika kralının o_:du 
tedbir her ihtimale kırşı koy- ba<ıından bır lahza ayrılmadıgı~ı 

k maksad.ile zaruri a Jdedilmiş ve babası gibi harbe devam ettı
İttihaz edilmiş olan diğer ted- ğini bildirmiştir. 

ler arasında bilhassa ecnebile. e 
ve bu meyanda ezcümle Sü- D. N. B. ajansı:ım Berli.pden 

vş kanalını geçen ecneb: ge- b;ldirdiğine göre, sab!k Alınan 
!erinin şiddetli bir ~coutrolc ta- veliahdinin, 13 mayıs tarihinde 
tutulması vardır. cephede ağır surette yaralanan 

• büyük oğlu prens Vilhelm, bu sa-
Ingıliz sefiri Sir Mils Lampson, balı cephede bir seyyar hast:;ıha
ın başvekil Ali Mahir Paşa ta- nede ölmüştür. Prens Vilhelm'in 
ından kabul e~ilmi.jtir. Baş.. cenaze merasimi, pe!c muhtemP] 

kil, İngiliz sefirini kabul et- olarak öbür gün Potsdamda y:ı. 
eden evvel İtalyan sefıri Kont pılacaktır. Üstteğmen Prens Vil
azzolini ile uzun bir görüşme lıelm, bir piyade bölüğüne ku-
pmıştır. manda etmekte idi. Kendisi daha 

Kontrol Anlaşması 1939 da demir haç nişanı almış 
Kaçakçılığın kontrolü hakkın- bulunuyordu. 

Romada cereyan :den müza- =============== 
relere İngiltere ve Fransa hü- edildiğine göre derpiş erlilen iti

l rin'n mümessıli sıfotiyl~ liıf ileride bütün İtalyan vapurb
ırak eden Sir Wilfriı?ıl Grer.nı? rının yalnız seyrüsefer vesika;a. 

ugun Londraya dönmüştür. rına bağlı eşya taşımaları c~as:na 
Dıolomatik mahfillerde beyan dayanmaktadır. 

RE.SMI HARP · TEBLiGLERi 
Fransız Resmi Tebliği 

Paris, 27 (A.A.) - 27 Mayıs sabah tebliği: 
Şimalde, düşman bilhassa Menin bölgesinde hücumlı:ınna devam ediyor. 

Fransız ve müttefik kıtaları düşmanın ilerlemesini durduruyorlar. Al
manlar maruz kaldıkları zayiata bakmaksızın müteaddit ve kuvvetle mü-
cehhez kıtalar ileri sürdüklerinden muharebeler fevkalade şiddetlidir. 

Valenciennes bölgesinde bu gece Escaut üzerindeki kıtaları derpiş edilen 
mevzie çektik. Somme - Aisne cephesinde, doğuda, mühim bir hadise ol
mamıştır. 

• 27 Mayıs tarihli akşam tebliği: 
Şimalde Almanlar Şimal denizi ile Menin mıntakası arasındaki Belçika 

ordusunun cephesine taarruz etmişlerdir. İngiliz kıtalan Airt - Sur - La -
Ly~ mıntakasında adeden üstün bir düşmana muvaffakiyetıe taarruz et
mişlerdir. Somme'de hava kuvvetleri ııin müessir himayesi altında hare
ket eden kıtalarımız bazı mevzii hare ketleri parlak bir surette başarmış
lardır. Aisne'in şarkında düşman ısrarla taarruz etmiştir. Evvelki gece 
bıı~lıyan topçu ve plyade muharebeleri günün büyük bir kısmında devam 
etmiştir. Bu muharebe düşmana pahalıya mal olmuştur. Kıtalarımız mev
zilerini muhafaza etmişlerdir. 
Akşama doğru orta cesamette bom bıırdıman tayyareleri Boulogn civa

rında tahaşşüt eden zırhlı otomobilleri ağır zayiata uğratmışlardır. Bugün 
J<'landres'lerde muhtelif hedeflere karşı bombardıman harekeUeri yapıl-
mıştır. 

Şimdiye kadar bütün tayyareler sa limen üslerine dönmüşlerdir. Alınan 
ilk raporlardan anlaşıldığına göre, avcı tayyarelerimiz bugün 28 dUşman 
Uıyyareslni tahrip etmişler veya ciddt hasara uğratmışlardır. Bir devriye 
filosu düşmanın beş bombardıman tayyaresini düşürmüştür. Avcı tayya
relerlınizden beşi kayıptır. 

lngiliz Resmi Tebliiji 
Londra, 27 (A.A.) - Büyük umumt karargtıhın 26 Mayıs tarihli tebliği: 

Bugün İngiliz cephesine ciddi bir taarruz yapılmamıştır. Düşman, sol 
c:enahımızda bulunan Belçika kuvvetlerine karşı büyük bir taarruz yap
mıştır. İngilizler, müttefiklerine yardım etmişlerdir. Cephe gerisindeki 
şehirlere karşı bomba ile şiddetli hücumlar yapılmıştır. 

Son günlerin vekayii, İngiliz askerinin cesaretini kırmamış ve vesaitini 
eksiltmemiştir. Bir tek ·ingiliz tankı, düşmanın yedi tankını tahrip et
miştir. 

• Umumi karargföın tebliği: 
Düşman bugün İngiliz seferi kuvvet terinin cenahında bulunan Fransıı 

ve Belçika kuvvetlerine şiddetle hlit'uın etmiştir. İngiliz piayJesl Fransız 
hücum arabaları ile birlikte muva.f!akiyetle neticelenen bir mukabil ta-
arrıı:-a geçmiştir. 

Belçikada İngiliz kuvvetleri, diışm 'ının şiddetli bir taarruzuna karşı 
Bclı;ika orduslle bırlikte çarp~şlardır. İngiliz cephesi eski vazöyetini 

• muhafaza etmektedir. Geri mıntakal ar şiddetli bombardıman edilmiştir. 

Hava dıifl bataryalarile cüzütamların otomatik silahları birkaç düşman 
t:ıyyaresi düşürmüşlerdir 

Alman Resmi Tebliği 
Führer'in umumi karargahı, 27 (A.A.) - Alman ordusu başkumandan-

lığı bildiriyor: 
Flanders'lerde ve Artoi'da kıtalarım ız, hücumlarına devam etmiş ve mu

hasara altındaki düşman ordularım, daha ziyade gerilettirmlşlerdir. Me
nin'in §İmalinde de, düşman cephesi üzerlnde, Ypres civarına kadar de
rin bir gedik açmağa muvaffak olmuştur. Geçen günlerde olduğu gibi, 
hava ordusuna mensup çok büyük cüzütamlar, garpta çarpı~malara işti
rak etmişler ve ordunun ilerlemesini kolayla5tırmışlardır. Hücumların 

merkezi sıkleti, en ziyade çevrilmiş düşman orduları sahasında müessir 
bulunmuştur. Lens'in şimali şarklsinde hücum eden Alman kıtaları, Fran 
.sız müstemleke kıtalarının mukabll hücumlarını geri püskürtmüşler ve 
düşmana kanlı zayiat verdirmişlerdir. Sureti hususiyede bildirildiği gibi, 
muhasara edildikten ve şiddetli muharebeler cereyan ettikten sonra, Calais 
düşmüştür. Boulogne civarında, şark ta, Von Jaechopski isminde bir zırhlı 
alay teğmeni birçok düşman harp gemilerine ateş açmış, yaniın çıkar

mıştır. İng'.lizlerin mahsur kıtalarından bazı müfrezeleri Manş yolu ile 
İngiltereye doğru götürerek kurtarmak teşebbüsüne m~ni olmak için, ha
va ordusu, Belçika - Fransa sahilin de hAll düşman elinde bulunan li
manlara yeniden hücum etmiştir. Dlinkerk'de deniz tesisatı yanmıştır. 

Sedan'ın cenubunda son günlerde vukua gelen çarpışmalarda bir piya
de alayının zırhlı arabalar bölüğünden asteğmen Müller, hücum eden 11 
zırhlı arabadan beşini imha etmiş ve geri kalan arabaları da son derece 
hasara uğratmıştır ki, bunların hücumları kırılmıştır. 

Alman hava ordusunun hücumları, ayni zamanda, Paris civarındaki 
hava üslerine, Reims'in eenubundaki demlryolu tesisatına ve düşman kıta
larının harekatı üzerine teveccüh edilmiştir. Bir hava meydanında 20 dilş
man tayyaresi imha olunmuştur. Düşmanın dünkü kayıpları, 73 tayyare
dir. Bunlardan 32 si hava muharebeleri esna~nda düşürillmüş, 15 tanesi
ni hava dilli bataryaları düşürmüş, geri kalanı da yerde tahrip edilmiştir. 
15 tayyaremiz kayıptır. Barajvos tayyare meydanında, birçok tayyare 
yerde tahrip olunmuştur. 

27 Mayıs gecesi, düşman Garbi Almanyada, muayyen hedef gütmeksi
zin gayri askeri hedeflere karşı hava hücumlarına devam etmiş, fakat, 
ciddi hasar yapmamıştır. 

Yulaf lhracı Menedildi 
(Başı 1 incide) 

lr, Serik ve Manavgatta dört k u. 
ruş on paraya. 

İskenderun ve Antalyad.:ı dört 
buçuk kuruşa. 

Ankara, Çankırı, Yahşihan, 
Çerikli, Yozgat, Yerköy, Şefaat
li, Fakılı, Boğazlıyan, Çay, İlgm, 
Sarayönü, Konya, Çumra. Kara
man, Afyon, Akşehir, Bayburt, 
Erzurum, Karaköse, Sarıoğıan, 

Poiatlı, Ereğli Bor, Şarktşla, Sı
v&s, Armağan, Kırşehir, Aksaray, 
Beylikahır, Alpıköy, Eskişehir, 
Bozöyük, Kütahya, Konduz, Zile, 
Amasya, Çorum, Kütahya, Uşak, 
Sandıklı, Dinar, Burdur, Çivril: 
ve Denizlide dört kuruş 30 pa. 
raya. 

Samsun, İzmir, Bandırma, Ba
lıkesir, Karabiga, Çıınakkale, 
Bursa, Adapazarı, Derince, Te. 
kirdağ, Edirne, Uzunköprü, Lü
leburgaz, Çorlu, Pehlivanköy ve 
Keşanda beş kuruşa. 

Bu fiyatlar yüzde üçe kadar 
ecnebi maddeli yüzde 5 e kadar 
unlu maddeli ve hektolitresinin 
ağırlığı 46 kilo ve daha yukarı o. 
l:ın yulaflar içindir. Bu evsaftan 
a'.)<ığı olan mallarda teamüle gö.. 
re tenzilat yapılacaktıı:: 

2 - Avrupa harbi dolayısiyle 
arpa piyasamızda bazı tereddütler 
görülmektedir. Bu tereddütler 
yüzünden para fiyatlarının müs
tahsili mutazanr edecek surette 
di.işmemesi için aşağıda yazılı 
asgari fiyatlar tesbit edilmiş ve 
Toprak Mahsulleri Ofisi bu fi. 
yatlarla arpa mübayaasına me-

mur edilmiştir. Maksat sıkıntıda 
olup ta, piyasada daha müsait 
fiyatları bekliyemiyecek olan 
küçük müstahsillerin, daha dun 
fiyatlarla mahsulünü elinden çı· 
karmamalarıdır. Büyük müstah
siller için de T. C. Ziraat Banka. 
sından mal mukabili avans ala
bilmesi temin olup.muştur. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin ar
pa satın alma yerleri v e arpa 
nev'ine göre kilo başına fiyatları 
şunlardır: 

Diyarbakır, Mardin, Akşakale, 
Mürşitpınarı, Siverek, Kars, A
dana, Ceyhan , Tarsus, Elmalı, 
Serik, ve Manavgat'ta siyah ve 
çakır arpa 3 kuruş, 4 para, be. 
yaz arpa 3 kuruş on para ve eks
tra nevi üç kuruş yirmi dört pa· 
ra. 

Edirne, Uzunköprü, Pehlivan. 
köyü, Lüleburgaz, Çorlu, Tekirı. 
da~. Keşan, Çanakkale, Karabi-

mektedir. 
Beşinci Kolona Kar151 

KOCASI ve AŞ ı G l 
Baş Rollerde: En çok sevi len F .ransız artistleri 

ROLAND TOUT A IN - DAL/ O - GASTON MODOT. • 
NORA GREGOR - PAULETTE D UBOIT 

Beşinci kolon faaliyetlerine ' ..._. •••••• 
karşı alınan tedbirler de daha ,,.,.••••••••••••••••••-• 
kati bir mahiyet almq~tr. İnı?il
terede yaşıyan ve eskiden basit 
bir takım tahdidata tabi tutulan 
Avusturyalılarla Almanlar Man 1 

adasına gönderilecekler ve burd- ı 
da yaşıyacaklardır. Bunlar ister
lerse çoluk çocuklarını da bura
ya götüreceklerdir. Bu adaya gö. 
türülecek Avusturyahiarla AL 
manlar birkaç bin kişi tutmakta. 
dır. Ve adaya kimsenin girmesi
ne ;nüsaade edilmiyecektir. 

Birisi Londra mıntakası komü
nist fırkası erkanından olım iki 
kişi, dün akşam bir toplantı es
nasında umumi intizam kanunu. 
na muhalif hareketlerinden do.a
yı Haydparkta tevkif edilmişler
dir. Bir müddet sonra sulhçüle
rin yapmış oldukları oir toplantı 
e:masında da iki kişi tevkif olun
mu~tur. 

Sivil Halkın Seferberliği 
Hükumet sivil halkı seferber 

etmek ve harbin her ihtimaline 
karşı hazırlamak için her şeyi 
yapreaktadır. Bu arada erkek 
karlın herkesten azami derecede 
istifade etmek ve herkesi mem. 
leket müdafaasına iştirak ettir
mek için her tedbir alınmıştır . 

Bütün işçiler, kat kat fazla ~a
lışarak müdafaaya ait istihsali 
arltırmağa bakmaktadır. Tayya. 
re istihsaline azami hızı vermek 
için en geniş salahiyeti haiz bir 
komite teşkil olunmuşur. 

İngiltcreni1' en mühim mese
lele\·:ndcn biri de gıda maddele. 
ridir. 

Hükumet iaşe işinin hiçbir sek
teye uğramaması için mP.mleketi 
800 iaşe mıntakasma ayırmış ve 
her mıntakada iki iaşe :ieposu vü 
cude getirmiştir. Bu depo!arın 
her biri yeni maddeler almasa da 
mıntakasını haftalarca idar~ ede
bilecektir. 

Irlandadaki Tedbirler 
İrlanda hükumeti de a'ikeri ted 

birler almağa ~arar vermiştir. 
Ordu azami süratle harp haline 
g~tirilecektir. Gönüllüler toplan
makta, mahalli emniyet tedbırle. 
rı tekemmül ettirilmektedir. 

Yeni Tayinler 
Harbiye nezaretinin talebi ü. 

zerine General Haning, Büyük 
Erkanıharbiye ikinci reisliğine 
tayin edilmistir. 

~ Dr. Horhoruni 
Hastalarını akşama kadar Sir
kecide Viyana oteli yanındaki 

muayenehanesinde tedavi eder. 
Telefon : 24131 

1 Dr. SUPHİ ŞENSES ' 

1 
İdrar yolları hastalıkları milte· ı 
hassıaı. Beyoğlu Yıldız sineması 

karsıaı t ramvay durağı Lelrlıır 

-apartımanı Tel : 439ı -

KAYIP: Beyoğlu askerlik şubesin
den aldığım terhis tezkeremi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. - 316 tevellUtlil Ku· 
ruçaylı Mahmut oiilu Hasan , . ;. 

iHTiRA iL.ANi 
"Somunların tevkifi için elas

tik! Halka" hakkında alınmış o-
lan 19-12-933 günlü ve 1690 sa
yılı ihtira beratı bu defa mevkii 
fiile konmak üzere fıhere devrü
ferağ_veya icar edileceğinden ta 
lip olanların Galatada, İktısat 
hanında, Robert Ferri'ye müra· 
caatları ilan olunur. 

,~ ............. ı 
KAY ı P: İstanbul Seyrüsefcrinden 

aldığım 975 numaralı deniz motör 
pltıkasını kaybettim. Hükmü yoktur. 

Mukbil Mora l ıoOlu 

ga, Bandırma, Balıkesir, Bursa, 
Adapazarı, ve Derincede siyah 
ve çakır 3 kuruş on dört para, 
beyaz 3 kuruş 20 para ve ekstra 
3 kuruş otuz dört para. 

Erzurum, Bayburt, Karaköse, 
Ankara, Çankırı, Yahşihan, Çe
rikli, Yozgat, Yerköy, Şefaatli, 
Fakılı, Boğazlıyan, Kayseri, Sa
rıoğlan, Polatlı Afyon, Çay, Bol. 
vadin, Akşehir, Ilgın, Sarayönü, 
Konya, Çura, Karaman, Ereğli, 
Bor, Sarıkışla, Sıvas, Armağan. 
Yıldızeli, Kunduz, Zi1e, Amasya, 
Ç'.orum, Kırşehir, Aksaray, Bey
likahır, Alpuköy, Eskişehir, Bo
zöyük, Kütahya, Sandıklı, 'Bur
dur, Dinar, Çardak, Çivril, De. 
nizli, Elbistan, Yazıhan. Elazığ. 

Akdağmadeni ve Emirdağıncla 

siyah ve çakır üç kuruş yirnıı 
dört para, beyaz 3 kuruş otuz pa. 
r a ve ekstra 4 kuruş 4 paradır. 

TURAN TIY ATROSUNDA 
C. H. P. Eıninönii Halkevi Sosyal Yardım Şulıesi Menfaatine 

BU AKŞAM SAAT 21 DE 

BÜYÜK MÜSAMERE 
Orkescra - Milli oyunlar - Varyete - Saz ve 

San'atkar NAŞİT ve arkadaşları tarafından komed1 
li'iatlar: Localar: 300 - 200 - 150. Mevkiler: 

50 - 30 - 20 Kuruş 
~ .............................. ... 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki t1' 
lulün birinci günil baslıyacak 9·10 : 941 ders yılı için talebe alınacak~' 

2 - İstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi~ 
kötü hAl v şöhret sahibi olmaması, sıhht muayenede sağlam çıkmatı ' 
yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedcnler, yaşını büyültmüş veya kilçülttnO: 
olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünle' ~ lk 
meye kalanlar, yaşları, boylan ve ağırlıkları talimattaki hadlere uyr:J 'ıı 11 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. , ~~~d 

4 - isteklilerin, şimdi olduklan okullarda tahsillerine devam ~ ~ti 
mekle beraber 10 Hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki asker\ .~it 
subesinden diğer kaydü kabul sartlarile müracaat yollarını öğrenmetcr1, Qlifa 
ni ve buna göre de kaydü kabul kağıtlarını en geç 30 Tem.muz 940 t3 ha 
rihine kadar tamamlamış olmaları lazımdır. (4350l d .. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: ı1: 
İnhisarlar Umum Miidürliiiü Çam altı tuzlasında istihdam otu~ ~ t" 

üzere hizmeti askeriyesini yapmtş olanlardan ve tercihan Sanayi Mekt~ 'tıı 
mezunlarınnan bir elektriççi, bir bobind ve iki tesviyeci alınacaktır. ht:ı, 
liler tafsilat almak üzere Umum Müdürlük tuz fen ıube&ine müracaat 
melidirler. "4322,. 

Devlet Limanları İşletme Umum Miidürlüğünden '6' 
Galata Rıhtımındaki yeni yolcu salonunun Lokanta, Gazino ve Bilfe1, 

idarece hazırlanan şartname ve mukavele esasları dahilinde kiraya """ 
lecektir. 

Bu şartnameleri almak ve ona göre tekliflerini yapmak üzere litı fi~ 
deki ihtisaslarile tanınmış isteklilerin nihayet 4 - Haziran - 940 ze"' ~ 
~~~~~~~~m~~~~ ~ 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli "17499" lira "38" kuruştan ibaret İzmlrin İnciraltı m-'~ 

inde ahşap if;kele inşaatı pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat ~ 
"1312" lira "45" kuruştur. 

İsteklilerin en az on beş bin liralık mümasili İşi başarmış olduk!~ 
dair vesika ile birlikte 3-6-940 tarihine rastlayan Pazartesi günü sa.ı , 
beşte Galata rıhtımındaki umum müd ılrl\ik binasında toplanacak saUS Jl 
ma komisyonuna müracaat etmeleri. 

Bu işe aid proje ve teferrüatı 87 kuruş mukabilinde sözü geçen 
yondan alınabilir. (4366) 

Gedikli Erbaş Hazırlama 
Ortaokullarına Talebe Ahnıyof 

ı - Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama ortaokulunun I. II, Ifİ• ~ ~ıı 
nıflarına Kırıkkalede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ııe ~-· ~i ~· 
karada Musiki Gedikli Erba& hazırlama ortaokulunun yalnız I. S1Tl1 ,ı ıı 
rına önümüzdeki Eylülde ba~Jıyııcak olan 940 - 941 ders yılı ir,:in uıe ~, 
alınacaktlr. M~ il 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve a!lefll"I" İl4 
kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhht muayenede sağlam çıkmB!1 tu 
yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. ıJ lıt 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin ya:ı bl ~tı 
Sınıf Yaı ~t 

lrı. 
Gedikli Orta I 14 : 17 °lle{ 

,. " TI 15 : 18 lq 
,. ,. III 16 : 19 Olmaıt f 

Bu yaşlara ait boy v~ ağırlık hadleri askerlik şubelerindeki ıtı*~· 
liseler ve orta okullar talimatının 71. m2ddesi özlerine uygun oJ.nıat' 

1 
et 

zımdır. ~ 

4 - Her üç okulun I. Sınıfına istekli olanların bes sınıflı ille o~ t; 
lu bitirmiş olmaları ş~rttır. ?rta II ve III. sınıflara girecek oı~ııt ef ~ ~ 
sınıflara ter!i ettiklerıne daır tahsil vesikası veya şahadetname gosl h~t 
ceklerdir. 

1 
iti 

5 _ Hangi sınıfa istekli olursa olsun, iki yıldan fazla tahsili teri' ı' ~ 
miş olanlar ve evvelce gedikliden veya askeri okullardan çıkarılanlsf ~ 'lı 
lınamazlar. b· 

6 _ Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama orta okulunun her üç tf.J ~~ 
ile Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıflııt':, l° 
köylü istekli, Anka~a M~si.kl Gedikli Hazırlama orta okulunun I. 5ııı ~~ 
na musikiye heve;;lı şehırlı isteklıler alınır. \ ab 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler 10 Hazirandan itibaren b.,ltl 
dukları yerin askerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydü l'~ 
şartlarile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. ( 1732) C' 

İstanbu l Asliye Biri nci Ticaret Mah· 

kemesinde n 940/110: Selllnik Bankası 
tarafından İstanbul Balıkpazar cad
desi 50 numarada Naum Yorgi ve 
şürekası sirketi aleyhine açılan 1950 

lira 13 kuruş ıılacak ve iflas dAvasın
da ilanen yapılan tebligata rağmen 
mahkemeye gelmiyen müddeialeyh 
şirket hakkında gıyaben muhakeme 

icrasına ve icra dosyasının celbine de 
karar verilerek muhakemenin 1 - 7 -
940 Pazartesi saat 14 de bırakıldığı 

ve müddeialeyhin ilanın neşrinden 

itibaren 5 gün içinde itiraz etmediği 
ve muayyen günde de mahkemeye 
~elmedigi takdirde muhakemenin gı
yabında intaç edileceği tebliğ yerine 
geçmek üzere iliin olunur. 

racağımdan 

Neııriyat T. L. Ş. 
TAN Matbaası 
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28 - 5 - 910 

)! MAYIS 940 

BEDELi 

Ecnebf 

1 sene 2800 Kr. 
6 Ay 1500 " 

,, 3 Ay 800 " 
1 Ay 300 " 

• Uerarnsı posta ittihadına 
rı~ 0lınıyan memleketler için 

1 
bedeli müddet S?rasiyle J ;ı 6• 9, 3,5 liradır. Abone be

ı:ıeşindir. Adres değiştirmek 
?a~ştur. Cevap için mektup

ıo kuruşluk pul ilavesi 
lazımdır. 

Clrr~r·nin 

hş Görüşleri 
' ( 

lirkiye~·e gelip giden ecnebi 

~llha:rrirlerin yazılarını 
!el lıcmen hepsi de bizden 

t\tkcn, yeni yürümeğe 
~ bir çocuğu, veya, iki eli, 

h; gı <Jlınadığı halde diki!! di. 
~{ ~ilkat garibesini tarif e. 

• it •nsan lisanı kullanırlar. 
Ilı, hüyiik içtimai inkıl8p
~tdığnnız muhakkak. Bü. 

111nrdan, hürmetknr bir 
e hahsolunması da, bizi 

lllemnun eder. Fakat 
tlkftr bir hayret,, le "şaş
~~ lirasında çok büyük bir 
c~tr. Ve biz, Garplıların, 

~ • 
1 nc,•i şaşkınlıklarına sık 

eti' İlt;~ olmaktayız. Böyleleri
ts' b lltları, bize hakaretten 
l atıyor. Onların yıllarca 

dünyaya hükmetmi5 bir 
~~ll değil de, yeni türemiş 
~~ bahsettiklerini sanır. 
it Ut bu hallerile ne kadar 

e~ ~~tiidcrinin bir türlü far. 
e'J. nınaınaktadırlar. 
ı1' ı~ • 

cı, şimdi, biz Fransaya 
~Ve döndüğümiiz zaman: 
l'ansada Cümhuriyet ilan 

: ~t: l{ral istibdadı kalma
eıl ~ ~sı:ı; kadınları, eskiden 

' ~l~ibi, kaldırımları siipü. 
~r 1lder giymiyorlar. Parjs 
'l'llde, atlı faytonlar do. 

' l\foşnllah Fransızlar 
' Yeraltı trenleri bile 
&~!.,'kabilinden sözler ya
lilül\c olmaz mı? 

~~ hunları bize, şu anda 
litldyede bulunan bir 

ı gazetecisinin bazı sözle. 
1 ~lltıyor: Belli ki, dost ,-e 

11'ransadan, Tiirkiyeyi 
i ~elen bu zat, bizim mem 
ıı .. . t• • k • 

1• ..e ı c ınıaı, ne as crı, 
Ya • • ·ı sı bakımdan anlıyahil
ı d' • ır. Zaten Fransız aka-
~ 11.~usından olan bu Bay 
~ 'l'huraud,, sahsan, bizi, 
iuevvcı de t~nıyamamış: 
11 
tafına göre, Antakya 

aı konuşulduğu günlerde 
0Yhiınizde bulunmus. , . 

' #' ~etı /> l. • diyor Tiirklerin, o .. ,. " ~ ' J ~{! anlarımı hatırlıyacak.. 

1 
heni iyi karşılamı)·a-
sanıyordum: Fakat 

Ilı.' t' . ., 
ı ~ . dn belli ki, meslekda

lı>ttk nıisafirperverliğinin 
"1;· ltğu akkında hiç bir 
~tı değildir. 
ı:t, Ankaraya bakmış, 

'ııt\;. "l'.aşamıya çabahyau 
'1'n. harcadığı zahmete 

fi tuı bir hürmet,, duy. 

~· 
ııt c~ h • • • ı ~ tun urreısımıze za-

,#. ~ ~t.tiği bir mülakatı da 
of ~i lansı tarafından res

tet' ~~k?lunan Jerome Tlıa-
hıl'· •1Yeden bahis yazıla-

,~, lstnde şu hükmü veri. 

gJ ( ~'~Itı 
b-· Irakta, İranda oldu

sıf' ~~liiıı Türkiyede, Sov
~4~ ~l derin bir emniyet. 
~ll ·ı· 1 )~~ sezı ıyor.,, 

~lı (!ki duyguların bu şe
~ hı da, bu meslekdaşın, 
~ İl "!ta ne de Fransız si. 

tı- Şınusı olmadığını gös. 
lll"'> B. . . k. a "• iZ emınız ı, 

~ llstJnrımızın arzulan, 
;ı1lllşularımızla dostane 

'1~ 11~ltıızı bomıak değildir. 
~ l..'lt için de, onlar bize, 

'~ 1llttıan beslemediğimiz 
o ~lıı~tıat etmek Iiizumunu 

~~ Şu halde, hu Bay 
~ b l'nıtd'ya ne oluyor? 
\ •i11llları yazarak, Türki. 

h~l'lsi, ne askeri, ne de 
~ ~ 1tndan anbyamadığı. 

ı '11ıı0Yan bu zat, acı yazı
·~ 1 hirer aranağme ha. 
)ııt ~hsi dostluğundan da 
ı11d ~u sözler, o göri.lş
)flt~kı tezadı göriince, 
~t ' şu meşhur atalar 

,t._ı •~lı~·oruz: "Zeki diiş-
osta müreccahtır!. 

TA~ 

1Hava Bombardıınanlarına1 ?'t~:~COZDMC CADPAMLAU 

Karşı Müdafaa Usulleri 
9ombardıman tayyareleri-

nin taarruza karşı mü.. 
dafaa tedbirleri elyevm her yer
de vasi mikyasta tatbik edil. 
mektedir; denilebilir ki, bu ted.. 
birler bilhassa binalarda üst 
katların çökmesine "ve mttayyen 
bir hudut dahilinde infi~ak eden 
bombaların parçaları ile bu in
filak yüzünden hasıl olan gaz
lara dayanan sığınaklar inşası. 
na mahsus madeni ma \zem eler 
istimali esasına müstenittirler. 
Müdafaa sistemlerinden bu ne
vinin tatbiki halkın selametini 
yüzde 99 nisbetinde temin e. 
der. Kati selametin temini için 
ise her halde kale gibi sağlam 

. 
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binalar yapmak lazımdır ve bu 
binalar beton armeden de ya
pılsalar her halde inşaat keyfı. 
yetinde demirin esas teşkıl et
mesi icap eder. 

Halka ayrı ayrı kendi evin. 
de sığmak inşasına tevessül et
mek çok müşkül bir meseledir. 
Hatta eğer bu usulün tatbiki 
kabil olsa bile vereceği semere 
pek zayıf olacaktır. Çünkü her 
ne de olsa halkın yapacağı sığı. 
~ak hiçbir vakit tekniğin tatbı
kini müstelzim olduğu unsurlsr
b mücehhez olamaz ve binaena
leyh icap eden sağlamlığı haiz 
bulunamaz. Şu halde halkm ya
pacağı sığınaklar hiçbir veçhile 
maksadı temin edemez. 

Pasif müdafaa inşaatında baş.. 
lıca hatta yegane amıl madeni 
malzemedir. Filvaki demir maL 
zeme sığınakların sağlamlığını 
temin için lazım gelen kalınlı
ğın ağırlığına mükemmel su
rette dayanabilir. Bundan bas
ka üst katların çöküntüsü altıı;
da birdenbire yıkılmayıp yavaş 
yavaş eğilmiyc başlamasıle teh. 
likenin yaklaştığını evvelden 
bildirir. Demirden yapılmış ol
mıyan sığınaklar ise bilakis üst 
katların çöküntüsünden an~ su
rette hasıl olan fazla ağırlığa 
dayanamayıp derhal yıkılırlar. 

Böylece demir malzeme pa. 
sif müdafaa işlerinde azami se
lameti temin ve diğer taraftan 
da asgari yer tutmasınd-111 dola
yı diğer her nevi inşaat malze
mesine tercih edilmiştir. Alel
husus mümkün mertebe az yer 
tutmak keyfiyeti l;>ir çok ah
valde gayet mühim bir meziyet 
teşkil eder. 

Elyevm başııca mUharlp 
. memleketlerden bilhassa 

İngilterede pasif müdafaa işine 
çok ehemmiyet verilmiş ve had. 
siz hesapsız hususi sığınaklar
dan maada devlet tarafmdan 
dahi kendi masrafile fakir aha
li için ceman on milyo.n kişilik 
muhtelif sığınaklar yapılmış, bu 
suretle memlekette hususi sığı. 
nak yapabileeek vaziyette bu
lunmıyanlann yarısı içın pasif 
müdafaa vasıtaları temin olun
muştur. 

Diğer memleketlerde ise halk 
hükumetin talimatı ve dırektif
leri dahilinde hareket eylemek 
suretile, sığınak inşası hu~usun
cia serbest bırakılmıştır. Bu ta
limatta, yukarda izah edildiği 
veçhile demirin meziyetleri gös 
terilerek pasif müdafaa işlerin
de plastik malzemenin diğer her 
nevi inşaat malzemelerine ter
cihi tavsiye edilmiştir. Bundan 
maada bu memleketlerde bü
yük caddelerde boydan boya 
yapılmış olan umumi sığınakla. 
rın bir kısmı zemin altı şimeu
difer galerileri sisteminde vey3 
bu sisteme yakın bir tertipte ol
duğu gibi diğer kısmı da bir çok 
~H.melere taksim edilmiş alela
de ufak madeni galeriler şek
findedir. 

Bunun da sebebi şudur ki, ma 
deni sığınaklar gazlan geçirt
mez hala getirilebilir ve bu 
suretle bombaların neşrettikle
ri zehirli gazlara karsı mükem-

mel surette muhafaza ohmabi
lirler. 

Madeni sığınakların şu me
ziyeti de vardır ki, sarsıntıla. 
rın, çöküntülerin ve sairenin 
husule getirdikleri hareketler
den dolayı kolay kolay çatla
mazlar ve bu suretle zehirli 
gazların içeriye girmesin~ mey
dan vermezler. Halbuki çjmen
todan veya kagirden yapılan sı
ğınaklar çabuk çatlarlar ve ze
hirli gazlar da kolayca içeri gL 
rerler. Demir sığınakların kap
lamaları bilhassa oluklu olduk. 
ları takdirde eğilirler ve fakat 

·kolay kolay çatamazlar. 
Diğer taraftan sığınaklar her 

ne tipte yapılırsa yapılsınlar 

her halde kapıları hususi de
mirden yapılacak ve gazlarm 
içeriye girmesine meydan ver
miyecek surette tertip edilecek
tir. 

Bütün memleketlerde vazife 
dolayısile bulundukları yeri 
terkedemiyen kimseler için hu
susi demir hücreler tertip edH
miştir. Bunların §ekli memle
ketten memlekete değişir. 

Bodrumlarda Sığınaklar 
B odrumlan sığınak haline 

getirmek için tavanl3.rı. 
nı evvela kalın kirişle:·le veya 
Zores demirleri veya madeni o
luklu plB.klarla 60 santimetre 
bodrumları sığınak halin~ koy. 
mak için tavanları İ şeklinde ve 
Zores sistemi demirler ve yahut 
ta hususi oluklu levhalar ile 
kaplamak ve bunların al.tından 

takriben her 60 sm. de bir Lifki 
kuvvetli demir kuşaklar ile 
takviye etmek icap eder. Bu ki
rişler demir mesnetlere istinat 
ettirilir. Bu nevi sığınaklar, üst 
teki müteaddit katların çökün. 
tüsüne tahammül edebilmek i. 
çin, her metre murabbaı 2200 
kiloluk siklete dayanabilmek 
suretile standardize edilmişler
dir. Her halde dört kat bina çö
küntüsünün teşkil ettiği sıklt!lin 

tesbit edilmiş münhani kirişler. 
den müteşekkildir, bunların ü
zerine oluklu plaklar kaplanır. 
Döşemeleri de adi çimentodan 
yapılmış karolarla örtülür. 

Alman nizamnamesi mucibin
ce zemin altında yapılan sığı
nakların tavanları üstlerinde iki 
kat bina bulunduğu takdirde 
her metre murabbada 1500 kilo 
luk, dört kat bina bulunduğu 
takdirde her metre murabbada 
2000 kiloluk, altı kat bina bu. 
lunduğu takdirde her metre mu. 
rabbada 2500 kiloluk ve sekiz 
kat bina olduğu takdirde keza 
her metre murabbada 3000 ki!o
hık sıklete dayanabilecek tarzda 
yapılması icap eder. Hatta bu 
sıkletleri, zemin katları için oL 
mak üzere, üstlerindeki bina 
mesken olduğu takdirde ayrıca 
her metre murabba için 500 kilo 
ve anbar olduğu takdirde 1200 
kiln munzam sıklet ilave olunur. 

İki katlı atölyeler ve fabri
kalar için sığınaklar her metre 
murabbada 6000 kilo sıklete da
yanmalıdırlar. Bu tipteki sığı. 
nakların 1933 senesinde Mü
hendis Klöppel tarafından tan
zim edilmiş olan plan mucibin
ce yapılması muvafık görül. 
mü~tür. 

Sığınak için intihap edilen 
bodrum tavanı ayrı bir tavanla 
takviye edilir. Bu ayrı ~avan bL 
ribirine bağlı kirişlerle tertip o
lunur ve bu kirişler hafifçe bom 
be plaklarla örtülür. Bu plak
lar la asıl tavanın arası dahi 
harç ile doldurulur. 

Bu tipteki sığınaklarda kulla. 
mlan demir sıkleti her metre 
murabbada 130 kilodur. Maa
mafih Almanyada sığınaklann 
tavanlarını takviye etmek için 
sair muhtelif şekiller de tatbik 
olunmuştur. 

Almanyada zeınln altında gz.
leri şeklinde yapılan sığınaJ-lar, 
muhtelif tiplerdedir ve hepsi. de 
demir plakalarla kaplanmıştır
lar. 

Muhafaza Tertibatı: 

O. T. U. A. nm talimatına 
göre sığınak makamın. 

da kullanılan bodrumların tak
viyesi için alelade profile putrel 
istimal edilir. Bu putreller kuv
vetli mesnedlere müstenit olup 
civatalarla da biribirine ba~1an
mıştırlar. Kirişlemeyi teşkil e. 
den bütün parçalar kolayca nak 
ledilip kurtulabilmek için ni
hayet, 2,40 metre uzunluktadır
lar. Tavan demirden kirişlerle 
tertip edilmiş ve bunların alt 
.sathı demir plakalarla kaplan. 
mış olduğu gibi bu plakalar ile 
bodrum tavanı arasındaki boş. 
luk ta çimento ile harç doldu
rulmuştur. Ancak bu boşluğun 
tamamile doldurulması k<>p Et
mez. 

Sığınaklara gazlann nüfuz et
memesi için kaplama plakaları 

cidarların armatürlerHe kaynak 
lanmış ve boşluklar da _:imento 
ile doldurulmuştur. Bu veçhilc 
kaplamalar iç taraftan takviye 
edilmiş ve sığınağın umumi he
yeti de sağlamlaşmış olur. Bu 
gibi ilaveJer için beher metre 
murabbada 15 kilo maden he
sap etmek icap eder. 

O. T. U. A. daha idareli bir 
sığınak tipi de teklü ediyor. Bu 
sığınaklarda ikinci derecedl•ki 
kirişlerin yerine, resimde göste. 
rilmiş olduğu veçhile, k"?narları 
gönyeli kaynaklanmış, plakalar 
kullanılmış, bu suretle sıman ar 
meden ters dönmüş kemercik 
ler meydana getirilmiştir. Bu 
kemerlerin kalınlığı 20 santi
metreden aşağı olamaz. Bu tip. 
teki sığınaklar da kirişler için 
beher metre rr: r.rabbada 33 kilo 
ve plakalar için de beher met. 
re murabbada 16 kilo maden 
kullanılmıştır. Sığınaklara gaz
lann nüfuzuna meydan verme
mek için cidarlarında yapılan 

krtibattaki demir kısımlar bu 
hesaba dahil değildirler. 

• Arkltekt Mecmuaaından -

her metre murabbada 1 700 kilo ı--

olduğu tecrübe ile anla~ılmı~- Bu
0
1Y0 .. 

0
ku·· Amerı·ka 

tır. Bodrumlarda daimi suret- ...., 
te kalabalık olmamak için kiriş-
lerin altındaki mesned~eri sa-

bit yapılmayıp ancak tehlike 0 ,,dusuna Umum"ı 
znmanlarında takılırlar. ,i. 

Sığınaklarda oluklu çelik 
plaklardan yapılan tavanların B • B k 
yan ve orta mesnedleri arasın- 1 r a 1 ş 
daki fasılalar azami 6.10 metre 
olduğu gibi sıkletleri de her 
metre murabbada 65 kilo ve ta
vanın sıkleti metre murabbada 
75 kilo olacaktır. Tavan1ı:ırm or. 

orta mesnedleri bulunmadığı 

takdirde yan mesnedler arasın
daki fasılalar 3,70 metre olacak, 
ancak bu mesnedlerin sıkleti 

değişmiyecektir. 

Sığınaklar iki milimetre ka
lınlıkta oluklu plaklar]a kap
landıkları takdirde kirişlerin a
ğır lığı arttırılarak ve kaplama
ların ağırlığı eksiltilerek böy. 
lece kaplamalardan her metre 
murabbaı da 100 kilo olacaktır. 
Eğer bodrumun duvarları yan 
mesnedlere tahsis edilirse kiriş
lerin ağırlığı birinci şıkda her 
metre murabba için oluklu pla
kalardan bir galeri yapılacak ve 
bunun nihayetinde bir höcre 
tertip edilecekti. ' 

İngiltere hükumeti ahali için 
bu tipten 100,000 sığınak yap
tırmıştır. 

Umumi Sığnaklar: 
au tipteki sığınaklar, ze-

min altında tamamiyle 
demirden yapılır ve üstleri 60 
santimetre yükseklikte toprakla 

1 örtülür. Bunların mukavemet 
kuvveti her metre murabbada 
2000 kilo olmak üzere hesap e
dilmiştir. Bu sığınakların geniş
liği, 2,10 metre olursa daha fay_ 
dalı olurlar, çünkü o zaman üç 
sıra üzerine efrad istiab edebL 
lirler. Binalarının kafesi birbi
rinden 90 santimetre mesafede 

1-r arp cephesindeki harekat 
l inkişaf ettikçe, halkın da 

büyük bir cankurtaran gibi gö
rünen Amerikaya karşı olan a. 
lakası ~rtıyor. Amerika ne ya
pacak? suali günden güne her. 
kesin ağzına yerleşmekte berde
vamdır. Bu münasebetle AmerL 
kanın kuvveti hakkında umumi 
malümat vermeyi faydalı bulu.. 
yoruz: 

*** U mumiyet itibariyle Birleşik 
Amerika devletinin ordu. 

su, bir müdafaa kuvveti olarak 
hazırlanmıştır. Atlas Okyanu
sunu en büyük muhafız olarak 
kabul eden Amerikalılar yakın 
zamana kadar memleketlerinin 
büyük bir hücuma uğrayacağı. 
na imkan olmadığına inanmışlar 
ve bu yüzden müdafaa kuvvet
lerine de fevkalade bir ehemmi. 
yet vermemişlerdi. 

Bugünkü harpte tayyarenin 
oynadığı büyük rol meydana çı
kınca, Amerikalılar bunu he.. 
men kavrayıp faaliyete geçtiler. 
Reisicümhur Roosevelt, kongre
den fevkalade olarak büyük bir 
müdafaa tahsisatının verilmesi. 
ni istedi. 
Amerikanın bugünkü kuvveti 

230 bin olarak tahmin edilmek
tedir. Bu fevkalade tahsisat a
lındıktan sonra bir sene içinde 
Amerikan ordusunun 400.000 e 
çıkacağını Amerikalılar büyük 
bir lnanla söylüyorlar. Yine bu 
tahsisatla bir milyon askere si
lah, cephane ve yiyecek temin 
olunacaktrr. 

B ugünkü ordunun en mü
him silahı olan tayyareye 

gelince: 
Amerikan ordusu, birinci ne

vi sayılan tam 2,500 tayyareye 
sahiptir. Roosevelt'in talep etti. 
ği fevkalade tahsisat sayesinde 
bu miktar 5000 e çıkarılacak ve 
bundan sonra da senede 50,000 
tayyare imal olunacaktır. Vazi
yetin vahametini kavrayan A .. 

merika hükumeti, şimdiden ken
di ihtiyaçları için hazırladığı bir 
çok tayyareleri müttefiklere 
göndermiye başlamıştır. Bunla.. 
rın bir çoğu gemilerde taşına
rak değil, fakat doğrudan doğ. 
ruya uçarak yollanıyorlar. 

Amerikalıların en ehemmi
yet verdikleri noktalardan biri 
de en son tekamüllere göre top 
ve tüfek imal et~ektir. Bu hu
susta bilhassa tayyare dafii top
lara çok ehemmiyet veriyorlar. 

Tayyareciliğin alacağı kıyme. 

ti ta geçen senedenberi sezmi.ş 
olan Amerikan hükumeti bütün 
kollejlerde pilot yetiştirmek 

için teşkilat yapmış ve tahsisat 
vermiştir. Buradan yetişen genç 
ler tayyareciliğin ana esaslarını 
öğrenmiş bulunuyorlar ve daha 
sonra orduda bunlara üç hafta 
içinde askeri tayyarecilik öğre
tiliyor. Böylece hem zamandan 
kazanılıyor, hem de pilotlar çe_ 
kirdekten yetiştirilmiş oluyor. 

Amerikanın donanmasına 
gelince, bugün yapılmak

ta olanlar hesaba katılınca aşa. 
ğı yukarı 500 parçadan müte
şekkildir. Dün gece Reisicüm. 
bur Roosevelt donanma için de 
yeniden favkalade bir tahsisat 
istemiş ve mevcut kuvvetlerin 
arttırılması için süratle tedbir
ler alınmasrnı ileri sürmüştür. 

Böylece harp başlıyalıberi A
merikan ordusu canla başla si
lahlanıyor, kara, hava ve deniz 
kuvvetlerini arttırmakta devam 
ediyor. Amerikan ordusunu bir 
müdafaa ordusu şeklinden çı. 
karıp, icabı halinde bir taarruz 
ordusu haline koymak için hiç 
bir şey esirgenmediği muhak
kaktır. 

Bugünkü Amerika ordusu ta. 
rnamiyle hazır vaziyette değilse 
bile, muhakkak olan bir nokta, 
kara, deniz ve hava kuvvetleri
nin en iyi surette yetiştirilmek. 
te olınası ve her nevi harp vası
talarının en üstün neviden ol. 
malarıdır. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Düşman Tankıyle Seyahat • Sigarayı 

Tüttürdüğü Gibi • Nazırın Şoförü Kaçmış 

Tesadüfün garip cilvelerin- kıyor. Bu vaziyet karşısınd:ı ka
den biri de İngiliz t'lyya- lınca, haydi diyorlar, şu bayırdan 

recisi Jack Oven'nin başına gel- sıyrılıp aşağı nehir boyuna ine. 
miştir. Tayyaresi ateş alan Oven, lim, buradan düşe kalka yürür, 
paraşütünü açıp yere inmiştir. köprüden uzaklaşır, sonra yüze. 
Etrafına bakınca derhal karşı rek karşıya geçeriz. Nitekim de
yoldan bir tank kıtaatmın geçti- diklerini yapıyorlar. 
ğini görmüş ve hemen koşarak en / Tam köprüden şöyle bir 300 

""arkadakinin üzerine atlamış, tam adım uzaklaşmışken arkadan nö
kurtuldum diye nefes alm:ık ü- betçilerin seslendiğini duyuyor-
zere iken gözü birdenbire tankla. lar. Kaçsalar arkalarından kur. 
un üzerindeki sivestikalara iliş- ~unlar takip edecek. Duymam.az_ 
mi~. Bütün ordu tankların icinde lıktan geliyor ve sanki maksat
olduğundan ve Oven ise en son ları orada oturup keyif etmekmiş 
tanka binmiş bulunduğundan bi- gibi ye11e oturuyorlar. :Mc. Lead, 
ribirlerini görememişler. cebinden bir sigara çıkarıp arka. 
Yüreği ata ata Oven .::eyahatL daşına ikram ediyor, bir tane de 

ne devam etmiş, eğer demiş bun- kendisi tüttürüyor. Nehir bcyun. 
lardan inersem arkadan gelen di. da, düşman nezareti altında yan 
ğer alayların tam önüne dti~cbi- gelip sigaralarını içiyorlar. Ne. 
lirim. Burada ise bir ümit var. betçiler de şu kanaate varıp ta. 

Tam hududa gelince hemen kipten vazgeçiyorlar: 
tar.klardan atlamış ve yerini çok - Bunlar düşman olsaydı mu
iyi bildiği karargahına dönmüş. hakkak kaçarlardı, yol kenarında 
Böylece kendi tayyaresile gittiğı ~ahşan zararsız ameleler olacak
düşman topraklarından Oven Al- laı. 
man tanklarile dönmÜ§tÜr. Böylece yavaş yavaş ylirüye. 

• rek iki İngiliz hududa varıyo!"!ar. 
Sigarayı Tüttürdüğü Gibi Şimdi her ikisi de İngilterededir. 

ler. 

Soğuk kanlrlığrn en tehlikeli 
vaziyetlerde büyük bir • 

rol oynadığı muhakkaktır. Ne- Nazınn Şoförü Kaçmış 
dense imtihan kapısındalri talebe-
ler bunu bir tü~·lü hatırlamak is- H arbe girmiş bir devletin bir 
temiyorlar. Maamafih İngiltereli kere kanı coşmıya görsiin. 
teyyare yüzbaşısı Mc. Lead, ha. Artık herkes fedakarane çalışmı
ya tmı bu yüzden kurtardığını ha. ya. başlar. Son kabineye tayyare 
tJrladıkça başından geçenleri de inşaat nazırı olarak tayi:ı olunan 
herkese anlatmak arzusundadır: Ingiliz gazetecisi Lord Beaver-
Düşmana hücuma giden Mc. b ook, geçen akşam verdiği bir 

Lead'ın tayyaresinin benzin de- kunferansta tayyare fabrikalarır
posu düşman topra~ı iizerinde da fazla makiniste ihtiy::ıç oldu. 
ateş alıyor ve karaya inmiye ğunu bildirerek şoför ve maki. 
mecbur oluyor. Bir Alman müf- nistleri gönüllü olarak çalışmıya 
rezesi peşlerine takılıyor. Canla- davet etmiştir. Bu hitabe o ka
rı boğazlarına gelen Mc. Lead'la dar candan ve kuvvetli oltnuştu 
neffri önlerine çıkan bir köy e. ki, sözünü btirip te kürsüden i. 
vine dalıyorlar. Evin altında bir nen nazrra her taraftan tebrik 
izbede bulunan şarap fıçılarmın telefonları gelmişti. Fakat hıta
içine saklanıyorlar. Almanların besinin ne kadar tesirli ::>lduğunu 
taharrisi boşa gidiyor ve çekilip Beaverbrook otomobile binmek 
gidiyorlar. Üstleri ,Yaş, keııdileri fü:ere sokağa çıktığı zaman daha 
perişan bir halde bir saat sonra ziyade anlamıştır. Çünkü otomo. 
bu evden çıkan bu iki İı].gfüz as- bile bineeeği sırada ~oförünün 
keri hududa doğru fundalıklar' yerinde yeller estiğini görmüştü. 
arasında gizlene gizlene yürümi- Vr,ziyeti öğrenmek istediği köşe--
ye başlıyorlar. deki polisten şu cevabı almıştı: 

Derken karşılarına iki ucunda - Kusura bakmayın gönüllü 
nöbetçiler bekliyen bir köprü çr- 'yazılmıya gitti. 

· .. LOKMAN . HEKtMtN · .ö~O.TLERi · 

Sersemliğe Deva Nikotin 
Şimdiye kadar nikocinle ze

hirlenerek ölmüş dünyada y:ıl
nız bir kişi bilindiği halde, za
vallı nikotinin aleyhinde söyle
nilen sözlerle herkesin kulak. 
ları dolmuştur. İçtiğimiz sigara
ların ucundaki tütün kırmızı o
lunca tütünün nikotini uçtuğu 
oğrenilmiş olması da hiç kar et. 
mez: Gene nikotin şöyle doku
nur, nikotin böyle zararlar ve. 
rir ... 

Nikotinin beraet kazanmı:ısr, 
tabiidir ki, bütün tütünün be. 
raet kazanması sayılmaz. Bi
zıın içtiğimiz sigaralarda nik<ı
tin kalmazsa türlü türlü madde
ler kalır: Bunlar da - düuyada 
herkes için olduğu gibi - ye. 
rine göre fayda, yerine göre za
rar verirler. 

Nikotin de - cinayet kastile 
bir çok kilo tütündeki nikotini 
çıkararak hasmına içiren kim. 
yagerin yaptığı gibi - çok mik
tarda olursa, şiddetli bir zehir
dir. Fakat az miktarda olunca 
insanı zehirlemediği, tütürıi.ı 

çiğniyerek, o vakit tütün kızar. 
matlığı için, tütünün nikotininı 
dE ağızlarında tutan yüzlerce. 
binlerce gemiciye, deniz işçile. 
rine hiçbir şey yapmamasile sa· 
bittir. 

Nikotinin, daha doğrusu ter. 
kibi kimyaca nikotin asidin~ 
benziyen P. P. vitamininin Pel
lagra hastalığına karşı bire hır 
deva olarak tesir ettiğinı geçen 
sene burada yazdığım için bel
ki hatırlarsınız. 

Bu sene de ayni vitaminin ya. 
ni nikotin asidinin sersemh.ge 
karşı deva olduğu haberi geli
yor. Sersemlere nikotin asidı 
tecrübesini yapanlar, tabii, ge
ne Amerikalı hekimlerdir. 
Şu kadar ki, Amerikalı he. 

kimlerin yaptıkları tecrübeler 
- bile bile deği\ - biraz bun. 

ların ağızlarında pellagraya 
benzer alametler gördüklerın
den ve pellagra hastalığtmn 
alametlerinden biri d'? derin 
sersemlik olduğundan, bu ser. 
semlerden hepsinin o hastalı"'a 
tutulmuş olduklarına "ıü:nnc·d~
rek hepsine - pellagra niyeti
ne - nikotin asidi şırınga et
mişler. Sersemlerin hepı;i de bu 
devadan istifade etmişler, yanı 
zihinleri açılmış. 

İşin garibi şurası ki, pellag
raya tutulmuş diye o ha~talığm 
:liı.cından istifade eden bu ser
semlerin pellagradan oaşka se
beplerden dolayı sersem ::ılduk
tan sonra birer birer sabit ol
muş. Çoğu damarlarının sertle• 

• l 
mesınden, aralarında oi:: tane 
de alkolik bir sersem var. 

Demek oluyor ki, nıkotin a
sidi olan P . P. vitamini sP.rsem
liğe karşı da tesırli bır deva· 
dır. Amerikalı hekimlerin tec. 
rübeleri de devam <.:!Uıkçe bu 
devanın sersemliğe kar~ı tesiri 
r.e derecede olduğu ::iaha lyı an
laşılacaktır. 

Vakıa, nikotin asidi bizim iç. 
tiğimiz sigaralarımızdakı nİk.)
tin demek değilcU r . Fakat bizi:-n 
içtiğimiz sigaralarda nikotindC'n 
eser kalmaclığını bil J ğimiz 
halde. bu haber üzerıııe. bizde 
ve zaten her yerde, sigara içen. 
lerin, tütün keder dağıtır, fikre 
parlaklık verır, dediklı:o,.ıni ha. 

tırlamamak kabil değildir .. He. 
le Afrodit muharrıri Pierre 
Louis'in mevzusuz kaidıgı bir 
gün tütün dumanından ilham a
larak yazdığı o nefis hikaye na. 
sıl hatıra gelmez! 

Bizim içtiğimiz sigarala!"da da 
ye nikotin büsbütün kaybolmu
yor, yahut tütünde nıkotin gibi 
sersemliğe deva olan başka bir 
madde daha vardır. 
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i L A N 

J.sfc!lbul Defterdarllğln'2an : 
Dihlmum Sınai ve Ticari Müessese!erle 

Ticaret Erbabının Nazan . Dikkatine: 
1. - Fcvkallıde \·aziyet dolayıı;ile bazı vergı ve resimlere zam icrasına 
bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmıiSlna dair olan 3828 sa
kanun 27-5-1940 tarihinde ne~redilmlştlr. 

2. - Bu kanunla vergileri arttınlmış olan veyahut yeniden vergiye 
i tutulan maddelerden kanunun ne~rl tarihinde mevcuUarı bulunan: 
I - İthalatçılar 
It - Toptancı tacirler 
UI - Sınai müesseseler 
IV - Yüz kilodan fazla kahve ve çay ve on tenekeden tatla benzin 

c:udu olan perakendeciler. 

Ticarethane, mağaza, fabrika, imalı'lthane, anbar \'e depolarında, şube 
a acentaları veya komisyoncuları nezdinde veyahut sair yerlerde mev

t olan malların cinsini, mikdarını ve sıkletini, pamuk, yün ve kıl men-
atta ayrıca bir metre murabbaının ıııkletinl bu llAnı takip eden gün

itibaren 48 saat zarfında bir beyanname ile Sınai mi.ıesseseler Galata
Balıkpazarında Muamele ve İstih lAk verıileri Merkez şubesi tahakkuk 
tine, İthalAtçılar ile toptancı tacirler ve yuz kilodan fazla kahve ve 
ve on tenekeden fazla benzin mevcudu olan perakendeciler kazanç 

· noktasından bağlı olduklan Maliye ,ubesi Tahakkuk şeflikleri
Adalar, Bakırköy, Beykoz, Sanyeıdeki mükellefler bu Kıızalar Mal-

üdürlüklerine, bildlrmeğe mecburdurlar. (Bunlardan Sınat müesseseler 
31 sayılı kanun mucibince fstihllk vergisile mükellef bulunma!Vllar da
yukarıda zikredilen ıekilde beyan name verecekler ve bu beyanname
ıerek iptidai madde halinde, gerek mıımül halde bulunan, gerekse 

!maide olan eşya ve mevaddın kl ffeslni ithal edeceklerdir. Bunlardan 
unun neşri tarihinden halı !maide bulunan maddeler beyannamelere 
dal madde halindeki mlkdar ve sıklete ıöre dercolunacaktır.) 

l. - Hwusl müskirat Amlllerlle tü tiln ve müskirat bayileri de bu ka-
un neşri tarihinde ellerinde bulu nan tütün {tömbeki ve enfiye dahil) 
rakı, konyak, likör, şampanya, viski, sarap ve bira gibi İnhisar altın
bulunan maddelerı etiket fiyatları na göre, cins, nevi ve mikdarını bir 
anname ile bu llinı takip eden günden itibaren iki .rün içinde ruhsat 
eresini aldıkları İnhisarlar idaresine blldlreceklerdir. 

'4. - Kibrit İnhisarı isletme şirketi acentalan da kanunun neşri tari
e ellerinde bulunan kibritler ile çakmak taşlarının mlkdarını bir be

me ile bu illnı takip eden gün den itibaren 24 saat içinde bulun
mahallin İnhisar İdarelerine blldlrmele mecburdurl:ır. 

J. - Beyanname ile bildirilecek maddeler, Gumrük tarı!e numaralarile 
da ıösterilmlıtlr. 

A) Benzin ve benzerleri (f(imrllk tarife numarası 695/B) 
:B> Her nevi kahve (gümrük tarife numarası 208) 
C) Her nevi çay (ıümrük tarife n umaruı 213) 

C> Ham kauçuk, her nevi lbtlk ayakkabı, çizme şoson ve kaloşlar ve 
ıüteberka, balata, ebonit ve volkanitten ve suı'ı't kauçuk ma

olanlan, !Astık boru ve l!stikte n mamQl elektrik levaz.ımı, cereyanı 
kide müstamel tel ve kablolar, nakil vasıtalarına mahsus iç ve dı:ı 

erlek llstlklerl, kauçuktan yapılmı l hazır ev• Cıümnlk tarife numara
. 440, 444, 445, 447, 448 ve S58/H) 

il) Tabaklanmıı boyalı ve boyasız her nevi deriler, her nevi kösele ve 
1 kösele, deriden yapılmış hazır qya <ıümrük tarife numaralan: 75, 
7'7, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 18, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ve H) 

P) Her nevi pamuk iplikleri, pamuk mensucat ve pamuktan yapılmış 
etYa Cıümrük tarife numaralan: 368, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 

4, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 388, 387, 388, 389, 390, 
l, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 4-03, 404, 405, 406, 

, 408) (377 numaraya ıiren ve metre murabbaının sıkleti 100 ıram-
7Ukan olan pamuk mensucatın bildirilmesine lüzum yoktur.) 

G) Her nevi yün ve kıl iplikleri, yün ve kıl mensucat, 7{lnden ve kıl
,apılmı:ı hazır eşya Cıümrük tarife numaralan: 102, 103, 104, 106, 
A, B, 109, 110, lll, UZ, ll3, 114 /C, Z, 115, US, 117, 118, 119, 120, 

1, 122, 123, 124, 125, 128) ( 104' numaranın B ve C pozisyonlarına siren 
mensucattan eni 140 sanUmden qatı olrnı,"an ve blr metresinin tab

ada toptan satıı flatı, metre murabbaı 100 ırama kadar olanlarda 220 ve 
Jramdan fazla olanlarda 240 kuru~u •eçmfyehlerin bildirilmesine lü-
7oktur.) 

H) Bükülmemiı ham ipek (sunı ve tabii) her nevi ipek iplikleri (tura 
de, mUtredat üzere satılabilecek halde ve7a sair her nevi ıeklllerde 

'l ve tabil) sun'1 ve tabii ipek menaucat ile swıı veya tabii ipekten 
eşya (gilmrllk tarife numaralan: 129, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 137, 

• 139, 142, 143, 144, 145, 148, 147, 149, 150) 

l) Baharattan kara ve beyaz biber, yeni bahar, zencefil karanfil, tar
ve tarçın çlçeii (dötUlmilş, döiülmemiı) (JUmrük tarife numaralan: 

'239) 
l) Terkip yalu ile elde edilen plh tik maddeler ve bunlann mamıllib, 

sellüloit, ıalallt, balallt, ıun1 reçine libi maddelerdir. Bunların 
killçe, levha, çubuk, yaprak, 19rit halinde olanları, Qzerlerl cilih, 

b, kabartmalı-. Ulh ıibi satıhları çalısılm14 olanlan ve bunlardan ma
tarak, baston ve şemsiye baılıkla n, sigara aiızlİğı, tabakaSt, tesbih, 
trik mUceridleri ve emsali maddeler verıiye tabidir. (Gümrük tarife 
arası: 281) 

K> Mobilyacılıkta mO.tamel kaplamalık af aç (yaprak, ve şerit halin
lulınlıtı altı mllimetr97e kadar olanlar cilllı. boyalı, resimli olanlar 

) parke tahtası ve kontrpl!ke tahtalar (cllAlı, boyalı, kakmalı ve re
olanlan dahil) (ıümrllk tarife numaraları: 285, 286} 

L) Abajur kAiıdı, kopye \'e yazı ço taltma kAlıtlan, cam kAtıdı, sinek 
dı, turn010l kAlıdı, ve sair miyar kAğıtları, yallı, parııfinll, mumlu, 

clilerlnli, zamklı kolalı, kitreli, reçln eli, albomlnll, kollodyonlu ve emsali 
Jrltıtlar, duvar kAtıdı ve mukavvala n ve şeridi ve sair kaplamalık kA-

tıar, kAtıt ve mukavvadan mamıll eıya <•ümrük tarife numaraları: 326, 
o, w. 334, 338, 382, 383) 

il) Keten, kendir, manlll kendiri, jüt •e sair iplik imaline veya doku
• elvwlıll nebati maddelerden mam1ll ve makara, çile :JUmak, zıvana 

aa1re .. killerinde müfredat üzet"e satılabilecek hale ıeürllmlt iplikler 
asarlı, kasanız, boyalı olanlar da dahil) sicim, ip halat (katranlı, boya

' madeni tellerle mürettep olanlar da dahil) paspas, her nevi keten men
t (örme kumqlar da dahil) dantelA yapqtırma, iılemeler ve iıleme

harçlar ve ııeriUer, püskill, dütme, saçak, kordon, lılemeli olmıyan te-
t ve harçlar ıibi ıeritçi ve kaytancı e:ıyası, keten, kendir ve salreden 

ınamdl hazır eıya (Jümrük tarife numaraları: 413, 414, 420, 421, 422, 423, 
•• 42'7. 428, 434) 

0) Yere sermele mahsus Jlnoleom, kaptolikan mupmbalan, duvar, raf, 
a ve mobilya 6rtmefe ve kaplamaja mahsus muşambalar, mupmba
mamiıl hazır e17a (ıümrilk tarife numaralan: 452, 453, 455) 

P) Cini ve porselenden döşemelik tujla, b&l\J'O ve kuma, levabo, ör
ek, abdesthane takımları, havan, ka peon, soba ve aksamı, her nevi top

Zaktan su süzgeci ve aksamı, çini ve porselenden sofra, tuvalet takımları, 
..ıon eşyası, heykel, çiçeklik ve çiçek ve sair mamQllt, çini ve porse

en elektrik lleUeri ve aksamı (Jilnuilk tarife numaraları: 483, 484, 
488, 487. 488, 490) 

R) Sise, damacana, kavanoz, ayna ve malaza camlan, otomobil ve sai-

Adı aoy adı aanatı Matrah 
L. K . 

TAN 

YERGiLERDE DEGIŞIKLIK 
Yeni kanun, baz.ı maddeleri ve bazı işleri yeniden vergi mevzuunıı 

ithal etmiştir. Ve çok kısa bir müddet içinde stok mallar hakkında 
beyanname vermeyi emretmektedir. 
Bılhassa mUkcllefiyete yeni giren tüccarın bu beyannamelerin tan

ziminde \'e hesaplann tesisinde yanılmaması ve ceza gelmemesi için 
mucssesemlze mı.iracaat etmesi menfaati iktizasındandır. 

HESAP ve TERCÜME BÜROSU 

Müdürü Eski Maliye Hesap Mütehassısı 
İSMAİL HİLMİ ASŞAR 

Yl!ni Postahane karşısı Kınacıyan Han yanında Güzel Han No. 8 

~--••••••••• Telefon: 23408 •••••••••-

Bursa C .Müddeiumumiliğinden : 
Bursa ceza evinin 1940 mali senesi icinde ihtiyacı olacak bulunan 

219000 kilo ekmeğin kapalı zart usu lile 22-5-940 tarihinden itibaren 
10- 6- 940 tarihine kadar münakasaya çıkarılmıştır. 

Ekmeğin beher kilosu tahmini bede li on kuruş olup yüz.de yedi buçuk 
kuruş nlsbetlnde muvakkat teminat akçesi olarak 1576 lira 80 kunıa ve
rilmesi lazımdır. 

Eksiltme 10-6-940 tarihine tesadüf eden pazartesi Jilnil saat on altıda 
Bursıı C. Müddeiumumlliği binasında icra kılınacağından taliplerin o ıün 
ıhrıledcn bir saat evveline kadar teminat mektupları ile teklif mektupları
nı mahalli mez.kiırda milteşekfdl kom lsyona tevdi etmeleri illn olu-
nur. (4175) 

KiBRiT iNH1SARI 
iŞLETME ŞiRKETiNDEN: 
Bazı vergilere zam yapılmasına dair olan 3828 

numaralı kanunun neşri tarihinden itibaren kibrit 
satış fiatlanna mevzuubahis kanunda yapılacak 
vergi zamlarından başka on para zammedilecektir. 
Bu kanunun mer'iyet tarihi olarak tesbit edilen 
yirmi yedi Mayıs Pazartesi sabahından itibaren 
Kibrit satış fiatlanna on para vergi ve on para da 
fiat zammı yapılKak 

KİBRİT KUTULARI 
iki Kuruıtan Satılacaktır • 

reye mahsus emniyet camlan, ayna, fotofraf camı, camdan IAmba karpu
zu ve abajurları, elektrik ampulleri. saat camlan ve saat terübabnı haiz 
sair AlAt camları, camdan, mineden ve camlaıtırılmış porselenden dilime, 

boncuk, ılgara ağızlığı, bilezik, küpe, tesbih, :yüzük ve sair eşya, sofra, 
tuvalet, salon ve yazıhane için camdan mamQl eşya (gümrük tarife nu
maraları: 494, 498, 499, 500, 501, 503, 505, 507, 510, 511, 512, 515) 

6. - Müddeti içinde beyanname vermeyen ve7ahut mevcutlarını noksan 
bildirenlerden beyannamesini verme dikleri veya nokşan bildirdikleri 
maddelerin vergisi beş kat fazlasile ta hsll edilecekür. 

7. - B97annamelerin kabulCl için tayin olunan müddeUerin hesabında 
aşağıdaki noktaların behemehal naza n itlbare alınlftaet ve beyannamele
rin bu müddet içinde verilmesi !Azım dır. 

A) ithalAtçı tacirlerle top\anetlar ve ııınal müesseseler çay, kahve VI' 

benzin satan perakendeciler için verilmiş olan 48 saat mühlet bu llAnır 
yapıldığını takip eden günün mesai saatinden baılamak üzere ilçUncü ıUn 
sabahı mesai saatinde bitecektir. 

B} İnhisar bayllerlle müskirat Amilleri için tayin edilmiş olan iki gi\· 
müddet il.Anın yapıldıfı ıünü takip eden günün mesai saatinden başlıy 
rak ikinci ıünü aksamı mesai saatin de bitecektir. 

C} Kibrit slrketı acenteleri için 24 saatlik mühlet ilAnı takip eden gil 
nün mesai saatinden başlıyarak daha ertesi Jilnü sabahı mesai saatind. 
bitecektir. 

AlAkadarlarca bilinmek üz.ere ilAn olunur. 

NOT: 

1 - Vernecek beyannamelerin hik ve sillntiden Ari olarak mııldne ile 
veya mürekkepli kalemle normal eb' attaki kAlıtlara yazılmasına ve aııa
ğıdaki nilmuneye ıöre tanzim edilmesine dikkat olunmalıdır. 

Mükellefin Şube 
Hesap Numarası : 

• • ••• , fu besl T ahakku k fıfllGlnı 

İsim : 
iş 
Adresi: 

Beyannamenin 
verildltl tarih: 

... 
cıı .c 
aı 

..!:l 

Müeaseseme ait imalAthane, depo, mağaza ve yazıhanemle sair yerlerde 
/ / tarihinde mevc:ud bulun an İstihlAk versfsine tAbt maddele-

rin )'Ukarıda milfredatlle ıösterilmiı olduiunu bildiririm. 
( P ul) 

Mu..... uhlblnln açık 

hUv lyetl ve lmzaeı: 

2 - Huswıl müskirat Amfilerine, Tütün ve müskirat bayileri ve kibrit 
ınhilarları isletme şirkeU acentaların ın kullanacaklan beyannameler in
hisarlar İdaresince tabı ve ihzar edil mlştir. Amil, Bayi ve Acentalarm 
mezkQr idarelerden tedarik suretlle bu beyannameleri tanzim ve tevdi 
etmeleri lhundır. (4397) 

Bakırköy Malmiidürlüğünden : 
Nlıbet Kazanç 

L. K. 
Buhran 
L . K . 

Zam ceza 
L. K . 

H. N, a enul 

-

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sün1nüz. Pudrayı sımsıkı 
tutar ve akmasına maru o. 
lur. Yağlı ve yağsız olan 

tüp ve vazoları vardır. .................... 

28 - 5 - 940 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
.Muhammen bedelı (800) lira olan 1000 K&. adı takım çelıii (17.6. 

Pazartesi cünü saat (11) on birde Haydarpaıada Gar binası 

komisyon tarafmdan açılı: eksiltme asulile satm alınacaktır. 
Bu işe cirmek istiyenlerin (60) liralık muvakkat teminat Ye kan 

yin et.tiii vesailı:le birlikte eksiltme cünü saatine kadar lı:omiayoaa 
caatları lazımdır. 

Bu iıe ait ıartnameler komisyondan parasız olarak 

• • Demir ve Denizyollannda muteber müfterek biletler: 
1.6.1940 tarihinden itibaren Bandırma yolile Jıtanbuldan, Balık 

ma, Akhı"ar, Manisa, Menemen ve İzmir ist:ısyonlarma veya ba i 
!ardan İstanbula seyahat edecek yolcul;ara Demir ve Denizyollarmda 
her müııterek cidiş ve Gidiş - Dönüş biletleri satılacaktır. Fazla 
;cin mezkur istasyonlara ve Denizyollarınm İstanbul ve lzmir acen 
müracaat edilmelidir. (2527) (4394) 

Nafıa Vekaletinden: 
14-6-940 Cuma günU saat 15 de An karada nafia vekAletl blnall 

malzeme müdürlüğü odasında toplan an malzeme eksiltme komis 
3500 lira muhammen bedelli yalnız bezi vektılet tarafından 

sair malzeme ve işçiliği yapıcıya ait olmak şartile 70 adet · 
mahruU çadırın imaliyesi açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapı 
Eksiltme şartnamesi ve te!crri\atı bedelsiz olarak malzeme mlidill' 
den alınabilir. 

1 
Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. 

"'•••••••••••• ' İstekUlerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yaz.ılı vesaik ne 
İHTİRA İLANI te aynı gün saat 15 de mezkur komisyonda ha:z.ır bulunmaları 11 

"D'uvarlar, döşemeler, damlar 
ve emsali için inşa malzemesi" 
hakkındaki 31-5-938 ıünlil ve 
6589 sayılı ihüra müracaatını bu 
defa mevkii fiile konmak üzere 
Ahere devrüferağ veya icar edi
leceğinden talip olanların Ga
latada, İktısat hanında Robert 
Ferri'ye müracaatlan i!An olu-

l ____________________________________ cı_503_..,,,,,>< 

---·-----1 ÜskUd• r Ael lye H ukuk Hlklmlljtln · 
den: Sadife Göksel tarafından kocaSt 
ltskUdar Solakslnan mahallesi Top
hanelioğlu sokak 55 No.da sakin Mes-

1

1 tan oflu Rıfat aleyhine açtığı boşan
ma dAvasından dolayı daveti mahke
meye icabet etmeyen müddeialeyh Rı-

1 
fal hakkında ııyap kararı ittihazına 

ve tahkikatın 8 - 7 - 940 Pazartesi 
j saat 14 e tAliklne karar verilmiş ve 
ı müddeialeyhin ikameteAhı meçhul ol

duiudan bu baptaki ııyap kararı 
' mahkeme divanhanesine Ullk edilmiş 
olduğundan müddeialeyhin yevmi 
mezk1lrda mahkemeye ıelmedlğl tak-
dirde ııyabında tahkikat icra ve icap 
eden karar ittihaz olunacağı aynca 
gazete ile de ilAn olunur. 

RENKSİZ 
Ve 
CANSIZ 
SAÇA 
ELVEDA 

P~ fROL NiZAM 
Saçlarmıza parlaklık ve rüzellik 

verir, cazibenizi arttıru. 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

Denizcilere ilan 
GUN SAAT SAAT 

27 Mayıs 940 10:12 ve ıı - 16 
27 ., 10:12 ve 14 - 22 
29 9:11 ve 20 - 22 
Yukarda yazılı cün ve saatlerde (Darıca •e Kava) mmtakalannctııl' 

nize karşı topçu atışları yapılacaktır. Müteyakkız bulunmalan 

ITHALA T BiRLiKLERi HAKKINDA 1 
Ticaret Vekaletinden : N o. A/V. ı 

lştigal mevzuu aşağıda Gümrük tarife numaralan yaııb 
delere munhasır olmak ve merkezi İstanbulda bulunmak 
20 mayıs 1940 tarihinde 3780 sayılı kanununun 34 üncO 
desine tevfikan, bir "TÜRKtYE MANİFATURA İTHAU 
Rİ BİRLİÔİ" kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

Birli.ğin fa~liyet sahası bütün memlekete şamildir. 
gazetenın 11 nısan 1940 - 4482 sayısında neşredilen ithalltf. 
likJeri tip statüsünün 5 incı maddesine göre azalık vasfıJd. 
manifatura ithalatı yapan tacirlerden istiyenler bu birli~ 
olabilirler. Aza olmıyanlann birlik iştigal mevzuu te~ 
maddeler ithalatını yapması memnudur. 

Manifatura İthalatçıları Birliğinin iştigal m~zuuna elit 
bil maddelerin Gumrük Tarife No. 

Tarife No. 

106 a, b, c 378 a, b, c, d, e, f, 
107 a, b, c, 379 1. a, b, c, d, 
108 a, b, 2. a, b, c, d, 
366 a, b, c, 3 ... b, c, d, 
367 a, b, c, 388 (Yalnız y 
368 1. a, b, c, çadır bezleri) 

2. a, b, c, 417 c 
369 1. a, b, c, 425 

2. a, b, c, 
371 a, b, 
377 a, b, c, d, e, t, 

Yüksek Ticaret Vekiletinin yukardald ilanında yazılı 
liğin iştigal mevzuuna dahil ;maddelerle alakalı olup haleO 
kaydolunmamış ithalatçı tüccarların ÖMER ABED haJllO 
cü katındaki Birlik merkezine miiracaat etmeleri lüzwsa• 
olunur. 

Türkiye Maı.ifaturacı İthalatçılar Birliği 

8<inl4 
.......... 1 ... 

Herkes bilhassa ço~uklar tarafından alınması gaye 
kolav müessir bir müstahzardır. - · 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklercl' 
sebeb olaca2ı tehlikeler göı. önüne alınarak sQlucan 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve 
müstahzar 

halkımıza tavsiye edilen 
her eczanede bulunur. 

lı Adreal 

Kutusu 20 kuruştur. 
!;ıhat v .. k11 .. ıi .. ln m .a.:ıtf,.~ini h.ıı•d 

ihbarname Zammın eebebl 

lstanbul 

dan: Paraya çe\Tllmesine 
len Gardirop, Konsol, K~ 
ir buna mümasil hane 

Şir- Çimento fabrikası 59515 00 11 6546 59 2618 84 6546 59 1 938 Bakırköy O.maniye mahallesi 1/19 ikinci Beyanname vermedi-
ğinden. 

r inci açık arttırması 1 - 8 ~ 
rihine tesadüf eden cumat'I"":.. 

Araba imali 80 00 30 8 88 1 33 1 20 184 939 Cevizlik Hamam sokak 35/1 Nu. 3/16 birinci Kapadıjını bildirme-
diilnden 

Küçtlk pl!j 310 oo 7 25 20 2 48 118 03 42 938 norya küçük plAj. müstahdem. 1/ 7 birinci Bordro vermediğinden 
Ali l'ınc:ı Solaryom pllj 800 00 7 42 00 O 109 31 35 938 norya solaryom plAjı müstahdem. 1/8 birinci " " 

İslerini terk eden ve yeni adreslerini blldirm97eıı ve terkini haber verme,yen ve ikametıllu Ye mesleki meçhul kalan yukarıda 7uılı mükellellerin hiularında ıöıterilen verg.I ve zamları 3692 numaralı kanun hü-
kümleri dairesinde Uinen tebllt ol unur. (4388) 

saat 9.30 da Kasımpa:ıad• 
sokağında 98 numaralı han'
cak ve kıymetlerinin % 15 
madığı surette ikinci art 
4 - 6 - 940 tarihine tesadOf 
lı günü ayni mahal ve _.&ti 
cağı ilAn olunur. 

MAZON MEYV A TUZU INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE IULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
TEMIELLIGINDE, MiDE EKŞiLiK ve Y ANMALARINDA EMNiYETLE KULLANILABILIR. 

Müferrih ve Midevidir '.MİDE ve BARSAKLARI temizler alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve ROROS markasına dikkat. 


