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etin Bi·r H~rp Var 
illi Müdafaa 1şrM~ul 
htiyaçlarımız :::n~:~; 

Müttefik · Kıtalar Almanlara 
Müthiş Zayiat Verdirerek 

Sahile doğr.u Rical Ediyorlar 
için 250,000,000 yaziyetini 

liralık Avans 
1 

: :;: 

----<>---:-- . 1 

v 
jU 

Maliyeye 
Salahiyet 
Yeriliyor 

ııı ll11a· Dair Layiha 
Meclise Verildi 
} ara, 29 (TAN Muhabirin. 
~ - Cümhuriyet Merkez 

e ~sınca hazineye 250 milyon 
~ fevkalade avans itasına 

1~ ,' 0lan kanun layihası bütçe 
eninden geçerek. Meclis 

1~ ~~esine alınmıştır. 
1 ~iha esaslarına göre, fevka
~e muvakkat mahiyette ol
l.ı.2:ere Cümhuriyet Merkez 
asından 250 m ilyon liray~ 
avans akdi için Maliye V c. 

~ Saldhiyet verilecektir. 
ıt· . salahiyet, 1939 Avrupa 
<ltıl.!ı.ın hitamını takip eden se. 
dq nihayetine kadar olan 
ı.. et zarfında istimal olunabi-

1" "'tir 
~ a It· . 
1 anunusani 1940 tarihli an. 

're. a tnucibince İngiltereden is-
2: edilen 15 milyon İngiliz 

altın, bu avans muLabi-
e C'" B Utnhuriyet Merkez an. 
f ~ tevdi olunacaktır. A van
aı.ıi ile itfa şeraiti Banka ile 
e arasında aktedilecek bir 

avele ile tesbit ve tayin o
Ca.Jı:tır. 

(Sonu: Sa. 2, Sü: 3) 

Müttefik kıtaat, Almanlara mut. 
hiş zayiat verdirerek harhc dt · 

vam ediyorlar 

Almanlar Dumkirk'i siddctl<' 
f>oınbardıman ettiler. Calals ha la 

elindedir 

isne nehri üzerinde Almanların 
dünkü taarruzları bur~da 

püskürtiilm i.i::o,ti.ır 

Son vaziy?le göre, Şimaldeki müttefik kıtalar, son det'ece şiddetli harpler yaparak sahile doğru c:e-
kilmektedirler. Almanlar, Lille, Diavunde !e Annentier şehirlerini aldıklarını bildiriyorlal'. Dun. 

kerque henüz doğrudan doğruya tehlikeye maruz değildir. Galais Fransızlarcladtr. 

r--- Fransızlara Göre:---·- Almanlara Göre: ---· 
Şimaldeki Ordurarrmız İ stisnai 

Şiddette Bir M u h a r e b e y e 

Girişmişlerdir ve Sahile Doğru 

Çekilmeğe Çalışmaktadırlar 

Ostende, Dixmode ve 

Şehirleri Almmış, Bu Havalidek 

Müttefik Orduların imhası için 

Hücumlar 

'------------------
Ş i riı a? deki Ordular 
Eşsiz Kahramanlıkla 
Mücadele Ediyorlar 

Alman Zayiatı Çok Ağırdır, Dunkirk Henü% 

Tehlikeye Maruz DetH. Kale Fransızlarda, 

Kıtaların tmhasına imkan Veriıımiyecek 
Londra, 29 (Hususi) - Fransanın Şimalinde, külli 

ku~etlerden ayn olarak on beş gündür fasılasız harp ya
pan Ingiliz ve Fransız kuvvetleri, her adımı müdafaa ede 
ede sahile doğru gerilemekte ve ricat hatlarının kesilme
mesini temine en büyük ehemmiyeti vermektedir. Mütte

Teksif Edilmişti~ 

Belçika hiikumetinin 90nu 
kndar müttefiklerle beraber ha 
edeceğini söyliyen Belçika Ha 

ciye Nazın Spaak 

fiklerin bu kuvvetleri, General Blanşar ile General Briyo- ı ••••••••••• , 
nun kumandaları altındadır. 

İngiltere ve. Fransanın hava ve deniz kuvvetleri müte 1 

mC\diyen faaliyettedir. Ve Almanların imha etmek istedik 
leri kuvvetleri kurtarmak için Alman yollarını, demiryol 
lannı, motörize kollan, tahaşşüt noktalarını bombardı
man etmektedir. Bu da Almanlann tazyikini hafifletiyor 
ve kuvvetlerin sahile doğru çekilmesini kolayfoştırıyor. 

, Almanlar 2000 

Motörlü Cüzütam 

Deniz Kontrolü 
lşinde lngiltei-e He 
İtalya Anlaşıyorlar 

-ASKERİ~ 
VAZiYETiN 

HULASASI 

. 1 Almanların, geride bırakrlacak 

Yugoslavya Sil. aAh l~~~~~~i~~:aş~~~!;~ııy:a~~~ Kaybettiler 
eşya imha ediliyor. Paris, 30 (Hususi) - Frans 

Al 
Kral Bir Telgraf Gönderdi nm şimalindeki müttefik ord 

J. ~Q"1afih Siyasi Sahada Henüz Anlaşma 
ıır" ~ 

sıı Olmadı, Fransaz Tebaası ltalyaJI ., 

ltı'isQadesiz T erketmekten Menedildiler 
~dra, 29 (A.A.) - İyi ma- guld'lrler. Şimdilik daha f~zla 

-ltliqalınakta olan mahafil, Sir tafsila.t vermeğe imkan yoktur." 
t~01 Greene'in Akdenizdeki Italyadaki Yabancılar 'it ll'leselesine müteallik ola. Roma, 29 (A.A.) - Fransız · . 
ıe~:y~ ınemur olduğu vazife. İtalyan hududu resmen kapalı 
~i~ik sahada muvaffakiyeL olmamakla beraber bir miktar 
~lts a enniş ve Sir Greene'in Fransız tebaası ansızın İtalyayı 
ı~bı~sta İtalyan e~sperleri ile tC'rkte'n menedilmişlerdir. · · 
'~itte ~alınış oldugunu beyan İtalyadan çıkmak için vizele. 
)~ dır. rin alınamaması sebep olarak ile.. 
~t~afıh, siyasi sahada böyle r·j ~ürülmekte ise de şimdiye ka. 
~al lt-e elde edilememiştir. Bi. dar böyle bir mecburiyet yoktu 
~ ~~h alakadar hükti.metler, ve yeni kaide de yalnız Fransız.; 
~~ t1!rniş olan teknik itilafı hra tatbik edilmektedir. Trenler 

i
li ~~i ~Svip etmemişlerdir. ncrmal şekilde işlemektedir. 

~~Ye ınüsteşarı Butler, so- İtalyada~ ayrılmak isteyen ya. 
ır suale cevaben demiştir bar.cılarla Italyanları polisin mü. 

t~~ . saadesL11i almağa mecbur eden 
l~~~lı1.. delegesi, bu meseleyi kararname Amerikalıları bu mec 

·~ ~ııkumeti ile görüşmek buriyetten müstesna tutmakta. 
rf' ~ İletı:ni haiz olarak 22 Ma. dır. 

~,.8•0'tnaya gitmiştir. İngiliz 
~ ~· İtalyan tekliflerini he. 

~ı.ı 0 rnadan dönmüş bulunu. 
' l\ı teklifler bir anlaşma için 
~eı~;nı.nuniyet bir esas ola. 
lıij ıı~i edilmektedir: f ngil' 
~ tarı delegeleri halen 

e!E>tıı:atı tesbit ile 

• 

t Aıd v A k • Londranın seferi kuvvetle te. Relç'kalıların çekilmesile açılr 
ına ıgı . . s. erı mas Pden mahfillerine göre, sefe. gediklerin Almanlar tarafmdr 

ri kuvvet, Almanlara karşı en siiratle doldurulmasına ve m 

Şi.malt Fransada müttefiklerle 
Almanlar arasında müthiş bir as
keri yarış başladL Belçika ordu
sunun teslim olması üzerine Şi

mall Fıansadaki müttefikler çe
kilmeğe karar verdiler ve ilerli
yen Almanlarla dövüşe dövüşe ri
cat ediyorlar. Hedefleri sahile va
rar::ık gemilere atlamaktır. 

T h • B ı derin hiddet ve asabiyetle hare. temadi kara ve hava taarruzlar 

er 1 S e. aş ıy· o· r ket etmektedir. Sebebi harbin na rağmen muvafCakiyetle çeki 
. . çetin bir safhaya girmesi değil, mcktedir. Almanların, başka hi 

Romanyada Birçok Yerler Memnu Mıntaka 
ilan EdHdi, Zabıta Mühim Miktarda 

, 

Almanların hede!i ise sahili bir 
an evvel kapatarak müttefikleri 
tuzağa düşürmek ve imha etmek
tir. 

Silah ve Mühimmat Müsadere Etti 

tir. İngilizlerle Fransızların., hava 
ve -deniı. kuvvetlerinin · yardımile 
bu müthiş yarışı kazanacakları 
anlaşılıyor. 

Bu müthiş yarış sırasında iki 
taô'afın hava kuvvetleri de dövü
şüyor ve İpgiliz, Fransız donan
maları. askerlerini çekmek için 
kullanacakları sahili korumağa 
çalışıyorlar. 

Fakat müttefikler Şimalt Frıın-

Roma, 29 (Hususi) -
Belgrattan gelen haberlere 
göre, Yugoslavya hükumeti 
silah · altu;ıa davet ettiği kuv
vetleri terhise karar ver
. miştir. 

İtalya ile Yugoslavya arasında 
tic&ret müzakereleri yaµmak için 
yakında bir Yugoslav heyeti Ro
rnaya gelecektir . . 

sayı boşaltmağa karar verdikled Stefani ajansına göre, Sofyada 
ve boş.altmıya başladıkları için bu ki Sovyet sefirinin· iktısadi Yu-
!ahlıyenın tamamlanmasını takip goslav _ Sovyet itila.fnameleıi. 
edecek daha büyük bir netice var nin musaddak suretlerinin tcati
ki o d:ı şimdiden düşünülmekte-

sine girişmek üzere Belgrada git. dir. · ·1 
miye memur edı eceği zannolun. Yani Almanlar daha sonra ne 

yapacaklar? maktadır. Bu münasebetle diplo. 
Fr!!nsaııın kalbgMuna doğru mu masi münasebetlerinin yeniden 

hareket edecekler? tesisi meselesi de görüşülecektir . 
YokEa lng:iltereye mi taarruz Gazeteler, Yugoslavya ile Sov-

edecekler? . yet Rusya arasında ahiren akte. 
Frarısa 1a, İngiltere de bu iki dilen munzam itilaf esasına isti. 

ihtimali gözönünde tutarak hazır· naden Belgrat ve Moskovada ti. 
lanmakta ve bütün dünya bu ne- caret mümessillikleri açılacağını 
ticc.yi beklemektedir. haber vermektedirler. Sovyetle-

\. ____ , ______ _ _ ./ rir. Belgrat mümessillikleri, ha-

ziran ortasında açılacaktır. Yu. 

. 
goslav mümessilliği azası bugün. 
lcrde tayin olunacaktır. 

ROMANYADA 
Yeni Tedbirler Alındı 

Bükreş, 29 (Hususi) - Roman
ya hükumeti petrol kaynaklarını 
korumak ve istihsalatını arttır. 
mak için yeni tedbirler almakta. 
dır. Bütün pterol mıntakasına 
ancak hususi müsaade ile girile. 
cektir. 

Romanya zabıtası müteaddit 
yerlerde silah ve mühimmat bul. 
m11~ ve bunları musadere etmi ş.. 
tir. Hükumet emirlerine muha. 
lif Şel\.ilde hareket ed.enlere ccz::. 
verilecektir. 

Romanyada muhtelif mıntaka. 
lar memnu mıntaka ilan edilmiş 
olduğJ için yabancılar buraya 
giremıyeceklerdir. 

Romanyadaki gaz ihtiyatları. 
na mütedair yeni kararnameye 
nazaran yeni gaz depolarmın 

derhal inşasına başlanılması der. 
piş edilmt>ktedir. Romanya ordu. 
sunun hiç'bir anda gazsız kalma. 

(Sonu: Sa: 3; Sa: 6) 

Almanların muhacirlere karşı bir yerde uğramadıkları zayia 
reva· gördükleri muameledir. Ve burada uğradıkları bildidliyor 
seferi kuvvetin bu muameleye Tutulan hesaba göre, 10 M 
yakından şahit olmasıdır. Alman. yıı.tanberi beş bin motötiı:e cüz 
!.<lr,. muhacirlerin üzerine bomoa tamdan iki binini 1ayi etmişle 
atmakta ve bunları mitralyöz a. dir iki bini geçen tayyare za~ i 
tes;ne tutmaktadr. tı da buna ilave ediline Alma 
İng :ı~ere Kralı, bugün seferi ların ne kadar ağır kayıplara u~ 

kuvvd kumandanına gönderdiği radıkları tavazzuh eder • 
bir ~elgrafta diyor ki: e 

"Son iki hafta zarfında göster. Londra. 30 (Hususi) - A 
diğiniz kahramanca mukavemeti manyanın Jlolandayı idareye tı 
ift'har ve hayranlıkla temaşa e. yin ettiği Seys İnguart, bugıı 
diyoruz. En müthiş güçlükler Uheydcki kahramanlar holiind 
karşıc;mda essiz bir metanet göo;. vazifesine başlamış. Almanyanı 
tcrnek ı:crefli an'anenize sadık ancak liizum gördükçe hiikftmr 
kaldınız. Bu tehlike anında gön. işlerine karışacağını söylemiş ' 
liimüz sizinle beraberdir.,, ~u sözleri ilave etmiştir: 
Başkumandan verdiği cevapta. "Holanda müesseselerinin e• 

ordunun elinden her geleni yap. kisi gibi çahşmıya devam etmr 
mağa devam ederek an'anesini si, bugünkü vaziyetin değişme 
yaı:atacağını ve Kral tarafıncfa:ı olduğunu kabule bağlıdır ... 
~österilen teveccühün ordunun 
cesart>tini kat kat arttırdığını 
bildirmi .. tir. 

İngıliz ve Fransız tayyareleri. 
bugün yalnız Dunkerque üzerin. 
de 22 Alınan tayyaresi düşürmüş. 
lerdir. 

Müşahitlerin kanaatine göre, 
Al manlann son günlerde şimalde 
uğradıkları zayiat son derece a. 
ğırdır. 

Fransız kaynaklan tarafından 
verilen malUmata göre Calais, 
dün akşama kadar Fransızların 
elinde idi. Şiddetle bombardıman 

(Sonu: Sa: 4. Sü: 1) 

Vergi Zamlarının 

Mükellefi Alakadar 
Eden Hükümleri 

Vergilere yapılan zamlara d11 
ir, mükelleflerin müşküllerin 
halledecek olan bu yazıyı beşine 
sayfarr:ızda bulacaksınız. 

l\faliye Vekaletinin vergile 
dair o!an bir izahnamesi de ücUP 
cü Sa'\-famudadır. 
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. 1:TA'lt~:i Maliyeye 1 
;..,aşovaMıntakasında Sala.~iyet 

Tütün Fiyatları Verı!!~1~! 
Gene Du•. •şu••yor Hükumet, mucip sebepler la_ 

yihasında bu projenin hazırlan-
masında amil olan sebepleri şu 
suretle izah etmektedir: 

baa, Niksar ve Tokat Havalisinde inhisarlar Avrupa buhranının istilzam 
ettirdiği fevkalade müdafaa mas 
raflarını normal varidat memba
ları ile karşılamıya imkan bulu.. 
namadığından, muharip ve gay. 
ri muharip birçok m~mleketler
de olduğu gibi, fevkalade mem. 

aresmm Fiili Müdahalesi Beklenmektedir 
Erbaa, (TAN) - Son hafta içinde Taşova mıntaka

daki tütün satışları birdenbire hararetini ve normal 
Tini kaybetmiş, fiyatlar % 25 düşmüştür. 
mumi ve buhranlı vaziyete 1 
, bu fiyat düşkünlüğünün ta- j SPOR • 

görülmesi icap ederse de, pi- • 
da mevcut alıcıların bu fıyat 

urmcleri mazur gösterebı
k sebepler şimdilik mevzuu 
solmasa gerektir. Gerçi son 
ıa içinde Felemenk _ Türk tü
şirketi ve Şahin oğulları mii
adan çekilmiş bulunuyorlar-

G. Birliği ve 
M. GÜCÜ 
Geliyorlar 

Bununla beraber fiyat ve Ankaranın Gençlerbirliği ile 

halara müracaat zarureti hasıl 
olmuş ve şimdilik ihtiyacın Cüm 
huriyet Merkez Bankasından 
fevkalade ve muvakkat mahi
yette bir avans akdile temini dü
şünülmüştür. 

Ayni layihaya göre hükumet, 
bu avansı tedricen ve kati ihtL 
yaç ve zaruret tahakkuk ettik. 
çe istimal edecek; tedavül hac
mi, altm karşılığına istinat ve 
ihtiyacı takip edecektir. 

Diğer İhtiya~lar İçin tar üzerinde bu iki alıcnnn Muhafızgücü, Vefa ve Beşiktaş 
lmesinin miihim bir tesiri ile milli küme maçları yapmak 
:lı l b üzere bu hafta İstanbula gele. Ruznameye alınan layihalar 

• yanız uralara akseöen arasında bazı Vekaletler bütçe_ 
r le g- T d t ceklerdir. re ore, aşova a mevcu sine tahsis olunmak üzere ayrı-

'1Jllcrin tam yarısının ancak İstifa Eden Oyunca lan 109 milyon 922 bin liralık 
nbar o:iildiği şu anda alıcı- Bwıdan evvel Galatasaray klü. fevkalade tahsisat itası hakkın-
uasında mahalli anlaşmala- bünden istifa ederek Beşiktaşa daki kanun layihası da vardır. 
müstahsil aleyhine inl:işafrn- .gireceği söylenen merkez muha. Bu Jayihaya göre, Devlet De. 
korkulmaktadır. İnhisarla- cim Cemil, istifasını geriye al. miryo11an ve Limanları İdaresi, 
satışlara Erbaa, Niksar ve mış ve eski klübüne avdet etmiş.. sermayesinin dörtte biri nisbe-

J
at mıntakalarında hemen ve tir. tinde hazine kefaletne bono Ç1-

n müdahalesi ile, firmaların İc;tanbul bölgesi, elde mevcut· karabilecektir. Bu bonolar hası. 
temel görülen anlaşmaları.. talimatnameye göre istifa eden latı derniryollar inşaatından mü. 
et çekmesi beklenmektedir. bir oyuncunun eski klübüne av. tcvellit ihtiyaçlara ve borçlara 

E.,.ede Satı Iar det edemiyeceğinden bahisle Ga. tahsis edilecektir. 
mıir, (TAN) - Ege mmtaka- latasaraylılann bu hususta yap. Bu fevkalade tahsisattan 72 
la 35,5 milyon raddesinde o. tıkları ~üracaati, bir ~arar~ b.~~- milyon 800 bin lirası Milli Mü-
933 tütün rekoltesinden şim- l~~ :ız~re Genel Dırektorluge dafaa hizmetlerine ayrılmıştır. 

a kadar 34,306,931 kilo satıl- bıldırmıştır. Tahsisatrn geri kalan kısmından 
tır. Marmara mıntakası tti- Deniz Sporları İçin Gönderi1en 20.491.000 lirası demiryolları in_ 

satışları 7,710,528 kiloyu Tahsisat şaatma, 5.000.000 lirası zelzele 
nuştur. Bu mmtakanın re. İstanbul bölgesi, deniz: sporu mıntakasında yapılacak işler ve 
esi dokuz milyondan fazla- yapan klüplere genel dird~tör. yardımlara, 2.731.000 lirası fs

• Karadeniz mıntakasındaki lükce gönderilen 2500 lirayı ihti. tanbul - Edirne asfalt yolu ile 
"ın satışları 9,186,700 kiloya yaçları nisbetinde tevzie başla. Vekiller Heyeti kararile tayin 0 _ 

ğ olmuştur. Bu mıntakada da mıştır. Bu meyanda Beykoz ve lunacak diğer yollara, 200.000 
,1te 14 küsur milyondur. Güneş klüplerine beşer yüz lira lirası da Tunceli mıntakasındaki 

Jk mınwkasında yet~ş olan verilmiştir. Güneşin deniz vası.. ıslahat programına sarfolunmak 
~uçuk milyon kilo tütünün talarının tamirine liölge nezaret üzere 28.422.000 lira Nafıa Ve-
ıen hepsi satılmıştır. edecektir. • kaletine, 1.500.000 liras1 muha

ASKERLiK 

cir iskan işlerine, 1.500.000 lira. 
sı da tıp fakültesi inşaat •e te. 
sisatma tahsis edilmek üzere. 
4.000.000 lira Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletine, 2.soo.000 
lirn!n Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsüne, 1.200.000 lirası da 
Ereğli kömür havzasında ödene
cek eşya bedellerine karşılık o_ 
larak İktısat Vekaletine tahsis 
edilmektedir. 

edek Subayların Yoklaması 
tih Askerlik Subesinden: 

- Yedek subayların sene yokla.. 
nna 1 Haziran 940 gününden iti_ 
n başlanacaktır. Yoklamalar Ha. 
ı ayı sonuna kadar devam edecek. 
Yoklamalann bizzat yaptırılması 

mahalli hü. 
:zet hekimliğinden musaddak rapor) 
lmet memuru olup ta bcrayı va_ 
ııubc mmtakası haricinde olanlar 
·f edildikleri emrin sureti) ser. 
meslek sahibi olup ta, Haziran 

'zarfında hariçte bulunmalan mec_ 
olanlar (bu mecburiyeti, bulun. 
rı mahallin emniyet müdürlük_ 

'iden veya 5mirliklerinden alacak.. 
tasdikli vesikalar) yoklamalarını 

,e dahilindeki vesaiki mektuplarla 
'!ermek suretile mektupla yokla_ 
rını yaptıracaklardır. V esaiksiz 

lerjlen mektuplar makbul değildir. 
yoklamaya gelmemiş addedilecek. 
ır. 

- Mektupta yoklamalannı yap_ 
{aklar bizzat yoklamalarını yaptı_ 
'Jr subayların getirecekleri aşağı. 

vesaiki de mektupla gönderecek.. 
~ • • * • 
- Sube mıntakası harıcınde olup 
aklamalarını yaptıracaklar isteni_ 

vesaiki bir dilekçe ile bulundukları 
aJlin şube ba3kanlıklarına müra_ 

etmek surctile de yaptırabilirler. 
- Gerek mektupla ve gerekse 

Kermesin açıldığı gün 

oynanan zeybekler bin

lerce halk tarafından 

takdirle sevredilivor. 

dilekçe ile müracaatlarda nüfus cüz_ 
danlarmda (939) yoklamasında ya_ 
zılmış şube defter sıra kayıt numara. 
sının bildirilmesi lazımdır. Mesela: 
3/ 25 gibi ..• 

6 - Yoklamaya gelmiyenler veya 
usulüne tevfikan mektupla yaptrrmı.. 
yanlar, 1076 numaralı kanuna tevfikan 
(50) lira cezaya tabi tutulacaklardır. 

7 - 1 Haziran 940 sabahından 2 
Haziran 940 akşamına kadar her smıL 
tan Albay rütbesindeki subaylann. 

2 Haziran 940 sabahından 4 HazL 
ran 940 akşamına kadar her sınıftan 

Yarbay rütbesindeki subayların, 
4 Haziran 940 sabahından 7 Haz-L 

Yeni Bir Layiha . 
Ankara, 29 (Tan Muhabirin. 

den) - Milli Mfül..afaa Vekaleti, 
harp esnasında düşman gemileri. 
nin ne suretle musadere edileceği 
hakkında bir kanun layihası ha. 
zırl.ıyarak meclise göndermiştir. 
Layihanın adliye encümeninde 
bugün müzakeresine başlandı. 

ziran 940 akşamına kadar her ımıftan suretleri. 
binbaşı rütbesindeki subaylarm, 9 - Her rütbe için tayin edilen 

7 Haziran 940 sabahından 10 HazL günlerde yoklamaya gelinmesine ria. 
ran 940 akşamına kadar her ıınıftaıı yet edilmesi. 
yüT.başı rütbesindeki subaylann, 10 - Her yedek subayı künye Jev. 

10 Haziran 940 sabahından 20 Ha_ halannm ikmali cmredildifinden her 
ziran 940 akşamına kadar her sınıftan yedek subayın. bu levhaları yoklama 
üsteğmen, teğmen ve asteğmen rütbe_ esnasında hazır bulundurması, 

sindeki subayların yoklamaları yapı_ 11 - Hekim ve imamların da birer 
lacaktır. pazubent yaptırarak yoklama esnasın.. 

8 - Bu yoklamalarda aşağıdaki da ibrazı. 
vesaik asıllarilc birlikte ve tasdiksiz 12 - Adli hiklm, adll mUşavir, L 
olarak beraber bulundurulacaktır. marnlar, tüfekçi, kamacı, demirci, ma_ 

A - Terhis tezkeresi veya tekaüt rangoz, saraç, nalbant ve mühendis_ 
emri veya diğer askeri vesaik sureti, !erin yoklamalan da muadili rütbe. 

B - Nüfus cüzdanı, lerin yoklama günlerinde gelecekleri 
E - İkiıser adet fotograf, ve yedek subayların bulunduracaklan 
H - Hekim, cezacı. dişçi, vctcri_ vesaiki hazır bulunduracakları ilan o. 

ncrlerln diploma ve ihtisas vesikaları lunur. 

Bergama Kermesi 
Devam Ediyor· 

1 

1 Kömür Nakliyatı 
! 
i 

Bükreş bisiklet yanşla
nndan evvel Kral Carol 
parkındaki Meçhul As
ker abidesine çelenk ko
yan Balkanlı milli bisik
let takımları bir arada ... 

Balkan Bisiklet ii' 
Armatörler Birliği 

ile Yapllan 
Temaslar Bitti 

Yarışları Bitti 

Şehirlerin kömür ihtiyaç. 
larını temin işini üzerine a.. 
lan Etibank tarafından bura
ya gönderilen mümessiller İs
tanbul ve İz.mire kömür nak.. 
li için vapur tedarik etmek 
üzere armatörler birliği ile 
yaptıkları temasları müsbet 
şekilde neticelendirmişlerdir. 

ı l 

Halen devlete ait bir kısan 
deniz nak1iyatını Bnrzilay va. 
pur kumpanyası yapmakta. 
dır. Bu husustaki mukavele 
müddeti Haziranda bitecek 
ve bir daha uzatılmıyacnktır. 
1 Hazirandan itibaren devlet 
deniz nakliyatını armatörler 
birliği yapacaktrr. Bu husus. 
ta armatörler birliği ile ta. 
mamen mutabık kalınmıştır. 

Bükreş, 29 (Hususi) - Bugün 128 kilomet
relik Balkan 1'isiklet mukavemet şampiyonası 

yapıldı. Müsabakaya 20 kişi girdi. ·Bu müsabaka. 

yonluğunu kaz'ln<lılar. 

---------------------------

Türk kafılesi yarın Bükreşten hareket 
cektir. Bu müsabakalarda Türk sporc~lar biiı 

yı da kazanan Bulgarlar, Balkan bisiklet şampi- takdir kazanmışlardır. 

Fransadan Dönen Bir 
Talebenin Anlattıkları 

"Bütün Fransız KadınJarı, Geceleri Dahi Uykusuz Çafışarak 

Mültecilere Yer Temin Etmiye Uğraşıyorlar" 

ÇAYCILAR 1 Frans~Türk 
Talebe Emniyette .. 

istihlak Vergisi lc;in 
ile Ticaret Dairesi 

ihtilafa. Düştüler 
Kahve ve Çay İthalat 

Birliği bundan bir ay evvel 
ithal ettiği çayı derhal piya
saya çıkarmıştı. Bazı vergi
lere zam yapılması üzerine 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğü 
bu çaylar için istihlak ver
gisi talep etmiştir. 

Tacirler, davet üzerine; dün 
mmtaka ticaret müdürlüğüne 

gitmişler ve mevzuubahs çayın 
piyasaya çıkarıldığını 1 ay evvel 
yeni kanunun mevcut olmadığını 
binaenaleyh evvelki satışlar için 
kendilerinden istihlak vergisi is. 
tenmemesini ileri sürmüşlerdir. 

Ticaret müdürü bu mütalaayı 
dinlemek istemem.iş, tacirler de 
içtimaı terketrnişlerdir. Bu ihti. 
lafı Ticaret Vekaletinin hallede. 
ceği anlaşılmaktadır. 

İtalyaya İhracat 

İtalyaya ihracat serbest döviz. 
le yapılacağından evvelce taah
hüde girişilmiş olan mallar i~in 
ne şekilde hareket edileceği ala. 
kadarlardan sorulmuştur. Gönde. 
rilmesi taahhüt edilmiş olan mal. 
lar eski anlaşma hükümleri da.. 
hilinde sevkedilecek, fakat bun. 
dan sonrası için muamele serbest 
döviz esası üzerine olacaktır. 

Yeni Yolcu Salonu 

Deniz Bayramı 

Günü Açllacak 
Yeni Galata yolcu salonunun 

denizciler bayramına tesadüf e. 
! den 1 Tem.muzda açılması hak
j kında liman işleri umum müdür. 
1 lüğü tarafından yapılan teklifi 
! Münakalat Vekaleti muvafık 
l görmüştür. O gün yapılacak bü. 
ı yük merasim programının hazır. 
: !anmasına başlanmıştır. Modem 
l salonu bizzat Münakalat Vekili 
i Ali Çetinkaya açacaktır. 
: Salonun tefrişine devam edil. 
j mektedir. Bu iş nihayet 15 Hazi. 
ırana kadar ikmal edilecek ve bu 
i müddet zarfında diğer bütün ha. 
! zırlıklar da bitirilmiş olacaktır. 
; Ayni zamanda inşasına başlanan 
ı asfalt yolun da liman işletmesi 
t 
•binasından gümrük binası önü. 
(ne kadar olan kısmı 1 Tem.muza 
·kadar tamamlanacaktır. 

Son harp vaziyeti üzerine 
Fransadan geri dönmeleri bekle
nen talebelerimizden boksör En. 
ver İnsel, Çetin Ara ve Üniver. 
site asistanlarından Bayan Mina 
Tahsin dünkü konvansiyonel tre. 
nile gelmişlerdir. 

Bunlardan başka 15 seneden. 
beri Pariste bulunan bir Musevi 
gazeteci, İtalyadaki Türklerden 
bir kadın da, bu trenin yolcuları 
arasındadır. Boksör Enver, Sir. 
keci garında, çocuklannın akı
betini yolculardan öğrenmek L 
çin bekleşen talebe ailelerinin 
binbir suallerile karşılaşmış ve 
demiştir ki: 
"- Belçikadaki talebelerimiz. 

den beş kişilik bir grup, diğer ar. 
kadaşlarile birlikte Fransaya ge. 
çememişler ve Brükselde yemek 
yerken tayyare hücumuna uğra. 
mışlar. Bunlardan Galatasaraylı 
Mehmet Ali ve Ethemin kurtula. 
madıklarını, diğerlerinin kaçtık
larını işittim. Fakat nerede ol. 
duklarını bilmiyorum. Yaya ola. 
rak seyahatlerine devam etmiş 
olmalan muhtemeldir. Alman 
tayyareleri elli metreden, Fran. 
saya giden mülteci trenlerini 
bombalamışlardır. 

Trende Tutulan Casuslar 
Pariste beşinci kolon faaliyeti. 

ne meydan vermemek için çok sı. 
kı tedbirler alınmıştır. Sokaklar. 
dan geçenler çevrilerek hüviyet. 
leri araştırılıyor. Belçikadan 
mütemadiyen mülteci trenleri 
gelmektedir. Bir trende, Belçika. 
lı yolcular arasında 70 kadar AL 
man casusu yakalanmıştır. 

Bütün Fransız kadınlan, ge. 
celeri bile uykusuz çalışarak 

mültecilere yer temin etmeğe 

uğraşıyorlar. 

Ekspresin ilgası yüzünden 
Fransada altı defa tren değiştir. 
meğe mecbur olduk. Biz İtalyan 
hududundan serbestçe geçtik. 
Fakat bizimle birlikte bulunan 
Fransız yolcular, tevkif edilecek. 
lerini anladıklarından huduttan 
geri döndüler. 

Fransadaki Talebelerimiz 
Fransadaki talebelerimiz, sefa. 

retimizin nezareti altındadırlar. 
İcabında bunların derhal memle. 
kete dönebilmeleri için 100.000 
franklık tahsisat verilmiştir. 

İtalyada Hazırlık 
İtalyada harp hazırlıkları var: 

dır. İsviçre ve Yugoslavya hu
dutlarında tahşidat yaptıkları 

söyleniyor. Talebelere bile harbe 
iştirak hususunda mektuplar ya
zıldığını, bunlara Duce'nin im
zası konulduğunu işittik. İtalya. 
da beşinci kolon faaliyetinden. 
harbi Almanlar kazanırsa Triyes. 
tenin elden gideceğinden korku
luyor." 

İHTİKAR! 
---0-

Daha Kati Mücadele 

T edbirJeri Alınması 

Lüzumlu Görülüyor 
İhtikar komisyonunun ne 

zaman toplanacağı belli de
ğildir. Şehirde ihtikar de
vam etmekte, bir taraftan 
da genişlemektedir. Üzerin
de ihtikar yapılmıyan yiye
cek, giyecek ve hatta içecek 
madde kalmamıştır. 

Su bile pahalı satılmaktadır. 
Şimdiye kadar üç veya dört top. 
lantı yapan ihtikar komisyonu. 
nun mesaisi ihtikar mevzuu Ü
zerinde konuşmağa inhisar et. 
miştir. İcraata geçilmemiş ve sı. 
kı kontrol yapılmamış, tüccar ve 
esnaf tutturabildiklerine satışa 
başlamışlardır. İhtikar komisyo. 
nu geçenleıde dört kalay tacirL 
ni ihtikar yaptıkları için adliyeye 
verdiğini bildirmiştir. 

Fakat aradan bir haftaya yakın 
bir zaman geçtiği halde dün ak. 
şama kadar adliyeye teslim edil. 
miş muhtekir kalay taciri yok
tur. Son on gün içinde adliyeye 
verilen bazı muhtekirler varsa 
da bunlar Belediye teşkilatı ta. 
rafından yakalanıp teslim edL 
lenlerdir. Söylendiğine göre 
mıntaka ticaret müdürlüğü ihti
karla mücadele için henüz tetki. 
kat yapmaktadır. İhtikarla sıkı 
mücadele için harekete geçmele. 
rini temin maksadile Ticaret Ve
ka1eti tarafından şehrimizdeki a. 
lakadar makamlara yeniden kati 
emirler verilmesi beklenmekte. 
dir. 

Gazeteler Dört 
Sayfaya İniyor 

Ankara, 29 (Tan Muhabirin. 
den) - Hükiımet, gazetelerin 4 
sayfaya indirilmesi hakkında tet
kikler yapmaktadır. 

Ankara Hukuk Fakültesi 
:Maarife Devrediliyor 

Ankara. 29 (Tan Muhabirin. 
den) - Ankara hukuk fakülte
sinin Maarif Vekaletine devri hak 
kındaki kanun proj·~si alakadar 
encümcnlerden geçerek meclis 
ruznamesine alınmıştır. 

Dün Gelen Alman 

Avrupa trenlerile Balkanlara 
Alman yolcu akını devam ediyor. 
Dünkü ekspres1e şehrimize yal. 
nız bir Alman gelmiştir. Bu da 
gazetecilerle konuşmak isteme. 
miştir. 

Bugünkü Program~ 

12,30 
12,35 
12.50 
13.30 
18.00 
18.05 
18.30 
19.10 
19.40 
19.45 
20.00 
20.30 
20.45 
21.10 
21.30 
22.2'0 
22.30 
22.50 
23.25 

---Progranı 

Ajans baberlcrl 
Memleket Şarkı1ım 
Plakla karışık pıüzili 
Program • 
Plikla müzill 
Caz orkestrası 
Alaturka müzilt 
Alaturka müzik 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Konu~ma 
Alaturka milziK 
Konuşma 

Radyo orkestrası 
Plakla danı müzikf 
Ajans haberleri 
Plakla cazband 

Dayak 
Yiyen 
Dilenci 

Kocamustafapaşada Bazi 
odalarnda bir evde oturan 
harrem ve Akif isminde i1' 
damla İffet ismindeki kad 
civarda dilenerek geçinen 60 
şında Nebi isminde bir adaffe 
hile ile içeri alarak dövıniı 
ve paralarını almak isteıııi 
dir. Halbuki dilenci Nebinin 
lindeki gümüş kemerde hiç 
çıkmamıştır. Muharrem, Ak11 

İffet, dün ikinci ağırceza 
kemesinde cürmü meşhut ~ 
nuna göre muhakeme edil.rn1 

dir. Fakat muhakeme, Neb 
yaralan hakkında kati ra~ 
lınmak üzere başka güne 
kılmıştır. 

24 Sene Hapis! 1 ı\)tıı 
Kadıköyde Cevizlikte 59 

ismindeki karısile Semiha ~ h· 
deki kaynanasını şüphe üı . ~ · 
öldürmekten suçlu İsa dün bV ~}'ı 
ci ağırceza mahkemesinde 24 1 

ne ağır hapse, Yeniköyde lt~ 
nın mandırasında Meruned ti t 

dürmek kasdile yaralıyan ~o; ~~· 
de 6 sene ağır hapse mahkiıl" · 
muşlardır. 

Dolmuş 

Yolcu 

Bu9ün 

Usulü 

Nakliycat1 ~ 
Kalkıyof 1 

Benzin ve makine yağlııfl 
yatlarının yüzde kırk nisbet 
vükselmesi üzerine otornob 
İer cemiyeti Belediyeye mii 
at ederek taksilerin açılış .,-c 
de metraj nisbetlerinin yük5d 
mesini istemişlerdir. Bel? 
meseleyi fen heyetine tct1'1~ 
tirecek, sonra karar verecc1' 
Dolmuş usulile yolcu taşı 

taksi servisleri de bugünd& 
haren kaldırılacaktır. 

İktısat :\Iiidiirli Geldi e. 
Belediye iktısat müdürü 

fet ile vali muavini Haliılc 
Ankaradan dönmüşlerdir. ~ 
diye iktısat müdürü, Anlctı 
İstanbul için toplanacak ufl 
ku hakkında altıkadarlarla tC 
etmiştir. 

~~ 
~ 
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Fransa da 

elçika Krahnm teslim ol. 
IDası üzerine Almanlar, bu 
Yi istismar etmek istediler 

Şillıali Fransanın ıünden gü. 
41aralan bir köşesinde en 
til vaziyete düşen 1nıiliz 
nsız ordusuna var kuv,•et. 
YÜklenmeğe başladılar. 
kuvvetlerin bütün he-defi, 
hatlarının kesilmemesi ol. 
halde Alman kuvvetlerinin 
eıneli de bu ricat hattını 

k ve müttefiklerin çekil. 
imkanına set çekmek için 

erque limanını ele geçir-

n tebliğlerinin ehemmi. 
anlattığı bir nokta, Dun. 
limanının ağır topçu ate. 

tutulduğudur. Maksat, ağır 
ateşine tutulan bu mahre
iliz • Fransz kuvvetlerini 
e yaramıyacak vaziyette-
nu anlatmaktır. Alman 
bu yüzden, ıünün askeri 
rini vermekle kanmıya. 

lakeri bir mütalaa da yü. 
te ve bu sahadaki İngiliz. 

kuvvetlerinin mahkum 
u söyleme!:~edir. 

'ltere istihbarat Nazırı 
Duff Cooper ise, dünkü 
tında, " bu kuvvetleri çek. 

-ırarı baş göstercliti tak
bu kuvvetlerin majlup e
' ş bir ordu olarak çekile. 

., söylemiştir. 
İngiliz ve Fransız teb-

de, bu kunetlerin vah
' intizamlanm muhafa. 
k mikadeleye devam et. 

• ve Almanlara karşı bir 
tuttuklannı bildiriyorlar. 

• · z ve Fransız kaynakları. 
Iİılemedikleri bir nokta, va. 

Vahametidil. 
Uz anlaşılmıyan, daha doğ. 
anlatılmıyan nokta, bu 

etin derecesi ve sonunda 
• \'aracajıdır. 

L...~ anlamak için beklemek
~. çare yoktur. 

iter cephelerde mühim bir 
~ldise vuku bulmamakta 
Ylizden Fransızlar Somme 
e nehirleri üzerindeki ··a. 
ni tahkim için fırsattan 
etmektedirler. 

'1tretle Şimal ordusu, Fran. 
41erleyip, toplanması için 
bir vazife ifa etmiş, yeni 

teıahenin kurulmasını kolay. 
ve harbin müttefikler 

a daha muvaffakıyPtli 
"Gaaya girmesine zemin ha. 

ordulann mukad. 
Önümüzeki günlerde ta

edeceti için, sıra Somme 
ki cephenin ifa edeceği 

celecek ve o zaman bü
.. l''bin mukadderatı taayyün 

tlt-. 
il taarruzu burada kınhr 
n teşebbüsü yeni muvaf. 

er kazanmazsa, harp milt 
· n planına uypn bir ma

•labilir, belki de müttefik
~anyayı uzun bir harbi 
etınek mec buriyetind• bı. 

nyaya bu mecburiyeti 
ettirmek, müttefiklerin 

... anmak hesabına ata. 
en mühim adımdır. Bu 
adım atıldıjı takdirde, 

ti harp, ıeçen defaki harp 
lbiittefiklerin galibiyetile 

"'- ·r. Çünkü harp uzadık-
tlefikler kuvvetlenecek ve 

r zaafa ujnyaca1dard1.r. 
bütün dünya bu pklar. 

~cisinin tahakkuk edece. 
tak ile takip ediyor. 

Cltikanda Yeni 
ltaıyan Sefiri 

TAN 

•••••••••••• 

ALMAN 

ESiRLERi 

N arvikŞehrini 

3 

f i.E 
Belçika Ordusu 
Oyun Bozanlığı 

O ç ıün ·evvel, Belç 

M ••tt f •kı Cenubunda mütte U e l er bir kısım cephesini Al 

~=~. :1a~::f~:::: u!elç' 
iz olan Kral Üçüncü Leo 

Holandaya Ilımek 
isteyen 7BinAlman 
Paraşütçü Olmüş 

ı-

G • A ld l em.rile Alman ordusuna e pz l ar. oldu. Bunun tafsilatını 
1 ' lerde okudunuz. Artık böJ 

f şey yapmıya Kralm sa 
- - ---------- var mıydı, )"Ok muydu? 

t rını mütalaa etmek sırf 
Bunların Pek 
Çoğu Havada 

Ölmüşler . 
Londra, 29 (A.A.) - İyi b;r 1 

membadan verilen malümat:ı go. 
re. Almanlar Holanda üzerine 10 ı 
bin kadar paraşütçü indirmışler, 
ve bunlardan en az 7 bıni ölmü~
tür. Ölenlerin büyük bir kısmı 
700 ili. 1000 metre yüksekten 
müthiş bir süratle yere inerken 1 
ölmüşlerdir. Bazılannın bacakla-

'k 1 rı kırılmıştır. Almanlar motos: -
1 

~~-~ ı Almanlarc imali kıymeti haiz bir takım ede 
Y siyasiyedir ki; bu koskoca Norvefl!te oyununda maddi bir var 

1 
3' de etmez. 

Ger•ıı·ıyorlar Doğrusuna isterseniz -
1 yapmıt oluna olsun - ba 
: Londra, 29 (Husuai ) - Ami. ket mazeretle örtülmesi 

1 

rallik dairesi ile Harbiye Nezare- çirkinlik anetmektedlr. 
tir.in müşterek olarak neşrettik.. Belçika Kralı, Alman istil 

1 
)eri bir tebliğde Narvik'ın dun zerine müttefiklerden im 
akşam müttefik kuvvetleri tara- temiş, onlar da bir 

1 
fından alındığı resmen bildiri]. Fransada Alman hücumuna 
miştir. Fagernes ve Forsnesct · te iiis gererken, diğer ta 

1 müttefiklere geçmiştir. e-n güzide askerlerini Belç 
1 müdafaasına göndermifl 
1 Paristeki Norveç sefareti de Buıün Alman ordusu 
I Offoten mıntakasında Norveç ve dan muhasara edilmek te 

1 
müttefik müfrezelerinin mevzile

ne apaçık maruz olan yarım 

1 

rini Nygaardsvaat nehrine kadar yontuk müttefik ordu.su 
ilerlettiklerini bildirmektedir. yardım kuvvetleridir ki; 

I Narvik mıntakasında bir şehir, deki cpheyi tutan Belçika 
I evvelki gün tamamile tahrip ediL sunun habersizce Almanlara 
miştir. 14 Alman tayyaresi 100 lim olma~ı üzerine vahim 

i
l den fazla bomba atmıştır. Bom- vaziyete dütmüştür. Eter 
a,.ıann isabet ettiği ilk hedefler. nm sürat ve kuvvetiıule 
den biri, üstünde büyük bir kızıl. Fransız taarruzu Alman e 
hı;,ç işareti bulunan bir hastane sini Somme veya Nenne 
idi. Yaralıları kuttarmak imkanı leri üzerinde zorlayıp y 

1 
hasıl olmuştur. Şehir halkından bu askerlerin en az yarısı 
6000 kişi meskensiz kalmıştır. volmak tehlikesine maruzd 

! İngiliz Hava Nezaretinin h!r Dahası var: 
1 tebliğine göre, diın bombardıman Almanya ile müttefikler 

letler ve küçük mitralyözler in
dirmek için muazzam paraşütler 
kullanmışlardır. Sağ salim ine·ı 
paraşütçüler o kadar bitkin bir 
hı.ide bulunuyorlardı ki, motosik 

1 
letlerini harekete getirmek ı~in 
20 dakika geçmesi lazım geliyor • 
du. Paraşütçülerin ilk iş.i paraşüt İ 
)erini yakmak oluyordu. Amster. ı 

dama inen paraşütçülerden nazı. 
1 

larırun üzerinde polis üniforması 
vardı. Bunlar tesadtif ettikleri 
hakiki polis memurlarım rüveı. ı 
verle öldürmüşlerdir. Paraşütçii
lerin üzerinde bir haftalık kom
prime gıda maddesi ve rüvelver
leri için de 200 kurıun vardır. 
Paraşqtçülerin üzerine havada a
tef etmek çok mü~üldti. Zira kı.. 
yafetleri yerdekilen şaşırtıyordu. 

Beyannameye Tabi 

Mükellefle' 

Amerikalılar Atlas Sahilinde 
Müdafaa Üsleri Kuruyorlar 

edilen Stavanger tayyare meyda- sındaki ihtilafın esası, 
n; üzerinde 22 düpnan tayyaref'i rın müstemleke ve ham 
tahrip edilmiş ve hasara ujratıl- davasıdır. H'.eadi kol~~· 
mıştır. Narvik'de 8 düşman tay. toprak vermıyen bu iki 
ya.resi tahrip edilmiı ve hasara ket, Holandanın Felemenk 
ujratılmıftır. 13 İngiliz tayyaresi dis~ ismi altm~aki ':8 
dönmemiştir. lekesale Af.rikadaki zenpa 

D" .. tr ... mki Alm:ın resmi teb- çika Koqoau ve Port 
. un ~ • ya n Afrikadaki miısfeml Londra, 29 (Hususi) - Amerf

Ankara, 29 (A.A.) _ Maliye kanın milli müdafaa hazırlıkları. 
Vekaletinden tebliğ edilmiştir: na fevkalade bir süratle devam 

Bazı vergi ve resimlere zam ettiği göze çarpmaktadır. 
yr.pılması hakkındaki 3828 sayılı Roosevelt, 7 zattan mürekkep 
kanunuıı muvakkat birinci mRd- bir milli müdafaa meclisi teşkil 
desi hakkındaki aşağıdakı izaha- edildiğini haber vermiştir. 

Cenubi Amerikada Yeni Usler tın verilmesi faydah görülmüş. 
tür: 

1 - Bu maddeye göre beyan
name verecek olan ithalatçılar, 
vergileri artırılmış veya yeniden 
vergiye tabi tutulmuş olan mad
deleri yabancı memleketlerden 
ithal eden ve bu maddelerin ti
caretile meşgul olanlardır. Bun. 
lar ticaretile meşgul olduktan 
maddelerden bir kısmım memle
ket içinde mübayaa etmiş olsalar 
bilE: kanunun neşredildiği 27 ma
yıs 1940 tarihinde gerek yabancı 
memleketlerden ithal, gerek 
memleket içinde mübayaa etmiş 
olduklan malların cümlesinı be
yannamelerine dercetmiye mec
burdurlar. 

Brezilya topraklan üzerinde 
deniz üsleri ihdası suretile Pana
ma: ve Brezilyanın müdafaasına 
Amerikanın iştiraki i~in Rio ile 
Vaşington arasında görüşmeler 
devam etmektedir. 

Son günlerin faaliyetinden mü 
dafaa tedbirlerinin çok geniş tu. 
tulduju ve tehlikeyi şimdiye ka
dar büyük Okyanustan beklemış 
olan Amerikanın Atlas Okyanu. 
sunda da ciddi tedbirlere müra
caat etmek mecburiyetinde kal
dığı neticesi çıkmaktadır. Çünkü 
alınmakta olan tedbirler Şimali, 

Cenubi Amerikanın topyekun mü 
dafaasım istihdaf ediyor. 

Ayan meclisi, Harbiye ve Bah. 
riye Nezaretlerine cenubi Ame. 

rika Cümhuriyetlerine kara, de
niz ve hava kuvvetlerini artt ır. 
maları hususunoa yardımdR bu
lunmalan için mezunıyet verE'n 
ve l'Qümessiller meclisi tarafın. 
dan evvelce kabul edilmiş olan 
kanunu tasvip etmiştir. 

iki Okyanus için Yeni Filo 
İki Okyanus için iki filo ihdas 

edileceğinden de ısrarla bahsolun 
maktadır. 

Meclis, gemilerin ve donanma
ya ait on bin tayyarenin ınşası 
nm ve 16 bin yeni pilot yetişti
rilmesinin tacilini natık olan ka
nunu tasvip etmiştir. 
Diğer taraftan, Roosevelt'in ge. 

çenlerde Avrupaya mümessil ola
rak göndermiş olduğu Sumner 
Velles, dün söylediği bır nutukta 
demiştir ki: 

aEquateur'ün şimalinde olsun 
cenubunda olsun, Amerikalı ol
mıyan herhangi bir devlet tara
fından vuku bulacak her türlü 
taarruz hareketi bütün Amerika 
devletlerinin emniyetıne karşı 

bir meydan okumadır. Böyle bir 
hareket 21 Amerika cümhuriyeti 
tarafından bu şekilde telilkki e. 
dilecek tir." 

Ford Fabrikası Günde Bin 
Tayya.re Yapacak 

Henri Ford verdiği bir müla
katta icap ettiği takdirde bundan 
altı ay sonra, Ford otomobil fab.. 
rikalarmın günde bin tayyare i. 
mal edebileceğini söylemiştjr, 

Ford, bu ıerait dairesinde t:ıyya. 
relerin maliyet fiyatının sekizde 
bire ineceğini ilave etmiştir. 

Verııilere Zam 
Birleşik Amerikada kazanç v~r 

gilerine yüzde on zam yapılması 
ha.kkında bir kanun layihası tan
zim edilmiştir. Bu kanun 683 miJ. 
yon dolarlık bir varidat temin e
decektir. 

Amerikalılar Çajınbyor 
Beyruttaki Amerika Konsolos. 

luju Yakın Şarkta oturan Ame
rikalılan mümkün olduğu kadar 
çabuk memlekete dönmeğe da. 
vet etmi§tir. 

-----------------------------------------------------------------------------------
2 - Toptancılar, senelik mu

ameleleri itibarile, satışlannın en 
az yansından fazlasını tüccarlara 
ve sınai müesseselere yapanlar
dır. Bir sene içindeki satışlannın 
yansından daha fazlasını doğru-

HADİSELERİN iÇYÜZü 
j 

dan doğruya müstehliklerc ya. • 
panlar perakeneci addolunur. 
Perakendeciler beyanname ver-
mek mecburiyetinde değildirler. 
Yalnız kanunun neşri tarihinde 
yüzer kilodan fazla kahve ve ~ay 
ve on tenekeden fazla benzin 
mevcudu olan ve bu maddelerin 
ticaretile meşgul bulunan pe~a
kendeciler beyanname vermıye 

mecburdurlar. 
3 _El tezgihlannda dok~n-

muş olan ve istihlak ver~isme 
tabi bulumnıyan pamuk yun ve 
kıl mensucatın satışile me§gul o
lanlar toptancı da olsa bey~n~a
me vermekle mükell~f değıldır-
ler. .

1 

Alman orduaunun Belçika taarru· 
zuntlan iki gün aonra, Eacaut'taki 
Belçika kuvvetleri kumandanı 1 oael 
Stenderin, sahle Belçika zabiti ve 
aakeri esvabı gigmif Alman caaua
lan tarafından tevkil olunarak ka
çırıldığı anlafılmııtır. O cephedeki 
Belçika müdalaaaının çabuk kırılı· 
ıuula mahigeti hayli geç anlafllan 
bu eararengiz tagaggüp luidiaeainin 
de rolü bulunduğu aöglenilmektedir. 
Bir miaal olarak bu iddiada bulu-

• 

lığinde de Norveç harekatı hak- ri üzerine de Almanlarla 
kında şu satırlar vardır: yuşma yolunu aramamıı 

Norveçte müteaddit harp ge- ,,a.lea JtbPnkü kaab, 
milerinin yaptığı müzaherettcn ve ideta varlık yokluk 
sonra düşman, Maden demiryolu atılmışlardır. 
civanna asker ihraç etmfı ve ti- Bundan birkaç ay evvel 
maiden Narvike girmi~tir. Alman raflara, yani Dolanda, 
muharebe tayyaresi gruplan ci- ve İsv~e ihtarda bulunu 
varda bulunan düıman deniz knv ter Churchill, Almanlana 
vetlerine hücum etm;~tir. Birinci ile onları da yutacajını 
sınıftan bir harp gemisine bir vermiş ve icap edene, o 
bomba isabet etmiş, bu gemiden zaranna olarak Almanlarla 
duman yükselmiş ve müteakıben fBbileceklerini, fakat bun• 
gemi ateşi kesmiştir. 3 kruvazöre, etmediklerini söylemişti. 
bir torpitoya ve bir kargoya, bü- İstilanın üçüncü (ÜDÜ 
yük çapta bombalar isabet etmiş.. teslim olan Holandanın 
ür. Asker ihracatına Ankenes <'İ. fralya ve Afrikada nüfma 
vannda müteaddit bombalaı· atıl- milyonu bulan Z milyon 
mıştır. ha kilometrelik, yani 

nin üç misli genişliğinde 

temlekeleri olduğu clbi, tlç 
evvel teslim olan Bel\ik Sovyet • lngiDz · 

Münasebetleri Af rikanın en zencin bir 
olan Konıoda iki buçuk 

Londra, 29 (A.A.) _Avam ka- kilometre m~rabbaı .. ıenifl 
marasında Sir Stafford Eripps'in muazzam bır muste 
Moakovadaki memuriyeti hakkın. vardr. • 
da sorulan bir suale cevap veren Bu milstemlekelerln bir 
Hariciye Müstepn Butler bu mını Almanlar~ pefkq Ç 
hususta yakında beyanatta bulu- l• Avrup~d~ harp te 
nabileceğini ümit ettiğini söyle- bertaraf edılmıt ve Alman 

. . hası da kapatılmq olurdu. 
mıştır. zi zorbalıia karşı küçük 

Butler, bazı konferal'\slann ve 
1 

. bo ~ • • • 
1 rini So t le h.. erın yun e5 ... esını 

radyo haber e n vy~ a Y ve medeniyet ahlakına 
tarı temayüllerinden şikayet e. mokrasi prensiplerine m 
den müstakil mebusfardan Yedg: ıördükleri için, bu yola 
vod'ın ortaya. a~t~.lı .bu mes~le!ı miş olan müttefiklerin, bu 
tetkik edeceğını umıt eylemıştır. ni hareketlerine, Bolandfa 

Yugoslavya ihtiyat 

Efracll Terhis E•yor 
(8qı 1 incide) 

ması:u temin için mrzkClr depolar 
stratejik noktalara yapılacaktır. 

Balkanlarda Propqancla 

hassa Belçikanm m 
meydandadır. Bu harekete 
sim vermek bize düşmez. 
dünyada ~çbir hareketia, 
siyasi gaflann cezası ı 

Müttefiklerin Almaalara 
meie kıyamadıldan bu 
lekeleri, korkulm ki; ud 
leri paçalannı kurtarmak 
bizzat kendi ellerile teslime 
bm kalmasınlar. 

, 29 (A.A.) - Papa, bu 
llapalık nezdindeki yeni 

Sefiri Attolico'yu kabul 
l'e Sefir kendisine itimat

. takdim eylemiştir. 

4 _ Tütün ve müskirat bayı e. 
ri, ayni zamanda kibrit te sattık. 
lan takdirde kibrit mevcutlarını 
dahi beyannamelerinde g\ştere
ceklerdir. 

5 - Beyannamelere, kanunun 
neşredildiği 27 mayıs 1940 günü 
sabahında mevcut olan mallar 
dercolunacaktır. 

nanların, tahakkuk edeceği pek aa
nılmıgan bir tahminlerine göre, 
Kral Leopold de aynı tikıbete uğra-

""'' gani Alman caaualan tarafın
dan kaçırıl11Uf; w orduauna teali· 
miyet kıunandaaını diı tazyik altın
da vermek mecburiyetinde kalmıı 
olabUir. 

İngilterede, Fransada, Amerikada, ve da. 
ha birçok memleketlerde yapılan sıkı 

tahkikat ve tevkifat sırasmda katiyetle 
anlaşılınıştır ki, bu memleketlere yerleı
miı bulunan Nazi ajanları, ilk iş olarak 
kendilerini koya Nazi düşmanı gibi tamt
mıılardır. Bunun için, blitün bu memle_ 
ketler, en tehlikeli unsurlan, böyle Nazi 
dütmanı tanınmış hatta o memleketlerin 
tabilyetiH. ordusuna ıirmiı kimseler a
rasmda aramakta, ve bulmaktaclır. .Ame. 
rikada, kendisini senelerdenberi, koyu hlr 
komfinist olarak tandlDIJ, hatta komtl.. 
nistlik suçundan hapse girmiı bulunan 
Adolf Tanner'in Nazi teşkil&tmın en faal 
unsuru olduiu anlatılmqhr. Bu kabil 
hadiselerin vukuundanberi, bu memle
ketlerde bulunan sözde "Nazi düşmanı., 

Almanlardan birçoklart tevkif edilmiş. 

)erdir. Bu meyanda, birkaç elin evvel 
Londrada tevkif olunan maruf Nazi döş • 

Londra, 29 (A.A.) - İstihbs
rat Nezareti parlimento müste. 
şan Nicolson celae nih•yetinde 
söı alarak Balkanlarda İngiliz 
propagandası meseles~i me~z~u 
bahis ederek fU!llan suylemıştır: 

• Propagandanm tetkilitlandı
rılmak üzere olduğunu söyliye. 
bilirim. Tccrübedide ve Balkan
larla umumi münuebat mesele. 
sin\ heyeti umumiyeaile kontrol 
edebilecek bir müfettitin lcilen 
göndedlmcsi de tetkik eclilmek.. 
tedir. 

Ankarada Re 

Sergisi Ası 
Ankara, 29 (A.A. )- G\lz.t 

natlar Birliiinbı 7 inci nJaimt, 
gisi Ankarada sergi evinde 
ziran cumartesi gunü saat 
açılmak üzere hazırlıklar 
mektedir. 

, 29 (A.A.) - Samuel 
Lizbona gitmek üzere 

ile İngiltereden hareket 
;• oradan kara tarikile Is
ı.: '- geçeceği bildirilmekte
~~e Büyük Britanya Fev. 
liı~~ri sıfatile vazifesi ba
~tedic 

8 - Şeker ticaretile mefgul O

lan lthalltçılar, toptancılar, pera.. 
kendeciler ve §eker fabrikalan 
beyanname venneğe mecbur de
ğillerdir. Şeker istihlak vrgisine 
yapılan kilo başına yedi kuruş 
zam, mart ayı zarfında arttırılan 
fiyat içinde dahli bulunduğu ei
hetle, yeni kanun dolayısile şe
ker fiyatları yükseltilmiyecektır. 

Çünkü, Kralın nerede bulunduğu luJ. 
ıa anlafılabilmi, deği/Jdir. Bunun 
i(indir ki onun ortluauna verdiği 
emrin, Franaız ortluauna Almanlar 
tarafından muhtelif hilelerle veri
len emirler gibi aahte olmaaı ihti· 
mali de ortaya sürülmektedir. 

mana (!) Br•s Fischer: '' yaam iç 
Yüzü,. isimli kitabm ... üe · met-
hur eserinde, Almanyamn iç ,.tbtbıll ifşa 

etmlt gibi ıörilnen Bress Fischer, doku 
ay evvel Gestapo tarafından idama mab
kUm edilmiıti. Fakat bucttn, bütC... dUn. 
yanın, Gestapo tarafından idama mah. 

kum edilmiş bir Nazi düşmanı olarak C1t- ı 
nıdıjı Rress Fischer'in, bir Nazi olduiu 
meydan1t ~ıkanlmıştır. 

• 
Atina, 29 (A.A.) - Harp de-

vam ettigi miıddetçe Yunanista. 
nm ihtiyacını temin için Elen hü
kumetile Yunan armatörleri ara. 
ıı.nda bir anla~ aktecfümiıt.ir. 

Bu sergide güzel sanatlar 
ğine mensup ressam lann 152 
mi teşhir edilecektir. Ser 
çılma merasimi Maarif V 
rafmdaa yapılacakbr. 
hazirana kadar herkes içia 
ve Mrbest bulunacak~ 
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Çetin Bir Harp Var I 

.Bap ı incide) 
Dunkerque tloğrudan dol

eye maruz delildir. 
Almanlann BUyilk Bir 

Hareketi PilaldlrtWdil 
cephelerde vaziyet §U şe. 

u1'sa edilebilir: 
üzerinde Fransız kıta. 
bazı köprü ba§larım 

amellyelertne devam 
· . Bu ameliyeler çetin 

belere sebebjyet vermi§
iızerlnde Rethel'den 

kilometre uzakta ve gar. 
unan Chateau • Porcien 

..... --··-- büyük bir baskın 
ır. Maksat nehri geç. 

bbüsten ibarettir. Bas
mü§külats1.z defedildi. 

üzerinde ve Maglnot'da 
tebeddül yoktur. Rhln 

ve ba§lı'Ca nehrin üst 
ve saj sahilinde Fransız 
Almanların münakale 
ve bilhassa demiryolu 
onlarım §iddetle bombar 

etmiftir. 
l'rums Tayyuecileıbai 

.-ue Vuracaklanllfl 
cephesi, 29 (A.A.) -

Alman istihbarat bürosu, 
•lr edilmif olan bütün 

tayyarecilerinin zincire 
emretmiı olduğunu 

ftl'IDektedlr. ~ ni büro ya 

RESMİ HARP TEBLİGLERİ 

Fransm Resmi Teblğl 
Parls, 29 (A.A.) - 2t Ma119 sabah tebllll: Kıtaatımız lfmalde d(lpna

nın qın IQ'retltrine ha)-ranbta del er bir kahramanlıkla mukavemet e
diyorlar. Alınan ve dotrulutunda f(lpbe olmı)"&ll malOmat Almanlann 
dün S(lndüa ve bu ıece cereyan eden muharebelerde verdikleri zaJiabn 
zllhassa yüksek oldulunu söstermek tedir. Somme - Aisne üzerinde mev
zil hareketler muvaffakiyetle başanlmqbr. OOımanın Chateau Porclen'tn 
batı cenubunda yaptılı bir baskın hareketi püskürtillmU,tür. Alane'in do
imunda ıece mühim bir ıa~et kaydedllmemlttir. 

• Paris, 29 (A.A.) - 29 Maya ak1am teblili: Jl'nnlalllll Slmallnc!e Ar. 

Pltu Jl'ranau •• tncuı. 1ntaları ananelerine ll71k bir lrahnmanbkla latia.. 
nal ıiddette bir muharebeye ciritmitlerclir. Orclalanam kıau ktllllslndea 
anılm11 ola ba latalar, mütemadiyen takviye edilmekte ota Alman kıta. 
farile on bet sündenberi çarpı1maktadırlar. Sarlrtan Ye Garptan cenahb.. 
nna mütemadiyen taarrm edilen ba kıtalar :yere :yapıprak •en m11kabll 
taaran seçerak Mbat ve kahramanlıkla topratı düpnana lrarp mtldafaa 
etmektedirler. 

Ba laflcumlara kartı daraldaiu eanada dolraclan dolraJ'a Kral Leo. 
Pold'ia kamanduı altmda bulunan ve Eecaat ile Oatende'tn limaH Sai'1d 
aahiliacleld mevzileri müdafaa eden müttefik orcla Kraldan at.. blmek 
tmrini aldı ve diitmana Ybres, Famea •• Dankerqae 701111111 actı. 

Bu vaziyet karpaında General Bla nca.rd ve Brloux'nln kumandatm• 
da ki kıtalanmız General Gort'un ku manduındakl lqWs Ol'dulU O. aıla 
teşriki mesai halinde lfttlkçe artan bir tf'bllkep Jrarp ~ meaba• 
riyetfnde kalmıtlardır. Bu vahim lel' ait altmda ,.um. bir ubnle • 
çetin muharebelere llrilen kıtalanm 1% aahile clotru cekDrul• cahllnak• 
tadırlar. 

Llmaıılaruı ve muvuala yollanrun mOdafaumda J'ranm bahrl;r..ı A• 
rniral Abrial'in kumandasında bu kı talıtra bQyQk JVdımlarda bulunmaJı:• 
tac:'.11'. Amtral pek çok miktarda harp ımıllerl 11e Dunkerque meRllnl ve 
bu mevkle ballı kıtalann lhtl:yaçlannı temine oahlmaktadır. llo,tenkc 
hareket eden kara ve deniz tayyareleri har an full:yette bu1umnaldadn1ar. 

Somme cephesinde kıtalannuzın muanntdane bir turrum balGn Mb· 
rin cenubunda dQpnanm ifıall altmd a bulwwı bir k6prQ bqmm sapta ile 
netle.lenmiftir. Birkaç ;Jilz esir alınmtffır. 

Cephenin dittr kıaunlannda kQda del• bJr 191' )'Oktur. 

• Alman Resmi T .. lil 
• Ghrer'in wnuml brardJu. 29 (A.A.) - Artola'deJd l'nnlls cırduJan

nın mukadderatı taanQn etın1ftlr. Bu ordulann LIDe l9br1nlD cenap bil· 
1.-lndekl mukavemeti lmılrnqtır. Dh.mode, Armantlere1. Ballltul,,. Dun
kerrullln llU'ldnda Borıues b&Jıeslne aOrillmilt o1m ıncmz ordwıa da, 
tebif edllmlf hkumumuz dotayı,De 1mhumı bekl17ebWr. l'landres'lsln 
tlmallnde ilerlememiz neUeealnde, Bruıee'l pçtlJc. o.tende alınmıt ,,. 
Dlxmode'e vanlmıştır. YHr tızerinde ve Ypres'ln tlmallnde Yser kanalı 
Ozeriııde, dilfnwı hAlA nevmldane mukavemet ed17or. 1914 de kahraman
ca Ç11'P1111lalara sahne olan Lanıema deh civanndald Alman ıençJ.ll1 Abi
desi üzerinde Alman harp ba:yrajı dal ıatanmaktadır. 

IJlle'e ıarktan ve sarptan varılrn11 ve tehir ahnmıftır. Garptan :yapılan 
ilerleme ne Armentlerd'filü emınlf tir. Cawl'iq tarklnda dOf!Ma•n .... 
eeııheden mfldaiaa eüllı mflltahkem l'ranaız hudut menll 7Ullmıl •e 
Beleib hududuna ~. w-.-.,ı dftllDda MJA cm: ~aler al· 
maktadır. Dunkerque, atır topçumuzun ateşi albndadır. 

Alman hava ordum, il lıl.QllU itli çe'ldririMe olan her Ulrftl ~ 
asker ve zırhh m-abalar tahanQtlerl ne hOcurn etmlltlr. 

BeJdka - Fransa sahJU açıklannda ve M&n1 kanalında kePf ft muha
rel)e tanarel.nntn ;,aptıldan fııtlkfaf esnasında ı torpidoya, 2 nakll:ye p
mlslne ve 2 Karl01* bombalarla hUcwn edllmif ve bunlar ciddi huara 
utratıınuıbr. 
Şimal denizinin merkez kummda bir dilşman denizaltı ıemt.ı, bir bom

ba üabeUle babrılnufbr. Diler Mr denizaltı pmlsfnJn imha ediJmlt olma
sı da muhtemeldir. Alman ..rt hQcum bottan, fena havan ralmen, Bel
~ llanf OzerindeJd Jılleuport Umam OnClnde !nın....,._ dolra kao
n torplcbunu babmuflarcbr. Bu tor- makta olm birinci ımuttan bir dQpna 
pldo:ya bir torpil llabet etmlftlr. 

Cenup eephesinclre dilflnan piyadesinin bazı hGcumlan, mhJı muharebe 
uabalm De ıerl p1111dlrtOlrnQftQr. DOsrnanm 28 Ma7ııta hava U71atı, 24 
tayyareye balll olrnuttur. Bunlardan 18 11 bir hava muharebesinde dGfQ
ri1lrnilf, 11 de tayyare cWI toplarlle yere lndlrllmlftlr. 'Oe Alman tayya
resi kQlpbr. ~Qzbqa lloeldem, 7lrm inci hava zaferlDI bzamnqtır. 

Hava dlfl bat&!7alan, sarih maıamata ~ 111 M~ 25 llQUa ka
dar evvelce blldlrllm1f olm ıoo tana reden bqka, ıes tanare dfltflrmtlf
uır. llna dlfl bataJ7alannın 10 Ma~utanberi verdJrdjjl zayiatın arnuml 
yekGna, 807 ta77aredl1'. Bundan bqka. hna cWl bata?7aJan. Q'Dl müd
det t8Damnda qnca 101 zırhh araba11111 da imha etmqUr. 

• Berlln, 28 (A.A.) - Alman ordusu bqkumandanblımn tebUll: 
fncWz ordU8Ullu imhaya matuf hllcumuna devam eden Alman lutalan, 

Ypıw vt lttmmtl'l hOcwnla almlflarctır. 

ka hüktlmetl tarafından tedbir. 
ler alınmı§tır. Bu tayyareler A. 
nıerikalı pilotlar tarafmdan Ka
nadaya, Nova Scotla'ya ıötOrG. 
lecek ve oradan İnlilterqe ha. 
reket edecektir. Amerika tayya
releri mütemadiyen muvualat 
etmektedir. 

Avustralya hüktlmeU. Amerl. 
ka:ra aiparif ettiji tayyareleri 
İngil•ereye devretmiftlr. 

Mister Atlee, A1man1ann has. 
tane gemilerine bomba atmaları. 
na karp ıynl tekilde hareket e. 
dilip edllmiyeceline dair aorulan 
ıuale fU cvabl ftl"llllftlr: 

"Hutane pmilerlnbl ,J'ran ... 
da aeyyar hutanelerln bombar
dımanlan ve Alman tayyarelerL 
nln Fransa ve Belçika yollannda 
mültecllere katden hücumlan, 
Alman hükllm•tlnln kendine hu 
olan dehfet uaul1erl olarak telAk. 
ld edilebilir. lncillz htlk6metl, 
münuip göreceli fU V81• bu ted 
biri almakta muhtar oJm.tkW be. 
raber, bdın ve puJdardan 6ç 
al.malt niyetinde delQdlr.., 

Jrlan .... lluarbkln 
Dllblln. 29 (A.A.) - Dün ü

pm İrlanda meb111U1mda l6z 
1G7U,. De Valen hlk6matln 
karar ftl'llıif oldutu mGdalu 
tedbirleri lçbı mo.taceı bir lil. 
zum oldatmıu blldlrmlttlr. Mun.. 
tazam onlu ile ilk bat ,anallille. 
rlnln lhtlyatlan çalu'ılmlfbr. 
Daha blnlerce a&ıGWlnGn elde 
edilebllmetl için derhal propa.. 
pndaJa glrlfllecMtlr. Mahalli 

enmlJet ~· lm:m.t 
g6ncet efndıiı bJıtJan için • 
propapnclaya lhifl1ecektlr. 

MW.Wet ve lfçl pu&lne 
memup 3 bama hü6mete mm. 
sup üç phsiyet ile her hafta bir. 
lqerek mUU müdafaayı allka. 
dar eden meseleleri &6riifnıelerL 
ne karar verilmlftlr. 

Deniz kontrolü 
f şindeAnlaşma 

ca.pılMWe) 

imi .. 1tubran ı.un& ınemı .. 
kette ~ teuı.tn için Umn 
aelen tedblrlerbı •hnd•lr" IÖ7• 
lem1§tir. 

• Budapefte, 29 (A.A.) =.. ltaı. 
yan • Macar münuebetlerini tak. 
vi)oe makNdile dün ltarpatlar aı. 
tındaki Unparçsda, Dannwı&io 
cemiyeti tefkll ecl1lmlftir. • 

~eki Tedbirler 
Bern, 29 (A.A.) - Feclenl 

mecllal, tfmdlld Mferberlik --. 
smda caıı:sluk veya kunclekÇJhk 
hareketinde bulunacak ukel" ve 
aivl11er bakJnnda idam cezası ter. 
tip etmele karar venniftir. h 
kert ceza kanunu, bu ine kadar 
ndece harp halinde idam cer.ası. 
nm tatbilwıı derpif etmekte idi. 

lnec BUHmetinla Tekllft 
Stokholm, 29 (A.A.) - Hilkd. 

met, ordu mevcudunun arttınL 
mumı mcelile teklif etmlftlr. 
Bundan böyle hasta obmyan bO. 
tün hizmet erbabı askerlik vazl. 
lelerini ifa edeceklerdir. Yaı had.. 

M.K. 111. 
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Marka 
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Adres 
HSA 
H 
C.A.&S 
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1111 

ac 
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AR 
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nr 
Am 
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K 
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1'TC 
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1/1 
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1aa 

1en 

Mlktan De1ttt ....... 
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- soo U2 IOO 
M 000 
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109 000 
lOI 000 

8'70 000 

il 200 

20 -35 IOO 

101 000 
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28 000 
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1'71 '°° 
1500 000 
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1 000 

151 IOO 
1 IOO 

111 000 

H IOO 

'IO IOO 
il 000 

211 000 
11'1 000 

1840 000 
154 000 
430 000 
114 000 

tl 000 
1'1 000 
l'1 000 

1 IOO 

111 000 ·-t'1t IOO 

11'1 -

u 000 

lT IOO 

85 000 

119 000 
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28 00 
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'10 00 
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18 00 
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" 00 
" 00 

28 00 
'11 00 

18 00 
l'1 00 

. 71 00 

20 00 
20 00 
aı oo 

11 00 

... 00 

• 00 

21 00 

" 00 ıo oo 
11 00 
28 00 
• 00 

IO 00' 

ıo 00 

1 Ol 
T IO 

11 ao 
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11 00 
11 00 
• 00 
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1 00 

11 00 

10 00 

' 00 • • 
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• 00 

1 00 

20 00 

11 .. 

ıı • 
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11 00 
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•wanın er ... 

Pamuk menaucat 
YOnlil punuk)a pelaı 
Cam llmba karpum ft 
abajura 
Kokula tuftJet padr.a 
Bonlı lf)anmtı lllM dm 
SUn1 ipek lplill m...-.da 
DmnlrU •dl 
atız armonlll 
Trandomıat6J' 

YOn anne tafkona <&· 
cim için) 
fpell bavt )'tin meGIQcat 
Koko eb'atından tenlz111ıt 
mahlul fıroa 
Buma pamuk .......... 
CUe haUDda bo1&lı ,.... 
lpllll 
Demir AÇ çocuk 07UDC8lı ,, 
La.tik halka 
Dem4' trq ıuklNll ~ 
dek )'ilzQ 
La.tik halka 
Kaba clenı1r lelnl dııclrl 
iki adet vfnc 

fptk]e teern edDmff 11ık11 
kablo ten 
PamuJrJa ttcrlf dlmlt 
balar eWttrik bbba 

ipekle tecrit edllmll -
.ı.ttnlı: Jcab.ı.a 
Sair madeni kara 
Zımpara kllMh 

=:uıc'ı: Cllltla J 
Yan prk baha 

m ..... tu..w --
nebatt ~ 
PIAatUt IDe9addaa lplldl 
pamukJa ıamı. .... 
Sade cmn .._ -' 
Oım bU7a 
llGctDit ...-ı.. 

aJlm p1allt -- ' 

&ede demir DPte.tııı 
KAiıt eUbt 

1 

Dmılrde jUlt tmllJl1m 
Bo7alı 4-lr knm ..... 

Almdnıam ı.m 
Alemln7UID ldllabllMI 
Çerçeyell ......... 
fotolrafl resimler 
Ahcı rad7o makfntll ~ 
Janı1m11 

VtnıDdl~'°la 
Sdrtı111a __ 

DllCI~ 
ReDkl1 ... Cllld • ima 

na lll'k hl!m 

SeJlftWt ll'bJık!a ..... 
taJmml 
SlrJı d9nlr 1lmıia ...... 
J:1ektrlk lroDdaa•tk 

Pcırll1la • tlkllm ft ~ ..... 
•ık~ ..... 111 .... 
h 'WI cdJAlr. e1lddk 
du7R 
Sade pamk " Jlltlldl 
s-nndt ..... 
Sade ıımıuıt Jaril1l 1 

Tukanda l'\'Ufı 1&Zlh en"a tlıerlnde IOIWDm tarlblmde ft ll8i 11 de SJrteet lttpdbı9 eadıdlll 
trepo.u dahfllndekl QClmrQk &atıf llOdOrlQOnde 1Mt 1a711ı a... btUanOne tnflkaa "lflO l87lh 
7Ullı uauller dahntnde aosk arttlrma "11'eWe atılacaktır. lstekJl)lria WU lllallldt n iMi 11 " 
N7ıh kanunda :yuılı velikalan ibra 97U:yerek ıı, 7edl ı.ucu& DW .-11rrtnı v...,. ntmlut olmaJan 
dır. İhale lilnUnden evvel ile liln zarfında 1abah aut 9 dan 11 ,. ~ahalar IValatı unbarlanDda 
resindt lllrebllirler. Bu egadan .maada her IÜD mQteferrik .. -- 7aPlbDaJda olup lllteler R1GG 
tumda udıdar. Telefoa: 13218 bir yerde toplana- • dl .f5 den 48 ;ra Çlkanlacaldat'. 

_Kahir eklerlyetlıı lçtimaa niyet ve milclafaa tertibatı, (2) dılı Westminlster SU.J1Dı her ===:=::=:::::::::==:::::~~~---------------------a~---------. 
idılcell ve Plerlot hOka- SilAh tatthıall. tehlikeden korumak için tedbir Ticaret yek letinden : 
mOzaheret ederek muha- Hük6met, her hangi bir kim- ler alınmaktadır. Meclisle a1l. 
ilenm için bl'ar verec:• senin harbi fırlat tanıyarak baL kadar o1anlarm hepsine birer ltballt BiıHkleri Hakkında ban Nr. 'AJD.. 

or kı i1t1mıar etmemeal lçtn kati serbest dühuliye tezkeresi veri. Doe1a No ValcfHt ı .. ı t,u,aı mevzuu cuft1 "kanev1ce "GOmrilk mu. Kr. ,1., a 99 

M~ye N.ızrn Gutt tedbirler ahmftır.Befincl Kolona lecek ve bunlar bu tezkereyi dal. olmak ve merbd t.t.nllul'da Ye Subeli hmlr'de bulumnıdt Gzlle 
N tine alderek karp gelmek için yabancılar bL ma tapyacaklardır. Bir rivayete 1 KancUDI sarp Arab1alı J:rmml ıcw-1 " Blett.bl " meur- 7M lMO taıiblnde rno 887111 kamın un 14 Onetl maddeline 

il~ müttefikler ıikletler, motoalkletlerle ıez. sc>re, ParlAmentonun kapatılma. lılı vaJdl. "Owaı, 1aıuv-... Jft w MAmlllta lthalMg1tU1 1tırı11.-1mru1am1 
bir tefriki mesai ballnde mekten menedibniflerdlr. Her 11 da muhtemeldir. 2 =.• SQrp Hare l!rmenl kWwl ve meırt.tbl n me.arblı 117:!:u~ ...._batan memı.ute ..,.0 ,, •• 11...s 

devam edeceği haJr.. yabancı, gece yammdan baflı. AmeriWen Gelea Tanueı. 1 'Oaldldar SOrp KaraW l:rmal ldDltll ft mtktllıl ft mear- Nllan llNO • 4ıl8I ,qıanda nttncllltn ltballtca blr1ildll'l tip 
teminat vermiftlı' yarat, tabalıa kadar evinde bu. Teallbat bahsine 1eUnce, tay. blı valdı, 1 inci madd_,• ,oıe balık vaafuu bala cuftl kaMnft ltballta 

Atilla, Amertk bmmak mecbmVetfndedlr· ML 7are lmalita ile tank lraallf.ını drla'üD ı.w.m- ııu Birlilln laa• o1ablllrler. Aaa obnll9llldl 
sefir~ taflr!!le ptenıer, nerede bulun- çabuklqtırmat için bu lflero ay. 1 KadıJdS7 Silrp Takavor Brmml kWaell ve mektebi ve mear- lik lltiaal mevauumı tettl1 eden maddtı.r Uhallbm :rapua 

-raütl::d;1'1 be ber duklannı a))ıtaya blldlrectkler. n ayrı nezaret edecek birer he. lıtı vaJdl. dur. ("81) 
l1An ~· • ra dlr. tn,lıterenin Cenubu Şarki yet tetkll olunmupur. Bunlar ıo Kmabada sarp ~ ..__ kWllll ... .....,. mek· 
D-

1
.. bt Al sahllleriDclen memleket içlerine iltlhsalAtı arttmnıya çabpcak. tebl ve maarlaiı nkta. 

_.,, - naldohmacak çocuklarm teselli 1ar ve tatlbtalltı akntan her L tı Kuquncuk IQrp ı.u.aftl'lo Jlrmml kmwt ftkfl. 
keli önilule dolapyor tammnJ.enmıpır. Memleketteki mili cemi tedbirlerle lza1o ede.. il Kartal SOrp Jflpn :lrınml ldDltll •e mektebi '" wblı 
etlefına P;ekler ko. bütün amelenin leferber edilme. celderdir. vakfı. 

• Belçib mebuslan da ıl için bir lAylha hazırlanmıftır. Amerikadan 18leeü taJ1an. D Kadıke, An :a.mtn w Aıa '1'b7lda "An Tcıql'" An 
ul ukerl ziJaret ede- İngiliz Parllmentoınmun toplan. lerln süratle tetliml için Amert. Yani .,.. An linat7c» Bum lrP'"'trl n mKt.tpJm .,.. me

68-- BUG'CN Matineleıden itibaren --~ 
S A R A Y SINEMASI 
llenlnı ~ JIU'Jak bir mrette devam ederek 

RUTB BUSSEY ve PAUL KELLY'yl 

• 
AŞK ve 1 N 

tmAlslı tllmlnde takcUın edl:yor. 

JCamm ımnaeeballnde kaclm rubmnı tabll1 ede Mr -
Aynea: ROBERT DONAT ve BOSAL!ND RUSSEL 

tarafmdan O)'IWUDJf ve .-1 bDtOD JlaaD1ara tercClma edUmlt 

_ H A T A 
flhnl elddelt .. yanı temapd1r. 

21iftlen : P'OK• JURNAL 901l dCIQa ve harp haberı.I 
...,. 8llıl ... tim t tllm .. ,. .. 

H 
11 

zarıııı nJdı. 

B:ınalıada Pullb'a Rum JS1bıtll ft wrbll ftkt&. 

BeTır.oıı 80rP ...._ 11rmm1 Jdllltll " mektebi " maarblı 
"f'aJdJ. • 

rr Kuzıancuk 11a.vt e.naau ftkfl. 
ıı Be)'bellad8 Aya lflllola .. An Varvara Rum ı.m..ı.rr " 

mektebi ve meurblı ftktı. 

11 'OakOdar Profttlqa Bum 1rP1Mll " QUmMl w mektebi w 
mearblı ftldı. 

to KandDJ1 Meta llortcıü itam Jdllllll ft lnamtlll ft mektebi 
ve G6klu Panaf7a qumaa nktı. 

21 ~ An Torıl Rum tllLlell ft A7a Pandell a7U1DU1 

ve mektebi ft m-ııtı Tüfı. 

22 B07Qkada PIDal7a ,,. Aya Dlmltrt .. Profltll7a Bum klllae
leri .. mektebi ve mearııta 't'lldı. 

21 Bursu adua Ala Yald Baa JdJl...a ft mMltM 't't W'lfla 
ftkfl. . -kcıa A7a Para1thl Balll ldUM .,. uum-. .. lllearllla 

Devlet I.imanlan İlletme Umum Mütlürlilil-
Ktllf btdıtU •1nw Un ..... ıcuruttan lblnt hmlım tpolrıdtl 

inde ÜflP -- lnpata puarJllda ihale ed11ectldtr. llUvübt 
"1111" 11ra •w laaruttar. 
fatüllı.tn •az cın bel bin Ura1llc mGmulll fil _...., 

c1a1r 't'8llU tı. birlikte 1-1-INO tarihine rutia,.n Puart..t sGal 
bette Galata nJıtım11Mfatl umum mOdGrlOk bb>amıda 'Gplan1aık 
ma kolnlqonuna mllracaat etmeleri. 

Bu llt öl proje ve w.raaıa l'l tuq mva""lade 111111 .._ 
JOndall almablllr. (Ullt 

vaJı:tı. 

• Plll&bable /t7& Kol&mlUn aw. 1rPlltll ...... 1* 
1'1 K~ .V. Pandeı.:rmon ve An Torsl Bam 

.,....... ft mektebi .,.. meaıdlla ftkfa. 
H .,... Belet Leavraham llUanl S1uıomı ..ta. 
llmtannm dahWndetl Mna.l ft tıaderi 1QJranda J-11 

1cı11annm jü mOtevellllai )Wllclta tQ1n o1unaetimdaa 1ıa 
rla idare ve temsil vult.ı.tnı mncut kamın ve n(aıınle 
ruhte ebnelı: ktl7eceklerin ' • &ziran • INO aah IODI alı]lanU 
dar birer fAtda ile ~ Vaklflar llOdOrlfllQne manıc.t 
Vmtlar ~ l'I MI llllddlllnde 1U1J1 twfblaft .. 
aueteler1e taJla ..._ lmtlba dal ,.. ... ._. 
mJamnaıan -. illa elmmr. 
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N 
A.ııONE BEDELi 

1 l r~lye 
I~ 

Ecnebi 

1 ~ l(r. 1 sene 2800 Kr. 

f ~ ~ 6 Ay 1500 " 
j lo ,, 3 Ay 800 " 

'tıü 1 Ay 300 " 
1 %ietıerarası posta ittihadına 
1 'honl olnuyan memleketler için 

1 
~ e bedeli m üddet sırasiyle 

'ıeı116• ~· 3,5 liradır. Abone be-
!3 ı..~e§ ındir. Adres değiştirmek 

f ~ ~<41'U§tur. Cevap için mektup
l 10 kuruşluk pul ilavesi 

lazımdır. 

e Ekmekçiler 

keti Meselesi 
ll'ıncılar şirketinin yapt.ığı 

· llsulsuzluklar haklundaki 
~~hınız nihayet beklediği. 
' akayı uyandıracak gibi gö
to:r. 

İlıı b. led" . • . R' 1 il'. e ıye reıs mua\•ını ı-

~ iktısat miidürü Saffetten, 
~1 ;'ilk işleri müdüründen miL 
"lij_l bir heyet bu i~i bir de 
~r bakımdan tetkik etmiş 
~,1Cede, belediye reis muavi. 
il'. adakaşımıza şu sözleri 

ş: 

~ Gazetenizin ekmekçiler 
hakkında ortaya attığı id-

i tetkik ettik. Fırıncıların 
~talarında yaptıkları kol
Şı:rketiere ait mukavelena

U \•e hu şirketlerin faaliyet_ 
h~e~İnde yaptığımız tctki-
1\ lıı, beledi bakımdan şu ne
\'ardırdı: 

\'~ek meselesinde belediye. 
'a ~h esi, çeşninin değişmeme 

t. a tesir yapacak bir vazi
tı:!ıdas edilmemesi ve haL 
İıı ek ihtiyacının her yerde 

1 olunmasıdır. Biz, bu mak
i ızı da, şiddetli bir rnura. 

811Yesinde temin ediyoruz. 
tı Vezinli veya bozuk çeı;mi 

'tıek görürsek suçluları ceza. 
~?tuz. Bn cezalar, şirkete 
~ lttıhasıran fırıcılara aittir. 

11\ekçilcrin kurmuş bulun_ 
~ şirketlerin harekatına 
teİ hunlar hakkında da la
e en kararı verdik. Ve ala. 

1 ~lısllınkamlara baş vurarak, 
1 ~ tısun tetkik olumnasmı 

h' Çünkü bu tetkikatı yap_ 
ı tıs·t~irn beledi vezaifimiz ve 

1 
~. 1Ie salfıhiyetimiz haricin-

~ ele gazeteniz, ekmekçile-
f ~tı ~tık çeşnili ekmekleri, sa

e saat dokuzdan, yani be
l ~tıtlllen111rlarının murakabe 
f ıı roı işine başlamalarından 

sııttık.Jarını yazıyor. HaL 
f h, llıurakabe ve kontrolün 

~Je . 
~tı 'il bir zamanı yoktur. l\le. 

f ~il llırz, kontrol vazifelerini 
f ~~tııan görebilirler. Eğer de. 
.A t~ §ekilde davrananlar var_ 
~· alarını göreceklerdir!,, 

iı, bu cevaplan tatminkar 
, bulamamaktayız. Çünkü: 
'b· ?'tı:urakabe, iddia olundu-

1 gayri muayyen zaman
ı~ (ııvılnıamaktadır. 
· .. ~ tı· l\turakabe, kafi t!erecedc 
~. 'lı i~ d~ğildir. 
1ı \ dıalarımızın doğru oldu. 
5/ ~e eknıeksizlikten, veya ek-

t~l §nHerinin bozukluğundan 
\ ~ ;denlerin her gün biraz 
~:~alnıası ile sabittir. Me. 

t a tn•velki akşam, bir ar-
~ "~·zın şahit oldui;ru vakıa, 
f ~eğ·tlen teminata hiç te uy. 

pi ~~~~ir. h•t • k. E .. 
~~t ~ nıız şa ı tır ı, yup-

ıı ~af C§ıne halkı, evvelki ak.. 
ol 20 den sonra ekmek bu
:.~ ~tır. Arkadaşımız, yanın
J:"'. lt l'esleri bizde mahfuz bu

tı 0tnşnlarile birlikte - o 
fttılregfme fırını oİan "Rasi
lit1'• na gitmiş ve vaktin 
lıq~ne l'ağnıen, niçin ekmek 

Udığını sÔrmuştur. Ar_ 
~t lıın ve yanındakilerin 
\ lıı Cevap şudur: 

,!. ~tı4 en.inı ne kabahatim var? 
ı I i~lt ekrnek çıkarmaz. Fırın-

4tı llti kurulalıberi, kırktan 
b? kapatıldı. Şirket, bun

tih·'l' kısmının da, tıpkı bu 
~~·· satış yeri şeklinde kuL 
~. ~tıı ınünasip gördü. Şim. 
~ g~lat loncasındaki fırmın 
~ i ~ndermesini bekliyoruz. 
ı~ ~ın. de, ikide birde ek
~~1, alıyoruz. Halbuki, bele_ 

~~ltıı taınirat dolayısilc yal-
I : l: fırın kapandığını söy. 

ıc ( 1 ~9 angi dokuz, hangi 19, 
,J" llıit' hangi 39 fırın? Ve han.. 

9 f '. fı~? Bence, tamir olunan 
9 '; 

1ıtıiıı tılar değil, ekmekçiler 
~ tlijU kcı;esidir!,, 
~./ ~I!{<>~ ki, belediyenin bu 
f '.~İb 1 ıddialnrı her gün fii. 

'' e u~ramaktatlır. 

TAN 

, --···-··· 
1 VERGİLERE 

• 
YAPILAN ZAMLAR \.. _____ , l 
--~-----------~------~~~../ 

Yeni Vergilerin Mükellefi 
Alakadar Eden Başlıca 
Devlet Avrupada h:ırbin de.. 

vamı, umumi dünya işle
rinin aldığı şekiller sebebile az 
olan varidatını ve çoğalan ihti
yacını göz önüne alarak fev. 
kalade ahvale göre bazı vergi
lere zamlar yapmıştır. 

Bütün dünya memleketlerin
de yalnız müstakar vergilere 
değil, belki seyyanen de olmı
yarak bankalardaki mevduata, 
mal, can ve bütün mevcudiyet. 
!ere vazıyet edildiği şu anda 
Türkiye Cümhuriyetinb. kanun 
çerçevesi dahilinde ve her va
tandaşa müsavi şekilde ve adi. 
lane olarak bu büyiik yükün 
mükellefiyetlerini taksim etme
si şayanı şükrandır. Atatürk re. 
jiminin senelerdenberi mHli 
müdafaa bütçelerincıe, büyük 
masraflara katlanarak tedbirli 
ve hazırlıklı davranmış olması, 
bugün bizi daha büyük mükel
lefiyetlerden korumuştur. 

Bu suretle vergilere yapılan 
zamların diğer memleketlere kı
yas edildiği zaman ne derece az 
olduğu ortaya çıkar. Devletin 
ve meclisin şu ulvi hareketi 
karşısında, kanunun tenkidine 
girişmek ilmi de olsa tecviz edi.. 
lem ez. 

Bunun için bazı noktaların 
ve mesela 1055 sayılı Tesviki 
Sanayi Kanununun bahşeyledi. 
ği müsaadelerin 1.6.9·12 tarihine 
kadar devam etmesi, devletle 
fert arasında bir mukavele ma
hiyetinde olarak 44 üncü madde 
ile tesbit edilmiş bulunmasına 

rağmen, yeni kanunun 14 üncü 
maddesinde bunun ivicaçlı şe
kilde olarak fiilen refedilmiş 

bulunması gibi haller, fertler a
rasında bile kabili tecviz olma. 
dığı halde bunu'n devlet tarafın
dan yapılmış hale gelmesi hi<:
bir zaman ilmi noktai nazardan 
kabili müdafaa bir şey değildir. 

Teşviki Sanayi Kanunu mua
fiyeti, esasen muhtelıf kanun
larla muhtelif şekillerde refe. 
dile edile zaten bir şey kalma
mıştır. Buna mukabil bir çok 
mükellefiyetleri vardır. Bu iti. 
barla yeniden sınai bir müesse
se kuracak olan vatandaşlara bu 
kanundan istifade etmesini 
tavsiye edecek bir mesnet kal.. 
mamakta olduğu miitalaasında
yım. 

Yeni Kanuna Göre Kazanç 
Vergisi 

A- (Beyaname) veren bL 
rinci kısım mükellefle. 

rin esasen vermeleri lazım ge. 
len yalnız kazanç vergilerine 
yüzde 50 zam yapılmıştır. 

B - (Gayri safi irat) üzerin
den vergiye tabi esnafın esasen 
vermeleri lazım gelen yalnız 
kazanç vergilerine yüzde 25 
zam yapılmıştır. 

C - (Gündelik gayri safi ka. 
zanç) üzerinden vergi veren 
(Karneli) mükelleflerin esasen 
vermeleri lazım gelen yalnız ka 
zanç vergilerine yüzde 10 zam 
yapılmıştır. 

Burada dikkat edilecek nokta 
şudur: 

Beyanname veren bir mükel
lef, beyannamesine göre vergi. 
sini hesap edecektir. Zaten bu 
nevi mükelleflere şimdiye ka
dar ihbarnameleri tebliğ edil. 
miştir. Şimdi bu kanun muci
bince yalnız kazanç vergisine 
yüzde 50 zam yapılacaktır. Buh 
ran vergisine değil. Mesela: Bu 
kanun çıkmasaydı: 

100 Kazanç 
20 Buhran 

120 
Lira vergi veren bir mükelld 

şimdi: 

100 
50 
20 

170 

Kazanç 
Yüzde 50 zam 
Buhran 

Lira vergi verecekt'ir. Yani 
buhran vergisine bir ilave ol.. 
matlığı gibi yüzde 50 yi hesap 
ederken yekuna buhran vergısi 
de ilave edilmiyecektir. 

Gayri safi irat üzerinden ver
gi veren bir mükell~f te evvel
ce: 

Hükümleri 

50 Kazanç 
10 Buhran 

60 
Lira veriyor idise, şimdi sa-

dece: 
50 
12.5 
10 

Kazanç 
Yüzde 25 zam 
Buhran 

72.50 
Lira vergi verecektir ki, bu 

yeni zamlann halkı zannedildi
ği kadar sıkmryacağını göster
mektedir. 

Hava Kuvvetlerine Yardım 
Vergisi 

Bu vergi müstahdemin için
dir. Mükellef müessese

ler zaten bu vergiye tabi değil
dirler. O halde müstahdemin i
çin yüzde 2 olarak hesap edil. 
mekte olan hava kuvvetlerine 
yardım vergisi şimdi bir misli 
ziyadeleşecektir. Maaşının ye
kunu tevkifat yaprlınadan ev
vel faraza 100 lira olan bir müs
tahdemin· hava kuvvetlerine 
yardım vergisi evvelce 2 lıra i. 
ken şimdi 4 lira olacaktır. 

Ancak bu kanunun neşrinden 
evvel tahakkuk etmiş olan is
tihkaklar, kanunun neşrinden 

sonra tediye edilmiş olsa dahi 
zamma tabi tutulamaz. 

Bu sebeple ücretli memurla
rın mayıs ücretleri zamma tabi 
değildir. 

l\f uamele Vergisi 

Muamele vergisine yapılan 
zam, yalnız sigorta şirketlerile 
bankalardaki muamelelerdeki 
vergilerdir. Gerek gümrük ve 
gerek sınai müesseselerdeki mu
amele vergilerine bir zam yok
tur. 

İstihlak Vergisi 
Şekerin istihlak resmine kilo

da yedi kuruş zam yaptlmıştır. 
Bu, evvelce fiyatı yükselmiş o-
lan şekerin arttırılan fiyatından 
çıkacağı için hali hazır şeker 

fiyatlarına tesir edecek mahi. 
yette değildir. ı 

Eter petrol, gazolin, benzin, 
esans petrol, yani gazdan kifo 1 

başına beş kuruş istihlak ver.1 
gisi alınacaktır. 

Kahve, çaydan kilo başma 20 
kuruş ile kauçuk ve mamulatı 
ile deri ve mamulatından, pa
muk ip I ği, pamuk mensucat ve 
pamuktan yapılmış hazır eş
yadan yün ve kıl ipliği, yün ve 
kıl mensucat ve yünden, kıldan 
yapılmış hazır eşyadan zaten a
lınmakta olan istihlak vergile
rine yüzde 10 zammedilmiştir. 
Bunlarda bazı istisnalar var
dır. 

Bundan başka bazı madde
lerden kiloda 2 kuruştan beş 
yüz kuruşa kadar tehalüf eden 
istihlak vergileri alınacaktır. 

Nakliyat Resmi 
5 imendifer, vapur, tram-

vay, tünel ile seyahat e. 
den yolcular şimdiye kadar za
ten nakliyat vergisi vermekte 
idiler. 

Şimendifer ve vapurlarda 
verilen ücretin: 

Birinci mevki yüzde 10 
İkinci mevki yüzde 7 ,5 
Üçüncü mevki yüzde 5 
Nisbetinde verilen vergi bu 

defa: 
Birinci mevki yüzde 15 
İkinci mevki yüzde 10 
Üçüncü mevki yüzde 6 
Olarak verilecektir. 
Tramvay, tünel, banliyö hat. 

tındaki demiryolları ve sevahili 
mütecavire arasındaki vapurlar. 
da ise şimdiye kadar birinci 
mevkide yüzde 5, ikincı ve Ü

çüncü mevkilerde yüzde 2,5 o
larak alınan resim yeni kanun 
mucibince yapılan zam sebebi-

le asıl ücretin birinci mevkide 
yüzde 7,5, ikinci ve üçüncü 
mevkilerde yüzde 5 olarak alı
nacaktır. 

Bu vergide en mühim nokta, 
şimdiye kadar yalnız yolcular
dan alınmakta olan bu resim, 
bundan böyle her nevi nakliyat
tan yani eşyadan da alınacak. 
tır. Bu resim, alınacak ücretin 
yüzde 5 idir. Burada transit ve 
ecnebi memleketlere vaki ih
racat ile inhisar maddelerin
den, buğday, çavdar ve unlan 
ekmek, şeker, arpa, mısır, un, 
yulaf, saman, kepek ve canlı 
hayvanlar gibi şeyler bu resim. 
den muaftır. Bu suretle halkm 
en fazla ihtiyacı olan maddeler 
üzerine bir resim koymaktan çe 
kinilmiştir. 

Şehir halkını alakadar e#~ce:k 
mühim bir cihet te şimdiye ka. 
ciar alınmış üç aylık ve diğer 
müddetli biletlerin sahipleri ye. 
niden bir vergi vermiyecekler
dir. 

Damga Resmi 
Damga pullar,ında yüzde 50 

nisbetinde zamlar vardır. Ma. 
hlm olduğu üzere pul maktu ve
ya nisbi olarak kullanılır. Mak. 
tu resimlerden bazıları daha ev
vel neşrolunan bir kanunla iki 
misline çıkarılmıştı. Şimdi de 
yüzer~ 50 zamma tabi tutulmak. 
tadır. Fakat halkın ekseriyetle 
kullandığ rmesela istidalara ya. 
pıştırılan 16 kuruşluk pul arttı. 
rılmış değildir. 

Nisbi resme tabi olan evrak 
ile ticari senedat ve sigortalara 
dair olan nisbi resimlerde yiız

de 10 nisbetinde bir zam var. 
dır. Bu zamlar mahiyeti itiba. 
rile değil de küsurlu vaziyetleri 
itibarile alakadarları biraz sı

kacak vaziyettedir. 
Müdafaa V~rgisi 

Tütütn, rakı, konyak, likör, 
şampanya, viski, şarap, bira fi. 
yatlarına muhtelif zamlar ya. 
pılmıştır. Bu zamlar netice~in-

B·ULMACA 
Bugünkii Bulınacamız 
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SOLDAN SAGA: 

ı - En ilave _ Bayat değil 2 -
İsyan eden _ Bir hayvan 3 - Bir 
nota _ Likmh _ Su 4 - Tarar 5 -
Su _ Bir kaza merkezi 6 - Su kabı _ 
Saha 7 - Orta _ Orta 8 - Dahi _ 
Sevda _ Erkek 9 - Erkek _ Köpek 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Kanun, türe _ Eski hUcim 2 -
İsyankar _ Bir yarımada 3 - Bir 
nota _ Balık kızarır 4 - Bir nota _ 
Sanat 5 - Kuş yemi - Yemek 6 -
Bir nota _ Bir bağlama edatı 7 -
Bir renk _ Yapışkan, zamk 8 - İlhe 
bir hayvan 9 - Minarede okunur _ 
Haykırış. 

• DÜNKÜ BULMACANIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

SOLDAN SAGA: 
1 - Kasa _ Gemi 2 - Ali _ Ni~ 

3 - Fa _ Ora _ la 4 - Arıza 5 -
Nim_ Mil 6 - O_ Takat. O 7 -
Re _ Nan _ Er 8 - Aza _ ÖUi 9 -
Kafi _ Araç 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - Kafa _ Evrak 2 - AHI. _ Eza 

3 - Si _ Ait • Uzuv 4 - Orman 1 
5 - Arı • Kaş 6 - Azman 7 - En • 
Ait _ TTr 8 - Mil • Ela 9 - İsal _ 1 
Oruc 

de mesela 16 kuruşa satılan bira 
şışesi 20 kuruşa çıkacaktır. Ra. 
kının da 25 santilitreliklere ka
dar olanlara 6 ve daha büyük e. 
batta.kilerine şişe başına 10 ku
ruş zam edilmiştir. 

Kibrit inhisar Resmi 

Beher kutuya 10 para zam 
yapılmıştrr. 10 para da idare 
zammetmek suretile kutusu 60 
paradan 2 kuruşa çıkmış olmak 
tadır. 

Teşviki Sanayi Muafiyeti 
Olanlar 

Sınai müesseseler Teşviki 
Sanayi kanunu muci

bince kazanç vergisinden muaf 
edilir. Bu sınai müesseselerde:n 
dokumacılık, halıcılık, trikotaj, 
urgancılık, dantelacılık ve em
sali işler yapan müesseseler dör 
düncü sınıf addedilerek bunlc.. 
rın müstahdemleri de kazanç 
vergisinden istisna ediliyorlar
dı. Yeni kanun ile bu muafiyet. 
ler {Milli Müdafaa vergisi) na. 
mile tahsil olunacaktır. Fiili. 
yatta bu muafiyetler ilga edil. 
miş olup tahakkuk, tahsil, itiraz 
ve temyiz ceza vesair bütün ci. 
hetlerden kazanç vergisi kanu
nu mucibince muamele oluna-
caktır. 

Bu itibarla Teşviki Sanayi 
kanunundan istifade eden birin. 
ci srnır müesseseler haziran ayı 
zarfında hem vergilerini ve hem 
de 25 lira olan ruhsat tezkerele
rini alınalıdırlar. Aksi takdirde 
beş kat, yani 125 lira olarak le. 
diyeye mecbur oludar. 

Bu gibi sınai müesseselere (as 
gari vergi) esası milli müdafaa 
vergisi şeklinde tatbik oluna
caktır. Bu zamlar hakkında ay. 
rıca tebligat yapılmıyacaktır. 
Mükellefler tediye esnasrnda 
bunları ödeyeceklerdir. 

Kanunda bazı muvakkat mad 
deler vardır. Bu maddelere gö
re yeniden istihlak. resmine tabi 
olan veya zamma tabi tutulan 
mevaddın müesseselerde, depn
larda, hatta makinelerde bulu. 
nanları da beyanname ile biL 
dirilmek lazımdır. 

Bunun için kanun mahalL 
gazetelerle ilan mecburiyeti va
zedilıniştir. Bu ilan lstanbulda 
salı günkü gazetelerle yapıldı
ğına göre, Istanbulda perşembe 
günü saat beşe kadar beyanna. 
me vermek kabildir, 

Bu beyannameler hakkında 
burada fazla tafsilat vermiye 
imkan yoktur. Defterdarlığın i
lanı ve kanunun metni bu hu. 
susta kafidir. 

Muafiyeti olan sınai müesse
selerin milli müdafaa vergileri 
ile zamma tabi olan vergilerden 
dolayı bu zamlar dolayısile ye. 
niden tebligat yapılmıyacağı gL 
bi itiraz ve temyize de imk~n 
yoktur. Ancak mükellefler bun
lardan dolayı bir haksızlığa uğ. 
rarlarsa maddi hataların tashlhi 
hakkındaki hükümlerden istifa. 
de edebiirler. 

Bunun için hadise izah edile. 
rek (maddi hatanın tashihi için 
lazım gelen muamelenin ifası) 
talebini havi bir istldanın şube. 

lere verilmesi kafidir. 

Bu vergiler bir mali sene i. 
çin tahakkuk ve tahsil oluna. 
caktır. Milli korunma kanunu. 
nun tatbikine lüzum kalmadığı 
ilan, yani ahvali adiye avdet et.. 
tiği takdirde gelecek olan ilk 
mali yıldan itibaren kalkacağı 
muhakkaktır. 

Bu suretle yeni zamlar mu. 
vacehesinde beyanname husus. 
lan fabrikaları ve büyük mües
seselerle toptancılan alakadar 
etmekte yalnız perakendeciler • 
den kahve, çay ve 'Petrol müş. 
takkatı satanları birJıudut dahi. 
linde alakalandırmaj.tacy~. 

Evvelce mali esasların tetki. 
ki için getirilen ecnebi müte
hassısların milli müdafaa tahsı. 
satını bütçenin yüzde 33 ü ola
rak fuzuli görmelerine karşı 
yalnız bu hususta fikirlerini ka. 
bul etmeyip diğer ilmi mütala
alarını tatbik ettiren Milli Şe

fimizin derin görüşünü bugün 
minnetle anmak bir vazifedir, 

Yazan: Sevim SERTEL 

Ah Şu Kediler - Gaz ~1askesile 

Dua - Dündenberi Sarhoşmu~ 

lngilterenin günden güne srk- deceğinden o gün kliseye gele 
laşan müdafaa kanunları halk her günkünden fazlaydı. İ 

herkesçe malumdur. Bu arada a. çeri girebilmek için sıra bekli 
lınan tedbirlerden biri de saat yorlardı. Bu sırada polisin gözu 
or.dan sonra şehirleri karanlığa ne elleri bomboş olan orta ya~l 
gömmektir. Bu yüzden çıkan a- iki kadın ilişiyor. Tabii bunlar 
caip vakalardan biri de şudur: hemen durduruyor ve: 

Tomas Bibson, fakir bir bak· - Yeni emri bilmiyor musu 
kaldır. Bütün hayatı İngiltere. nuz? Niye yanınızda maskelerinı 
nin gayet fakir mahallelerinden yok? diye çıkışıyor. 
birinde bulunan dükktırundıı ge. Meğer kadınların içleri dertliy 
çer Geceleri de dükkanın arka- miş, hemen ikisi bir ağızdan: 
smdaki küçük kilerde uyur. - Biz, diyorlar, tam 40 ı::ene 

Şimdi Tomas, muhakeme olu- dir kliseye maskesiz gittik de bi 
nuyor. Sebep te şu: Polisler: 1 şey olmadık. Zira yüzümüz aç' 

- Biz dün gece bu adamın dua ettik. Eğer şimdi yüzümüz 
dükkanında elektrik yandığını kaparsak Allah bizi günaha gir 
gördük. Bize kapıyı .ıçan Tomas. dik te, utancımızdan kendisinden 
benim bir şeyden haberim yoıt, kaçıyoruz sanır. O zaman duamı 
demekte ısrar etti. Cezai nakdi sayılmaz ve hakikaten başınuza 
vermedi, biz de meseleyi mahke- felaket gelir. Sağ kalmanın yclu.o 
meye havaleye mecbur olduk, di- nu sen mi bize öğreteceksin? 
yorlar. Neticede polis, bu iki çok bi 

Hakim, maznuna soruyor: mişi içeri girmekten menedıyor. 
- Peki bu elektriğı sen yak- Dündenberi Sarhoşmuş! 

madınsa kim yaktı? 
Tomas, kendi söylediğine ken

e~ de inanan bir tavırla: 
-Efendim, diyor. Ben içerde 

uyuyordum. Kapıyı vurduklarını 
i~;terek dükkan kısınma geçtim. 
Burada elektrikleri açtk buldum. 
Etrafıma bakındım; bir de ne 
göreyim. Bizim kedi «Dinamit» 
rafta, kapağı açık kalnuş bir bis
küvi kutusunun içinde, oradan 
çıkmak için çırpınıyor. Muhak
kak ki, kutudan dışarı çıkabiL 

mek için mücadele ederken ku
tunun hemen arka tarafında olan 
elektrik düğmesine kuyruğile vu. 
rup döndürmüştür. Benim bir 
şeyden haberim yok. Bütün ka
bahat Dinamit'in. 

Gaz Maskeleri1e Dua! 

1 ngilterede alınan tedbirler
den bir diğeri de kral tara. 

fından verilen şu hus!.lSi emirdir: 
«Kliseye giderken ve klisede 

bile herkes gaz maskelerini yan
larında bulunduracak. ıı Geçen 
gün bu emir yüzünden Vindsor 
Park'daki Royal klisesinin kapısı 
önünde şöyle bir vaka olmuştur: 

Gün pazar olduğundan ve dua. 
ya kral ailesi de bizzat iştirak e-

Fransada harp başlıyalıberl 

ellerindeki gıda maddele
rini ihtiyatlı bir surette sarfet. 
mek emelile muayyen mevad:iııt 
muayyen günlerde yenilmesi v 
içilmesi yasaktır. Mesela pazar 
tesi günleri içki içilemez. Aks· 
hareket edenlere suçlarına göre 
muayyen cezalar verilir. Geçenot 
lerde Pariste bu münasebetle gei 
çen bir vaka da şudur: 

Jean De Rary, kendi 
ve gayet nüktedan bir vatanda 
tır. Kimseye zaran dokunmaz. 
Fakat insan hali bu ya, işte içki 
ye fazlaca düşkündür. Geçen p 
zartesi nasılsa kanunu unutmu 
ve bir iyi sarhoş olmuştur. Yo~ 
da kendinden geçen Jean, orada~ 
fener direklerinden birine sarı.J 
lir, zira yere seriliverecek. O s:ıra 
da oradan geçmekte olan inzj 
bat neferi Jean'm halini görüne 
ona sorar: 

- Bugün içki içmenin yasak 
olduğunu bilmiyor musun? 

J ean, kekeliyen bir s~oş şt. 
vesile: 

- Evet, diyor, elbette bfüyo. 
rum. Fakat ben dündenberi bu 
vaziyetteyim. 

Tabii yine sonunda karakola 
gitmekten kurtulamamıştır. 

LOKMAN HEKiMiN öGOTLERi 

Daha Nelerden Korkarlar? 
Geç~nlerde burada çıkan«Ka_ 

labalıktan korkanlar» yazısını 

gören bir okuyucumuz: 
- Sinirliler daha neletden 

korkarlar? 

Diye soruyor ... Tunaf bir sual, 
diyeceksiniz ve bu sayın oku. 
yucunun kendisini de bir şey · 

den korkan sinirlilerden zanne. 
deceksiniz. Oyle düşünürseniz 
yanılmış olursunuz. Okuyucu· 
muzun hiç sinirli olmad.ğı şüp. 
hesiz. Çünkü şimdıye kadar i· 
şittiği sinirli korkularrnc hep bir 
bire kaydetmiş. YaptığJ cetvel
de korkuların sayısı da yetmişi 
çok geçmiş. Maksadı cetvelini 
kontrol etmek, belki de, bu ya-

• zıların da muharrirıni iıntihan 
etmek ... imtihanda kazıuııp ka
zanamıyacağımı bılnıiyorsam 

da, okuyucunun snalirıden ka· 
çının.ak ayıp olacağından bir 
+tıvsiyem var: Bu cetveli ancak 
kendi akıllarının tamam oldu. 
ğuna emniyetleri bulunanlar o. 
kııyabilir. 

Alfabe sırasile önce fence a· 
dı ile en başta: 
ACAROPHBİE Uyuz hastah

ğJ korkusu gelir. Sinirli oJmı. 
yanlar, bir taraflan çokça kaşı
nınca ziiğürt olmaktan iyidir, 
diye tatlı tatlı kaşınır dururlar. 
Sinirli olanlar da burunlarının 
ucu kaşınsa, acaba? d!ye tliişii. 
nür, uyuz olmadan dü~ünıniyc 

başlar. 

ACEROPHOBİE: İlaç içmek 
korkusu. Pahalı hazır ilaçlaT 
modası ilerledikçe bu korku si. 
nirli olnuyanlara da musalJat 
olmaktadır. 

ACROPHOBİE Yüksek tepe. 
lere çıkmak korkusu. Bu korku 
büsbütün maddi manasındadır. 

Yüksek bir mevk1e ç.kmaktan 
korkanlar hemen .hiç işitilme. 
mistir. 
AI<~LUROPHOBİE: Kl'diden 

korkma demektir. Sinirlerin 
çoğu kedileri çok severler, onun 
için bu türlü korku pek az gö., 
rülür. 

AEROPHOBİE: Hava cereya. 
nından korkmak siniri lcrde en 
çok işitilen korkulard!\.n hiridir. 
Herkesin hava cereyanından 

korkması doğru olsa da sinirli
lerin bazıları bunu tla ifrata \'ar 
dırırlar. 

AİCHMOPHOBlE Sivri U<"lu 
şeylerden korkmak, bazdan 
başkalarının pamlAklarından bi 
le korkarlar. 

ALBUMİNUROPHOBlE id. 
rardan albümin çrKarmak kor
kusu. Böbrek hastalığından çe
kinmek te herkese Iaz•m olmak.. 
la beraber bunun da ifratı bir 
sinir liastalığı alameti olur. 

AMAXOPHOBİE Nakil vası
talarından birine binmek kor
kusu. Bu da, tabiidit' ki, nakil 
vasıtalarının sağlamlığından 

şüphe edilen yerlerde bir sinir 
hastalığının alameti sayılır. Ba. 
.zı yerlerde, mesela otobüse hin· 
mekten çekinmek - aksine -
akıllılık alameti sayılmalıdır. 

AMYCHOPHOBIE Kedinin 
tırınalamasmdan korkmak. Bu 
da sinirlilerin pek azında görii
len korkulardan biridir. 

ANDROPHOBIE (Kadınlar L 
cin) Erkekten korkmnk Bunun 
neticesi bütün ömründe bekar 
kalmıya müncer olacai;ı şüphe· 
sizdir. 

ANGİNOPHOBfE Göğiis an
jini hastalığından korkmak Bu 
türlü korku sinirliler arasında 
pek çoktur. Halbuki hastalığa 

tutulanlardan hemen hiçbiri si. 
nlrU değildir. Hastalık daha zı. 
yade korkmıyanlara gelir. Kor 
ku hastalığa karşı bır !!igorta 
gibi olursa da onun korkusu drı 
nlha.' et hı ktırıcı bir hastalık 
ulur. 
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AH i B i s i 
Haziran Ayma mahsus En Kıymetli Artistlerin Okudukları Pliklar 

HamAİXyet 
2
Y
2
u
4
· c
2
eses ı Yüı.." dai başında Halk türküsü 

Kalenin burcumuyam ,. 

SEYYAN \ Sevgilim gelin oldu. Şan. Müzik, M. Alpar 

AX 2240 Bir ıündü bana sen. Tango ., 

ABXİRS2E2N33 1 Gonca &ül. Tango. Müzik Fehmi Ege 
Pe:>inden koştum. Rumba, Müzik, Fehmi Efe 

ZEHRA BİLİR 1 Yekte anam yekte bastırmalar denkte. 
Halk Türküsü 

AX 2245 Uy gelin gelin. Halk türküsii 

NEDİME ı Tokat nf'nnisi. Beste Kutsi Fikirci. 

AX 2243 Müjde una Erzincanlı. Beste Kutsi Fıkırci. 

L. y. ve N. y. ı İndim yarin bahçesine. H;ılk türküsü 

AX 2244 Menekşe kokulu yarim ,. ., 

K. NEZİHE ı Bllyburtun Eğmeleri, Beste Saadettin Kaynak 

] AX 2238 Yağmur yaiar çınçmr ,. 

c Malatyalı Fahri ı Sallandım girdim baia. Beste Malatyalı Fahri 

1 AX 2235 Yaimur yaiar 

NECMİYE ve ÇO. 
KUMLU AIL"1ET 

A X 2234 
NADİR 

Halk türküsü 

\ 

Bahçelc.·de bal erik. 

Almaymca ritmem sunam .. .. 

. AX 2236 • 
1 

Yıllarca seviştik. Segah gazel. 

Göyıünde bir akşam. Hicaz neva ga.zel, 

ı Nezipli KADİR 
AX 2239 
İMDAT 

AX 2241 

1 
Ztilüf kıu yüz; örtme:t. Halk türküsü 

Seherde okunur ezan. ,. 

1 
Atlama havaııı. Karadeniz Halk türküsü 

Derenin derinccsi 

Zurnacı Mahir 1 Siro halayı. Zurna ve davul ile 
AX 2237 Şiro oyun havası. Zurna ve davul ile 

SAHl.Bl.Nl.N SESi . .. 302 istiklal caddesi 
BeyoğJu • İstanbul 

! ......................................... r 

Askeri Ortaokuluna 
Talebe Ahnıyor 

l - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki Ey
llılün birinci günü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe alınacaktır. 

2 - istekli talebenın Türk ırkı ndan olması, kendl~inin ve aile~inin 
·ötu hA.I v şöhret sahıbi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
apılacak seçme sınavında da kazan ması şarttır. 

3 - Bir sene tahı:lli terkedenler, yaşını büyültmüş veya kiic;ültmüş 

olanlar, kendi okullarının sınıf geçm e sınavlarında ipka veya bütünle
meye kalanlar, yaşlan, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. . 

4 - 1. teklilerin, şimdi olduklan okullarda tahsillerine devam et
nıP.kle beraber 10 Hazirandan itibar en bulundukları yerlerdeki askerlik 
ube~!ndcn diğer kaydü kabul şartla rile müracaat yollarını öğrenmeleri• 

ı \C buna ı?öre df' ka)dil kabul ka ğıtlannı en geç 30 Temmuz 940 ta· 
rıhıne kndar tamamlamış olmalım lazımdır. (4350) 

aca 

• 

L. A. R. E. S. 'in 
Romanya Tayyarelerile seyahat ediniz. 
İSTANBULDAN BÜKREŞ'e 2 SAATTE 
lstanbul'dan Hareket: Pazartesi, Çar-
şamba ve Cuma günleri saat 7.35 de 
1 stanbula muvasalat: Salı, Perşembe. 

ve Cumartesi günleri saat 11,15 te 
Fazla tafsilat ve bilet almak için 

Galata'da Tabir Handa kain 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİ~ 
Umumi Acenteliğine. Telefon: 49149 

ve Başlıca seyahat İdarehanelerine müracaat. 

r, ... ___ _._~ 
i MEİNKAMPF 
• Alman Devlet Reisi Hitler'in 

KAVGAM. 
İsimli eseri Hüseyin Cahit 
Yalçın tarafından tercüme 

· edildi. 
İki cilt 225, ciltli 250 kuruş. 

Ahmet Halit Kitabevi 

' -" ISTANBUL MARANGOZ-

LAR CEMİYETİNDEN: 
3828 numaralı kanıın mucibince . A_ 

t,aç f:ıleri ile meşgul srnai müesse'le. 

!er de eller'nde mevcut Kontrplak, 

kaplama ve kaplama şeritlerinin be. 

1 
yannamelerini 30.5.940 akşamına lca_ 

1 dar muamele ve istihlak vergileri mü. 

~l•••••ır .......................... ,,. ......... ır ı , -lürlüiüne bildirmeğe mecburdurlar. . • • us a o os z Ol S .. 
1 stiyenlere Cemiyetimizde beyanna_ , __ 

Sınıfını geçen OGLUNUZA 

Bir BiSi T alınız! 

1 TAKSİTLE 1 Osman Şak:r ve Şeriki 
Galata: Bankalar Caddesi No. 59. Tel. 42769 - Beyazıt: Elektrik İdaı·esi 

Karsısı No. 28 - Kadıköy İskele Caddesi No. 33/2 ............................ _ ......... 
Gedikli Erbaş Hazırlama 

~Ortaokullarına Talebe Ahnıyor 
1 - Kayseride Gedikli Erbaş ha zırlama ortaokulunun I. II, III. sı

nıflarına Kırıkkıılede Sanat Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulu ile An
karada Musiki Gedikli Erbaş hazırlama ortaokulunun yalnız I. sını:tla

ı·ına önümüzdeki Eyllılde başlıyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesinin 
kötü hal ve şöhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkması ve 
yapılacak seçme sınavında kazanması şarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta oku llanna alınacak talebenin ya;ı haddi: 

uecııırn urta 
H U 

Sı"ıf Yat 

I 
II 

14 : 17 
15 : 18 

III 16 : 19 Olmak 

Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri askerlik şubelerindeki askeri 
liseler ve orta okullar talimatının 71. maddesi özlerine uygun olması li
zımdır. 

4 - Her Uç okulun 1. Sını!ına istekli olanların beş sınıflı ilk oku
lu bitirm.ş olmııları şarttır. Orta II ve III. sınıllara girecek olanlar bu 
<:ınıilara teı!i ettiklerine dair tahsil vesikası veya şahadetname göstere
ceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun, iki yıldan fazla tahsili terket
miş olanlar ve evvelce ıed.ikliden veya askeri okullardan çıkarılanlar a
lınamazlar. 

6 - Kayser ide Gedikli Erbaş ha zırlama orta okulunun her Qç sınıfı 

ile Kırıkkalede Sanat Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıflarına 

köylü istekli, Ankara Musiki Gedikli Hazırlama orta okulunun I. Sınıb_: 
na musikiye hevesli ~ehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları haiz istekliler 10 Hazirandan itibaren bulun-
dukları yerin askerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydil kabul 
şartlarile müracaat yollarım öğrenmeleri ilan olunur. (1732) (4351) 

rneleri doldurulmaktadır, Bu gibi mal_ 

zemenin adet ve kilolart tesbit edile_ 

rek Cemiyetimize müracaat edilmesi. 

İstanbul İkinci İfl~ Memurlu&un. 

dan: MüWs Ayan oğlu Mehmcdin 

ikinci pay cetveli idarece tanzim ve 

daireye bırakrldığı idare kararile ilan 

olunur, (27234) ,------··--... 
T 
Matbaası 
Kitap, gazete, mecmua 

ve her türlü tabı, cilt 
~e klişe işleri yapılır. 

TAN Matbaası - İstan-
bul. Telefon: 24310 ,_ . ,, 

Sahibi ve Nefrlyat M UdUrU Halil 
LOtfl DÖRDÜNCÜ. Gazeteclllk ve 

Netrlyat T. L. Ş. Baaıldı~ı yer 
TAN Matbaaaı 

•il. 5. ı. 

.. 

ithalat Birlikleri Hakkında 

Ticaret Vekaletinden: No. A/V. 1 
İştigal mevzuu a.şağıda Gümrük tarife numaralan yanlı 

delere münhasır olmak ve met'kezi İstanbulda bulunmak 
20 mayıs 1940 tarihınde 3780 sayılı kanununun 34 uncil 
dcsme tevfikan bir: 

"TÜRKİYE MANİFATURA İTHALATÇILARI BİRLİ~ı 
Kurulmuş ve faaliye.'e ge~ıniş tir. 

Birligin faaliyet sahası büt ür memlekete şamildtr. P 
gazetenin 11 nisan 1910 - 448:? s-.yısında neşredilen ıtnaıtt 
likleri tip statüsünün 5 incı maddesine göre azalık vasfınr 

. manifatura ithalatı yapan tacirlerden istiyenler bu bırhğir. 
olabilirler. Aza olrr:ı yanlarm bir Uk iştigal mev7•ıunu teşkil 
maddeler ithalatını yapması memnudur. 

Manifatura İthalatçıları Birliğinin iştigal m~vzuurı• 
dahil maiciclerin Gümrük Tarife No. 

Tarife No. 378 a, b, c, d. e. f, 

106 
107 
108 
366 
367 
368 

369 

a, b, c, 
a, b. c, 
a, b, 
a, b, c, 
a, b, c, 
1. a, b, c, 
2. a, b, C, 

1. a, b, c, 
2. a, b, c, 

371 a, b, 
377 a, b, c, d, e. !, 

379 1. a, b, c, d, e, 

388 

417 
425 

2. a, b, c, d, e, 
3.a, b, c, d, e. 
(Yalnız yclktP 
çadır bezleri) 
c 

Ytiksek Ticaret V ~kılletinin yukardaki ilanında ya?;ıb ~e 
!iğin iştigal mevzuuna dahil maddelerle alakalı olup halen 1311 
kaydolurunamış ithalatçı tüccar lıırın Galatada ÖMER A~jv 
nın üçüncü katındaki Birlik mer ke-zine müracaat etmeteri l 
tebliğ olunur. 

Tı.'.rkiye Manifatura 

Adalar Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: Buyükada'da PeşJteŞ 
ğında Pavli evlatları Mariya Manopo lo. Hlrisanti, Avantiya ve J{o ~ 
nin şayian mutasarrıf oldukları 3 kapı numaralı ev harap ve tehli1' 
duğundan 15 gün zarfında tehlikesi giderilmediği takdirde Bel~ 
yıkılmak suretile defi mahzur edileceği, adresi bulunmamış olan bi
lardan Avantiyaya tebliğ makamına kaim olmak üzere ll~n olunur. (I 

' 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

Cl"ıl Mlkdarı % 15 kat'i temınatı 

Elektrik malzemesi Keşfinde yazılı 299 L . 80 K. 199~ ~ 
Maarif Matbaası için keşfinde ya1.ı 1ı olan elektrik malzemesi paı 

0 ve müstacelen satın alınacağından isteklilerin 31/V /1940 Cuma giiflJ 1 
at 10 da kat'i teminatlarile birlikte Yüksek Okullar Muhasebeci.il 
hazır bulunmaları. 

Ke~if bedelsiz olarak Müdürlüğümüzde görülebilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Talip çıkmaması dolayısile 25-5-940 tarihinde ihalesı yapilarıııf-9 

muhammen bedeli 1350 lira olan 100 adet demir el arabası açık el<P, 
usulile mübayaa edilecektir. Münakasa 4-6-940 Salı günü saat 11 clt 
kecide 9. İşletme A. E. Komisyonunda yapılacaktır. İstekliler ~ 1 
ve ı;aatte kıınuni vesaik ve 101.25 lira temimıtıa komisyona mür•C~ 
n Hızımdır, Şartnameler para~m: olarak komisyondan verilmekteıiir. ( 


